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

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

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

Ça¤›m›z›n hususiyetlerini derin bir vukufla tahlil ve manevî hastal›klar›n› isabetle
teflhis eden Bediüzzaman, “Zaman iman kurtarmak zaman›d›r” formülü 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 Molla Abdul-

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

Bitlis’e gelen Bediüzzaman, Vali Ömer Paflan›n kona¤›nda iki y›l kald›ktan sonra Van’a gitti. Burada
kald›¤› on y›l boyunca, çal›flmalar›n› pek çok farkl› ilimde derinlefltirirken, Horhor Medresesini kurarak
dersler de vermeye bafllad›. E¤itim çal›flmalar› s›ras›nda, fen ilimleriyle din ilimlerinin birlikte okutulaca-
¤›, “Medresetüzzehra” ad›n› verdi¤i üniversite projesinin e¤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 haber,
‹ngiliz Sömürgeler Bakan› Gladstone’un a¤z›ndan bir “oyun”u dile getiriyordu: “‹slâm dünyas›na hâkim ol-
mak için, ya Kur’ân Müslümanlar›n elinden al›nmal›, ya da Müslümanlar Kur’ân’dan so¤utulmal›.” Van’da-
ki 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 teflvi-
ki ve referans›yla, 1907 y›l›n›n bafllar›nda ‹stanbul’a gitti. ‹lk ifl olarak, Do¤uda kurulmas›n› istedi¤i üniver-
site ile ilgili bir dilekçeyi padiflah›n özel kalem dairesi olan Mabeyn-i Hümayuna sundu. Ancak, hükümet
dilekçenin konusunu gerçeklefltirmek için hiçbir giriflimde bulunmad›. Geliflinden iki ay sonra Fatih’teki
fiekerci Handa kalmaya bafllad›. “Burada her suale cevap verilir, her müflkül hallolunur; fakat sual sorul-
maz” fleklinde bir daveti kap›s›na asmas›, k›sa sürede bütün ‹stanbul’da de¤iflik çevrelerde yank› buldu.
Evhamlanan hükümet taraf›ndan birkaç kere tutuklanan Bediüzzaman, hukukî aç›dan suç isnat edileme-
yince, 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¤ifl-
ti; 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 üniver-
sitenin rektörü tayin edilmesine ve rektörlük maafl›n›n hemen ödenmeye bafllanaca¤› sözünü almas›na
ra¤men. Bu arada, elbette, e¤itim hakk›ndaki teklifi Bakanlar Kurulunun gündemine al›nacak ve görüflül-
mesi sa¤lanacakt›. Bediüzzaman, bu teklifleri sus pay› olarak gördü¤ünden kabul etmedi ve hapishane-
ye gönderilmeyi tercih etti.

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

‹stanbul’daki sosyal hareketlilik devam ederken, cemiyetlere üye oluyor, gazetelerde makaleler ya-
z›yor, konferanslara ve toplant›lara kat›l›yor, kendisine yak›n buldu¤u toplumsal gruplara görüfllerini ak-
tar›yordu. Meflrutiyetin ilân› ile birlikte, çeflitli çevrelerde meydana gelen tepkiyi ortadan kald›rmak için,
önemli teflebbüslerde bulundu. Bediüzzaman imzas›yla Sadrazaml›k arac›l›¤› ile Do¤u ‹llerindeki nüfuzlu
flah›slara telgraflar çekti. ‹stanbul’un muhtelif yerlerindeki avc› taburlar›n› dolaflt›. Medrese mensuplar›-
n›n topland›klar› yerlere gitti. Meflrutiyetin ve anayasal sistemin ‹slâmiyete ayk›r› olmad›¤›n›, Asr-› Sa-
adetteki 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, Bediüzzaman
da, s›k›yönetim mahkemesinde, di¤erleri gibi idam talebiyle yarg›land›.

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

1910 y›l› bahar›nda Van’a ulaflan Bediüzzaman, birkaç ay Horhor Medresesinin yeniden düzenlenme-
si ifliyle meflgul oldu. Hakkâri, Bitlis, Mufl, Diyarbak›r ve Urfa yörelerindeki afliretleri ziyaret etti. Meflruti-
yeti, hürriyeti, anayasay› ve bunlar›n ‹slâmî temellerini, meflrutiyetin nimetlerinden faydalanmalar› için
gayret göstermelerinin gereklili¤ini anlatt›. Daha sonra bu görüflmelerin ve aç›klamalar›n özetini Müna -
zarat ad› alt›nda yay›nlad›.

K›fl mevsiminin girmesiyle fiam’a giden Said Nursî, âlimlerin daveti üzerine Emeviye Camiinde, sonra-
dan 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 seyaha-
tinde Do¤u Vilâyetlerini temsilen, efllik etti. Daha sonra, Balkan Savafl›n›n bafllamas›yla inflas› durdurulan
Üsküp Üniversitesi için ayr›lan tahsisat›n aktar›lmas› ile birlikte Bediüzzaman’›n “Do¤uda bir üniversite 
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kurulmas›” teklifi, hükümetçe kabul edildi. Üniversitenin temeli, 1913 y›l›nda at›ld›ysa da, I. Dünya Sava-
fl›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 üzerine,
talebeleriyle beraber Do¤u Milis Teflkilât›n› kurdu ve Van-Bitlis cephesinde gönüllü alay komutan› olarak
Ermenilere ve Ruslara karfl› savaflt›. Bitlis savunmas› s›ras›nda Ruslara esir düflünce, Kosturma’ya sevk
edildi. fiubat 1917’de bafllayan Rus ihtilâli s›ras›nda firar ederek, Kosturma, Petersburg, Varflova, Viyana,
Sofya üzerinden, Kas›m 1918’de ‹stanbul’a ulaflt›.

Gelifli büyük bir ilgiyle karfl›lanan Bediüzzaman, Harbiye Naz›r› Enver Paflan›n teklifi 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. “Mahreç
Mevleviyyeti” olarak da an›lan bu paye, Osmanl› ülkesindeki bütün resmî uleman›n reisi olan “Baflmü-
derris”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 Efen-
dimiz Hz. Muhammed’in (a.s.m.) peygamberli¤ini ispat eden fiuaat, Kur’ân’›n mu’cizeli¤ini anlatan Rumuz,
sosyal konularda Tulûat, tevhidin ispat› hakk›nda Katre, özlü sözleri içine alan Hakikat Çekirdekleri, ahlâk
ve ubudiyet derslerini ihtiva eden Habbe, Zerre ve fiemme adl› risalelerini yazd› ve yay›nlad›.

Bu s›rada Birinci Dünya fiavafl› da bitmifl ve ‹ngilizler payitaht› iflgal etmekle kalmam›fl, 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 yerle-
rinde da¤›tmas›yla, kaybetti.

Anadolu’da bafllayan ‹stiklâl Savafl›n›n ve Kuva-i Milliyenin aleyhine, ‹ngilizlerin etkisinde kalan baz›
çevrelerin bask›s›yla ç›kar›lan fieyhülislâm fetvas›na karfl› bir fetva yay›nlad›. Yaz› ve makalelerinde ‹stik-
lâl Savafl›n› “cihad,” Kuva-i Milliyecileri de “mücahit” ilân ederek istiklâl mücadelesini destekledi. 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 geldin”
merasimiyle karfl›land›. Bir yandan meclis çal›flmalar›na kat›l›yor, bir yandan da milletvekilleriyle önemli
konular› tart›fl›yordu. Yeni kurulan devletin yap›lanmas›na katk›da bulunmak için 10 maddelik bir beyan-
name haz›rlayarak milletvekillerine da¤›tt›. Bu faaliyetleri baz› çevreleri oldukça rahats›z etti¤inden, Bü-
yük 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 rejimin kurucular› aras›n-
daki görüfl farkl›l›klar›n›n ilk iflareti oldu.

Ankara’da kald›¤› s›rada, tabiatç›l›¤› ve inkârc›l›¤› ortadan kald›rmay› hedef alan, Hubab ve Zeylü’z-Ze -
yil gibi eserlerini yay›nlad›. Sultan Reflad döneminde karar verildi¤i hâlde, savafl yüzünden inflas› sürdü-
rülemeyen Medresetüzzehra’n›n yeniden kurulmas› için TBMM’ne sunulan teklif kabul edilerek kanun-
laflt›.

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

Bir süre sonra Erek Da¤›nda, talebeleriyle ders yapmaya bafllad›. Bu arada Ankara’ya karfl› tepkiler ar-
t›yordu. Mektup yazarak ayaklanmada kendisinden destek isteyen fieyh Said’i plân›ndan vazgeçirmeye
çal›flt›. Hamidiye paflalar›ndan Kör Hüseyin Paflay› fieyh Said'e destek karar›ndan vazgeçirtti. Yat›flt›r›c› bir
rol oynamas›na ra¤men, fieyh Said Hâdisesi sonras›, Do¤udaki di¤er nüfuzlu kimseler gibi, o da Burdur’da
zorunlu ikamete gönderildi.

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

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

Bu s›rada Ankara’da, yeni yönetim dinden uzak dünyevî bir temel üzerine oturtulmaya çal›fl›l›yordu.
1928 y›l›nda gerçekleflen harf ink›lâb› ile, Arap harfleriyle kitap yay›nlamak yasaklan›nca, risaleler el ya-
z›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 ge-
tirildi. 20 Nisan 1935’de savc›n›n talimat›yla evi aranan Said Nursî’nin kitaplar›na el konuldu. Bediüzza-
man’la birlikte Isparta ve havalisinden 120 Nur Talebesi, tutuklanarak askerî araçlarla Eskiflehir hapisha-
nesine gönderildi.

Bediüzzaman, Eskiflehir hapishanesinde Yirmi Yedinci, Yirmi Sekizinci, Yirmi Dokuzuncu ve Otuzuncu
Lem’alar ile Birinci ve ‹kinci fiua risalelerini yazarak Risale-i Nur’un telifine devam etti. Eskiflehir A¤›r 
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Ceza Mahkemesi, 19 A¤ustos 1935 tarihinde verdi¤i kararla, Said Nursî’ye, hukukî bir suç isnat edileme-
mesine ra¤men, Tesettür Risalesi bahanesiyle, ancak “kanaat-i vicdaniye”ye dayanarak, 11 ay hapisle bir-
likte 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 Kastamonu’ya
gönderildi. Üçüncü fiua olan Münacat Risalesi, Dördüncü fiua olan Hasbiye Risalesi, Alt›nc› fiua ve Yedin-
ci 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› üzerinden Anka-
ra’ya, sonra Isparta’ya getirildi. Risale-i Nur ile ilgili davalar›n birlefltirilmesi karar› al›nd›¤› için, Isparta, Kas-
tamonu 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 Hazi-
ran 1944 günü Denizli A¤›r Ceza mahkemesinden beraat ve tahliye karar› ç›kmas›na ra¤men serbest b›-
rak›lmad›. Bakanlar Kurulu karar›yla Emirda¤’da zorunlu ikamete tâbi tutuldu. Burada, camie gitmesine
bile müsaade edilmeyecek kadar a¤›r takip ve tarassuda u¤ruyordu. Bediüzzaman, hayat› boyunca yir-
mi 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 tem-
yiz edilen Denizli A¤›r Ceza Mahkemesinin beraat karar›n› onaylad›. 1946 y›l›ndan itibaren Isparta ve ‹ne-
bolu’da Risale-i Nur’lar teksir edilmeye bafllanm›fl ve 1947 y›l›nda, hacc›n s›n›rl› da olsa serbest b›rak›lma-
s›yla, Nurlar›n ‹slâm âlemine yay›lmas› sa¤lanm›flt›. Yeni yaz› ile teksir edilen Asa-y› Mûsa ve bask›s› ya-
p›lan Gençlik Rehberi gibi risaleler Hristiyan misyonerlere verilmifl ve Risale-i Nur’lar Amerika’ya kadar
gönderilmiflti.

Bu tür geliflmelerden duyulan rahats›zl›kla, 17 Ocak 1948 günü Said Nursî ve Risale-i Nur Talebeleri
Afyon A¤›r Ceza Mahkemesine sevk edildi. Denizli mahkemesinde gizli cemiyet kurma, rejim aleyhinde
olma, ink›lâplar› kabul etmeme, Mustafa Kemal’i tahkir, v.b. gibi iddialarla yarg›lan›p beraat karar› alma-
lar›na ra¤men, Afyon A¤›r Ceza Mahkemesinde de ayn› iddialarla yarg›land›lar. Said Nursî, Afyon Cezaevi-
nin 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. Temyiz
edilen karar› Yarg›tay, Bediüzzaman’›n lehine bozdu. Ancak, Afyon A¤›r Ceza Mahkemesi yarg›lamay›
uzatarak, 20 ayl›k sürenin cezaevinde geçmesini sa¤lay›p 20 Eylül 1949’da serbest b›rakt›. 72 gün Af-
yon’da polis kontrolünde iskâna tâbi tutulup, ancak 28 Aral›k 1949 tarihinde mecburî ikamet yeri Emir-
da¤’a dönebildi.

Bediüzzaman, 14 May›s 1950’de bafllayan çok partili dönemi, 23 A¤ustos 1953’e kadar kald›¤› Emir-
da¤’da karfl›lam›flt›. Türkiye’de 27 y›l aradan sonra yeniden bafllayan demokratikleflme dönemini büyük
bir sevinç ve ümitle karfl›layan Bediüzzaman, talebeleriyle birlikte demokratlara çok önemli bir destek
sa¤lad›. Toplumun iç dinamiklerine ve bünyesine uygun de¤ifliklikleri teflvik eden Bediüzzaman, 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 du-
ruflmada, 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 karar› verilerek dava sonuca ba¤land›.
Ard›ndan, Said Nursî Emirda¤’a döndü.

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

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

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

Bediüzzaman, bundan sonraki hayat›n› ziyaretle geçiriyor, gitti¤i yerlerde talebelerine dersler yap›-
yordu. Takvimler 21 Mart 1960 tarihini gösterirken, a¤›r hasta bir vaziyette, yan›ndaki talebeleriyle Ur-
fa’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 Dergâh›na
defnedilen naafl›, 12 Temmuz 1960 gecesi kabrinden al›narak Isparta-Afyon civar›nda kimsenin bilmedi-
¤i bir mezara defnedildi.

Dayan›lmas› güç bask›lara maruz b›rak›lmas›na ra¤men, hayat tarz›yla bir destan yazan Bediüzzaman,
arkas›nda miras olarak Kur’ân’›n ça¤a dersi ve mesaj› olan Risale-i Nur Külliyat› ile milyonlarca Nur Tale-
besini b›rakt›. ❏
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W

Ey kardefl!

Benden birkaç nasihat istedin. Sen bir asker oldu¤un
için, askerlik temsilât›yla, sekiz hikâyecikler ile birkaç ha-
kikati nefsimle beraber dinle. Çünkü, ben nefsimi her-
kesten ziyade nasihate muhtaç görüyorum. Vaktiyle se-
kiz ayetten istifade etti¤im “Sekiz Söz”ü, biraz uzunca,
nefsime demifltim. fiimdi, k›saca ve avam lisan›yla nefsi-
me diyece¤im. Kim isterse beraber dinlesin.

* * *

2
oÚ/©nà°rùnf /¬pHnh

mósªnfio Énf póu«°nS n¤nY oΩnÓ°sùdGnh oIƒ n∏°südGnh nÚ/Ÿn Én©rdG uÜnQ ! oórªn◊nG

3
nÚ/©nªrLnG /¬pÑrë°nUnh /¬pd'G '¤nYnh

âl: soy.
â l e m : bütün yarat›lm›fllar ve
mevcutlar.
ashap: Peygamber Efendimizi gö-
ren ve ona en samimî ve içten
ba¤l›, yak›n dostlar› olan Müslü-
manlar; Sahabeler.
avam: halk, s›radan insanlar.
avam lisan›: halk dili.
ayet: Kur'ân'›n her bir cümlesi.
ebed: sonsuzluk.
e z e l : bafllang›c› belli olmayan,
öncesizlik.
hakikat: gerçek.
hamd: övgü ve teflekkür.
i s t i f a d e : yararlanma, faydalan-
ma.
lisan: dil, anlatma flekli.
mahsus: kifliye has olan; lây›k.
minnet: iyili¤e karfl› duyulan flü-
kür hissi.
muhtaç: ihtiyaç sahibi, ihtiyac›
olan.
nasihat: ö¤üt, tavsiye.
nefis: daima kötülü¤ü emreden
insandaki duygu • bir fleyin ken-
disi, zat›.
övgü: methetme, medih.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
Rahîm: sonsuz flefkat ve merha-
met sahibi, çok ba¤›fllay›c› olan
Allah.
Rahman: sonsuz merhamet ve
flefkatle bütün varl›klar› r›z›klan-
d›ran Allah.
salât: dua.
selâm: bütün korkulardan emin
olma; Allah’›n r›zas›na eriflmek
için mü’minlerin birbirlerine yap-
t›¤› dua.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme.
temsilât: örneklendirmeler.
ziyade: çok.

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

2. Ve sadece Ondan yard›m dileriz.

3. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, flükür ve minnet, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a
mahsustur. Efendimiz Muhammed’e (a.s.m.), onun bütün Âl ve Ashab›na salât ve selâm olsun.

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

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

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

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

‹flte böyle bir seyahat için, iki adam sahraya ç›k›p gi-
diyorlar. Onlardan birisi mütevazi idi, di¤eri ma¤rur. Mü-
tevazii bir reisin ismini ald›, ma¤rur almad›. Alan› her
yerde selâmetle gezdi. Bir kat›üttarika rast gelse, der:
“Ben filân reisin ismiyle gezerim.” fiaki defolur, iliflemez.
Bir çad›ra girse, o nam ile hürmet görür. Öteki ma¤rur,
bütün seyahatinde öyle belâlar çeker ki, tarif edilmez.
Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil, hem re-
zil oldu.

defolma: uzaklaflma, çekip git-
me.
hacat: ihtiyaçlar, gerekli fleyler.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hay›r: iyilik, iyi ifller ifllemek.
himaye: koruma, korunma.
hürmet: sayg›.
ihtiyacat: ihtiyaçlar.
‹slâm: insanl›¤a gönderilen en
son din.
kabile: birlikte yaflayan, konup
göçen, bir sülâleden gelen insan-
lar.
kat›üttarik: yol kesen, eflk›ya.
lisan-› hâl: bir fleyin duruflu ve
görünüflü ile bir fleyler ifade et-
mesi.
ma¤rur: gururlu, kibirli, kendini
be¤enmifl.
mevcudat: dünyada var olan,
mevcut olan fleyler; varl›klar.
mübarek: u¤urlu, hay›rl›.
mütevazi: gururlu olmayan, al-
çak gönüllü.
nam: isim, ün, flan.
nefis: daima kötülü¤ü emreden
insandaki duygu • bir fleyin ken-
disi, zat›.
niflan: alâmet, iflaret.
periflan: kötü duruma düflme.
rast gelmek: umulmayan bir an-
da karfl›laflmak.
reis: baflkan, sorumlu kifli.
rezil: maskara, baflkas›n›n e¤len-
cesi.
sahra: büyük çöl.
selâmet: tehlikeden, korkulardan
ve kötülüklerden kurtulma.
seyahat: gezme, dolaflma, yolcu-
luk.
flaki: haydut, yol kesen, asi.
fler: kötülük, fenal›k, zarar.
tarif: anlat›p tan›tma; tan›m.
tedarik: sa¤lama, temin etme,
karfl›lama.
temsilî: gerçe¤i akla yaklaflt›ran
örnek; sembolik.
vird-i zeban: dilden düflmeyen
zikir.
zelil: afla¤›lanm›fl, alçalm›fl.

bedevî: göçebe hayat› yafla-
yan; çölde yaflayan.

belâ: büyük zarar ve s›k›nt›ya

yol açan olay.
bereket: bolluk.
bismillâh: Allah nam›na, Al-

lah için, Allah’›n ad› ve izni ile.

daima: her zaman, sürekli
olarak.

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

] Birinci Söz, Barla’da
1926’da Türkçe olarak
telif edilmifltir.
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‹flte, ey ma¤rur nefsim, sen o seyyahs›n. fiu dünya ise
bir çöldür. Aczin ve fakr›n hadsizdir. Düflman›n, hacat›n
nihayetsizdir. Madem öyledir; flu sahran›n Malik-i Ebe-
dî’si ve Hâkim-i Ezelî’sinin ismini al—tâ bütün kâinat›n
dilencili¤inden ve her hâdisat›n karfl›s›nda titremeden
kurtulas›n.

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

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

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

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

acz: güçsüzlük, kuvvetsizlik.
ahali: halk.
bismillâh: Allah nam›na, Allah’›n
ad› ve izni ile.
cebren: zorla, zoraki.
Cenab-› Hak: Allah.
define: hazine, gömü.
dergâh: huzur, kap›.
fakr: fakirlik, ihtiyaç, yoksulluk,
azl›k, muhtaçl›k.
hacat: yaflamak için gerekli fley-
ler, ihtiyaçlar.
hâdisat: hâdiseler, olaylar.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
Hâkim-i Ezelî: bafllang›c› ve sonu
olmayan, daimî hüküm ve idare
sahibi Allah.
hazine-i rahmet: rahmet hazine-
si.
istinat etme: dayanma, güven-
me.
Kadîr-i Rahîm: sonsuz merha-
metli ve flefkatli sonsuz kudret
sahibi Allah.
kâinat: Allah’›n d›fl›nda var olan
her fley, bütün varl›klar;
yarat›lanlar.
kanun: yasa.
kudret: güç, takat.
lisan-› hâl: bir fleyin duruflu ve
görünüflü ile bir mana ifade et-
mesi.
ma¤rur: gururlu, kibirli.
makbul: kabul edilen, geçerli.
Malik-i Ebedî: her fleyin tek ve
ebedî sahibi olan Allah.
mevcudat: var olan, mevcut olan
fleyler; varl›klar.

mübarek: u¤urlu, hay›rl›.
nam: ad, isim, ün, flan.
nam›na: ad›na, hesab›na.
nefis: daima kötülü¤ü emre-
den insandaki duygu • bir fle-
yin kendisi, zat›.
nihayetsiz: sonsuz.
perva: korku.

rahmet: flefkat etme, merha-
met etme, esirgeme.
raptetmek: ba¤lamak; birbi-
rine kenetlemek.
sahra: çöl, genifl saha, k›r,
ova.
sevk: önüne kat›p sürme.
seyyah: çok seyahat eden.

flefaatçi: af için sebep ve ara-
c›.
tablac›: yiyecek sunan, tak-
dim eden.
yakînen: flüphesiz olarak bil-
me.
zerre: maddenin en küçük
parças›; çok küçük parça.
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Her bir bostan, “Bismillâh” der, matbaha-i kudretten
bir kazan olur ki, çeflit çeflit pek çok muhtelif leziz taam-
lar, içinde beraber pifliriliyor.

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

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

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

nônén◊r G n∑É°nün©pH rÜpörVG Énær∏o≤na emrine imtisal ederek tafllar›

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

Madem her fley manen, “Bismillâh” der, Allah nam›-
na Allah’›n nimetlerini getirip bizlere veriyorlar. Biz dahi, 

him’in organlar›, vücudu.
bismillâh: Allah nam›na, Allah
için, Allah’›n ad› ve izni ile.
bostan: sebze meyve bahçesi.
emir: buyruk, komut.
feyiz: bolluk, bereket.
hararet: s›cakl›k.
imtisal: uyma.
intiflar: yay›lma, da¤›lma; üreme.
kemal-i sühulet: tam bir kolay-
l›k.
lâtif: güzel, hofl.
leziz: çok lezzetli.
manen: mana itibar›yla kendi
dünyas›nda.
matbaha-i kudret: ‹lâhî kudretin
mutfa¤›.
muhtelif: çeflitli; çeflit çeflit.
musahhar: emre verilmifl, itaat
ettirilmifl.
mübarek: u¤urlu, hay›rl›.
nam: ad, isim, ün, flan.
nam›na: hesab›na, ad›na.
nazenin: ince, nazik, lâtif, nazl›.
nazif: temiz, pak, nazik.
nazik: zarif, ince, dayan›ks›z.
nebat: bitki.
nimet: iyilik, ihsan, giyecek ve yi-
yecek gibi fleyler.
Rahman: sonsuz merhamet ve
flefkatle bütün varl›klar› r›z›klan-
d›ran Allah.
rahmet: flefkat etme, merhamet
etme, esirgeme.
Rezzak: bütün yarat›lm›fllar›n r›z-
k›n› veren ve ihtiyaçlar›n› karfl›la-
yan Allah.
salâbet: sa¤laml›k, sertlik.
selâmetli: emin, güven alt›nda.
flakketmek: yarmak, bölmek.
fliddet-i hararet: s›cakl›¤›n yük-
sekli¤i, ›s›n›n fazlal›¤›.
fliddetle: kuvvetlice, etkili flekil-
de.
taam: yemek, yiyecek, g›da.
tabiiyyun: her fleyin yap›l›fl ve
icad›n› tabiata verenler; tabiatç›-
lar.
taht›nda: alt›nda.
takdim: sunma, sunufl.

âb-› hayat: hayat suyu; hayat
için lüzumlu s›v›.
asa: de¤nek, baston.

asa-i Mûsa: Hz. Mûsa’ya Allah
taraf›ndan verilen mu’cizeli
de¤nek.

ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si; iflaret.
aza-i ‹brahim: Hazret-i ‹bra-

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

2. Ey atefl! Serin ve selâmetli ol. (Enbiya Suresi: 69.)
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“Bismillâh” demeliyiz. Allah nam›na vermeliyiz. Allah
nam›na almal›y›z. Öyle ise, Allah nam›na vermeyen ga-
fil insanlardan almamal›y›z.

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

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

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

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

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

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

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

muhabbet: sevgi beslemek.

mün’im: nimet veren.

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

nam›na: hesab›na, ad›na.

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

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

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

hiç bir fleye muhtaç olmayan
Allah.

sual: soru.

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

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

vesselâm: iflte o kadar.

zahirî: öyle gibi görünen, gö-
rünüflte.

zikir: Allah’› çok çok an›p, bü-
yüklü¤ünü düflünme.
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On Dördüncü Lem’an›n ‹kinci Makam›
[Makam münasebetiyle buraya al›nm›flt›r.]

pº«/MsôdG pø'ªrMsôdG $G pº°rùpH ’in binler esrar›ndan alt› s›rr›na

dairdir.

‹HTAR: Besmelenin rahmet noktas›nda parlak bir nuru, sönük ak-
l›ma uzaktan göründü. Onu kendi nefsim için nota suretinde kaydet-
mek istedim ve yirmi otuz kadar s›rlar ile, o nurun etraf›nda bir daire
çevirmek ile avlamak ve zaptetmek arzu ettim. Fakat, maatteessüf,
flimdilik o arzuma tam muvaffak olamad›m; yirmi otuzdan befl alt›ya
indi. “Ey insan!” dedi¤im vakit, nefsimi murat ediyorum. Bu ders
kendi nefsime has iken, ruhen benimle münasebettar ve nefsi nefsim-
den daha hüflyar zatlara, belki medar-› istifade olur niyetiyle, On Dör-
düncü Lem’an›n ‹kinci Makam› olarak, müdakkik kardefllerimin tas-
viplerine havale ediyorum. Bu ders ak›ldan ziyade kalbe bakar; delil-
den ziyade zevke naz›rd›r.

W
nønªr«n∏°oS røpe o¬sfpG @ lËpônc lÜÉnàpc s»ndpG n»p≤rdoG uÊpG GoDƒn∏nŸrG Én¡t jnG BÉnj rândÉnb

1 pº«/MsôdG pø'ªrMsôdG $G pº°rùpH o¬sfpGnh
fiu makamda birkaç s›r zikredilecektir.

Birinci S›r: pº«/MsôdG pø'ªrMsôdG $G pº°rùpH ’in bir cilvesini flöy-

le gördüm ki: Kâinat simas›nda, arz simas›nda ve insan
simas›nda, birbiri içinde, birbirinin numunesini gösteren
üç sikke-i rububiyet var.

ihtar: hat›rlatma, ikaz, uyarma,
dikkat çekme.
kâinat: Allah’›n d›fl›nda var olan
her fley, bütün varl›klar, dünya.
kavim: insan toplulu¤u.
lem’a: par›lt›.
maatteessüf: üzülerek, üzüntüy-
le ifade etmek gerekir ki; ne ya-
z›k ki.
makam: seviye, konu, nokta.
medar-› istifade: faydalanmaya
yarayan, faydalan›labilir.
minnet: iyili¤e karfl› duyulan flü-
kür hissi.
murat etmek: kastetmek, muha-
tap yapmak.
muvaffak: baflar›l›.
müdakkik: inceden inceye dik-
katle araflt›ran.
mühim: önemli.
münasebet: iki fley aras›ndaki
uygunluk, yak›nl›k, ba¤l›l›k.
münasebettar: ilgili, alâkal›, bir
fleye uygun ve yak›n olan.
naz›r: bakan, yönelen.
nefis: insan› her türlü kötülü¤e
sevk eden ve yapt›ran duygu;
kendisi.
niyet: kas›t; kalbin bir fleye yö-
nelmesi.
nota: ikaz, uyar›, nasihat.
numune: örnek, misal.
nur: ayd›nl›k, par›lt›,
Rahîm: sonsuz flefkat ve merha-
met sahibi, çok ba¤›fllay›c› olan
Allah.
Rahman: sonsuz merhamet ve
flefkatle bütün varl›klar› r›z›klan-
d›ran Allah.
rahmet: flefkat etme, merhamet
etme, esirgeme.
ruhen: ruh bak›m›ndan.
sadece: yaln›zca.
s›r: gizli hakikat.
sikke-i rububiyet: Allah’›n "ter-
biye edicilik" s›fat›n› gösteren
mühür.
sima: çehre; yüz.
sure: Kur'ân-› Kerîm'in 114 bölü-
münden her biri.
suretinde: fleklinde, tarz›nda.
flükür: Allah'›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme.
tasvip: uygun ve do¤ru bulma.
vakit: zaman.
zaptetmek: tutmak.
zat: kendi, asl›.
zevk: hofllanma, haz, lezzet.
zikretmek: söylemek, anlatmak.
ziyade: fazla, çok.

âl: sülâle, soy.
Âlemlerin Rabbi: var alan
tüm âlemleri ve içindekileri
var edip bakan ve büyüten,
sevk ve idare eden Allah.
arz: dünya, yer; yeryüzü.
arzu: istek.
asa: de¤nek.
besmele: Allah'›n ad› ve izni
ile bafllama; her hay›rl› fleyin

bafl›.
cilve: görünme, akis, yans›-
ma.
dair: ait, ilgili.
delil: bilinmeyeni keflfetmek
veya bilinenin do¤rulu¤unu
göstermek için vas›ta olarak
kullan›lan husus.
ebed: sonsuzluk.
esrar: bilinmeyen fleyler; gizli

hikmetler ve manalar.
ezel: bafllang›c› belli olma-
yan, öncesizlik.
hamd: Allah'a flükretme, Onu
övme.
has: özel, hususî, mahsus.
havale: bir ifli veya bir fleyi
baflka birisine b›rakma, ›s-
marlama.
hüflyar: uyan›k, ak›ll›.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • Belk›s, “Ey kavmimin ileri gelenleri,” dedi. “Bana
mühim bir mektup b›rak›ld›. • Süleyman’dan geliyor ve Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›y-
la bafll›yor.” (Neml Suresi: 29-30.)

] Bu Risale, 1933’te Barla’da
Türkçe olarak telif edilmifltir.



20 | SÖZLERB‹R‹NC‹ SÖZ

• Biri, kâinat›n heyet-i mecmuas›ndaki teavün, tesa-
nüt, teanuk, tecavüpten tezahür eden sikke-i kübra-i ulû-

hiyettir ki, 
1 $G pº°rùpH ona bak›yor.

• ‹kincisi, küre-i arz simas›nda nebatat ve hayvanat›n
tedbir ve terbiye ve idaresindeki teflabüh, tenasüp, inti-
zam, insicam, lütuf ve merhametten tezahür eden sikke-i

kübra-i rahmaniyettir ki, 
2 pø nªrMsôdG $G pº°rùpH ona bak›yor.

• Sonra, insan›n mahiyet-i camias›n›n simas›ndaki
letaif-i re’fet ve dekaik-› flefkat ve fluaat-› merhamet-i
‹lâhiyeden tezahür eden sikke-i ulya-i rahîmiyettir ki,

pº«/MsôdG pø'ªrMsôdG $G pº°rùpH ’deki 
3 pº«pMsôdnG ona bak›yor.

Demek, pº«/MsôdG pø'ªrMsôdG $G pº°rùpH sahife-i âlemde bir sa-

t›r-› nuranî teflkil eden üç sikke-i ehadiyetin kudsî ünva-
n›d›r ve kuvvetli bir hayt›d›r ve parlak bir hatt›d›r. Yani,

pº«/MsôdG pø'ªrMsôdG $G pº°rùpH yukar›dan nüzul ile, semere-i kâ-

inat ve âlemin nüsha-i musa¤¤aras› olan insana ucu da-
yan›yor. Ferfli Arfla ba¤lar; insanî arfla ç›kmaya bir yol
olur.

‹kinci S›r: Kur’ân-› Mu’cizülbeyan, hadsiz kesret-i
mahlûkatta tezahür eden vahidiyet içinde ukulü bo¤ma-
mak için, daima o vahidiyet içinde ehadiyet cilvesini gös-
teriyor. Yani, meselâ, nas›l ki günefl, ziyas›yla hadsiz efl-
yay› ihata ediyor. Mecmu-u ziyas›ndaki güneflin zat›n› 

en büyük mühür.
sikke-i ulya-i rahîmiyet: Al-
lah’›n rahmet edici s›fat›n›n
en yüksek mührü.
sima: çehre; yüz.
s›r: gizli gerçek; giz.
flefkat: ac›yarak, esirgeyerek
sevme, karfl›l›ks›z merhamet.
fluaat-› merhamet-i ‹lâhiye:
‹lahî merhametin par›lt›lar›.

teanuk: birbirine sar›lma, bir-
biriyle yan yana gelme.
teavün: yard›mlaflma.
tecavüp: birbirinin ihtiyac›na
cevap verme.
tedbir: sevk ve idare, bak›m.
tenasüp: uygunluk.
terbiye: yetifltirme, büyütme.
tesanüt: dayan›flma.
teflabüh: benzerlik; birbirine

benzeme.
teflkil: meydana getirme.
tezahür: ortaya ç›kma, gö-
rünme.
ukul: ak›llar.
ünvan: isim, nam.
vahidiyet: her fleyde görü-
nen Allah’›n birli¤i.
zat: kendisi, asl›.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k.

1. Allah’›n ad›yla.
2. Dünyada mü’min, kâfir ay›rt etmeden r›z›k verici Rahman olan Allah’›n ad›yla.
3. Yaratt›klar›na karfl› pek merhametli ve flefkatli olan Rahîm.

âlem: dünya, kâinat.
arfl: gök, sema. • Allah’›n büyük-
lü¤ünün ve yüceli¤inin tecelli et-
ti¤i yer. • yüce makam.
cilve: görünme, akis, yans›ma.
dekaik-i flefkat: ‹lâhî flefkatin in-
celikleri.
ehadiyet: Allah’›n her bir fleyde
birli¤ini göstermesi.
eflya: fleyler.
ferfl: yer, dünya; yeryüzü.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hat: yaz›; çizgi.
hayt: ip, ba¤.
hayvanat: hayvanlar.
heyet-i mecmua: her fleyi ile bir-
likte; tümü, tamam›.
idare: yönetim.
ihata: içine alma; tam kavrama;
kuflatma.
insanî: insana ait.
insicam: düzgünlük, uyumluluk.
intizam: tertip, düzen.
kâfir: inanmayan, inançs›z.
kâinat: Allah’›n d›fl›nda var olan
her fley.
kesret-i mahlûkat: yarat›klar›n
çoklu¤u.
kudsî: kusursuz, yüce, temiz.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân.
küre-i arz: yer küre, dünya.
letaif-i re’fet: ‹lâhî flefkat ve mer-
hametin incelikleri ve güzellikleri.
lütuf: ikram, ihsan, iyilik.
mahiyet-i camia: kapsaml› ve
genifl özellik, yap›, mahiyet.
mecmu-u ziya: ›fl›¤›n tamam›, ›fl›-
¤›n tüm unsurlar›.
merhamet: ac›ma, koruma, iyilik
etme.
nebatat: bitkiler.
nüsha-i musa¤¤ara: küçültülmüfl
numune, örnek.
nüzul: inmek.
Rahman: sonsuz merhamet ve
flefkatle bütün varl›klar› r›z›klan-
d›ran Allah.
r›z›k: her canl›ya ayr›lm›fl nimet.
sahife-i âlem: bütün yarat›lm›fl-
lar sayfas›; kâinat sayfas›.
sat›r-› nuranî: ayd›nl›k, parlak
yaz›, cümle, ifade.
semere-i kâinat ve âlem: kâinat
ve içindeki her fleyin meyvesi ve
neticesi.
sikke-i ehadiyet: Cenab-› Allah’›n
her bir fleyde birli¤ine delâlet
eden mühür.
sikke-i kübra-i rahmaniyet: Al-
lah’›n her fleye en münasip r›zk›-
n› son derece büyük bir merha-
metle verici oluflunun en büyük
mührü.
sikke-i kübra-i ulûhiyet: Allah’›n
her fleyin ilâh› oldu¤unu gösteren
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mülâhaza etmek için, gayet genifl bir tasavvur ve ihatal›
bir nazar lâz›m oldu¤undan, güneflin zat›n› unutturma-
mak için, her bir parlak fleyde güneflin zat›n›, aksi vas›-
tas›yla gösteriyor. Ve her parlak fley, kendi kabiliyetince
güneflin cilve-i zatîsiyle beraber ziyas›, harareti gibi has-
salar›n› gösteriyor. Ve her parlak fley, günefli bütün s›fâ-
t›yla, kabiliyetine göre gösterdi¤i gibi; güneflin ziya ve
hararet ve ziyadaki elvan-› seb’a gibi keyfiyatlar›n›n her
birisi dahi, umum mukabilindeki fleyleri ihata ediyor. Öy-

le de, 
1 n¤rYn’rG oπnãnŸrG !nh (temsilde hata olmas›n) ehadiyet ve

samediyet-i ‹lâhiye, her bir fleyde, hususan zîhayatta, hu-
susan insan›n mahiyet âyinesinde bütün esmas›yla bir
cilvesi oldu¤u gibi; vahdet ve vahidiyet cihetiyle dahi,
mevcudat ile alâkadar her bir ismi, bütün mevcudat› iha-
ta ediyor.

‹flte vahidiyet içinde ukulü bo¤mamak ve kalpler Zat-›
Akdes’i unutmamak için, daima vahidiyetteki sikke-i
ehadiyeti nazara veriyor ki, o sikkenin üç mühim ukde-

sini irae eden pº«/MsôdG pø'ªrMsôdG $G pº°rùpH ’dir.

Üçüncü S›r: fiu hadsiz kâinat› flenlendiren, bilmüfla-
hede, rahmettir. Ve bu karanl›kl› mevcudat› ›fl›kland›ran,
bilbedahe, yine rahmettir. Ve bu hadsiz ihtiyacat içinde
yuvarlanan mahlûkat› terbiye eden, bilbedahe, yine rah-
mettir. Ve bir a¤ac›n bütün heyetiyle meyvesine müte-
veccih oldu¤u gibi, bütün kâinat› insana müteveccih eden
ve her tarafta ona bakt›ran ve muavenetine koflturan, 

kâinat: varl›klar.
keyfiyat: durumlar, hâller.
lâz›m: gerekli.
mahiyet: bir fleyin esas›, yap›l›fl
ve yarat›l›fl maksad›, özellikleri.
mahlûkat: yarat›klar.
mevcudat: varl›klar.
muavenet: yard›m.
mukabilinde: karfl›l›¤›nda.
mühim: önemli.
mülâhaza: iyice düflünüp bir iflin
hakikatini incelemek.
müteveccih: yönelmifl.
nazar: bak›fl, düflünme.
nazara vermek: göz önüne koy-
mak.
rahmet: flefkat etme, esirgeme.
s›fât: nitelikler, özellikler.
sikke: mühür.
sikke-i ehadiyet: Cenab-› Allah’›n
her bir fleyde birli¤ine delâlet
eden mühür.
s›r: gizli gerçek.
flenlendirme: nefleli, sevimli, cofl-
kulu hâle getirme.
tasavvur: tasar›; tasarlama.
temsilde hata olmas›n: yanl›fl bir
örnek olmas›n.
terbiye: beslemek, büyütmek.
ukde: dü¤üm, ba¤.
ukul: ak›llar.
umum: hep, bütün.
vahdet: birlik.
vahidiyet: Allah’›n birli¤i.
vas›tas›yla: arac›l›¤› ile.
yüce: yüksek ve mükemmel.
zat: kendi, asl›.
zatî: kendinden; zata mensup,
kendisine ait; kendiyle alâkal›,
hususî, özel.
Zat-› Akdes: her türlü kusur ve
noksandan uzak ve pak olan zat,
Allah.
zîhayat: hayat sahibi; canl› varl›k.
ziya: ›fl›k.

aksi: yans›mas›.
alâkadar: ilgili.
âyine: ayna.
bilbedahe: apaç›k bir flekilde.
bilmüflahede: gözle görme
derecesinde.
cihetiyle: yönüyle, noktas›n-
dan.
cilve: akis, yans›ma, görüntü.
cilve-i zatî: kendisinin, cismi-
nin yans›mas›, görüntüsü.

daima: her zaman.
ehadiyet ve samediyet-i ‹lâ-
hiye: Allah’›n her bir fleyde
birli¤ini göstermesi ve hiçbir
fleye muhtaç olmay›p, her fle-
yin Ona muhtaç olmas› s›fat›.
elvan-› seb’a: yedi ana renk.
esma: isimler.
hadsiz: s›n›rs›z.
hararet: s›cakl›k.
hassa: özellik.

heyetiyle: her fleyiyle, bütü-
nüyle.
hususan: özellikle.
ihata: içine alma, kavrama.
ihatal›: her fleyi içine alm›fl
bir flekilde.
ihtiyacat: gerekli olan fleyler,
ihtiyaçlar.
irae etmek: göz önüne koy-
mak, göstermek.
kabiliyet: yetenek, özellik.

1. En yüce s›fatlar Allah’›nd›r. (Nahl Suresi: 60.)
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bilbedahe, rahmettir. Ve bu hadsiz fezay› ve bofl ve hâlî
âlemi dolduran, nurland›ran ve flenlendiren, bilmüflahe-
de, rahmettir. Ve bu fânî insan› ebede namzet eden ve
ezelî ve ebedî bir Zata muhatap ve dost yapan, bilbeda-
he, rahmettir.

Ey insan! Madem rahmet böyle kuvvetli ve cazibedar
ve sevimli ve medetkâr bir hakikat-i mahbubedir; 

pº«/MsôdG pø'ªrMsôdG $G pº°rùpH de, o hakikate yap›fl ve vahflet-i

mutlakadan ve hadsiz ihtiyacat›n elemlerinden kurtul. Ve
o Sultan-› Ezel ve Ebed’in taht›na yanafl ve o rahmetin
flefkatiyle, flefaatiyle ve fluaat›yla o Sultana muhatap ve
halil ve dost ol.

Evet, kâinat›n enva›n› hikmet dairesinde insan›n etra-
f›nda toplay›p bütün hacat›na kemal-i intizam ve inayet
ile koflturmak, bilbedahe, iki hâletten birisidir:

Ya kâinat›n her bir nev’i kendi kendine insan› tan›yor,
ona itaat ediyor, muavenetine kofluyor. Bu ise, yüz dere-
ce ak›ldan uzak oldu¤u gibi, çok muhalât› intaç ediyor.
‹nsan gibi bir âciz-i mutlakta, en kuvvetli bir sultan-› mut-
lak›n kudreti bulunmak lâz›m geliyor. Veyahut, bu kâi-
nat›n perdesi arkas›nda bir Kadîr-i Mutlak’›n ilmi ile bu
muavenet oluyor. Demek kâinat›n enva› insan› tan›yor
de¤il; belki, insan› bilen ve tan›yan, merhamet eden bir
Zat›n tan›mas›n›n ve bilmesinin delilleridir.

Ey insan, akl›n› bafl›na al! Hiç mümkün müdür ki,
bütün enva-› mahlûkat› sana müteveccihen muavenet 

âciz-i mutlak: her bak›mdan
güçsüz.
âlem: dünya, kâinat.
bilbedahe: apaç›k bir flekilde.
bilmüflahede: gözle görür bir fle-
kilde.
cazibedar: çekici.
delil: k›lavuz, do¤ru yolu göste-
ren, iz, niflan, emare.
ebed: sonsuzluk.
ebedî: sonsuz, sonsuzla ilgili, bit-
meyen.
elem: a¤r›, ac›, keder, dert, gam,
kayg›.
enva: çeflitler, türler, cinsler, nevi-
ler.
enva-› mahlûkat: varl›klar›n tür-
leri, çeflitleri.
ezelî: bafllang›c› olmayan, de-
vaml› var olup varl›¤›n›n bafllang›-
c› olmayan, öncesiz.
fânî: geçici, sonu olan, son bulan.
feza: y›ld›zlar aras›ndaki genifl
boflluk, uzay, gökyüzü.
hacat: ihtiyaçlar.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek.
hakikat-i mahbube: sevimli ha-
kikat, sevilen gerçek; sevgi kay-
na¤›, muhabbetin hakikati.
hâlet: durum, hâl, vaziyet, keyfi-
yet.
hâlî: tenha, bofl, ›ss›z.
halil: dost.
hikmet dairesi: yarat›l›fltaki ‹lâhî
gaye çerçevesi, herkesin bilmedi-
¤i gizli sebep çerçevesi.
ihtiyacat: ihtiyaçlar.
ilim: bilme, bilifl, bilgi.
intaç etmek: netice vermek, do-
¤urmak.
itaat: söz dinleme.
Kadîr-i Mutlak: kudreti mutlak
olan ve her fleye gücü yeten,
sonsuz kudret sahibi Allah.
kâinat: Allah’›n d›fl›nda var olan
her fley, bütün varl›klar, dünya.
kemal-i intizam ve inayet: mü-
kemmel, tam, eksiksiz düzen ve
Allah’›n yard›m›.
kudret: güç, takat; Cenab-› Hak-
k›n bütün kâinata hükmeden
ezelî ve ebedî kudsî s›fat›.
lâz›m: gerekli.
medetkâr: inayet eden, yard›mc›
olan, imdat eden.

merhamet: ac›mak, flefkat
göstermek; korumak, iyilik
etmek; esirgemek.
muavenet: yard›mlaflma,
yard›m.
muhalât: muhaller, imkâns›z-
l›klar.
muhatap: söyleyeni dinle-
yen, kendisine hitap edilen.
mümkün: olabilir.
müteveccihen: do¤ru, yöne-
lerek.
namzet: aday.

nevi: çeflit; cins.

rahmet: flefkat etme, merha-
met etme, esirgeme.

Sultan: mutlak iktidar sahibi
olan Allah.

Sultan-› Ezel ve Ebed: varl›¤›-
n›n bafllang›c› ve sonu olma-
yan kudret ve hâkimiyet sa-
hibi Allah; ezel ve ebed sulta-
n› Allah.

sultan-› mutlak: hâkimiyeti
s›n›rs›z sultan. Allah.

flefkat: karfl›l›ks›z, safî sevgi
besleme; baflkas›n›n kederiy-
le alâkalanma, ac›yarak mer-
hamet etme.

fluaat: ›fl›k demetleri, par›lt›-
lar, nurlar, ›fl›klar.

taht: hükümdarlar›n oturdu-
¤u büyük koltuk.

vahflet-i mutlaka: tam bir
kimsesizlik ve ›ss›zl›k; sonsuz
korku ve ürküntü.

zat: kifli, flah›s.
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ellerini uzatt›ran ve senin hacetlerine “Lebbeyk!” dedir-
ten Zat-› Zülcelâl seni bilmesin, tan›mas›n, görmesin?

Madem seni biliyor, rahmetiyle bildi¤ini bildiriyor; sen
de Onu bil, hürmetle bildi¤ini bildir. Ve kat’iyen anla ki,
senin gibi zaif-i mutlak, âciz-i mutlak, fakir-i mutlak, fâ-
nî, küçük bir mahlûka koca kâinat› musahhar etmek ve
onun imdad›na göndermek, elbette hikmet ve inayet ve
ilim ve kudreti tazammun eden hakikat-i rahmettir.

Elbette böyle bir rahmet, senden küllî ve halis bir
flükür ve ciddî ve safî bir hürmet ister. ‹flte o halis flükrün
ve o safî hürmetin tercüman› ve ünvan› olan

pº«/MsôdG pø'ªrMsôdG $G pº°rùpH ’i de; o rahmetin vusulüne vesile

ve o Rahman’›n dergâh›nda flefaatçi yap.

Evet, rahmetin vücudu ve tahakkuku, günefl kadar za-
hirdir. Çünkü, nas›l merkezî bir nak›fl, her taraftan gelen
atk› ve iplerin intizam›ndan ve vaziyetlerinden hâs›l olu-
yor; öyle de, bu kâinat›n daire-i kübras›nda bin bir ism-i
‹lâhînin cilvesinden uzanan nuranî atk›lar, kâinat sima-
s›nda öyle bir sikke-i rahmet içinde bir hatem-i rahîmiye-
ti ve bir nakfl-› flefkati dokuyor ve öyle bir hatem-i inaye-
ti nescediyor ki, güneflten daha parlak kendini ak›llara
gösteriyor.

Evet, flems ve kameri, anas›r ve maadini, nebatat ve
hayvanat› bir nakfl-› azam›n atk› ipleri gibi, o bin bir isim-
lerin flualar›yla tanzim eden ve hayata hadim eden ve
nebatî ve hayvanî olan umum validelerin gayet flirin ve 

imdad›na göndermek: yard›m›-
na koflturmak.
inayet: yard›m, lütuf.
intizam: tertip, düzen.
ism-i ‹lâhî: Allah’›n ismi.
kâinat: Allah’›n d›fl›nda var olan
her fley, bütün varl›klar, dünya.
kamer: ay.
kat’iyen: kesin olarak, kesinlikle.
kudret: güç, kuvvet.
küllî: genifl ve genel; her fley için.
lebbeyk:, buyurunuz, emrediniz.
maadin: madenler.
mahlûk: yarat›lm›fl, yoktan var
edilmifl olan; yarat›k.
merkezî: orta noktada birleflen,
dairesel olan.
musahhar etmek: emrine ver-
mek, itaat ettirmek.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nakfl-› azam: genifl ve büyük bir
süsleme ve iflleme.
nakfl-› flefkat: flefkat nak›fl›, sevgi
süslemesi.
nebatat: bitkiler.
nebatî: bitkiye ait, bitkiden.
nescetmek: dokumak, örmek.
nuranî: ayd›nl›k, ›fl›kl›.
Rahman: sonsuz merhamet ve
flefkatle bütün varl›klar› r›z›klan-
d›ran Allah.
rahmet: flefkat etme, merhamet
etme, esirgeme.
safî: temiz, pak, duru.
sikke-i rahmet: rahmet sikkesi,
Allah’›n rahmet, ac›ma, esirgeme
mührü.
sima: yüz, çehre.
flefaatçi: af için sebep ve vesile
olmas› ümit edilen.
flems: günefl.
flirin: sevimli, cana yak›n, tatl›.
flua: bir ›fl›k kayna¤›ndan uzanan
›fl›k huzmesi.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme.
tahakkuk: delil ile ispat edilme,
gerçekleflme.
tanzim: düzene koyma, s›ralama,
düzenleme.
tazammun: içinde bulundurma,
içine alma, ihtiva etme, kapsaml›
olma.
tercüman: çevirici, çevirmen.
umum: hep, bütün, cümle, her-
kes.
ünvan: isim, lâkap, nam, ün.
valide: anne.
vaziyet: durum, durufl.
vesile: sebep, vas›ta, f›rsat, baha-
ne.
vusul: kavuflma, ulaflma, eriflme.
vücut: varl›k, var olma.
zahir: görünen, aç›k, d›fl yüz.
zaif-i mutlak: sonsuz derecede
zay›f.
Zat-› Zülcelâl: celâl ve büyüklük
sahibi zat, Allah.

âciz-i mutlak: her bak›mdan
güçsüz.
anas›r: unsurlar, elementler.
ciddî: akl› bafl›nda.
cilve: görünme, akis, yans›-
ma; Allah’›n isimlerinin varl›k-
lar üzerinde aksederek gö-
rünmesi.
daire-i kübra: en büyük, en
genifl daire.
dergâh: huzur, kap›.
fakir-i mutlak: sonsuz ihtiyaç
içinde olan.

fânî: geçici, sonu olan, ölüm-
lü.
gayet: son derece, oldukça.
hacet: gerekli olan ve ihtiyaç
olan istekler.
hadim: hizmet eden, hizmet-
kâr.
hakikat-i rahmet: merhamet
ve flefkat esas›, gerçe¤i.
halis: hilesiz, kat›ks›z, saf; s›rf
Allah r›zas› için olan.
hâs›l: husule gelen, ç›kan,
meydana gelen.

hatem-i inayet: yard›m
mührü, yard›m gerçe¤i.
hatem-i rahîmiyet: Allah’›n
sonsuz flefkat ve merhamet
mührü.
hayvanat: hayvanlar.
hayvanî: hayvana ait, hayva-
n›n.
hikmet: ilim; iyilik, güzellik,
faydal›l›k.
hürmet: sayg›.
ilim: bilme, bilifl, bilgi,
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fedakârâne flefkatleriyle flefkatini gösteren ve zevilhayat›,
hayat-› insaniyeye musahhar eden ve ondan rububiyet-i
‹lâhiyenin gayet güzel ve flirin bir nakfl-› azam›n› ve insa-
n›n ehemmiyetini gösteren ve en parlak rahmetini izhar
eden o Rahman-› Zülcemal, elbette kendi isti¤na-i mut-
lak›na karfl› rahmetini, ihtiyac-› mutlak içindeki zîhayata
ve insana makbul bir flefaatçi yapm›fl. Ey insan! E¤er in-

san isen, pº«/MsôdG pø'ªrMsôdG $G pº°rùpH de, o flefaatçiyi bul.

Evet, zeminde dört yüz bin muhtelif ayr› ayr› nebata-
t›n ve hayvanat›n taifelerini, hiç birini unutmayarak, fla-
fl›rmayarak, vakti vaktine, kemal-i intizam ile, hikmet ve
inayet ile terbiye ve idare eden ve küre-i arz›n simas›nda
hatem-i ehadiyeti vazeden, bilbedahe, belki bilmüflahe-
de, rahmettir. Ve o rahmetin vücudu, bu küre-i arz›n si-
mas›ndaki mevcudat›n vücutlar› kadar kat’î oldu¤u gibi,
o mevcudat adedince, tahakkukunun delilleri var.

Evet, zeminin yüzünde öyle bir hatem-i rahmet ve sik-
ke-i ehadiyet bulundu¤u gibi, insan›n mahiyet-i mane-
viyesinin simas›nda dahi öyle bir sikke-i rahmet vard›r ki,
küre-i arz simas›ndaki sikke-i merhamet ve kâinat si-
mas›ndaki sikke-i uzma-i rahmetten daha afla¤› de¤il.
Âdeta bin bir ismin cilvesinin bir nokta-i mihrakiyesi
hükmünde bir camiiyeti var.

Ey insan! Hiç mümkün müdür ki, sana bu simay› ve-
ren ve o simada böyle bir sikke-i rahmeti ve bir hatem-i
ehadiyeti vazeden Zat, seni bafl›bofl b›raks›n; sana 

bilbedahe: apaç›k bir flekilde.
bilmüflahede: gözle görür flekil-
de.
camiiyet: toplay›c›l›k, pek çok fle-
yi bünyesinde bulundurabilme
özelli¤i.
cilve: görünme, akis, yans›ma.
delil: ispat edici unsur, kan›t.
ehemmiyet: önem.
fedakârâne: fedakârca, can›n› fe-
da edercesine.
hatem-i ehadiyet: Allah’›n birli¤i-
ni her bir fleyde gösteren mühür.
hatem-i rahmet: Allah'›n flefkat
ve merhametinin mührü, damga-
s›.
hayat-› insaniye: insan hayat›.
hayvanat: hayvanlar.
hikmet: felsefe, ilim; iyilik güzel-
lik, faydal›l›k.
hükmünde: de¤erinde; onun gibi.
idare: bir ifli yürütme, çekip çevir-
me, yönetme.
ihtiyac-› mutlak: s›n›rs›z ihtiyaç,
her fleye muhtaç olma.
inayet: yard›m, lütuf.
isti¤na-i mutlak: mutlak isti¤na,
Allah’›n sonsuz zenginli¤e sahip
olmas›, hiç bir fleye muhtaç ol-
mamas›.
izhar: ortaya koyma, aç›¤a ç›kar-
ma; gösterme.
kâinat: Allah’›n d›fl›nda var olan
her fley, bütün varl›klar, dünya.
kat’î: kesin.
kemal-i intizam: tam ve eksiksiz
düzen.
küre-i arz: yerküre; dünya.
mahiyet-i maneviye: manevî
özellik, yap›; ruhsal yap›.
makbul: kabul edilen, geçerli,
sayg›n.
mevcudat: mevcut olan fleyler;
varl›klar.
muhtelif: çeflitli
musahhar: emre verilen, itaat et-
tirilen.
nakfl-› azam: genifl ve büyük bir
süsleme ve iflleme.
nebatat: bitkiler.
nokta-i mihrakiye: hareket nok-
tas›, odak noktas›.

Rahman-› Zülcemal: sonsuz
merhamet ve flefkatle bütün
varl›klar› r›z›kland›ran s›n›rs›z
güzellik sahibi Allah.

rahmet: flefkat etme, merha-
met etme, esirgeme.

rububiyet-i ‹lâhiye: Allah’›n
terbiye edicili¤i.

zemin: yer, yeryüzü.

sikke-i ehadiyet: Cenab-› Al-
lah’›n her bir fleyde birli¤ine
delâlet eden mühür.

sikke-i merhamet: ac›man›n
oldu¤unu gösteren iflaret.
sikke-i rahmet: rahmet sik-
kesi, Allah’›n rahmet, ac›ma,
esirgeme alâmeti.
sikke-i uzma-i rahmet: Al-
lah’›n rahmetinin en büyük
damgas›.
sima: yüz, çehre.
flefaatçi: af için sebep ve ve-
sile olmas› ümit edilen.
flefkat: karfl›l›ks›z, safî sevgi
besleme.

tahakkuk: delil ile ispat edil-
me, gerçekleflme.
taife: kavim, kabile, tak›m,
hususî bir s›n›f meydana geti-
ren insanlar.
terbiye: beslemek, yetifltir-
mek, büyütmek.
vazeden: koyan.
vücut: varl›k, var olma.
zemin: yer; yüzey, sat›h.
zevilhayat: canl›lar, hayat sa-
hipleri.
zîhayat: hayat sahibi, canl›.



ehemmiyet vermesin, senin harekât›na dikkat etmesin,
sana müteveccih olan bütün kâinat› abes yaps›n, hilkat
fleceresini meyvesi çürük, bozuk, ehemmiyetsiz bir a¤aç
yaps›n, hem hiç bir cihetle flüphe kabul etmeyen ve hiç
bir vecihle noksaniyeti olmayan, günefl gibi zahir olan
rahmetini ve ziya gibi görünen hikmetini inkâr ettirsin?
Hâflâ!

Ey insan! Bil ki, o rahmetin arfl›na yetiflmek için bir

miraç var. O miraç, pº«/MsôdG pø'ªrMsôdG $G pº°rùpH ’dir. Ve bu mi-

raç ne kadar ehemmiyetli oldu¤unu anlamak istersen,
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n yüz on dört surelerinin baflla-
r›na ve hem bütün mübarek kitaplar›n iptidalar›na ve
umum mübarek ifllerin mebdelerine bak. Ve Besmelenin
azamet-i kadrine en kat’î bir hüccet fludur ki, ‹mam-› fia-
fiî (r.a.) gibi çok büyük müçtehitler demifller: “Besmele
tek bir ayet oldu¤u hâlde, Kur’ân’da yüz on dört defa na-
zil olmufltur.” 1

Dördüncü S›r: Hadsiz kesret içinde vahidiyet tecellisi,

hitab-› 
2

oóoÑr©nf n∑ÉsjpG demekle herkese kâfi gelmiyor; fikir da-

¤›l›yor. Mecmuundaki vahdet arkas›nda Zat-› Ehadiyet’i

mülâhaza edip, 
3 oÚp©nà°rùnf n∑ÉsjpGnh oóoÑr©nf n∑ÉsjpG demeye küre-i arz

vüs’atinde bir kalp bulunmak lâz›m geliyor. Ve bu s›rra bi-
naen, cüz’iyatta zahir bir surette sikke-i ehadiyeti göster-
di¤i gibi, her bir nevide sikke-i ehadiyeti göstermek ve
Zat-› Ehad’i mülâhaza ettirmek için, hatem-i rahmaniyet
içinde bir sikke-i ehadiyeti gösteriyor. Tâ, külfetsiz, 

hilkat: yarat›l›fl, yoktan var edilifl.
hitap: konuflma, söyleme.
hüccet: delil, kan›t.
‹mam-› fiafiî: fiafiî mezhebinin
imam›.
inkâr: inanmama, reddetme.
iptida: bafllang›ç.
kâfi: yeterli.
kâinat: Allah’›n d›fl›nda var olan
her fley, bütün varl›klar, dünya.
kat’î: kesin.
kesret: çokluk, s›kl›k.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm.
külfetsiz: yüksüz, zahmetsiz, s›-
k›nt›s›z, zorlanmadan.
küre-i arz: yerküre; dünya.
mebde: bafllama, bafllang›ç, kay-
nak, kök, esas.
mecmuu: tamam›, hepsi, bütünü,
toplam›.
Miraç: Peygamberimizin (a.s.m.)
Cenab-› Hakk›n huzuruna ruhen,
cismen, hâlen ç›kmas› mu’cizesi.
mübarek: ‹lâhî hayr›n bulundu¤u
fley, bereketlenmifl, u¤urlu, hay›r-
l›.
müçtehit: içtihat eden, ayet ve
hadisler baflta olmak üzere di¤er
dinî delillerden hüküm ç›karan
büyük ‹slâm âlimleri. ‹mam-›
Azam ve ‹mam-› fiafiî gibi.
mülâhaza: dikkatle bakmak, dü-
flünme, iyice düflünüp bir iflin ha-
kikatini incelemek.
müteveccih: yönelmifl, dönmüfl,
bir yere do¤ru yola ç›kan.
nazil: inen, nüzul eden, yukar›-
dan afla¤›ya inen, bir yere konan.
nevi: çeflit; cins.
noksaniyet: eksiklik.
rahmet: flefkat etme, merhamet
etme, esirgeme.
sikke-i ehadiyet: Cenab-› Allah’›n
her bir fleyde birli¤ine delâlet
eden mühür.
s›r: gizli hakikat.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in 114 bölü-
münden her biri.
flecere: a¤aç.
tecelli: görünme, bilinme; Allah’›n
her bir isminin manas›n› icra et-
mesi.
umum: hepsi, bütün, herkes.
vahdet: birlik.
vahidiyet: birlik, Allah’›n birli¤i.
vecih: cihet, yön, taraf, cephe,
tarz, flekil, sebep.
vüs’at: genifllik.
zahir: görünür, apaç›k.
Zat-› Ehad: tek ve hiçbir fleye
muhtaç olmayan Allah.
Zat-› Ehadiyet: tek olan ve hiçbir
fleye muhtaç olmayan Allah.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k.

abes: bofl ve manas›z.
arfl: yüce makam, sema.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
azamet-i kadir: itibar›n k›y-
metin büyüklü¤ü.
Besmele: “Bismillâhirrahma-
nirrahîm”e verilen isim.

binaen: ba¤l› olarak, dayana-
rak, -den dolay›, bu sebepten.
cihetle: yönüyle, taraf›yla.
cüz’iyat: bir bütünün parçala-
r›, bir cins ve türün bireyleri.
ehemmiyet: önem.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
harekât: hareketler.

hâflâ: asla, kat’iyen, öyle de-
¤il, Allah korusun.
hatem-i rahmaniyet: Allah'›n
bütün varl›klar›n ihiyaç ve r›-
z›klar›n› merhamet ve flefkat-
le veriflinin mührü.
hikmet: ilim; iyilik güzellik,
faydal›l›k.

1. fiafiî, el-Ümm, 1:208; Gazalî, Müstasfâ, 1:82; Cevzî, Tahkik fî Ehadisi'l-Hilaf, 1:345-347.
2. Ancak Sana kulluk ederiz... (Fatiha Suresi: 5.)
3. Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yard›m isteriz. (Fatiha Suresi: 5.)
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herkes her mertebede 
1 oÚp©nà°rùnf n∑ÉsjpGnh oóoÑr©nf n∑ÉsjpG deyip, do¤-

rudan do¤ruya Zat-› Akdes’e hitap ederek müteveccih
olsun.

‹flte Kur’ân-› Hakîm bu s›rr-› azîmi ifade içindir ki, kâ-
inat›n daire-i azam›nda, meselâ semavat ve arz›n hilka-
tinden bahsetti¤i vakit, birden, en küçük bir daireden ve
en dakik bir cüz’îden bahseder; tâ ki, zahir bir surette ha-
tem-i ehadiyeti göstersin. Meselâ, hilkat-i semavat ve
arzdan bahsi içinde, hilkat-i insandan ve insan›n sesin-
den ve simas›ndaki dekaik-› nimet ve hikmetten bahis
açar; tâ ki fikir da¤›lmas›n, kalp bo¤ulmas›n, ruh ma’bu-
dunu do¤rudan do¤ruya bulsun. Meselâ,

rºoµpànæ°pùrdnG o±nÓpàrNGnh ¢pVrQn’rGnh päGnƒnª°sùdG o≥r∏nN p¬pJÉnjnG røpenh
2 rºoµpfGnƒrdnGnh

ayeti mezkûr hakikati mu’cizâne bir surette gösteriyor.
Evet, hadsiz mahlûkatta ve nihayetsiz bir kesrette vah-

det sikkeleri, mütedahil daireler gibi, en büyü¤ünden en
küçük sikkeye kadar enva› ve mertebeleri vard›r. Fakat,
o vahdet, ne kadar olsa, yine kesret içinde bir vahdettir;
hakikî hitab› tam temin edemiyor. Onun için, vahdet ar-
kas›nda ehadiyet sikkesi bulunmak lâz›md›r; tâ ki, kesre-
ti hat›ra getirmesin, do¤rudan do¤ruya Zat-› Akdes’e
karfl› kalbe yol açs›n.

Hem, sikke-i ehadiyete nazarlar› çevirmek ve kalpleri
celp etmek için, o sikke-i ehadiyet üstünde gayet cazibe-
dar bir nak›fl ve gayet parlak bir nur ve gayet flirin bir 

arz: yer, dünya.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
bahis: konu.
cazibedar: çekici.
celp etmek: çekmek, kazanmak.
cüz’î: az ve ufak olan.
daire: çember, halka.
daire-i azam: çok büyük daire.
dakik: ince, derin, hassas.
dekaik-i nimet ve hikmet: lütuf
ve ihsan  ile yarat›l›fl›n gizli kalm›fl
incelikleri.
delil: iflaret, kan›t.
Ehadiyet: teklik; Allah’›n her bir
fleyde birli¤ini göstermesi.
enva›: çeflitleri, türleri, cinsleri.
gayet: çok, pek çok.
hakikat: gerçek.
hakikî: gerçek.
hatem-i ehadiyet: Allah’›n birli¤i-
ni her bir fleyde gösteren mühür.
hat›ra gelmek: akla gelmek.
hikmet: incelik, faydal›l›k; manal›
‹lâhî gaye.
hilkat: yarat›l›fl.
hilkat-i insan: insan›n yarat›l›fl›.
hilkat-i semavat: göklerin yara-
t›lmas›.
hitap: konuflma, söz söyleme.
ifade: söz, anlat›m.
kâinat: yarat›lan tüm varl›klar.
kesret: çokluk.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
lâz›m: gerek.
ma’bud: kendisine ibadet edilen,
ibadete lây›k olan.
mahlûkat: yarat›klar.
mertebe: derece, mevki, yer.

meselâ: örne¤in.
mezkûr: sözü edilen, zikredi-
len.
mu’cizâne: mu’cize gibi.
mütedahil: iç içe, birbiri için-
de.
müteveccih: yönelmifl.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nazar: bak›fl, ak›l gözü.

nihayetsiz: sonsuz.
nur: ayd›nl›k, ›fl›k.
ruh: hayat›n temeli ve sebebi
olan cevher; insan›n özü.
semavat: gökler.
sikke: damga, mühür.
sikke-i ehadiyet: Cenab-› Al-
lah’›n her bir fleyde birli¤ine
delâlet eden mühür.

sima: yüz, çehre.
s›rr-› azîm: büyük s›r.
surette: biçimde, flekilde,
temin: sa¤lama, karfl›lama.
vahdet: birlik, tek olufl.
zahir: görünür; apaç›k.
Zat-› Akdes: her türlü kusur
ve noksandan uzak ve pak
zat olan Allah.

1. Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yard›m isteriz. (Fatiha Suresi: 5.)
2. Göklerin ve yerin yarat›l›fl› ile dillerinizin ve renklerinizin farkl›l›¤› da yine Onun varl›k ve
birli¤inin delillerindendir. (Rum Suresi: 22.)
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halâvet ve gayet sevimli bir cemal ve gayet kuvvetli bir
hakikat olan rahmet sikkesini ve rahîmiyet hatemini koy-
mufltur. Evet, o rahmetin kuvvetidir ki, zîfluurun nazarla-
r›n› celp eder, kendine çeker ve ehadiyet sikkesine isal
eder. Ve Zat-› Ehadiye’yi mülâhaza ettirir ve ondan, 
1 oÚp©nà°rùnf n∑ÉsjpGnh oóoÑr©nf n∑ÉsjpG ’deki hakikî hitaba mazhar eder.

‹flte pº«/MsôdG pø'ªrMsôdG $G pº°rùpH Fatiha’n›n fihristesi ve

Kur’ân’›n mücmel bir hulâsas› oldu¤u cihetle, bu mezkûr
s›rr-› azîmin ünvan› ve tercüman› olmufl. Bu ünvan› eline
alan, rahmetin tabakat›nda gezebilir. Ve bu tercüman›
konuflturan, esrar-› rahmeti ö¤renir ve envar-› rahîmiye-
ti ve flefkati görür.

Beflinci S›r: Bir hadis-i flerifte varit olmufl ki:
2 pø nªrMsôdG pInQƒo°U n¤nY n¿É°nùrfp’rG n≥n∏nN %G s¿pG (ev kemâ kàl).

Bu hadisi, bir k›s›m ehl-i tarikat, akaid-i imaniyeye
münasip düflmeyen acip bir tarzda tefsir etmifller. Hatta
onlardan bir k›s›m ehl-i aflk, insan›n sima-i manevîsine
bir suret-i Rahman nazar›yla bakm›fllar. Ehl-i tarikatin ek-
serinde sekir ve ehl-i aflk›n ço¤unda isti¤rak ve iltibas ol-
du¤undan, hakikate muhalif telâkkilerinde belki mazur-
durlar. Fakat, akl› bafl›nda olanlar, fikren, onlar›n esas-›
akaide münafi olan manalar›n› kabul edemez; etse, hata
eder.

Evet, bütün kâinat› bir saray, bir ev gibi muntazam
idare eden; ve y›ld›zlar›, zerreler gibi, hikmetli ve kolay 

ev kemâ kàl: "veya Peygamber
(a.s.m) nas›l söylemiflse…" demektir.
Hadis-i flerifi lâfz›yla aynen naklet-
mekte bir hata olmuflsa, mes'uliyet-
ten kurtulmak için söylenir.
Fatiha: Kur'ân'›n ilk suresi.
fihriste: bir kitab›n içinde bulunan
fleyleri s›ra ile gösteren liste.
fikren: düflünce bak›m›ndan.
hadis-i flerif: Peygamberimizin bizzat
sözleri ve söyledikleri ile yapt›klar›n›
anlatan ifade.
hakikat: gerçek.
hakikî: gerçek.
halâvet: tatl›l›k, flirinlik.
hatem: damga.
hikmetli: faydal› ve güzel maksatlar
tafl›yan.
hitap: söz, ifade, konuflma.
hulâsa: öz, özet.
iltibas: flafl›r›p birbirine kar›flt›rma.
isal etmek: ulaflt›rmak.
isti¤rak: Allah aflk›yla dünyay› unutup
bütün bütün kendinden geçmek.
kâinat: yarat›lan tüm varl›klar, dünya.
mana: anlam.
mazhar etmek: ayna yapmak, gös-
terici k›lmak.
mazur: özürlü, mazeretli.
mezkûr: sözü edilen, zikredilen, bah-
sedilen.
muhalif: uymayan, z›t olan, ayk›r›.
muntazam: düzenli bir flekilde.
mücmel: k›sa.
mülâhaza ettirme: düflündürme.
münafi: z›t, ters, ayk›r›.
münasip düflmek: uygun olmak.
nazar: bak›fl, dikkat.
nazar›yla: noktas›ndan; hükmüyle.
rahîmiyet: merhamet edicilik, ahiret-
te ebedî mükâfat vericilik vasf›.
Rahman: sonsuz merhamet ve flef-
katle bütün varl›klar› r›z›kland›ran Al-
lah.
rahmet: flefkat etme, merhamet et-
me, esirgeme.
sekir: mest olufl, kendinden geçifl.
sikke: mühür.
sima-i manevî: manevî yüz, çehre,
flahsiyet.
s›rr-› azîm: büyük s›r.
suret-i Rahman: Rahman'›n yüzü,
çehresi, görünüflü .
flefkat: karfl›l›ks›z, safî sevgi besleme;
ac›yarak merhamet etme.
tabakat: tabakalar.
tarz: usul, flekil, üslûp.
tefsir: aç›klama, yorumlama.
telâkki: anlama, anlay›fl, kabul etme.
tercüman: tercüme eden, çeviren.
ünvan: isim.
varit olmak: ortaya konulmak; ifade
edilmek.
Zat-› Ehadiye: tek olan ve hiç bir fleye
muhtaç olmayan Allah.
zerre: atom.
zîfluur: fluur sahibi.

acip: garip, tuhaf.
akaid-i imaniye: iman esas-
lar›.
celp etmek: yöneltmek, çek-
mek.
cemal: güzellik.
cihetle: yönüyle, taraf›yla.
ehadiyet: Allah’›n her bir fley-

de birli¤ini göstermesi.
ehl-i aflk: kalpleri Allah sevgi-
siyle dolu olup, vakitlerini Al-
lah’› zikir ve tefekkürle geçi-
ren insanlar.
ehl-i tarikat: bir tarikate ba¤-
l› olanlar.
ekser: pek çok.

envar-› rahîmiyet: Allah’›n
her bir mahlûka merhamet
ve flefkatinin par›lt›lar›.
esas-› akait: iman hakikatle-
rinin ruhu; imana ait esaslar.
esrar-› rahmet: Cenab-› hak-
k›n flefkat ve merhametinin
s›rlar›.

1. Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yard›m isteriz. (Fatiha Suresi: 5.)

2. Muhakkak ki Allah, insan› Rahman ismini tamam›yla gösterir bir surette yaratm›flt›r. (Bu-
harî, ‹sti’zan: 1. Bab; Müslim, Birr: 115, Cennet: 28, Müsned, 2:244, 251, 315, 323, 434, 463, 519.
Kaynaklarda “Kendisini tamam›yla gösterir bir surette” fleklinde geçmektedir.)
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çeviren ve gezdiren; ve zerrat› muntazam memurlar gibi
istihdam eden Zat-› Akdes-i ‹lâhînin fleriki, naziri, z›dd›,

niddi olmad›¤› gibi, 1 oÒ°pünÑrdG o™«pª°sùdG nƒognh lAr∆nT p¬p∏rãpªnc ¢nùr«nd s›r-

r›yla, sureti, misli, misali, flebihi dahi olamaz. Fakat, 
2 oº«pµn◊r G oõjpõn©rdG nƒognh ¢pVrQn’rGnh päGnƒnª°sùdG p‘ n¤rYn’rG oπnãnŸrG o¬ndnh s›r-

r›yla, mesel ve temsil ile fluunat›na ve s›fât ve esmas›na
bak›l›r. Demek, mesel ve temsil, fluunat nokta-i nazar›n-
da vard›r.

fiu mezkûr hadis-i flerifin çok makas›d›ndan birisi flu-
dur ki:

‹nsan, ism-i Rahman’› tamam›yla gösterir bir surette-
dir. Evet, sab›kan beyan etti¤imiz gibi, kâinat›n simas›n-
da bin bir ismin flualar›ndan tezahür eden ism-i Rahman
göründü¤ü gibi, zemin yüzünün simas›nda rububiyet-i
mutlaka-i ‹lâhiyenin hadsiz cilveleriyle tezahür eden ism-i
Rahman gösterildi¤i gibi, insan›n suret-i camias›nda, kü-
çük bir mikyasta, zeminin simas› ve kâinat›n simas› gibi yi-
ne o ism-i Rahman’›n cilve-i etemmini gösterir demektir.

Hem iflarettir ki, Zat-› Rahmanirrahîm’in delilleri ve
âyineleri olan zîhayat ve insan gibi mazharlar, o kadar o
Zat-› Vacibü’l-Vücud’a delâletleri kat’î ve vaz›h ve zahir-
dir ki, güneflin timsalini ve aksini tutan parlak bir âyine
parlakl›¤›na ve delâletinin vuzuhuna iflareten, “O âyine
günefltir” denildi¤i gibi; “‹nsanda suret-i Rahman var”
vuzuh-u delâletine ve kemal-i münasebetine iflareten de-
nilmifl ve denilir. Ve ehl-i vahdetülvücudun mutedil k›sm›, 

timsal: görüntü, örnek, nu-
mune.
vaz›h: aç›k, aflikâr, besbelli.
vuzuh: aç›k ve anlafl›l›r olma;
netlik.
vuzuh-u delâlet: iflaret ve
ifadenin aç›k oluflu.
zahir: görünür, apaç›k.

Zat-› Akdes-i ‹lâhî: her türlü
noksanlardan uzak, en kudsî
‹lâhî zat; Allah.
Zat-› Rahmanirrahîm: yar-
d›m, ihsan ve merhamet sahi-
bi zat olan Allah.
Zat-› Vacibü’l-Vücud: varl›¤›
vacip olan, zatî ve ezelî varl›k

sahibi Allah.

zemin: yer.

zerrat: atomlar.

zîhayat: hayat sahipleri, can-
l›lar.

z›t: bir fleyin aksi, tersi, kar-
fl›t›.

1. Onun hiç bir benzeri yoktur. O her fleyi hakk›yla ifliten, her fleyi hakk›yla görendir. (fiûra Su-
resi: 11.)

2. Göklerde ve yerde tecelli eden en yüce s›fatlar Onundur. Onun kudreti her fleye galiptir; O
her fleyi hikmetle yapar. (Rum Suresi: 27.)

akis: yans›ma.
âyine: ayna, görüntü.
beyan etme: aç›klama, anlatma.
cilve: par›lt›l› yans›ma.
cilve-i etem: tam ve mükemmel
görüntü, yans›ma.
delâlet: delil olma; gösterme, ifla-
ret etme.
delil: kan›t, ispat edici; gösterici,
iflaret edici.
ehl-i vahdetülvücut: “Allah’tan
baflka mevcut yoktur” diyenler.
esma: isimler.
galip: üstün.
hadis-i flerif: Peygamberimizin
bizzat sözleri ve söyledikleri ile
yapt›klar›n› anlatan ifade.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hikmet: faydal› ve güzel maksat-
lar, hedefler.
ism-i Rahman: Allah'›n Rahman
ismi.
istihdam: çal›flt›rma, kullanma,
hizmet ettirme.
iflareten: iflaret ederek.
kâinat: yarat›lan tüm varl›klar.
kemal-i münasebet: tam uygun
bir iliflki, ba¤lant›.
kudret: güç, kuvvet.
makas›t: maksatlar, gayeler.
mazhar: yans›ma, ortaya ç›kma
ve görünme yeri.
mesel: ibretli küçük hikâye veya
veciz söz.
mezkûr: sözü edilen, zikredilen,
bahsedilen.
mikyas: ölçek, ölçü aleti, ölçü.
misal: benzer, örnek.
misil: ayn›, eflit.
muntazam: düzenli, intizaml›.
mutedil: ileri ve geri olmayan, or-
ta yolda olan.
nazir: benzer, taklit, kopya.
nid: denk.
nokta-i nazar: görüfl, bak›fl aç›s›.
rububiyet-i mutlaka-i ‹lâhiye:
her fleyin ilâh› ve ma’budu olan
Allah’›n terbiye edicili¤i.
sab›kan: bundan önce, önceden.
s›fât: nitelikler, vas›flar.
sima: yüz, çehre.
suret-i camia: kapsaml› mana ve
özellikler tafl›yan görünüfl, çehre.
suret-i Rahman: Rahman'›n gö-
rünüflü, çehresi.
flebih: benzer, t›pk›s›.
flerik: ortak.
flua: ›fl›n.
fluunat: faaliyetler, ifller ve du-
rumlar.
tecelli etmek: görünmek.
temsil: örneklendirme, canland›r-
ma.
tezahür etme: görünme, belir-
me, ortaya ç›kma.
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1 nƒog s’pG nOƒoLrƒne n’ , bu s›rra binaen, bu delâletin vuzuhuna

ve bu münasebetin kemaline bir ünvan olarak demifller.

ÉnærªnMrQpG pº«pMsôdG pønªrMsôdG $G pº°rùpH u≥nëpH oº«pMnQ Énj oønªrMnQ Énj -nG
pº«pMsôdG pønªrMsôdG $G pº°rùpH nQGnôr°SnG BÉnærªu¡nanh n∂pàs«pª«pMnôpH o≥«p∏nj Énªnc

2 nÚpenG n∂pàs«pænªrMnôpH o≥«p∏nj Énªnc
Alt›nc› S›r: Ey hadsiz acz ve nihayetsiz fakr içinde yu-

varlanan bîçare insan! Rahmet ne kadar k›ymettar bir
vesile ve ne kadar makbul bir flefaatçi oldu¤unu bununla
anla ki: O rahmet, öyle bir Sultan-› Zülcelâl’e vesiledir ki,
y›ld›zlarla zerrat beraber olarak, kemal-i intizam ve itaat-
le, beraber, ordusunda hizmet ediyorlar. Ve o Zat-› Zül-
celâl’in ve o Sultan-› Ezel ve Ebed’in isti¤na-i zatîsi var ve
isti¤na-i mutlak içindedir. Hiç bir cihetle kâinata ve mev-
cudata ihtiyac› olmayan bir Ganî-i Alel›tlak’t›r. Ve bütün
kâinat taht-› emir ve idaresinde; ve heybet ve azameti al-
t›nda nihayet itaatte, celâline karfl› tezellüldedir.

‹flte, rahmet seni, ey insan, o Müsta¤ni-i Alel›tlak’›n ve
Sultan-› Sermedî’nin huzuruna ç›kar›r ve Ona dost yapar
ve Ona muhatap eder ve sevgili bir abd vaziyetini verir.
Fakat, nas›l sen günefle yetiflemiyorsun, çok uzaks›n, hiç
bir cihetle yanaflam›yorsun; fakat güneflin ziyas›, güneflin
aksini, cilvesini senin âyinen vas›tas›yla senin eline verir.
Öyle de, o Zat-› Akdes’e ve o fiems-i Ezel ve Ebed’e biz
çendan nihayetsiz uza¤›z, yanaflamay›z; fakat Onun ziya-i
rahmeti Onu bize yak›n ediyor.

ihtiyaç: gereksinim, muhtaçl›k.
isti¤na-i mutlak: tam ve kesin
ihtiyaçs›zl›k halinde olma.
isti¤na-i zatî: zat›ndan ayr›lmas›
mümkün olmayan ihtiyaçs›zl›k.
itaat: söz dinleme, boyun e¤me.
itaatle: söz dinleyerek.
kâinat: yarat›lan bütün varl›klar.
kemal: eksiksizlik, mükemmellik.
kemal-i intizam ve itaat: mü-
kemmel, tam bir itaat ve düzen.
k›ymettar: de¤erli, pahal›, k›y-
metli.
makbul: kabul edilmifl, geçerli.
mevcut: var; varl›k.
mevcudat: var olan her fley.
muhatap: kendisi ile konuflulan.
münasebet: iliflki, ba¤, irtibat.
Müsta¤ni-i Alel›tlak: hiç bir fleye
hiç bir flekilde muhtaç olmayan
Allah.
nasip eylemek: kavuflturmak.
nihayet: son.
nihayetsiz: sonsuz.
rahmaniyet: Allah'›n sonsuz mer-
hamet ve flefkatle bütün varl›kla-
r› r›z›kland›r›c›l›¤›.
rahmet: flefkat etme, merhamet
etme, esirgeme.
rahîmiyet: merhamet edicilik,
ahirette ebedî mükâfat vericilik
vasf›.
s›r: gizli gerçek.
Sultan-› Ezel ve Ebed: varl›¤›n›n
bafllang›c› ve sonu olmayan kud-
ret ve hâkimiyet sahibi Allah.
Sultan-› Sermedî: ebedî saltanat
sahibi olan Allah.
Sultan-› Zülcelâl: celâl ve büyük-
lük sahibi sultan olan Allah.
flefaatçi: af için sebep ve vesile
olmas› ümit edilen.
fiems-i Ezel ve Ebed: varl›¤›n›n
bafllang›c› olmayan ve ebediyen
var olan her fleyi nurland›ran Al-
lah.
taht-› emir ve idare: hükmü ve
emri alt›nda olma.
tezellül: alçalma, hor ve hakir ol-
ma, zillete düflme.
ünvan: isim, lâkap, nam, ün.
vas›tas›yla: iki fleyi birbirine bir-
lefltirmesiyle.
vaziyeti: duruflu, durumu, hâli.
vesile: sebep, vas›ta, f›rsat.
vuzuh: aç›kl›k, aç›k ve anlafl›l›r
flekilde olmak, netlik.
Zat-› Akdes: her türlü kusur ve
noksandan uzak ve pak olan zat,
Allah.
Zat-› Zülcelâl: celâl ve büyüklük
sahibi zat olan Allah.
zerrat: atomlar, zerreler.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k.
ziya-i rahmet: ‹lâhî rahmet ›fl›¤›.

abd: kul.
acz: güçsüzlük, kuvvetsizlik.
akis: yans›ma.
âyine: ayna, görüntü.
azamet: büyüklük.
bîçare: çaresiz, zavall›.
binaen: ba¤l› olarak, dayana-
rak, -den dolay›, bu sebepten.

celâl: büyüklük, ululuk.
cihet: yön, taraf; vesile, se-
bep, bahane.
cilve: görünme, yans›ma.
çendan: gerçi.
delâlet: delil olmak.
dost: yak›n, sevgili.
fakr: fakirlik.

Ganî-i Alel›tlak: her cihetle
sonsuz zenginlik sahibi Allah.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
heybet: hürmetle beraber
korku hissini veren hâl.
hizmet: görev yapma.
huzura ç›kma: karfl›s›nda
gelme, yan›nda bulunma.

1. Ondan baflka hiç bir fley mevcut de¤ildir.

2. Ey Rahman ve Rahîm olan Allah’›m! “Bismillâhirrahmanirrahîm” hürmetine, rahîmiyetine
yarafl›r flekilde bize merhamet et, rahmaniyetine yarafl›r flekilde, bize Bismillâhirrahmanirra-
hîmin s›rlar›n› anlamay› nasip eyle. Âmin.
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‹flte, ey insan! Bu rahmeti bulan, ebedî tükenmez bir
hazine-i nur buluyor. O hazineyi bulmas›n›n çaresi, rah-
metin en parlak bir misali ve mümessili ve o rahmetin en
beli¤ bir lisan› ve dellâl› olan ve “Rahmeten Lilâlemîn”
ünvan›yla Kur'ân'da tesmiye edilen 1 Resul-i Ekrem Aley-
hissalâtü Vesselâm›n sünnetidir ve tebaiyetidir. Ve bu
rahmeten lilâlemîn olan rahmet-i mücessemeye vesile
ise, salâvatt›r. 2

Evet, salâvat›n manas› rahmettir. Ve o zîhayat müces-
sem rahmete rahmet duas› olan salâvat ise, o Rahmeten
Lilâlemînin vusulüne vesiledir. Öyle ise, sen, salâvat›
kendine o Rahmeten Lilâlemîne vesile yap ve o zat› da
rahmet-i Rahman’a vesile ittihaz et. Umum ümmetin,
rahmeten lilâlemîn olan Aleyhissalâtü Vesselâm hakk›n-
da, hadsiz bir kesretle rahmet manas›yla salâvat getirme-
leri, rahmet ne kadar k›ymettar bir hediye-i ‹lâhiye ve ne
kadar genifl bir dairesi oldu¤unu parlak bir surette ispat
eder.

Elhâs›l: Hazine-i rahmetin en k›ymettar p›rlantas› ve
kap›c›s› Zat-› Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm oldu¤u

gibi, en birinci anahtar› dahi pº«/MsôdG pø'ªrMsôdG $G pº°rùpH ’dir.

Ve en kolay bir anahtar› da salâvatt›r.

o¬nàr∏°nSrQnG røne n¤nY rºu∏°nSnh uπ°nU pº«pMsôdG pønªrMsôdG $G pº°rùpH pQGnörSnG u≥nëpH -nG
=p¬pHÉnër°UnGnh p¬pdnG =n¤nYnh p¬pànerôoëpH nh n∂pànªrMnôpH o≥«p∏nj Énªnc nÚp`nŸÉn©r∏pd kánªrMnQ

âlem: dünya, kâinat.
aleyhissalâtü vesselâm: salât ve
selâm onun üzerine olsun me-
alinde Peygamberimize yap›lan
dua.
beli¤: maksad› tam olarak, nok-
sans›z ve güzel bir üslûpla ifade
eden söz.
dellâl: ilân edici, davet eden.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ebedî: sonsuz, sonsuza kadar.
elhâs›l: k›sacas›, netice olarak,
özetle.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hazine: zengin ve de¤erli kaynak.
hazine-i nur: her iflini ayd›nlatan
bir nur hazinesi.
hazine-i rahmet: Allah'›n flefkat
ve merhamet hazinesi.
hediye-i ‹lâhiye: ‹lâhî arma¤an.
ispat etme: do¤ruyu delil göste-
rerek meydana koyma, kan›tla-
ma.
ittihaz: kabul etme, kabullenme,
edinme.
kesretle: çoklukla.
k›ymettar: de¤erli, pahal›, k›y-
metli.
lisan: konuflan dil.
mana: anlam.
misal: benzer, örnek.
mücessem: cisimleflmifl.
mümessil: temsilci.
p›rlanta: parlak elmas.
rahmet: flefkat ve merhamet et-
me, esirgeme.
rahmeten lilâlemîn: âlemlere
rahmet olan. • Peygamber Efen-
dimiz Hz. Muhammed.
rahmet-i mücesseme: Cenab-›
Hakk›n adeta vücut giymifl flefkat
ve merhameti.
rahmet-i Rahman: yarat›klara
sonsuz flefkat ve merhametle
davranan Allah’›n rahmeti.
salât: dua, niyaz.
salâvat: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’e memnuniyet ve ba¤l›-
l›k için yap›lan rahmet dualar›.
selâm: bütün korkulardan emin
olma; Allah'›n r›zas›na eriflmek
için mü'minlerin birbirlerine yap-
t›¤› dua.
suret: biçim, tarz, yol, üslûp.
sünnet: Peygamberimizin söyle-
di¤i söz, yapt›¤› hareket ve bafl-
kalar›n›n yap›p da hofl karfl›lad›¤›
davran›fllar.
tebaiyet: uyma, tâbi olma, ba¤-
lanma.
teslimiyet: boyun e¤mek.
tesmiye: isimlendirme, ad ver-
me.
umum: hep, bütün, cümle, her-

kes.
ümmet: bir peygambere ina-
n›p onun yolunda gidenlerin
hepsi.

ünvan: isim, nam, ün.
vesile: yol, vas›ta, bahane,
sebep, f›rsat.
vusul: kavuflma, ulaflma, erifl-

me.
Zat-› Ahmediye: Peygambe-
rimizin zat›.
zîhayat: hayat sahibi, canl›.

1. Bkz. Enbiya Suresi, 107: "Seni de ancak âlemlere bir rahmet olarak gönderdik."
2. Bkz. Ahzab Suresi: 56: "Peygambere Allah rahmet eder, melekler de dua eder. Ey iman
edenler, siz de teslimiyetle ona salât ve selâm getirin."
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n∑Gnƒp°S røne pânªrMnQ rønY Én¡pH Énæ«pær öJ kánªrMnQ ÉnærªnMrQGnh nÚp©nªrLnG
1 nÚpenG n∂p≤r∏nN røpe

2

oº«pµn`◊r G oº«p∏n©rdG nârfnG n∂sfpG BÉ'ænàrªs∏nY É ne s’pG BÉnænd nºr∏pY n’ n∂nfÉnërÑ°oS

®

âl: sülâle, soy, hanedan.
âlem: dünya, kâinat.
âmin: "Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!" manas›nda duadan
sonra söylenir.
ashap: Peygamber Efendimizi
gören ve onunla birlikte olanlar;
Sahabeler.
Bismillâhirrahmanirrahîm: Rah-
man ve Rahîm olan Allah nam›na,
Allah için, Allah'›n ad› ve izni ile.
hamd: Allah'a hamd etme, Onu
övme, flükür.
hikmet: ‹lâhî gaye.
hürmet: sayg›.
ihtiyaç: gereklilik, lüzumluluk hâ-
li, muhtaç olufl.
mahlûk: yarat›lm›fl, yoktan var
edilmifl olan.
mahsus: özel.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek.
minnet: iyili¤e karfl› duyulan flü-
kür hissi.
muhakkak: do¤ru gerçek.
Rahman: "sonsuz merhamet ve
flefkatle bütün varl›klar› r›z›klan-
d›ran" anlam›nda Allah'›n bir is-
mi.
rahmet: flefkat etme, merhamet
etme, esirgeme.
salât: dua, niyaz.
salâvat: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’e, memnuniyet ve ba¤-
l›l›k için yap›lan rahmet dualar›.
selâm: bütün korkulardan emin
olma; Allah'›n r›zas›na eriflmek
için mü'minlerin birbirlerine yap-
t›¤› dua.
s›r: gizli hakikat.
sure: Kur'ân-› Kerîm'in 114 bölü-
münden her biri.
flefkat: karfl›l›ks›z, safî sevgi bes-
leme; baflkas›n›n kederiyle alâka-
lanma, ac›yarak merhamet etme.
tenzih: Allah'› her çeflit kusur,
noksan ve ortaktan uzak bilip
söyleme.

1. Allah’›m! Bismillâhirrahmanirrahîmin s›rlar› hürmetine, âlemlere rahmet olarak gönderdi-
¤in zata ve onun bütün âl ve ashab›na, Senin rahmetine ve onun hürmetine yarafl›r flekilde
salât ve selâm eyle. Bize de, Senden baflka, hiç bir mahlûkunun merhametine ihtiyaç b›rak-
mayacak bir flefkat ve rahmetle merhamet eyle. Âmin.

2. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize ö¤retti¤inden baflka bizim hiç bir bilgi-
miz yoktur. Muhakkak ki Sen, her fleyi hakk›yla bilir, her ifli hikmetle yapars›n. (Bakara Sure-
si: 32.)
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‹kinci Söz
W
1 pÖr«n r̈dÉpH n¿ƒoæperDƒoj nøj/òsdGn

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

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

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

Di¤eri hudabin, hudaperest ve hakendifl, güzel ahlâkl›
idi ki, nazar›nda pek güzel bir memlekete düfltü. ‹flte bu 

âciz: güçsüz.
ahlâk: Kur’ân ve sünnet ile s›n›r-
lar› çizilen iyi ve güzel davran›flla-
r›n tümü.
azap: büyük s›k›nt›.
bahtiyar: mes’ut, kutlu.
bedbin: kötümser, karamsar.
bedbinlik: karamsarl›k.
bîçare: çaresiz.
cenaze: ölmüfl insan veya hay-
van cesedi.
ceza: karfl›l›k.
ecnebi: yabanc›, baflka milletten
olan.
elîm: üzücü, s›k›nt› verici, ac› ve-
rici.
fena: kötü.
hakendifl: hak taraftar›, hak üze-
rine titreyen.
hâl: durum.
hâlet: durum, hâl, vaziyet.
hazin: hüzün veren, üzücü.
hikâye: örnek olarak anlat›lan ib-
ret verici olay.
hodbin: bencil, kibirli, kendini be-
¤enmifl.
hodendifl: kendisi için endifle
eden, sadece kendini düflünen.
hodgâm: sadece kendi rahat›n›
ve keyfini düflünen.
hudabin: Cenab-› Hakk› tan›yan;
hak ve hakikati gören.
hudaperest: Allah’a ibadet eden;
Allah’› çok seven ve emrine uyan.
iman: inanmak; ‹slâm dininin
esaslar›n› tasdik etmek.
keyif: yapt›¤› fleylerden hofllan-
ma hissi.
lezzet: haz, keyif.
matemhane-i umumî: herkesin
yas tuttu¤u yer.
memleket: yaflan›lan flehir, yurt.
me’yusâne: ümitsizce.
muzlim: karanl›kl›.
müthifl: dehflet veren.
nazar: bak›fl, düflünme.
nimet: iyilik, ihsan.
Rahman: tüm varl›klar›n r›z›klar›-
n› ve geçim flekillerini içine alan
rahmet sahibi Allah.
Rahîm: çok merhametli, esirge-
yen, koruyan Allah.
saadet: mutluluk.
seyahat: yolculuk.
sülûk: bir yolu takip etme.
tahribat: y›k›mlar.
takva: Allah’tan korkma, günah-
lardan kaç›nma.
tâli’siz: bahts›z, mutsuz.

temsilî: hakikati gösteren ör-
nek.
ticaret: al›m ve sat›m.
vakit: zaman.

vaveylâ: ç›¤l›k, feryat.

vicdan: insan›n içindeki iyiyi
kötüden ay›rabilen ve iyilik

etmekten lezzet duyan ve
kötülükten ac› duyan his.
yetim: babas› ölmüfl çocuk.
zorba: bask›c›.

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

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



adil: adaletli.
ahz-› asker: asker al›m›.
akraba: yak›n.
aksetmek: ›fl›¤›n bir yere vur-
mas›, yans›mak; yay›lmak.
asar-› terakkiyat: ilerleme,
geliflme eserleri.
bahtiyar: bahtl›, mutlu.
bafl›bozuk: düzensiz.

bât›n: iç yüz.
bedbaht: kötü bahtl›, mutsuz.
bedel: karfl›l›k.
Cehennemî: Cehennem gibi.
cezbe: Allah’› zikredip, Allah
sevgisiyle kendinden geçer
bir hâle gelme.
divane: deli.
dost: sevilen insan.

ecel: her mahlûkun ve canl›-
n›n Allah taraf›ndan takdir
edilen ölüm vakti.
elem: s›k›nt›, ac›.
evvelki: önceki.
fas›k: günahkâr, günaha gi-
ren.
firak: ayr›l›k.
gafil: iyi düflünmeyen.
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iyi adam, girdi¤i memlekette bir umumî flenlik görüyor.
Her tarafta bir sürur, bir flehrayin, bir cezbe ve nefle için-
de zikirhaneler… Herkes ona dost ve akraba görünür.
Bütün memlekette yaflas›nlar ve teflekkürler ile bir terhi-
sat-› umumiye flenli¤i görüyor. Hem tekbir ve tehlil ile
mesrurâne ahz-› asker için bir davul, bir musiki sesi ifliti-
yor. Evvelki bedbaht›n hem kendi, hem umum halk›n ele-
mi ile müteellim olmas›na bedel, flu bahtiyar hem kendi,
hem umum halk›n süruru ile mesrur ve müferrah olur.
Hem güzelce bir ticaret eline geçer; Allah’a flükreder.

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

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

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

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

hakikat: gerçek.
hâl: durum.
hâlet: hâl, durum.
intizamperver: tertip ve düzeni
çok seven.
iflret: içki içme.
kâfir: dinsiz.
kemalât: mükemmellikler.
matemhane-i umumiye: herke-
sin yas tuttu¤u bir yer.
melik: mülk sahibi, ülke sahibi;
padiflah.
memleket: yaflan›lan flehir, yurt.
merhametkâr: merhamet eden.
mesrur: sevinçli.
mesrurâne: sevinçli bir flekilde.
muktedir: kuvvetli, güç sahibi.
musibet: belâ, bafla gelen ac› du-
rumlar.
musiki: güzel sesler.
müferrah: rahat.
müflfik: flefkatli.
müteellim: üzüntülü ve s›k›nt›l›;
ac› çeken.
nazar: bak›fl, düflünme.
nedamet: piflmanl›k.
nefis: kendi, flah›s.
nefle: sevinç.
nihayet: son.
pençe: etkisinden kurtulmak im-
kâns›z olan güç.
raiyetperver: halk›n› seven ve
onlar› iyi idare eden.
rast gelmek: karfl›laflmak, rastla-
mak.
raz› olmak: hoflnut olmak.
sille: tokat.
suret: biçim, flekil.
sürur: nefl’e, sevinç.
flehrayin: panay›r yeri.
flükretme: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme.
talan etme: ya¤malama.
tehlil: “Lâ ilâhe illallah” sözünün
tekrar edilmesi.
tekbir: “Allah en büyüktür” ma-
nas›na gelen “Allahü Ekber” keli-
mesini söyleme.
terhisat: terhisler, serbest b›rak-
malar.
terhisat-› umumiye: genel sal›-
verilme, serbest b›rak›lma.
teflekkür: yap›lan bir iyili¤e karfl›
duyulan hoflnutlu¤u anlatmak.
tevehhüm: yok olan› var zannet-
mekle, kuruntuya kap›lmak.
ticaret: al›m ve sat›m sonucu el-
de edilen kazanç.
umum: hep, bütün; umumî: ge-
nel, tamam›.
vehim: belirsiz ve manas›z korku.
yetim: babas› ölmüfl çocuk.
zahir: d›fl yüz.
zeval: sona erme, yok olma.
zîhayat: hayat sahibi.
zikirhane: Allah’›n zikredildi¤i
yer.
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büyük mevcudat ruhsuz, müthifl cenazeler hükmündedir-
ler. Daha bunun gibi çok elîm, ezici, dehfletli evham, küf-
ründen ve dalâletinden nefl’et edip, onu manen tazip
eder.

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

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

* * *

ahz-› asker: asker al›m›.
âlem: dünya, kâinat.
befler: insan.
Cenab-› Hâl›k: her fleyin yarat›c›-
s› olan Allah.
cenaze: ölmüfl insan; ölüm hâli.
da¤da¤as›z: gürültüsüz.
daima: devaml›.
dalâlet: dinden ayr›lma; azma.
dâr-› fânî: ölümlü dünya.
dehfletli: duyulan ürküntü; flafl-
k›nl›k.
elîm: ac› veren.
emniyet: güven.
evham: olmayan bir fleye vücut
rengi vermek, kuruntular.
hakikat: gerçek.
hamd: Allah’a hamd etme, Onu
övme, flükür.
hizmetkâr: hizmetçi.
hükmünde: de¤erinde.
ihsan: ba¤›flta bulunmak.
iman: inanmak, itikat; Resul-i Ek-
remin (a. s. m. ) tebli¤ etti¤i inan›l-
mas› gerekli esaslar› tasdik et-
mekten do¤an bir nurdur.
‹slâmiyet: Müslümanl›k.
küfür: Allah’› inkâr etme, inanç-
s›zl›k.
lâtif: güzel.
leziz: çok lezzetli.
Malik-i Rahîm: çok merhametli,
ve her fleyin sahibi olan Allah.
manen: mana itibar›yla ve mane-
vî olarak.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
memnun: sevinmek.
mesrur: sevinçli.
mesrurâne: sevinçli bir flekilde.
mevcudat: varl›klar, yarat›lan her
fley.
meydan-› imtihan-› insücan: in-
san ve cinlerin imtihan meydan›.
munis: al›fl›lm›fl.
muvazzaf: vazifeli.
mükemmel: tamam, olgun.
mü’min: Allah’a ve emirlerine,
kanunlar›na iman eden, inanan.
müstakim: istikamette giden,
do¤ru yolda olan.
müthifl: dehflet veren.
nazar›nda: göre, bak›m›ndan.
na¤amat: güzel sesler.
nefl’et: ç›kma, kaynaklanma;
meydana gelme.
nimet: iyilik, ihsan.
paydos: tatil.
sahip: her hangi bir fley üstünde
mülkiyeti bulunan, malik.
seda: ses.
selâmet: tehlikeden, kurtulma.
Seyyid-i Kerîm: sonsuz ikram ve
ihsan sahibi, Allah.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme.
takva: bütün günahlardan kendi-
ni korumak.

talimgâh: e¤itim yeri.
talimgâh-› befler: insanlar›n
ö¤renme yeri, dünya.
tasdik: onaylama, do¤rula-
ma.
tazip: ac› çektirme.
tecelli: belirgin olma, yans›-
ma.
tefrih: ferahland›rma, gönül
açma.
terhisat: terhisler, serbest b›-
rakmalar.

tesbih: Allah’›n flan›n› yücelt-
me, noksan s›fatlardan uzak
tutmak.
tevellüdat-› hayvaniye ve
insaniye: insan ve hayvan
do¤umlar›.
tezahür: görünme.
Tuba-i Cennet: kökleri gök-
lerde ve nuranî Cennet a¤ac›.
ulvî: yüce, yüksek.
vazife: ödev, görev.
vazifedar: vazifeli.

vazife-i hayat: hayat vazifesi.
vefiyat-› hayvaniye ve insa-
niye: hayvan ve insan ölüm-
leri.
Zakkum-u Cehennem: Ce-
hennemde bir a¤ac›n ismi.
zîhayat: hayat sahibi.
zikir: Allah’› an›p, hat›rlamak.
zikirhane-i Rahman: sonsuz
merhamet ve flefkatle r›z›k
veren Allah’›n zikredildi¤i yer.

1. ‹slâm dinini ve mükemmel iman nimetini ihsan etti¤i için Allah’a hamd olsun.
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Üçüncü Söz
W
1 GhoóoÑrYG ¢oSÉsædG Én¡t`jnG BÉnj

‹BADET ne büyük bir ticaret ve saadet; f›sk ve sefa-

hat ne büyük bir hasaret ve helâket oldu¤unu anlamak
istersen, flu temsilî hikâyeci¤e bak, dinle:

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

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

1282 gram.
rahat: huzur.
Rahman: tüm varl›klar›n r›z›klar›-
n› ve geçim flekillerini içine alan
rahmet sahibi Allah.
Rahîm: çok merhametli, esirge-
yen, koruyan Allah.
saadet: mutluluk.
sefahat: e¤lence ve yasak fleyle-
re düflkünlük.
silâh: korunma arac›.
temsilî: hakikati gösteren örnek.
ticaret: kazanç.
vakit: zaman.
zahirî: görünüflte.
zarar görmek: kaybetmek, kötü
sonuç almak.

adüv: düflman.
asker: er.
emir: buyruk.
f›sk: Allah’›n emirlerini terk
ve günaha dalma.
hasaret: zarar.
helâket: mahvolma.
hiffet: hafiflik.
hikâye: bir olay›n sözlü veya
yaz›l› anlat›m›.

hulâsa: öz, numune.
hükûmetsiz: yönetimsiz.
ibadet: kulluk vazifesi.
intizam-› askerî: askeri disip-
lin.
intizams›z: düzensiz.
kâr: kazanç.
k›yye: okka; eskiden kullan›-
lan bir a¤›rl›k ölçüsü (1282
gram).

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

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • Ey insanlar! Rabbinize kulluk ediniz. (Bakara Su-

resi: 21.)

] Üçüncü Söz, Barla’da
1926’da Türkçe olarak
telif edilmifltir.
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O iki asker, o muarrif adam›n sözünü dinledikten son-
ra, flu bahtiyar nefer sa¤a gider. Bir batman a¤›rl›¤› om-
zuna ve beline yükler. Fakat kalbi ve ruhu binler batman
minnetlerden ve korkulardan kurtulur. Öteki bedbaht ne-
fer ise, askerli¤i b›rak›r. Nizama tâbi olmak istemez; so-
la gider. Cismi bir batman a¤›rl›ktan kurtulur. Fakat kal-
bi binler batman minnetler alt›nda ve ruhu hadsiz korku-
lar alt›nda ezilir. Hem herkese dilenci, hem her fleyden,
her hâdiseden titrer bir surette gider. Tâ mahall-i maksu-
da yetiflir. Orada, asi ve kaçak cezas›n› görür.

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

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

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

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

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

Ondan baflka yoktur. Zarar ve menfaat Onun elindedir.2

O hem Hakîm’dir, abes ifl yapmaz; hem Rahîm’dir, ihsa-
n›, merhameti çoktur” diye itikat etti¤inden, her fleyde 

abes: faydas›z, bofl ve manas›z.
âbid: ibadet eden.
ahiret: k›yametten sonra kurula-
cak olan âlem, ikinci hayat.
âlem-i ervah: ruhlar âlemi.
asi: isyan eden, isyankâr.
bahtiyar: bahtl›, mes’ut.
batman: yaklafl›k sekiz kilo karfl›-
l›¤› eski bir a¤›rl›k ölçüsü.
bedbaht: kötü bahtl›, mutsuz.
ceza: karfl›l›k.
cisim: beden, vücut.
çendan: gerçi, her ne kadar.
hâdise: olay.
hadsiz: s›n›rs›z.
Hakîm: her fleyi son derece mü-
kemmel ve sonsuz faydalarla ya-
pabilen sonsuz bilgi sahibi Allah.
Hâl›k: yarat›c›; her fleyi yoktan
var eden Allah.
havf etme: korkma.
heva: istek, nefsin arzusu.
ibadet: Allah'›n emirlerini yerine
getirme; kulluk vazifesi.
ihsan: ba¤›flta bulunmak.
itikat etme: gönülden tasdik
ederek inanma.
kabir: mezar.
mahall-i maksut: var›lmak iste-
nen yer.
mana: anlam.
matlûp: talep edilen, istenen.
menfaat: fayda.
merhamet: flefkat göstermek;
korumak, iyilik etmek.
minnet: iyili¤e karfl› duyulan flü-
kür hissi.
muarrif: tarif eden, bildiren.
muhafaza: koruma.
mutî-i kanun-u ‹lâhî: ‹lâhî kanu-
na itaat eden, uyan.
mükâfat: ödül.
münasip: uygun, yak›fl›r, yarafl›r.
namaz: ‹slâm›n flartlar›ndan biri.
namuslu: kanunlara uyan; güzel
ahlâkl›.
nefer: asker, er.
nefs-i serkefl: isyan eden bafl›bo-
zuk nefis.

nizam: düzen, disiplin.
rahat-› kalp ve vicdan: kalp
ve vicdan huzuru.
Rahîm: sonsuz flefkat ve
merhamet sahibi, çok ba¤›fl-
lay›c› olan Allah.
Rezzak: bütün yarat›lm›fllar›n

r›zk›n› veren Allah.
ruh: as›l, cevher.
surette: flekilde, biçimde.
flahadet: tan›kl›k.
tâbi olmak: uymak, itaat et-
mek, ba¤l› olmak.
takva: Allah'›n yasak etti¤i

fleylerden, yani günahlardan
korunmak.
tarif etmek: anlat›p, tan›mla-
mak.
vazife: ödev.
zahirî: görünüflte, maddî ba-
k›mdan.

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

2. Bkz. Bakara Suresi: 102; Âl-i ‹mran suresi: 26; Nisâ Suresi: 79; Maide Suresi: 76; En'am Sure-
si: 71; A'raf Suresi: 188; Tevbe Suresi: 51; Yunus Suresi: 18; Ra'd Suresi: 16; Tâhâ Suresi: 89; v.d.
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bir hazine-i rahmet kap›s›n› bulur. Dua ile çalar. Hem her
fleyi kendi Rabbisinin emrine musahhar görür. Rabbisine
iltica eder; tevekkül ile istinat edip, her musibete karfl› ta-
hassun eder. ‹man› ona bir emniyet-i tamme verir.

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

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

Evet, insan nihayetsiz fleylere muhtaç oldu¤u hâlde,
sermayesi hiç hükmünde bir fley. Hem nihayetsiz musi-
betlere maruz oldu¤u hâlde, iktidar› hiç hükmünde bir
fley. Âdeta sermaye ve iktidar›n›n dairesi, eli nereye ye-
tiflirse o kadard›r. Fakat emelleri, arzular› ve elemleri ve
belâlar› ise; dairesi, gözü, hayali nereye yetiflirse ve gi-
dinceye kadar genifltir.

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

hakikî: gerçek.
hâlde: durumda.
hane: ev.
harika: imkânlar›n üstünde olan
fley. 
hasenat: hay›rlar, iyilik ve güzel-
likler.
hayalî: hayale ait.
hayret: flaflk›nl›k.
hazine-i rahmet: rahmet hazine-
si.
hiç: yok olan, de¤ersiz.
hükmünde: k›ymetinde.
ibadet: kulluk vazifesi.
ihtimal: mümkün olma, olabilir-
lik.
iktidar: güç, kuvvet.
iltica: s›¤›nma.
iman: Resul-i Ekremin tebli¤ etti-
¤i inanç esaslar›n› tasdik etmek.
istinat: dayanma, güvenme.
kalpsiz: vicdans›z, duygusuz.
kâr: kazanç.
kudret-i Samedâniye: hiçbir fle-
ye muhtaç olmayan ve her fley
kendisine muhtaç olan Allah’›n
gücü.
küre-i arz: yer küre; dünya.
lezzet: tat.
malûm: bilinen.
maruz olmak: bir fleyden etki-
leniyor olmak.
menba: kaynak, merkez.
meflhur: ünlü, herkesçe bilinen.
muhtaç: ihtiyaç duyan.
musahhar: itaat eden, boyun
e¤en; itaatkâr.
musibet: belâ, felâket.
münevverülak›l: akl› yaln›z bilim
ile ayd›nlanm›fl olan.
münevverülkalp: kalbi nurlan-
m›fl, imanla ayd›nlanm›fl olan.
nihayetsiz: sonsuz.
nimet: iyilik, ihsan.
Rab: besleyen, yetifltiren, terbiye
eden Allah.
ruh-u befler: insan ruhu.
saadet: mutluluk.
sermaye: ana para, ifl yapabile-
ce¤i her türlü imkân ve gücü.
serseri: bafl›bozuk.
seyyiat: kötülükler, günahlar.
tahassun: s›¤›nma, korunma.
terk: b›rakma, ayr›lma.
teslim: bir emaneti sahibine ver-
me.
tevekkül: sebeplere sar›ld›ktan
sonra neticesini Allah’a b›rakma.
tevhit: birleme, Allah’›n bir oldu-
¤una ve Ondan baflka ilâh olma-
d›¤›na inanma.
ubudiyet: kulluk, kul oldu¤unu
bilip Allah’a itaat etme.
vakit: zaman, an.

âbid: ibadet eden.
âciz: güçsüz, eli ermez.
âdeta: sanki.
arz: yer, dünya.
arzu: istek.
azîm: büyük.
belâ: büyük zarar ve s›k›nt›ya
yol açan olay.
cebânet: korkakl›k.

cesaret: yüreklilik, gözüpek-
lik.
daire: alan.
dalâlet: hak ve hakikatten,
dinden ayr›lma; sapk›nl›k.
derece: seviye.
derk etme: iyice anlama.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
elem: üzüntü, s›k›nt›, ac›.

emel: fliddetli istek, gaye.
emniyet-i tamme: sonsuz
güven.
evham: olmayan bir fleyi olur
zann› ile zihne gelen kuruntu-
lar.
fas›k: büyük günahlar› iflle-
yen, günahkâr.
feylesof: filozof, felsefeci.

1. Bkz. Âl-i ‹mran Suresi: 173.

2. Bkz. Âl-i ‹mran Suresi: 173; Enfal Suresi: 12.
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zararl› yola—velev on ihtimalden bir ihtimal ile olsa—
tercih edilir. Hâlbuki, meselemiz olan ubudiyet yolu, za-
rars›z olmakla beraber, ondan dokuz ihtimal ile bir
saadet-i ebediye hazinesi vard›r. F›sk ve sefahat yolu
ise—hatta fas›k›n itiraf›yla dahi—menfaatsiz oldu¤u hâl-
de, ondan dokuz ihtimal ile flekavet-i ebediye helâketi
bulundu¤u, icma ve tevatür derecesinde, hadsiz ehl-i ih-
tisas›n ve müflahedenin flahadetiyle sabittir ve ehl-i zev-
kin ve keflfin ihbarat›yla muhakkakt›r.

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

¤umuza flükretmeliyiz.

®

ahiret: k›yametten sonra kurula-
cak olan âlem, öte dünya.
daima: sürekli.
derece: seviye.
ehl-i ihtisas ve müflahede: flahit
olanlar ve uzmanlar.
ehl-i zevk ve keflif: Cenab-› hak-
k›n lütuf ve ihsan› ile baz› haki-
katleri bilen manevî zevk sahibi
velîler.
elhâs›l: k›sacas›, özetle.
fas›k: günahkâr.
f›sk: günah.
hadsiz: s›n›rs›z.
hâlbuki: oysa ki.
hâlde: durumda.
hamd: Allah’a hamd etme, Onu
övme, flükür.
hayal: zihinde tasarlanan, canlan-
d›r›lan ve gerçekleflmesi özlenen
fley, düfl, hülya.
hay›rl›: iyilik dolu.
hazine: alt›n, gümüfl, mücevher
gibi de¤erli eflya y›¤›n›.
helâket: mahvolma, yok olma.
ibadet: kulluk vazifesi.
icma: bir meselede âlimlerin itti-
fak etmesi.
ihbarat: haber vermeler.
ihtimal: mümkün olma, olabilir-
lik.
ilâh: her fleyin ma’budu olan Al-
lah.
intizam: tertip, düzen.
itaat: söz dinleme.
itiraf: kabahatini gizlemeyip söy-
lemek.
menfaatsiz: faydas›z.
mesele: ehemmiyetli ifl.
muhakkak: as›l ve gerçe¤i belli
olmufl, do¤ru.
Müslüman: ‹slâm dinini kabul
eden.
müflahede: görme, flahit olma.
saadet: mutluluk.
saadet-i ebediye: sonsuz saadet.
sabit: kan›tlanm›fl, ispat edilmifl.

sefahat: e¤lence ve yasakla-
ra düflkünlük, uçar›l›k.
flahadet: flahit olma, tan›kl›k.
flekavet-i ebediye: ebedî,
sonsuz s›k›nt›.

flükretmek: memnunluk ifa-
de etmek, minnettarl›k.
tercih: bir fleyi üstün tutma.
tevatür: içinde yalan ihtimali
bulunmayan ve birbirlerine

kuvvet veren nakillerden olu-
flan haber.
ubudiyet: kul oldu¤unu bilip
Allah’a itaat etme.
velev: e¤er.

1. Emirlerine itaate ve hay›rl› ifllerde baflar›ya ulaflt›rd›¤› için Allah’a hamd olsun.
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NAMAZ ne kadar k›ymettar ve mühim, hem ne kadar
ucuz ve az bir masraf ile kazan›l›r, hem namazs›z adam
ne kadar divane ve zararl› oldu¤unu iki kere iki dört eder
derecesinde kat’î anlamak istersen, flu temsilî hikâyeci¤e
bak, gör:

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

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

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

hizmetkâr: hizmetçi.
ikamet: oturma, yerleflme.
istasyon: durak.
kat’î: kesin.
k›ymettar: de¤erli, pahal›, k›y-
metli.
lâz›m: gerekli.
masraf: harcama.
mesafede: uzakl›kta.
mesken: konut, oturulan yer.
mübayaa: sat›n alma.
mühim: önemli.
namaz: ‹slâm›n befl flart›ndan bi-
risi.
namazs›z: namaz k›lmayan.
Rahman: tüm varl›klar›n r›z›klar›-
n› ve geçim flekillerini içine alan
rahmet sahibi Allah.
Rahîm: çok merhametli, esirge-
yen, koruyan Allah.
sermaye: ana para.
flimendifer: demiryolu katar›,
tren.
tayyare: uçak.
temsilî: hakikati gösteren örnek.
zararl›: maddî, manevî kay›p için-
de olan.

bahtiyar: baht› aç›k mes’ut.
derece: kadar; kesinlik.
divane: deli, budala.
efendi: buyru¤u ve sözü ge-

çen
emreder: buyruk verir, tali-
mat verir.
hâkim: egemen, hükmeden,

hâkimiyet sahibi.
has: özel.
hikâye: bir olay›n sözlü ve
yaz›l› anlat›lmas›.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla • Namaz dinin dire¤idir. (Keflfü’l-Hafa, 2:3, hadis no:

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

] Dördüncü Söz, Barla’da
1926’da Türkçe olarak
telif edilmifltir.
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güzel bir ticaret elde eder ki, sermayesi birden bine ç›-
kar. Öteki hizmetkâr bedbaht, serseri oldu¤undan, istas-
yona kadar yirmi üç alt›n›n› sarf eder. Kumara mumara
verip zayi eder. Bir tek alt›n› kal›r. Arkadafl› ona der:

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

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

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

O hâkim ise; Rabbimiz, Hâl›k’›m›zd›r.

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

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

O has çiftlik ise, Cennettir.

O istasyon ise, kabirdir.

O seyahat ise; kabre, haflre, ebede gidecek befler yol-
culu¤udur. Amele göre, takva kuvvetine göre o uzun 

affetmek: ba¤›fllamak.
amel: ifl, emek.
bedbaht: bahts›z, kötü bahtl›,
mutsuz.
befler: insan.
dahi: bile.
define: çok de¤erli hazine.
ebed: sonsuzluk.
gafil: gaflette bulunan, iyi düflün-
meyen.
gayet: oldukça, son derece.
hâkim: egemen, hâkimiyet sahi-
bi, idare eden Allah’›n ismi.
Hâl›k: “yarat›c›, her fleyi yoktan
yaratan” anlam›nda Allah’›n bir
ismi.
has: özel.
haflir: yeniden dirilip toplanmak.
hizmetkâr: emrinde çal›flan.
hükmünde: de¤erinde.
inat: sözünde ayak direme, diki-
ne gitme.
kabir: mezar.

Kerîm: “ikram ve ihsan› bol
olan” anlam›nda Allah’›n bir
ismi.
kusur: hata.
lezzet: her hangi bir fley kar-
fl›s›nda duyulan zevk, haz.
mahall-i ikamet: oturulan
yer.
mecbur: zorunlu tutulan.
merhamet: ac›mak, flefkat
göstermek.

muvakkat: geçici.
mütedeyyin: dindar.
namaz: ‹slâm›n befl flart›ndan
birisi.
nefis: kendi, flah›s.
ömür: yaflama süresi, hayat.
Rab: bakan, besleyen, sevk
ve idare eden Allah.
sarf: harcama, masraf.
sefahat: e¤lence ve yasak
fleylere düflkünlük.

sermaye: ana para.
serseri: bafl›bofl.
seyahat: gezme, yolculuk.
flevk: çok fliddetli arzu, nefl’e.
takva: bütün günahlardan
kendini korumak.
tayyare: uçak.
ticaret: al›m, sat›m ile gelen
kazanç.
zayi: elden ç›kan, kaybolan.
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yolu mütefavit derecede katederler. Bir k›s›m ehl-i takva,
berk gibi, bin senelik yolu bir günde keser. Bir k›sm› da,
hayal gibi, elli bin senelik bir mesafeyi bir günde kateder.
Kur’ân-› Azîmüflflan flu hakikate iki ayetiyle iflaret eder.1

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

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

®

ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
berk: flimflek.
Cebrail: Dört büyük melekten,
vahiy indirmekle görevli olan›.
cihet: yön, taraf.
derece: seviye, mertebe.
dünyevî: dünyaya ait.
ehl-i takva: Allah’tan korkan,
emirlerine ba¤l› olan dindar kim-
seler.
fânî: geçici, sonu olan.
hadis: Peygamber Efendimizin
genel kural de¤erindeki söz ve
davran›fllar›.
hakikat: gerçek.
hayal gibi: çok sür’atli yol alan. 
hayat-› dünyeviye: dünya haya-
t›.
hayat-› ebediye: sonsuz hayat.
hazine-i ebediye: ebedî hazine;
Cennet.
hikmet: ‹lâhî gaye.
hilâf-› ak›l: akla ters.
hükmünü alma: de¤erini alma.
ibadet: kulluk vazifesi.
ibka: bâkîlefltirme, sonsuzlaflt›r-
ma.
ihtimal: mümkün olma; olabilir-
lik.
iman: Resul-i Ekremin tebli¤ etti-
¤i inan›lmas› gerekli esaslar› ka-
bul etme.
iflaret: hat›rlatma, bildirme.
ifltirak: ortakl›k.
kâfi: yeterli.
katetmek: afl›p geçmek.
k›s›m: bölüm, kesim.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan› yüce
Kur’ân.
mal: dünyada sahip olunan fley-
ler; zaman.
mesafe: uzakl›k.
musaddak: tasdik ile do¤rulanan.
mübah: yeme, içme, yürüme gibi
günlük davran›fllar.
mütefavit: çeflitli.
namaz: ‹slâm›n befl emrinden bi-
risi.
nefis: kifliyi, her zaman kötülü¤e
götürmeye zorlayan duygu; ken-
disi.
Rahîm: “sonsuz flefkat ve merha-
met sahibi, çok ba¤›fllay›c› olan”
anlam›nda Allah’›n bir ismi.
Rahman: “sonsuz merhamet ve
flefkatle bütün varl›klar› r›z›klan-
d›ran” anlam›nda Allah’›n bir ismi.
sarf: harcama.
sermaye-i ömür: ömür sermaye-
si.
surette: flekilde.
tedbir: idare, çekip çevirme.
zulmetmek: haks›zl›k etmek.

abdest: namaz ve sair ibadet-
ler öncesinde yap›lan temiz-
lik.

ahiret: k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem, öte dünya.
âk›l: ak›ll›.

amel: fiil, ifl, emek.
arfl: gö¤ün en üst tabakas›.
arzedilme: sunulma.

1. Bkz. Secde Suresi 5 ve Mearic Suresi 4. âyetler:
“O, göklerden yere kadar her ifli yerli yerince tedbir ve idare eder. Sonra bütün ifller, sizin

gününüzle bin sene kadar uzun olan k›yamet gününde Ona arz edilir.” (Secde Suresi: 5.)
“Melekler ve Cebrail, elli bin sene uzunlu¤unda bir gün olan k›yamet gününde, Allah’›n em-

rini almak üzere Arfla yükselirler.” (Mearic Suresi: 4.)
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NAMAZ k›lmak ve büyük günahlar› ifllememek ne de-
rece hakikî bir vazife-i insaniye ve ne kadar f›trî, müna-
sip bir netice-i hilkat-i befleriye oldu¤unu2 görmek ister-
sen, flu temsilî hikâyeci¤e bak, dinle:

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

Ona sorulsa: “Ne yap›yorsun?”

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

Di¤er flikemperver ve acemi nefer ise, talime ve har-
be dikkat etmezdi. “O devlet iflidir. Bana ne!” derdi. 

acemi: tecrübesiz; yabanc›; yeni,
müptedi.
angarya: karfl›l›ks›z, ücretsiz olan
ifl.
as›l: temel, kaide, esas.
cihad: Allah yolunda vatan ve din
için düflmanla savaflma.
cihazat: cihazlar, maddî manevî
aletler, lüzumlu edevat.
erzak: r›z›klar, nimetler.
f›trî: do¤ufltan, yarat›l›fltan, f›trata
ait ve yarat›l›flla ilgili; tabiîlik.
günah: Allah’›n emirlerine ayk›r›
davran›fl, dinî suç.
hakikî: gerçek.
harp: savafl.
hikâye: olmufl veya olmas›
mümkün olaylar› yaz›l› veya söz-
lü olarak anlatma,
indelhace: ihtiyaca göre, ihtiyaç
duyuldu¤unda.
karavana: askerlere yemek da-
¤›tmakta kullan›lan derince bak›r
kap.
muallem: e¤itim görmüfl, bilgili.
münasip: uygun, denk.
nafaka: yiyecek paras›, geçinmek
için gerekli olan fley.
namaz: ‹slâmiyetçe günün belirli
vakitlerinde yerine getirilen iba-
det, dua, befl vakit ibadet.
nefer: asker, er.
nefisperver: kendini be¤enen,
nefsini seven.
netice-i hilkat-i befleriye: insa-
n›n yarat›l›fl›n›n neticesi.
Rahman: tüm varl›klar›n r›z›klar›-
n› ve geçim flekillerini içine alan
rahmet sahibi Allah.
Rahîm: çok merhametli, esirge-
yen, koruyan Allah.
seferberlik: harbe haz›r bulun-
makl›k.
flikemperver: mideye düflkün.
tabur: bölüklerden teflekkül
eden bir askerî birlik.
takva: Allah korkusu; günahlar-
dan kaç›nma.
talim: ö¤retme, yetifltirme, e¤it-
me.
tay›nat: erzak, yiyecek, g›da, ta-
y›nlar.
tedavi: iyilefltirme.
temsilî: hakikati gösteren örnek,

akla yaklaflt›ran örnek, sem-
bolik.
vazife: görev, yap›lmas› gere-

kenler, ifller.
vazife-i insaniye: insanl›k va-
zifesi, insan olman›n gerektir-

di¤i görev.
vazifeperver: vazife sever;
çal›flmay› sever.

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

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

] Beflinci Söz, Barla’da
1926’da Türkçe olarak
telif edilmifltir.
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Daim nafakas›n› düflünüp, onun peflinde dolafl›r, taburu
terk eder, çarfl›ya gider, al›fl verifl ederdi.

Bir gün, muallem arkadafl› ona dedi:

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

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

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

‹flte, ey tembel nefsim!

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

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

O iki nefer ise, biri feraiz-i diniyesini bilen ve iflleyen
ve kebairi terk ve günahlar› ifllememek için nefis ve fley-
tanla mücahede eden müttakî Müslümand›r. Di¤eri, Rez-
zak-› Hakikî’yi ittiham etmek derecesinde derd-i maiflete 

re.
feraiz-i diniye: dinin emretti¤i
farzlar.
günah: Allah’›n emirlerine ayk›r›
davran›fl, dini suç.
harp: savafl.
itimat: güvenme, emniyet etme,
bir fleye kalben güvenip dayan-
ma.
ittiham: suçlama; suçlu duruma
düflürme.
kebair: büyük günahlar.
meydan-› harp: harp meydan›,
savafl alan›.
muallem: e¤itim görmüfl, bilgili.
muharebe: savaflma, harp etme.
mücahede: cihad etme, çarp›fl-
ma, savafl.
mücahit: cihad eden, din için ça-
l›flan, din için düflmanla çarp›flan.
Müslüman: ‹slâm dininden olan,
mü’min, Müslim.
müttakî: kendisini Allah’›n sev-
medi¤i fena fleylerden koruyan;
haramdan ve günahtan çekinen;
takva sahibi, dindar.
nafaka: yiyecek paras›, geçinmek
için gerekli olan fley.
nefer: asker, er.
nefis: bedenin hissî istekleri; can,
kifli, öz varl›k; bir fleyin zat› olan,
kendisi.
Rezzak-› Hakikî: gerçek r›z›k ve-
rici Allah.
seferberlik: harbe haz›r bulun-
makl›k.
serseri: bafl›bofl, ifli gücü olmay›p
boflta dolaflan, haylaz, derbeder,
avare.
tabur: bölüklerden teflekkül
eden bir askerî birlik.
taksim: bölmek, paylaflt›rmak,
k›s›mlara ay›rmak.
talim: ö¤retme, yetifltirme, e¤it-
me.
terk: b›rakma, sal›verme, vazgeç-
me.
teshilât: kolaylaflt›rmalar.
vazife: görev, yap›lmas› gereken-
ler, ifller.

âciz: güçsüz, gücü yetmez
olan; beceriksiz, eli ermez;
kabiliyetsiz.
angarya: karfl›l›ks›z, ücretsiz
olan ifl.
asi: isyan eden, isyankâr, kar-
fl› gelen.
as›l: esas, asl›, temeli, kaidesi.

as›r: yüzy›l.
birader: kardefl.
cemaat-i ‹slâmiye: Müslü-
man topluluklar; ‹slâm toplu-
mu.
cemiyet-i befleriye: toplum;
insanlar›n oluflturdu¤u toplu-
luk veya kurumlar.

ceza: karfl›l›k.
da¤da¤al›: gürültülü, pat›rt›l›.
daim: devam eden, devaml›.
derd-i maiflet: geçim derdi
ve zorlu¤u, geçim s›k›nt›s›.
derece: seviye, makam
fakir: muhtaç, ihtiyaç sahibi,
düflkün, yoksul, zavall›, bîça-
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dal›p, feraizi terk eden ve maiflet yolunda rast gelen gü-
nahlar› iflleyen fas›k-› hasirdir.

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

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

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

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

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

Evet, vas›ta-i r›zk-› helâl, iktidar ve ihtiyar ile olmad›¤›-
n›, belki acz ve zaaf ile oldu¤unu anlamak için bal›klar ile
tilkileri, yavrular ile canavarlar›, a¤açlar ile hayvanlar›
muvazene etmek kâfidir. Demek, derd-i maiflet için na-
maz›n› terk eden,2 o nefere benzer ki, talimi ve siperini
b›rak›p çarfl›da dilencilik eder. Fakat namaz›n› k›ld›ktan
sonra, Cenab-› Rezzak-› Kerîm’in matbaha-i rahmetin-
den tay›nat›n› aramak; baflkalara bâr olmamak için ken-
disi bizzat gitmek güzeldir, mertliktir. O dahi bir ibadettir.

âciz: güçsüz, gücü yetmeyen.
acz: güçsüzlük, kuvvetsizlik.
ahlâk-› rezile: kötü ahlâk.
bâr: yük, zahmet, eziyet, s›k›nt›.
bizzat: kendisi.
canavar: zararl› hayvan.
Cenab-› Rezzak-› Kerîm: s›n›rs›z
ikram sahibi ve bütün varl›klar›n
r›zk›n› veren Allah.
cin: bir cins ateflten yarat›lm›fl
olup dünyan›n insandan sonra en
mühim sakini.
delil: kan›t, belge.
derd-i maiflet: geçim derdi.
emniyet: güven.
fas›k-› hasir: zarar ve ziyanda
olan, bilerek günah iflleyen.
feraiz: farz k›l›nan ibadetler.
günah: Allah’›n emirlerine ayk›r›
davran›fl, dini suç.
harika-i hikmet-i Rabbaniye:
her fleyi terbiye eden Allah’›n ya-
ratt›¤› hikmet harikas›.
harp: savafl.
helâket-i ebediye: ebedî mahvo-
lufl, ebedî bitifl.
heva: istek, heves, nefsin arzusu.
ibadet: kulluk vazifesi.
idame: devam ettirme.
ihtiyar: irade, kendi iste¤iyle seç-
me ve hareket etme, isteme; ar-
zu etme.
iktidar: güç, kuvvet.
ins: insan.
kâfi: yeterli.
mahlûk: yarat›lm›fl, yoktan var
edilmifl olan.
maiflet: geçinme, geçinifl, yafla-
mak için gerekli olan fley.
matbaha-i rahmet: Allah’›n rah-
met mutfa¤›.
mertlik: çeviklik, yi¤itlik, zinde
haraketlilik.
mu’cize-i sanat-› Samedâniye:
hiçbir fleye muhtaç olmayan ve
her fley kendisine muhtaç olan
Allah’›n sanat›n›n mu’cizesi.
muvazene: ölçülülük, dengeli ol-
ma; tartma, ölçme; düflünme,
karfl›laflt›rma.
mücahede: cihad etme, çarp›fl-
ma, savafl.
namaz: Günün befl vaktinde yeri-
ne getirilen ve ‹slâm›n befl flart›n-
dan biri olan ibadet.
nazik: terbiyeli, zarif, ince, daya-
n›ks›z;
nefer: asker, er.
nefis: insan› daima kötülüklere
sevk eden duygu.
perestifl: afl›r› ba¤l›l›k, tapar dere-
cede sevme, mükemmel sevgi.
rastgelen: do¤ru gelen, düzgün
gelen.
r›z›k: Allah’›n herkese lütuf ve ih-
san etti¤i nimetler, yiyecekler.
siper: arkas›nda saklan›lan fley.

fleytan: her türlü kötülü¤ü
yapan ve teflvik eden kimse.
talim: ö¤retme, e¤itme.
talimat: talimler, e¤itimler.
tay›nat: erzaklar, yiyecekler.
terk: b›rakma, sal›verme,

vazgeçme.
tevekkül: sebeplere sar›ld›k-
tan sonra neticesini Allah’a
b›rakma, neticeye r›za göster-
me.
vas›ta-i r›zk-› helâl: helâl r›-

z›k kazanma arac›, sebebi.

vazife: görev, yap›lmas› gere-
kenler, ifller.

zaaf: zay›fl›k, iktidars›zl›k,
kudretsizlik.

1. Bu manalar için bkz. Bakara Suresi: 22, 60; En'am Suresi: 99, 141, 142, 151; A'raf suresi: 32,
160; Enfal Suresi: 26; Yunus Suresi: 31, 59, 93; Hûd Suresi: 6; ‹brahim Suresi: 32; Hicr Suresi: 20;
Nahl Suresi: 72, 112, 114; ‹sra Suresi: 70; Ankebut Suresi: 17, 60, 62; Rum Suresi: 37, 40; Sebe
Suresi: 15, 24, 36; Yâsin Suresi: 47; Zümer Suresi: 52; Mü'min Suresi: 13, 64; Fuss›let Suresi: 10;
fiûra Suresi: 12, 27; Zariyat Suresi: 22, 58; Cuma Suresi: 11; Talâk Suresi: 3; Mülk Suresi: 15, 21.
2. Bkz. Taha Suresi: 132; Zariyat Suresi: 57-58.
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Hem, insan ibadet için halk olundu¤unu, f›trat› ve ci-
hazat-› maneviyesi gösteriyor. Zira, hayat-› dünyeviyesi-
ne lâz›m olan amel ve iktidar cihetinde en edna bir ser-
çe kufluna yetiflmez. Fakat, hayat-› maneviye ve uhrevi-
yesine lâz›m olan ilim ve iftikar ile tazarru ve ibadet cihe-
tinde hayvanat›n sultan› ve kumandan› hükmündedir.

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

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

®
mükerrem: kerîm olan, hürmet
ve tazim olunan.
nazl›: cilveli, naz yapan.
nefer: asker, er.
nefis: arzu ve istekler, meyiller,
bedenin hissî istekleri; can, kifli,
öz varl›k; bir fleyin zat› olan, ken-
disi.
niyazdar: duac›, yalvaran, muh-
taç olan.
sultan: hükümdar.
takva: bütün günahlardan kendi-
ni korumak; dinin yasak etti¤i
fleylerden kaç›nmak.
tazarru: yakar›fl, kendi kusurlar›-
n› bilip kibirden vazgeçip tevazu
ile Allah’a yalvarma.
tevfik: Allah’›n yard›m›, baflar›l›
k›lmas›.
vakit: zaman, an,
vesile: sebep, vas›ta, f›rsat, baha-
ne.

abd: kul, köle, hizmetçi.
amel: fiil, ifl, emek.
Cenab-› Hak: Allah.
cihazat-› maneviye: manevî
organlar; hisler ve duygular.
cihetinde: yönünde, yan›nda,
taraf›nda.
daim: devam eden, devaml›.
edna: en adî, en afla¤›.
Erhamürrâhimîn: merhamet
edenlerin en merhametlisi.
f›trat: yarat›l›fl, huy, tabiat.
gaye-i maksat: as›l gaye, is-
teklerin amac›.

halk olunmak: yarat›lmak,
var edilmek.
hayat-› dünyeviye: dünya
hayat›.
hayat-› maneviye: manevî
hayat.
hayat-› uhreviye: ahiret ha-
yat›.
hayvanat: hayvanlar.
hidayet: do¤ru yol üzere ol-
mak; ‹slâmiyet.
hükmünde: de¤erinde.
ibadet: kulluk vazifesi.
iftikar: fakirli¤ini bilmek, al-

çak gönüllülük.
iktidar: güç, kuvvet.
intihap: seçme, tercih etme.
kumandan: komutan, askeri
birli¤in bafl›ndaki rütbeli kifli.
lâz›m: gerek, gerekli, lüzum-
lu.
mezraa: ekilip mahsul al›nan
yer; tarla.
misafir: konuk, seyahatte
olan, yolculuk s›ras›nda biri-
nin evine konan.
muhterem: sayg›de¤er; k›y-
metli ve flerefli kimse.
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Alt›nc› Söz
W
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NEF‹S ve mal›n› Cenab-› Hakka satmak ve Ona abd
olmak ve asker olmak ne kadar kârl› bir ticaret, ne ka-
dar flerefli bir rütbe oldu¤unu anlamak istersen, flu tem-
silî hikâyeci¤i dinle:

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

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

“Elinizde olan emanetimi bana sat›n›z. Tâ sizin için
muhafaza edeyim. Beyhude zayi olmas›n. Hem, muha-
rebe bittikten sonra size daha güzel bir surette iade ede-
ce¤im. Hem, güya o emanet, mal›n›zd›r; pek büyük bir
fiyat size verece¤im. Hem, o makine ve fabrikadaki alet-
ler, benim nam›mla ve benim tezgâh›mda ifllettirilecek; 

abd: kul, köle.
alet: araç, makine.
beyhude: bofluna, faydas›z.
Cenab-› Hak: Allah.
emanet: birisine korumas› için
geçici olarak b›rak›lan fley.
ferman: emir, tebli¤.
güya: sanki, âdeta
hikâye: olmufl veya olmas›
mümkün olaylar› yaz›l› veya söz-
lü anlat›m.
iade etmek: geri vermek, öde-
mek.
ifllettirilmek: çal›flt›r›lmak.
kemal-i merhamet: tam ve ku-
sursuz merhamet.
mahvolma: yok olma, harap
olma.
merhametkâr: merhamet eden,
ac›yan.
muhafaza: korumak.
muharebe: savafl, harp; savaflma,
harp etme.
mü'min: iman eden, inanan.
nam: isim, ün, ad.
nefer: asker, er.
nefis: her zaman kötülü¤e mey-
lettiren duygu; kendisi.
padiflah: hükümdar, sultan.
raiyet: halk.
Rahman: tüm varl›klar›n r›z›klar›-
n› ve geçim flekillerini içine alan
rahmet sahibi Allah.
Rahîm: çok merhametli, esirge-
yen, koruyan Allah.
rütbe: derece, makam.
surette: flekilde, durumda.
flerefli: onurlu, övünülecek, üs-
tün.

tebeddül: baflkalaflma, de¤ifl-
me.
temsilî: hakikati gösteren ve
akla yaklaflt›ran örnek; sem-

bolik.
tezgâh: ifl yeri; düzen.
ticaret: al›m sat›m sonucu el-
de edilen kazanç.

yaver-i ekrem: en cömert,
en yak›n dost ve yard›mc›
olan Hz. Peygamber (a.s.m.).
zayi: kaybolmak, zarar.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • Allah, mü’minlerden canlar›n› ve mallar›n›, karfl›-

l›¤›nda onlara Cennet vermek suretiyle sat›n alm›flt›r. (Tevbe Suresi: 111.)

] Alt›nc› Söz, Barla’da
1926’da Türkçe olarak
telif edilmifltir.
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hem fiyat›, hem ücretleri birden bine yükselecek. Bütün
o kâr› size verece¤im. Hem de, siz âciz ve fakirsiniz. O
koca ifllerin masarifat›n› tedarik edemezsiniz. Bütün ma-
sarifat› ve levaz›mat› ben deruhte ederim. Bütün varida-
t› ve menfaati size verece¤im. Hem de terhisat zaman›-
na kadar elinizde b›rakaca¤›m. ‹flte befl mertebe kâr için-
de kâr.

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

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

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

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

du¤u eski M›s›r hükümdarlar›na
benzemek.
güya: sanki, âdeta.
has: özel, hususî, mahsus.
hasaret: zarar, ziyan, kay›p.
h›yanet: güveni kötüye kullan-
ma.
hodbin: bencil, kibirli.
iltifat: ilgi, övgü.
istimal: kullanma.
k›ymet: de¤er.
k›ymettar: de¤erli, pahal›.
külfet: yük, zorluk.
levaz›mat: gerekli olan fleyler.
maaliftihar: severek, isteyerek.
maden: as›l, esas, kaynak.
ma¤rur: gururlu, kibirli.
mahrum kalmak: kaybetmek,
ele geçmemek.
masarifat: harcamalar.
menfaat: fayda.
mertebe: kademe.
mertebe: mevki, makam.
mizan: terazi, ölçü.
muhafaza: korumak.
nam: isim, ün, ad.
nazik: ince, dayan›ks›z.
nefis: her zaman kötülü¤e mey-
lettiren duygu; kendisi.
padiflah: hükümdar, sultan.
serbest: hür, kendi bafl›na.
flahane: pek güzel, çok iyi.
tasarruf: idare etme, kullanma.
tedarik: sa¤lama, karfl›lama.
terhisat: serbest kalma, görevi
bitirme.
varidat: gelirler.
yaver-i asker: asker yard›mc›.
zahmet: s›k›nt›, eziyet.
zelzele: deprem, sars›nt›.

âciz: güçsüz, beceriksiz.
adî: basit, s›radan.
âlî: yüce, yüksek.
ayyafl: sarhofl.
bafl›bozuk: sorumsuz, düzen-
siz.
bedel: karfl›l›k, yerine.
beyhude: bofluna, faydas›z.

da¤da¤a: s›k›nt›; telâfl ve zor-
luklar.

derece: mertebe, kademe,
basamak.

deruhte: yapma, yerine getir-
me.

ebedî: sonsuza kadar.

emanet: birisine korumas›
için verilen fley.

esir: tutsak, savaflta düflman
eline düflen.

ferman: emir, buyruk.

firavunlaflmak: içlerinde ilâh-
l›k dava edenlerin de bulun-
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“Yok yok, padiflah kimdir? Ben mülkümü satmam,
keyfimi bozmam.”

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

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

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

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

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

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

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

yüzüdür ki; durmuyor, dönüyor, bozuluyor ve her insan›n
akl›na flu fikri veriyor: “Madem her fley elimizden ç›-
kacak, fânî olup kaybolacak. Acaba bâkîye tebdil edip, 

ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
azap: ceza, eziyet.
bahis: konu.
bâkî: ebedî, daimî, ölmez, sonsuz,
bât›nî: içe ait, içte olan.
cisim: beden.
daire-i hayat: hayat dairesi.
dürbün: uza¤› görmeye yarayan
alet.
ebed: sonsuzluk.
ezel: geçmifl ve gelece¤i birlikte
kapsama, zamanla s›n›rl› olma-
ma.
fânî: geçici, son bulan.
ferman-› ahkem: kuvvetli emir.
g›pta etmek: imrenmek, özen-
mek.
giriftar: tutulmufl, yakalanm›fl.
hakikat: gerçek.
Hâl›k: her fleyi yoktan yaratan
Allah.
has: özel, hususî.
hasse: duygu.
hayal: zihinde tasarlanan, düfl.
keyif: memnunluk, nefle.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
lütuf: hoflluk, iyilik.
mâmelek: sahip olunan fley.
mazhar olmak: ulaflma, kavufl-
mak.
mertebe: mevki, makam.
misal: örnek.
mizan: terazi, ölçü.
muharebe: savafl, harp.
mü’min: Allah’a inanan.
mülk: mal.
müstahak: hak eden.
nefs-i pürheves: istek ve arzular-
la dolu nefis.
netice: sonuç.
Rab: besleyen, yetifltiren, terbiye
eden Allah.
Resul-i Kerîm: Peygamberimiz

Aleyhissalâtü Vesselâm.
saadet: mutluluk.
sultan: hükümdar, saltanat
sahibi.

suret: tarz, usul, yol.
tebdil: de¤ifltirme.
ticaret-i azîme: büyük tica-
ret.

yaver-i ekrem: Cenab-› Hak-
k›n emrinde çal›flan, en mak-
bul ve cömert memuru.
zahirî: d›fla, maddî yüze ait.

1. Allah, mü’minlerden canlar›n› ve mallar›n›, karfl›l›¤›nda onlara Cennet vermek suretiyle sa-
t›n alm›flt›r. (Tevbe Suresi: 111.)
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ibka etmek çaresi yok mu?” deyip düflünürken, birden
semavî seda-i Kur’ân iflitiliyor.

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

Sual: Nedir?

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

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

‹kinci kâr: Cennet gibi bir fiyat veriliyor.

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

ibka: sonsuzlaflt›rma.
ink›lâp: dönüflme, de¤iflme.
iz’aç: rahats›z etme, bunaltma.
kâinat: bütün varl›klar, dünya.
Kayyum-u Bâkî: sonsuz ve varl›-
¤›n›n devam› için hiçbir fleye
muhtaç olmay›p, her fleyi ayakta
tutan Allah.
k›ymet: de¤er.
Malik-i Hakikî: her fleyin gerçek
sahibi olan Allah.
mertebe: derece, katbekat.
mefl’um: kötü, u¤ursuz.
muacciz: s›k›c›, rahats›z edici, b›k-
t›r›c›.
munis: cana yak›n, sevimli.
muz›r: ziyan veren, zararl›.
müz’iç: eza veren, s›k›nt›l›.
nefis: her zaman kötülü¤e mey-
lettiren duygu; kendi.
nihayetsiz: sonsuz.
ömr-ü zail: geçici, yok olup giden
ömür.
rahmet: flefkat etme, esirgeme.
saadet: mutluluk.
Sahib-i Hakikî: eflyan›n gerçek
sahibi olan Allah.
sarf etmek: harcamak, kullan-
mak.
seda-i Kur’ân: Kur’ân’›n sesi.
semavî: Cenab-› Hak taraf›ndan
gönderilen, gökten gelen.
sual: soru.
suret: tarz, yol, usul.
taciz: rahats›zl›k verme, incitme.
t›ls›m: s›rl›, sihirli.
yümünsüz: bereketsiz, kuvvetsiz.
zahiren: görünüflte.
Zat-› Zülcelâl: celâl ve büyüklük
sahibi zat, Allah.
ziyadar: ›fl›kl›.

ehval-i muhavvifâne: ürper-
ten dehflet veren korkular.
âlâm-› hazinâne: hüzün veri-
ci, üzüntü verici ac›lar, elem-
ler.
âlem-i beka: sonsuzluk âle-
mi; ahiret.
âlem-i berzah: ölenlerin, k›-

yamete kadar bulunduklar›
âlem.
bâkî: kal›c›, sonsuz, ölümsüz.
beka: devaml›l›k, sonsuzluk.
bîçare: çaresiz, zavall›.
dereke: mertebe, seviye.
elcevap: cevap.
emanet: birisine korumas›

için verilen fley.
fânî: geçici.
fas›k: günahkâr, büyük gü-
nahlar› iflleyen.
fenâ bulmak: son bulmak.
galiben: genellikle, ço¤unluk-
la.
hasse: duygu.
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hazinelerini ve hikmet definelerini açar. Ve bununla sa-
hibini, saadet-i ebediyeye müheyya eden bir mürflid-i
Rabbanî derecesine ç›kar.

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

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

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

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

Ve ey dil, iyi tat! Bir tavla kap›c›s› ve bir fabrika yasak-
ç›s› nerede, hazine-i hassa-i rahmet naz›r› nerede?

adî: basit, normal.
âlem: dünya, cihan.
define: sakl› ve gömülü. k›ymetli
ve de¤erli fleyler.
derece: seviye, makam.
dereke: afla¤› mertebe, alt dere-
ce, negatif seviye.
Fât›r-› Hakîm: her fleyi bir mak-
sada uygun ve hikmetle benzer-
siz bir flekilde yaratan Allah.
hasse: duyu organ›.
hazine-i hassa-i rahmet: yaln›z-
ca Allah’a ait olan rahmet hazine-
si.
heves-i nefsaniye: nefse ait is-
tekler.
hikmet: ilim; ‹lâhî gaye.
hizmetkâr: hizmetçi.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kavvat: kendisindeki bir emaneti
baflkas›na peflkefl çeken, satan.
kitab-› kebir-i kâinat: büyük bir
kitap gibi manalar ve hikmetler
ifade eden kâinat.
kudret-i Samedâniye: hiçbir fle-
ye muhtaç olmayan ve her fley
kendisine muhtaç olan Allah’›n
gücü.
kuvve-i zaika: tat alma duyusu;
dil.
küre-i arz: yerküre; dünya.
kütüphane-i ‹lâhî: Allah’›n yarat-
t›¤› bütün varl›klar›n tan›t›ld›¤›
kütüphane, tabiat.
matbah: mutfak.
mefl’um: kötü; u¤ursuz.
mu’cizat-› sanat-› Rabbaniye:
her fleyi terbiye ve idare eden Al-
lah’›n sanat mu’cizeleri.
mübarek: u¤urlu, hay›rl›.
müfettifl-i flakir: verilen nimetle-
re flükreden müfettifl.
müheyya etmek: haz›r hale ge-
tirmek.
mürflid-i Rabbanî: her fleyi terbi-
ye, sevk ve idare eden Allah’a yö-
nelten yol gösterici.
mütalâac›: bir fleyi etrafl›ca
inceleyen, düflünen ve okuyan.

mütefennin: fen bilgisi olan,
fenlerden anlayan.
naz›r-› mahir: kabiliyetli ne-
zaretçi, bak›c›.
naz›r: yard›mc›, yöneten.
nefis: kötülü¤ü isteyen, ona
yönlendiren, iyilikten al›ko-
yan güç.

rahmet: flefkat etme, esirge-
me.

rahmet-i ‹lâhiye: Allah’›n
rahmeti.

Rezzak-› Kerîm: ‹kram sahibi
olan r›z›k verici Cenab-› Hak.

rütbe: derece, makam.

saadet-i ebediye: sonsuz
mutluluk; Cennet hayat›.
Sâni-i Basîr: her fleyi hakk›yla
gören ve her fleyi sanatla ya-
ratan Allah.
sukut: düflüfl, alçal›fl.
flehvet: cinsî istek, ifltiha.
tavla: at ah›r›.
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Ve daha bunlar gibi baflka aletleri ve azalar› k›yas et-
sen anlars›n ki, hakikaten mü’min Cennete lây›k ve kâ-
fir Cehenneme muvaf›k bir mahiyet kesb eder. Ve onla-
r›n her biri öyle bir k›ymet almalar›n›n sebebi, mü’min,
iman›yla Hâl›k’›n›n emanetini, Onun nam›na ve izni da-
iresinde istimal etmesidir. Ve kâfir, h›yanet edip nefs-i
emmare hesab›na çal›flt›rmas›d›r.

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

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

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

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

hasaret: zarar, ziyan.
hayat: içinde yaflan›lan flartlar.
heva: istek, heves, nefsin arzusu.
h›yanet: güveni kötüye kullan-
mak, suiistimal etmek.
ibadet: kulluk vazifesi.
iman: Allah'a ve indirdiklerine
inanma.
istimal: kullanma.
itimat: güvenme, emniyet etme.
ittifak: fikir birli¤i.
Kadîr-i Zülcelâl: büyüklük sahibi
ve her fleye gücü yeten Allah.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
kesb: kazanma.
k›yas: benzetme, karfl›laflt›rma,
mukayese etme.
k›ymet: de¤er.
mahiyet: durum, flekil, esas.
mahrumiyet: yoksun kalmak,
mahrum olmak.
meftun: âfl›k, tutkun,
mertebe: derece, makam.
meflakkat: s›k›nt›, zorluk.
muhtaç olmak: gerek duymak.
muvaf›k: uygun olan, uyan.
mü’min: Allah’a inanan.
nam: isim, ün.
nefis: bedenî canl›l›k; yeme içme
gibi biyolojik ihtiyaçlara duyulan
istek.
nefs-i emmare: kötülü¤ü teflvik
eden nefis.
perestifl: afl›r› ba¤l›l›k.
semeresiz: neticesiz, sonuçsuz.
suret: flekil.
teessüf: üzülme, piflmanl›k.
tesbihat: tesbihler; Allah'› bütün
eksik s›fatlardan uzak tutmalar,
onun flan›n› yüceltmeler.
teslim: b›rakma, terk etme.
tevekkül: sebeplere sar›ld›ktan
sonra neticesini Allah’a b›rakma.
vicdan: insan›n içindeki iyiyi kö-
tüden ay›rabilen manevî his.
zayi: elden ç›kan, kay›p olma.
ziyade: fazla, çok.

âciz: güçsüz, gücü yetmez
olan.
alet: vas›ta, uzuv.
aza: bedenin her bir uzvu.
azap: ceza, s›k›nt›.
belâ: musibet; s›k›nt›l› durum.
Cehennem: ahiretteki azap
yeri.

ehl-i ihtisas ve müflahede:
ilimlerde geliflmifl ve s›rlar›
açmaya gayret eden bilim
adamlar›.

ehl-i zevk ve keflif: Allah’›n
ince s›rlar›n› ö¤renmeyi zevk
edenler, sevenler, velîler .

elem: ac›, keder, dert, kayg›,
üzüntü.
emanet: korunmas› için veri-
len fley.
günah: kötülük, haram.
hakikaten: gerçekten.
Hâl›k: yoktan var eden yara-
t›c› olan Allah.
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‹kinci hasaret: Emanette h›yanet cezas›n› çekecek-
sin. Çünkü, en k›ymettar aletleri en k›ymetsiz fleylerde
sarf edip nefsine zulmettin.

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

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

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

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

* * *

abd: kul, yarat›c›s›na ibadet eden.
acz: güçsüzlük, kuvvetsizlik.
alet: vas›ta, araç, makine.
âmin: “Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” manas›nda duadan
sonra söylenir.
asla: hiç bir zaman; kesinlikle.
cihazat-› insaniye: insandaki
maddî ve manevî organlar.
daim: devaml›.
dereke: alt derece, düflük seviye.
emanet: birisine korumas› için
verilen fley
emin: emniyette, koruma alt›n-
da.
esasat: esaslar, temeller; prensip-
ler.
fakr: ihtiyaç, yoksulluk.
feraiz-i ‹lâhiye: Allah’›n emirleri.
firak: ayr›l›k, ayr›lma.
hafif: a¤›r olmayan.
haram: ‹slâmiyetçe yasaklanan ifl
ve fleyler.
hasaret: zarar, ziyan, kay›p.
hayat-› ebediye: sonsuz hayat.
hediye-i Rahmaniye: sonsuz
merhamet ve flefkat sahibi olan
Allah’›n verdi¤i nimetler.
helâl dairesi: ‹slâmiyetçe yasak-
lanmayan her fley.
hikmet-i ‹lâhiye: Allah’›n her fle-
yi bir sebebe ba¤lamas›.
h›yanet: hainlik, vefas›zl›k.
iftira: yalan yere birisini suçlu
göstermek, birisine suç atmak.
isti¤far: Cenab-› Allah’tan kusur-
lar›n affedilmesini, günahlar›n ba-
¤›fllanmas›n› isteme.
kabzetmek: almak, tutmak.
kâfi: yeterli.

kat’a: asla, kesinlikle.
keyif: hofllanma, memnun-
luk.
k›ymettar: de¤erli, pahal›,
k›ymetli.
kusur: hata, yanl›fl.
levaz›mat: gerekli olan fley-
ler.

nefis: kendi, flah›s.
saadet-i uhreviye: ahiret sa-
adeti, huzuru.
sarf: harcama.
sille: tokat.
suret: flekil.
sükûnet: rahat, huzur, din-
ginlik.

tedarik: haz›rlama, sa¤lama,
karfl›lama.
vaveylâ: ç›¤l›k, feryat.
vazife: görev.
yümün: kuvvetli u¤ur, bere-
ket.
zeval: sona erme, yok olma.
zulüm: haks›zl›k, eziyet.
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Yedinci Söz
fiU KÂ‹NATIN t›ls›m-› mu¤lâk›n› açan,

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

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

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

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

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

H›z›r: Hz. H›z›r.
iltica: s›¤›nma.
imtihan: s›nav.
ink›yat: boyun e¤mek, itaat et-
mek.
kâinat: Allah’›n d›fl›nda var olan
her fley.
kebair: büyük günahlar.
k›ymettar: de¤erli, pahal›.
mahvetmek: yok etmek, silmek.
meydan-› harp: savafl alan›.
me’yusâne: ümitsizce, üzülerek.
mühim: önemli.
müthifl: dehflet veren,
nafi: menfaatli, faydal›, flifal›.
namaz: belli vakitlerde yap›lan
ibadet.
nefiy: sürgün etme.
nuranî: nurlu.
nur-u kabir: kabir nuru, ›fl›¤›.
peyda: meydana ç›kmak.
revnaktar: göz al›c› bir parlakl›k
ve güzellikte.
Rezzak: bütün yarat›lm›fllar›n r›z-
k›n› veren Allah.
ruh-u befler: insan ruhu.
saadet: mutluluk.
sab›r: dayanma, katlanma.
sual: isteme, sorma.
sual ve dua: arzu ve istek.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme.
temsil: örnek, benzetme.
tevekkül: sebeplere sar›ld›ktan
sonra neticesini Allah’a b›rakma.
t›ls›m-› mu¤lâk: bu âlemin gizli
ve s›r perdesi ile kapl› yönleri.
t›ls›m-› müflkülküfla: zor aç›labi-
len t›ls›m; zor çözülen flifre.
tiryak: ilâç, panzehir.
vaziyet: durum.
zâd-› ahiret: ahiret az›¤›.
zat: kifli.

bîçare: çaresiz.
cesim: büyük, iri, kocaman.
cihet: yön, taraf.
dara¤ac›: idam iflinin yap›ld›¤›

sehpa.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ebedülâbâd: ahiret, ebedî
hayat.

fetih: elde etme, kazanma,
açma.
Hâl›k: yarat›c›
hay›rhah: iyilik isteyen.

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

] Yedinci Söz, Barla’da
1926’da Türkçe olarak
telif edilmifltir.
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“Me’yus olma! Sana iki t›ls›m verip ö¤retece¤im. Gü-
zelce istimal etsen, o aslan sana musahhar bir at olur.
Hem, o dara¤ac› sana keyif ve tenezzüh için hofl bir sa-
l›nca¤a döner. Hem, sana iki ilâç verece¤im. Güzelce is-
timal etsen, o iki müteaffin yaralar›n, iki güzel kokulu
gül-ü Muhammedî Aleyhissalâtü Vesselâm denilen lâtif
çiçe¤e ink›lâp ederler. Hem, sana bir bilet verece¤im.
Onunla, uçar gibi, bir senelik bir yolu bir günde kesersin.
‹flte, e¤er inanm›yorsan, bir parça tecrübe et; tâ do¤ru
oldu¤unu anlayas›n.”

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

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

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

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

“Bir t›ls›m.”

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

“Bir ilâç.”

ayyafl: sarhofl.
bîçare: çaresiz.
cihet: yön, taraf
dara¤ac›: idama mahkûm olanla-
r›n as›ld›klar› sehpa.
dessas: aldat›c›, sahtekâr.
fantezi: kaide d›fl› istekler, arzu-
lar.

gül-ü Muhammedî: k›rm›z›
renkli bir gül çeflidi.

hakikaten: gerçekten

ink›lâp: dönüflme.

istimal: kullanma.

iflret: içki içmek.

kesmek: yol almak, bitirmek.

keyif: nefle; rahatl›k; hofllan-
ma, memnunluk.
lâtif: güzel, hofl.
me’yus olmak: ümitsizli¤e
düflmek; üzülmek.
musahhar: emir alt›nda olan,
itaatkâr,
müskir: sarhofl edici içki.

müteaffin: kokuflmufl.
suret: resim, flekil,
tasdik: onaylama.
tecrübe: deneme.
tenezzüh: gezinti,
t›ls›m: herkesin bilip çözeme-
di¤i gizli flifre.
ziynet: süs.
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“At flunu. Sa¤lams›n. Neyin var? Alk›fl zaman›d›r. Hâ,
flu befl niflanl› kâ¤›t nedir?”

“Bir bilet. Bir tay›nat senedi.”

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

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

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

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

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

O bîçare asker ise, sensin ve insand›r.

Ve o aslan ise eceldir.

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

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

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

sonra tekrar diriltilip bir yerde
toplanmalar›.
H›z›r: Hz. H›z›r.
ikna: inand›rmak.
kabir: mezar.
menetmek: bafl›ndan savmak,
engellemek.
meyil: yönelme, e¤ilim.
müz’iç: rahats›z eden, s›k›nt› ve-
ren.
nefis: kendi.
nefiy: sürgün.
niflanl›: iflaretli.
ra’d: gök gürültüsü.
rahm-› mader: ana rahmi.
sabavet: çocukluk.
sefer-i imtihan: imtihan yolculu-
¤u.
senet: evrak, vesika.
sersem: dengesiz, ölçüsüz.
s›rat: Cennete gidebilmek için
herkesin üzerinden geçmek zo-
runda oldu¤u ve Cehennem üze-
rine kurulmufl olan köprü.
tay›nat: erzak, yiyecek.
zat-› semavî: yüce zat, yüksek
zat.
zeval: sona erme, yok olma.

acz-i beflerî: insanl›¤a ait güç-
süzlük, zaaf.
âlem-i ervah: ruhlar âlemi.
alk›fl zaman›: nefle, sevinç,
e¤lence zaman›.
berzah: ölümden sonra, k›ya-
mete kadar yaflanacak âlem,
bîçare: çaresiz, zavall›.

cihet: yön, taraf;
çare: ç›k›fl yolu, tedbir.
dara¤ac›: idama mahkûm
olanlar›n as›ld›klar› sehpa.
defetme: uzaklaflt›rma, itme,
kovma.
desise: hile, oyun.
dessas: aldat›c›, kand›r›c›.

ecel: ölüm.
elîm: ac› veren, üzüntü veren.
fakr-› insanî: insan›n yap›s›n-
da ve yarat›l›fl›nda olan yok-
sulluk.
firak: ayr›l›k, ayr›lma.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
haflir: insanlar›n öldükten
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Ve o iki t›ls›m ise, Cenab-› Hakka iman ve ahirete
imand›r. Evet, flu kudsî t›ls›m ile ölüm, insan-› mü’mini
zindan-› dünyadan bostan-› cinana, huzur-u Rahman’a
götüren bir musahhar at ve Burak suretini al›r. Onun
içindir ki, ölümün hakikatini gören kâmil insanlar, ölümü
sevmifller. Daha ölüm gelmeden ölmek istemifller.1

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

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

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

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

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

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

Evet, ârif-i billâh, aczden, mehafetullahtan telezzüz
eder. Evet, havfta lezzet vard›r. E¤er bir yafl›ndaki bir ço-
cu¤un akl› bulunsa ve ondan sual edilse: “En leziz ve en
tatl› hâletin nedir?” Belki diyecek: “Aczimi, zaaf›m› anla-
y›p, validemin tatl› tokad›ndan korkarak, yine validemin
flefkatli sinesine s›¤›nd›¤›m hâlettir.”

acz: güçsüzlük, kuvvetsizlik.
ahiret: k›yametten sonra kurula-
cak ebedî âlem.
arif-i billâh: Allah'› tan›yan, bilen
kimse.
bostan-› cinan: Cennet bahçeleri.
Burak: Cennete mahsus bir bi-
nek,
dara¤ac›: idama mahkûm olanla-
r›n as›ld›klar› sehpa.

emr-i o¿ƒoµn«na røoc: verildi¤i anda

mutlaka yerine getirilen “Ol!” em-
ri; Allah’›n gücü, kudreti.
firak: ayr›l›k.
hakikat: gerçek.
hâlet: durum, hâl, vaziyet.
Hâl›k: yoktan var eden yarat›c›
olan Allah.
havarik-› kudret: Allah’›n kudre-
tinin ola¤anüstü eserleri.
havf: korku, korkma.
hikmet: ilim; iyilik.
huzur-u Rahman: Rahman’›n hu-
zuru.
iman: inanç.
insan-› mü’min: inançl› insan.
istinat: dayanma, güvenme.
itimat: güvenme, emniyet etme.
itminan-› kalp: kalben emin olufl.
kâmil: olgun, kemal sahibi.
kemal-i lezzet: tam lezzet.
kudret: güç, takat.
kudsî: mukaddes, yüce, temiz.
leziz: tatl›, zevkli, lezzetli.
lezzet: tat, zevk.
malik: sahip olan.
mehafetullah: Allah korkusu.
memat: ölüm.
mu’cizat-› nak›fl: süslemedeki
mu’cizeler.
musahhar: emre verilmifl, uysal,
musibet: belâ, felâket.
mürur-u zaman: zaman afl›m›.
müthifl: dehflet veren, korkutan.
perva: korku.
Rabb-i Rahîm: sonsuz merhamet
ve flefkat sahibi ve her fleyi terbi-
ye eden Allah.
sab›r: dayanma, katlanma.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi, her fleyi sanatla yaratan
Allah.
seyir: ibret için bakma; gezip gör-
me.
sine: gö¤üs.
sual etmek: sormak.
Sultan-› Cihan: cihan›n sultan›
olan Allah.
suretini: fleklini, durumunu.
flefkat: safî sevgi besleme.
tebeddül: baflkalaflma, de¤iflme.
tecelliyat-› rahmet: rahmet te-
cellileri, görüntüleri.
telezzüz: tat ve zevk almak.

temafla: hofllanarak bakmak,
seyretmek.
teflkil etme: meydana getir-
me, oluflturma.
tevekkül: sebeplere sar›ld›k-
tan sonra neticesini Allah’a
b›rakma.

tezkere: belge.
t›ls›m: herkesin bilip çözeme-
di¤i gizli s›r
valide: anne.
vas›ta: neden, sebep.
vefat: ölüm.
zaaf: iktidars›zl›k, kudretsiz-

lik. zay›fl›k.
zeval: sona erme, yok olma.
zindan-› dünya: dünyan›n
ehl-i iman için Cennete nispe-
ten zindan hükmündeki ha-
yat›.
zira: çünkü.

1. Bkz. Yusuf Suresi: 101.

2. “Ol!” der, oluverir. (Yâsin Suresi: 82.)

3. Biz Allah’›n kullar›y›z; sonunda yine Ona dönece¤iz. (Bakara Suresi: 156.)
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Hâlbuki bütün validelerin flefkatleri, ancak bir lem’a-i
tecelli-i rahmettir.1 Onun içindir ki, kâmil insanlar aczde
ve havfullahta öyle bir lezzet bulmufllar ki, kendi havl ve
kuvvetlerinden fliddetle teberri edip, Allah’a acz ile s›¤›n-
m›fllar. Aczi ve havf› kendilerine flefaatçi yapm›fllar.

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

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

‹flte ey tembel nefsim! Befl vakit namaz› k›lmak, yedi
kebairi terk etmek ne kadar az ve rahat ve hafiftir. Neti-
cesi, meyvesi ve faydas› ne kadar çok, mühim ve büyük 

yüklük taslamak.
fakr: ihtiyaç, yoksulluk.
felsefe: bir fleyin teorik yönü.
fen: ispata dayanan ilimler; tec-
rübî ilimler.
havf: korku, korkma.
havfullah: Allah korkusu.
havl: güç.
hikmet: felsefe, ilim.
içtinap: sak›nma, kaç›nma.
imtisal: uyma, sar›lma.
inanç: bir fikre ba¤lanma.
ifltiha: meyil, haz, arzu.
itimat: güvenme.
ittifak: birleflme.
kabir: mezar.
kâmil: olgun, kemal sahibi.
kanaat: aç gözlü olmay›p h›rs
göstermemek.
kebair: büyük günahlar.
lem’a-i tecelli-i rahmet: Cenab-›
Hakk›n rahmetinin tecellisinin bir
par›lt›s›.
mühim: önemli.
nefis: kötülü¤e meylettiren duy-
gu; kendisi.
nevahi: yasaklar.
rahmet: flefkat etme, esirgeme.
Rezzak-› Rahîm: merhametiyle
r›z›k veren Allah.
senet: sahiplik belgesi.
sofra-i nimet: nimet sofras›.
flefaatçi: af için sebep ve vesile
olmas› ümit edilen.
flefkat: ac›ma ve yard›m duygu-
lar›yla dolu karfl›l›ks›z sevgi.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme.
talep: istek.
teberri: ar›nma, uzaklaflma.
terk-i kebair: büyük günahlar› ifl-
lemekten kaç›nma.
tezyit: artt›rma, ço¤altma.
vakit: zaman; kere, defa.
valide: anne.
vaziyet: durum.
zâd: az›k, g›da.
zahîre: g›da malzemeleri.

acz: güçsüzlük, kuvvetsizlik.
burak: Cennete mahsus bir
binek.
Cevad-› Kerîm: sonsuz ikram
ve iyilik sahibi olan Allah.
deste: ba¤, demet.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.

ebedülâbâd: ahiret, ebedî
hayat.
eda-i feraiz: farzlar›n yerine
getirilmesi.
ehl-i ihtisas ve müflahede:
gören ve bilen uzman kifliler,
bilginler.

ehl-i zevk ve keflif: mana
âlemi ile ilgili gönül insanlar›,
velîler.
elîm: çok ac›kl›, üzüntü ve-
ren.
evamir: emirler, kanunlar.
fahretmek: övünmek, bü-

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

2. Buharî, Rikak: 42; Müslim, Züht: 5; Neseî, Cenaiz: 52; Müsned, 3:110.
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oldu¤unu akl›n varsa, bozulmam›fl ise anlars›n. Ve f›sk ve
sefahate seni teflvik eden fleytana ve o adama dersin:

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

n∂r«ndpG pQÉn≤pàrap’rÉpH ÉnæpærZG -nG @ p¿nGrôo≤rdGnh p¿ÉnÁ/’rG pQƒoæpH ÉnænHƒo∏ob rQuƒnf -nG
BÉnærÄnénàrdGnh ÉnæpJsƒobnh ÉnæpdrƒnM røpe n∂r«ndpG ÉnfrCGsônÑnJ n∂rænY pABÉnær¨pà°rSp’rÉpH Énfrôp≤rØoJ n’nh
'‹pG BÉnær∏pµnJ n’nh n∂r«n∏nY nÚ/∏ucnƒnàoŸrG nøpe Énær∏n©rLÉna n∂pJsƒobnh n∂pdrƒnM '‹pG
päÉnæperDƒoŸrGnh nÚ/æperDƒoŸrG pºnMrQGnh ÉnærªnMrQGnh n∂p°†rØpëpH Énær¶nØrMGnh Énæp°ùoØrfnG
n∂p∏«/∏nNnh n∂u«pØn°Unh n∂u«pÑnfnh n∑pórÑnY mósªnfio Énf póu«°nS '¤nY rºu∏n°Snh uπn°Unh
n∂pànjGnópg ¢pùrªn°Tnh n∂pànjÉnæpY pør«nYnh n∂p©ræ°oU p∂«/∏nenh n∂pµr∏oe p∫ÉnªnLnh
n∂pJGnOƒoLrƒne p±nôn°Tnh n∂p≤r∏nN pQƒofnh n∂pànªrMnQ p∫Énãpenh n∂pàséoM p¿Én°ùpdnh
n∂pJÉnæpFBÉnc pºp°ùr∏pW p∞p°TÉncnh n∂pJÉnbƒo∏rîne pInôrã`nc ≈/a n∂pJnórMnh pêGnôp°Snh
n∂pFBÉnªr°SnG pRƒoæoc p±uôn©oenh n∂pJÉs«p°Vrône p≠u∏nÑoenh n∂pàs«pHƒoHoQ pánæn£r∏°nS p∫s’nOnh
pQGnónenh n∂pàs«pHƒoHoQ p∫ÉnªnL pI'Grôpenh n∂pJÉnj'G p¿ÉnªoLrônJnh n∑pOÉnÑpY pºu∏n©oenh

acz: güçsüzlük, kuvvetsizlik.
amel: fiil, ifl.
befler: insan.
fakr: fakirlik, yoksulluk.
f›sk: günah.
hak: do¤ru.
hakikat: gerçek.
hidayet: istikametli ve do¤ru yol;
‹slâmiyet.
hikmet: ‹lâhî gaye.
izale: ortadan kald›rma, yok
etme.
kâinat: Allah’›n d›fl›nda var olan
her fley.
mescid-i kebir: büyük mescit,
âlem mescidi.
neflretme: yayma.
sefahat: yasak fleylere düflkün-
lük, israf.
teflvik: flevklendirmek, cesaret
vermek.
vird-i zeban: dilden düflmeyen
dua, zikir.
zeval: kaybolma, yok olma.
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kánªrMnQ o¬nàr∏n°SrQnG i=pòsdG n∂pdƒo°SnQnh n∂pÑ«pÑnMnh n∑pOÉn¡r°TpGnh n∑pOƒo¡o°T
nÚ u«pÑsædG nøpe /¬pfGnƒrNpG ='¤nYnh nÚ/©nªrLnG =/¬pÑrën°Unh /¬pd'G ='¤nYnh nÚ/`nŸÉn©r∏pd
1 nÚpe'G @ nÚ/``p◊És°üdG n∑pOÉnÑpY'¤nYnh nÚ/Hsôn≤oŸrG n∂pà`nµpÄ='∏ne '¤nYnh nÚ/∏n°SrôoŸrGnh

®

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

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

1

oΩnÓ°rSp’rG $G nóæpY nøjuódG s¿pG |} oΩƒt «n≤rdG t≈nërdnG nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG

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

flerîyi zulümattan kurtaran 
2 *G BÉnj ve

3 *G s’pG n¬'dpG nB’ oldu-

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

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

“Hangi yol iyidir?”

O dahi onlara dedi ki:

“Sa¤ yolda, kanun ve nizama tebaiyet mecburiyeti
vard›r. Fakat o külfet içinde bir emniyet ve saadet vard›r.
Sol yolda ise, serbestiyet ve hürriyet vard›r. Fakat o ser-
bestiyet içinde bir tehlike ve flekavet vard›r. fiimdi inti-
haptaki ihtiyar sizdedir.”

âlem: dünya, kâinat.
bedbaht: mutsuz, kötü.
beka: varl›¤› devam ettirme; son-
suzluk.
ciddî: a¤›rbafll›.
din-i Hak: hak din, ‹slâmiyet.
ebedî: sonsuz, bitmeyen.
emniyet: güven.
ezelî: devaml› var olup varl›¤›n›n
bafllang›c› olmayan.
Hayy: gerçek hayat sahibi Allah.
hürriyet: serbestlik, hür olufl.
ibadet: kulluk vazifesi.
ihtiyac› olmak: gere¤i bulunmak.
ihtiyar: irade, isteme.
‹lâh: her fleyin ma’budu olan Al-
lah.
intihap: seçme, tercih etme.
kanun: yasa.
kat›nda: yan›nda, nezdinde.
Kayyum: varl›¤› her an için olup,
her hususta iktidar› olan Allah.
k›ymet: de¤er.
külfet: s›k›nt›, zorluk.
lây›k: yak›flan, yak›fl›r.
mahiyet: asl›, iç yüzü.
mahlûk: yarat›lm›fl, yoktan var
edilmifl olan.
makbul: kabul edilmifl olan, ge-
çerli.
malik: sahip olan, mülk sahibi.
mecburiyet: zorunluluk.
nizam: düzen.
Rahîm: sonsuz flefkat ve merha-
met sahibi, çok ba¤›fllay›c› olan
Allah.
Rahman: sonsuz merhamet ve
flefkatle bütün varl›klar› r›z›klan-
d›ran Allah.
ruh-i befler: insan ruhu.
ruh-i insanî: insan›n benli¤i, ru-
hu.
saadet: mutluluk.
serbestiyet: serbestlik, bafl›bofl-
luk.
flekavet: bedbahtl›k, baht› kara-
l›k.
tebaiyet: uyma, ba¤lanma.
tedbir: önlem.
temsilî: hakikati gösteren örnek.
t›ls›m: herkesin bilip çözemedi¤i
gizli s›r;
vücut: varl›k, var olma.
zindan: s›k›nt›l› ve karanl›k yer.
zulümat: karanl›klar, eziyetler.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • Allah Teâlâ ki, Ondan baflka ibadete lây›k hiçbir
ilâh yoktur. O Hay’d›r; ezelî ve ebedî hayat sahibidir. O Kayyum’dur; varl›¤› için hiçbir sebebe
ihtiyac› olmad›¤› gibi, her fley Onun yaratmas›yla ve tedbiriyle vücut bulur, devam eder ve
vücutta kal›r, beka bulur. (Bakara Suresi: 255.) • fiüphesiz ki, Allah kat›nda makbul olan din,
‹slâm dinidir. (Âl-i ‹mran Suresi: 19.)
2. Ey her fleyin sahibi, maliki ve idarecisi olan Allah!
3. Allah’tan baflka hiçbir ilâh yoktur. (Saffat Suresi: 35; Muhammed Suresi: 19.)

] Sekizinci Söz, Barla’da
1926’da Türkçe olarak
telif edilmifltir.
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Bunu dinledikten sonra güzel huylu kardefl sa¤ yola 
1$G n¤nY oâr∏scnƒnJ deyip gitti. Ve nizam ve intizama tebaiye-

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

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

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

hâlî: bofl, tenha.
harika: hayret uyand›ran  fley.
haflerat: böcek, akrep.
hayalen: hayal ederek.
huy: mizaç, ahlâk.
hücum etmek: sald›rmak.
intikal: anlama, kavrama.
intizam: nizam üzere olmak.
iflleyici: süslü ve düzgün bir flekil-
de yapan.
manen: mana itibar›yla.
muhtelif: çeflitli.
musallat: devaml› olarak üzerine
gitmek.
muz›r: zararl›.
müthifl: dehflet veren, korkutan.
nefs-i emmare: kötülü¤ü teflvik
eden, emreden nefis.
nizam: düzen, kaideler.
nöbetçi: bekçi.
rast gelmek: karfl›laflmak.
sahra: büyük çöl, genifl saha.
seda: ses.
serseri: bafl›bofl, haylaz, derbe-
der.
suifehim: yanl›fl anlay›fl, kötüye
yorma.
takarrüp: yaklaflmak.
takip: arkas›ndan gitme.
tebaiyet: uyma, ba¤lanma.
tecahül: bilmezlikten gelme, bil-
miyor görünme.
tercih: seçme.
tesadüfî: rastgele, tesadüf olarak.
tevekkül: sebeplere sar›ld›ktan
sonra neticesini Allah’a b›rakma,
neticeye r›za gösterme.
vaziyet: durum, hâl.
zahiren: görünüflte.

acip: hayret uyand›ran.
adî: basit, s›radan.
alâkadar: ilgili.
arfl›n: 68 cm olan eski bir
uzunluk ölçüsü.

avare: da¤›n›k, periflan.
dehfletli: korkunç, ürkütücü.
ejderha: büyük canavar.
elîm: ac› veren, üzüntü veren.
esrar: gizler, s›rlar.

feryat: ba¤›r›p ça¤›rma.
figan: a¤lay›p s›zlama.
garip: flafl›rt›c›, bambaflka.
gö¤ermifl: yeflermifl.
güya: sanki.

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

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

onunla öyle muamele ederim.”

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

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

‹flte bir bahçeye rast geldi; içinde hem güzel çiçek ve
meyveler var, hem bak›lmad›¤› için murdar fleyler de bu-
lunuyor. Kardefli dahi böyle birisine girmiflti. Fakat mur-
dar fleylere dikkat edip meflgul olmufl, midesini buland›r-
m›fl, hiç istirahat etmeden ç›k›p gitmiflti. Bu zat ise, “Her
fleyin iyisine bak” kaidesiyle amel edip, murdar fleylere
hiç bakmad›. ‹yi fleylerden iyi istifade etti. Güzelce istira-
hat ederek ç›k›p gidiyor.

adî: basit, s›radan.
amel: ifllemek, yapmak.
asayifl: güvenlik.
ayn-› hakikat: hakikatin ta ken-
disi.
azap: s›k›nt›, eziyet.
bedbaht: mutsuz, fena.
birader: kardefl.
Cenab-› Hak: Allah.
emniyet: korkusuzca.
hadis-i kudsî: manas› Allah’a, sö-
zü Hz. Muhammed’e ait olan ha-
dis.
hâl: durum, vaziyet.
hülya: hayal.
istifade: yararlanma, faydalan-
ma.
istirahat: dinlenme.
kaide: kural, prensip.
kul: insan.
mefl’um: u¤ursuz, bedbaht.
meflakkat: s›k›nt›, güçlük.
meflgul olmak: ilgilenmek.
muamele etmek: davranmak.
muamele görmek: karfl›l›k gör-
mek.
murdar: pis, kirli.

muz›r: zararl›.
mübarek: u¤urlu, hay›rl›.
nizam: ölçü, düzen.
rast gelmek: karfl›laflmak.

suizan: kötü düflünceye sa-
hip olma.
tebaiyet: uyma, ba¤lanma.
telâkki: anlama, kabul etme.

teshilât: kolayl›klar.
ünsiyet: dostluk, yak›nl›k.
zahmet: eziyet, zorluk.
zat: kifli.

1. Buharî, Tevhit: 15; Tirmizî, Tevbe: 1, Züht: 51; ‹bni Mâce, Edep: 58; Müsned, 2:251, 315; Darimî,
Rikak:22; Müslim, Tevbe: 1, Zikir: 2, 19.
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Sonra, git gide, bu dahi evvelki biraderi gibi bir sahra-i
azîmeye girdi. Birden hücum eden bir aslan›n sesini iflit-
ti, korktu. Fakat biraderi kadar korkmad›. Çünkü, hüsnü-
zann›yla ve güzel fikriyle, “fiu sahran›n bir hâkimi var. Ve
bu aslan, o hâkimin taht-› emrinde bir hizmetkâr olmas›
ihtimali var” diye düflünüp, teselli buldu. Fakat yine kaç-
t›. Tâ altm›fl arfl›n derinli¤inde bir susuz kuyuya rast gel-
di; kendini içine att›. Biraderi gibi, ortas›nda bir a¤aca eli
yap›flt›. Havada muallâk kald›. Bakt›; iki hayvan, o a¤a-
c›n iki kökünü kesiyorlar. Yukar›ya bakt›, aslan; afla¤›ya
bakt›, bir ejderha gördü. Ayn› kardefli gibi, bir acip vazi-
yet gördü. Bu dahi tedehhüfl etti. Fakat kardeflinin deh-
fletinden bin derece hafif. Çünkü güzel ahlâk› ona güzel
fikir vermifl. Ve güzel fikir ise, ona her fleyin güzel cihe-
tini gösteriyor. ‹flte bu sebepten flöyle düflündü ki:

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

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

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

muallâk: bofllukta duran.
muhabbet: sevgi.
nefl’et: ç›kma, do¤ma.
rast gelmek: karfl›laflmak.
raz›: memnun.
sahra: büyük çöl.
sahra-i azîme: büyük çöl.
sevk etme: yönlendirme; gön-
derme, hareket ettirme.
taht-› emir: emir alt›nda.
tecrübe: deneme.
tedehhüfl: dehflet hissine kap›l-
ma.
teselli: avunma.
t›ls›m: herkesin bilip çözemedi¤i
gizli s›r
vaziyet: durum, hâl.

acip: flafl›lan ve hayret uyan-
d›ran hâl.
alâkadar: ilgili.
arfl›n: 68 cm olan eski bir
uzunluk ölçüsü.
arzu: istek.
birader: kardefl.
cihet: taraf.

davet: ça¤›rmak.
dehflet: ürküntü, korku.
ejderha: büyük canavar.
emir: komut, buyruk.
evvelki: önceki.
fikir: düflünce.
hâkim: hükmeden, hâkimi-
yet sahibi

hareket: k›m›ldanma.
hizmetkâr: hizmetçi.
hücum: sald›rma.
hüsnüzan: iyi zan, güzel dü-
flünme.
ihtimal: olabilirlik nispeti.
irade: istek, arzu.
maksat: amaç, niyet.



64 | SÖZLERSEK‹Z‹NC‹ SÖZ

Sonra a¤ac›n bafl›na bakt›, gördü ki, incir a¤ac›d›r. Fa-
kat, bafl›nda binlerle a¤ac›n meyveleri vard›r. O vakit bü-
tün bütün korkusu gitti. Çünkü, kat’î anlad› ki, bu incir
a¤ac› bir listedir, bir fihristedir, bir sergidir. O mahfî hâ-
kim, ba¤ ve bostan›ndaki meyvelerin numunelerini bir
t›ls›m ve bir mu’cize ile o a¤aca takm›fl ve kendi misafir-
lerine ihzar etti¤i et’imeye birer iflaret suretinde o a¤ac›
tezyin etmifl olmal›. Yoksa, bir tek a¤aç, binler a¤açlar›n
meyvelerini vermez.

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

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

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

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

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

azîm: büyük.
baht: k›smet, tâli'.
bahtiyar: bahtl›, mutlu, kutlu.
bedbaht: bahts›z, mutsuz.
bostan: bahçe.
davet: ça¤›rmak.
dehalet: s›¤›nmak.
dehflet: ürküntü.
elîm: ac› veren.
et’ime: yiyecekler.
fihriste: içindekiler; katalog.
hâkim: hükmeden.
hayalî: hayale dalm›fl.
hizmetkâr: hizmetçi.
ihzar: haz›rlamak.
ilham: Allah taraf›ndan kalbe ih-
san edilen feyiz ve hakikatler.
ink›lâp: dönmek, de¤iflme.
iflaret: belirti.
kat’î: kesin.
leziz: çok lezzetli.
mahfî: gizli.
meyvedar: meyveli.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
muntaz›r: beklemekte.
musahhar: emre verilmifl, itaat-
kâr.

muvazene: düflünme, karfl›-
laflt›rma.
nefis: kendi, flah›s.
nezih: temiz, pak.
niyaz: yalvarma, dua.
numune: örnek, misal.

revnaktar: göz al›c› , süslü.
r›za: hoflnutluk, memnunluk;
tasvip etme, kabul.
suret: flekil, görünüfl.
suretinde: fleklinde, tarz›nda.
flahane: pek güzel.

tezyin: süslemek, donatmak.

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

vakit: zaman.

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

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

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

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

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

hizmetkâr: hizmetçi.
hükmünde: imifl gibi, gibi.
ibret: uyan›kl›¤a sebep olan.
intizar: ümit ederek bekleme.
ifltiyak: afl›r› istek.
kanaat: raz› olmak.
keyif: nefle, mutluluk.
lây›k: uygun, hak etme.
leziz: çok lezzetli.
mahbup: sevilen.
mahpus: hapis.
manen: mana itibar›yla.
marifet: bilgi, bilme, tan›ma.
maruz: u¤rayan.
me’yusiyet: ümitsizlik.
Mihmandar-› Kerîm: dünya mi-
safirhanesinde kullar›na yard›m
eden ve nimet veren Rabbimiz.
misafir: konuk.
muzlim: karanl›k, korkutucu.
müskir: sarhofl edici içki.
müstahak: hak eden.
müflteri: al›c›.
numune: örnek
seyir: gezmek.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi.
flekva: flikâyet etmek, s›zlanmak.
tacil: h›zland›rma, çabuklaflt›rma.
tahayyül: hayalinde canland›r-
ma.
tahkir: horlamak, afla¤›lamak.
talip: isteyen.
tehir: erteleme.
telezzüz: tat ve zevk almak.
temafla: hofllanarak bakmak.
ünsiyet: al›flkanl›k, dostluk.
ünsiyet: dostluk, yak›nl›k.
vahflet: dehflete düflmüfllük; kor-
ku ve ürküntü hâli.
vahflî: y›rt›c›; dehflet verici.
vaziyet: durum, hâl.
zahiren: görünüflte.
ziyafet: yemekli toplant›.
zulmetmek: eziyet vermek.
zulümatl›: korkunç, karanl›k.

acip: flafl›lan ve hayret uyan-
d›ran.
ahbap: dostlar, sevilenler.
as›l: asl›, bizzat kendisi.
azap: ceza, iflkence; dünyada
günah ifllemifl olanlara ahiret-

te verilecek ceza.
aziz: sevgili, dost.
bahtiyar: bahtl›, mutlu, kutlu.
basiretsizlik: ileri görüfllü ol-
mamakl›k.
bedbaht: bahts›z, mutsuz.

dost: arkadafl.
evham: kuruntular.
garip: normal olmayan, aca-
yip.
hakikat: gerçek.
havf: korku.
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Ve flu bahtiyar ise, hakikati görür. Hakikat ise, güzel-
dir. Hakikatin hüsnünü derk etmekle, Hakikat Sahibinin
kemaline hürmet eder, rahmetine müstahak olur. ‹flte,
“Fenal›¤› kendinden, iyili¤i Allah’tan bil” 1 olan hükm-ü
Kur’ânînin s›rr› zahir oluyor.

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

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

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

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

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

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

siyle amel eder, selâmet-i kalp ile gider.

ahkâm›yla: hükümleriyle.
âk›l: ak›ll›.
amel etmek: yaflamak.
amel: fiil, ifl, emek.
bahtiyar: bahtl›, mutlu, kutlu.
bedbaht: bahts›z, mutsuz.
cemiyet-i befleriye: insan toplu-
lu¤u.
derk: iyice anlama.
evvelki: önceki.
fazilet: ilim ve iman.
fehmetmek: anlamak, kavra-
mak.
feyiz: bolluk, bereket.
hakikat: gerçek.
hakikat-i din: dinin gerçe¤i.
hakikat-i dünya: dünyan›n ger-
çe¤i.
hakikat-i iman: iman›n gerçe¤i.
hakikat-i insan: insan›n gerçe¤i.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat.
hay›r ve fler: iyilik ve kötülük.
hikâye-i temsiliye: bir fleyi göz
önünde canland›ran hikâye.
hükm-ü Kur’ânî: Kur’ân’›n hük-
mü.
hüküm: emir.
hürmet: sayg›.
hüsnüfikir: iyi ve güzel düflünce.
hüsnühaslet: iyi haslet, güzel
huy.
hüsnüniyet: iyi ve güzel niyet.
hüsnüzan: iyi ve güzel kanaat.
hüsün: güzellik.
ihsan: iyilik.
ihzar: haz›rlamak.
istihraç: ç›karmak, bulmak.
kaidesiyle: kural›yla.
kalb-i fas›k: bile bile günah iflle-
yen ve Allah’›n emirlerine uyma-
yan kimsenin kalbi.
kalb-i salih: iyi ve faydal› ifller ya-
pan, Allah’a olan görevlerini yeri-
ne getiren kimsenin kalbi.
keder: tasa, kayg›, gam.
kemal: eksiksizlik.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mazhar: kavuflma.
medeniyet-i insaniye: insanlar›n
çal›flmas›yla oluflan medeniyet.

mutî olmak: bafl e¤mek, uy-
mak, itaat etmek
muvakkat: geçici.
muvazene: karfl›laflt›rma.
mühim: önemli.
müstahak: hak eden.
nefis: kötülü¤ü emreden
duygu; kendisi.
nefs-i emmare: kötülü¤ü
teflvik eden, emreden nefis.

rahmet: flefkat etme, esirge-
me.
ruh-i kâfir: imans›z›n, inan-
mayan›n, inkârc›n›n kalbi.
ruh-i mü’min: inanan, iman
sahibi olan kimsenin kalbi.
saadet: mutluluk.
sair: baflka, di¤er.
selâmet-i kalp: kalbin korku
ve kötülüklerden kurtulmas›.

s›r: gizli hakikat.

tarik: yol.

tarik-› isyan ve küfran: isyan
ve küfür yolu.

tarik-› Kur’ân ve iman: iman
ve Kur’ân yolu.

tatbik: uygulamak.

zahir olmak: görünmek,
aç›klanmak.

1. Nisâ Suresi: 79.

2. Güzel ve huzur vereni al, çirkin ve keder vereni b›rak.
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Ve o sahra ise, flu arz ve dünyad›r.

Ve o aslan ise, ölüm ve eceldir.

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

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

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

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

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

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

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

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

iltifatat-› Rahmaniye: sonsuz
merhamet sahibi Allah’›n insana
güzel davran›fllar›.
iflaret: gösterge, belirti.
kabir: mezar.
kudret-i Samedâniye: hiçbir fle-
ye muhtaç olmayan ve her fley
kendisine muhtaç olan Allah’›n
gücü.
madde-i hayat: hayat için lü-
zumlu madde.
muhtelif: çeflitli
musibat-› dünyeviye: dünyadaki
s›k›nt›lar.
müddet-i ömür: ömür süresi.
mü’min: Allah’a ve emirlerine
inanan.
müflabih: benzer.
müflteri: al›c›.
nebatat: bitkiler.
nimet: giyecek ve yiyecek gibi
fleyler.
nimet: iyilik, ihsan, giyecek ve yi-
yecek gibi fleyler.
numune: örnek.
ömr-ü galibî: ço¤unlu¤un yafla-
ma süresi.
ömr-ü vasatî: ortalama yaflama
süresi.
revak-i uhrevî: ahiret alemi.
rububiyet-i ‹lâhiye: Allah’›n ter-
biye edicili¤i.
sahra: genifl saha.
saltanat-› ulûhiyet: kâinatta fle-
rik kabul etmez ‹lâhî saltanat.
sikke: damga.
suretinde: fleklinde.
tarik-› berzahiye: ahiret yolu.
turra: imzas›.
zaman-› hayat: hayat zaman›
zindan: hapishane.

ahiret: öteki dünya.
arfl›n: 68 cm olan eski bir
uzunluk ölçüsü.
arz: yeryüzü.
beden-i insan: insan vücudu.
Cenab-› Kerîm-i Mutlak: s›-
n›rs›z ikram sahibi olan Allah.
davet: ça¤›rma.
dünyevî: dünya ile ilgili.

ecel: her mahlûkun ve canl›-
n›n Allah taraf›ndan takdir
edilen ölüm vakti.

ejderha: canavar, vahflî hay-
van.

gaflet: nefsine uyarak Allah’›
ve emirlerini unutmak.

halk etmek: yaratmak.

haflerat-› muz›rra: zararl› bö-
cekler.
hatem: mühür.
hayvanat: hayvanlar.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
ihtar: hat›rlatma,  uyarma.
ikazat-› ‹lâhiye: Allah taraf›n-
dan yap›lan uyar›lar.

1. Buharî, Cenaiz: 68, 87; Müslim, Cennet: 70; Neseî, Cenaiz: 110; Müsned, 3:3, 4:287.
2. Bkz. Bakar suresi: 25.
3. Bkz. Enbiya Suresi: 30.



68 | SÖZLERSEK‹Z‹NC‹ SÖZ

hem basit bir yemekten bütün cihazat-› hayvaniyeyi icat
etmek; bununla beraber, her fleyi bir tek fley yapmak, ya-
ni, zîhayat›n yedi¤i gayet muhtelifülcins taamlardan, o
zîhayata bir lâhm-› mahsus yapmak, bir cild-i basit doku-
mak gibi sanatlar Zat-› Ehad-i Samed olan Sultan-› Ezel
ve Ebed’in sikke-i hassas›d›r, hatem-i mahsusudur, taklit
edilmez bir turras›d›r.

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

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

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

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

Ve o vahflî aslan›n dahi munis bir hizmetkâra dönme-
si ve musahhar bir at olmas› ise, iflarettir ki, mevt, ehl-i
dalâlet için bütün mahbubat›ndan elîm bir firak-› ebedî-
dir. Hem, kendi Cennet-i kâzibe-i dünyeviyesinden ihraç
ve vahflet ve yaln›zl›k içinde, zindan-› mezara idhal ve ha-
pis oldu¤u hâlde, ehl-i hidayet ve ehl-i Kur’ân için, öteki 

ayet: delil.
bat›n: mide.
beka bulmak: ebedîleflmek, son-
suzlaflmak.
bostan-› beka: sonsuzluk bahçe-
si, yani Cennet.
Cennet-i kâzibe-i dünyeviye:
yalanc› dünya Cenneti.
cihazat-› hayvaniye: hayvanlara,
canl›lara has organlar.
cild-i basit: deri.
ehl-i dalâlet: do¤ru ve hak yol-
dan sapanlar.
ehl-i dalâlet ve tu¤yan: sapk›n-
lar ve günahkârlar toplulu¤u.
ehl-i hidayet: do¤ru yolda olan-
lar.
ehl-i Kur’ân ve iman: Kur’ân’a
inanan ve iman edenler.
ehl-i Kur’ân: Kur’ân’a inan›p, ona
uyanlar.
ejderha: canavar.
elîm: ac› veren.
ezelî ve ebedî: bafllang›çs›z, ön-
cesiz ve sonsuz, daimî.
firak-› ebedî: sonsuz ayr›l›k.
Hâl›k: yoktan yaratan Allah.
has: ait.
hatem-i mahsus: özel mühür.
hizmetkâr: hizmetçi.
ibadet: kulluk.
icat etme: yoktan var etme.
idhal: dahil olma, girme.
ihraç: ç›kar›lma.
ink›lâp: dönüflme.
kabir: mezar.
Kadîr-i Külli fiey: her fleye gücü
yeten Allah.
Kayyum: her fleyin varl›¤› ona
ba¤l› olan ve devam eden Allah.
lâhm-› mahsus: her canl›ya has
doku.
lây›k: ehil.
mahbubat: sevilenler.
mahsus: ait olan.
malik: sahip.
mevt: ölüm.
meydan-› imtihan: imtihan mey-
dan›.
mezar: öldükten sonra konulan
yer.
miftah: anahtar.
muhtelifülcins: çeflit çeflit; cins
cins.
munis: sevimli, dost, itaatkâr.
musahhar: emre verilmifl.
nisyan: unutma.
niflan: özellik, iflaret.
rahmet-i Rahman: yarat›klara
sonsuz flefkat ve merhametle
davranan Allah’›n rahmeti.
ravza-i cinan: Cennet bahçesi.
sikke-i hassa: özel damga.
s›rr-› hikmet-i hilkat: yarat›l›fl
hikmetinin s›rr›.
s›rr-› iman: iman hakikati.
Sultan-› Ezel ve Ebed: varl›¤›n›n

bafl› ve sonu olmayan kudret
ve hâkimiyet sahibi Allah.
taam: yemek, yiyecek, g›da.
taklit: benzerini yapmak.
tedbir: önlem, çare.
t›ls›m: herkesin bilip çözeme-
di¤i gizli s›r.

turra: padiflah imzas›.
vahflet: korku ve ürküntü.
vahflî: merhametsiz.
zahmet-i hayat: hayat yükü.
Zat-› Ehad-i Samed: tek ve
sonsuz hayat sahibi Allah.
zîhayat: canl›lar.

zindan: hapishane.

zindan-› dünya: Cennete gö-
re karanl›k ve hapishane hük-
mündeki dünya hayat›.

zindan-› mezar: kabir, mezar
hapishanesi.

1. Ey her fleyin sahibi, maliki ve idarecisi olan Allah! • Allah’tan baflka hiçbir ilâh yoktur.
(Muhammed Suresi: 19.) • Allah Teâlâ ki, Ondan baflka ibadete lây›k hiçbir ilâh yoktur. O
Hay’d›r; ezelî ve ebedî hayat sahibidir. O Kayyum’dur; varl›¤› için hiçbir sebebe ihtiyac› olma-
d›¤› gibi, bütün eflya Onun yaratmas›yla ve tedbiriyle devam eder ve vücutta kal›r, beka bu-
lur. (Bakara Suresi: 255.)
2. Müsned, 3:38; Darimî, Rikak: 94; Tirmizî, K›yamet: 26.
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âleme gitmifl eski dost ve ahbaplar›na kavuflmaya vesile-
dir. Hem, hakikî vatanlar›na ve ebedî makam-› saadetle-
rine girmeye vas›tad›r. Hem, zindan-› dünyadan bostan-›
cinana bir davettir. Hem, Rahman-› Rahîm’in fazl›ndan,
kendi hizmetine mukabil, ahz-› ücret etmeye bir nöbettir.
Hem, vazife-i hayat külfetinden bir terhistir. Hem, ubu-
diyet ve imtihan›n talim ve talimat›ndan bir paydostur.

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

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

1 nÚ/ ǹŸÉn©rdG uÜnQ ! oórªnërdGnh

@@@

esnas›nda: an›nda, s›ras›nda.
ezelî: bafllang›c› olmayan.
fazl: ba¤›fl, karfl›l›ks›z iyilik.
fena: kötü.
hakikî: gerçek.
hamd: Allah’› övme; flükür.
hayat-› bâkiye: sonsuz ahiret ha-
yat›.
hayat-› fâniye: geçici dünya ha-
yat›.
hükmünde: de¤erinde.
imtihan: s›nav, deneme.
intizar: bekleme.
keder: üzüntü.
k›yamet: dünyan›n sonu.
külfet: yük, zorluk.
makam-› saadet: mutluluk yeri.
makbul: geçerli.
maksat: amaç.
manen: iç dünyas›nda.
mazhar: kavuflma.
merhametli: rahmeti bol olan.
mukabil: karfl›l›k olarak.
mü’min: Allah’a ve emirlerine
inanan.
müteveccih: yönelmifl.
öteki âlem: ahiret.
paydos: serbest kalma.
Rahîm: sonsuz flefkat ve merha-
met sahibi, çok ba¤›fllay›c› olan
Allah.
Rahman: sonsuz merhamet ve
flefkatle bütün varl›klar› r›z›klan-
d›ran Allah.
Rahman-› Rahîm: dünya ve ahi-
rette yarat›klara sonsuz rahmet,
flefkat ve merhametiyle davra-
nan Allah.
rahmet: flefkat etme, esirgeme.
saadet-i dâreyn: hem dünya ve
hem ahiret saadeti.
sab›r: dayanma, direnme.
salât: dua.
salâvat: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’e memnuniyet ve ba¤l›-
l›k için yap›lan rahmet dualar›.
selâmet: korktuklar›ndan kurtul-
ma; kurtulufl.
flükretmek: memnunluk ve min-
nettarl›k duymak.
tahammül: katlanma.
talim: ö¤renme, e¤itim.
talimat: e¤itimler.
tedbir: önlem.
terhis: kurtulufl.
tevekkül: sebeplere sar›ld›ktan
sonra neticesini Allah’a b›rakma.
ubudiyet: kulluk.
vas›ta: sebep, vesile.
vazife-i hayat: hayat vazifesi.
vesile: sebep, vas›ta.
vücut: varl›k, var olma.
zahiren: görünüflte.
zindan-› dünya: Cennete göre
karanl›k ve hapishane hükmün-
deki dünya hayat›.

adedince: say›s›nca.
ahbap: dostlar, sevilenler.
ahz-› ücret: ücret alma.
Âl: sülâle, soy.
Ashap: Peygamberimizin ar-
kadafllar›; o devirde yaflam›fl

olan Müslümanlar.
beka: devaml›l›k, sonsuzluk.
bostan-› cinan: Cennet bah-
çeleri.
ciddî: gerçekten.
davet: ça¤r›.

dua: niyaz, yalvarma.
ebedî: sonsuz, bitmeyen, so-
nu olmayan.
ehil: yabanc› olmayan; dost.
elhâs›l: netice olarak.
esas: temel, ana, bafll›ca.

1. Allah’›m, bizi saadet, selâmet, Kur’ân ve iman ehlinden eyle. Âmin. • Allah’›m, Efendimiz
Muhammed’e, onun Âl ve Ashab›na, indi¤i günden itibaren tâ k›yamete kadar, onu okuyan
her okuyucunun her kelimesini okumas› esnas›nda Allah’›n izniyle hava dalgalar›n›n aynas›-
na yans›yan bütün Kur’ân kelimelerinin bütün harfleri adedince salât ve selâm eyle. Bize, an-
ne ve babam›za, erkek ve kad›n bütün mü’minlere bu salâvatlar adedince merhamet et. Bu-
nu rahmetinle yap, ey merhametlilerin en merhametlisi! Duam›z› kabul buyur. Âlemlerin
Rabbi olan Allah’a hamd olsun.
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Dokuzuncu Söz
W

oórªn◊r G o¬ndnh @ n¿ƒoëpÑ°rüoJ nÚ/Mnh n¿ƒ°oùrªoJ nÚ/M $G n¿ÉnërÑ°oùna
1 n¿hoôp¡r¶oJ nÚ/Mnh Év«°pûnYnh ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG p‘

EY B‹RADER! Benden namaz›n flu muayyen befl vak-

te hikmet-i tahsisini 2 soruyorsun. Pek çok hikmetlerin-
den yaln›z birisine iflaret ederiz:

Evet, her bir namaz›n vakti, mühim bir ink›lâp bafl› ol-
du¤u gibi, azîm bir tasarruf-u ‹lâhînin âyinesi ve o tasar-
ruf içinde ihsanat-› külliye-i ‹lâhiyenin birer ma’kesi oldu-
¤undan, Kadîr-i Zülcelâl’e o vakitlerde daha ziyade tes-
bih ve tazim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortas›nda
toplanm›fl yekûnuna karfl› flükür ve hamd demek olan
namaza emredilmifltir. fiu ince ve derin manay› bir par-
ça fehmetmek için Befl Nükteyi nefsimle beraber dinle-
mek lâz›m.

Birinci Nükte: Namaz›n manas›, Cenab-› Hakk› tes-
bih ve tazim ve flükürdür. Yani, celâline karfl› kavlen ve fi-

ilen
3 $Gn¿ÉnërÑ°oS deyip takdis etmek; hem, kemaline karfl› 

âyine: ayna.
azîm: büyük.
birader: kardefl.
celâl: büyüklük.
Cenab-› Hak: Allah.
fehmetmek: anlamak, kavra-
mak.
fiilen: yaparak, iflleyerek.
hadsiz: s›n›rs›z.
hamd: övme, yüceltme.
hikmet: ‹lâhî gaye; sebep.
hikmet-i tahsisi: ba¤lanmas›n›n
sebebi.
ihsanat-› külliye-i ‹lâhiye: Al-
lah’›n her yerde bulunan bütün
iyilikleri.
ink›lâp: köklü de¤iflim.
Kadîr-i Zülcelâl: büyüklük sahibi
ve her fleye gücü yeten Allah.
kavlen: konuflarak.
kemal: mükemmellik.
ma’kes: yans›ma.
muayyen: belirtilmifl olan.
mühim: önemli.
nefis: kendi, flah›s.
nimet: iyilik, ihsan.
nükte: dikkatle anlafl›labilen an-
lam.
Rahîm: sonsuz flefkat ve merha-
met sahibi, çok ba¤›fllay›c› olan
Allah.
Rahman: sonsuz merhamet ve
flefkatle bütün varl›klar› r›z›klan-
d›ran Allah.

sena: övme, yüceltme.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk.
takdis: Allah’› noksan ve ku-
surlardan pak ve yüce kabul

etmek.
tasarruf: mülkünü istedi¤i gi-
bi kullanma, idare.
tasarruf-u ‹lâhî: Allah’›n kâ-
inattaki idaresi.

tazim: hürmet.
tesbih: Allah’›n flan›n› yücelt-
me.
yekûn: bütün.
ziyade: fazla.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • Akflama erdi¤inizde ve sabaha kavufltu¤unuzda
Allah’› tesbih edin. • Göklerde ve yerde olanlar›n hamd ve senas› Ona mahsustur. Gündüzün
sonuna do¤ru ve ö¤le vaktine girince de Allah’› tesbih edip namaz k›l›n. (Rum Suresi: 17-18.)
2. Namaz›n befl vakte has k›l›nmas› ile ilgili olarak Bakara Suresinin 238. ayetiyle birlikte, Bu-
hari, Zekât: 1, 41; Müslim, ‹man: 8, 29, 31, 259, Mesacid: 166, Ebu Davud, Salât: 1, 9, Vitr: 2; Ne-
seî, Salât: 1, 4, 6, ‹man: 23; ‹bni Mâce, ‹kametü's-Salât: 194; Darimî, Taharet: 1, Ezan: 208 gibi
hadis kaynaklar›na da bak›labilir.
3. Allah her türlü kusur ve noksandan uzakt›r.

] Dokuzuncu Söz, Bar-
la’da 1926’da Türkçe
olarak telif edilmifltir.
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lâfzen ve amelen 
1

oônÑrcnG *nG deyip tazim etmek; hem,

cemaline karfl› kalben ve lisanen ve bedenen 
2 ! oórªnërdnG deyip, flükretmektir.

Demek tesbih ve tekbir ve hamd, namaz›n çekirdekleri
hükmündedirler. Ondand›r ki, namaz›n harekât ve ezkâ-
r›nda, bu üç fley, her taraf›nda bulunuyorlar. Hem, ondan-
d›r ki, namazdan sonra, namaz›n manas›n› te’kit ve takvi-
ye için flu kelimat-› mübareke, otuz üç defa tekrar edilir.3

Namaz›n manas›, flu mücmel hulâsalarla te’kit edilir.

‹kinci Nükte: ‹badetin manas› fludur ki: Dergâh-› ‹lâ-
hîde abd kendi kusurunu ve acz ve fakr›n› görüp, kemal-i
rububiyetin ve kudret-i samedâniyenin ve rahmet-i ‹lâhi-
yenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir.

Yani, rububiyetin saltanat›, nas›l ki ubudiyeti ve itaati
ister; rububiyetin kudsiyeti, pakl›¤› dahi ister ki, abd,
kendi kusurunu görüp isti¤far ile ve Rabbini bütün neka-
isten pak ve müberra ve ehl-i dalâletin efkâr-› bat›las›n-
dan münezzeh ve muallâ ve kâinat›n bütün kusurat›ndan

mukaddes ve muarra oldu¤unu tesbih ile, 
4 $Gn¿ÉnërÑ°oS ile

ilân etsin.
Hem de, rububiyetin kemal-i kudreti dahi ister ki, abd,

kendi zaaf›n› ve mahlûkat›n aczini görmekle, kudret-i sa-
medâniyenin azamet-i âsâr›na karfl› istihsan ve hayret

içinde oônÑrcnG *nG deyip, huzû ile rükûa gidip, Ona iltica ve

tevekkül etsin.

hayret: flaflk›nl›k.
hulâsa: özet.
huzû: alçak gönüllülük, tevazu
hâli.
hükmünde: yerinde, anlam›nda.
ibadet: kulluk.
ilân: duyurma.
iltica: s›¤›nma.
isti¤far: af dileme.
istihsan: be¤enme, güzel bulma.
itaat: uyma, boyun e¤me, kabul-
lenme.
kâinat: âlemler, varl›klar.
kelimat-› mübareke: mübarek
kelimeler.
kemal-i kudret: kudretin mü-
kemmelli¤i.
kemal-i rububiyet: Cenab-› Hak-
k›n yarat›klar›n› terbiye edicilik
ve besleyip gözeticilik vasf›n›n
mükemmelli¤i.
kudret-i Samedâniye: hiçbir fle-
ye muhtaç olmayan ve her fley
kendisine muhtaç olan Allah’›n
gücü.
kudsiyet: yücelik.
kusurat: kusurlar.
lâfzen: sözlü olarak.
lisanen: konuflarak, lisan›m›zla.
mahlûkat: yarat›klar.
muallâ: yüce, yüksek.
muarra: ar›, pak, temiz.
muhabbet: sevgi.
mukaddes: kudsî.
müberra: temize ç›km›fl, ar›nm›fl.
mücmel: k›sa, öz.
münezzeh: ar›, temiz, pak.
nekais: noksanl›klar.
nükte: dikkatle anlafl›labilen an-
lam.
pak: temiz.
rahmet-i ‹lâhiye: Allah’›n merha-
meti.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n her
zaman, her yerde ve her mahlû-
ka muhtaç oldu¤u fleyleri verme-
si.
rükû: namazda iken e¤ilme.
saltanat: otorite, hâkimiyet, hü-
kümdarl›k.
secde: namazda al›nla burun de-
¤ecek flekilde bafl› yere koyma.
flükür: görülen iyili¤e karfl›l›k,
hoflnutluk, memnunluk ifade et-
me, tezekkür; Allah'a dil ile hamd
etme.
takviye: destekleme.
tazim: hürmet.
tekbir: Allah’›n büyüklü¤ünü
söyleme.
te’kit: kuvvetlendirme.
tesbih: Allah’›n flan›n› yüceltme;
s›k s›k dile getirme.
tevekkül: sebeplere sar›ld›ktan
sonra neticesini Allah’a b›rakma.
ubudiyet: kulluk.
zaaf: zay›fl›k, kudretsizlik.

abd: kul, köle.
acz: güçsüzlük.
amelen: yapt›klar›m›za yans›-
tarak.
azamet-i âsâr: eserlerin bü-
yüklü¤ü.
bedenen: vücutla, bedenle,
cisimle.

cemal: Cenab-› Hakk›n lütuf
ve ihsan› ile tecellisi..
dergâh-› ‹lâhî: Allah’›n huzu-
ru, makam›, indi.
ebed: sonsuzluk, sonu olma-
ma.
efkâr-› bat›la: bofl ve as›ls›z
fikirler.

ehl-i dalâlet: hak yoldan sa-
panlar.
ezel: bafllang›c› olmama.
ezkâr: zikirler.
fakr: fakirlik.
hamd: Allah’› övme, yücelt-
me.
harekât: hareketler.

1. Allah en büyüktür, en yücedir.
2. Ezelden ebede her türlü hamd, flükür, övgü ve minnet Allah’a mahsustur.
3. Müslim, Mesacid: 144, 146; Tirmizî, Daavat: 25; Neseî, Sehv: 92; ‹bni Mâce, ‹kametüssalât: 32.
4. Allah her türlü kusur ve noksandan uzakt›r.
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Hem, rububiyetin nihayetsiz hazine-i rahmeti de ister
ki, abd, kendi ihtiyac›n› ve bütün mahlûkat›n fakr ve ih-
tiyacat›n› sual ve dua lisan›yla izhar ve Rabbinin ihsan ve

in’amat›n› flükür ve sena ile ve 
1 ! oórªnërdnG ile ilân etsin.

Demek, namaz›n ef’al ve akvali, bu manalar› tazam-
mun ediyor ve bunlar için taraf-› ‹lâhîden vazedilmifller.

Üçüncü Nükte: Nas›l ki, insan, flu âlem-i kebirin bir
misal-i musa¤¤ar›d›r. Ve Fatiha-i fierife flu Kur’ân-› Azî-
müflflan’›n bir timsal-i münevveridir. Namaz dahi, bütün
ibadat›n enva›n› flamil bir fihriste-i nuraniyedir. Ve bütün
esnaf-› mahlûkat›n elvan-› ibadetlerine iflaret eden bir ha-
rita-i kudsiyedir.

Dördüncü Nükte: Nas›l ki, haftal›k bir saatin saniye
ve dakika ve saat ve günlerini sayan milleri birbirine ba-
karlar, birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmünü al›r-
lar. Öyle de, Cenab-› Hakk›n bir saat-i kübras› olan flu
âlem-i dünyan›n, saniyesi hükmünde olan gece ve gün-
düz deveran› ve dakikalar› sayan seneler ve saatleri sayan
tabakat-› ömr-ü insan ve günleri sayan edvar-› ömr-ü
âlem birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler ve birbiri-
nin hükmündedirler ve birbirini hat›rlat›rlar.

• Meselâ fecir zaman›—tulûa kadar—evvel-i bahar za-
man›na, hem insan›n rahm-› madere düfltü¤ü âvân›na,
hem semavat ve arz›n alt› gün hilkatinden birinci günü-
ne benzer ve hat›rlat›r ve onlardaki fluunat-› ‹lâhiyeyi ih-
tar eder.

abd: kul.
akval: sözler, konuflmalar.
âlem-i dünya: dünya âlemi.
âlem-i kebir: büyük âlem.
arz: yer.
âvân: zamanlar.
Cenab-› Hak: Allah.
deveran: dolafl›m.
ebed: sonsuzluk.
edvar-› ömr-ü âlem: kâinat öm-
rünün devirleri.
ef’al: hareketler.
elvan-› ibadet: de¤iflik kulluk gö-
revleri.
enva: çeflitler.
esnaf-› mahlûkat: yarat›lm›fllar›n
cinsleri.
evvel-i bahar: bahar›n bafllang›c›.
ezel: bafllang›çs›zl›k.
fakr: fakirlik, yoksulluk.
fecir: tan yerinin a¤armas›.
fihriste-i nuraniye: nurlu liste.
hamd: methetme, övme, yücelt-
me.
harita-i kudsiye: kudsî harita.
hazine-i rahmet: rahmet hazine-
si.
hilkat: yarat›l›fl.
hükmünde: de¤erinde.
ibadat: kulluk görevleri.
ihsan: iyilik.
ihtar: dikkat çekme.
ihtiyacat: ihtiyaçlar.
in’amat: nimetlendirmeler.
izhar: gösterme.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan› yüce
Kur’ân.
lisan›yla: diliyle.
mahlûkat: yarat›klar.
mahsus: lây›k, kifliye özel.
meselâ: örne¤in.
mil: dönmeyi sa¤layan ve kolay-
laflt›ran mihver, nokta.
minnet: iyili¤e karfl› duyulan te-
flekkür hissi.
misal-i musa¤¤ar: küçültülmüfl
örnek.
nihayetsiz: sonsuz.
Rab: terbiye edici Allah.

rahm-› mader: ana rahmi.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n
terbiye etmesi ve idaresi al-
t›nda bulundurmas› vasf›.
saat-i kübra: en büyük saat.
semavat: gökler.
sena: övmek.
sual: isteme.

flamil: içine alan.
fluunat-› ‹lâhiye: Allah’›n iflle-
ri.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme.
tabakat-› ömr-ü insan: insan
ömrünün tabakalar›, safhala-
r›.

taraf-› ‹lâhî: Allah taraf›ndan.
tazammun: içinde bulundur-
ma.
timsal-i münevver: nurlu ör-
nek.
tulû: do¤ma zaman›.
vazetmek: konmak, tayin et-
mek

1. Ezelden ebede her türlü hamd, flükür, övgü ve minnet Allah’a mahsustur.
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• Zuhr zaman› ise yaz mevsiminin ortas›na, hem
gençlik kemaline, hem ömr-ü dünyadaki hilkat-i insan
devrine benzer ve iflaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-›
rahmeti ve füyuzat-› nimeti hat›rlat›r.

• Asr zaman› ise güz mevsimine, hem ihtiyarl›k vakti-
ne, hem ahir zaman Peygamberinin (Aleyhissalâtü Ves-
selâm) Asr-› Saadetine benzer. Ve onlardaki fluunat-› ‹lâ-
hiyeyi ve in’amat-› Rahmaniyeyi ihtar eder.

• Ma¤rip zaman› ise, güz mevsiminin ahirinde pek
çok mahlûkat›n gurubunu, hem insan›n vefat›n›, hem
dünyan›n k›yamet iptidas›ndaki harabiyetini ihtar ile, te-
celliyat-› Celâliyeyi ifham ve befleri gaflet uykusundan
uyand›r›r, ikaz eder.

• ‹flâ vakti ise, âlem-i zulümat, nehar âleminin bütün
âsâr›n› siyah kefeni ile setretmesini, hem k›fl›n beyaz ke-
feni ile ölmüfl yerin yüzünü örtmesini, hem vefat etmifl
insan›n bak›ye-i âsâr› dahi vefat edip nisyan perdesi alt›-
na girmesini, hem bu dâr-› imtihan olan dünyan›n bütün
bütün kapanmas›n› ihtar ile, Kahhar-› Zülcelâl’in celâlli
tasarrufat›n› ilân eder.

• Gece vakti ise hem k›fl›, hem kabri, hem âlem-i ber-
zah› ifham ile, ruh-u befler rahmet-i Rahman’a ne dere-
ce muhtaç oldu¤unu insana hat›rlat›r. Ve gecede tehec-
cüt ise, kabir gecesinde ve berzah karanl›¤›nda ne kadar
lüzumlu bir ›fl›k oldu¤unu1 bildirir, ikaz eder. Ve bütün bu
ink›lâbat içinde, Cenab-› Mün’im-i Hakikî’nin nihayetsiz
nimetlerini ihtar ile, ne derece hamd ve senaya müsta-
hak oldu¤unu ilân eder.

gerçek nimet verici Allah.
dâr-› imtihan: imtihan yeri.
derece: de¤er, miktar.
devir: dönem.
füyuzat-› nimet: nimetlerin bol-
lu¤u.
gaflet: aymazl›k; gözard› etme.
gurup: bat›fl, bitifl.
hamd: övgü, teflekkür.
harabiyet: y›k›lma.
hilkat-i insan: insan›n yarat›l›fl›.

ifham (ΩÉ¡aG): bildirme, anlatma.

ihtar: hat›rlatma, dikkat çekme.
ikaz: uyand›rma.
ilân: herkese duyurmak.
in’amat-› Rahmaniye: Rahmanî
nimetler.
ink›lâbat: de¤ifliklikler.
iptida: bafllang›ç, öncesi.
iflâ: yats› namaz› vakti.
kabir: mezar.
Kahhar-› Zülcelâl: kahretmeye
gücü yeten büyüklük sahibi Al-
lah.
kefen: cesedi sarmak için kullan›-
lan kumafl; ölü elbisesi.
kemal: olgunluk.
k›yamet: kâinat›n belirlenen bir
vakitte y›k›l›p mahvolmas›.
ma¤rip: akflam namaz› vakti.
mahlûkat: yarat›klar.
muhtaç: ihtiyaç duyan.
müstahak: hak eden.
nehar: gün ayd›nl›¤›.
nihayetsiz: sonsuz.
nimet: iyilik, ihsan.
nisyan: unutkanl›k.
ömr-ü dünya: dünya ömrü.
rahmet-i Rahman: yarat›klara
sonsuz flefkat ve merhametle
davranan Allah’›n rahmeti.
ruh-u befler: insan ruhu.
sena: methetmek, övülmek.
setretme: örtme, gizleme.
fluunat-› ‹lâhiye: Allah’›n iflleri, fi-
illeri.
tasarrufat: idareler, yönetimler.
tecelliyat-› Celâliye: Allah’›n bü-
yüklü¤ünün görüntüleri.
tecelliyat-› rahmet: rahmet gö-
rüntüleri.
teheccüt: gece namaz›.
vefat: ölme.
zuhr: ö¤le namaz› vakti.

ahir: son.
ahir zaman: dünyan›n son
dönemi, k›yamete yak›n dö-
nem.
âlem: dünya.
âlem-i berzah: kabir âlemi;
ruhlar›n bulundu¤u âlem.
âlem-i zulümat: karanl›klar

âlemi.
âsâr: eserler.
asr: ikindi namaz› vakti.
Asr-› Saadet: Peygamber
Efendimizin (a.s.m.) peygam-
ber olarak dünyada bulundu-
¤u devir.
bak›ye-i âsâr: eserlerden ge-

riye kalanlar.
berzah: ruhlar›n k›yamete
kadar bekleyece¤i, dünya ile
ahiret aras›ndaki yer; kabir
ötesi âlem.
befler: insanl›k.
celâl: büyük, ulu.
Cenab-› Mün’im-i Hakikî:

1. Bkz. ‹bni Mâce, Mesacid: 14; Ebu Davud, Salât: 49.
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• ‹kinci sabah ise, sabah-› haflri ihtar eder. Evet, flu ge-
cenin sabah› ve flu k›fl›n bahar› ne kadar makul ve lâz›m
ve kat’î ise, haflrin sabah› da, berzah›n bahar› da o
kat’iyettedir.

Demek bu befl vaktin her biri, bir mühim ink›lâp
bafl›nda oldu¤u ve büyük ink›lâplar› ihtar etti¤i gibi,1 kud-
ret-i samedâniyenin tasarrufat-› azîme-i yevmiyesinin ifla-
retiyle hem senevî, hem asrî, hem dehrî, Kudret’in
mu’cizat›n› ve Rahmet’in hedâyâs›n› hat›rlat›r. Demek
as›l vazife-i f›trat ve esas-› ubudiyet ve kat’î borç olan farz
namaz, flu vakitlerde lây›kt›r ve enseptir.

Beflinci Nükte: ‹nsan f›traten gayet zay›ft›r; hâlbuki
her fley ona iliflir, onu müteessir ve müteellim eder. Hem
gayet âcizdir; hâlbuki belâlar› ve düflmanlar› pek çoktur.
Hem gayet fakirdir; hâlbuki ihtiyacat› pek ziyadedir.
Hem tembel ve iktidars›zd›r; hâlbuki hayat›n tekâlifi ga-
yet a¤›rd›r. Hem, insaniyet onu kâinatla alâkadar etmifl-
tir; hâlbuki sevdi¤i, ünsiyet etti¤i fleylerin zeval ve firak›
mütemadiyen onu incitiyor. Hem, ak›l ona yüksek mak-
satlar ve bâkî meyveler gösteriyor; hâlbuki eli k›sa, öm-
rü k›sa, iktidar› k›sa, sabr› k›sad›r.

• ‹flte bu vaziyette bir ruh, fecir zaman›nda bir Kadîr-i
Zülcelâl’in, bir Rahîm-i Zülcemal’in dergâh›na niyaz ile,
namaz ile müracaat edip arz-› hâl etmek, tevfik ve me-
det istemek ne kadar elzem ve peflindeki gündüz âlemin-
de bafl›na gelecek, beline yüklenecek iflleri, vazifeleri ta-
hammül için ne kadar lüzumlu bir nokta-i istinat oldu¤u
bedaheten anlafl›l›r.

âciz: güçsüz.
alâkadar etmek: ilgilendirmek.
âlem: dünya; vakit, zaman.
arz-› hâl: durumunu bildirme.
asrî: as›rl›k.
bâkî: kal›c›, devaml›l›¤› olan.
bedaheten: aç›kl›kla, aç›kça.
berzah: kabir ötesi; ruhlar›n k›ya-
mete kadar bekleyece¤i dünya
ile ahiret aras›ndaki yer.
dehrî: zamana ait.
dergâh: huzur.
elzem: çok gerekli.
ensep: en uygun.
esas-› ubudiyet: kullu¤un esas›.
farz: kesin dinî emir.
fecir: tan yerinin a¤armas›.
firak: ayr›lma.
f›traten: yarat›l›fltan.
gayet: çok, pek çok.
haflir: öldükten sonra dirilip
toplanma.
hedâyâ: hediyeler.
ihtar: hat›rlatma.
ihtiyacat: ihtiyaçlar.
iktidar: güç, kuvvet.
iktidars›z: gücü yetmez.
ink›lâp: köklü de¤iflim.
insaniyet: insanl›k.
Kadîr-i Zülcelâl: büyüklük sahibi
ve her fleye gücü yeten Allah.
kâinat: varl›klar, bütün âlem.
kat’î: kesin.
kat’iyet: kesinlik.
kudret: Cenab-› Hakk›n bütün
kâinata hükmeden ezelî ve ebedî
kuvveti.
kudret-i Samedâniye: hiçbir fle-
ye muhtaç olmayan ve her fley
kendisine muhtaç olan Allah’›n
gücü.
maksat: istenilen fley, meram,
var›lmak istenen nokta.
makul: akla uygun.
medet: yard›m, imdat.
mu’cizat: mu’cizeler.
mühim: önemli.
müracaat: baflvurma.
müteellim etmek: ac› çektirmek.
müteessir etmek: üzmek.
mütemadiyen: durmadan, de-
vaml›.
niyaz: yalvarma, dua.
nokta-i istinat: dayanak noktas›.
nükte: dikkatle anlafl›labilen an-
lam; ince mana.
Rahîm-i Zülcemal: yarat›klar›na
karfl› sonsuz flefkat ve merha-
metli olan Allah.
rahmet: flefkat etme, esirgeme.
sabah-› haflir: dirilifl sabah›.
senevî: senelik.

tahammül: katlanma, dayan-
ma.
tasarrufat-› azîme-i yevmi-
ye: günlük büyük tasarruflar.

tekâlif: yükler, sorumluluklar.
tevfik: Allah'›n kuluna yard›m
etmesi, baflar›l› k›lmas›.
ünsiyet: al›flkanl›k, yak›nl›k.

vazife-i f›trat: yarat›l›fl vazi-
fesi.
zeval: yok olma.
ziyade: fazla, çok.

1. Bkz. Buharî, Mevakitü's-Salât: 17, Enbiya: 50, Fezailü'l-Kur'ân: 17, Tevhid: 31, 47; Müsned,
2:121, 124, 129; Tirmizî, Edep: 82.
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• Ve zuhr zaman›nda—ki o zaman, gündüzün kemali
ve zevale meyli ve yevmî ifllerin âvân-› tekemmülü ve
meflagilin tazyikinden muvakkat bir istirahat zaman› ve
fânî dünyan›n bekas›z ve a¤›r ifllerin verdi¤i gaflet ve ser-
semlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve in’amat-› ‹lâhi-
yenin tezahür etti¤i bir and›r—ruh-u befler o tazyikten
kurtulup, o gafletten s›yr›l›p, o manas›z ve bekas›z fley-
lerden ç›k›p, Kayyum-u Bâkî olan Mün’im-i Hakikî’nin
dergâh›na gidip el ba¤layarak, yekûn nimetlerine flükür
ve hamd edip ve istiane etmek ve celâl ve azametine kar-
fl› rükû ile aczini izhar etmek ve kemal-i bîzevaline ve ce-
mal-i bîmisaline karfl› secde edip hayret ve muhabbet ve
mahviyetini ilân etmek demek olan zuhr namaz›n› k›l-
mak ne kadar güzel, ne kadar hofl, ne kadar lâz›m ve
münasip oldu¤unu anlamayan insan, insan de¤il…

• Asr vaktinde ki, o vakit hem güz mevsim-i hazinâne-
sini ve ihtiyarl›k hâlet-i mahzunânesini ve ahir zaman
mevsim-i elîmânesini and›r›r ve hat›rlatt›r›r; hem yevmî
ifllerin neticelenmesi zaman›, hem o günde mazhar oldu-
¤u s›hhat ve selâmet ve hay›rl› hizmet gibi niam-› ‹lâhi-
yenin bir yekûn-u azîm teflkil etti¤i zaman›, hem o koca
güneflin ufule meyletmesi iflaretiyle insan bir misafir
memur ve her fley geçici, bîkarar oldu¤unu ilân etmek
zaman›d›r.

fiimdi, ebediyeti isteyen ve ebed için halk olunan ve
ihsana karfl› perestifl eden ve firaktan müteellim olan
ruh-u insan, kalk›p, abdest al›p, flu asr vaktinde ikindi na-
maz›n› k›lmak için Kadim-i Bâkî ve Kayyum-u Serme-
dî’nin dergâh-› samedâniyesine arz-› münacat ederek; 

hâlet-i mahzunâne: üzüntülü
hâlleri.
halk: yaratma.
hamd: övme, flükür.
hayret: flaflk›nl›k.
ihsan: iyilik etmek.
ihtiyarl›k: yafll›l›k.
ilân: aç›klamak.
in’amat-› ‹lâhiye: Allah’›n nimet-
lendirmesi.
istiane: yard›m dileme.
istirahat: dinlenme.
izhar: gösterme.
Kadim-i Bâkî: varl›¤›n›n öncesi ve
sonu olmayan Allah.
Kayyum-u Bâkî: varl›¤›n›n bafl-
lang›c› ve sonu olmaks›z›n her fle-
yi kendi varl›¤› ile ayakta tutan
Allah.
Kayyum-u Sermedî: varl›¤›n›n
sonu her fleyi sürekli ve ebedî
olarak ayakta tutan Allah.
kemal: tam olgunluk.
kemal-i bîzeval: sona ermeyen
olgunluk.
lâz›m: gerekli.
mahviyet: alçak gönüllülük.
mazhar: kavuflma.
meflagil: ifller, güçler, meflagil.
mevsim-i elîmâne: ac› veren
mevsim.
mevsim-i hazinâne: hüzünlü
mevsim.
meyil: yönelme.
meyletme: yönelme, e¤ilim, arzu
duyma.
muhabbet: sevgi.
muvakkat: geçici.
Mün’im-i Hakikî: gerçek nimet
verici olan Allah.
münasip: uygun.
müteellim: ac› çeken.
netice: sonuç.
niam-› ‹lâhiye: Cenab-› Hakk›n
nimetleri.
nimet: iyilik, ihsan.
perestifl: afl›r› ba¤l›l›k, düflkünlük.
ruh-u befler: insan ruhu.
rükû: namazda e¤ilme.
secde: namazda al›nla burun de-
¤ecek flekilde bafl› yere koyma.
selâmet: tehlikeden, korktukla-
r›ndan ve kötülüklerden kurtul-
ma.
sersemlik: dengesizlik, ölçüsüz-
lük.
s›hhat: sa¤l›k, afiyet.
flükür: memnunluk gösterme.
tazyik: s›k›nt›, bask›.
teneffüs: soluklanma.
teflkil: ortaya koyma.
tezahür: ortaya ç›kma.
uful: batmak.
yekûn: bütün.
yekûn-u azîm: büyük toplam.
yevmî: günlük.
zeval: sona erme.
zuhr: ö¤le namaz› vakti.

acz: güçsüzlük, kuvvetsizlik.
ahir zaman: k›yametten ev-
vel dünyan›n son dönemi.
arz-› münacat: dua arz et-
mek.
asr: ikindi namaz› vakti.
âvân-› tekemmül: geliflip ol-
gunlaflma dönemi, süreci.

azamet: büyüklük.
bekas›z: devaml› olmayan,
sonsuz olmayan.
bîkarar: karars›z.
celâl: ululuk.
cemal-i bîmisal: benzeri bu-
lunmayan eflsiz güzellik.
dergâh: huzur, kap›.

dergâh-› samedâniye: hiçbir
fleye muhtaç olmayan Al-
lah’›n huzuru.
ebed: sonsuzluk.
ebediyet: sonsuzluk.
fânî: geçici.
firak: ayr›l›k.
gaflet: Allah’› unutmak.
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zevalsiz ve nihayetsiz rahmetinin iltifat›na iltica edip, he-
saps›z nimetlerine karfl› flükür ve hamd ederek; izzet-i ru-
bubiyetine karfl› zelilâne rükûa gidip, sermediyet-i ulûhi-
yetine karfl› mahviyetkârâne secde ederek; hakikî bir te-
selli-i kalp, bir rahat-› ruh bulup, huzur-u kibriyas›nda ke-
merbeste-i ubudiyet olmak demek olan asr namaz›n› k›l-
mak ne kadar ulvî bir vazife, ne kadar münasip bir hizmet,
ne kadar yerinde bir borc-u f›trat eda etmek; belki gayet
hofl bir saadet elde etmek oldu¤unu, insan olan anlar.

• Ma¤rip vaktinde—ki, o zaman—hem k›fl›n bafllama-
s›nda yaz ve güz âleminin nazenin ve güzel mahlûkat›n›n
veda-i hazinânesi içinde gurup etmesinin zaman›n› and›-
r›r; hem, insan›n vefat›yla bütün sevdiklerinden bir firak-›
elîmâne içinde ayr›l›p kabre girmek zaman›n› hat›rlat›r;
hem, dünyan›n zelzele-i sekerat içinde vefat›yla bütün se-
kenesi baflka âlemlere göçmesi ve bu dâr-› imtihan lâm-
bas›n›n söndürülmesi zaman›n› and›r›r, hat›rlat›r; ve ze-
valde gurup eden mahbuplara perestifl edenleri fliddetle
ikaz eder bir vakittir.

‹flte, akflam namaz› için, böyle bir vakitte, f›traten bir
Cemal-i Bâkî’ye âyine-i müfltak olan ruh-u befler,

• flu azîm iflleri yapan ve bu cesim âlemleri çeviren,
tebdil eden Kadim-i Lemyezel ve Bâkî-i Lâyezal’in arfl-›

azametine yüzünü çevirip, bu fânîlerin üstünde 
1

oônÑrcnG *nG
deyip, onlardan ellerini çekip, hizmet-i Mevlâ için el ba¤-

lay›p, Daim-i Bâkî’nin huzurunda k›yam edip; 
2 ! oórªnërdnG

demekle kusursuz kemaline, misilsiz cemaline, nihayetsiz

âlem: mevsim.
arfl-› azamet: Cenab-› Hakk›n bü-
yüklü¤ünün arfl›.
asr: ikindi namaz› vakti.
âyine-i müfltak: Allah’› görmeyi
çok özleyen ayna gibi olan insan.
azîm: büyük, yüce.
Bâkî-i Lâyezal: asla yok olmaya-
cak ve sonu bulunmayacak olan
Allah.
borc-u f›trat: yarat›l›fl borcu.
cemal: güzellik, hüsün.
Cemal-i Bâkî: sonsuz ve ebedî
olan nihayetsiz güzellik sahibi Al-
lah.
cesim: çok büyük.
Daim-i Bâkî: bekas› sürekli kesin-
tisiz olan Allah.
dâr-› imtihan: imtihan salonu.
ebed: sonsuzluk.
eda: yerine getirme, ödemek.
ezel: bafllang›c› olmayan.
fânî: geçici, ölümlü.
firak-› elîmâne: ac› veren ayr›l›k.
f›traten: yarat›l›fltan.
gurup eden: kaybolan, batan.
hakikî: gerçek.
hamd: övme, flükretme.
hizmet-i Mevlâ: Allah için görev
yapma.
huzur-u kibriya: ulu, yüce kat.
ikaz: uyand›rma, uyarma.
iltica: s›¤›nma.
iltifat: ilgi, ikram.
izzet-i rububiyet: Allah’›n yara-
t›klar› terbiyede gösterdi¤i izzet.
kabir: mezar.
Kadim-i Lemyezel: öncesi ve
sonras› olmayan Allah.
kemal: olgunluk, mükemmellik.
kemerbeste-i ubudiyet: kulluk
için el ba¤lama.
k›yam: ayakta durma.
ma¤rip: akflam.
mahbup: sevgili, sevilen.
mahlûkat: yarat›klar.
mahviyetkârâne: alçak gönüllü
bir tarzda.
minnet: iyili¤e karfl› duyulan flü-
kür hissi.
misilsiz: benzersiz.
münasip: uygun, denk.

nazenin: lâtif, nazl›.
nihayetsiz: sonsuz.
nimet: ihsan, ba¤›fl, ikram.
perestifl: tapar derecesinde
sevme.
rahat-› ruh: ruhun rahat›.
rahmet: flefkat etme, esirge-
me.
ruh-u befler: insan ruhu.
rükû: namazda e¤ilmek.

saadet: mutluluk.
secde: namazda al›nla burun
de¤ecek flekilde bafl› yere
koyma.
sekene: sakinler, oturanlar.
sermediyet-i ulûhiyet: Al-
lah’›n ilâhl›¤›n›n sonsuzlu¤u.
flükür: memnunluk göster-
me.
tebdil: de¤ifltirme.

teselli: ferahland›rma.
ulvî: yüce, yüksek.
veda-i hazinâne: hüzünlü bir
flekilde ayr›lmak.
vefat: ölüm.
zelilâne: alçakça, horca, ha-
kirce.
zelzele-i sekerat: ölüm an›n-
daki titreme.
zeval: sona erme, yok olma.

1. Allah en büyüktür, en yücedir.

2. Ezelden ebede her türlü hamd, flükür, övgü ve minnet Allah’a mahsustur. (Fatiha Suresi: 2.)
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rahmetine karfl› hamdüsena edip; 
1 oÚ/©nà°rùnf n∑ÉsjpGnh oóoÑr©nf n∑ÉsjpG

demekle muinsiz rububiyetine, fleriksiz ulûhiyetine, vezir-
siz saltanat›na karfl› arz-› ubudiyet ve istiane etmek;

• hem nihayetsiz kibriyas›na, hadsiz kudretine ve acz-
siz izzetine karfl› rükûa gidip, bütün kâinatla beraber zaaf

ve aczini, fakr ve zilletini izhar etmekle
2 pº«/¶n©rdG n»uHnQ n¿ÉnërÑ°oS

deyip, Rabb-i Azîm’ini tesbih edip;

• hem zevalsiz cemal-i zat›na, tagayyürsüz s›fât-› kud-
siyesine, tebeddülsüz kemal-i sermediyetine karfl› secde
edip, hayret ve mahviyet içinde terk-i masiva ile muhab-
bet ve ubudiyetini ilân edip, hem bütün fânîlere bedel bir

Cemîl-i Bâkî, bir Rahîm-i Sermedî bulup 
3

n¤rYn’rG n»uHnQ n¿ÉnërÑ°oS
demekle zevalden münezzeh, kusurdan müberra Rabb-i
Âlâ’s›n› takdis etmek;

• sonra teflehhüt edip, oturup bütün mahlûkat›n tahiy-
yat-› mübarekelerini ve salâvat-› tayyibelerini kendi hesa-
b›na o Cemîl-i Lemyezel ve Celîl-i Lâyezal’e hediye edip
ve Resul-i Ekremine selâm etmekle biat›n› tecdit ve eva-
mirine itaatini izhar edip ve iman›n› tecdit ile tenvir et-
mek için flu kasr-› kâinat›n intizam-› hakîmânesini müfla-
hede edip Sâni-i Zülcelâl’in vahdaniyetine flahadet et-
mek;

• hem, saltanat-› rububiyetin dellâl› ve mübelli¤-i mar-
ziyat› ve kitab-› kâinat›n tercüman-› ayat› olan Muham-
med-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm›n risaletine flahadet
etmek demek olan ma¤rip namaz›n› k›lmak ne kadar 

ebedî mükemmellik.
kibriya: büyüklük.
kitab-› kâinat: kâinat kitab›.
kudret: güç, kuvvet.
kusur: hata, eksik.
ma¤rip: akflam.
mahlûkat: yarat›klar.
mahviyet: alçak gönüllülük.
muhabbet: sevgi.
Muhammed-i Arabî: Araplar›n
içinden ç›kan Peygamber Efendi-
miz Aleyhissalâtü Vesselâm.
muinsiz: yard›mc›s›z.
mübelli¤-i marziyat: istenilen
fleyleri haber veren.
müberra: ar›nm›fl.
münezzeh: uzak olan.
müflahede etmek: gözle görmek.
nihayetsiz: sonsuz.
Rabb-i Âlâ: Yüce Allah.
Rabb-i Azîm: büyük Allah.
Rahîm-i Sermedî: sonsuz olan
merhamet sahibi Allah.
rahmet: flefkat etme, esirgeme.
Resul-i Ekrem: Peygamberimiz
Aleyhissalâtü Vesselâm.
risalet: peygamberlik.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n terbi-
ye etmesi ve idaresi alt›nda bu-
lundurmas› vasf›.
rükû: bafl e¤me.
salâvat-› tayyibe: Hz. Muham-
med için yap›lan rahmet dualar›.
saltanat: hâkimiyet, sultanl›k.
saltanat-› rububiyet: Allah’›n kâ-
inat› terbiye ve idare edicilik s›fa-
t›n›n saltanat›.
Sâni-i Zülcelâl: her fleyi sanatla
yaratan Allah.
secde: al›n ve bafl yere konarak
yap›lan namazdaki bir hareket.
sena: methetme, övme.
s›fât-› kudsiye: kudsî s›fatlar.
flahadet: tan›kl›k.
fleriksiz: ortaks›z.
tagayyürsüz: baflka flekle çevril-
meyen.
tahiyyat-› mübareke: mübarek
selâm ve dualar.
takdis: yüceltme, kutsama.
tebeddülsüz: de¤iflmeyen.
tecdit: tazeleme, yenileme.
tenvir: ayd›nlatma, nurland›rma.
tercüman-› ayat: ayetleri aç›kla-
y›c›.
terk-i masiva: dünyay›, her fleyi
görmezden gelme, b›rakma.
teflehhüt: namazda Ettahiyyat’›n
okundu¤u oturufl.
ubudiyet: kulluk.
ulûhiyet: ilâhl›k.
vahdaniyet: tek ve benzersiz ol-
ma.
vezirsiz: yard›mc›s›z.
zaaf: zay›fl›k.
zeval: sona erme, yok olma.
zillet: afla¤›l›k, horluk.

acz: güçsüzlük, kuvvetsizlik.
aczsiz: güçsüz olmayan.
arz-› ubudiyet: kullu¤un su-
nulmas›.
biat: ba¤l›l›¤›n›.
Celîl-i Lâyezal: Cenab-› Al-
lah’›n yok olmayan sonsuz
büyüklü¤ü.
cemal-i zat: Zat-› ‹lâhînin gü-
zelli¤i.

Cemîl-i Bâkî: sonsuz güzellik
ve beka sahibi Allah.
Cemîl-i Lemyezel: ezelî son-
suz güzellik sahibi olan Allah.
dellâl: ilân edici.
evamir: emirler.
fakr: fakirlik, muhtaçl›k.
fânî: geçici, son bulan.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hamd: övme, flükretme.

hamdüsena: övme, yücelt-
me.
hayret: flaflk›nl›k.
intizam-› hakîmâne: hikmet-
li ve faydal› olan düzen.
istiane: yard›m dileme.
izhar: gösterme.
izzet: de¤er, k›ymet.
kasr-› kâinat: kâinat saray›.
kemal-i sermediyet: ezelî ve

1. Ancak Sana kulluk eder, ancak Senden yard›m isteriz. (Fatiha Suresi: 5.)
2. Yüce olan Rabbimi her türlü noksandan tenzih ederim.
3. En yüce olan Rabbimi her türlü noksandan tenzih ederim.
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lâtif, nazif bir vazife, ne kadar aziz, leziz bir hizmet, ne
kadar hofl ve güzel bir ubudiyet, ne kadar ciddî bir haki-
kat ve bu fânî misafirhanede bâkiyâne bir sohbet ve da-
imâne bir saadet oldu¤unu anlamayan adam, nas›l adam
olabilir?

• ‹flâ vaktinde ki, o vakit gündüzün ufukta kalan bak›-
ye-i âsâr› dahi kaybolup, gece âlemi kâinat› kaplar. 
1 pQÉn¡sædGnh pπr«sdG oÖu∏n≤oe olan Kadîr-i Zülcelâl’in, o beyaz sahi-

feyi bu siyah sahifeye çevirmesindeki tasarrufat-› Rabba-
niyesiyle, yaz›n müzeyyen yeflil sahifesini k›fl›n bârid be-

yaz sahifesine çevirmesindeki 
2 pônªn≤rdGnh ¢pùrªs°ûdGoôuî°nùoe olan

Hakîm-i Zülkemal’in icraat-› ‹lâhiyesini hat›rlat›r. Hem,
mürur-u zamanla ehl-i kuburun bak›ye-i âsâr› dahi flu
dünyadan kesilmesiyle bütün bütün baflka âleme geçme-
sindeki Hâl›k-› Mevt ve Hayat’›n3 fluunat-› ‹lâhiyesini an-
d›r›r. Hem, dar ve fânî ve hakir dünyan›n tamamen ha-
rap olup, azîm sekerat›yla vefat edip, genifl ve bâkî ve
azametli âlem-i ahiretin inkiflaf›nda, Hâl›k-› Arz ve Se-
mavat’›n4 tasarrufat-› celâliyesini ve tecelliyat-› Cemali-
yesini and›r›r, hat›rlatt›r›r bir zamand›r. Hem, flu kâinat›n
Malik ve Mutasarr›f-› Hakikî’si, Ma’bud ve Mahbub-u Ha-
kikî’si o zat olabilir ki; gece gündüzü, k›fl ve yaz›, dünya
ve ahireti bir kitab›n sahifeleri gibi sühuletle çevirir,
yazar, bozar, de¤ifltirir; bütün bunlara hükmeder bir Ka-
dîr-i Mutlak oldu¤unu ispat eden bir vaziyettir.

‹flte, nihayetsiz âciz, zay›f, hem nihayetsiz fakir, muh-
taç, hem nihayetsiz bir istikbal zulümat›na dalmakta, 

âciz: güçsüz, eli ermez.
ahiret: öteki dünya, k›yametten
sonra kurulacak âlem.
âlem-i ahiret: ahiret âlemi.
azamet: büyük.
azîm: müthifl, büyük.
aziz: çok izzetli.
bâkî: ebedî, daimî, sonu gelmez,
ölmez.
bâkiyâne: sürekli, bitmeyen.
bak›ye-i âsâr: geride kalan izler.
bârid: so¤uk.
daimâne: devam edegelen.
ehl-i kubur: kabirdekiler, ölüler.
fakir: yoksul.
fânî: geçici.
Hakîm-i Zülkemal: her fleyi fay-
dal› ve hikmetli yaratan Allah.
hakikat: gerçek.
hakir: küçük, önemsiz.
Hâl›k-› Arz ve Semavat: yeri ve
gö¤ü yoktan var eden Allah.
Hâl›k-› Mevt ve Hayat: ölümü ve
hayat› yaratan Allah.
harap: y›k›lm›fl.
icraat-› ‹lâhiye: Allah’›n yapt›kla-
r›.
inkiflaf: geliflme, aç›lma.
ispat: kan›tlama.
istikbal: gelecek.
iflâ: yats›.
Kadîr-i Mutlak: sonsuz kudret
sahibi olan Allah.
Kadîr-i Zülcelâl: büyüklük sahibi
ve her fleye gücü yeten Allah.
lâtif: hofl, güzel.
leziz: çok lezzetli.
Ma’bud: ibadete lây›k olan.
Mahbub-u Hakikî: gerçek sevgili
olan Allah
malik: mülk sahibi.
misafirhane: geçici olarak kal›-
nan yer.
muhtaç: ihtiyaç duyan; yoksun.
Mutasarr›f-› Hakikî: gerçek ta-
sarruf edici olan Allah.
mürur-u zaman: zaman afl›m›,
zamanla.
müzeyyen: süslü.
nazif: temiz.
nihayetsiz: sonsuz.
saadet: mutluluk.
sekerat: ölüm an›; can çekiflme.
sühulet: kolayl›k.
fluunat-› ‹lâhiye: Allah’›n iflleri.
tasarrufat-› Celâliye: büyük ta-
sarruflar›.
tasarrufat-› Rabbaniye: her fleyi
özelli¤i ve yetene¤ine uygun bi-
çimde terbiye eden Allah’›n ira-
desi.
tecelliyat-› cemaliye: güzellik
görüntüleri.
ubudiyet: kulluk.
ufuk: gökle yer veya denizin bir-
leflme çizgisi.
vazife: görev.
zulümat: karanl›klar.

1. Gece ve gündüzü çeviren. (Bkz. Nur Suresi: 44.)
2. Günefle ve aya boyun e¤diren. (Bkz. Ra'd Suresi: 2.)
3. Ölüm ve hayat›n yarat›c›s› olan Allah. (Bkz. Mülk Suresi: 2.)
4. Göklerin ve yeryüzünün yarat›c›s› olan Allah. (Bkz. Bakara Suresi: 164, Âl-i ‹mran Suresi: 190,
191; En'am Suresi:1, 73; A'raf Suresi: 54; v.d.)
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hem nihayetsiz hâdisat içinde çalkanmakta olan ruh-u
befler, yats› namaz›n› k›lmak için flu manadaki iflâda,

• ‹brahimvari 
1

nÚp∏pan’rG tÖpMoG nB’ deyip, Ma’bud-u Lem-

yezel, Mahbub-u Lâyezal’in dergâh›na namaz ile iltica
edip ve flu fânî âlemde ve fânî ömürde ve karanl›k dün-
yada ve karanl›k istikbalde, bir Bâkî-i Sermedî ile müna-
cat edip, bir parçac›k bir sohbet-i bâkîye, birkaç dakika-
c›k bir ömr-ü bâkî içinde dünyas›na nur serpecek, istik-
balini ›fl›kland›racak, mevcudat›n ve ahbab›n›n firak ve
zevalinden nefl’et eden yaralar›na merhem sürecek olan
Rahman-› Rahîm’in iltifat-› rahmetini ve nur-u hidayetini
görüp istemek;

• hem, muvakkaten onu unutan ve gizlenen dünyay›
o dahi unutup, dertlerini kalbin a¤lamas›yla dergâh-› rah-
mette döküp;

• hem ne olur ne olmaz ölüme benzeyen uykuya gir-
meden evvel son vazife-i ubudiyetini yap›p, yevmiye def-
ter-i amelini hüsnühatime ile ba¤lamak için salâta k›yam
etmek, yani bütün fânî sevdiklerine bedel, bir Ma’bud ve
Mahbub-u Bâkî’nin ve bütün dilencilik etti¤i âcizlere be-
del, bir Kadîr-i Kerîm’in ve bütün titredi¤i muz›rlar›n fler-
rinden kurtulmak için bir Hafîz-i Rahîm’in huzuruna ç›k-
mak;

• hem Fatiha ile bafllamak, yani, bir fleye yaramayan
ve yerinde olmayan nak›s, fakir mahlûklar› medih ve
minnettarl›¤a bedel, bir Kâmil-i Mutlak ve Ganî-i Mutlak
ve Rahîm, Kerîm olan Rabbülâlemîn’i methüsena 

kap›s›.
dergâh-› rahmet: Allah’›n rahmet
kap›s›.
fânî: geçici.
firak: ayr›l›k.
Ganî-i Mutlak: sonsuz zengin
olan Allah.
hâdisat: olaylar.
Hafîz-i Rahîm: çok koruyucu
olan Allah.
hüsnühatime: güzel son.
‹brahimvari: Hz. ‹brahim (a.s.) gi-
bi.
iltica: s›¤›nma.
iltifat-› rahmet: Allah’›n sonsuz
rahmetinin lütuf ve ihsan›.
istikbal: gelecek.
iflâ: yats› namaz›.
Kadîr-i Kerîm: ikram› bol ve her
fleye gücü yeten Allah.
Kâmil-i Mutlak: her fleyiyle mü-
kemmel olan Allah.
Kerîm: ikram ve ihsan› bol olan
Allah.
k›yam etmek: kalkmak.
ma’bud: kendisine ibadet edilen.
Ma’bud-u Lemyezel: hiçbir za-
man yok olmayan Allah.
Mahbub-u Bâkî: ölümsüz ve son-
suz sevgili olan Allah.
Mahbub-u Lâyezal: hiçbir zaman
yok olmayan sevgili olan Allah.
mahlûk: yarat›k.
medih: övme.
merhem: ilâç.
methüsena: övmek.
mevcudat: varl›klar.
minnettar: teflekkür duygusu
içinde olmak.
muvakkat: geçici olarak
muz›r: zararl›.
münacat: dua, yakar›fl.
nak›s: noksan.
nefl’et: meydana gelme.
nihayetsiz: sonsuz.
nur-u hidayet: hak ve hakikat ve
iman yolunun ›fl›¤›.
ömr-ü bâkî: sonsuz ömür.
Rabbülâlemîn: âlemlerin Rabbi.
Rahîm: sonsuz flefkat ve merha-
met sahibi olan Allah.
Rahman-› Rahîm: dünya ve ahi-
rette sonsuz rahmet, flefkat ve
merhametiyle davranan Allah.
ruh-u befler: insan ruhu.
salât: namaz.
sohbet-i bâkî: kal›c› sohbet.
fler: kötülük.
vazife-i ubudiyet: kulluk vazifesi.
yevmiye: günlük.
zeval: yok olma.

âciz: güçsüz.
ahbap: sevilenler, dostlar.
âlem: dünya.

Bâkî-i Sermedî: varl›¤› daimî
ve sürekli olan Allah.
bedel: karfl›l›k, yerine.

defter-i amel: iyilik ve kötü-
lüklerimizin yaz›ld›¤› defter.
dergâh: s›¤›nma yeri, huzur

1. Ben bat›p gidenleri sevmem. (En’am Suresi: 76.)



80 | SÖZLERDOKUZUNCU SÖZ

etmek, hem 
1 oóoÑr©nf n∑ÉsjpG hitab›na terakki etmek, yani kü-

çüklü¤ü, hiçli¤i, kimsesizli¤i ile beraber, Ezel ve Ebed

Sultan› olan 
2 pøjuódG pΩrƒnj p∂pdÉne ’e intisab›yla flu kâinatta naz-

dar bir misafir ve ehemmiyetli bir vazifedar makam›na

girip, 
3 oÚ/©nà°rùnf n∑ÉsjpGnh oóoÑr©nf n∑ÉsjpG demekle bütün mahlûkat

nam›na, kâinat›n cemaat-i kübras› ve cemiyet-i uzmas›n-
daki ibadat ve istianat› Ona takdim etmek;

• hem, 
4 nº«/≤nà°rùoŸrG n•GnöuüdG ÉnfpórgpG demekle, istikbal karan-

l›¤› içinde saadet-i ebediyeye giden nuranî yolu olan s›-
rat-› müstakime hidayeti istemek;

• hem, flimdi yatm›fl nebatat, hayvanat gibi gizlenmifl
günefller, hüflyar y›ld›zlar, birer nefer misillü emrine
musahhar ve bu misafirhane-i âlemde birer lâmbas› ve
hizmetkâr› olan Zat-› Zülcelâl’in kibriyas›n› düflünüp, 
5

oônÑrcnG *nG deyip rükûa varmak;

• hem bütün mahlûkat›n secde-i kübras›n› düflünüp,
yani flu gecede yatm›fl mahlûkat gibi her senede, her
as›rdaki enva-› mevcudat, hatta arz, hatta dünya birer
muntazam ordu, belki birer mutî nefer gibi, vazife-i ubu-

diyet-i dünyeviyesinden emr-i 
6 o¿ƒoµn«na røoc ile terhis edildi-

¤i zaman, yani, âlem-i gayba gönderildi¤i vakit, nihayet

intizam ile zevalde gurup seccadesinde, oônÑrcnG *nG deyip

secde ettikleri; hem emr-i o¿ƒoµn«na røoc ’den gelen bir 

sayha-i ihya ve ikaz ile yine baharda k›smen aynen, 

âlem-i gayp: mahiyeti Allah tara-
f›ndan bilinen, fakat bizim göre-
medi¤imiz baflka dünyalar.
arz: yeryüzü.
cemaat-i kübra: çok büyük top-
luluk.
cemiyet-i uzma: en büyük toplu-
luk.
ebed: sonu belli olmayan.
ehemmiyetli: önemli.
enva-› mevcudat: çeflitli varl›k-
lar.
Ezel ve Ebed Sultan›: bafllang›c›
ve sonu olmayan Allah.
ezel: bafllang›c› belli olmayan.
gurup: bat›fl, bitifl.
hayvanat: hayvanlar.
hidayet: do¤ruluk, iyilik.
hitap: konuflma, nutuk.
hüflyar: uyan›k.
ibadat: ibadetler.
intisap: ba¤lanmak.
intizam: düzen.
istianat: yard›m dilemeler.
istikbal: gelecek.
kâinat: varl›klar, bütün âlemler.
kibriya: büyüklük.
kulluk: ibadet.
mahlûkat: yarat›klar.
makam: memuriyet, mevki.
misafirhane-i âlem: geçici dünya
hayat›.
misillü: gibi, benzeri.
muntazam: düzenli.
musahhar: boyun e¤en.
mutî: söz dinleyen, itaat eden.
nazdar: nazl›.
nebatat: bitkiler.
nefer: rütbesiz asker, er.
nihayet: son derece.
nuranî: ›fl›kl›.
rükû: bafl e¤mek.

saadet-i ebediye: Cennet ha-
yat›, sonsuz mutluluk.
seccade: namazl›k.
secde: yere yüz sürmek.
secde-i kübra: en büyük sec-
de.

s›rat-› müstakim: Kur’ân’›n
gösterdi¤i do¤ru yol.
takdim: sunma.
terakki: yükselme.
terhis: serbest b›rakma, sal›-
verilmek.

vazifedar: görevli.
vazife-i ubudiyet-i dünyevi-
ye: dünyadaki kulluk vazifesi.
Zat-› Zülcelâl: celâl ve büyük-
lük sahibi zat, Allah.
zeval: sona erme, yok olma.

1. Ancak Sana kulluk ederiz. (Fatiha Suresi: 5.)
2. O, hesap gününün sahibidir. (Fatiha Suresi: 4.)
3. Ancak Sana kulluk eder, ancak Senden yard›m isteriz. (Fatiha Suresi: 5.)
4. Bizi do¤ru yola ilet. (Fatiha Suresi: 6.)
5. Allah en büyüktür, en yücedir.
6. “Ol!” der, oluverir. (Yâsin Suresi: 82.)
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k›smen mislen haflrolup, k›yam edip kemerbeste-i hiz-
met-i Mevlâ olduklar› gibi; flu insanc›k, onlara iktidaen o
Rahman-› Zülkemal’in, o Rahîm-i Zülcemal’in bârigâh-›
huzurunda hayretâlûd bir muhabbet, bekaâlûd bir mah-

viyet, izzetâlûd bir tezellül içinde, 1oônÑrcnG *nG deyip sücuda

gitmek, yani, bir nevi Miraca ç›kmak demek olan iflâ na-
maz›n› k›lmak ne kadar hofl, ne kadar güzel, ne kadar fli-
rin, ne kadar yüksek, ne kadar aziz ve leziz, ne kadar
makul ve münasip bir vazife, bir hizmet, bir ubudiyet, bir
ciddî hakikat oldu¤unu elbette anlad›n.

Demek, flu befl vakit, her biri birer ink›lâb-› azîmin ifla-
rat› ve icraat-› cesime-i Rabbaniyenin emarat› ve in’a-
mat-› külliye-i ‹lâhiyenin alâmat› olduklar›ndan, borç ve
zimmet olan farz namaz›n o zamanlara tahsisi nihayet
hikmettir.
2 oº«/µn`◊r G oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG BÉ'ænàrªs∏nY Éne s’pG BÉnænd nºr∏pY n’ n∂nfÉnërÑ°oS

nás«pØr«nc rºo¡nªu∏n©o«pd n∑pOÉnÑp©pd Ékªu∏n©oe o¬nàr∏n°SrQnG røne '¤nY rºu∏n°Snh uπ°nU sºo¡s∏dnG
päÉnjn’p ÉkfÉnªoLrônJnh n∂pFBÉnªr°SnG pRƒoæ`oµpd Ékauôn©oenh n∂nd pásjpOƒoÑo©rdGnh n∂pànapôr©ne

p¬pd'G ='¤nYnh n∂pàs«pHƒoHoQ p∫Énªnépd /¬pàsjpOƒoÑo©pH ÉkJ'Grôpenh n∂pJÉnæpFBÉnc pÜÉnà p̀c
päÉnæperDƒoŸrGnh nÚ/æperDƒoŸrG pºnMrQGnh ÉnærªnMrQGnh nÚ/©nªrLnG =/¬pÑrën°Unh

3 nÚ/ªpMGsôdG nºnMrQnG BÉnj n∂pànªrMnôpH nÚ/e'G
* * *

hayretâlûd: hayretle kar›fl›k.
hikmet: belirli gayelere yönelik
anlaml›, faydal› ve yerli yerinde
olufl.
icraat-› cesime-i Rabbaniye: ter-
biye edici Cenab-› Hakk›n büyük
icraatlar›.
iktidaen: uyarak.
in’amat-› külliye-i ‹lâhiye: Ce-
nab-› Hakk›n bütün mahlûkata
sundu¤u hadsiz nimetler.
ink›lâb-› azîm: büyük de¤ifliklik.
iflâ: yats›.
iflarat: iflaretler.
izzetâlûd: izzetle kar›fl›k.
kemerbeste-i hizmet-i Mevlâ:
Allah’a hizmet yolunda haz›rlan-
ma.
k›smen: bir bölümü, bir k›sm›.
k›yam: ayakta durmak.
leziz: çok lezzetli.
mahviyet: alçak gönüllülük.
makul: akla uygun.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek; korumak, iyilik etmek;
esirgemek.
Miraç: Peygamberimizin Cenab-›
Hakk›n huzuruna ruhen, cismen
ve hâlen ç›kmas› mu’cizesi.
mislen: benzeri olarak.
muallim: ö¤retmen.
muhabbet: sevgi.
münasip: uygun, lây›k.
nihayet: son derece.
Rahîm-i Zülcemal: sonsuz flefkat
ve merhametli olan güzellik sahi-
bi Allah.
Rahman-› Zülkemal: kemal ve
olgunluk sahibi Allah.
rububiyet: rabl›k, ilâhl›k, Allah’›n
her varl›¤›n ihtiyac›n› karfl›lamas›
ve terbiye, tedbir, sahiplik ve
besleyicili¤i durumu.
salât: Peygamberimiz için “Alla-
hümme...” fleklinde söylenen
dua.
sayha-i ihya ve ikaz: uyarma,
uyand›rma ve diriltme sesi.
sücud: yere yüz sürmeler.
tahsis: ayr›lm›fl olma.
tenzih: Allah’› her çeflit kusur,
noksan ve ortaktan uzak bilip
söyleme.
tercüman: çevirmen, bir baflka
dile çeviren.
tezellül: afla¤›lanma.
ubudiyet: kulluk.
vazife: görev.
zimmet: sorumluluk.

Âl: Peygamberimizin ailesini
meydana getiren fertler.
alâmat: semboller.
aynen: t›pk›s›, ayn›s›.
aziz: yüce, izzetli

bârigâh-› huzur: dua ve iba-
det edilen makam.
bekaâlûd: sonsuzlukla kar›-
fl›k.
ciddî: önemli, de¤er verilen.

emarat: belirtiler.
farz: Allah’›n kesin emirleri.
hakikat: gerçek.
haflrolmak: yeniden dirilip
toplanmak.

1. Allah en büyüktür, en yücedir.
2. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize ö¤retti¤inden baflka bilgimiz yoktur. Sen
her fleyi hakk›yla bilir, her ifli hikmetle yapars›n. (Bakara Suresi: 32.)
3. Allah’›m, Seni nas›l tan›malar›, Sana nas›l kullukta bulunmalar› gerekti¤ini ö¤retmek için
kullar›na muallim, isimlerinin hazinelerini tan›t›c›, kâinat kitab›n›n ayetlerinin tercüman›, kul-
lu¤uyla rububiyet güzelli¤inin aynas› olarak gönderdi¤in zata, onun bütün âl ve ashab›na sa-
lât ve selâm eyle. Bize ve erkek, kad›n bütün mü’minlere merhamet eyle. Âmin. Bunu rah-
metinle yap ey, merhamet edenlerin en merhametlisi!



Onuncu Söz
Haflir Bahsi

‹HTAR: fiu risalelerde teflbih ve temsilleri hikâyeler sure-
tinde yazd›¤›m›n sebebi, hem teshil, hem hakaik-›
‹slâmiye ne kadar makul, mütenasip, muhkem,
mütesanit oldu¤unu göstermektir. Hikâyelerin
manalar›, sonlar›ndaki hakikatlerdir. Kinaiyat ka-
bîlinden yaln›z onlara delâlet ederler. Demek, ha-
yalî hikâyeler de¤il, do¤ru hakikatlerdir.

W
BÉn¡pJrƒne nór©nH ¢nVrQn’rG »p«rëoj n∞r«nc $G pânªrMnQ pQÉnK'G ='‹pG rôo¶rfÉna

1 lôj/ónb mAr∆nT uπoc '¤nYnƒognh '≈JrƒnŸrG »p«rëoªnd n∂pd'P s¿pG
B ‹RADER, haflir ve ahireti basit ve avam lisan›yla ve

vaz›h bir tarzda beyan›n› istersen; öyle ise flu temsilî hi-
kâyeci¤e nefsimle beraber bak, dinle:

Bir zaman, iki adam, Cennet gibi güzel bir memleke-
te (fiu dünyaya iflarettir.) gidiyorlar. Bakarlar ki herkes
ev, hane, dükkân kap›lar›n› aç›k b›rak›p, muhafazas›na
dikkat etmiyorlar. Mal ve para, meydanda sahipsiz kal›r.

O adamlardan birisi, her istedi¤i fleye elini uzat›p ya
çal›yor, ya gasp ediyor. Hevesine tebaiyet edip her nevi 

ahiret: öteki dünya, k›yametten
sonra kurulacak âlem.
avam: halk.
basit: kolay.
beyan: aç›klama, izah.
birader: kardefl, erkek kardefl.
delâlet: delil olma, iflaret etme.
gasp: zorla alma.
hakaik-i ‹slâmiye: ‹slâmiyetin
gerçekleri, esaslar›.
hakikat: gerçek.
hane: ev, oturulan yer.
haflir: insanlar›n öldükten sonra
tekrar diriltilip Allah’›n huzurunda
toplanmalar›
hayalî: gerçek olmayan.
heves: nefsin arzu ve istekleri.
hikâye: olmufl veya olmas›
mümkün olaylar› yaz›l› veya söz-
lü olarak anlatma.
ihtar: hat›rlatma.
kabîl: gibi, benzer, denk.
kadir: her fleye gücü yeten.
kinaiyat: kinayeler, maksad› ka-
pal› bir flekilde anlatan sözler.
lisan: dil.
makul: akla uygun.
mana: anlam.
muhafaza: koruma
muhkem: sa¤lam, kuvvetli.
mütenasip: uygun, ölçülü ve
uyumlu.
mütesanit: birbirini destekleyen.
nefis: kendi, flahs›.
nevi: çeflit, tür.
Rahîm: merhametli, ac›yan, ac›-
y›p esirgeyen.
Rahman: ister mü’min, ister kâfir;
ister iyi isterse kötü olsun; rah-
meti bütün herkese yay›lan ve
bütün yarat›lm›fllar›n r›z›klar›n› ve
geçim flekillerini içine alan rah-
metin sahibi Allah.
rahmet: ac›ma, esirgeme, ba¤›fl-
lama.
risale: belli bir konuda yaz›lm›fl

küçük kitap, broflür
suret: tarz, flekil, biçim.
tebaiyet: tâbi olma, uyma.

temsil: benzetme.
temsilî: örnek olarak verilen.
tarz: biçim, flekil.

teshil: kolaylaflt›rma.
teflbih: benzetme.
vaz›h: aç›k, anlafl›l›r.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • 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 kadirdir. (Rum Suresi: 50.)
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zulmü, sefahati irtikâp ediyor. Ahali de ona çok iliflmi-
yorlar. Di¤er arkadafl› ona dedi ki:

“Ne yap›yorsun? Ceza çekeceksin, beni de belâya so-
kacaks›n. Bu mallar mirî mal›d›r. Bu ahali, çoluk çocu-
¤uyla asker olmufllar veya memur olmufllar. fiu ifllerde si-
vil olarak istihdam ediliyorlar. Onun için sana çok iliflmi-
yorlar. Fakat, intizam fledittir. Padiflah›n her yerde tele-
fonu var ve memurlar› bulunur. Çabuk git, dehalet et”
dedi.

Fakat, o sersem inat edip dedi:

“Yok, mirî mal› de¤il, belki vak›f mal›d›r, sahipsizdir;
herkes istedi¤i gibi tasarruf edebilir. Bu güzel fleylerden
istifadeyi menedecek hiçbir sebep görmüyorum. Gö-
zümle görmezsem inanmayaca¤›m” dedi. Hem, feyleso-
fâne çok safsatiyat› söyledi.

‹kisi aras›nda ciddî bir münazara bafllad›. Evvelâ, o ser-
sem, dedi:

“Padiflah kimdir; tan›mam?”

Sonra, arkadafl› ona cevaben, “Bir köy muhtars›z
olmaz, bir i¤ne ustas›z olmaz, sahipsiz olamaz, bir harf
kâtipsiz olamaz; biliyorsun. Nas›l oluyor ki, nihayet dere-
cede muntazam flu memleket hâkimsiz olur? Ve bu
kadar çok servet ki, her saatte bir flimendifer (HAfi‹YE) ga-
ipten gelir gibi, k›ymettar, musanna mallarla dolu gelir. 
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muntazam: düzgün, düzenli.
musanna: sanatl›.
münazara: tart›flma.
nihayet: son derece.
safsatiyat: görünüflte do¤ru, ha-
kikatte yanl›fl olan k›yaslar.
sefahat: faydas›z, zararl›, haram
ve yasak fleylere düflkünlük.
sersem: dengesiz, akl› ve zihni
kar›flm›fl olan, da¤›n›k, ölçüsüz ki-
fli; beyinsiz.
sivil: asker olmayan, bafl›bozuk.
fledit: fliddetli.
flimendifer: tren.
tasarruf: kullanma.
vak›f mal›: halk›n faydas›na su-
nulmufl mal.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, kötülük.

ahali: halk.
belâ: büyük s›k›nt›.
ciddî: önemli, gerçek.
dehalet: s›¤›nmak, aman di-
leme, af dileme.
evvelâ: öncelikle, ilk olarak.
feylesofâne: filozof gibi.
gaip: görünmeyen, kay›p.

hâkim: idareci, hükümdar.
hafliye: aç›klay›c› not, dipnot.
inat: ›srar etme, ayak direme.
intizam: düzen.
irtikâp: yapmak, ifllemek.
istifade: faydalanma.
istihdam: hizmet ettirme, ça-
l›flt›rma.

kâtip: yazan, yaz›c›.
k›ymettar: de¤erli, k›ymetli.
mahzen-i erzak: yiyecek de-
posu.
men etmek: yasaklamak.
mirî: devlete ait.
muhtar: seçilmifl köy veya
mahalle yöneticisi.

HAfi‹YE: Seneye iflarettir. Evet, bahar mahzen-i erzak bir vagondur; ga-
ipten gelir.



Burada dökülüyor, gidiyor. Nas›l sahipsiz olur? Ve her
yerde görünen ilânnameler ve beyannameler ve her mal
üstünde görünen turra ve sikkeler, damgalar ve her kö-
flesinde sallanan bayraklar nas›l maliksiz olabilir? Sen,
anlafl›l›yor ki, bir parça Frengî okumuflsun. Bu ‹slâm ya-
z›lar›n› okuyam›yorsun, hem de bilenden sormuyorsun.
‹flte, gel; en büyük ferman› sana okuyaca¤›m.”

O sersem döndü dedi:

“Haydi, padiflah var; fakat benim cüz’î istifadem ona
ne zarar verebilir? Hazinesinden ne noksan eder? Hem,
burada hapis mapis yoktur, ceza görünmüyor.”

Arkadafl› ona cevaben dedi: 

“Yahu, flu görünen memleket bir manevra meydan›-
d›r. Hem, sanayi-i garibe-i sultaniyenin meflheridir. Hem
muvakkat, temelsiz misafirhaneleridir. Görmüyor musun
ki, her gün bir kafile gelir, biri gider, kaybolur; daima do-
lar, boflan›r. Bir zaman sonra flu memleket tebdil edile-
cek; bu ahali baflka ve daimî bir memlekete nakledilecek.
Orada, herkes hizmetine mukabil ya ceza, ya mükâfat
görecek” dedi.

Yine o hain, sersem, temerrüt edip, “‹nanmam. Hiç
mümkün müdür ki, bu memleket harap edilsin, baflka bir
memlekete göç etsin?” dedi.

Bunun üzerine emin arkadafl› dedi:

“Madem bu derece inat ve temerrüt edersin; gel, had
ve hesab› olmayan delâil içinde, On ‹ki Suret ile sana 

ahali: halk, topluluk.
beyanname: bildiri, aç›klama.
ceza: suçun karfl›l›¤›.
cüz’î: az, küçük; parça.
damga: mühür.
delâil: kan›tlar, iflaretler.
emin: inan›l›r, güvenilir.
ferman: emir, buyruk.
Frengî: Frenkçe; Avrupa dili ve
kültürü; Lâtin alfabesi.
gaip: görünmeyen âlem.
had ve hesab› olmayan: s›n›rs›z
ve sonsuz.
had: s›n›r, derece.
hain: ihanet eden.
harap: y›k›lma, yok edilme.
hafliye: aç›klay›c› not, dipnot.
ilânname: ilân yaz›s›, ilân metni.
inat: anlams›z ›srar, ayak direme.
‹slâm: en son hak din, ‹slâm dini.

istifade: faydalanma.
kafile: grup, topluluk.
malik: sahip
manevra meydan›: e¤itim ve
deneme yeri, tatbikat yeri.
meflher: sergi, gösterme yeri.
mukabil: karfl›, karfl›l›k, mu-
adil.

muvakkat: geçici, süreli.
mükâfat: ödül.
nakletmek: tafl›mak.
sanayi-i garibe-i sultaniye:
padiflaha ait hayrete düflüren
sanatlar.
sersem: dengesiz, akl› ve zih-
ni kar›flm›fl olan.

sikke: konuldu¤u yere sahi-
bini bildiren mühür.

suret: tarz, yol.

tebdil edilmek: de¤ifltirilmek.

temerrüt: inat, dik bafll›l›k.

turra: mühür, padiflah›n im-
zas›n› tafl›yan mühür.
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gösterece¤im ki, bir mahkeme-i kübra var, bir dâr-› mü-
kâfat ve ihsan ve bir dâr-› mücazat ve zindan var. Ve bu
memleket her gün bir derece bofland›¤› gibi, bir gün ge-
lir ki bütün bütün boflan›p harap edilecek.”

Birinci Suret:

Hiç mümkün müdür ki, bir saltanat, bahusus böyle
muhteflem bir saltanat, hüsnühizmet eden mutîlere mü-
kâfat› ve isyan edenlere mücazat› bulunmas›n. Burada
yok hükmündedir.

Demek, baflka yerde bir mahkeme-i kübra vard›r.

‹kinci Suret:

Bu gidiflata, icraata bak! Nas›l en fakir, en zay›ftan tut,
tâ herkese mükemmel, mükellef erzak veriliyor, kimsesiz
hastalara çok güzel bak›l›yor. Hem, gayet k›ymettar ve
flahane taamlar, kaplar, murassa niflanlar, müzeyyen el-
biseler, muhteflem ziyafetler vard›r.

Bak, senin gibi sersemlerden baflka herkes vazifesine
gayet dikkat eder, kimse zerrece haddinden tecavüz et-
mez. En büyük flah›s, en büyük bir itaatle, mütevaziâne
bir havf ve heybet alt›nda hizmet eder.

Demek, flu saltanat sahibinin pek büyük bir keremi,
pek genifl bir merhameti var; hem, pek büyük izzeti, pek
celâlli bir haysiyeti, namusu vard›r. Hâlbuki, kerem ise
in’am etmek ister; merhamet ise, ihsans›z olamaz; izzet
ise, gayret ister; haysiyet ve namus ise, edepsizlerin te-
dibini ister.
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hüsnühizmet: güzel hizmet.
icraat: ifller.
ihsan: iyilik etme.
in’am: nimet verme, iyilik yapma.
isyan: bafl kald›rma.
itaat: emre titizlikle uyma.
izzet: de¤er, fleref, yücelik.
kerem: cömertlik.
k›ymettar: de¤erli, pahal›.
mahkeme-i kübra: ahiretteki
büyük mahkeme.
merhamet: ac›mak, ba¤›fllamak,
flefkat etmek.
muhteflem: görkemli, ihtiflaml›.
murassa: süslü.
mutî: emre uyan.
mücazat: ceza.
mükâfat: ödül.
mükellef: tam, eksiksiz haz›rlan-
m›fl.
mükemmel: tam, kusursuz.
mütevaziâne: alçak gönüllülükle.
müzeyyen: süslenmifl.
namus: kanun, nizam.
niflan: yap›lan görevi gösteren
iflaret.
saltanat: hâkimiyet, hükümran-
l›k.
sersem: dengesiz.
suret: tarz, yol.
flahane: mükemmel, muhteflem.
taam: yiyecek, afl.
tecavüz: aflma, ileri gitme.
tedip: edeplendirme, cezaland›-
rarak terbiye etme.
vazife: görev.
zerrece: en küçük bir flekilde.
zindan: hapishane.
ziyafet: yemekli büyük toplant›.

bahusus: özellikle.
celâlli: görkemli, yüce, yük-
sek.
dâr-› mücazat: ceza yeri.
dâr-› mükâfat ve ihsan: ödül
ve ikram yeri.
edepsiz: kötü ahlâkl›, terbi-
yesiz.

erzak: yiyecek ve içecekler.

gayet: son derece.

gayret: mukaddes de¤erlere
sald›rma an›nda uyanan duy-
gu.

had: sorumluluk.

hâlbuki: do¤rusu budur ki.

harap etmek: y›kmak, boz-
mak.
havf: korku, korkma.
haysiyet: de¤er, onur, itibar.
heybet: sayg› ve hayranl›k.
hizmet: görevi yerine getir-
mek.
hükmünde: de¤erinde.



Hâlbuki, flu memlekette o merhamet, o namusa lây›k
binden biri yap›lm›yor. Zalim izzetinde, mazlum zilletin-
de kal›p, buradan göçüp gidiyorlar.

Demek bir mahkeme-i kübraya b›rak›l›yor.

Üçüncü Suret:

Bak, ne kadar âlî bir hikmet, bir intizamla ifller dönü-
yor. Hem, ne kadar hakikî bir adalet, bir mizanla mu-
ameleler görülüyor.

Hâlbuki, hikmet-i hükûmet ise, saltanat›n cenah-› hi-
mayesine iltica eden mültecilerin taltifini ister; adalet ise,
raiyetin hukukunun muhafazas›n› ister. Tâ hükûmetin
haysiyeti, saltanat›n haflmeti muhafaza edilsin.

Hâlbuki, flu yerlerde o hikmete, o adalete lây›k binden
biri icra edilmiyor. Senin gibi sersemler, ço¤u ceza gör-
meden buradan göçüp gidiyorlar.

Demek bir mahkeme-i kübraya b›rak›l›yor.

Dördüncü Suret:

Bak, had ve hesaba gelmeyen flu sergilerde olan mi-
silsiz mücevherat, flu sofralarda olan emsalsiz mat’umat
gösteriyorlar ki, bu yerlerin padiflah›n›n hadsiz bir saha-
veti, hesaps›z dolu hazineleri vard›r.

Hâlbuki, böyle bir sahavet ve tükenmez hazineler, da-
imî ve istenilen her fley içinde bulunur bir dâr-› ziyafet is-
ter. Hem, ister ki, o ziyafetten telezzüz edenler, orada
devam etsinler; tâ zeval ve firak ile elem çekmesinler.

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik.
âlî: yüce, yüksek.
cenah-› himaye: koruma kanad›.
ceza: suçun karfl›l›¤›.
daimî: sürekli, devaml›.
dâr-› ziyafet: ziyafet yeri.
elem: üzüntü, kayg›, ac›.
emsalsiz: eflsiz, benzersiz.
firak: ayr›l›k.
had ve hesaba gelmeyen: s›n›r-
s›z ve say›s›z.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikî: gerçek.
haflmet: büyüklük.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
hazine: k›ymetli fleylerin bulun-
du¤u yer.
hesaps›z: say›s›z.
hikmet: fayda, gaye.
hikmet-i hükûmet: hükûmetin
kanunlar›n› uygulama gayeleri.
hukuk: haklar.
icra: yürütme, yapma, yerine ge-
tirme.
iltica: s›¤›nma.
intizam: düzen.
izzet: itibar, fleref.
lây›k: yak›flan, yarafl›r.
mahkeme-i kübra: ahiretteki
büyük mahkeme.
mat’umat: yiyecekler.
mazlum: zulüm görmüfl, kötülük
yap›lan kifli.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak.

misilsiz: benzersiz, eflsiz.
mizan: ölçü.
muamele: davran›fl.
muhafaza: koruma.
mücevherat: de¤erli tafllar.
mülteci: s›¤›nmac›.
namus: kanun, nizam.
raiyet: halk, vatandafllar.

sahavet: cömertlik, el aç›kl›¤›.

saltanat: hâkimiyet, hüküm-
ranl›k.

sersem: dengesiz.

suret: tarz, yol.

taltif: iyilikte bulunma, ödül-
lendirme.

telezzüz etmek: lezzet al-
mak, tad almak.

zalim: zulmeden, baflkalar›na
kötülük yapan.

zeval: sona erme, yok olma.

zillet: periflanl›k, kötü durum.

ziyafet: yemekli davet, flölen.
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Çünkü, zeval-i elem lezzet oldu¤u gibi, zeval-i lezzet da-
hi elemdir.

Bu sergilere bak ve flu ilânlara dikkat et ve bu dellâlla-
ra kulak ver ki, mu’ciznüma bir padiflah›n antika sanat-
lar›n› teflkil ve teflhir ediyorlar, kemalât›n› gösteriyorlar,
misilsiz cemal-i manevîsini beyan ediyorlar, hüsnümahfî-
sinin letaifinden bahsediyorlar. Demek, onun pek mü-
him, hayret verici kemalât ve cemal-i manevîsi vard›r.

Gizli, kusursuz kemal ise, takdir edici, istihsan edici,
“Maflaallah” deyip müflahede edicilerin bafllar›nda teflhir
ister. Mahfî, nazirsiz cemal ise, görünmek ve görmek is-
ter. Yani, kendi cemalini iki vecihle görmek—biri muhte-
lif âyinelerde bizzat müflahede etmek, di¤eri müfltak se-
yirci ve mütehayyir istihsan edicilerin müflahedesi ile mü-
flahede etmek—ister; hem görmek, hem görünmek,
hem daimî müflahede, hem ebedî iflhat ister. Hem o da-
imî cemal, müfltak seyirci ve istihsan edicilerin devam-›
vücutlar›n› ister. Çünkü, daimî bir cemal, zail müfltaka ra-
z› olamaz. Zira, dönmemek üzere zevale mahkûm olan
bir seyirci, zevalin tasavvuruyla, muhabbeti adavete dö-
ner, hayret ve hürmeti tahkire meyleder. Çünkü, insan
bilmedi¤i ve yetiflmedi¤i fleye düflmand›r.

Hâlbuki flu misafirhanelerden, herkes çabuk gidip kay-
boluyor; o kemal ve o cemalin bir ›fl›¤›n›, belki zay›f bir
gölgesini, bir anda bak›p doymadan gidiyor.

Demek, bir seyrangâh-› daimîye gidiliyor.
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kemal: mükemmellik.
kemalât: mükemmellikler.
letaif: incelikler, güzellikler.
mahfî: gizli, sakl›.
mahkûm: mecbur.
maflaallah: Allah’›n istedi¤i gibi,
Allah’›n istedi¤i olur.
meyil: yönelme, .
misilsiz: eflsiz, benzersiz.
mu’ciznüma: mu’cizeler göste-
ren; benzersiz, harika ifller yapan.
muhabbet: sevgi.
muhtelif: çeflitli, farkl›.
mühim: önemli, de¤erli.
müflahede: seyretme, bakma.
müfltak: fliddetle arzulayan.
mütehayyir: hayret eden.
nazirsiz: benzersiz, eflsiz.
sanat: eserler.
seyrangâh-› daimî: devaml› bir
seyir ve gezme yeri.
tahkir: hakaret etme, afla¤›lama.
takdir: be¤endi¤ini belirtme, k›y-
metini anlama.
tasavvur: bir fleyi zihinde flekil-
lendirme, tasarlama, kurma.
teflhir: sergileme, gösterme.
teflkil: meydana getirme, olufl-
turma.
vecihle: yönüyle.
zail: yok olan.
zeval: yok olma, sona erme.
zeval-i elem: üzüntü ve ac›n›n
yok olmas›.
zeval-i lezzet: lezzetin sona er-
mesi.
zira: çünkü.

adavet: düflmanl›k.
antika: benzersiz, çok de¤er-
li.
âyine: ayna.
beyan: bildirme, gösterme,
ortaya koyma.
bizzat: kendisi, flahsen.
cemal: güzellik.

cemal-i manevî: manevî gü-
zellik.
daimî: ebedî, sonsuz.
dellâl: ilân edici, duyurucu.
devam-› vücut: varl›¤›n de-
vam›.
ebedî: sonsuz.
elem: üzüntü, ac›.

hayret: hayranl›k.
hürmet: sayg›.
hüsnümahfî: gizli güzellik.
ilân: duyuru, bildiri.
ilân: duyuru.
istihsan: güzel bulma, be¤en-
me.
iflhat: flahitlik, tan›kl›k.



Beflinci Suret:

Bak, bu ifller içinde, görünüyor ki, o misilsiz zat›n pek
büyük bir flefkati vard›r. Çünkü, her musibetzedenin im-
dad›na koflturuyor, her suale ve matlûba cevap veriyor.1

Hatta, bak, en edna bir hacet, en edna bir raiyetten gör-
se, flefkatle kaza ediyor. Bir çoban›n bir koyunu, bir aya-
¤› incinse, ya merhem, ya baytar gönderiyor.

fiimdi gel, gidelim. fiu adada büyük bir içtima var; bü-
tün memleket eflraf› orada toplanm›fllar. Bak, pek büyük
bir niflan› tafl›yan bir yaver-i ekrem, bir nutuk okuyor. O
flefkatli padiflah›ndan bir fleyler istiyor. Bütün ahali,
“Evet, evet! Biz de istiyoruz” diyorlar. Onu tasdik ve te-
yit ediyorlar. fiimdi dinle, bu padiflah›n sevgilisi diyor ki:

“Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultan›m›z! Bize
gösterdi¤in numunelerin ve gölgelerin as›llar›n›, menba-
lar›n› göster; ve bizi makarr-› saltanat›na celp et. Bizi bu
çöllerde mahvettirme; bizi huzuruna al, bize merhamet
et. Burada bize tatt›rd›¤›n leziz nimetlerini orada yedir.
Bizi zeval ve teb’id ile tazip etme. Sana müfltak ve mü-
teflekkir flu mutî raiyetini bafl›bofl b›rak›p idam etme” di-
yor ve pek çok yalvar›yor; sen de iflitiyorsun.

Acaba bu kadar flefkatli ve kudretli bir padiflah, hiç
mümkün müdür ki, en edna bir adam›n en edna bir
meram›n› ehemmiyetle yerine getirsin, en sevgili bir
yaver-i ekreminin en güzel bir maksudunu yerine
getirmesin? Hâlbuki, o sevgilinin maksudu umumun da
maksududur; hem padiflah›n marzîsi, hem merhamet 
ve adaletinin muktezas›d›r, hem ona rahatt›r, a¤›r de¤il. 

adalet: hak sahiplerine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik.
ahali: halk.
as›l: gerçek.
baytar: hayvan hekimi, veteriner.
celp: çekme, götürme.
edna: basit, küçük, de¤ersiz, s›ra-
dan.
ehemmiyet: önem.
eflraf: fleref ve itibar sahibi kim-
seler, ileri gelenler.
hacet: ihtiyaç, gereksinim.
içtima: toplant›.
imdat: yard›m.
kaza: gidermek, yerine getirmek.
kudret: güç, kuvvet.
leziz: lezzetli, tatl›.
mahvettirme: yok ettirme, peri-
flan etme.
makarr-› saltanat: hâkimiyet
merkezi.
maksut: istek, arzu.
marzî: hoflnutluk.
matlûp: ihtiyaç, lâz›m olan fley.
menba: kaynak.
meram: istek, arzu.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, iyilik etmek.
merhem: yaraya sürülen ilâç.
misilsiz: benzersiz, eflsiz.
mukteza: gereken, lâz›m gelen.
musibetzede: felâkete u¤rayan,
zor durumda kalan.
mutî: itaat eden, emirlerini dinle-
yen.
müfltak: arzulayan, özleyen, gör-

mek için can atan.
müteflekkir: flükreden.
nimet: maddî ve manevî ik-
ram, r›z›k.
niflan: iflaret; peygamberlik
vazifesi; seçkin özellik.
numune: örnek, misal.
nutuk okuma: konuflma
yapma, söz söyleme.
padiflah: sultan, hükümdar;
Allah.

perverde: besleme; donat-
ma.
raiyet: halk, kullar.
sual: istek.
sultan: padiflah, hükümdar;
Allah.
flefkat: ac›yarak ve esirgeye-
rek karfl›l›ks›z sevgi.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
tazip: azap verme, ac› çektir-

me.
teb’id: uzaklaflt›rma, huzur-
dan kovma.
teyit: do¤rulama, destekle-
me.
umum: herkes, bütün varl›k-
lar.
yaver-i ekrem: en de¤erli ve
en cömert memur.
zat: kifli, flah›s.
zeval: sona erme, yok olma.

1. Bkz. Mü'min Suresi: 60.
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Bu misafirhanelerdeki muvakkat nüzhetgâhlar kadar a¤›r
gelmez. Madem numunelerini göstermek için befl alt›
gün seyrangâhlara bu kadar masraf ediyor, bu memleke-
ti kurdu; elbette, hakikî hazinelerini, kemalât›n›, hüner-
lerini makarr-› saltanat›nda öyle bir tarzda gösterecek,
öyle seyrangâhlar açacak ki, ak›llar› hayrette b›rakacak.

Demek bu meydan-› imtihanda olanlar, bafl›bofl de¤il-
ler; saadet saraylar› ve zindanlar onlar› bekliyorlar.

Alt›nc› Suret:

‹flte gel, bak. Bu muhteflem flimendiferler, tayyareler,
teçhizatlar, depolar, sergiler, icraatlar gösteriyorlar ki,
perde arkas›nda pek muhteflem bir saltanat vard›r;(HAfi‹YE)
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me ve içmeleri olmayan, çeflitli
flekillere girebilen, göze her za-
man görülemeyen, Allah’›n emir-
lerine tam itaat eden mahlûk.
meflegâh: mefle a¤açlar›n›n bu-
lundu¤u yer.
meydan-› imtihan: imtihan mey-
dan›, dünya.
misafirhane: gelip geçen insanla-
r›n geçici kal›p a¤›rland›¤› yer.
misillü: gibi.
muhteflem: haflmetli, ihtiflaml›,
görkemli, harika, çok büyük.
murassa: süslü.
murassaat: süslemeler.
muvakkat: geçici, fânî.
müdafaa: savunma, korunma.
müzeyyen: süslü, bezenmifl, do-
nanm›fl.
nazar-› fluhut: görüfl, bak›fl.
nebat: bitki.
nebatat: bitkiler.
nihayetsiz: sonsuz, say›s›z.
niflan: yap›lan görevi gösteren
iflaret.
numune: örnek, misal.
nüzhetgâh: gezinti ve seyir yeri.
ordugâh: ordunun konaklad›¤›
yer.
rengârenk: renk renk.
resmigeçit: önemli günlerde ya-
p›lan geçifl töreni.
rûy-i zemin: yeryüzü.
saadet: mutluluk.
saltanat: hâkimiyet, hükümran-
l›k egemenlik; sulta.
sanat-› Rabbanî: Allah’›n sanat›.
serâser: bafltan bafla, tamam›yla.
seyrangâh: manzaral› gezinti ye-
ri.
sultan: padiflah; Allah.
Sultan-› Ezelî: ezelî sultan; kud-
ret, kuvvet ve hükümranl›¤›n›n
bafllang›c› olmayan Allah.
süngü: tüfe¤in ucuna tak›lan bü-
yük b›çak.
flahane: mükemmel, muhteflem.
flimendifer: tren.
fluur: anlama, tan›ma ve kavra-
ma gücü; anlay›fl, bilinç.
taife: grup, kafile, tak›m.
taife-i nebat: bitki çeflitleri.
tarz: flekil, suret.
tayyare: uçak.
teçhizat: araç ve gereç, donan›m.
temsil: benzetme.
teflhir: gösterme, sergileme.
usul: metot, yol, tarz, flekil.
zemin: yeryüzü.
zindan: hapishane.

cihad: savafl.
cihazat: maddî manevî alet-
ler, araç ve gereçler.
emr-i ‹lâhî: Allah’›n emri.
emr-i Rabbaniye: Allah’›n
emri.
enva-› cünud: ordular›n çe-
flitleri.
eflcar: a¤açlar.
f›trat-› ‹lâhiye: Allah’›n varl›k-
lar› farkl› yap›larda ve görev-

lerde yaratmas›.
forma: resmî elbise.
harp usulü: savafl takti¤i.
hafliye: aç›klay›c› not, dipnot.
h›fz-› hayat: hayat›n korun-
mas›.
hüner: ustal›k, beceri, maha-
ret, yetenek.
icraat: yap›lan ifller, uygula-
malar.
ihsan: iyilik etme, ikram et-

me; bir fley verme.
ins: insan.
iflhat: flahitlik.
kemalât: mükemmellikler,
sahip olunan kabiliyetler.
makarr-› saltanat: hâkimiyet
merkezi.
manevra: deneme ve e¤itim,
tatbikat.
melek: Allah’›n nurdan yarat-
t›¤›, iradeleri, cinsiyetleri, ye-

1. “Ol!” der; oluverir. (Yâsin Suresi: 82.)

HAfi‹YE: Meselâ, nas›l flu zamanda manevra meydan›nda, harp usulün-
de “Silâh al, süngü tak!” emriyle koca bir ordu bafltan bafla dikenli bir me-
flegâha benzedi¤i gibi; her bir bayram gününde, resmigeçit için, “Forma-
lar›n›z› tak›p niflanlar›n›z› as›n›z!” emrine karfl›, ordugâh serâser, ren-
gârenk çiçek açm›fl müzeyyen bir bahçeyi temsil etti¤i misillü; öyle de,
rûy-i zemin meydan›nda, Sultan-› Ezelî’nin nihayetsiz enva-› cünudundan
melek ve cin ve ins ve hayvanlar gibi fluursuz nebatat taifesi dahi h›fz-› ha-

yat cihad›nda, emr-i 
1 o¿ƒoµn«na røoc ile, “Müdafaa için silâhlar›n›z› ve cihaza-

t›n›z› tak›n›z!” emr-i ‹lâhîyi ald›klar› vakit, zemin bafltan afla¤›ya bütün on-
daki dikenli a¤açlar ve nebatlar süngücüklerini takt›klar› zaman, aynen
süngülerini takm›fl muhteflem bir ordugâha benziyor.

Hem, bahar›n her bir günü, her bir haftas› birer taife-i nebatat›n birer
bayram› hükmünde oldu¤u için, her bir taifesi dahi kendi Sultan›n›n o ta-
ifeye ihsan etti¤i güzel hediyeleri teflhir için, ona takt›¤› murassa niflanla-
r› birer resmigeçit tarz›nda, o Sultan-› Ezelî’nin nazar-› fluhut ve iflhad›na
arz etti¤inden ve öyle bir vaziyet gösterdi¤inden, bütün nebatat ve eflcar,
güya “Sanat-› Rabbaniye murassaat›n› ve çiçek ve meyve denilen f›trat-›
‹lâhiyenin niflanlar›n› tak›n›z, çiçekler aç›n›z!” emr-i Rabbaniyeyi dinliyor-
lar ki, rûy-i zemin dahi gayet muhteflem bir bayram gününde, flahane 



hükmediyor. Böyle bir saltanat, kendisine lây›k bir raiyet
ister. Hâlbuki, görüyorsun, bütün raiyet bu misafirhane-
de toplanm›fllar; misafirhane ise, her gün dolar boflan›r.
Hem, bütün raiyet, manevra için bu meydan-› imtihanda
bulunuyorlar; meydan ise, her saat tebdil ediliyor. Hem,
bütün raiyet, padiflah›n k›ymettar ihsanat›n›n numunele-
rini ve harika sanatlar›n›n antikalar›n› sergilerde temafla
etmek için flu teflhirgâhta birkaç dakika durup seyredi-
yorlar. Meflher ise, her dakika tahavvül ediyor; giden gel-
mez, gelen gider.

‹flte bu hâl, flu vaziyet kat’î gösteriyor ki, flu misafirha-
ne ve flu meydan ve flu meflherlerin arkas›nda daimî sa-
raylar, müstemir meskenler, flu numunelerin ve suretlerin
halis ve yüksek as›llar›yla dolu ba¤ ve hazineler vard›r.

Demek burada çabalamak onlar içindir. fiurada çal›fl-
t›r›r, orada ücret verir. Herkesin, istidad›na göre, orada
bir saadeti var.

Yedinci Suret:
Gel, bir parça gezelim; flu medenî ahali içinde ne var,

ne yok görelim. ‹flte bak: Her yerde, her köflede, müte-
addit foto¤raflar kurulmufl; suret al›yorlar. Bak, her
yerde müteaddit kâtipler oturmufllar, bir fleyler yaz›yor-
lar, her fleyi kaydediyorlar, en ehemmiyetsiz bir hizmeti,
en adî bir vukuat› zaptediyorlar.1 Hâ, flu yüksek da¤da 

adî: s›radan, basit, küçük.
ahali: halk.
antika: de¤erli eser.
ehemmiyetsiz: önemsiz, küçük,
basit.
forma: elbise.
Hâkim: her fleye hükmeden, her
fleyi hükmü alt›nda tutan, her fle-
ye galip olan Allah.
Hakîm: her fleyi bir maksatla uy-
gun ve hikmetle yaratan, hikmet
sahibi Allah.
halis: kusursuz; saf.
harika: muhteflem, ola¤anüstü,
hayranl›k uyand›ran.
hafliye: dipnot.
hazine: k›ymetli fleylerin saklan-
d›¤› yer, define.
hikmet: her fleyin yerli yerinde
olmas›.
hükmetmek: hâkim olmak, nü-
fuzu alt›nda bulundurmak.
ihsanat: hediyeler, iyilikler, ni-
metler.
intizam: düzen.
istidat: kabiliyet, yetenek; liya-
kat.
Kadîr: kudret sahibi olan ve her
fleye gücü yeten Allah.
kat’î: kesin, hiç flüphesiz.
kâtip: yaz›c›.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli, pa-
ha biçilmez
lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›fl›r.
manevra: deneme ve e¤itim, tat-
bikat.
medenî: flehirli, modern.
mesken: oturulacak yer, kal›na-
cak yer.
meflher: teflhir yeri, sergi, göster-
me yeri.
meydan-› imtihan: ‹mtihan mey-
dan›, dünya.
misafirhane: yolculuk esnas›nda
kal›nan yer; dünya
murassa: ifllemeli, süslü.
müstemir: devaml›, sürekli.

müteaddit: birçok, çeflitli.
nihayetsiz: sonsuz.
niflan: madalya, törenle tak›-
lan özel iflaret.
numune: örnek.
ordugâh: ordunun konaklad›-
¤› yer.
raiyet: halk.
resmigeçit: resmî geçit mera-
simi, geçit töreni.
saadet: mutluluk.

saltanat: hükümdarl›k, dev-
let.
sanat: ustal›k, hüner; eser.
Sultan: Padiflah; sonsuz hâki-
miyet sahibi Allah.
suret: görüntü, görünüfl; tarz,
yol..
sürmeli: süslü.
tahavvül: hâl de¤ifltirme.
tebdil: de¤ifltirme, baflka hale
getirme.

teçhizat: donan›m.
temafla: dikkatle bakma,
hayranl›kla seyretme.
temsil: sembolü olma, ben-
zeme.
teflhirgâh: sergi yeri.
tezyinat: süsler, süslemeler.
vaziyet: durum, hâl.
vukuat: olaylar.
zaptetmek: kaydetmek.

1. Bkz. Kehf Suresi: 49; Kaf Suresi: 17, 18; ‹nfitar Suresi: 10-12.
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resmigeçitte, sürmeli formalar› ve murassa niflanlar› parlayan bir ordugâ-
h› temsil ediyor.

‹flte flu derece hikmetli ve intizaml› teçhizat ve tezyinat, elbette nihayet-
siz kadîr bir Sultan›n, nihayet derecede hakîm bir Hâkimin emriyle oldu-
¤unu, kör olmayanlara gösterir. 



padiflaha mahsus bir büyük foto¤raf kurulmufl ki, (HAfi‹YE)

bütün bu yerlerde ne cereyan eder, suretini al›yorlar. De-
mek, o zat emretmifl ki, mülkünde cereyan eden bütün
muamele ve ifller zaptedilsin. Demek oluyor ki, o zat-›
muazzam bütün hâdisat› kaydettirir, suretini al›r. ‹flte flu
dikkatli h›fz ve muhafaza, elbette bir muhasebe içindir.

fiimdi, en adî raiyetin en adî muamelelerini ihmal et-
meyen bir Hâkim-i Hafîz, hiç mümkün müdür ki, raiye-
tin en büyüklerinden en büyük amellerini muhafaza et-
mesin, muhasebe etmesin, mükâfat ve mücazat verme-
sin. Hâlbuki, o zat›n izzetine ve gayretine dokunacak ve
fle’n-i merhameti hiç kabul etmeyecek muameleler, o bü-
yüklerden sudûr ediyor. Burada cezaya çarpm›yor.

Demek, bir mahkeme-i kübraya b›rak›l›yor.
Sekizinci Suret:
Gel, ondan gelen bu fermanlar› sana okuyaca¤›m.

Bak, mükerrer vadediyor ve fliddetli tehdit ediyor ki:
“Sizleri oradan al›p, makarr-› saltanat›ma getirece¤im ve 
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kesretli: çok, fazla.
kuvve-i haf›za: haf›za duygusu.
kütük: flahsî bilgilerin yaz›ld›¤›
büyük defter, nüfus kütü¤ü.
Levh-i Mahfuz: Allah’›n ezelî il-
miyle kâinatta olmufl ve olacak
fleylerin yaz›l› oldu¤u levha.
Levh-i Mahfuz-u Azam: Allah’›n
ezelî ilminin kâinatta olmufl ve
olacak fleyleri takdir etti¤i mane-
vî levha, ilm-i ezelî.
mahkeme-i kübra: ahiretteki
büyük mahkeme.
mahsus: ait, has, lây›k.
makarr-› saltanat: hâkimiyet
merkezi.
menba: kaynak, bir fleyin ç›kt›¤›
yer.
muamele: davran›fl.
muhafaza: koruma, saklama.
muhasebe: hesaplaflma.
mücazat: ceza.
mükâfat: ödül.
mükerrer: tekrarla, birçok kere.
mülk: ülke.
raiyet: halk.
sudûr: meydana ç›kma, olma.
suret: resim, görüntü.
fle’n-i merhamet: merhametin,
flefkatin gere¤i.
tahakkuk-u vücut: varl›¤›n ger-
çekleflmesi, varl›¤›n meydana ç›k-
mas›.
tehdit: göz da¤› verme, birisini
korkutma.
tereflfluh: s›zma, s›z›nt› yapma.
tereflfluhat: damlamalar, s›z›nt›-
lar.
vaat: söz verme, bir fleyi yapaca-
¤›n› söyleme.
zaptetmek: kaydetmek.
zat: flah›s, kifli.
zat-› muazzam: büyük flah›s,
azametli kifli.

adî: küçük, de¤ersiz, basit.
amel: fiil, ifl, emek.
benî: o¤ullar, çocuklar.
benîbefler: insano¤lu.
befler: insan, insanl›k, âde-
mo¤lu.
beyan: anlatma, bildirme,
izah etme.
cereyan: oluflma, meydana
gelme.
ceza: suçun karfl›l›¤›.
cüzdan: flahsî bilgilerin yaz›l-
d›¤› küçük defter, nüfus cüz-
dan›.

defter-i ekber: en büyük
defter.
defter-i kebir: büyük defter,
kütük defteri.
ferman: emir, buyruk.
gayret: mukaddes de¤erlere
sald›r›ld›¤›nda uyanan duygu.
hâdisat: olaylar, yaflananlar.
haf›za-i kübra: en büyük ha-
f›za.
Hâkim-i Hafîz: her fleyi koru-
yan ve her fleye hükmeden,
Allah.
hafliye: dipnot.

h›fz: saklama, koruma, mu-
hafaza.
ihmal: önemsememe, dik-
katsizlik.
ihsas: hissettirme, sezdirme.
ispat: kan›tlama, delille do¤-
rulu¤unu ortaya koyma.
ifl’ar: yaz› ile anlatma, bildir-
me.
ifl’ar etmek: yaz› ile anlat-
mak, bildirmek.
iflmam: hissettirme, bildirme.
izzet: fleref, yücelik, büyük-
lük.

HAfi‹YE: fiu Suretin iflaret etti¤i manalar›n bir k›sm› Yedinci Hakikatte
beyan edilmifl. Yaln›z, burada padiflaha mahsus bir büyük foto¤raf iflare-
ti ve hakikati Levh-i Mahfuz demektir. Levh-i Mahfuzun tahakkuk-u vücu-
du Yirmi Alt›nc› Sözde flöyle ispat edilmifl ki: Nas›l küçük küçük cüzdan-
lar, büyük bir kütü¤ün vücudunu ihsas eder ve küçük küçük senetler bir
defter-i kebirin bulundu¤unu ifl’ar eder ve küçük kesretli tereflfluhatlar bü-
yük bir su menba›n› iflmam eder; aynen öyle de, küçük küçük cüzdanlar
hükmünde, hem birer küçük Levh-i Mahfuz manas›nda, hem büyük
Levh-i Mahfuzu yazan kalemden tereflfluh eden küçük küçük noktalar su-
retinde olan benî beflerin kuvve-i haf›zalar›, a¤açlar›n meyveleri, meyve-
lerin çekirdekleri, tohumlar›, elbette bir haf›za-i kübray›, bir defter-i ekbe-
ri, bir Levh-i Mahfuz-u Azam› ihsas eder, ifl’ar eder ve ispat eder, belki
keskin ak›llara gösterir.



mutîleri mes’ut, asileri mahpus edece¤im. O muvakkat
yeri harap edip, müebbet saraylar›, zindanlar› havi di¤er
bir memleket kuraca¤›m.” Hem, o vadetti¤i fleyler ona
gayet rahatt›r; raiyetine gayet mühimdir. Vaadinde hulf
ise, izzet-i iktidar›na gayet z›tt›r. 1

‹flte bak, ey sersem! Sen yalanc› vehmini, hezeyanc›
akl›n›, aldat›c› nefsini tasdik ediyorsun. Ve hiçbir vecihle
hulf ve hilâfa mecburiyeti olmayan ve hiçbir cihetle hilâf
haysiyetine yak›flmayan ve bütün görünen ifller s›dk›na
flahadet eden bir zat› tekzip ediyorsun; elbette büyük bir
cezaya müstahak olursun.

Misalin fluna benzer ki: Bir yolcu, güneflin ziyas›ndan
gözünü kap›yor, hayaline bak›yor; vehmi, bir y›ld›z böce-
¤i gibi kafa fenerinin ›fl›¤›yla dehfletli yolunu tenvir etmek
istiyor. Madem vadetmifl, yapacakt›r. Hâlbuki, ifas› ona
çok rahat ve bize ve her fleye; ve ona ve saltanat›na pek
çok lâz›md›r.

Demek bir mahkeme-i kübra, bir saadet-i uzma vard›r.

Dokuzuncu Suret:

fiimdi gel, bu dairelerin ve cemaatlerin baz› rüesalar›-
na ki, (HAfi‹YE) her biri bizzat padiflahla görüflecek hususî
birer telefonu var. Hem baz› onun huzuruna ç›km›fllar.
Ne diyorlar, bak: Bunlar ittifakla ihbar ediyorlar ki, o 

asi: isyan eden, karfl› ç›kan.
bizzat: flahsen, direkt kendisi.
cihet: sebep, bahane.
dehfletli: korkunç, ürkünç
enbiya: peygamberler.
evliya: erenler, velîler.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek.
harap etme: y›kma, bozma.
hafliye: dipnot.
havi: içinde bulunduran.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
hezeyan: saçmalama.
hilâf: cayma, vazgeçme.
hulf: verdi¤i sözü tutmama, vaz-
geçme.
hususî: kifliye has, özel.
ifa: yapma, yerine getirme.
ihbar: haber verme, bildirme.
ispat: kan›tlama, delille do¤rulu-
¤unu ortaya koyma.
ittifak: fikir birli¤i etme, ayn› fleyi
söyleme.
izzet-i iktidar: yönetiminin flere-
fi.
ma’kes-i vahiy: vahyin indi¤i yer.
mahkeme-i kübra: ahiretteki
büyük mahkeme.
mahpus: hapsedilmifl olan, mev-
kuf.
mana: anlam.
mazhar-› ilham: ilhama muha-
tap, ilham›n göründü¤ü yer.
mecburiyet: mecbur olma, mec-
burluk, zarurîlik durumu.
mes’ut: saadetli, mutlu.
misalin: durumun, hâlin.
mutî: itaat eden, boyun e¤en.
muvakkat: belirli bir zamana
mahsus, vakitli, süresiz, geçici.
müebbet: sonsuz, ebedî, devam-
l›.

mühim: önemli.
müstahak: hak eden, hak et-
mifl.
nefis: kötülü¤e yönlendiren,
hay›rl› ifllerden al›koyan güç.
nispet-i Rabbaniye: Allah’la
olan kalbî yak›nl›k.
raiyet: halk.
reis: baflkan.
rüesa: reisler, baflkanlar.

saadet-i uzma: en büyük
ebedî mutluluk.
saltanat: hükümdarl›k, dev-
let.
s›dk: do¤ruluk, güvenilirlik.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
tasdik: do¤rulama.
tekzip: yalanlama.
temsil: benzetme, örnek.
tenvir: ayd›nlatma, ›fl›kland›r-

ma.
vaat: söz verme, bir fleyi ya-
paca¤›n› söyleme.
vecih: yön.
vehim: flüphe, kuruntu; bir
fleyi olmad›¤› hâlde var zan-
netme duygusu.
zat: kifli.
z›t: aksi, tersi.
ziya: ›fl›k.

1. Bkz. Bakara Suresi: 80; Âl-i ‹mran Suresi: 194; Ra'd Suresi: 31; ‹brahim Suresi: 47; Hac Sure-
si: 47; Rum Suresi: 6; Zümer Suresi: 20.
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HAfi‹YE: fiu Suretin ispat etti¤i manalar Sekizinci Hakikatte görünecek.
Meselâ, dairelerin reisleri flu temsilde enbiya ve evliyaya iflarettir. Ve te-
lefon ise, ma’kes-i vahiy ve mazhar-› ilham olan kalpten uzanan bir nis-
pet-i Rabbaniyedir ki, kalp o telefonun bafl›d›r ve kula¤› hükmündedir.



zat, mükâfat ve mücazat için pek muhteflem ve dehfletli
bir yer ihzar etmifl. Gayet kavi vaat ve fliddetli tehdit edi-
yor. Hem, onun izzet ve celâleti hiçbir vecihle hulfülva-
ade tenezzül edip, tezellülü kabul etmez.

Hâlbuki, o muhbirler hem tevatür derecesinde çok,
hem icma kuvvetinde bir ittifakla haber veriyorlar ki, flu
baz› âsâr› görünen saltanat-› azîmenin medar› ve ma-
karr›, buradan uzak bir baflka memlekettedir ve flu mey-
dan-› imtihanda binalar muvakkatt›rlar. Sonra daimî sa-
raylara tebdil edilecek; bu yerler de¤iflecekler.

Çünkü, eserleriyle azameti anlafl›lan flu muhteflem, ze-
valsiz saltanat böyle geçici, devams›z, bîkarar, ehemmi-
yetsiz, mütegayyir, bekas›z, nak›s, tekemmülsüz umurlar
üzerinde kurulmaz, durulmaz. Demek, ona lây›k, daimî,
müstakar, zevalsiz, müstemir, mükemmel, muhteflem
umurlar üzerinde duruyor.

Demek, bir diyar-› aher var; elbette o makarra gidile-
cektir.

Onuncu Suret:

Gel, bugün nevruz-u sultanîdir. (HAfi‹YE) Bir tebeddülât
olacak, acip ifller ç›kacak. fiu bahar›n flu güzel gününde, 
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nacak yer; ahiret.
masnuat-› sayfiye: yaz›n ortaya
ç›kan sanatl› varl›klar.
mat’umat: yiyecekler.
medar: sebep, vesile; kaynak.
mevcudat-› bahariye: baharda
ortaya ç›kan varl›klar.
meydan-› imtihan: imtihan mey-
dan›, dünya.
muhbir: haber veren, haberci.
muhteflem: ihtiflaml›, görkemli,
debdebeli.
muvakkat: geçici.
mücazat: ceza.
mükâfat: ödül.
mükemmel: tam, eksiksiz, kusur-
suz.
müstakar: kararl›, bozulmayan,
sabit duran.
müstemir: devam eden, sürekli,
aral›ks›z.
mütegayyir: bozulan, baflkala-
flan.
nak›s: noksan, eksik, kusurlu.
nevruz: ilkbahar bafllang›c›.
nevruz-u sultanî: Sultan Celâlet-
tin Melikflah’›n takvimine göre
nevruz, yani y›lbafl›.
remiz: iflaret.
rûy-i zemin: yeryüzü.
sahra: ova.
saltanat: hâkimiyet, hükümran-
l›k.
saltanat-› azîme: büyük hâkimi-
yet, büyük idare.
Sâni-i Kadîr-i Zülcelâl: sonsuz ce-
lâl ve kudret sahibi olan ve her
fleyi bir izzet, heybet ve hikmet
ile yarat›p, sanat ile donatan Al-
lah.
fliddet: kuvvet.
tabakat: tabakalar.
taife: familya, bölük, tak›m, aile.
tebdil: de¤ifltirme.
tebeddülât: de¤ifliklikler, baflka-
laflmalar.
tehdit: uyarma, göz da¤› verme,
korkutma.
tekemmülsüz: mükemmellefle-
meyen, kusurlardan ar›namayan.
tenezzül: kendine ayk›r› düflen
bir ifli veya durumu kabul etme,
alçalma.
tevatür: sa¤lam bilgi, do¤ru ha-
ber.
tezellül: afla¤›l›k duruma düflme.
umur: ifller, maddeler, flartlar.
vaat: söz verme, bir fleyi yapaca-
¤›n› söyleme.
zevalsiz: yok olmayan, sona er-
meyen.

acip: hayret veren, flafl›rtan.
âsâr: eserler, izler, belirtileri.
azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik.
bekas›z: sonlu, yok olan.
bîkarar: karars›z, bozulan.
celâlet: büyüklük, ululuk,
heybetlilik.
daimî: sürekli, devaml›.
dehfletli: korkutucu.
diyar-› aher: baflka bir yer,
baflka bir âlem.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
erzak-› hayvaniye ve insani-

ye: insanlar›n ve hayvanlar›n
r›z›klar.
eser: sanatla yarat›lan varl›k-
lar.
fasl-› bahar: ilkbahar.
Fât›r-› Hakîm-i Zülcemal: her
fleyi bir maksada uygun ve
hikmette, benzersiz bir flekil-
de yaratan, güzellik sahibi Al-
lah (c.c.).
hafliye: dipnot, ek.
hulfülvaat: sözünden dön-
me, cayma.
icma: bir konuda fikir birli¤i-

ne varma.
ihzar: haz›rlama.
intiha: son.
iptida: bafllang›ç.
ittifak: bir konuda anlaflma,
fikir birli¤ine varma.
izzet: fleref, yücelik, büyük-
lük.
kavi: kuvvetli.
kemal-i intizam: tam ve ek-
siksiz düzen.
kemal-i rahmet: mükemmel
ve kusursuz rahmet.
makar: merkez, sürekli kal›-

HAfi‹YE: Bu Suretin remzini Dokuzuncu Hakikatte göreceksin. Meselâ,
Nevruz günü bahar mevsimine iflarettir; çiçekli, yeflil sahra ise bahar mev-
simindeki rûy-i zemindir. De¤iflen perdeler, manzaralar ise fasl-› bahar›n
iptidas›ndan yaz›n intihas›na kadar, Sâni-i Kadîr-i Zülcelâl’in, Fât›r-› Ha-
kîm-i Zülcemal’in kemal-i intizam ile de¤ifltirdi¤i ve kemal-i rahmet ile ta-
zelendirdi¤i ve birbiri arkas›nda gönderdi¤i mevcudat-› bahariye tabakat›-
na ve masnuat-› sayfiye taifelerine ve erzak-› hayvaniye ve insaniyeye me-
dar olan mat’umata iflarettir.



flu güzel çiçekli olan flu yeflil sahraya gidip bir seyran
ederiz.

‹flte bak, ahali de bu tarafa geliyorlar. Bak, bir sihir
var; o binalar birden harap oldular, baflka bir flekil ald›.
Bak, bir mu’cize var; o harap olan binalar birden bura-
da yap›ld›. Âdeta bu hâlî bir çöl, bir medenî flehir oldu.
Bak, sinema perdeleri gibi, her saat baflka bir âlem gös-
terir, baflka bir flekil al›r.

Buna dikkat et ki; o kadar kar›fl›k, sür’atli, kesretli, ha-
kikî perdeler içinde ne kadar mükemmel bir intizam var-
d›r ki, her fley yerli yerine konuluyor. Hayalî sinema per-
deleri dahi bunun kadar muntazam olamaz. Milyonlar
mahir sihirbazlar dahi bu sanatlar› yapamazlar. Demek,
bize görünmeyen o padiflah›n çok büyük mu’cizeleri var-
d›r.

Ey sersem! Sen diyorsun: “Nas›l bu koca memleket
tahrip edilip, baflka yere kurulacak?”

‹flte görüyorsun ki, her saat, senin akl›n kabul etmedi-
¤i o tebdil-i diyar gibi, çok ink›lâplar, tebdiller oluyor. fiu
toplanmak, da¤›lmak ve flu hâllerden anlafl›l›yor ki, bu
görünen sür’atli içtimalar, da¤›lmalar, teflkiller, tahripler
içinde baflka bir maksat var. Bir saatlik içtima için on se-
ne kadar bir masraf yap›l›yor. Demek bu vaziyetler mak-
sud-u bizzat de¤iller; bir temsildir, bir taklittirler; o zat,
mu’cize ile yap›yor. Tâ suretleri al›n›p terkip edilsin ve
neticeleri h›fzedilip yaz›ls›n—nas›l ki, manevra meydan-›
imtihan›n›n her fleyi kaydediliyordu ve yaz›l›yordu. 

âdeta: sanki.
ahali: halk.
âlem: dünya, bütün yarat›lm›fllar,
varl›k s›n›flar›ndan her biri.
hakikî: gerçek.
hâl: durum, vaziyet.
hâlî: bofl, ›ss›z.
harap olma: y›k›lma, bozulma.
hayalî: gerçek olmayan, sanal.
h›fzedilmek: korunmak, saklan-
mak.
içtima: toplanma.
ink›lâp: de¤iflim, dönüflüm.
intizam: düzen.
kesretli: say›ca fazla.
mahir: hünerli, becerikli, yete-
nekli.
maksat: amaç, gaye.
maksud-u bizzat: as›l amaç, esas
gaye.
manevra: deneme ve e¤itim, tat-
bikat.
medenî: geliflmifl, modern.
meydan-› imtihan: imtihan mey-
dan›; dünya.

mu’cize: ola¤anüstü ve ben-
zersiz eser ya da ifl.
muntazam: son derece dü-
zenli, çok düzgün.
mükemmel: kusursuz, eksik-
siz.
sahra: çöl.
sanat: eser.

seyran: gezinme, gezinti.
sihir: ola¤anüstü ifller gören
güç.
sihirbaz: büyü yapan, büyü-
cü.
suret: görüntü, resim
sür’atli: h›zl›, çabuk.
tahrip: y›kma, bozma.

taklit: gerçe¤inin benzeri.
tebdil: de¤iflim.
tebdil-i diyar: göç, ülke de-
¤ifltirme.
temsil: örnek, misal.
terkip: birlefltirme, sentez.
teflkil: flekil verme, yapma,
meydana getirme.
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Demek, bir mecma-› ekberde muamele, bunlar üzerine
devam edip dönecek. Hem, bir meflher-i azamda daimî
gösterilecek. Demek, flu geçici, karars›z vaziyetler; sabit
suretler, bâkî meyveler veriyorlar.

Demek, bu ihtifalât bir saadet-i uzma, bir mahkeme-i
kübra, bilmedi¤imiz ulvî gayeler içindir.

On Birinci Suret:

Gel, ey muannit arkadafl! Bir tayyareye, ya flarka ve-
ya garba, yani mazi ve müstakbele giden bir flimendife-
re binelim. fiu mu’cizekâr zat›n, sair yerlerde ne çeflit
mu’cizeler gösterdi¤ini görelim.

‹flte bak, gördü¤ümüz menzil ve meydan ve meflher gi-
bi acayipler, her tarafta bulunuyor; lâkin sanatça, suret-
çe birbirinden ayr›d›rlar. Fakat, buna iyi dikkat et ki: O
sebats›z menzillerde, o devams›z meydanlarda, o bekas›z
meflherlerde ne kadar bâhir bir hikmetin intizamat›, ne
derece zahir bir inayetin iflarat›, ne mertebe âlî bir ada-
letin emarat›, ne derece vâsi bir merhametin semerat›
görünüyor. Basiretsiz olmayan herkes yakînen anlar ki,
onun hikmetinden daha ekmel bir hikmet ve inayetinden
daha ecmel bir inayet ve merhametinden daha eflmel bir
merhamet ve adaletinden daha ecell bir adalet olamaz ve
tasavvur edilemez.

E¤er faraza, tevehhüm etti¤in gibi, daire-i memleke-
tinde daimî menziller, âlî mekânlar, sabit makamlar, bâkî
meskenler, mukim ahali, mes’ut raiyeti bulunmazsa, flu 
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kaplayan.
faraza: farz edelim ki, ola ki.
garp: bat›.
gaye: amaç, maksat.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak faydal› ve tam ye-
rinde olmas›; herkesin bilmedi¤i
gizli sebep; gizli, bilinmeyen nok-
ta.
ihtifalât: törenler, merasimler.
inayet: yard›m, ihsan.
intizamat: düzenlemeler, düzen-
ler.
iflarat: iflaretler, belirtiler.
karars›z: bozulabilen.
lâkin: fakat.
mahkeme-i kübra: ahiretteki en
büyük mahkeme.
makam: mevki, yer.
mazi: geçmifl zaman.
mecma-› ekber: en büyük top-
lanma yeri; ahiret.
mekân: yer, mahal.
menzil: yer, mekân.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, iyilik etmek.
mertebe: derece.
mes’ut: saadetli, mutlu.
mesken: oturulacak yer.
meflher: sergi.
meflher-i azam: çok büyük sergi
yeri.
mu’cize: ola¤anüstü ve benzersiz
eser ya da ifl.
mu’cizekâr: mu’cizeler gösteren.
muamele: davranma, davran›fl,
yarg›lama.
muannit: inatç›.
mukim: yerleflmifl.
müstakbel: gelecek zaman.
raiyet: tebaa, halk.
saadet-i uzma: en büyük ebedî
mutluluk.
sabit: de¤iflmeyen, bozulmayan.
sair: di¤er, baflka.
sebats›z: yerinde durmayan, de-
¤iflen.
semerat: meyveler, neticeler.
suret: flekil, biçim, yap› • görün-
tü, resim • tarz, yol.
flark: do¤u.
flimendifer: tren.
tasavvur: düflünme.
tayyare: uçak.
tevehhüm: zannetme, sanma.
ulvî: yüksek, yüce.
vâsi: genifl.
vaziyet: hâl, durum.
yakînen: kesin olarak, flüphesiz.
zahir: görünen, aç›k.
zat: kifli, flah›s.

acayip: flafl›rt›c›, hayret verici
fleyler.
adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz verilme-
si.
ahali: halk.
âlî: yüce, yüksek.
bâhir: aç›k.

bâkî: sürekli, kal›c›, yok olma-
yan.
basiretsiz: sezgisiz, uzak gö-
rüfllü olmayan, ferasetsiz.
bekas›z: geçici , sürekli olma-
yan.
daimî: devaml›, sürekli.
daire-i memleket: memleket

s›n›rlar›n›n içi.
ecell: en büyük, en üstün.
ecmel: en güzel.
ekmel: en mükemmel ve en
kusursuz.
emarat: deliller, eserler, belir-
tiler.
eflmel: en fazla kuflatan ve



hikmet, inayet, merhamet, adaletin hakikatlerine, flu be-
kas›z memleket mazhar olamad›¤› malûm. Ve onlara
mazhar olacak, baflka yerde de bulunmazsa, o vakit gün-
düz ortas›nda güneflin ›fl›¤›n› gördü¤ümüz hâlde günefli
inkâr etmek derecesinde bir ahmakl›kla, flu gözümüz
önündeki hikmeti inkâr etmek ve flu müflahede etti¤imiz
inayeti inkâr etmek ve flu gördü¤ümüz merhameti inkâr
etmek ve flu pek kuvvetli emarat›, iflarat› görünen adale-
ti inkâr etmek lâz›m gelir.

Hem, bu gördü¤ümüz icraat-› hakîmâne ve ef’al-i ke-
rîmâne ve ihsanat-› rahîmânenin sahibini—hâflâ, sümme
hâflâ—sefih bir oyuncu, gaddar bir zalim oldu¤unu kabul
etmek lâz›m gelir. Bu ise, hakikatlerin z›tlar›na ink›lâb›-
d›r. Hâlbuki, ink›lâb-› hakaik, bütün ehl-i akl›n ittifak›yla
muhaldir, mümkün de¤ildir. Yaln›z, her fleyin vücudunu
inkâr eden Sofestaî eblehler hariçtir.

Demek, bu diyardan baflka bir diyar vard›r. Onda, bir
mahkeme-i kübra, bir ma’dele-i ulya, bir mekreme-i uz-
ma vard›r ki; tâ flu merhamet ve hikmet ve inayet ve ada-
let tamamen tezahür etsinler.

On ‹kinci Suret:

Gel, flimdi dönece¤iz, flu cemaatlerin reisleriyle ve za-
bitleriyle görüflece¤iz ve teçhizatlar›na bakaca¤›z ki; o
teçhizat, yaln›z o meydandaki k›sa bir müddet içinde ge-
çinmek için mi verilmifltir, yahut baflka yerde uzun bir
saadet hayat› tahsil etmek için mi verilmifltir, görelim.
Herkese ve her teçhizata bakamay›z; fakat, numune için 

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi.
ahmak: ak›ls›z.
bekas›z: geçici, sonlu.
diyar: memleket, yer.
ebleh: ahmak, aptal, budala.
ef’al-i kerîmâne: cömertçe yap›-
lan ifller.
ehl-i ak›l: ak›ll›lar, ak›l sahipleri.
emarat: eserler, deliller.
gaddar: ac›madan çok eziyet
eden.
hakikat: gerçek; bir fleyin mahi-
yeti.
hâflâ: asla, kat’iyen.
hayat: yaflam.
hikmet: her fleyin belirli gayeler
yönelik olarak faydal› ve tam ye-
rinde olmas›.
icraat-› hakîmâne: hikmetli icra-
at, gayeli, faydal›, neticeleri göze-
terek ifl yapma.
ihsanat-› rahîmâne: Allah’›n,
mahlûkat›na flefkat ve merha-
metle verdi¤i hediyeler.
inayet: yard›m, ihsan.
inkâr: reddetme, kabul etmeme,
tan›mama, kabul ve tasdik etme-
me, inanmama.
ink›lâb-› hakaik: hakikatlerin de-
¤iflimi, dönüflümü.
ink›lâp: de¤iflim, dönüflüm.
iflarat: iflaretler, belirtiler.
ittifak: birleflme.
lâz›m: gerekli, lüzumlu.
ma’dele-i ulya: büyük ‹lâhî ada-
let yeri.
mahkeme-i kübra: ahiretteki en
büyük mahkeme.
malûm: bilinen, belli, .
mazhar: kavuflma; nail olmufl,
eriflmifl, kavuflmufl, sahip.
mekreme-i uzma: büyük ikram
ve ihsan yeri.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, iyilik etmek.

muhal: imkâns›z, ihtimal d›fl›.
müddet: an, zaman.
mümkün: gerçekleflme ihti-
mali olan.
müflahede: flahit olma, gözle
görme.
numune: örnek.
reis: baflkan.

saadet: mutluluk.
sefih: beyinsiz; zevk ve e¤-
lenceye düflkün; adî, afla¤›l›k.
Sofestaî: Allah’› kabul etme-
mek için, kendisi de dahil, her
fleyin varl›¤›n› inkâr eden.
sümme: tekrar ve tekrar.
tahsil: elde etme, kazanma.

teçhizat: donan›m, araç ve
gereçler.
tezahür: görünme, ortaya
ç›kma..
vücut: varl›k.
zabit: subay, rütbeli asker.
zalim: zulmeden.
z›t: bir fleyin aksi, tersi.
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flu zabitin cüzdan ve defterine bakaca¤›z. Bu cüzdanda
zabitin rütbesi, maafl›, vazifesi, matlûbat›, düstur-u hare-
kât› vard›r.

Bak, bu rütbe birkaç günlük için de¤il, pek uzun bir za-
man için verilebilir. “fiu maafl› hazine-i hassadan filân ta-
rihte alacaks›n” yaz›l›d›r. Hâlbuki o tarih, çok zaman
sonra ve bu meydan kapand›ktan sonra gelir. fiu vazife
ise; flu muvakkat meydana göre de¤il, belki padiflah›n
kurbünde daimî bir saadeti kazanmak için verilmifltir. fiu
matlûbat ise, birkaç günlük bu misafirhanede geçinmek
için olamaz; belki, uzun ve mes’udâne bir hayat için ola-
bilir. fiu düstur ise, bütün bütün aç›¤a verir ki, cüzdan sa-
hibi baflka yere namzettir, baflka âleme çal›fl›r.

Bak, flu defterlerde, aletler teçhizat›n›n suret-i istimali
ve mes’uliyetler vard›r. Hâlbuki, e¤er yaln›z bu meydan-
dan baflka âlî, daimî bir yer bulunmazsa, flu muhkem def-
ter, o kat’î cüzdan bütün bütün manas›z olur. Hem, flu
muhterem zabit ve mükerrem kumandan ve muazzez re-
is, bütün ahaliden afla¤›, herkesten daha bedbaht, daha
bîçare, daha zelil, daha musibetli, daha fakir, daha zay›f
bir derekeye düfler. ‹flte buna k›yas et. Hangi fleye dikkat
etsen, flahadet eder ki, bu fânîden sonra bir bâkî var.

Ey arkadafl! Demek, bu muvakkat memleket bir tarla
hükmündedir, bir talimgâht›r, bir pazard›r. Elbette arka-
s›nda bir mahkeme-i kübra, bir saadet-i uzma gelecektir.
E¤er bunu inkâr etsen, bütün zabitlerdeki cüzdanlar›,
defterleri, teçhizatlar›, düsturlar›, belki flu memleketteki 
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kat’î: kesin, flüphe edilmeyecek.
k›yas: karfl›laflt›rma, de¤erlendir-
me.
kurb: yak›nl›k.
maafl: çal›flanlara verilen para.
mahkeme-i kübra: en büyük
mahkeme.
matlûbat: istenilen fleyler, ala-
caklar.
mes’udâne: mutluca, mutlu ge-
çecek flekilde.
mes’uliyet: sorumluluk.
muazzez: izzet ve fleref sahibi,
sayg› gören.
muhkem: sa¤lam.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lây›k.
musibetli: felâketli, dertli, s›k›nt›-
l›.
muvakkat: geçici.
mükerrem: flerefli, ikram olun-
mufl.
namzet: aday.
reis: baflkan.
rütbe: derece, mertebe.
saadet: mutluluk.
saadet-i uzma: en büyük ebedî
mutluluk.
suret-i istimal: kullanma flekli.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
talimgâh: e¤itim yeri, ö¤renme
yeri.
teçhizat: donan›m, araç ve gereç-
ler.
zabit: subay, rütbeli asker.
zelil: afla¤›l›k, afla¤›lanm›fl.

ahali: halk.
âlem: dünya.
alet: araçlar.
âlî: yüce, yüksek.
bâkî: sürekli, kal›c› olan, yok
olmayan.
bedbaht: talihsiz, zavall›.
bîçare: çaresiz, zavall›.

cüzdan: flahsî bilgilerin yaz›l-
d›¤› küçük defter
daimî: sürekli, devaml›.
dereke: afla¤› derece, afla¤›
mertebe.
düstur: kanun, kural, prensip.
düstur-u harekât: hareketle-
ri düzenleyen kurallar.

fânî: geçici, yok olan.
filân: ilerideki bir, belli olan
bir.
hayat: ömür.
hazine-i hassa: padiflaha ait
iç hazine.
inkâr: kabul etmeme, inan-
mama.



bütün intizamat›, hatta hükûmeti inkâr etmeye mecbur
olursun. Ve bütün vaki olan icraat›n vücudunu tekzip et-
mek lâz›m gelir. O vakit sana insan ve zîfluur denilmez;
Sofestaîlerden daha ak›ls›z olursun.

Sak›n zannetme; tebdil-i memleket delilleri bu “On ‹ki
Suret”e münhas›rd›r. Belki, had ve hesaba gelmez ema-
reler, deliller var ki; flu karars›z, mütegayyir memleket,
zevalsiz, müstakar bir memlekete tahvil edilecektir.
Hem, had ve hesaba gelmez iflaretler, alâmetler var ki;
bu ahali, flu muvakkat misafirhanelerden al›nacak, salta-
nat›n makarr-› daimîsine gönderilecek.

Bahusus, gel sana On ‹ki Suret kuvvetinden daha kuv-
vetli bir bürhan daha gösterece¤im.

‹flte gel, bak! fiu uzaktaki görünen cemaat-i azîme
içinde, evvel adada gördü¤ümüz büyük niflan sahibi ya-
ver-i ekrem bir tebligatta bulunuyor; gidelim, dinleyelim.
Bak, o parlak yaver-i ekrem, bak o yüksekte talik edilmifl
ferman-› azam› ahaliye bildiriyor ve diyor ki:

“Haz›rlan›n›z; baflka, daimî bir memlekete gideceksi-
niz. Öyle bir memleket ki, bu memleket ona nispeten bir
zindan hükmündedir.1 Padiflah›m›z›n makarr-› saltanat›-
na gidip, merhametine, ihsanlar›na mazhar olacaks›-
n›z—e¤er güzelce bu ferman› dinleyip itaat etseniz! Yok-
sa, isyan edip dinlemezseniz, müthifl zindanlara at›lacak-
s›n›z,” gibi tebligatta bulunuyor.

ahali: halk.
alâmet: iz, belirti, iflaret.
bahusus: özellikle.
bürhan: delil, ispat vas›tas›.
cemaat-i azîme: büyük cemaat.
delil: kan›t.
emare: eser, belirti.
ferman: yaz›l› emir, buyruk.
ferman-› azam: en büyük yaz›l›
emir, buyruk.
had ve hesaba gelmez: say›s›z
ve s›n›rs›z.
hükmünde: yerinde, de¤erinde.
icraat: yap›lan ifller, faaliyetler.
ihsan: iyilik etme, güzel davran-
ma.
inkâr: kabul etmeme, inanma-
ma.
intizamat: düzenlemeler, düzen-
ler.
isyan: emre ayk›r› hareket etme,
bafl kald›rma.
itaat: emre göre hareket etme.
lâz›m: gerek.
makarr-› daimî: sürekli merkez,
sürekli kal›nacak yer, daimî otur-
ma yeri.
makarr-› saltanat: hâkimiyet
merkezi.
mazhar: kavuflma, eriflme.
mecbur olmak: zorunda kalmak.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, iyilik etmek.
misafirhane: yolculuk esnas›nda
kal›nan yer.
muvakkat: geçici.
münhas›r: has, s›n›rl›.
müstakar: yerleflmifl, sabit.
mütegayyir: de¤iflen, baflkala-
flan.
müthifl: dehflet veren, korkunç.
nispeten: k›yasla, oranla.
niflan: yap›lan görevi gösteren
iflaret.
saltanat: hâkimiyet, hükümran-
l›k.
Sofestaî: her fleyin varl›¤›n› inkâr
edenler.
suret: tarz, yol.
tahvil: bir hâlden bir hale getir-
me.
talik edilmifl: as›lm›fl, as›l›.
tebdil-i memleket: memleketin
baflka flekle dönüflmesi.
tebligat: bildirmeler, bir emri ya
da haberi baflkalar›na ulaflt›rma-

lar.
tekzip: yalanlama.
vaki: meydana gelmifl, ol-
mufl.

vücut: varl›k, gerçekleflme.
yaver-i ekrem: en de¤erli ve
en cömert memur.
zannetme: sanma.

zevalsiz: sona ermeyen, yok
olmayan.
zindan: hapishane.
zîfluur: fluurlu, fluur sahibi.

1. Dünya mü'minin zindan›, kâfirin Cenneti hükmünde oldu¤u hakk›nda bkz. Müslim, Züht: 1;
Tirmizî, Züht: 16; ‹bni Mâce, Züht: 3; Müsned, 2:197, 323, 389, 485.
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Sen de görüyorsun ki, o ferman-› azamda öyle i’caz-
kâr bir turra var ki, hiçbir vecihle kabil-i taklit de¤il. Se-
nin gibi sersemlerden baflka, herkes o ferman padiflah›n
ferman› oldu¤unu kat’î bilir. Ve o parlak yaver-i ekrem-
de öyle niflanlar var ki, senin gibi körlerden baflka her-
kes o zat›, padiflah›n pek do¤ru tercüman-› evamiri oldu-
¤unu yakînen anlar.

Acaba o yaver-i ekrem o ferman-› azamla beraber bü-
tün kuvvetiyle dava edip tebli¤ ettikleri flu tebdil-i mem-
leket meselesi, hiç kabil midir ki, itiraz kabul etsin? Evet,
kabil de¤il—illâ ki bütün bu gördü¤ümüz her fleyi inkâr
edesin.

fiimdi ey arkadafl! Söz senindir, söyle; ne diyorsan de.

“Ben ne diyece¤im? Daha buna karfl› bir fley denilebi-
lir mi? Gündüz ortas›nda günefle karfl› söz söylenebilir
mi? Yaln›z, derim ki: ‘Elhamdülillâh, yüz bin defa flükür
olsun ki, vehim ve heva tahakkümünden, nefis ve heves
esaretinden kurtulup, daimî hapis ve zindandan halâs ol-
dum. Ve inand›m ki, bu karma kar›fl›k, karars›z misafir-
hanelerden baflka ve kurb-u flahanede bir diyar-› saadet
vard›r; biz de ona namzediz.’”

‹flte, haflir ve ahiretten kinaye ve ibaret olan flu hikâ-
ye-i temsiliye burada tamam oldu. fiimdi tevfik-› ‹lâhî ile
hakikat-i ulyaya geçece¤iz. Geçmifl On ‹ki Surete muka-
bil, on iki mütesanit Hakikat ile bir Mukaddime beyan
edece¤iz.

* * *
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t›rma için verilen hikâye.
i’cazkâr: mu’cizeli, benzeri yap›-
lamayan.
illâ: ancak, yaln›z.
inkâr: yok sayma, kabul etme-
me.
itiraz: bir fikri, hükmü veya duru-
mu kabul etmeyip çürütmeye
kalk›flma, karfl› ç›kma.
kabil: olan, olabilir, mümkün, ih-
timal dairesinde.
kabil-i taklit: taklit edilebilir.
kat’î: kesin, flüphesiz.
kinaye: maksat.
kurb-u flahane: padiflaha yak›n
olma.
misafirhane: yolculuk esnas›nda
kal›nan yer.
mukabil: karfl›l›k.
mukaddime: bafllang›ç, girifl.
mütesanit: birbirini destekleyen.
namzet: aday.
nefis: insan›n kötülü¤ü isteyen
ve sevk eden yan›.
niflan: yap›lan görevi gösteren
iflaret.
suret: tarz, yol.
flükür: nimete karfl› memnuniyet
ifadesi.
tahakküm: hükmü alt›na alma,
bask›.
tebdil-i memleket: memleketin
baflka flekle dönüflmesi.
tebli¤: bildirme, bir emri ya da
haberi baflkalar›na ulaflt›rma.
tercüman-› evamir: emirleri
aç›klayan, izah eden.
tevfik-i ‹lâhî: Allah’›n yard›m› ve
baflar›l› k›lmas›.
turra: mühür, damga.
vecih: yön, taraf.
vehim: bir fleyi olmad›¤› hâlde
var zannetme duygusu.
yakînen: kesin bir bilgiyle, flüp-
heye düflmeden.
yaver-i ekrem: en de¤erli ve en
cömert memur.
zindan: hapishane.

ahiret: öbür dünya, k›yamet-
ten sonra kurulacak olan
âlem.
beyan: anlatma, aç›klama,
izah.
daimî: sürekli, devaml›, son-
suz.
diyar-› saadet: mutluluk yeri.

Elhamdülillâh: Allah’a hamd
olsun, hamd Allah’a aittir.
esaret: esirlik, tutsakl›k.
ferman: yaz›l› emir, buyruk.
ferman-› azam: en büyük
yaz›l› emir, buyruk.
hakikat: gerçek.
hakikat-i ulya: yüce gerçek.

halâs olma: kurtulufla erme.
haflir: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n diriltilip bir ye-
re toplanmalar›.
heva: istek, arzu, nefse ait
olan fleylere düflkünlük.
heves: nefsin geçici istekleri.
hikâye-i temsiliye: karfl›lafl-



Mukaddime
Birkaç “‹flaret”le baflka yerlerde, yani Yirmi ‹kinci, On

Dokuzuncu, Yirmi Alt›nc› Sözlerde izah edilen birkaç
meseleye iflaret ederiz.

B‹R‹NC‹ ‹fiARET

Hikâyedeki sersem adam›n, o emin arkadafl›yla üç ha-
kikatleri var:

• Birincisi: Nefs-i emmarem ile kalbimdir.

• ‹kincisi: Felsefe flakirtleriyle, Kur’ân-› Hakîm tilmiz-
leridir.

• Üçüncüsü: Ümmet-i ‹slâmiye ile millet-i küfriyedir.

Felsefe flakirtleri ve millet-i küfriye ve nefs-i emmare-
nin en müthifl dalâleti Cenab-› Hakk› tan›mamaktad›r.
Hikâyede, nas›l emin adam demiflti: “Bir harf kâtipsiz ol-
maz, bir kanun hâkimsiz olmaz.” Biz de deriz:

Nas›l ki, bir kitap, bahusus öyle bir kitap ki, her keli-
mesi içinde küçük kalemle bir kitap yaz›lm›fl, her harfi
içinde ince kalemle muntazam bir kaside yaz›lm›fl; kâtip-
siz olmak, son derece muhaldir.

Öyle de, flu kâinat nakkafls›z olmak, son derece muhal
ender muhaldir. Zira, bu kâinat öyle bir kitapt›r ki, her
sahifesi çok kitaplar› tazammun eder. Hatta, her kelime-
si içinde bir kitap vard›r, her bir harfi içinde bir kaside
vard›r. Yeryüzü bir sahifedir; ne kadar kitap, içinde var.

bahusus: özellikle, hele.
Cenab-› Hak: Allah.
dalâlet: do¤ru yoldan ayr›lmak.
emin: inan›l›r, güvenilir.
ender: çok seyrek ve az bulunan.
felsefe: dine dayanmayan, haki-
kati bulamayan, hakikatlere s›rt
çeviren, çeliflkiler içerisinde boca-
layan düflünce sistemi.
hakikat: gerçek.
hâkim: yarg›ç, karar verici.
izah: ortaya koyma, eksiksiz an-
latma.
kâinat: varl›k âlemi, âlem.
kanun: yasa, kural.

kaside: övgü fliiri.
kâtip: yazan, yaz›c›.
kâtipsiz: yazars›z, yaz›c›s›z.
mesele: konu.
millet-i küfriye: kâfirler, in-
kâr edenler.
muhal: imkâns›z, olmas›
mümkün olmayan.

mukaddime: ön söz, bafllan-
g›ç, girifl.
muntazam: düzgün, düzenli.
müthifl: dehflet veren, kor-
kunç; kötü.
nakkafls›z: nak›fl iflleyensiz.
nefs-i emmare: insan› kötü-
lü¤e sürükleyen nefis.

sersem: dengesiz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tazammun: içinde bulundur-
ma, içine alma.
tilmiz: ö¤renci, talebe.
ümmet-i ‹slâmiye: ‹slâm üm-
meti, Müslümanlar.
zira: çünkü.
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Bir a¤aç bir kelimedir; ne kadar sahifesi vard›r. Bir mey-
ve, bir harf; bir çekirdek, bir noktad›r. O noktada koca
bir a¤ac›n program›, fihristesi var. ‹flte böyle bir kitap,
evsaf-› celâl ve cemale, nihayetsiz kudret ve hikmete ma-
lik bir Zat-› Zülcelâl’in nakfl-› kalem-i kudreti olabilir. De-
mek, âlemin fluhuduyla, bu iman lâz›m gelir—illâ ki da-
lâletten sarhofl olmufl ola.

Hem nas›l ki, bir hane ustas›z olmaz. Bahusus öyle bir
hane ki; harika sanatlarla, acip nak›fllarla, garip ziynet-
lerle tezyin edilmifl. Hatta, her bir tafl›nda bir saray ka-
dar sanat derç edilmifl. Ustas›z olmak, hiçbir ak›l kabul
edemez; gayet mahir bir sanatkâr ister. Bahusus, o saray
içinde, sinema perdeleri gibi, her saatte hakikî menziller
teflkil edilip, kemal-i intizamla, elbise de¤ifltirdi¤i gibi de-
¤ifltiriyor. Hatta, her bir hakikî perde içinde müteaddit
küçük küçük menziller icat ediliyor.

Öyle de, flu kâinat nihayetsiz hakîm, alîm, kadîr bir
Sâni ister. Çünkü, flu muhteflem kâinat öyle bir sarayd›r
ki; ay, günefl lâmbalar›; y›ld›zlar, mumlar›; zaman bir ip,
bir flerittir ki, o Sâni-i Zülcelâl her sene bir baflka âlemi
ona tak›p gösteriyor. O takt›¤› âlemin içinde üç yüz alt-
m›fl tarzda muntazam suretlerini tecdit ediyor, kemal-i in-
tizamla ve hikmetle de¤ifltiriyor. Yeryüzünü bir sofra-i ni-
met yapm›fl ki, her bahar mevsiminde üç yüz bin enva-›
masnuat›yla tezyin ediyor, had ve hesaba gelmez enva-›
ihsanat›yla dolduruyor. Öyle bir tarzda ki, nihayet ihtilât
içinde ve kar›flm›fl olduklar› hâlde, nihayet derecede im-
tiyaz ve farkla birbirlerinden ayr›l›yor. Baflka cihetleri 
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hikmet sahibi Allah.
hane: ev.
harika: ola¤anüstü vas›flar tafl›-
yan ve hayranl›k hissi uyand›ran.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak faydal› ve tam ye-
rinde olmas›.
icat: yoktan var etmek.
ihtilât: kar›fl›kl›k.
illâ: ancak, yaln›z.
iman: inanç, Allah’a inanma.
imtiyaz: seçilmifllik.
Kadîr: kudret sahibi olan ve her
fleye gücü yeten Allah.
kâinat: evren, tüm yarat›klar,
varl›klar.
kemal-i hikmet: her fleyin mü-
kemmel olarak belirli gayelere
yönelik, faydal› ve tam yerinde
olmas›.
kemal-i intizam: mükemmel dü-
zen.
kudret: güç, kuvvet.
lâz›m gelme: gerekli olma.
mahir: maharetli, elinden iyi ifl
gelen.
malik: sahip.
menzil: yer, mekân.
muhteflem: ihtiflaml›, görkemli, .
muntazam: düzene girmifl, dü-
zenli.
müteaddit: birçok, çeflitli.
nak›fl: süs, ziynet.
nakfl-› kalem-i kudret: kudret
kalemiyle yap›lan iflleme.
nihayet: son derece.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
sanat: ustal›k; güzellik ve estetik.
sanatkâr: ifli ustal›kla yapan.
Sâni: her fleyi sanatla yaratan Al-
lah.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi olan ve her fleyi sanatla
yaratan, Allah.
saray: muhteflem, görkemli bü-
yük yap›.
sarhofl: kendinden geçmifl, akl›
bafl›nda olmayan.
sofra-i nimet: nimet sofras›.
flerit: üzerinde görüntülerin dizil-
di¤i parça; film fleridi.
fluhut: kâinatta Allah’›n varl›k ve
birli¤ini gösteren delilleri görme.
tarz: biçim, flekil, suret.
tecdit: yenileme, tazeleme.
teflkil: yarat›p flekil verme.
tezyin: süsleme, ziynetlendirme.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
ve haflmet sahibi olan zat, Allah.
ziynet: süs.

acip: hayrette b›rakan, flafl›r-
tan.
âlem: dünya.
Alîm: her fleyi hakk›yla bilen
Allah.
bahusus: özellikle, hele.
cihet: yön.
dalâlet: do¤ru yoldan ayr›l-

mak.
derç: yerlefltirme.
enva-› ihsanat: iyilik ve ni-
metlerin çeflitleri.
enva-› masnuat: sanatl› ya-
p›lm›fl varl›klar›n çeflitleri.
evsaf-› celâl ve cemal: ‹lâhî
güzelli¤in ve büyüklü¤ün ni-

telikleri.
fihriste: liste, katalog.
garip: hayret verici.
had ve hesaba gelmez: say›-
s›z ve s›n›rs›z.
hakikî: gerçek.
Hakîm: her fleyi bir maksatla
uygun ve hikmetle yaratan,



buna k›yas et. Nas›l böyle bir saray›n Sâniinden gaflet
edilebilir?

Hem nas›l ki, bulutsuz gündüz ortas›nda, güneflin de-
niz yüzünde bütün kabarc›klar üstünde ve karada bütün
parlak fleylerde ve kar›n bütün parçalar›nda cilvesi gö-
ründü¤ü ve aksi müflahede edildi¤i hâlde, günefli inkâr
etmek, ne derece acip bir divanelik hezeyan›d›r. Çünkü,
o vakit bir tek günefli inkâr ve kabul etmemekle, katarat
say›s›nca, kabarc›klar miktar›nca, parçalar adedince ha-
kikî ve bilasale güneflçikleri kabul etmek lâz›m geliyor.
Her zerrecikte—ki, ancak bir zerre s›k›flabildi¤i hâlde—
koca bir güneflin hakikatini, içinde kabul etmek lâz›m
geldi¤i gibi; aynen öyle de, flu s›ravari içinde her zaman
hikmetle de¤iflen ve düzgünlük içinde her vakit tazelenen
flu muntazam kâinat› görüp, Hâl›k-› Zülcelâl’i evsaf-› ke-
maliyle tasdik etmemek, ondan daha berbat bir dalâlet
divaneli¤idir, bir mecnunluk hezeyan›d›r. Zira her fleyde,
hatta her bir zerrede bir ulûhiyet-i mutlaka kabul etmek
lâz›md›r.

Çünkü, meselâ havan›n her bir zerresi, her bir çiçek
ile her bir meyveye, her bir yapra¤a girer ve iflleyebilir.
‹flte flu zerre, e¤er memur olmazsa, bütün girebildi¤i ve
iflledi¤i masnular›n tarz-› teflkilât›n› ve suretlerini ve
hey’etlerini bilmek lâz›md›r; tâ içinde iflleyebilsin. De-
mek, muhit bir ilim ve kudrete malik olmal› ki, böyle
yaps›n.

acip: tuhaf, flafl›lacak.
adedince: say›s› kadar, miktar›
kadar.
aksi: yans›mas›.
berbat: fena, kötü.
bilasale: kendisinin ayn›s›.
cilve: görüntü.
dalâlet: do¤ru yoldan ayr›lmak.
divanelik: delilik, ak›ls›zl›k.
evsaf-› kemaliye: Allah’›n mü-
kemmel ve kusursuz s›fatlar›.
gaflet: bir fleyin varl›¤›n› unut-
mak ya da göz önünde bulundur-
mamak.
hakikatini: sahip oldu¤u özellik-
leri.
hakikî: gerçek, sahici.
Hâl›k-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi yarat›c›, Allah.
hey’et: hâl, durum, keyfiyet..
hezeyan: saçmalama.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak faydal› ve tam ye-
rinde olmas›.
inkâr: bir fleyin varl›¤›n› kabul et-
meme.
katarat: damlalar.
k›yas: karfl›laflt›rma, de¤erlendir-
me.
kudret: güç, kuvvet.
lâz›m: gerek, gerekli, lüzumlu.

malik: sahip.
masnu: sanatla yap›lm›fl var-
l›k.
mecnun: ç›lg›n, deli.
muhit: her fleyi kuflatan, sa-
ran.
muntazam: düzene girmifl,
düzenli.

müflahede etme: flahit olma,
görme.
Sâni: her fleyin sanatkâr› ve
ustas› olan Allah.
s›ravari: s›ra gibi.
suret: flekil.
tarz-› teflkilât: meydana gelifl
flekli; olufl flekli.

tasdik: bir fleyin varl›¤›n› ve
do¤rulu¤unu kabul etme.
ulûhiyet-i mutlaka: hiç bir
kayda ve flarta ba¤l› olmaks›-
z›n ilâh olma.
zerre: atom; küçük su damla-
c›¤›.
zira: çünkü.
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Meselâ, toprakta, her bir zerresi, kabildir ki, muhtelif
bütün tohumlar ve çekirdeklere medar ve menfle olsun.
E¤er memur olmazsa, lâz›m geliyor ki, otlar ve a¤açlar
adedince manevî cihazat ve makineleri tazammun etsin;
veyahut onlar›n bütün tarz-› teflkilât›n› bilir, yapar, bütün
onlara giydirilen suretleri tan›r, dikebilir bir sanat ve kud-
ret vermek lâz›m gelir.

Daha sair mevcudat› da k›yas et; tâ anlayacaks›n ki,
her fleyde aflikâre vahdaniyetin çok delilleri var.

Evet, bir fleyden her fleyi yapmak ve her fleyi bir tek
fley yapmak, her fleyin Hâl›k’›na has bir ifltir.
1 p√pórªnëpH oípqÑ°nùoj s’pG mAr∆nT røpe r¿pGnh ferman-› zîflan›na dikkat et.

Demek, Vahid-i Ehad’i kabul etmemekle, mevcudat ade-
dince ilâhlar› kabul etmek lâz›m gelir.

‹K‹NC‹ ‹fiARET

Hikâyede bir yaver-i ekremden bahsedilmifl ve denil-
mifl ki: Kör olmayan herkes onun niflanlar›n› görmekle
anlar ki, o zat, padiflah›n emriyle hareket eder ve onun
has bendesidir. ‹flte o yaver-i ekrem, Resul-i Ekremdir
(aleyhissalâtü vesselâm).

Evet, flöyle müzeyyen bir kâinat›n, öyle mukaddes bir
Sâniine böyle bir Resul-i Ekrem, ›fl›k flemse lüzumu de-
recesinde elzemdir. Çünkü, nas›l günefl ziya vermeksizin
mümkün de¤ildir; öyle de, ulûhiyet de peygamberleri
göndermekle kendini göstermeksizin mümkün de¤ildir.

SÖZLER | 103 ONUNCU SÖZ

Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden Allah.
hareket: k›m›ldama.
has: ait, mahsus; en de¤erli.
hikâye: olmufl veya olmas›
mümkün.
ilâh: tanr›, yarat›c›.
kabil: mümkün.
kâinat: evren, tüm varl›klar.
k›yas: karfl›laflt›rma, de¤erlendir-
me.
kudret: güç, kuvvet.
manevî: maddî olmayan.
medar: sebep, vesile.
memur: emir ile hareket eden,
görevli.
menfle: bir fleyin ç›kt›¤› yer, kay-
nak.
mevcudat: var olan her fley, var-
l›klar.
muhtelif: çeflitli, farkl›.
mukaddes: kusur ve noksanlar-
dan uzak, kutsal.
mümkün: olabilirlik.
müzeyyen: süslenmifl, süslü.
niflan: yap›lan görevi gösteren
iflaret.
Resul-i Ekrem: en flerefli elçi
olan Peygamberimiz.
sair: di¤er.
sanat: ustal›k, maharet, ustal›k
eseri.
Sâni: kâinat› sanatl› bir flekilde
yaratan Allah.
suret: flekil, biçim.
flems: günefl.
tarz-› teflkilât: meydana gelifl
flekli.
tazammun: içinde bulundurma.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allah’l›k.
vahdaniyet: Allah’›n birli¤i ve
varl›¤›.
Vahid-i Ehad: bir olan ve birli¤i
her bir fleyde tecelli eden Allah.
yaver-i ekrem: en de¤erli ve en
cömert yard›mc›, temsilci.
zat: kifli.
zerre: atom, en küçük parça.
ziya: ›fl›k.

adedince: say›s›nca, mikta-
r›nca.
aleyhissalâtü vesselâm: sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun.

aflikâre: apaç›k, aç›k bir flekil-
de.
bahsetmek: anlatmak.
bendesi: kulu, hizmetkâr›.
cihazat: organlar, azalar.

delil: kan›t, ispat vas›tas›.
elzem: daha lâz›m, daha lü-
zumlu.
ferman-› zîflan: flan ve fleref
sahibi zat›n buyru¤u, ayet.

1. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp, Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)



Hem, hiç mümkün olur mu ki, nihayet kemalde olan
bir cemal, gösterici ve tarif edici bir vas›ta ile kendini
göstermek istemesin?

Hem, mümkün olur mu ki, gayet cemalde bir kemal-i
sanat, onun üzerine enzar-› dikkati celp eden bir dellâl
vas›tas›yla teflhir istemesin?

Hem, hiç mümkün olur mu ki, bir rububiyet-i amme-
nin saltanat-› külliyesi, kesret ve cüz’iyat tabakat›nda,
vahdaniyet ve samedâniyetini zülcenaheyn bir mebus va-
s›tas›yla ilân›n› istemesin? Yani, o zat, ubudiyet-i külliye
cihetiyle kesret tabakat›n›n dergâh-› ‹lâhiye elçisi oldu¤u
gibi, kurbiyet ve risalet cihetiyle dergâh-› ‹lâhînin kesret
tabakat›na memurdur.

Hem, hiç mümkün olur mu ki, nihayet derecede bir
hüsnüzatî sahibi, cemalinin mehasinini ve hüsnünün le-
taifini âyinelerde görmek ve göstermek istemesin? Yani,
bir habip resul vas›tas›yla—ki, hem habiptir, ubudiyetiy-
le kendini Ona sevdirir, âyinedarl›k eder; hem resuldür,
Onu mahlûkat›na sevdirir—cemal-i esmas›n› gösterir.

Hem, hiç mümkün olur mu ki, acip mu’cizelerle, ga-
rip ve k›ymettar fleylerle dolu hazineler sahibi, sarraf bir
tarif edici ve vassaf bir teflhir edici vas›tas›yla enzar-› hal-
ka arz ve bafllar›nda izhar etmekle, gizli kemalât›n› beyan
etmek irade etmesin ve istemesin?

Hem, mümkün olur mu ki, bu kâinat› bütün esmas›n›n
kemalât›n› ifade eden masnuatla tezyin ederek seyir için 

acip: hayret verici, flafl›rt›c›.
arz: sunma, takdim.
beyan: bildirme, ortaya ç›karma.
celp etme: çekme.
cemal: yüz; güzellik.
cemal-i esma: Cenab-› Allah’›n
isimlerinin güzelli¤i.
cihet: yön, taraf, vazife.
cüz’iyat: parçalar, küçük fleyler.
dellâl: ilân edici, duyurucu.
dergâh-› ‹lâhiye: Allah kat›, Al-
lah’›n huzuru.
enzar-› dikkat: dikkatli bak›fllar.
enzar-› halk: halk›n bak›fllar›, in-
sanlar›n dikkatleri.
esma: isimler.
garip: bambaflka, görülmemifl.
gayet: son derece.
habip: sevilen.
hazine: zenginlik.
hüsnüzatî: güzelli¤i haricî bir se-
beple olmay›p kendisinden olan.
hüsün: güzellik.
ifade: anlatma, anlat›m, anlat›fl.
ilân: duyuru.
irade etmek: dileme, isteme.
izhar: gösterme, meydana ç›kar-
ma.
kemal: mükemmellik, kusursuz-
luk.
kemalât: mükemmellikler, ku-
sursuzluklar.
Kemal-i sanat: sanattaki mü-
kemmellik ve kusursuzluk.
kesret tabakat›: çokluk tabaka-
lar›, varl›k türleri.
kesret ve cüz’iyat tabakat›: azl›k
ve çokluk tabakalar›.
kesret: çokluk.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
kurbiyet: yak›nl›k.
letaif: güzellikler; incelikler.
mahlûkat: Allah taraf›ndan yara-
t›lan varl›klar.
masnuat: sanatla yap›lm›fl varl›k-
lar.
mebus: elçi, Allah taraf›ndan pey-
gamber olarak gönderilmifl olan.
mehasin: güzellikler.
memur: görevli.
mu’cize: ola¤anüstü ve benzersiz
eser ya da ifl.

mümkün: olabilirlik.
nihayet: son derece
resul: elçi, peygamber.
risalet: elçilik.
rububiyet-i amme: Cenab-›
Allah’›n her fleyi içine alan
terbiye edicili¤i.
saltanat-› külliye: her fleyi
kuflatan ve her fleye hükme-
den hâkimiyet.
Samedâniyet: her fley kendi-

sine muhtaç oldu¤u hâlde, Al-
lah’›n hiç bir fleye muhtaç ol-
mamas›.
sarraf: bir fleyin gerçek de¤e-
rini anlayan.
seyir: zevk almak için bakma.
tarif edici: anlat›c›, tan›t›c›.
teflhir: gösterme, sergileme.
tezyin: süsleme, ziynetlendir-
me.
ubudiyet: kulluk.

ubudiyet-i külliye: bütün ya-
rat›klar›n ibadetlerini içine
alan kulluk.
vahdaniyet: Allah’›n birli¤i ve
varl›¤›.
vas›ta: arac›.
vassaf: niteleyen, vas›fland›-
ran, öven.
zat: flah›s.
zülcenaheyn: iki kanatl›, iki
tarafl›.
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garip ve ince sanatlarla süslenilmifl bir saraya benzetsin
de, rehber bir muallim tayin etmesin?1

Hem, hiç mümkün olur mu ki, bu kâinat›n sahibi, flu
kâinat›n tahavvülât›ndaki maksat ve gaye ne olaca¤›n›
müfl’ir t›ls›m-› mu¤lâk›n›, hem mevcudat›n “Nereden?
Nereye? Necisin?” üç sual-i müflkülün muammas›n› bir
elçi vas›tas›yla açt›rmas›n?

Hem, hiç mümkün olur mu ki, bu güzel masnuat ile
kendini zîfluura tan›tt›ran ve k›ymetli nimetler ile kendini
sevdiren Sâni-i Zülcelâl, onun mukabilinde zîfluurdan
marziyat› ve arzular› ne oldu¤unu bir elçi vas›tas›yla bil-
dirmesin?

Hem, hiç mümkün olur mu ki, nev-i insan› fluurca kes-
rete müptelâ, istidatça ubudiyet-i külliyeye müheyya su-
retinde yarat›p, muallim bir rehber vas›tas›yla onlar› kes-
retten vahdete yüzlerini çevirmek istemesin?

Daha bunlar gibi çok vezaif-i nübüvvet var ki, her biri
bir bürhan-› kat’îdir ki, ulûhiyet risaletsiz olamaz.

fiimdi, acaba âlemde Muhammed-i Arabî Aleyhissalâ-
tü Vesselâmdan, beyan olunan evsaf ve vezaife, daha
ehil ve daha cami kim zuhur etmifl? Ve rütbe-i risalete ve
vazife-i tebli¤e ondan daha elyak, daha evfak, hiç zaman
göstermifl midir? Hay›r, asla ve kat’a! Belki o, bütün re-
sullerin seyyididir, bütün enbiyan›n imam›d›r, bütün asfi-
yan›n serveridir, bütün mukarrebînin akrebidir, bütün
mahlûkat›n ekmelidir, bütün mürflitlerin sultan›d›r.
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istidat: kabiliyet, yetenek.
kat’a: asla, kesinlikle hay›r.
kesret: çokluk, bolluk.
mahlûkat: yarat›lm›fllar, yarat›k-
lar.
maksat: amaç, hedef.
marziyat: raz› olunacak fleyler.
masnuat: sanatla yap›lm›fl varl›k-
lar.
mevcudat: varl›klar.
muallim: ö¤retmen, ö¤retici, ö¤-
reten.
muamma: bilmece, anlafl›lmas›
zor olan s›r.
Muhammed-i Arabî: Araplar›n
içinden ç›kan Peygamberimiz Hz.
Muhammed.
mukabil: karfl›l›k.
mukarrebîn: Allah’a yak›n olan-
lar.
müheyya: haz›rlanm›fl, uygun.
mümkün: olabilir, gerçekleflebilir.
müptelâ: düflkün, tutkun.
mürflit: irflat eden, do¤ru yolu
gösteren.
müfl’ir: haber veren, yaz›l› olarak
bildiren.
nev-i insan: insan cinsi, insano¤-
lu.
nimet: iyilik, maddî ve manevî ih-
san.
rehber: tarif eden, tan›tan, yol
gösteren.
resul: peygamber.
risalet: elçilik, peygamberlik.
rütbe-i risalet: peygamberlik rüt-
besi.
sanat: hüner, ustal›k.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi olan ve her fleyi sanatla
yaratan, Allah.
server: bafl, baflkan, reis.
seyyid: efendi, reis.
sual-i müflkül: cevaplanmas› zor
soru.
sultan: padiflah, hükümdar.
fluur: bir fleyi anlama, tan›ma ve
kavrama gücü.
tahavvülât: hâl de¤ifltirmeler,
hâlden hale girmeler.
tayin: görevlendirme, atama.
t›ls›m-› mu¤lâk: anlafl›lmas› zor,
kapal›, gizli s›r.
ubudiyet-i külliye: bütün yara-
t›klar›n ibadetlerini içine alan kul-
luk.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allah’l›k.
vahdet: birlik.
vas›ta: arac›.
vazife-i tebli¤: bildirme vazifesi,
peygamberlik vazifesi.
vezaif: vazifeler, görevler.
vezaif-i nübüvvet: peygamberlik
vazifeleri.
zîfluur: fluurlu, fluur sahibi.
zuhur: meydana ç›kma, görün-
me.

akreb: en yak›n, daha yak›n.
asfiya: Hz. Peygamberin
(a.s.m.) vârisi hükmünde,
onun meslek ve gayelerini
hayata geçirmeye ve tatbike
çal›flan âlim zatlar.
asla: hiç bir zaman.
beyan: anlatma, ortaya koy-

ma.
bürhan-› kat’î: kesin delil.
cami: pek çok farkl› özelli¤i
kendinde bulunduran.
ehil: uygun, lây›k.
ekmel: daha mükemmel.
elyak: daha lây›k.
enbiya: peygamberler.

evfak: daha uygun.
evsaf: s›fatlar, nitelikler, özel-
likler.
garip: görülmemifl, bambafl-
ka.
gaye: maksat, hedef, ulafl›l-
mak istenen netice.
imam: önder.

1. Bkz. ‹bni Mâce, Mukaddime: 17; Darimî, Mukaddime: 32.



Evet, ehl-i tahkikat›n ittifak›yla, flakk-› kamer ve par-
maklar›ndan su akmas› gibi bine bali¤ mu’cizat›ndan had
ve hesaba gelmez delâil-i nübüvvetinden baflka, Kur’ân-›
Azîmüflflan gibi bir bahr-i hakaik ve k›rk vecihle mu’cize
olan mu’cize-i kübra günefl gibi risaletini göstermeye kâ-
fidir. Baflka risalelerde ve bilhassa Yirmi Beflinci Sözde
Kur’ân’›n k›rka karip vücuh-u i’caz›ndan bahsetti¤imiz-
den burada k›sa kesiyoruz.

ÜÇÜNCÜ ‹fiARET

Hat›ra gelmesin ki, bu küçücük insan›n ne ehemmiye-
ti var ki, bu azîm dünya onun muhasebe-i a’mali için ka-
pans›n; baflka bir daire aç›ls›n? Çünkü, bu küçücük in-
san, camiiyet-i f›trat itibar›yla flu mevcudat içinde bir us-
tabafl› ve bir dellâl-› saltanat-› ‹lâhiye ve bir ubudiyet-i kül-
liyeye mazhar oldu¤undan, büyük ehemmiyeti vard›r.

Hem, hat›ra gelmesin ki, k›sac›k bir ömürde nas›l ebe-
dî bir azaba müstahak olur? Zira küfür, flu mektubat-› Sa-
medâniye derecesinde ve k›ymetinde olan kâinat› mana-
s›z, gayesiz bir derekeye düflürdü¤ü için, bütün kâinata
karfl› bir tahkir oldu¤u gibi, bu mevcudatta cilveleri, na-
k›fllar› görünen bütün esma-i kudsiye-i ‹lâhiyeyi inkâr ile
red ve Cenab-› Hakk›n hakkaniyet ve s›dk›n› gösteren
gayrimütenahi bütün delillerini tekzip oldu¤undan, niha-
yetsiz bir cinayettir. Nihayetsiz cinayet ise, nihayetsiz
azab› icap eder.

muhasebe-i a’mal: amellerin
de¤erlendirilmesi.
müstahak: hak eden, hak et-
mifl.
nak›fl: iflleme, eser.
nihayetsiz: sonsuz.
red: kabul etmeme, tan›ma-
ma.

risale: Risale-i Nur’un bölüm-
leri.
risalet: peygamberlik, elçilik.
s›dk: do¤ruluk, gerçeklik.
flakk-› kamer: ay›n ikiye bö-
lünmesi.
tahkir: hakaret etme, afla¤›-
lama.

tekzip: yalanlama.
ubudiyet-i külliye: bütün ya-
rat›klar›n ibadetlerini içine
alan kulluk.
vecih: yön, taraf.
vücuh-u i’caz: mu’cizelik
yönleri.
zira: çünkü.
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azap: ac› ve s›k›nt›.
azîm: büyük.
bahr-i hakaik: apaç›k hakikatler
denizi, gerçekler denizi.
bahsetmek: anlatmak.
bali¤: ulaflm›fl.
bilhassa: özellikle.
camiiyet-i f›trat: bir çok kabiliyet
ve özellikleri içine alan yarat›l›fl.
Cenab-› Hak: Allah.
cilve: görünme, yans›ma.
cinayet: a¤›r suç.
delâil-i nübüvvet: peygamberlik
delilleri.
delil: kan›t.
dellâl-› saltanat-› ‹lâhiye: ‹lâhî
saltanat›n ilânc›s›.
dereke: afla¤› derece.
ebedî: sonsuz, sürekli.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehl-i tahkikat: hakikatleri delille-
riyle bilen âlimler.
esma-i kudsiye-i ‹lâhiye: Allah’›n
kutsal, mukaddes ve muazzez
isimleri.
gayesiz: amaçs›z.
gayrimütenahi: sonu olmayan.
had ve hesaba gelmez: say›s›z
ve s›n›rs›z.
hakkaniyet: hak ve adalete uy-
gunluk.
hat›ra gelmek: akla gelmek, kal-
be gelmek.
icap etme: gerektirme.
inkâr: kabul etmeme.
ittifak: bir konuda ayn› fikirde ol-
ma.
kâfi: yeterli.
karip: yak›n.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve flere-
fi yüce olan Kur’ân.
küfür: inkâr, red; Allah’›n varl›¤›-
na, birli¤ine inanmama.
mazhar: nail olma, flereflenme,
kavuflma.
mektubat-› Samedâniye: Ce-
nab-› Hakk›n isim ve s›fatlar›n›
anlatan, Allah’›n birli¤ini gösteren
varl›klar.
mevcudat: varl›klar, yarat›lm›fllar.
mu’cizat: mu’cizeler, ola¤anüstü
ve benzersiz eser ya da ifller.
mu’cize: ola¤anüstü ve benzersiz
eser ya da ifl.
mu’cize-i kübra: en büyük
mu’cize.



DÖRDÜNCÜ ‹fiARET

Nas›l ki, hikâyede On ‹ki Suretle gördük ki, hiçbir ci-
hetle mümkün de¤il, öyle bir padiflah›n öyle muvakkat
misafirhane gibi bir memleketi bulunsun da, müstakar ve
haflmetine mazhar ve saltanat-› uzmas›na medar di¤er
daimî bir memleketi bulunmas›n.

Öyle de, hiçbir vecihle mümkün de¤il ki, bu fânî âle-
min bâkî Hâl›k’› bunu icat etsin de, bâkî bir âlemi icat et-
mesin.

Hem mümkün de¤il, flu bedî ve zail kâinat›n Sermedî
Sânii bunu halk etsin de, müstakar ve daimî di¤er bir kâ-
inat› icat etmesin.

Hem mümkün de¤il, bu meflher ve meydan-› imtihan
ve tarla hükmünde olan dünyan›n Hakîm ve Kadîr ve
Rahîm olan Fât›r’› onu yarats›n, onun bütün gayelerine
mazhar olan dâr-› ahireti halk etmesin.

Bu hakikate on iki kap› ile girilir; On ‹ki Hakikat ile o
kap›lar aç›l›r. En k›sa ve basitten bafllar›z.

* * *
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yaratma.
Kadîr: kudret sahibi olan ve her
fleye gücü yeten Allah.
kâinat: evren, tüm varl›klar.
mazhar: gösteren.
medar: sebep, vesile.
meflher: sergi, gösterme yeri.
meydan-› imtihan: imtihan mey-
dan›, dünya.
muvakkat: geçici.
mümkün: olabilirlik.
müstakar: de¤iflmeyen, sabit.
Rahîm: merhametli, ac›yan, ac›-
y›p esirgeyen.
saltanat-› uzma: en büyük hâki-
miyet.
Sâni: sanatla yaratan usta, Allah.
Sermedî: ebedî, sürekli, daimî,
ölümsüz.
suret: flekil, tarz, biçim.
vecih: yön, yan.
zail: sona eren, yok olan.

âlem: dünya, kâinat.
bâkî: ebedî, sonsuz, sürekli,
yok olmayan
basit: kolay.
bedî: eflsiz güzellikte olan,
harika.
cihet: yön, taraf.
daimî: sürekli, devaml›.

dâr-› ahiret: ahiret yurdu.
fânî: geçici, yok olan.
Fât›r: benzersiz ve harika
fleyleri yaratan, her fleyi fark-
l› f›tratlarda yaratan Allah.
gaye: istek, amaç.
Hakîm: her fleyi bir maksada
uygun ve hikmetle yaratan.

Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden Allah.
halk: yaratma.
haflmet: büyüklük, heybet
hikâye: olmufl veya olmas›
mümkün olaylar› sözlü veya
yaz›l› olarak anlatma.
icat: vücuda getirme, yoktan



Birinci Hakikat
Bab-› rububiyet ve saltanatt›r ki, ism-i Rabbin cilvesi-

dir.

Hiç mümkün müdür ki, fle’n-i rububiyet ve saltanat-›
ulûhiyet, bahusus böyle bir kâinat›, kemalât›n› göster-
mek için gayet âlî gayeler ve yüksek maksatlar ile icat et-
sin, onun gayat ve makas›d›na karfl›, iman ve ubudiyetle
mukabele eden mü’minlere mükâfat› bulunmas›n ve o
makas›d› red ve tahkir ile mukabele eden ehl-i dalâlete
mücazat etmesin?

‹kinci Hakikat
Bab-› kerem ve rahmettir ki, Kerîm ve Rahîm isminin

cilvesidir.

Hiç mümkün müdür ki, gösterdi¤i âsâr ile nihayetsiz
bir kerem ve nihayetsiz bir rahmet ve nihayetsiz bir izzet
ve nihayetsiz bir gayret sahibi olan flu âlemin Rabbi, ke-
rem ve rahmetine lây›k mükâfat, izzet ve gayretine fla-
yeste mücazatta bulunmas›n?

Evet, flu dünya gidiflat›na bak›lsa, görülüyor ki, en âciz,
en zay›ftan tut,(HAfi‹YE) tâ en kaviye kadar her canl›ya lây›k
bir r›z›k veriliyor. En zay›f, en âcize en iyi r›z›k veriliyor. 

âciz: eli yetmez, gücü yetmez,
güçsüz.
âlem: dünya.
âlî: yüce, yüksek.
âsâr: eserler.
bab-› kerem ve rahmet: flefkat,
merhamet ve cömertlik, ikram
ihsan kap›s›.
bab-› rububiyet ve saltanat: ter-
biye edicilik ve hâkimiyet kap›s›.
bahusus: özellikle.
binaen: ... den dolay›, dayanarak.
cilve: görüntü, yans›ma.
delil-i kat’î: kesin delil.
derd-i maiflet: geçim s›k›nt›s›.
d›yk-› maiflet: geçim darl›¤›.
ehl-i dalâlet: dalâlette gidenler,
inkâr edenler.
gayat: hedefler, amaçlar.
gaye: hedef, amaç.
gayet: son derece.
gayret: koruma muhafaza etme
duygusu; haysiyet.
gidiflat: olaylar›n geliflme biçimi.
hakikat: gerçek.
hafliye: dipnot, ek.
hile: aldatma, kand›rma.
hüsnümaiflet: geçim güzelli¤i;
güzelce beslenmek.
icat: vücuda getirme, yoktan ya-
ratma.
iftikar: fakirlik, fakir oldu¤unu
göstermesi.
ihtiyar: seçme, irade.
iktidar: güç, kudret, gereken
kuvvet.
iktidars›z: güçsüz.
iman: inanma, inanç.
ism-i Rab: Cenab-› Hakk›n terbi-
ye edici Rab ismi.
izzet: de¤er, itibar, fleref, yücelik,
üstünlük.
kavi: kuvvetli, güçlü.
kemalât: mükemmellikler, ku-
sursuzluklar.
kerem: cömertlik, lütuf, ihsan,
ba¤›fl.
Kerîm: kimseye muhtaç olma-
yan, sonsuz ikram ve gerçek zen-
ginlik sahibi Allah.
lây›k: yak›flan, yak›fl›r, münasip.
makas›d: amaçlar, neticeler.
maksat: amaç; netice.
makusen mütenasip: ters oran-
t›l›.
mukabele: karfl›l›k verme, karfl›-
lama.
muktedir: güçlü, kuvvetli.
mücazat: bir suça karfl› verilen
ceza.
mükâfat: ödül.
mü’min: iman eden, inanan.
mümkün: olabilirlik.
müptelâ: düflkün ve tutulmufl
olan.

nihayetsiz: sonsuz.
Rahîm: sonsuz merhamet sa-
hibi ve mahlûkata çok flefkat
eden Allah.
rahmet: ac›ma, merhamet
etme, esirgeme, ba¤›fllama,
flefkat gösterme.
red: kabul etmeme.

r›z›k: hayat› devam ettirme-
ye yetecek miktarda yiyecek.
r›zk-› helâl: helâl r›z›k.
saltanat-› ulûhiyet: ortak ka-
bul etmeyen ‹lâhî hâkimiyet.
semiz: besili, etine dolgun.
flayeste: yak›fl›r, uygun, lây›k,
münasip.

fle’n-i rububiyet: terbiye edi-
cili¤in gere¤i.
tahkir: hakaret etme, afla¤›-
lama.
ubudiyet: kulluk, itaat.
vücut: beden.
zekâvet: zekilik, kavrama ka-
biliyeti.
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HAfi‹YE: R›zk-› helâl iktidar ile al›nmad›¤›na, belki iftikara binaen veril-
di¤ine delil-i kat’î, iktidars›z yavrular›n hüsnümaifleti ve muktedir canavar-
lar›n d›yk-› maifleti, hem zekâvetsiz bal›klar›n semizli¤i ve zekâvetli, hileli
tilki ve maymunun derd-i maifletle vücutça zay›fl›¤›d›r. Demek, r›z›k ikti-
dar ve ihtiyar ile makusen mütenasiptir; ne derece iktidar ve ihtiyar›na
güvense, o derece derd-i maiflete müptelâ olur.



Her dertliye ummad›¤› yerden derman yetifltiriliyor. Öyle
ulvî bir keremle ziyafetler, ikramlar olunuyor ki, nihayet-
siz bir Kerem Eli, içinde iflledi¤ini bedaheten gösteriyor.

Meselâ, bahar mevsiminde, Cennet hurileri tarz›nda
bütün a¤açlar› sündüsmisal libaslar ile giydirip, çiçek ve
meyvelerin murassaat›yla süslendirip, hizmetkâr ederek,
onlar›n lâtif elleri olan dallar›yla çeflit çeflit en tatl›, en mu-
sanna meyveleri bize takdim etmek; hem, zehirli bir sine-
¤in eliyle flifal› en tatl› bal› bize yedirmek; hem, en güzel
ve yumuflak bir libas› elsiz bir böce¤in eliyle bize giydir-
mek; hem, rahmetin büyük bir hazinesini küçük bir çekir-
dek içinde bizim için saklamak, ne kadar cemîl bir kerem,
ne kadar lâtif bir rahmet eseri oldu¤u bedaheten anlafl›l›r.

Hem, insan ve baz› canavarlardan baflka, günefl ve ay
ve arzdan tut, tâ en küçük mahlûka kadar her fley ke-
mal-i dikkatle vazifesine çal›flmas›, zerrece haddinden te-
cavüz etmemesi, bir azîm heybet taht›nda umumî bir ita-
at bulunmas›, büyük bir Celâl ve ‹zzet Sahibinin emriyle
hareket ettiklerini gösteriyor.

Hem, gerek nebatî ve gerek hayvanî ve gerek insanî
bütün validelerin o rahîm flefkatleriyle (HAfi‹YE) ve süt gibi 
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hafliye: dipnot.
hayvanî: hayvansal.
heybet: korku, hürmet, sayg›.
himaye: koruma, esirgeme.
hizmetkâr: hizmetçi.
huri: Cennet k›z›.
ikram: iltifat için bir fleyler ver-
me.
insanî: insanl›k.
ifllemek: ifl yapmak, çal›flmak
ifllettirmek: çal›flt›rmak.
it: köpek.
itaat: boyun e¤me.
izzet: de¤er, k›ymet, fleref, yüce-
lik.
kemal-i dikkat: tam ve mükem-
mel bir dikkat.
kerem: cömertlik, ba¤›fl.
Kerem Eli: ikram sahibi olan Al-
lah’›n eli.
Kerîm: s›n›rs›z ikram, ihsan ve cö-
mertlik sahibi Allah.
lâtif: hofl, güzel.
libas: elbise, giysi.
mahlûk: yarat›lm›fl, yarat›k.
murassaat: de¤erli tafllarla süs-
lenmifl fleyler.
musanna: sanatl›.
nam: isim, ünvan.
nebatat: bitkiler.
nebatî: bitkisel.
nefis: istek ve arzu.
nihayetsiz: sonsuz.
Rahîm: merhametli, flefkatli •
rahmeti her fleyi kuflatan, sonsuz
flefkat ve merhamet sahibi olan
Allah.
rahmet: ac›ma, merhamet etme.
sündüsmisal: ipekli elbise gibi.
fiefîk: flefkatli, merhamet eden
ve esirgeyen Allah.
flefkat: ac›ma ve esirgeme.
flifa: sa¤l›k, flifa bulmak.
fluur: bilinç, anlay›fl, idrak.
fluurkârâne: bilinçli ve fluurlu bir
flekilde.
takdim: arz etme, sunma.
tarz: biçim, flekil.
tecavüz: haddini aflma.
tercih: bir fleyi di¤erlerinden üs-
tün tutma.
ulvî: yüce, yüksek.
umumî: genel.
valide: ana, anne.
zerrece: az›c›k; en küçük miktar-
da.
ziyafet: ikram için verilen yemek,
yemekli davet, flölen.

alîm: çok bilen, en çok bilen.
arz: yer, dünya.
azîm: büyük, yüce.
bedaheten: apaç›k.
behimiyat: hayvanî varl›klar.
bilbedahe: apaç›k.
bizzarure: zarurî olarak, kaç›-
n›lmaz bir flekilde, kesinlikle.

Celâl: haflmet, görkem, yüce-
lik.
Celâl ve ‹zzet Sahibi: yücelik
ve fleref sahibi olan Allah.
cemîl: güzel.
derman: ilâç.
had: s›n›r, gücünün üstüne
ç›kma.

Hakîm: her fleyi hikmetle, be-
lirli gayelere yönelik olarak,
manal›, faydal› ve tam yerli
yerinde yaratan Allah.
hakîmâne: hikmetle ifl yapa-
na yak›flacak surette.
halis: hilesiz, kat›ks›z.
hareket: oynama, deprenme.

HAfi‹YE: Evet, aç bir aslan zay›f bir yavrusunu kendi nefsine tercih ede-
rek, elde etti¤i bir eti yemeyip yavrusuna vermesi; hem, korkak tavuk,
yavrusunu himaye için ite, aslana sald›rmas›; hem, incir a¤ac› kendi ça-
mur yiyerek yavrusu olan meyvelerine halis süt vermesi, bilbedahe niha-
yetsiz Rahîm, Kerîm, fiefîk bir Zat›n hesab›yla hareket ettiklerini kör ol-
mayana gösteriyorlar. Evet, nebatat ve behimiyat gibi fluursuzlar›n gayet
derecede fluurkârâne ve hakîmâne ifller görmesi, bizzarure gösterir ki, ga-
yet derecede Alîm ve Hakîm birisi vard›r ki, onlar› ifllettiriyor; onlar,
Onun nam›yla iflliyorlar.



o lâtif g›da ile o âciz ve zay›f yavrular›n terbiyesi, ne ka-
dar genifl bir rahmetin cilvesi iflledi¤i bedaheten anlafl›l›r.

Bu âlemin Mutasarr›f›n›n madem nihayetsiz böyle bir
keremi, nihayetsiz böyle bir rahmeti, nihayetsiz öyle bir
celâl ve izzeti vard›r; nihayetsiz celâl ve izzet, edepsizle-
rin tedibini ister; nihayetsiz kerem, nihayetsiz ikram is-
ter; nihayetsiz rahmet, kendine lây›k ihsan ister. Hâlbu-
ki, bu fânî dünyada ve k›sa ömürde, denizden bir damla
gibi, milyonlar cüzden ancak bir cüz’ü yerleflir ve tecelli
eder. Demek o kereme lây›k ve o rahmete flayeste bir
dâr-› saadet olacakt›r. Yoksa, gündüzü ›fl›¤›yla dolduran
güneflin vücudunu inkâr etmek gibi, bu görünen rahme-
tin vücudunu inkâr etmek lâz›m gelir. Çünkü, bir daha
dönmemek üzere zeval ise, flefkati musibete, muhabbeti
h›rkate ve nimeti nikmete ve akl› mefl’um bir alete ve lez-
zeti eleme kalbettirmekle, hakikat-i rahmetin intifas› lâ-
z›m gelir.

Hem, o celâl ve izzete uygun bir dâr-› mücazat olacak-
t›r. Çünkü, ekseriya, zalim izzetinde, mazlum zilletinde
kal›p, buradan göçüp gidiyorlar. Demek, bir mahkeme-i
kübraya b›rak›l›yor, tehir ediliyor; yoksa bak›lm›yor de¤il.
Bazen dünyada dahi ceza verir. Kurun-u salifede cereyan
eden asi ve mütemerrit kavimlere gelen azaplar gösteri-
yor ki, insan bafl›bofl de¤il; bir celâl ve gayret sillesine
her vakit maruzdur.

Evet, hiç mümkün müdür ki, insan, umum mevcudat
içinde ehemmiyetli bir vazifesi, ehemmiyetli bir istidad›
olsun da, insan›n Rabbi de insana bu kadar muntazam 

âciz: eli yetmez, gücü yetmez,
güçsüz.
âlem: kâinat.
asi: isyan eden, bafl kald›ran.
azap: ceza.
bedaheten: apaç›k.
celâl: haflmet, görkem, yücelik;
nihayet derecede büyüklük, aza-
met, ululuk.
cereyan etmek: meydana gel-
mek.
ceza: yanl›fl hareket sonunda uy-
gulanan yapt›r›m.
cilve: Esma-i ‹lâhînin yans›mas›.
cüz: k›s›m, parça.
dâr-› mücazat: ceza verilme yeri.
dâr-› saadet: mutluluk yeri, Cen-
net.
edepsiz: ahlâks›z, terbiyesiz.
ehemmiyetli: önemli.
ekseriya: ço¤unlukla.
elem: ac›, s›k›nt›.
fânî: ölümlü, geçici.
gayret: haysiyet, fleref.
g›da: yiyip içilen fleyler.
hakikat-› rahmet: rahmetin asl›,
esas›, gerçek mahiyeti.
h›rkat: ayr›l›k atefli.
ihsan: iyilik etme, ba¤›fllama.
ikram: a¤›rlama, sayg› gösterme,
hürmet etme.
inkâr: inanmamak.
intifa: sönme, yok olma, ortadan
kalkma.
istidat: kabiliyet
izzet: de¤er, k›ymet, itibar, fleref,
yücelik.
kavim: insan toplulu¤u.
kerem: cömertlik, lütuf, ihsan,
ba¤›fl.
kurun-u salife: geçmifl as›rlar.
lâtif: tatl›, flirin.
lâz›m: gerek, gerekli, lüzumlu.
madem: de¤il mi ki.
mahkeme-i kübra: öldükten
sonra bütün insanlar›n diriltilerek
Allah huzurunda hesaba çekile-
ce¤i mahkeme.
maruz: tesirinde ve karfl›s›nda ol-
ma.
mazlum: zulüm görmüfl, zulme
u¤ram›fl.
mefl’um: kötü, u¤ursuz.
mevcudat: varl›klar.
muhabbet: sevgi, sevme, dost-
luk.
muntazam: intizaml›, düzgün,
tertipli.
musibet: felâket, belâ, s›k›nt›.
mutasarr›f: sonsuz tasarruf hakk›
ve yetkisi olan, her ifli kendi istek
ve kurallar›na göre idare eden Al-
lah.
mümkün: olabilir.
mütemerrit: dik bafll›l›k eden,

inatç›.
nihayetsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
nikmet: s›k›nt›, azap.
nimet: iyilik, ihsan, ba¤›fl.
rahmet: ac›ma, merhamet
etme, esirgeme.
sille: tokat.
flayeste: uygun, lây›k, müna-

sip.
flefkat: ac›yarak ve esirgeye-
rek sevme.
tecelli: yans›ma, görünme.
tedip: edeplendirme, edep
verme.
tehir: geciktirme, erteleme.
terbiye: yetifltirme, besleyip

büyütme.
umum: bütün, genel, hepsi.
vakit: zaman.
vücut: var olma, varl›k.
zalim: zulmeden, haks›zl›k
eden.
zeval: sona erme, yok olma.
zillet: hakirlik, afla¤›l›k.
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masnuat›yla Kendini tan›tt›rsa, mukabilinde insan iman
ile Onu tan›mazsa; hem, bu kadar rahmetin süslü mey-
veleriyle Kendini sevdirse, mukabilinde insan ibadetle
kendini Ona sevdirmese; hem, bu kadar bu türlü nimet-
leriyle muhabbet ve rahmetini ona gösterse, mukabilin-
de insan flükür ve hamd ile Ona hürmet etmese, cezas›z
kals›n, bafl›bofl b›rak›ls›n, o izzet, gayret sahibi Zat-› Zül-
celâl, bir dâr-› mücazat haz›rlamas›n?

Hem, hiç mümkün müdür ki, o Rahman-› Rahîm’in
kendini tan›tt›rmas›na mukabil iman ile tan›makla; ve
sevdirmesine mukabil ibadetle sevmek ve sevdirmekle;
ve rahmetine mukabil flükür ile hürmet etmekle mukabe-
le eden mü’minlere bir dâr-› mükâfat›, bir saadet-i ebedi-
yeyi vermesin?

Üçüncü Hakikat
Bab-› hikmet ve adalet olup, ism-i Hakîm ve Âdil’in

cilvesidir.

Hiç mümkün müdür ki, (HAfi‹YE) zerrelerden günefllere
kadar cereyan eden hikmet ve intizam, adalet ve mizan 
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överek bildirme.
haflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n bir yere toplanmalar›.
hafliye: dipnot, ek.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›; ‹lâhî ga-
ye.
hürmet: sayg›.
iman: inanç, itikat, tasdik.
imkân: olabilirlik.
imtina: kaç›nma.
inkâr: reddetme, tan›mama,
inanmama.
intizam: düzgünlük, tertipli olma.
ism-i Hakîm ve Âdil: Allah’›n her
fleyi faydal› ve hikmetli yapan
Hakîm ve her fiilinde adaletli olan
Âdil ismi bölümü.
istib’at: ak›ldan uzak görme.
izzet: fleref, yücelik, kuvvet ve
kudret.
kat’iyen: kesin olarak.
küfür: inkâr, inanmama.
makuliyet: akla uygun olan fle-
yin hâli.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
mizan: ölçü.
muhabbet: sevgi, sevme.
muhal: imkâns›z.
muhaliyet: imkâns›zl›k.
mukabele etmek: karfl›l›k ver-
mek.
mukabil: karfl›, karfl›l›k, muadil.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
mü’min: iman eden, Allah’a ve
onun bildirdi¤i her fleye inanan.
mümkün: var edilmifl olanlar, ya-
rat›lanlar.
müflkülât: güçlükler, zorluklar.
Rahman-› Rahîm: dünya ve ahi-
rette yaratt›klar›na sonsuz rah-
met, flefkat ve merhametiyle
muamele eden Allah.
rahmet: ac›ma, merhamet etme.
saadet-i ebediye: sonsuz mutlu-
luk.
s›r: gizli ifl veya söz.
suubet: güçlük, zorluk.
sühulet: kolayl›k.
flamar: tokat.
flükür: görülen bir iyili¤e karfl›l›k
hoflnutluk.
tabir: ifade, söz.
vücup: varl›k, gerekme.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
ve haflmet sahibi olan zat, Allah.
zerre: maddenin en küçük parça-
s›, atom.

adalet: hakkaniyet; her hak
sahibine hakk›n›n tam ve ek-
siksiz verilmesi.
âdil: adaletli olan.
bab-› hikmet ve adalet:
maslahat ve adalet kap›s›.
cereyan etmek: var olmak,
geçerli olmak.

ceza: karfl›l›k; suç ve kusura
uygulanan müeyyide
dalâlet: sapma; iman ve ‹slâ-
miyetten ayr›lma.
dâr-› mücazat: ceza yeri.
dâr-› mükâfat: mükâfat yur-
du, Cennet.
ehl-i felsefe: felsefe ile u¤ra-

flanlar.
ekser: en çok.
elhâs›l: özetle.
gayret: haysiyet, fleref
hakikat: gerçek, delil.
hakikî: gerçek, sahici.
hamd: Allah’a karfl› olan flük-
ran ve memnuniyetini onu

HAfi‹YE: Evet, “Hiç mümkün müdür ki…” fiu cümle çok tekrar ediliyor.
Çünkü, mühim bir s›rr› ifade eder. fiöyle ki:

Ekser küfür ve dalâlet istib’attan ileri gelir. Yani, ak›ldan uzak ve muhal
görür, inkâr eder. ‹flte, “Haflir Sözü”nde kat’iyen gösterilmifltir ki, hakikî
istib’at, hakikî muhaliyet ve ak›ldan uzakl›k ve hakikî suubet, hatta imtina
derecesinde müflkülât küfür yolundad›r ve dalâletin mesle¤indedir. Ve ha-
kikî imkân ve hakikî makuliyet, hatta vücup derecesinde sühulet iman yo-
lundad›r ve ‹slâmiyet caddesindedir.

Elhâs›l, ehl-i felsefe istib’at ile inkâra gider; Onuncu Söz, istib’at hangi
tarafta oldu¤unu o tabir ile gösterir, onlar›n a¤›zlar›na bir flamar vurur.



ile rububiyetin saltanat›n› gösteren Zat-› Zülcelâl, rububi-
yetin cenah-› himayesine iltica eden ve hikmet ve adale-
te iman ve ubudiyetle tevfik-i hareket eden mü’minleri
taltif etmesin ve o hikmet ve adalete küfür ve tu¤yan ile
isyan eden edepsizleri tedip etmesin?

Hâlbuki, bu muvakkat dünyada, o hikmet, o adalete
lây›k binden biri insanda icra edilmiyor, tehir ediliyor.
Ehl-i dalâletin ço¤u ceza almadan, ehl-i hidayetin de ço-
¤u mükâfat görmeden buradan göçüp gidiyorlar. De-
mek, bir mahkeme-i kübraya, bir saadet-i uzmaya b›rak›-
l›yor.

Evet, görünüyor ki, flu âlemde tasarruf eden Zat, niha-
yetsiz bir hikmetle ifl görüyor. Ona bürhan m› istersin?
Her fleyde maslahat ve faydalara riayet etmesidir. Gör-
müyor musun ki, insanda bütün aza, kemikler ve damar-
larda, hatta bedenin hüceyrat›nda, her yerinde, her
cüz’ünde faydalar ve hikmetlerin gözetilmesi, hatta baz›
azas›, bir a¤ac›n ne kadar meyveleri varsa, o derece o
uzva hikmetler ve faydalar takmas› gösteriyor ki, niha-
yetsiz bir hikmet eliyle ifl görülüyor. Hem, her fleyin sa-
nat›nda nihayet derecede intizam bulunmas› gösterir ki,
nihayetsiz bir hikmet ile ifl görülüyor.

Evet, güzel bir çiçe¤in dakik program›n›, küçücük bir
tohumunda derç etmek, büyük bir a¤ac›n sahife-i a’ma-
lini, tarihçe-i hayat›n›, fihriste-i cihazat›n› küçücük bir çe-
kirdekte manevî kader kalemiyle yazmak, nihayetsiz bir
hikmet kalemi iflledi¤ini gösterir.

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi; hakka-
niyet, âdillik.
âlem: kâinat.
aza: organ.
beden: vücut.
bürhan: delil, tan›k.
cenah-› himaye: koruma taraf›.
ceza: yanl›fl hareket sonunda tat-
bik edilen müeyyide.
cüz: parça, bölük.
dakik: ince, nazik.
derç: yerlefltirmek, s›k›flt›rma.
edep: iyi ahlâk, güzel terbiye.
ehl-i dalâlet: hak yoldan sapk›n
kimseler.
ehl-i hidayet: do¤ru yolda olan-
lar.
fihriste-i cihazat: maddî manevî
unsurlar›n listesi.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›; herke-
sin bilmedi¤i gizli sebep, ‹lâhî ga-
ye.
hüceyrat: hücrecikler.
icra: yürütme, yerine getirme.
iltica: s›¤›nma.
iman: inanç.
intizam: düzgünlük, tertipli olma.
isyan: bafl kald›rma, itaatsizlik.
kader: Allah’›n meydana gelecek
fleyleri olmadan önce plânlamas›.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama.
mahkeme-i kübra: ahirette Allah
huzurunda yap›lacak büyük
mahkeme.
manevî: maddî olmayan, mana-
ya ait.
maslahat: gaye, fayda.
muvakkat: süresiz, geçici.
mükâfat: ödül.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
riayet: uyma, gözetme.
rububiyet: rabl›k; Allah’›n her bir
varl›¤a yarat›l›fl gayelerine ulafl-
malar› için muhtaç oldu¤u fleyleri
vermesi; terbiye edip idaresi ve
egemenli¤i alt›nda bulundurmas›.

saadet-i uzma: en büyük
mutluluk
sahife-i a’mal: ifllerin yaz›l-
m›fl oldu¤u sayfa.
saltanat: hükümdarl›k.
taltif: iyilikte bulunmak.
tarihçe-i hayat: bir kimsenin
özetlenmifl hayat hikâyesi.

tasarruf: hükmetmek, yönet-
mek.
tedip: edeplendirme, edep
verme.
tehir: geciktirme, erteleme.
tevfik-i hareket: uygun dav-
ran›flta bulunma.
tu¤yan: azma, taflk›nl›k, bafl

kald›rma.

ubudiyet: kulluk.

uzuv: organ.

Zat: Allah.

Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük ve haflmet sahibi olan zat,
Allah.
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Hem, her fleyin hilkatinde gayet derecede hüsnüsanat
bulunmas›, nihayet derecede hakîm bir Sâniin nakfl› ol-
du¤unu gösterir. Evet, flu küçücük insan bedeni içinde
bütün kâinat›n fihristesini, bütün hazain-i rahmetin
anahtarlar›n›, bütün esmalar›n›n âyinelerini derç etmek,
nihayet derecede bir hüsnüsanat içinde bir hikmeti gös-
terir.

fiimdi, hiç mümkün müdür ki, flöyle icraat-› rububiyet-
te hâkim bir hikmet, o rububiyetin kanad›na iltica eden
ve iman ile itaat edenlerin taltifini istemesin ve ebedî tal-
tif etmesin?

Hem, adalet ve mizan ile ifl görüldü¤üne bürhan m› is-
tersin? Her fleye hassas mizanlarla, mahsus ölçülerle vü-
cut vermek, suret giydirmek, yerli yerine koymak, niha-
yetsiz bir adalet ve mizan ile ifl görüldü¤ünü gösterir.

Hem, her hak sahibine istidad› nispetinde hakk›n› ver-
mek, yani vücudunun bütün levaz›mat›n›, bekas›n›n bü-
tün cihazat›n› en münasip bir tarzda vermek, nihayetsiz
bir adalet elini gösterir.

Hem, istidat lisan›yla, ihtiyac-› f›trî lisan›yla, ›zt›rar li-
san›yla sual edilen ve istenilen her fleye daimî cevap ver-
mek, nihayet derecede bir adl ve hikmeti gösteriyor.

fiimdi, hiç mümkün müdür ki, böyle en küçük bir
mahlûkun, en küçük bir hacat›n›n imdad›na koflan bir
adalet ve hikmet, insan gibi en büyük bir mahlûkun be-
ka gibi en büyük bir hacetini mühmel b›raks›n, en büyük 
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hazain-i rahmet: rahmet hazine-
leri.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›.
hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl.
hüsnüsanat: sanat›n güzelli¤i.
icraat-› rububiyet: Cenab-› Hak-
k›n mahlûkat›n üzerindeki terbi-
ye ve tedbir ile ilgili icraat›.
ihtiyac-› f›trî: yarat›l›fltan gelen
ihtiyaç.
iltica: s›¤›nma, bar›nma.
imdat: yard›m.
istidat: kabiliyet, yetenek.
itaat: boyun e¤me.
›zt›rar: çaresizlik, zorunluluk.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
levaz›mat: gerekli olan fleyler.
lisan: dil.
mahlûk: yarat›k.
mahsus: özel.
mizan: ölçü; terazi.
mühmel: ihmal edilmifl, terk edil-
mifl.
münasip: uygun, lây›k.
nak›fl: iflleme.
nispet: ölçü, oran.
rububiyet: rabl›k, Allah’›n her bir
varl›¤a yarat›l›fl gayelerine ulafl-
malar› için muhtaç oldu¤u fleyleri
vermesi, terbiye edip idaresi ve
egemenli¤i alt›nda bulundurmas›.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
sual: istek.
suret: flekil.
taltif: iyilikte bulunma.
vücut: var etmek, varl›k.

adalet: do¤ruluk; eflitlik ilke-
sine dayal› olarak düzenli ve
dengeli davranmak; her hak
sahibine hakk›n›n tam ve ek-
siksiz verilmesi..
adl: adalet, her hak sahibine
hakk›n› verme.
âyine: ayna.

beka: süreklilik, devaml›l›k.
bürhan: delil, tan›k.
cevap: soruya verilen karfl›l›k.
cihazat: donan›m, cihazlar.
daimî: sürekli, devaml›.
derç: yerlefltirme, s›k›flt›rma.
ebedî: sonu olmayan, sürekli.
esma: adlar, isimler.

fihrist: liste, içindekiler.
hacat: ihtiyaçlar.
hacet: ihtiyaç.
hâkim: her fleye hükmeden
Allah.
hakîm: her fleyi bir maksada
uygun ve hikmetle yaratan.
hassas: duyarl›.



istimdad›n› ve en büyük sualini cevaps›z b›raks›n; rububi-
yetin haflmetini, ibad›n›n hukukunu muhafaza etmekle,
muhafaza etmesin?

Hâlbuki, flu fânî dünyada k›sa bir hayat geçiren insan,
öyle bir adaletin hakikatine mazhar olamaz ve olam›yor.
Belki bir mahkeme-i kübraya b›rak›l›yor. Zira, hakikî
adalet ister ki, flu küçücük insan, flu küçüklü¤ü nispetin-
de de¤il, belki cinayetinin büyüklü¤ü, mahiyetinin ehem-
miyeti ve vazifesinin azameti nispetinde mükâfat ve mü-
cazat görsün. Madem, flu fânî, geçici dünya, ebed için
halk olunan insan hususunda öyle bir adalet ve hikmete
mazhariyetten çok uzakt›r; elbette, âdil olan o Zat-› Ce-
lîl-i Zülcemal’in ve hakîm olan o Zat-› Cemîl-i Zülcelâl’in
daimî bir Cehennemi ve ebedî bir Cenneti bulunacakt›r.

Dördüncü Hakikat
Bab-› cûd ve cemaldir; ism-i Cevâd ve Cemîl’in cilve-

sidir.

Hiç mümkün müdür ki, nihayetsiz cûd ve sahavet, tü-
kenmez servet, bitmez hazineler, misilsiz sermedî cemal,
kusursuz ebedî kemal, bir dâr-› saadet ve mahall-i ziyafet
içinde daimî bulunacak olan muhtaç flakirleri, müfltak
âyinedarlar›, mütehayyir seyircileri istemesinler?

Evet, dünya yüzünü bu kadar müzeyyen masnuat›yla
süslendirmek, ay ile günefli lâmba yapmak, yeryüzünü
bir sofra-i nimet ederek mat’umat›n en güzel çeflitleriyle
doldurmak, meyveli a¤açlar› birer kap yapmak, her 

adalet: eflitlik ilkesine dayal› ola-
rak düzenli ve dengeli davran-
mak.
Âdil: adaletli olan, do¤ruluk gös-
teren.
âyinedar: ayna tutan.
azamet: büyüklük.
bab-› cûd ve cemal: cömertlik ve
güzellik kap›s›.
Cehennem: ceza mahalli.
cemal: güzellik.
Cemîl: güzellik sahibi olan Allah.
cilve: yans›ma, görüntü.
cinayet: büyük suç.
cûd: cömertlik, el aç›kl›¤›.
daimî: sürekli, devaml›.
dâr-› saadet: mutluluk yeri, Cen-
net.
ebed: sonsuzluk, ahiret.
ebedî: sonsuz.
ehemmiyet: önem.
fânî: ölümlü.
hakikat: gerçek.
hakikî: gerçek.
Hakîm: her fleyi bir maksatla uy-
gun ve hikmetle yaratan Allah.
halk: yarat›lmak.
haflmet: büyüklük, görkem.
hazine: k›ymetli fleylerin saklan-
d›¤› sa¤lam yer.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›.
hukuk: haklar.
husus: bak›m›ndan.
ibad: kullar.
‹sm-i Cevâd: s›n›rs›z cömertlik.
istimdat: yard›ma ça¤›rma.
kemal: olgunluk.
mahall-i ziyafet: ziyafet yeri, flö-
len yeri.
mahiyet: esas, nitelik, özellik.
mahkeme-i kübra: öldükten
sonra bütün insanlar›n diriltilerek
Allah huzurunda hesaba çekile-
ce¤i mahkeme.
masnuat: sanat eseri fleyler.
mat’umat: yenecek fleyler.
mazhar: eriflme, sahip olma.
mazhariyet: elde etme, nail ol-
ma, kavuflma, flereflenme.
misilsiz: benzersiz.
muhafaza: koruma.
muhtaç: ihtiyac› olan.
mücazat: ceza.
mükâfat: ödül.

müfltak: arzulu, özleyen.
mütehayyir: hayrette kalan,
flaflk›n.
müzeyyen: süslenmifl.
nispet: ölçü, oran.
rububiyet: rabl›k, Allah’›n her
bir varl›¤a yarat›l›fl gayelerine
ulaflmalar› için muhtaç oldu-

¤u fleyleri vermesi, terbiye
edip idaresi ve egemenli¤i al-
t›nda bulundurmas›.
sahavet: cömertlik, el aç›kl›¤›.
sermedî: sürekli.
servet: zenginlik, varl›k, mal,
mülk.
sofra-i nimet: nimet sofras›.

sual: soru.
flakirt: talebe, ö¤renci.
Zat-› Celîl-i Zülcemal: Cemal
sahibi ve sonsuz büyük olan
Allah.
Zat-› Cemîl-i Zülcelâl: Celâl
sahibi ve sonsuz güzellikte
olan Allah.
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mevsimde birçok defalar tecdit etmek, hadsiz bir cûd ve
sahaveti gösterir. Böyle nihayetsiz bir cûd ve sahavet,
öyle tükenmez hazineler ve rahmet, hem daimî, hem ar-
zu edilen her fley içinde bulunur bir dâr-› ziyafet ve ma-
hall-i saadet ister. Hem kat’î ister ki, o ziyafetten telez-
züz edenler, o mahall-i saadete devam etsinler, ebedî kal-
s›nlar; tâ zeval ve firakla elem çekmesinler. Çünkü, ze-
val-i elem lezzet oldu¤u gibi, zeval-i lezzet dahi elemdir.
Öyle sahavet, elem çektirmek istemez.

Demek, ebedî bir Cenneti, hem içinde ebedî muhtaç-
lar› ister. Çünkü, nihayetsiz cûd ve seha, nihayetsiz ihsan
etmek ister, nimetlendirmek ister. Nihayetsiz ihsan ve ni-
metlendirmek ise, nihayetsiz minnettarl›k, nimetlenmek
ister. Bu ise, ihsana mazhar olan flahs›n devam-› vücudu-
nu ister; tâ daimî tenaumla o daimî in’ama karfl› flükür ve
minnettarl›¤›n› göstersin. Yoksa, zeval ile ac›laflan cüz’î
bir telezzüz, k›sac›k bir zamanda öyle bir cûdusehan›n
muktezas›yla kabil-i tevfik de¤ildir.

Hem dahi, meflher-i sanat-› ‹lâhiye olan aktâr-› âlem
sergilerine bak, yeryüzündeki nebatat ve hayvanat›n
ellerinde olan ilânat-› Rabbaniyeye dikkat et, (HAfi‹YE) me-
hasin-i rububiyetin dellâllar› olan enbiya ve evliyaya
kulak ver. Nas›l müttefikan Sâni-i Zülcelâl’in kusursuz 
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ihsan: iyilik etme.
ilânat-› Rabbaniye: Allah’›n ilân-
lar›.
ilânname: duyuru.
in’am: nimetlendirme.
kabil-i tevfik: ba¤daflan.
kat’î: tereddüde mahal b›rakma-
yan.
k›yas: benzetme yapma.
lezzet: zevk, haz, keyif.
mahall-i saadet: saadet ve mut-
luluk yeri.
mazhar: eriflmifl, kavuflmufl.
mehasin-i rububiyet: rububiye-
tin güzellikleri.
mehasin-i sanat: sanat güzellik-
leri.
meflher-i sanat-› ‹lâhiye: Allah’›n
sanat›n›n teflhir yeri.
minnettar: bir iyili¤e karfl› min-
net duyan.
mu’cizekâr: mu’cize gösteren.
muhtaç: ihtiyac› olan.
mukteza: gereklilik
murassa: süslenmifl.
musanna: sanatl›.
münakkafl: nak›fll›, resimli
müttefikan: el birli¤iyle.
müzeyyen: süslenmifl, süslü.
nebatat: bitkiler.
nihayetsiz: sonsuz.
nimet: iyilik, ihsan, ba¤›fl.
rahmet: ac›ma, merhamet etme.
sahavet: cömertlik, el aç›kl›¤›.
sanatperver: sanata düflkün.
Sâni: her fleyi sanatla yapan Al-
lah.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi olan ve her fleyi sanatla
yaratan, Allah.
seha: cömertlik, el aç›kl›¤›.
flükür: görülen bir iyili¤e karfl›l›k
hoflnutluk.
tecdit: yenileme, tazeleme.
telezzüz: tad alma.
tenaum: nimetlenme.
zeval: sona erme, yok olma.
zeval-i elem: s›k›nt›n›n yok ol-
mas›.
zeval-i lezzet: lezzetin sona er-
mesi.
zîfluur: fluur sahibi, bilinçli.
ziyafet: misafire yedirip içirme.

aktâr-› âlem: âlemin dört bir
yan›.
arzu: istek, heves.
cûd: cömertlik, el aç›kl›¤›.
cüz’î: az.
daimî: sürekli, devaml›.
dâr-› ziyafet: ziyafet yeri,
dünya.

dellâl: ilân edici.
devam-› vücut: varl›¤›n de-
vam›.
ebedî: sonu olmayan, sürekli.
elem: ac›, üzüntü.
enbiya: peygamberler.
evliya: keramet sahibi olan-
lar.

firak: ayr›lma.
gayet: son derece, oldukça.
hazine: zengin ve de¤erli
kaynak.
hikmet: her fleyin belirli ga-
yelere yönelik olarak, manal›,
faydal› ve tam yerli yerinde
olmas›.

HAfi‹YE: Evet, kemik gibi bir kuru a¤ac›n ucundaki tel gibi incecik bir
sapta gayet münakkafl, müzeyyen bir çiçek ve gayet musanna ve muras-
sa bir meyve, elbette gayet sanatperver, mu’cizekâr ve hikmettar bir Sâ-
niin mehasin-i sanat›n› zîfluura okutturan bir ilânnamedir. ‹flte, nebatata
hayvanat› dahi k›yas et.



kemalât›n›, harika sanatlar›n› teflhiriyle gösteriyorlar, be-
yan ediyorlar, enzar-› dikkati celp ediyorlar.

Demek, bu âlemin Sâniinin pek mühim ve hayret ve-
rici ve gizli kemalât› vard›r; bu harika sanatlarla onlar›
göstermek ister. Çünkü; gizli kusursuz kemalât ise, tak-
dir edici, istihsan edici, “Maflaallah” diyerek müflahede
edicilerin bafllar›nda teflhir ister. Daimî kemalât ise, da-
imî tezahür ister. O ise, takdir ve istihsan edicilerin de-
vam-› vücudunu ister. Bekas› olmayan istihsan edicinin
nazar›nda, kemalât›n k›ymeti sukut eder. (HAfi‹YE 1)

Hem dahi, kâinat›n yüzünde serilmifl olan gayetle
güzel ve sanatl› ve parlak ve süslü flu mevcudat, ›fl›k gü-
nefli bildirdi¤i gibi, misilsiz manevî bir cemalin mehasi-
nini bildirir ve nazirsiz, hafî bir hüsnün letaifini ifl’ar edi-
yor. (HAfi‹YE 2) O münezzeh hüsün, o mukaddes cemalin
cilvesinden, esmalarda, belki her isimde çok gizli define-
ler bulundu¤unu iflaret eder.

adî: de¤ersiz.
âlem: dünya, cihan.
ayat: Kur’ân ayetleri.
âyinemisal: ayna gibi.
beka: kal›c›l›k, devaml›l›k.
beyan: aç›klama.
celp: çekmek.
cemal: güzellik.
Cemal-i Mukaddes: her türlü
noksanl›k ve kusurdan uzak olan
güzellik sahibi Allah
cilve: yans›ma.
define: hazine.
devam-› vücut: varl›¤›n devam›.
durub-u emsal: meflhur sözler,
örnekler; atasözleri.
emarat: belirti, deliller.
enzar-› dikkat: dikkatli bak›fllar.
esma: adlar, isimler.
fenâ: yok olma, yokluk,
gayetle: son derece, oldukça.
hafî: gizli, sakl›.
harika: hayret uyand›ran, görül-
medik derecede k›ymetli; ola¤a-
nüstü vas›flar tafl›yan fley.
hafliye: dipnot.
hayret: flaflk›nl›k.
Hüsn-ü Münezzeh: hiçbir eksik
yönü olmayan güzellik sahibi Al-
lah.
hüsün: güzellik, iyilik, tamaml›k.
istihsan: güzel bulma, be¤enme.
ifl’ar: bildirme.
kemalât: üstünlükler, iyilikler,
mükemmellikler.
letaif: güzellik.
manevî: manaya ait.
maflaallah: Allah dilemifl ve ne
güzel yapm›fl.
meftun: âfl›k, afl›r› derecede ba¤-
lanm›fl.

mehasin: güzellikler, iyilikler.
mevcudat: mahlûklar.
misilsiz: benzersiz, eflsiz.
mukaddes: her türlü kusur
ve eksiklikten yüce, kutsal.
münezzeh: her türlü kusur
ve çirkinlikten ar›nm›fl.
müflahede: gözlem.

nazirsiz: benzersiz.
nefiy: yok saymak.
sanat: bir fleyi yapmada gös-
terilen ustal›k, ustal›k, hüner,
marifet.
Sâni: her fleyi sanatla yapan
Allah.
sukut: düflme.

takdir: k›ymet verme, ölçme
tart etmek: kovmak.
teselli: avutma.
teflhir: sergileme.
tezahür: zuhur etme, ortaya
ç›kma
tuh: benimsememe nidas›.
zeval: kaybolma, gelip geçici.
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HAfi‹YE 1: Evet, durub-u emsaldendir ki, bir dünya güzeli bir zaman
kendine meftun olmufl adî bir adam› huzurundan tart eder. O adam ken-
dine teselli vermek için, “Tuh, ne kadar çirkindir!” der, o güzelin güzelli-
¤ini nefyeder. Hem, bir vakit, bir ay› gayet tatl› bir üzüm asmas› alt›na gi-
rer. Üzümleri yemek ister. Koparmaya eli yetiflmez. Asmaya da ç›kamaz.
Kendi kendine teselli vermek için kendi lisan›yla, “Ekflidir” der, gümler gi-
der.

HAfi‹YE 2: Âyinemisal mevcudat›n birbiri arkas›nda zeval ve fenala-
r›yla beraber, arkalar›ndan gelenlerin üstünde ve yüzlerinde ayn› hüsün ve
cemalin cilvesinin bulunmas› gösterir ki, cemal onlar›n de¤il, belki o ce-
maller bir Hüsn-ü Münezzeh ve bir Cemal-i Mukaddes’in ayat› ve emara-
t›d›r.



‹flte flu derece âlî, nazirsiz gizli bir cemal ise, kendi me-
hasinini bir mir’atta görmek ve hüsnünün derecat›n› ve
cemalinin mikyaslar›n› zîfluur ve müfltak bir âyinede mü-
flahede etmek istedi¤i gibi, baflkalar›n›n nazar›yla yine
sevgili cemaline bakmak için, görünmek de ister.

Demek, iki vecihle kendi cemaline bakmak—biri, her
biri baflka baflka renkte olan âyinelerde bizzat müflahede
etmek; di¤eri, müfltak olan seyirci ve mütehayyir olan is-
tihsanc›lar›n müflahedesi ile müflahede etmek—ister.

Demek, hüsün ve cemal, görmek ve görünmek ister.
Görmek, görünmek ise, müfltak seyirci, mütehayyir is-
tihsan edicilerin vücudunu ister.

Hüsün ve cemal ebedî, sermedî oldu¤undan, müfltak-
lar›n devam-› vücutlar›n› ister. Çünkü, daimî bir cemal
ise, zail bir müfltaka raz› olamaz. Zira, dönmemek üzere
zevale mahkûm olan bir seyirci, zevalin tasavvuruyla mu-
habbeti adavete döner; hayreti istihfafa, hürmeti tahkire
meyleder. Çünkü, hodgâm insan, bilmedi¤i fleye düflman
oldu¤u gibi, yetiflmedi¤i fleye de z›tt›r. Hâlbuki, nihayet-
siz bir muhabbet, hadsiz bir flevk ve istihsan ile mukabe-
leye lây›k olan bir cemale karfl› z›mnen bir adavet ve kin
ve inkâr ile mukabele eder. ‹flte, kâfir, Allah’›n düflman›
oldu¤unun s›rr› bundan anlafl›l›yor.

Madem, o nihayetsiz sahavet-i cûd, o misilsiz cemal-i
hüsün, o kusursuz kemalât; ebedî müteflekkirleri, müfltak-
lar›, müstahsinleri iktiza ederler. Hâlbuki, flu misafirha-
ne-i dünyada görüyoruz; herkes çabuk gidip, kayboluyor.
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mahkûm: mecbur.
mehasin: güzellikler.
mikyas: ölçü.
mir’at: ayna.
misafirhane-i dünya: dünya mi-
safirhanesi.
misilsiz: benzersiz, eflsiz.
muhabbet: sevgi.
mukabele: karfl›l›k.
müstahsin: güzel bulan, be¤e-
nen.
müflahede: görme.
müfltak: âfl›k, düflkün.
mütehayyir: hayrete düflen.
müteflekkir: teflekkür eden.
nazirsiz: benzersiz.
nihayetsiz: sonsuz.
sahavet-i cûd: çok cömertlik.
sermedî: sürekli, devaml›.
s›r: gizli ifl, sebep veya söz.
flevk: arzu, afl›r› istek.
tahkir: hakaret, küçümseme.
tasavvur: düflünme, hayal.
vecih: yön.
vücudunu istemek: varl›¤›n› iste-
mek.
zail: yok olan, gidici.
zeval: yok olma.
z›mnen: gizlice.
zîfluur: fluur sahibi, bilinçli.

adavet: düflmanl›k, husumet.
âlî: yüce.
âyine: ayna.
cemal: güzellik.
cemal-i hüsün: cemal ve gü-
zellik.
derecat: dereceler.
devam-› vücut: varl›¤›n de-

vam›.
ebedî: sonu olmayan, sonsuz.
hadsiz: s›n›rs›z.
hodgâm: bencil.
hürmet: sayg›.
hüsün: güzellik.
iktiza: gerekme.
inkâr: inanmama, kabul et-

meme.
istihfaf: küçümseme, hafife
alma.
istihsan: güzel bulma, be¤en-
me.
kâfir: inanmayan, inkârc›.
kemalât: mükemmellikler,
üstünlükler.



O sahavetin ihsan›n› ancak az bir parça tadar, ifltihas› aç›-
l›r; fakat, yemez gider. O cemal, o kemalin dahi, ancak
biraz ›fl›¤›na, belki bir zay›f gölgesine bir anda bak›p, doy-
madan gider. Demek, bir seyrangâh-› daimîye gidiliyor.

Elhâs›l: Nas›l ki flu âlem bütün mevcudat›yla Sâni-i Zül-
celâl’ine kat’î delâlet eder; Sâni-i Zülcelâl’in de s›fât ve
esma-i kudsiyesi, dâr-› ahirete delâlet eder ve gösterir ve
ister.

Beflinci Hakikat
Bab-› flefkat ve ubudiyet-i Muhammediyedir (aleyhissa-

lâtü vesselâm); ism-i Mucîb ve Rahîm’in cilvesidir.

Hiç mümkün müdür ki, en edna bir haceti, en edna
bir mahlûkundan görüp kemal-i flefkatle ummad›¤› yer-
den is’af eden; ve en gizli bir sesi, en gizli bir mahlûkun-
dan iflitip imdat eden; lisan-› hâl ve kàl ile istenilen her
fleye icabet eden nihayetsiz bir flefkat ve bir merhamet
sahibi bir Rab, en büyük bir abdinden, (HAfi‹YE) en sevgili 

abd: kul.
âlây›illiyyin: Allah kat›nda en iyi-
lerin derecesi.
arz: yer, dünya.
bab-› flefkat ve ubudiyet-i Mu-
hammediye: Hazret-i Muham-
med’in flefkat ve kullu¤una dair
bölüm.
beka: süreklilik, kal›c›l›k.
Cemal: güzellik.
cilve: görünme, ortaya ç›kma.
dâr-› ahiret: ahiret yurdu.
delâlet etme: delil olma, iflaret
etme, ispat etme.
edna: önemsiz, basit.
ekser: pek çok.
elhâs›l: özetle, sonuç olarak.
enva-› kâinat: kâinattaki varl›k-
lar›n türleri.
esfel-i safilîn: afla¤›lar›n en afla¤›-
s›.
esma-i kudsiye: Allah’›n kutsal,
her türlü kusur ve noksanl›ktan
yüce isimleri.
evamir: emirler.
hacet: ihtiyaç.
hakikat: gerçek.
Hâl›k: yoktan yaratan Allah.
hafliye: dipnot, aç›klay›c› not.
hums: beflte bir.
icabet: cevap verme.
ihsan: iyilik etme, ba¤›fl.
imdat: yard›m.
ink›yat: boyun e¤me.
is’af: iste¤ini kabul edip yerine
getirme.
ism-i Mucîb ve Rahîm: Allah’›n
ihtiyaçlara cevap veren Mucîb ve
yaratt›klar›na merhamet eden
Rahîm ismi.
istidat: kabiliyet, yetenek.
ifltiha: fazla istek, arzu.
Kadiü’l-Hacat: bütün ihtiyaçlar›
yerine getiren Allah.
kâinat: evren, yarat›lm›fl fley,
tüm varl›klar.
kàl: söz, lâf.
kat’î: kesin.
kemal: mükemmel, kusursuz..
kemalât: iyilikler, üstünlükler, ol-
gunluklar.
kemal-i itaat: tam itaat, emre
uyma.
kemal-i flefkat: tam ve mükem-
mel flefkat.
lisan-› hâl ve kàl: hâl ve konufl-
ma dili.
mahbub-u kulûp: kalplerin sev-
gilisi.
mahlûk: yarat›k.
memuriyet: emir alt›nda olmak,
bir ifli yapmakla görevli.
merhamet: ac›mak.
mevcudat: varl›klar.
meyve-i mu’cize: mu’cizenin

meyvesi, neticesi.
mürebbî-i ervah: ruhlar› ter-
biye eden.
nam: ad, isim.
nev-i befler: insano¤lu.
n›sf: yar›m yar›.
Rab: yaratan, terbiye eden,
besleyip yetifltiren Allah.
Rahîm: rahmeti her fleyi ku-
flatan, sonsuz flefkat ve mer-
hamet sahibi Allah.

raiyet: halk.
sahavet: cömertlik.
saltanat: hükümdarl›k, ege-
menlik.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz bü-
yüklük sahibi olan ve her fle-
yi sanatla yaratan, Allah.
seyrangâh-› daimî: devaml›
gezinti yeri.
s›bga: boya.
s›fât: özellikler, nitelikler.

s›fât ve esma-i kudsiye: Al-
lah’›n kudsî isim ve s›fatlar›.
suret: flekil, biçim.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
flefkat: ac›yarak ve esirgeye-
rek sevme.
tasarruf: her fleyi diledi¤i gibi
idare edip kullanan.
tecdid-i biat: ba¤l›l›k sözünü
yenilemek.
umum: genel, herkes.
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HAfi‹YE: Evet, bin üç yüz elli sene saltanat süren ve saltanat› devam
eden ve ekser zamanda üç yüz elli milyondan ziyade raiyeti bulunan ve
her gün bütün raiyeti onunla tecdid-i biat eden ve onun kemalât›na
flahadet eden ve kemal-i itaatle evamirine ink›yat eden; ve arz›n n›sf› ve
nev-i beflerin humsu o zat›n s›bg› ile s›bgalansa, yani manevî rengiyle
renklense ve o zat onlar›n mahbub-u kulûbu ve mürebbî-i ervah› olsa,
elbette o zat, flu kâinatta tasarruf eden Rabbin en büyük abdidir.

Hem, ekser enva-› kâinat o zat›n birer meyve-i mu’cizesini tafl›mak su-
retiyle onun vazifesini ve memuriyetini alk›fllasa, elbette o zat flu kâinat
Hâl›k’›n›n en sevgili mahlûkudur. Hem bütün insaniyet, bütün istidad›yla
istedi¤i beka gibi bir haceti ki, o hacet ise, insan› esfel-i safilînden âlây›il-
liyyine ç›kar›yor. Elbette o hacet en büyük bir hacettir ve en büyük bir
abd, umumun nam›na onu Kadiü’l-Hacat’tan isteyecek.



bir mahlûkundan en büyük hacetini görüp bitirmesin,
is’af etmesin, en yüksek duay› iflitip kabul etmesin?

Evet, meselâ hayvanat›n zay›flar›n›n ve yavrular›n›n r›-
z›k ve terbiyeleri hususunda görünen lütuf ve sühuleti
gösteriyor ki, flu kâinat›n Maliki, nihayetsiz bir rahmetle
rububiyet eder. Rububiyetinde bu derece rahîmâne bir
flefkat, hiç kabil midir ki, mahlûkat›n en efdalinin en gü-
zel duas›n› kabul etmesin? Bu hakikati On Dokuzuncu
Sözde izah etti¤im veçhile, flurada dahi mükerreren flöy-
le beyan edelim:

Ey nefsimle beraber beni dinleyen arkadafl! Hikâye-i
temsiliyede demifltik: “Bir adada, bir içtima var. Bir ya-
ver-i ekrem, bir nutuk okuyor.” Onun iflaret etti¤i haki-
kat flöyledir ki:

Gel, bu zamandan tecerrüt edip, fikren Asr-› Saadete
ve hayalen Ceziretülarap’a gidiyoruz. Tâ ki, Resul-i Ek-
remi (aleyhissalâtü vesselâm) vazife bafl›nda ve ubudiyet
içinde görüp, ziyaret ederiz.

Bak: O zat, nas›l ki risaletiyle, hidayetiyle saadet-i ebe-
diyenin sebeb-i husulü ve vesile-i vusulüdür; onun gibi,
ubudiyetiyle ve duas›yla o saadetin sebeb-i vücudu ve
Cennetin vesile-i icad›d›r.

‹flte bak: O zat, öyle bir salât-› kübrada, bir ibadet-i ul-
yada saadet-i ebediye için dua ediyor ki, güya bu cezire,
belki bütün arz onun azametli namaz›yla namaz k›lar, ni-
yaz eder. Çünkü ubudiyeti ise, ona ittiba eden ümmetin 
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mahlûk: yarat›lm›fl, yarat›k.
mahlûkat: yarat›klar.
malik: sahip.
mükerreren: tekrarlayarak tek-
rarbetekrar.
niyaz: yalvarma.
nutuk: konuflma.
rahîmâne: flefkat ve merhamet-
le.
rahmet: ac›ma, merhamet etme.
risalet: peygamberlik.
r›z›k: canl›lar›n ihtiyac› olan yiye-
cek, içecek ve giyecekleri her
fley.
rububiyet: rabl›k, Allah’›n her bir
varl›¤a yarat›l›fl gayelerine ulafl-
malar› için muhtaç oldu¤u fleyleri
vermesi, terbiye edip idaresi ve
egemenli¤i alt›nda bulundurmas›.
saadet: mutluluk.
saadet-i ebediye: sonu olmayan
mutluluk.
salât-› kübra: en büyük namaz.
sebeb-i husul: meydana gelme
sebebi.
sebeb-i vücut: varl›k sebebi.
sühulet: kolayl›k.
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme.
tecerrüt: s›yr›lma.
terbiye: yetifltirme, büyütme
ubudiyet: kulluk.
ümmet: hak dine davet etmek
için Allah taraf›ndan kendilerine
peygamber gönderilen ve bu
peygambere inan›p ba¤lanan ce-
maat.
vecih: yön.
veçhile: yolla, tarzla, flekilde.
vesile-i icat: icat vesilesi.
vesile-i vusul: kavuflma sebebi.
yaver-i ekrem: çok de¤erli, yük-
sek rütbeli memur.

arz: yer, dünya.
Asr-› Saadet: Peygamberimi-
zin yaflad›¤› dönem, mutluluk
asr›.
azametli: büyük, yüce, yük-
sek.
beyan: aç›klama.
cezire: ada.
Ceziretülarap: Arap Yar›ma-
das›
dua: yalvarma, niyaz.

efdal: en üstün.
fikren: düflünerek, zihnen.
güya: sanki, âdeta.
hacet: ihtiyaç.
hakikat: gerçek.
hayalen: zihinde tasarlay›p
canland›rarak.
hidayet: do¤ru ve hak olufl,
‹slâmiyet.
hikâye-i temsiliye: temsilî
hikâye.

husus: konu.
ibadet-i ulya: en yüce ibadet.
içtima: toplanma.
is’af: iste¤ini kabul edip yeri-
ne getirme.
iflaret: göstermek.
ittiba: uyma, itaat etme.
izah: aç›klama.
kabil: mümkün, olabilir.
lütuf: ikram, iyilik, güzellik,
ba¤›fl.



ubudiyetini tazammun etti¤i gibi, muvafakat s›rr›yla, bü-
tün enbiyan›n s›rr-› ubudiyetini tazammun eder. Hem o,
salât-› kübray› öyle bir cemaat-i uzmada k›lar, niyaz edi-
yor ki, güya benîâdemin Hazret-i Âdem’den asr›m›za ka-
dar, belki k›yamete kadar bütün nuranî ve kâmil insanlar
ona tebaiyetle iktida edip, duas›na “Âmin” derler. (HAfi‹YE)

Bak: Hem öyle beka gibi bir hacet-i amme için dua
ediyor ki, de¤il ehl-i arz, belki ehl-i semavat, belki bütün
mevcudat niyaz›na ifltirak edip lisan-› hâl ile, “Oh, evet
yâ Rabbena! Ver; duas›n› kabul et. Biz de istiyoruz” di-
yorlar. Hem bak, öyle hazinâne, öyle mahbubâne, öyle
müfltakane, öyle tazarrukârâne saadet-i bâkiye istiyor
ki,1 bütün kâinat› a¤latt›r›p, duas›na ifltirak ettiriyor.

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

abesiyet: faydas›z, gayesizlik.
âlây›illiyyin: Allah kat›nda en iyi-
lerin derecesi.
âmin: Allah’›m kabul eyle.
âmin-i daimî: sürekli tekrarlanan
“Allah’›m kabul eyle” duas›.
as›r: yüzy›l, yaflad›¤›m›z ça¤.
beka: devaml›l›k ve kal›c›l›k, son-
suzluk.
benîâdem: âdemo¤ullar›.
befler: insan, insanl›k.
cemaat-i uzma: çok büyük ce-
maat.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehl-i arz: dünyadakiler.
ehl-i semavat: semavat ehli, me-
lekler.
enbiya: peygamberler.
esfel-i safilîn: afla¤›lar›n en afla¤›-
s›.
fenâ-i mutlak: sonsuz yok olufl.
fert: kifli, flah›s.
f›trat-› insaniyet: insanl›¤›n yara-
t›l›fl, tabiat›.
hacet-i amme: herkesin ihtiyac›
olan fley.
hafliye: dipnot, ek.
hazinâne: hüzünlü bir flekilde,
üzücü.
Hazret-i Âdem: ilk insan ve ilk
peygamber.
iktida: uyma.
ifltirak: kat›lma, benimseme.
ifltirak-i umumî: genel kat›l›m.
kamet: farz namaza durmadan
önce okunan ezan.
kâmil: olgunluk ve kemal sahibi..
karin: yak›n.
k›yamet: dünyan›n sonu.
k›ymet: de¤er.
lisan-› hâl: hâl ve beden dili.
mahbubâne: severek, sevimli bir
flekilde.
mahlûkat: yarat›klar.
maksat: kastedilen, istenilen fley.
mektubat-› Samedâniye: Allah
taraf›ndan gönderilmifl birer
mektup gibi, fluur sahiplerine ‹lâ-
hî sanat› anlatan eserler.
mevcudat: var olan her fley.
muvafakat: uygunluk.
münacat-› Ahmediye: Peygam-
berimizin duas›.
müfltakane: çok isteyerek, se-
vercesine.
nam: ad, isim.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
niyaz: yalvarma, dua.
nuranî: nurlu, parlak.
Rabbena: Ey Rabbimiz!
saadet: mutluluk.
saadet-i bâkiye: sonsuz mutlu-
luk.
saadet-i ebediye: sonu olmayan
mutluluk, sonsuz mutluluk.

salât: Peygamberimiz için ya-
p›lan dua.
salât-› kübra: en büyük na-
maz.
salâvat: Peygamberimiz Hz.
Muhammed’e rahmet ve
esenlik dileme.
selâm: bar›fl, rahatl›k.
s›rr-› ubudiyet: kullu¤un s›rr›.

sukut: düflüfl.
fiafiî: fiafiî mezhebinden olan.
tazammun: içerme, içine al-
ma.
tazarrukârâne: yalvar›p ya-
kararak.
tebaiyet: tâbi olma, uyma.
ubudiyet: kulluk.
ulvî: yüksek, yüce.

ümmet: hak dine davet et-
mek için Allah taraf›ndan
kendilerine peygamber gön-
derilen ve bu peygambere
inan›p ba¤lanan cemaat.
yâ: ey, hey.
yâ Rabbena: Ey Rabbimiz!
Zat-› Ahmediye: Hz. Peygam-
berin kiflili¤i.

1. Bkz. Tirmizî, Daavat: 30.
2. Buharî, 33:10, Enbiya: 10, Daavat: 31, 32; Müslim, Salât: 65-69. Ebû Davud, Salât: 179.
3. Bkz. Nevevî, Minhacü't-Talibîn, s. 9.
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HAfi‹YE: Evet, münacat-› Ahmediye (a.s.m.) zaman›ndan flimdiye kadar
bütün ümmetin bütün salâtlar› ve salâvatlar› onun duas›na bir âmin-i da-
imî ve bir ifltirak-i umumîdir. Hatta ona getirilen her bir salâvat dahi onun
duas›na birer âmindir ve ümmetinin her bir ferdi, her bir namaz›n içinde
ona salât ve selâm getirmek2 ve kametten sonra fiafiîlerin ona dua etme-
si,3 onun saadet-i ebediye hususundaki duas›na gayet kuvvetli ve umumî
bir âmindir. ‹flte bütün beflerin f›trat-› insaniyet lisan-› hâliyle, bütün kuv-
vetiyle istedi¤i beka ve saadet-i ebediyeyi, o nev-i befler nam›na Zat-› Ah-
mediye (a.s.m.) istiyor ve beflerin nuranî k›sm›, onun arkas›nda “Âmin”
diyorlar. Acaba hiç mümkün müdür ki, flu dua kabule karin olmas›n?



Bak: Hem öyle yüksek bir fizar-› istimdatkârâne ile
istiyor ve öyle tatl› bir niyaz-› istirhamkârâne ile yalvar›-
yor ki, güya bütün mevcudata, semavata, arfla iflittirip,
vecde getirip duas›na, “Âmin, Allahümme âmin” dedir-
tiyor. (HAfi‹YE)

Bak: Hem öyle Semî ve Kerîm bir Kadîr’den, öyle Ba-
sîr ve Rahîm bir Alîm’den saadet ve bekay› istiyor ki, bil-
müflahede en gizli bir zîhayat›n en gizli bir arzusunu, en
hafî bir niyaz›n› görür, iflitir, kabul eder, merhamet eder,
lisan-› hâl ile de olsa icabet eder. Öyle suret-i hakîmâne,
basîrâne, rahîmânede verir ve icabet eder ki, flüphe 
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kâinat: tüm varl›klar.
Kerîm: s›n›rs›z ikram, lütuf, ihsan
ve cömertlik sahibi Allah.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
lâkayt: kay›ts›z, ilgisiz.
lisan-› hâl: beden dili, hâl dili.
mahiyet-i hakikiye: gerçek ma-
hiyet.
mahkûm: hükmedilen; hüküm
verilmifl; hükümlü.
manidar: anlaml›, manal›.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
mazhar: eriflme, sahip olma.
mektubat-› Samedâniye: Ce-
nab-› Hakk›n isim ve s›fatlar›n›
anlatan, Allah’›n birli¤ini gösteren
varl›klar.
memur: emir ile hareket eden.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek.
mevcudat: varl›klar.
Mutasarr›f: sonsuz tasarruf sahi-
bi olan Allah.
Mutasarr›f-› Kadîr-i Rahîm: her
fleyde diledi¤i gibi tasarrufta bu-
lunan Allah.
muvazzaf: vazifelendirilmifl.
mümtaz: üstün tutulmufl, seçkin.
nevi: çeflit.
niyaz: yalvarma, yakarma.
niyaz-› istirhamkârâne: yalvara-
rak, yalvar›rcas›na dua etme.
Rahîm: rahmeti her fleyi kuflatan
sonsuz merhamet sahibi Allah.
rahîmâne: flefkatli, merhametli
bir flekilde.
semavat: gökler.
Semî: ifliten, iflitici. Allah
serâ: arz, yeryüzü.
suret-i hakîmâne: hikmetli bir
flekilde.
Süreyya: Ülker y›ld›z kümesi.
fluur: tan›ma ve kavrama gücü.
fluurâne: fluurlu bir flekilde.
tesadüf: rastgelme, rastlant›.
ubudiyet-i Ahmediye: Hz. Mu-
hammed’in (a.s.m.) mükemmel
kulluk ve ibadeti.
vecd: kendinden geçecek dere-
cede dalma veya bayg›nl›k.
zat-› Ahmediye: Hz. Peygambe-
rin zat›, kiflili¤i.
zîhayat: canl›.
ziya: ›fl›k, parlakl›k.
zulmet-i evham: kuruntu karan-
l›¤›.

abes: bofl, faydas›z, gayesiz.
alâkadar: ilgili, iliflkili.
Alîm: her fleyi hakk›yla bilen,
sonsuz ilim sahibi Allah.
alîmâne: her fleyi çok iyi bi-
len flekilde.
Allahümme: ey Allah’›m.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle.
arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
arzu: bir fleye karfl› duyulan
istek.
Basîr: her fleyi gören Allah.
basîrâne: görerek, bilerek.

beka: sonsuzluk.
bilmüflahede: görüldü¤ü gibi.
cihet: flekil.
daavat: dualar.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isim-
leri.
fenâ-i mutlak: sonsuz yok
olufl.
ferd-i mümtaz: üstün flah›s,
seçilmifl kifli.
fert: kifli, flah›s.
fizar-› istimdatkârâne: yar-
d›m dileyerek sesli a¤lama.

hafî: gizli.
hakîmâne: hikmetli bir suret-
te.
Hâl›k: yarat›c›, Allah.
harekât: hareketler.
hareket: davran›fl.
hafliye: dipnot, ek.
hidemat: hizmetler.
icabet: cevap verme.
iftihar: övünme.
inkiflaf: aç›lma, görülme.
›tt›lâ: tan›ma, bilme.
Kadîr: her fleye gücü yeten
Allah.

HAfi‹YE: Evet, flu âlemin Mutasarr›f›, bütün tasarrufat› bilmüflahede flu-
urâne, alîmâne, hakîmâne oldu¤u hâlde, hiçbir cihetle mümkün de¤ildir
ki, o Mutasarr›f, kendi masnuat› içinde en mümtaz bir ferdin harekât›na
fluuru ve ›tt›lâ› bulunmas›n.

Hem hiçbir cihetle mümkün de¤ildir ki, o Mutasarr›f-› Alîm, o ferd-i
mümtaz›n harekât›na ve daavat›na (dualar›na) ›tt›lâ› bulundu¤u hâlde, ona
karfl› lâkayt kals›n, ehemmiyet vermesin.

Hem hiçbir cihetle mümkün de¤ildir ki, o Mutasarr›f-› Kadîr-i Rahîm,
onun dualar›na lâkayt kalmad›¤› hâlde, o dualar› kabul etmesin.

Evet, zat-› Ahmediyenin (a.s.m.) nuruyla âlemin flekli de¤iflti, insan ve
bütün kâinat›n mahiyet-i hakikiyeleri o nur, o ziya ile inkiflaf etti ve gö-
ründü ki, flu kâinat›n mevcudat› esma-i ‹lâhiyeyi okutan birer mektubat-›
Samedâniye, birer muvazzaf memur ve bekaya mazhar k›ymettar ve ma-
nidar birer mevcutturlar. E¤er o nur olmasa idi, mevcudat fenâ-i mutlaka
mahkûm ve k›ymetsiz, manas›z, faydas›z, abes, karma kar›fl›k, tesadüf
oyunca¤› bir zulmet-i evham içinde kal›rd›.

‹flte flu s›rdand›r ki, insanlar zat-› Ahmediyenin (a.s.m.) duas›na “Âmin”
dedikleri gibi, arfl ve ferfl ve serâdan Süreyya’ya kadar bütün mevcudat
onun nuruyla iftihar edip, alâkadarl›k gösteriyorlar. Zaten ubudiyet-i Ah-
mediyenin (a.s.m.) ruhu, duad›r. Belki, kâinat›n harekât› ve hidemat› bir
nevi duad›r. Meselâ, bir çekirde¤in hareketi, Hâl›k’›ndan, bir a¤aç olma-
s›na bir nevi duad›r.



b›rakmaz, o terbiye ve tedbir, öyle Semî ve Basîr’e mah-
sus, öyle bir Kerîm ve Rahîm’e hast›r.

Acaba, bütün benîâdemi arkas›na al›p flu arz üstünde
durup, Arfl-› Azama müteveccihen el kald›r›p, nev-i be-
flerin hulâsa-i ubudiyetini cami hakikat-i ubudiyet-i Ah-
mediye (a.s.m.) içinde dua eden flu fleref-i nev-i insan ve
ferid-i kevnüzaman olan Fahr-i Kâinat (a.s.m.) ne istiyor;
dinleyelim:

Bak: Kendine ve ümmetine saadet-i ebediye istiyor,
beka istiyor, Cennet istiyor; hem, mevcudat âyinelerinde
cemallerini gösteren bütün esma-i kudsiye-i ‹lâhiye ile
beraber istiyor. O esmadan flefaat talep ediyor; görüyor-
sun.

E¤er ahiretin hesaps›z esbab-› mucibesi, delâil-i vücu-
du olmasa idi, yaln›z flu zat›n tek duas›, bahar›m›z›n ica-
d› kadar Hâl›k-› Rahîm’in kudretine hafif gelen flu Cen-
netin binas›na sebebiyet verecekti. (HAfi‹YE)

Evet, bahar›m›zda yeryüzünü bir mahfler eden, yüz bin
haflir numunelerini icat eden Kadîr-i Mutlak’a, Cennetin
icad› nas›l a¤›r olabilir?

âlem-i ahiret: ahiret âlemi.
Arfl-› Azam: Cenab-› Hakk›n kud-
ret ve saltanat›n›n en büyük da-
iresi.
arz: yer, dünya.
Basîr: gören, görücü.
beka: süreklilik, kal›c›l›k.
benîâdem: Âdemo¤ullar›, insan-
lar.
cami: kapsayan, içine alan.
delâil-i vücut: varl›k delilleri.
derç: yerlefltirmek.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
enva-› masnuat: sanat eseri var-
l›k çeflitleri.
esbab-› mucibe: gerektiren se-
bepler.
esma: isimler.
esma-i kudsiye-i ‹lâhiye: Allah’›n
her türlü kusur ve noksandan
uzak yüce isimleri.
Fahr-i Kâinat: kâinat›n kendisiyle
övündü¤ü zat olan Peygamberi-
miz.
ferid-i kevnüzaman: zaman›n ve
yarat›lan her fleyin bir tanesi.
had: s›n›r.
hakikat-› ubudiyet-i Ahmediye:
Peygamberimizin kullu¤unun
gerçe¤i.
Hâl›k-› Rahîm: sonsuz merhamet
ve flefkat sahibi ve her fleyi yok-
tan yaratan Allah.
harika: ola¤anüstü vas›flar tafl›-
yan ve hayranl›k hissi uyand›ran.
has: özel.
haflir: öldükten sonra tekrar diril-
mek.
hafliye: dipnot, aç›klay›c› not.
hayretfeza: hayret veren, flafl›r-
tan.
hesap: say›.
hilkat: yarat›l›fl.
hulâsa-i ubudiyet: kullu¤un özü.
icat: vücuda getirme, getirilme,
yoktan var etme, ibda.
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme.
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t ve
flarta tâbi olmaks›z›n her fleye
gücü yeten sonsuz kudret sahibi,
Allah.
kemal-i intizam: tam ve eksiksiz
düzen.
Kerîm: yaratt›klar›na ba¤›flta bu-
lunan Allah.
k›yamet: dünyan›n sonu, varl›¤›n
bozulup da¤›lmas›.
kudret: güç, iktidar.
lâtif: hofl, güzel.
mahsus: özel, özgü.
mahfler: toplan›lacak yer.
mevcudat: varl›klar.
misal: benzer, örnek.
muntazam: nizaml›, intizaml›.

müflkül: zor.
müteveccihen: yönelerek.
nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
nispeten: oranla.
numune: örnek.
Rahîm: merhametli, ac›yan,
ac›y›p esirgeyen Allah.

rûy-i zemin: yeryüzü.
saadet-i ebediye: sonu ol-
mayan , sonsuz mutluluk.
sanat: ustal›k, hüner, marifet.
sebebiyet: sebep olma.
Semî: ifliten, iflitici. Allah.
flefaat: ba¤›fllanmak için ara-
c›l›k.

fleref-i nev-i insan: insano¤-
lunun flerefi.
talep: istemek.
tedbir: idare etme, çekip çe-
virme.
terbiye: ö¤renme, ö¤retme.
ümmet: peygambere inan›p
arkas›nda gidenler.
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HAfi‹YE: Evet, ahirete nispeten gayet dar bir sahife hükmünde olan
rûy-i zeminde had ve hesaba gelmeyen harika sanat numunelerini ve ha-
flir ve k›yametin misallerini göstermek ve üç yüz bin kitap hükmünde olan
muntazam enva-› masnuat›, o tek sahifede kemal-i intizam ile yaz›p derç
etmek, elbette genifl olan âlem-i ahirette lâtif ve muntazam Cennetin bi-
nas›ndan ve icad›ndan daha müflküldür. Evet, Cennet bahardan ne kadar
yüksek ise, o derece, bahar bahçelerinin hilkati o Cennetten daha müfl-
küldür ve hayretfezad›r, denilebilir.



Demek, nas›l ki onun risaleti flu dâr-› imtihan›n aç›l-

mas›na sebebiyet verdi, 
1 n∑ nÓran’rG oâr≤n∏nN 'ÉnŸ n∑'’rƒnd n∑'’rƒnd s›r-

r›na mazhar oldu; onun gibi, ubudiyeti dahi öteki dâr-› sa-
adetin aç›lmas›na sebebiyet verdi.

Acaba hiç mümkün müdür ki, bütün ak›llar› hayrette
b›rakan flu intizam-› âlem ve genifl rahmet içinde kusur-
suz hüsnüsanat, misilsiz cemal-i rububiyet, o duaya ica-
bet etmemekle, böyle bir çirkinli¤i, böyle bir merhamet-
sizli¤i, böyle bir intizams›zl›¤› kabul etsin? Yani, en cüz’î,
en ehemmiyetsiz arzular›, sesleri ehemmiyetle iflitip ifa
etsin, yerine getirsin; en ehemmiyetli, lüzumlu arzular›
ehemmiyetsiz görüp iflitmesin, anlamas›n, yapmas›n.
Hâflâ ve kellâ, yüz bin defa hâflâ! Böyle bir cemal, böyle
bir çirkinli¤i kabul edip çirkin olamaz. (HAfi‹YE)

Demek, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, risale-
tiyle dünyan›n kap›s›n› açt›¤› gibi, ubudiyetiyle de ahire-
tin kap›s›n› açar.
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dâr-› imtihan: imtihan yeri. Dün-
ya.
dâr-› saadet: mutluluk yeri, Cen-
net.
ehemmiyetsiz: önemsiz, de¤er-
siz.
ender: çok seyrek ve az bulunan.
hakikî: gerçek.
hâflâ: asla, kat’iyen.
hafliye: dipnot, ek.
hüsnüsanat: sanat güzelli¤i.
icabet: cevap verme.
ifa: yerine getirme.
ink›lâb-› ezdat: z›tlar›n de¤iflimi.
ink›lâb-› hakaik: gerçeklerin de-
¤iflimi, dönüflümü.
ink›lâp: bir hâlden di¤er hale geç-
me.
intizam: düzenlilik.
intizam-› âlem: kâinatta görülen
tertip, âlemdeki düzenlilik.
ittifak: fikir birli¤i, birleflmek.
kat’iyyülvücut: varl›¤› kesin ol-
mak.
kellâ: asla, kesinlikle.
mahiyet: özellik, nitelik.
mazhar olmak: eriflmek.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek.
meflhut: görünen.
misilsiz: benzersiz.
muhal: imkâns›z.
nihayetsiz: sonsuz.
rahmet: ac›ma, merhamet etme.
Resul-i Ekrem: Hazret-i Muham-
med.
risalet: peygamberlik, elçilik.
sebebiyet: sebep olma.
s›r: gizlilik, gizem.
ubudiyet: kulluk.
z›t: bir fleyin aksi, tersi.

acip: ilginç, flafl›rt›c›.
ayn-› çirkinlik: çirkinli¤in ta
kendisi; bizzat çirkinlik.
bat›l: yalan ve sahte.

bilbedahe: aç›kça.
cemal: güzellik.
cemal-i rububiyet: Allah’›n
rabl›¤›na has olarak bütün

mahlûkat› besleme, büyütme
ve terbiye etmedeki güzelli¤i.
cüz’î: k›ymetsiz, önemsiz.
daim: devaml›, sürekli.

1. E¤er sen olmasayd›n, kâinat› yaratmazd›m. (Hadis-i kudsî: Aclûni, Keflfü’l-Hafa, 2:164; Ali el-

Kari, fierhü'fl-fiifa, 1:16.)

HAfi‹YE: Evet, ink›lâb-› hakaik ittifaken muhaldir ve ink›lâb-› hakaik için-
de, muhal ender muhal, bir z›t kendi z›dd›na ink›lâb›d›r. Ve bu ink›lâb-› ez-
dat içinde, bilbedahe bin derece muhal fludur ki:

Z›t, kendi mahiyetinde kalmakla beraber, kendi z›dd›n›n ayn› olsun.
Meselâ, nihayetsiz bir cemal, hakikî cemal iken, hakikî çirkinlik olsun. ‹fl-
te, flu misalimizde meflhut ve kat’iyyülvücut olan bir cemal-i rububiyet, ce-
mal-i rububiyet mahiyetinde daim iken, ayn-› çirkinlik olsun. ‹flte, dünya-
da muhal ve bat›l misallerin en acibidir.
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Alt›nc› Hakikat
Bab-› haflmet ve sermediyet olup, ism-i Celîl ve Bâkî

cilvesidir.

Hiç mümkün müdür ki, bütün mevcudat› günefllerden,
a¤açlardan zerrelere kadar emirber nefer hükmünde
teshir ve idare eden bir haflmet-i rububiyet, flu misafirha-
ne-i dünyada muvakkat bir hayat geçiren periflan fânîler
üstünde dursun, sermedî, bâkî bir daire-i haflmet ve ebe-
dî, âlî bir medar-› rububiyeti icat etmesin?

Evet, flu kâinatta görünen mevsimlerin de¤iflmesi gibi
haflmetli icraat; ve seyyarat›n tayyaremisal hareketleri gi-
bi azametli harekât; ve arz› insana beflik, günefli halka
lâmba yapmak gibi dehfletli teshirat; ve ölmüfl, kurumufl
küre-i arz› diriltmek, süslendirmek gibi genifl tahvilât gös-
teriyor ki, perde arkas›nda böyle muazzam bir rububiyet
var, muhteflem bir saltanatla hükmediyor. Böyle bir sal-
tanat-› rububiyet, kendine lây›k bir raiyet ister ve flayes-
te bir mazhar ister.

ahiret: öbür dünya.
Âl: Peygamberimizin aile fertleri.
âlî: yüce, yüksek, yüce.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!
arz: yer, dünya.
Ashap: Sahabeler.
azamet: büyüklük, yücelik.
bab-› haflmet ve sermediyet:
Cenab-› Hakk›n ihtiflaml›l›¤› ve
sonsuz oluflu ile ilgili bölüm.
bâkî: sürekli ve kal›c› olan.
cilve: yans›ma.
cin: lâtif cisimlerden ibaret bir ya-
rat›k.
daire-i haflmet: gösterifllilik da-
iresi.
dehflet: korkma, ürkme.
ebedî: sonu olmayan, sürekli.
emirber: er; emir eri.
fânî: ölümlü.
habip: sevgili.
hakikat: gerçek.
harekât: hareketler.
haflmet-i rububiyet: Allah’›n bü-
tün varl›klar› terbiye ve idare edi-
cili¤inin büyüklü¤ü.
icat: var etme, yaratma.
icraat: ifller, uygulanan fleyler.
ins: insan.
ism-i Celîl ve Bâkî: Cenab-› Hak-
k›n Celîl ve Bâkî ismi.
küre-i arz: dünya, yer küre.
lây›k: yak›flan.
manevî: manaya ait.
mazhar: yans›ma ve görünme
yeri.
medar-› iftihar: övünme sebebi.
medar-› rububiyet: ‹lâhî rububi-
yetin cereyan etti¤i yer.
mevcudat: varl›klar.
misafirhane-i dünya: dünya mi-
safirhanesi.
muazzam: çok büyük.
muhteflem: ihtiflaml›, görkemli.
muvakkat: geçici.
nefer: rütbesiz asker.
raiyet: halk.
resul: elçi, peygamber.
rububiyet: rabl›k, ilâhl›k.
saadet: mutluluk.
salât: dua.
saltanat: hükümdarl›k.
saltanat-› rububiyet: kâinat› ter-
biye ve idare edici olan Allah’›n
saltanat›.
selâm: bar›fl, esenlik, rahatl›k.
sermedî: devaml›, sürekli.
sermediyet: süreklilik.
seyyarat: gezegenler.
flayeste: lây›k.
tahvilât: de¤iflmeler.
tayyare: uçak.
teshir: emri alt›na alma.
teshirat: itaat ettirmeler.
vesile: vas›ta.
zerre: çok küçük parça.

1. Rahman’›n dünya ve Cennetler dolusu salât ve selâm› onun üzerine olsun. Allah’›m! Kulun
ve resulün olan, iki cihan›n efendisi, iki âlemin medar-› iftihar›, iki dünyan›n hayat vesilesi,
dünya ve ahiret saadetinin sebebi, peygamberlik ve kulluk olmak üzere iki manevî kanad›n
sahibi, ins ve cinnin peygamberi olan Habibine, onun bütün âl ve ashab›na, kardeflleri olan
di¤er peygamber ve resullere salât ve selâm eyle. Âmin.
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Hâlbuki, görüyorsun; mahiyetçe en cami ve mühim
raiyeti ve bendeleri, flu misafirhane-i dünyada, periflan
bir surette, muvakkaten toplanm›fllar. Misafirhane ise,
her gün dolar, boflan›r.

Hem, bütün raiyet, tecrübe-i hizmet için flu meydan-›
imtihanda muvakkaten bulunuyorlar. Meydan ise, her
saat tebeddül eder.

Hem, bütün o raiyet, Sâni-i Zülcelâl’in k›ymettar ihsa-
nat›n›n numunelerini ve harika sanat antikalar›n› çarfl›-y›
âlem sergilerinde, ticaret nazar›nda temafla etmek için,
flu teflhirgâhta birkaç dakika durup seyrediyorlar, sonra
kayboluyorlar. fiu meflher ise, her dakika tahavvül edi-
yor; giden gelmez, gelen gider.

‹flte bu hâl ve flu vaziyet kat’î gösteriyor ki, flu misafir-
hane ve flu meydan ve flu meflherlerin arkas›nda, o ser-
medî saltanata medar ve mazhar olacak daimî saraylar,
müstemir meskenler, flu dünyada gördü¤ümüz numune-
lerin ve suretlerin en halis ve en yüksek as›llar›yla dolu
ba¤ ve hazineleri vard›r. Demek, burada çabalamak, on-
lar içindir; flurada çal›flt›r›r, orada ücret verir. Herkesin is-
tidad›na göre—e¤er kaybetmezse—orada bir saadeti
vard›r. Evet, öyle sermedî bir saltanat, muhaldir ki, flu fâ-
nîler ve zail zeliller üstünde dursun.

fiu hakikate, flu temsil dürbünüyle bak ki: Meselâ, sen
yolda gidiyorsun. Görüyorsun ki, yol içinde bir han var.
Bir büyük zat, o han› kendine gelen misafirlerine yap-
m›fl. O misafirlerin bir gece tenezzüh ve ibretleri için, 
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mesken: oturulacak yer.
meflher: sergi, gösterme yeri.
meydan-› imtihan: imtihan mey-
dan›, dünya.
misafirhane-i dünya: dünya mi-
safirhanesi.
muhal: imkâns›z, olmas› müm-
kün olmayan
muvakkaten: geçici olarak.
mühim: önemli.
müstemir: de¤iflmez, sabit, sa¤-
lam.
numune: örnek, misal.
periflan: da¤›n›k, kar›fl›k.
raiyet: halk.
saadet: mutluluk.
saltanat: sultanl›k, hükümdarl›k.
sanat: ustaca yap›lm›fl eser.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi olan ve her fleyi sanatla
yaratan, Allah (cc.).
sermedî: ebedî, sürekli, sonsuz.
suret: tarz, flekil.
tahavvül: baflkalaflma, hâl de¤ifl-
tirme.
tebeddül: de¤iflme.
tecrübe-i hizmet: hizmet dene-
yimi.
temafla: bakma, bak›p seyretme.
temsil: misal getirme.
tenezzüh: gezinti, seyir.
teflhirgâh: sergi yeri.
zail: göçüp giden, yok olan.
zelil: afla¤›lanm›fl, hor görülen.

âlem: dünya, cihan.
antika: eser veya tarihi de¤e-
ri olan eski eflya.
bende: ba¤l›, esir.
cami: kapsay›c›, toplayan.
çarfl›-y› âlem: dünya çarfl›s›.

fânî: ölümlü.
hâl: durum.
hâlbuki: oysa ki.
halis: saf, duru.
han: misafirhane, konak.
harika: ola¤anüstü, kusursuz.

ihsanat: iyilikler, ba¤›fllar
istidat: yetenek, kabiliyet.
kat’î: de¤iflmez, kesin.
mahiyet: esas, nitelik.
mazhar: nail olma, kavuflma.
medar: vesile, sebep.



o han›n tezyinat›na milyonlar alt›nlar sarf ediyor. Hem o
misafirler, o tezyinattan pek az› ve az bir zamanda bak›p,
o nimetlerden pek az bir vakitte az bir fley tad›p, doyma-
dan gidiyorlar. Fakat, her misafir kendine mahsus foto¤-
raf›yla, o handaki fleylerin suretlerini al›yorlar. Hem, o
büyük zat›n hizmetkârlar› da, misafirlerin suret-i muame-
lelerini gayet dikkat ile al›yorlar ve kaydediyorlar.

Hem, görüyorsun ki; o zat, her günde o k›ymettar tez-
yinat›n ço¤unu tahrip eder, yeni gelecek misafirlere yeni
tezyinat› icat eder.

Bunu gördükten sonra, hiç flüphen kal›r m› ki, bu yol-
da bu han› yapan zat›n daimî, pek âlî menzilleri, hem tü-
kenmez pek k›ymetli hazineleri, hem müstemir pek bü-
yük bir sahaveti vard›r. fiu handa gösterdi¤i ikram ile,
misafirlerinin, kendi yan›nda bulunan fleylere ifltihalar›n›
aç›yor ve onlara haz›rlad›¤› hediyelere ra¤betlerini uyan-
d›r›yor.

Aynen onun gibi, flu misafirhane-i dünyadaki vaziyeti
sarhofl olmadan dikkat etsen, flu dokuz esas› anlars›n:

• B‹R‹NC‹ ESAS: Anlars›n ki, o han gibi bu dünya dahi
kendi için de¤il; kendi kendine de bu sureti almas› mu-
haldir. Belki, kafile-i mahlûkat›n gelip konmak ve göç-
mek için dolup boflanan, hikmetle yap›lm›fl bir misafirha-
nesidir.

• ‹K‹NC‹ ESAS: Hem, anlars›n ki, flu han›n içinde otu-
ranlar, misafirlerdir; onlar›n Rabb-i Kerîm’i, onlar› dârüs-
selâma davet eder.1

âlî: yüce, yüksek.
dârüsselâm: Cennet.
esas: as›l, temel konu.
han: konaklama yeri; otel; misa-
firhane, konak.
hazine: de¤erli eflya, y›¤›n›.
hizmetkâr: hizmet eden, hizmet-
çi.
icat etme: yeniden yaratma.
ikram: iltifat için bir fleyler ver-
me.
ifltiha: istek, arzu.
kafile-i mahlûkat: yarat›klar›n
kafilesi.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
mahsus: özel, hususî.
menzil: konak yeri.
misafirhane: yolculuk esnas›nda
kal›nan yer.

misafirhane-i dünya: dünya
misafirhanesi.
muhal: imkâns›z, olmas›
mümkün olmayan.
müstemir: sürekli, kesintisiz.

Rabb-i Kerîm: ikram ve ihsa-
n› bol olan ve her fleyi terbiye
eden Allah.
ra¤bet: istek, meyil.
sahavet: cömertlik.

sarf: harcama.
suret-i muamele: davran›fl
flekli.
tahrip: bozma, y›kma.
tezyinat: süsler, süslemeler.

1. Bkz. Yunus Suresi: 25; En'am Suresi: 127.
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• ÜÇÜNCÜ ESAS: Hem, anlars›n ki, flu dünyadaki tezyi-
nat, yaln›z telezzüz veya tenezzüh için de¤il. Çünkü, bir
zaman lezzet verse, firak›yla birçok zaman elem verir.
Sana tatt›r›r, ifltihan› açar, fakat doyurmaz. Çünkü, ya
onun ömrü k›sa, ya senin ömrün k›sad›r; doymaya kâfi
de¤il. Demek, k›ymeti yüksek, müddeti k›sa olan flu tez-
yinat ibret içindir, (HAfi‹YE 1) flükür içindir, usul-ü daimîsine
teflvik içindir, baflka gayet ulvî gayeler içindir.

• DÖRDÜNCÜ ESAS: Hem anlars›n ki, flu dünyadaki mü-
zeyyenat ise, (HAfi‹YE 2) Cennette ehl-i iman için rahmet-i
Rahman’la iddihar olunan nimetlerin numuneleri, suret-
leri hükmündedir.
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harika-i sanat: sanat harikas›.
hafliye: dipnot, ek.
hikmet: maksat, amaç.
hükmünde olma: yerinde olma;
fleklinde, tarz›nda olma.
ibad: kullar, ibadet edenler.
ibret: ders alma, ders ç›karma.
iddihar: biriktirme, depolama.
istidat: kabiliyeti.
ifltiha: istek, fazla istek, arzu.
kâfi: yeter, yeterli.
lâtif: yumuflak, hofl, güzel.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
mu’cizat-› kudret: kudret mu’ci-
zeleri.
murassaat: de¤erli bir flekilde ya-
p›lm›fl varl›klar.
müddet: zaman, süre.
münhas›r: özel, s›n›rl›.
müteaddit: birçok, türlü, çeflitli.
müzeyyenat: süslenmifl fleyler,
süslü fleyler.
nazar: bakma, bak›fl, göz atma.
netaic-i hayat: hayat›n sonuçlar›,
neticeleri.
niam-› Cennet: Cennet nimetleri.
nimet: iyilik, ihsan, ba¤›fl.
numune: örnek, misal.
Rahman-› Rahîm: dünya ve ahi-
rette yaratt›klar›na sonsuz rah-
met, flefkat ve merhametiyle
muamele eden Allah.
rahmet: ac›ma, merhamet etme.
rahmet-i Rahman: Sonsuz mer-
hamet ve flefkat sahibi olan Al-
lah’›n rahmeti.
resmigeçit: geçit töreni.
Sâni: yapan, iflleyen, yaratan.
seriüzzeval: h›zla göçüp giden,
çabuk yok olan.
Sultan-› Zülcelâl: sonsuz, haflmet
ve büyüklük sahibi sultan olan
Allah.
suret: görüntü, resim.
fiahid-i Ezelî: ezelden ebede her
fleyi gören ve her fleye flahit olan
Cenab-› Hak.
flükür: görülen bir iyili¤e karfl›l›k
hoflnutluk, memnunluk ve min-
nettarl›k ifade etme, teflekkür.
telezzüz: lezzet, tad alma.
tenezzüh: gezme, e¤lenme.
teflhir: gösterme, sergileme.
teflvik: yöneltmek.
tevehhüm etme: kafada kurma,
kuruntuya kap›lma.
tezyinat: süsler, süslemeler.
ulvî: yüksek, yüce.
usul-ü daimî: sürekli olan as›llar.
vücut: varl›k, var olmak.

abesiyet: faydas›z ve bofl ol-
ma.
an-› seyyale: su gibi ak›p ge-
çen an.
arz etmek: sunmak, takdim
etmek.
âsâr-› sanat: sanat eserleri
as›l: esas.

bilkuvve: henüz ortaya ç›k-
madan önce potansiyel ola-
rak var olma, düflünce hâlin-
de.
bitamamiha: tamamen.
dekaik-› sanat: sanat›n ince-
likleri.
ehl-i dalâlet: dinsiz, azg›n ve

sapk›n kimseler.
ehl-i iman: Müslümanlar.
elem: dert, üzüntü.
firak: ayr›l›k, ayr›lma.
gayat-› vücut: varl›k sebeple-
ri.
gaye: maksat, hedef.
hâl: durum.

HAfi‹YE 1: Evet, madem her fleyin k›ymeti ve dekaik-› sanat› gayet yük-
sek ve güzel oldu¤u hâlde, müddeti k›sa, ömrü azd›r. Demek, o fleyler nu-
munelerdir, baflka fleylerin suretleri hükmündedirler. Ve madem müflteri-
lerin nazarlar›n› as›llar›na çeviriyorlar gibi bir vaziyet vard›r; öyle ise, el-
bette “fiu dünyadaki o çeflit tezyinat, bir Rahman-› Rahîm’in, rahmetiyle,
sevdi¤i ibad›na haz›rlad›¤› niam-› Cennetin numuneleridir” denilebilir ve
denilir ve öyledir.
HAfi‹YE 2: Evet, her fleyin vücudunun müteaddit gayeleri ve hayat›n›n
müteaddit neticeleri vard›r. Ehl-i dalâletin tevehhüm ettikleri gibi, dünya-
ya, nefislerine bakan gayelere münhas›r de¤ildir; tâ, abesiyet ve hikmet-
sizlik içine girebilsin. Belki her fleyin gayat-› vücudu ve netaic-i hayat› üç
k›s›md›r:

Birincisi ve en ulvîsi Sâniine bakar ki; o fleye takt›¤› harika-i sanat mu-
rassaat›n› fiahid-i Ezelî’nin nazar›na resmigeçit tarz›nda arz etmektir ki, o
nazara bir an-› seyyale yaflamak kâfi gelir. Belki, vücuda gelmeden, bil-
kuvve niyet hükmünde olan istidad› yine kâfidir. ‹flte, seriüzzeval lâtif mas-
nuat ve vücuda gelmeyen, yani sümbül vermeyen birer harika-i sanat
olan çekirdekler, tohumlar flu gayeyi bitamamiha verir. Faydas›zl›k ve
abesiyet onlara gelmez. Demek her fley, hayat›yla, vücuduyla Sâniinin
mu’cizat-› kudretini ve âsâr-› sanat›n› teflhir edip, Sultan-› Zülcelâl’in na-
zar›na arz etmek birinci gayesidir. å



• BEfi‹NC‹ ESAS: Hem, anlars›n ki, flu fânî masnuat fenâ
için de¤il. Bir parça görünüp, mahvolmak için yarat›lma-
m›fllar. Belki, vücutta k›sa bir zaman toplan›p, matlûp bir
vaziyet al›p; tâ suretleri al›ns›n, timsalleri tutulsun, mana-
lar› bilinsin, neticeleri zaptedilsin. Meselâ, ehl-i ebed için
daimî manzaralar nescedilsin, hem âlem-i bekada baflka
gayelere medar olsun.

âlem-i beka: sonsuzluk âlemi,
Cennet.
arz: yer, dünya.
azîm: büyük, yüce.
beka: sonu olmama.
beyan: aç›k söyleme.
bigayrihisap: hesaps›z, say›s›z.
cin: gözle görünmez, lâtif cisim-
lerden ibaret bir yarat›k.
cûd: çok cömertlik.
cüz’î: az, pek az.
davet: ça¤›rma, ça¤r›.
ehl-i ebed: ebedî, sonsuz olanlar.
enzar: bakmalar, nazar etmeler.
esas: as›l, temel.
fânî: ölümlü.
fenâ: yok olma.
gaye: netice, son, sonuç.
gaye-i vücut: varl›k gayesi, ama-
c›.
haflmet: gösterifllilik.
h›fz-› hudut: s›n›r koruma
hikmet: herkesin bilmedi¤i gizli
sebep, ‹lâhî gaye.
hubub: tohumlar, taneler.
ibretnüma: ibretli, ibret verici.
içtima: toplanma.
iktisat: israf etmeden, yerli yerin-
ce, israfs›zl›k, tasarruf.
ism-i Cevâd: Cenab-› Hakk›n “‘cö-
mertli¤inin s›n›r› olmayan” anla-
m›ndaki ismi.
ism-i Hakîm: Cenab-› Hakk›n
“hikmetle, faydalar› takip ederek
ifl gören” manas›ndaki ismi.
kâfi: yeter.
kaside-i letafetnüma: hofl ve gü-
zel görülen, fliir gibi ölçülü her bir
mahlûk.
kelime-i hikmeteda: çok de¤erli
söz.
kemal-i hikmet: istenilen mü-
kemmellik.
mahvolmak: yok olmak.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
matlûp: istenilen, aran›lan fley.
medar: sebep.
mektub-u hakaiknüma: do¤ru-
lar› anlatan mektup.
melâike: melekler, nurdan yara-
t›lm›fl, Allah’›n emirlerine tam ita-
at eden mahlûklar.
mevcut: var olan.
muvazene: ölçü, denge.
mücahede-i a’dâ: düflmanlarla
savaflma.
münafi: z›t, ayk›r›.
mütalâa: okuma düflünme.
mütalâagâh: okuma ve inceleme
yeri.
nesç: örme, dokuma.
netice-i hayat: hayat›n sonucu,
neticesi.
nihayetsiz: sonsuz.
nokta-i nazar: görüfl aç›s›, bak›fl
aç›s›, fikir.
sair: di¤er, baflka.
Sâni: yapan, iflleyen.

Sâni-i Zülcelâl: sonsuz bü-
yüklük sahibi olan ve her fle-
yi sanatla yaratan, Allah.

sefine: gemi, vapur.

sefine-i sultaniye: hüküm-
darl›k gemisi.

seha: bolca veren, ikram sa-
hibi; el aç›kl›¤›.

s›rr-› tevfik: uygunlaflt›rma-
n›n s›rr› ve gayesi.
suret: biçim.
taaddüd-ü gayat: amaçlar›n,
gayelerin ço¤almas›.
tecelli etmek: görünmek, pa-
r›ldamak.
tecelli: aç›kça ortaya ç›kma
tefrik: ay›rt etme.

telezzüz: lezzet, hofllanma.
temin: sa¤lama.
tenezzüh: gezinti, seyir.
timsal: resim, suret, flekil.
umum: bütün.
ücret-i cüz’iye: az bir ücret.
zîfluur: ak›l, fluur sahibi.
z›t: bir fleyin aksi, tersi.
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‹kinci k›s›m gaye-i vücut ve netice-i hayat zîfluura bakar. Yani, her fley Sâ-
ni-i Zülcelâl’in birer mektub-u hakaiknüma, birer kaside-i letafetnüma, bi-
rer kelime-i hikmeteda hükmündedir ki, melâike ve cin ve hayvan›n ve in-
san›n enzar›na arz eder, mütalâaya davet eder. Demek, ona bakan her zî-
fluura ibretnüma bir mütalâagâht›r.

Üçüncü k›s›m gaye-i vücut ve netice-i hayat, o fleyin nefsine bakar ki,
telezzüz ve tenezzüh ve beka ve rahatla yaflamak gibi cüz’î neticelerdir.
Meselâ, azîm bir sefine-i sultaniyede bir hizmetkâr›n dümencilik etti¤inin
gayesi, sefine itibar›yla yüzde birisi kendisine, ücret-i cüz’iyesine ait, dok-
san dokuzu sultana ait oldu¤u gibi; her fleyin nefsine ve dünyaya ait ga-
yesi bir ise, Sâniine ait doksan dokuzdur.

‹flte bu taaddüd-ü gayattand›r ki, birbirine z›t ve münafi görünen hik-
met ve iktisat, cûd ve seha ve bilhassa nihayetsiz seha ile s›rr-› tevfiki flu-
dur ki:

Birer gaye nokta-i nazar›nda cûd ve seha hükmeder; ism-i Cevad tecel-
li eder. Meyveler, hubublar, o tek gaye nokta-i nazar›nda bigayrihisapt›r;
nihayetsiz cûdu gösteriyor. Fakat, umum gayeler nokta-i nazar›nda, hik-
met hükmeder, ism-i Hakîm tecelli eder. Bir a¤ac›n ne kadar meyveleri
var, belki her meyvenin o kadar gayeleri vard›r ki, beyan etti¤imiz üç k›s-
ma tefrik edilir. fiu umum gayeler, nihayetsiz bir hikmeti ve iktisad› gös-
teriyor. Z›t gibi görünen nihayetsiz hikmet, nihayetsiz cûd ile, seha ile iç-
tima ediyor. Meselâ, asker ordusunun bir gayesi temin-i asayifltir. Bu ga-
yeye göre ne kadar asker istersen var ve hem pek fazlad›r. Fakat, h›fz-›
hudut ve mücahede-i a’dâ gibi sair vazifeler için, bu mevcut ancak kâfi
gelir, kemal-i hikmetle muvazenededir. ‹flte, hükûmetin hikmeti haflmet
ile içtima ediyor. O hâlde, “O askerlikte fazlal›k yoktur” denilebilir.



Eflya beka için yarat›ld›¤›n›, fenâ için olmad›¤›n›; belki
sureten fenâ ise de, tamam-› vazife ve terhis oldu¤u, bu-
nunla anlafl›l›yor ki; fânî bir fley, bir cihetle fenâya gider,
çok cihetlerle bâkî kal›r. Meselâ, Kudret kelimelerinden
olan flu çiçe¤e bak ki, k›sa bir zamanda o çiçek tebessüm
edip bize bakar; derakap, fenâ perdesinde saklan›r. Fa-
kat, senin a¤z›ndan ç›kan kelime gibi o gider. Fakat, bin-
ler misallerini kulaklara tevdi eder. Dinleyen ak›llar ade-
dince manalar›n› ak›llarda ibka eder. Çünkü, vazifesi
olan ifade-i mana bittikten sonra kendisi gider. Fakat,
onu gören her fleyin haf›zas›nda zahirî suretini ve her bir
tohumunda manevî mahiyetini b›rak›p öyle gidiyor. Gü-
ya her haf›za ile her tohum, h›fz-› ziyneti için birer foto¤-
raf ve devam-› bekas› için birer menzildirler. En basit
mertebe-i hayatta olan masnu böyle ise, en yüksek taba-
ka-i hayatta ve ervah-› bâkiye sahibi olan insan ne kadar
beka ile alâkadar oldu¤u anlafl›l›r. Çiçekli ve meyveli
koca nebatat›n bir parça ruha benzeyen her birinin ka-
nun-u teflekkülât›, timsal-i sureti, zerrecikler gibi tohum-
larda kemal-i intizamla, da¤da¤al› ink›lâplar içinde ibka
ve muhafaza edilmesiyle, gayet cemiyetli ve yüksek bir
mahiyete malik, haricî bir vücut giydirilmifl zîfluur, nura-
nî bir kanun-u emrî olan ruh-u befler ne derece beka ile
merbut ve alâkadar oldu¤u anlafl›l›r.

• ALTINCI ESAS: Hem anlars›n ki, insan, ipi bo¤az›na
sar›l›p, istedi¤i yerde otlamak için bafl›bofl b›rak›lmam›fl-
t›r. Belki, bütün amellerinin suretleri al›n›p yaz›l›r ve bü-
tün fiillerinin neticeleri muhasebe için zaptedilir.1
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gayet: son derece.
haf›za: insanda hat›rlama gücü,
bellek.
haricî: d›fl›na.
h›fz: saklama, koruma.
ibka: sürekli k›lma.
ifade-i mana: mana ifadesi.
ink›lâp: de¤iflim.
kanun-u emri: ifllere ait kanun-
lar.
kanun-u teflekkülât: oluflum ve
geliflimin formülü, yarat›l›fl ka-
nunlar›.
kemal-i intizam: tam ve eksiksiz
düzen.
Kudret: güç, kuvvet.
mahiyet: nitelik.
malik: sahip.
manevî: madde d›fl› olan.
masnu: sanatla yap›lm›fl.
menzil: inilen yer, konulacak yer.
merbut: ba¤l›.
mertebe-i hayat: hayat merte-
besi.
muhafaza: koruma.
muhasebe: hesaplaflma.
nebatat: bitkiler.
netice: sonuç.
nuranî: nurlu.
ruh: hayat›n temeli, dirilik kayna-
¤›.
ruh-u befler: insan›n ruhu.
suret: biçim.
tabaka-i hayat: hayat tabakas›.
tamam-› vazife: görevin hepsi.
tebessüm: gülümseme.
terhis: görev bitimi.
tevdi: teslim etme.
timsal-i suret: resmin, görünü-
flün örne¤i, resmin numunesi.
zahirî: görünen.
zaptedilmek: kaydedilmek.
zerre: en küçük parça, atom.
zîfluur: fluurlu.

âdet: görenek.

alâkadar: iliflkili, ba¤l›.

bâkî: sürekli ve kal›c› olan.

basit: kolay.

beka: ebedîlik, sonu olmama.

cemiyetli: birlik oluflturacak
flekilde.
cihet: yön, taraf.
da¤da¤a: gürültü, pat›rt›.
derakap: hemen.
devam-› beka: devaml›l›k.

ervah-› bâkiye: kalan, ebedî
ruhlar.
esas: temel.
fânî: ölümlü.
fenâ: yok olma.
fiil: ifl.

1. Bkz. Kehf Suresi: 49; Kaf Suresi: 17-18; ‹nfitar Suresi: 10-12.



• YED‹NC‹ ESAS: Hem anlars›n ki, güz mevsiminde yaz,
bahar âleminin güzel mahlûkat›n›n tahribat› idam de¤il.
Belki, vazifelerinin tamam›yla terhisat›d›r. (HAfi‹YE) Hem,
yeni baharda gelecek mahlûkata yer boflaltmak için tef-
rigatt›r ve yeni vazifedarlar gelip konacak ve vazifedar
mevcudat›n gelmesine yer haz›rlamakt›r ve ihzaratt›r.

Hem zîfluura vazifesini unutturan gafletten ve flükrünü
unutturan sarhoflluktan ikazat-› Sübhaniyedir.

• SEK‹Z‹NC‹ ESAS: Hem anlars›n ki, flu fânî âlemin ser-
medî Sânii için baflka ve bâkî bir âlemi var ki, ibad›n›
oraya sevk ve ona teflvik eder.

• DOKUZUNCU ESAS: Hem anlars›n ki, öyle bir Rahman,
böyle bir âlemde öyle has ibad›na, öyle ikramlar edecek;
ne göz görmüfl, ne kulak iflitmifl, ne kalb-i beflere hutur
etmifltir.1 Amenna.

Yedinci Hakikat
Bab-› h›fz ve hafîziyet olup ism-i Hafîz ve Rakîb’in cil-

vesidir.

ahiret: öteki dünya.
âlem: dünya, cihan.
amenna: inand›k.
arz: yer, dünya.
bab-› h›fz ve hafîziyet: muhafa-
za ve koruyuculuk bölümü.
bâkî: sürekli ve kal›c› olan.
cilve: ‹lâhî kudret eserlerinin beli-
rip görünmesi.
erzak: yenilecek, içilecek fleyler,
az›klar.
esas: as›l, temel, kök.
fânî: muvakkat, geçici.
gaflet: bofl bulunma, dikkatsizlik.
güz: sonbahar.
hafîziyet: muhafaza edicilik, ko-
ruyuculuk.
has: mahsus, hususî, özel.
hafliye: izah yaz›s›, dipnot.
hazine: k›ymetli eflyan›n saklan-
d›¤› özel yer.
hitam: son, sona erme.
hizmet: ifl, vazife.
hutur: hat›rlama.
ibad: kullar, ibadet edenler.
ibretnüma: ibret al›nan, ibretli.
idam: yok olmak, öldürmek.
ihtiyar: yafll›.
ihvan: kardefller.
ihzarat: haz›rlanmalar.
ikazat-› Sübhaniye: Allah’›n uya-
r›lar›.
ikram: iyi bir arma¤an verme.
iman: inanç, itikat.
ism-i Hafîz: Cenab-› Hakk›n koru-
yan manas›na gelen ismi.
kalb-i befler: insan kalbi.
mahlûkat: yarat›klar.
mahfler-i acayip: hayret verici
toplanma yeri.
mahflernüma: mahfleri and›ran.
mevcudat: var olan her fley,
mahlûklar.
Rahman: bütün yarat›lm›fllar›n r›-
z›klar›n› ve geçim flekillerini içine
alan rahmetin sahibi Allah.
rahmet: ac›ma, merhamet etme.
rakîb: gözeten, bekleyen.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
sermedî: sürekli, daimî, ölümsüz.
set: perde, engel.
sevk: gönderme.
flecere: a¤aç.
flecere-i hayretnüma: hayret
uyand›r›c› a¤aç.
flecere-i kudret: kudret a¤ac›.
flükür: memnuniyetle raz› olma,
iyilik sahibine teflekkür etme.

tahribat: y›k›l›p bozulmalar.
tefrigat: boflaltmalar.
terhisat: görev bitimi.
teflvik: destek olmak.

tevhit: birleme, birlefltirme.
vazife: ödev, görev, yüküm-
lülük.
vazifedar: vazifeli, görevli.

vüs’at: genifllik, bolluk.
zelil: afla¤›lanan, hor görülen.
zeval: sona erme.
zîfluur: fluur sahibi.

1. Secde Suresi: 30; Zuhruf Suresi: 71; Buharî, Bed’ü’l-Halk: 8, Tevhit: 35; Müslim, ‹man: 312,
Cennet: 2-5; Müsned, 5: 334.
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HAfi‹YE: Evet, rahmetin erzak hazinelerinden olan bir flecerenin uçlar›n-
da ve dallar›n›n bafllar›ndaki meyveler, çiçekler, yapraklar, ihtiyar olup va-
zifelerinin hitama ermesiyle gitmelidirler; tâ, arkalar›ndan ak›p gelenlere
kap› kapanmas›n. Yoksa, rahmetin vüs’atine ve sair ihvanlar›n›n hizmeti-
ne set çekilir. Hem, kendileri gençlik zevaliyle hem zelil, hem periflan
olurlar.

‹flte, bahar dahi mahflernüma bir meyvedar a¤açt›r, her as›rdaki insan
âlemi ibretnüma bir fleceredir, arz dahi mahfler-i acayip bir flecere-i kud-
rettir, hatta dünya dahi meyveleri ahiret pazar›na gönderilen bir flecere-i
hayretnümad›r.



Hiç mümkün müdür ki, gökte, yerde, karada, denizde
yafl kuru, küçük büyük, adî âlî her fleyi kemal-i intizam ve
mizan içinde muhafaza edip, bir türlü muhasebe içinde
neticelerini eleyen bir hafîziyet, insan gibi büyük bir f›t-
ratta, hilâfet-i kübra gibi bir rütbede,1 emanet-i kübra 2

gibi büyük vazifesi olan beflerin rububiyet-i ammeye te-
mas eden amelleri ve fiilleri muhafaza edilmesin, muha-
sebe ele¤inden geçirilmesin, adalet terazisinde tart›lma-
s›n, flayeste ceza ve mükâfat çekmesin? Hay›r, asla!

Evet, flu kâinat› idare eden Zat, her fleyi nizam ve mi-
zan içinde muhafaza ediyor. Nizam ve mizan ise, ilim ile
hikmet ve irade ile kudretin tezahürüdür. Çünkü görüyo-
ruz, her masnu, vücudunda gayet muntazam ve mevzun
yarat›l›yor. Hem, hayat› müddetince de¤ifltirdi¤i suretler
dahi birer intizaml› oldu¤u hâlde, heyet-i mecmuas› da
bir intizam taht›ndad›r. Zira görüyoruz ki, vazifesinin bit-
mesiyle ömrüne nihayet verilen ve flu âlem-i flahadetten
göçüp giden her fleyin, Hafîz-i Zülcelâl, birçok suretleri-
ni elvah-› mahfuza hükmünde olan (HAfi‹YE) haf›zalarda ve
bir türlü misalî âyinelerde h›fzedip, ekser tarihçe-i haya-
t›n› çekirde¤inde, neticesinde nakfledip yaz›yor. Zahir ve
bât›n âyinelerde ibka ediyor. Meselâ, beflerin haf›zas›,
a¤ac›n meyvesi, meyvenin çekirde¤i, çiçe¤in tohumu,
kanun-u hafîziyetin azamet-i ihatas›n› gösteriyor.

Görmüyor musun ki, koca bahar›n hep çiçekli, mey-
veli bütün mevcudat› ve bunlar›n kendilerine göre bütün
sahaif-i a’mali ve teflkilât›n›n kanunlar› ve suretlerinin 
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n›n büyüklü¤ü.
bât›n: görünmeyen.
befler: insan.
ceza: karfl›l›k, azap.
ekser: genel, bütün.
elvah-› mahfuza: her fleyin kay-
dedilip korundu¤u levhalar
emanet-i kübra: büyük emanet.
fiil: ifl, hareket.
f›trat: yarat›l›fl.
haf›za: bellek.
Hafîz-i Zülcelâl: yaratt›klar›n› ko-
ruyup muhafaza eden sonsuz
haflmet sahibi Allah.
hafîziyet: muhafaza edicilik.
hâlde: durumda.
hafliye: dipnot yaz›s›.
heyet-i mecmua: bütünü, hepsi.
h›fz: saklama, koruma.
hikmet: tam bir düzgünlük ile ‹lâ-
hî gayeye uygunluk.
hilâfet-i kübra: en büyük hilâfet.
hükmünde: yerinde, de¤erinde.
ibka: devaml› k›lma.
intizam: düzen, düzgün dizilme.
irade: istek ve arzu.
kâinat: bütün âlemler.
kanun-u hafîziyet: koruma, mu-
hafaza etme kanunu.
kemal-i intizam: tam ve eksiksiz
düzen.
kudret: güç ve kuvvet.
masnu: sanatl›.
mevcudat: var olan her fley.
mevzun: düzgün.
misalî âyine: misallerini göste-
ren, benzer ayna.
mizan: ölçü.
muhafaza: koruma.
muhasebe: hesaplama.
muntazam: düzenli.
müddet: süre.
mükâfat: ödül.
nakfletmek: resmetmek, kaz›-
mak.
netice: sonuç.
nizam: düzen.
rububiyet-i amme: Cenab-› Al-
lah’›n her fleyi içine alan terbiye
edicili¤i.
rütbe: derece, mertebe.
sahaif-i a’mal: yap›lanlar›n kay-
dedildi¤i sayfalar.
suret: biçim, flekil görünüfl; tarz,
usul.
flayeste: uygun.
tarihçe-i hayat: hayat›n plan ve
program›.
temas: bahsetme.
teflkilât: yap›, yap›l›fl.
tezahür: ortaya ç›kmas›.
zahir: görünen.

adalet: hak.
adî: de¤ersiz.
âlem-i flahadet: gözle gördü-

¤ümüz flu dünya hayat›.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
amel: ifl, ifllem.

asla: olmas› imkâns›z.
âyine: ayna.
azamet-i ihata: kuflatmas›-

1. Bkz. Bakara Suresi: 30; En'am Suresi: 165; Yunus Suresi: 14; Enbiya Suresi: 105; Tevbe Sure-
si: 62; Müslim, ‹man:312, Cennet:2-5; ‹bni Mâce, Züht: 39.
2. Ahzab Suresi: 72.

HAfi‹YE: Yedinci Suretin hafliyesine bak.



timsalleri, mahdut bir miktar tohumcuklar içlerinde yaza-
rak, muhafaza ediliyor. ‹kinci bir baharda, onlara göre
bir muhasebe içinde sahife-i amellerini neflredip, kemal-i
intizam ve hikmet ile koca di¤er bir bahar âlemini mey-
dana getirmekle, hafîziyetin ne derece kuvvetli ihata ile
cereyan etti¤ini gösteriyor. Acaba geçici, adî, bekas›z,
ehemmiyetsiz fleylerde böyle muhafaza edilirse, âlem-i
gaypta, âlem-i ahirette, âlem-i ervahta rububiyet-i am-
mede mühim semere veren beflerin amelleri h›fz içinde
gözetilmek suretiyle, ehemmiyetle zaptedilmemesi kabil
midir? Hay›r ve asla!

Evet, flu hafîziyetin bu surette tecellisinden anlafl›l›yor
ki, flu mevcudat›n Malik'i, mülkünde cereyan eden her
fleyin inzibat›na büyük bir ihtimam› var. Hem, hâkimiyet
vazifesinde nihayet derecede dikkat eder. Hem, rububi-
yet-i saltanat›nda gayet ihtimam› gözetir. O derece ki, en
küçük bir hâdiseyi, en ufak bir hizmeti yazar, yazd›r›r.
Mülkünde cereyan eden her fleyin suretini müteaddit
fleylerde h›fzeder. fiu hafîziyet iflaret eder ki, ehemmiyet-
li bir muhasebe-i a’mal defteri aç›lacak ve bilhassa mahi-
yetçe en büyük, en mükerrem, en müflerref bir mahlûk
olan insan›n büyük olan amelleri, mühim olan fiilleri,
mühim bir hesap ve mizana girecek. Sahife-i amelleri
neflredilecek.

Acaba hiç kabil midir ki, insan hilâfet ve emanetle mü-
kerrem olsun, rububiyetin külliyat-› fluununa flahit olarak,
kesret dairelerinde vahdaniyet-i ‹lâhiyenin dellâll›¤›n› ilân
etmekle, ekser mevcudat›n tesbihat ve ibadetlerine 

adî: de¤ersiz, geçici.
âlem-i ahiret: ahiret âlemi.
âlem-i ervah: ruhlar âlemi.
âlem-i gayp: bilinmezler âlemi,
bilinmeyenlerin dünyas›.
amel: fiil, ifl, emek.
asla: imkâns›z.
bekas›z: sonu olmama.
befler: insan.
bilhassa: özellikle.
cereyan: bir tarafa do¤ru ak›fl;
meydana gelen.
dellâl: ilân edici; bir haberi yük-
sek sesle duyuran, tellâl.
ehemmiyet: k›ymet, de¤er.
ehemmiyetsiz: de¤ersiz.
ekser: en çok.
emanet: istikamet üzere bulun-
mak, baflkas›n›n hukuku için de
güvenilip inan›lan insana b›rak›-
lan fley.
fiil: ifl, olufl, davran›fl, hareket.
hafîziyet: muhafaza edicilik, ko-
ruyuculuk.
hâkimiyet: her fleye emri ve
hükmü geçme.
hesap: say›m ve kontrol.
h›fz: saklama, muhafaza edicilik.
hikmet: tam bir düzgünlük ile ‹lâ-
hî gayeye uygunluk.
hilâfet: halifelik, vekillik.
ihata: kuflatma, kapsama.
ihtimam: dikkat gösterme.
ilân: duyurma, bildirme.
inzibat: kay›t alt›na alma.
kabil: olabilir, kabul edilir, müm-
kün.
kemal-i intizam: tam ve eksiksiz
düzgünlük.
kesret daireleri: çokluk sahalar›,
yerleri.
külliyat-› fluun: ifllerin bütünlü-
¤ü, kapsaml›l›¤›.
mahdut: s›n›rl›, az.
mahiyet: bir iflin asl›, esas›, haki-
kati, iç yüzü..
mahlûk: yarat›lm›fl.
malik: sahip.
mevcudat: var olan her fley.
miktar: parça, adet say›s›.
mizan: ölçü, tart›.

muhafaza: koruma, saklama.
muhasebe: hesaplama.
muhasebe-i a’mal: amellerin
muhasebesi.
mühim: önemli.
mükerrem: ikram edilmifl.
mülk: sahip oldu¤u mal ve
mülkü.
müflerref: flerefli, flereflendi-
rilmifl.

müteaddit: birçok, birden
fazla.
neflretme: yayma, saçma,
serpme.
rububiyet: Allah’›n her fleyi
terbiye ve idare edicili¤i.
rububiyet-i amme: Cenab-›
Allah’›n her fleyi içine alan
terbiye edicili¤i.
sahaif-i a’mal: ifl ve hizmetle-
rin yaz›ld›¤› sayfalar.

sahife-i amel: yap›lan iflin
kaydedildi¤i sayfa.
semere: kâr, menfaat.
suret: biçim, flekil.
flahit: flahit, tan›k.
tecelli: belirme, görünme.
tesbihat: tesbihler.
timsal: örnek, numune.
vahdaniyet-i ‹lâhiye: Allah’›n
bir, tek olmas›.
zapt: kaydetme.
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müdahale edip zabitlik ve müflahitlik derecesine ç›ks›n
da, sonra kabre gidip rahatla yats›n ve uyand›r›lmas›n,
küçük büyük her amellerinden sual edilmesin, mahflere
gidip mahkeme-i kübray› görmesin? Hay›r ve asla.

Hem, bütün gelecek zamanda olan (HAfi‹YE) mümkinata
kadir oldu¤una, bütün geçmifl zamandaki mu’cizat-› kud-
reti olan vukuat› flahadet eden ve k›yamet ve haflre pek 
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kadir olmak: gücü yetmek.
Kadîr: her fleye gücü yeten Allah.
Kadîr-i Zülcelâl: haflmet ve kud-
ret sahibi, Allah.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar.
kalem-i kader: kader kalemi, Al-
lah’›n olacak hâdiseleri olmadan
önce bilip yazmas›, takdir etmesi.
kat’î: kesin, kararlaflt›r›lm›fl.
kemal-i hikmet: tam ve eksiksiz
bir hikmet, mükemmel bilgi, mü-
kemmel gaye.
k›yamet: dünyan›n ölümü, sonu;
kâinat›n son bulmas›.
mahkeme-i kübra: öldükten
sonra bütün insanlar›n diriltilerek
Allah huzurunda hesaba çekile-
ce¤i büyük mahkeme.
mahsus: hususî, özel.
mahfler: dirilip, toplan›lacak yer.
mazi: geçmifl zaman.
mevcudat: var olan her fley
meydan-› garaip: garip, flafl›lacak
fleylerin meydan›.
misal-i musa¤¤ar: küçük bir ör-
nek.
mu’cizat: çaresiz hale getiren, in-
san› acze düflüren olaylar, mu’ci-
zeler.
mu’cizat-› kudret: kudret mu’ci-
zeleri.
mukabele: karfl›l›k verme.
muktedir: gücü yeten, iktidar sa-
hibi.
müdahale: el atma, el koyma.
mümkinat: imkân dahilindekiler;
yarat›lanlar, var olan her fley ve
yarat›lacaklar.
müflahit: gözlemci.
sahife: üzerine yaz› yaz›lan kâ¤›-
d›n her bir yüzü, sayfa.
sanat: ustal›k, hüner, üstün bilgi
beceriyle yap›lan.
sat›r: yaz› s›ras›.
silsile: birbirini takip eden fleyle-
rin meydana getirdi¤i s›ra.
sual: soru, soruflturma.
flahadet: flahit olma.
flüphe: karars›zl›k, kuflku.
tarih-i hayat: hayat serüveni,
ömür tarihi
tersim: resmini yapma.
tezgâh: dokuma, ‹lâhî emir ve
kuvvet eliyle dokunan.
umumen: tamamen, bütün, ge-
nel.
vukuat: hâdiseler, olaylar, olmufl
ifller.
vücut: var olma.
zabit: idare etme gücü.
zaman-› hâz›r: flimdiki zaman.
zaman-› istikbal: gelecek zaman.
zaman-› mazi: geçmifl zaman
zat: flah›s, kifli.
zira: çünkü.

acayip: flafl›rt›c›.
âciz: gücü yetmez, güçsüz.
âlem: bütün yarat›lm›fllar.
as›r: yüzy›l.
asla: imkâns›z, olmaz.
dest-i kudret: yapabilme gü-
cü, kuvvet eli.
ebed: sonsuzluk, daîmilik.
halk etmek: yaratmak, var
etmek.
harika: ola¤anüstü vas›flar

tafl›yan ve hayranl›k hissi
uyand›ran, kusursuz, eksiksiz
olan.
harika-i sanat: sanat harika-
s›.
haflir: Allah’›n, ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›, k›yamet-
ten sonraki dirilifl.
hafliye: dipnot.
icat: meydana getirme, var
etme, yaratma.

imkânat: olma ve olmama
ihtimali eflit olan gelecekteki-
ler.
intizam: düzen.
iptida-i hilkat-› âlem: âlemin
yarat›l›fl›n›n bafllang›c›
ispat: do¤ruyu ortaya koyma.
istikbal: gelecek.
itibar›yla: bak›m›ndan, say›l-
mak üzere.
izhar: aç›¤a vurma.

HAfi‹YE: Evet, zaman-› hâz›rdan tâ iptida-i hilkat-i âleme kadar olan za-
man-› mazi umumen vukuatt›r. Vücuda gelmifl her bir günü, her bir sene-
si, her bir asr› birer sat›rd›r, birer sahifedir, birer kitapt›r ki; kalem-i kader
ile tersim edilmifltir. Dest-i Kudret, mu’cizat-› ayat›n› onlarda kemal-i hik-
met ve intizam ile yazm›flt›r. fiu zamandan tâ k›yamete, tâ Cennete, tâ
ebede kadar olan zaman-› istikbal, umumen imkânatt›r. Yani, mazi vuku-
att›r, istikbal imkânatt›r.

‹flte, o iki zaman›n iki silsilesi birbirine karfl› mukabele edilse, nas›l ki
dünkü günü halk eden ve o güne mahsus mevcudat› icat eden Zat, yar›n-
ki günü mevcudat›yla halk etmeye muktedir oldu¤u hiçbir vecihle flüphe
getirmez; öyle de, flüphe yoktur ki, flu meydan-› garaip olan zaman-› ma-
zinin mevcudat› ve harikalar› bir Kadîr-i Zülcelâl’in mu’cizat›d›r. Kat’î fla-
hadet ederler ki; o Kadîr, bütün istikbalin, bütün mümkinat›n icad›na, bü-
tün acayibinin izhar›na muktedirdir.

Evet, nas›l ki bir elmay› halk edecek, elbette dünyada bütün elmalar›
halk etmeye ve koca bahar› icat etmeye muktedir olmak gerektir. Baha-
r› icat etmeyen, bir elmay› icat edemez. Zira o elma, o tezgâhta dokunu-
yor. Bir elmay› icat eden, bir bahar› icat edebilir. Bir elma, bir a¤ac›n, bel-
ki bir bahçenin, belki bir kâinat›n misal-i musa¤¤ar›d›r. Hem, sanat itiba-
r›yla, koca a¤ac›n bütün tarih-i hayat›n› tafl›yan elman›n çekirde¤i itiba-
r›yla öyle bir harika-i sanatt›r ki, onu öylece icat eden, hiçbir fleyden âciz
kalmaz. Öyle de, bugünü halk eden, k›yamet gününü halk edebilir. Ve ba-
har› icat edecek, haflrin icad›na muktedir bir Zat olabilir. Zaman-› mazi-
nin bütün âlemlerini zaman›n fleridine kemal-i hikmet ve intizam ile tak›p
gösteren, elbette istikbal fleridine dahi baflka kâinat› tak›p gösterebilir ve
gösterecektir. Kaç Sözlerde, bilhassa Yirmi ‹kinci Sözde gayet kat’î ispat
etmifliz ki, her fleyi yapamayan hiçbir fleyi yapamaz ve bir tek fleyi halk 



benzeyen k›fl ile bahar› her vakit bilmüflahede icat eden
bir Kadîr-i Zülcelâl’den, insan nas›l ademe gidip kaçabi-
lir, topra¤a girip saklanabilir? Madem bu dünyada ona
lây›k muhasebe görülüp hüküm verilmiyor; elbette bir
mahkeme-i kübra, bir saadet-i uzmaya gidecektir.

Sekizinci Hakikat

Bab-› vaat ve vaittir; ism-i Cemîl ve Celîl’in cilvesidir.

Hiç mümkün müdür ki, Alîm-i Mutlak ve Kadîr-i Mut-
lak olan flu masnuat›n Sânii, bütün enbiyan›n tevatürle
haber verdikleri ve bütün s›dd›kîn ve evliyan›n icma ile
flahadet ettikleri mükerrer vaat ve vaid-i ‹lâhîsini yerine
getirmeyip, hâflâ, acz ve cehlini göstersin? Hâlbuki, va-
at ve vaidinde bulundu¤u emirler, kudretine hiç a¤›r gel-
mez. Pek hafif ve pek kolay, geçmifl bahar›n hesaps›z
mevcudat›n› gelecek baharda k›smen aynen, (HAfi‹YE 1)

k›smen mislen (HAfi‹YE 2) iadesi kadar kolayd›r. ‹fa-i vaat
ise, hem bize, hem her fleye, hem Kendisine, hem salta-
nat-› rububiyetine pek çok lâz›md›r. Hulfülvaat ise, hem
izzet-i iktidar›na z›tt›r, hem ihata-i ilmiyesine münafidir.
Zira, hulfülvaat ya cehilden, ya aczden gelir.

acz: güçsüzlük.
adem: yokluk.
Alîm-i Mutlak: gerçek ilim sahibi
olan Allah.
bab: bölüm, k›s›m.
bab-› vaat ve vait: mükâfatlan-
d›rmak ve cezaland›rmak için ve-
rilen sözle ilgili bölüm.
bilmüflahede: görerek.
cehil: bilgisizlik, cahillik.
Celîl: Celâl sahibi. Nihayet derece-
de büyüklük, h›fl›m, hiddetlilik.
Cemîl: güzel, Cenab-› Hakk›n bir
ismi.
cilve: tecelli, iyi flekilde ortaya
ç›kma.
emir: buyruk.
enbiya: peygamberler.
esbap: sebepler, vas›talar.
evliya: erenler, Allah korkusu ve
ibadette ileride olanlar.
hafif: a¤›rl›¤› olmayan.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hafliye: dipnot.
hulfülvaat: sözünden dönme;
verdi¤i sözü yerine getirmeme.
iade: geri gönderme.
icat: vücuda getirme, yaratma.
icma: fikir birli¤i.
ifa-i vaat: sözünü yerine getir-
mek.
ihata-i ilmiye: ilmin kuflat›c›l›¤›.
imtina: çekinme
isnat: dayanma, dayand›rma.
izzet-i iktidar: kudretinin yüce
flerefi.
Kadîr-i Mutlak: sonsuz kudret
sahibi, Allah.
Kadîr-i Zülcelâl: haflmet ve kud-
ret sahibi, Allah.
kesret: çokluk.
k›smen: bir k›s›m.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
lây›k: yak›flan, uygun.
lâz›m: gerek.
mahkeme-i kübra: öldükten
sonra bütün insanlar›n diriltilerek
Allah huzurunda hesaba çekile-
ce¤i büyük mahkeme.

masnuat: sanatla yap›lm›fl
fleyler.
mevcudat: var olan her fley.
mislen: benzer olarak.
muhasebe: hesaplama, he-
sap görme.
mükerrer: tekrar olunmufl.
mümkün: olabilir, kabil.
münafi: ayk›r›.
müflkülât: zorluklar, s›k›nt›-
lar.
müteaddit: birçok, birden
fazla.

peyda etmek: aç›k, aflikâr,
meydanda olan.
saadet-i uzma: ahiret saade-
ti, sonsuz mutluluk diyar›.
saltanat-› rububiyet: kâinat›
terbiye ve idare edici olan Al-
lah’›n saltanat›.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
s›dd›kîn: samimiyetle iman
etmifl olan ve bunun gere¤i-
ne tam olarak uyanlar, do¤ru
sözlü olanlar.

suubet: zorluk.
sühulet: kolayl›k.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
tevatür: bir haberin a¤›zdan
a¤za dolaflarak yay›lmas›.
vaat: Allah’›n kullar›na lütfu
olarak verilecek ahiret mükâ-
fat›, verilen söz.
vait: cezas›n› söyleyerek fe-
nal›ktan sak›nd›rma.
zat: flah›s, fert, kifli; Allah.
z›t: ters.
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eden her fleyi yapabilir. Hem, eflyan›n icad› bir tek Zata verilse, bütün efl-
ya bir tek fley gibi kolay olur. Ve sühulet peyda eder. E¤er müteaddit es-
baba verilse ve kesrete isnat edilse, bir tek fleyin icad› bütün eflyan›n ica-
d› kadar müflkülâtl› olur ve imtina derecesinde suubet peyda eder.
HAfi‹YE 1: A¤aç ve otlar›n kökleri gibi.
HAfi‹YE 2: Yapraklar, meyveler gibi.



Ey münkir! Bilir misin ki, küfür ve inkâr›n ile ne kadar
ahmakça bir cinayet iflliyorsun ki, kendi yalanc› vehmini,
hezeyanc› akl›n›, aldat›c› nefsini tasdik edip, hiçbir vecih-
le hulf ve hilâfa mecburiyeti olmayan ve hiçbir vecihle hi-
lâf Onun izzetine, haysiyetine yak›flmayan ve bütün gö-
rünen fleyler ve ifller s›dk›na ve hakkaniyetine flahadet
eden bir Zat› tekzip ediyorsun. Nihayetsiz küçüklük için-
de, nihayetsiz büyük cinayet iflliyorsun. Elbette, ebedî,
büyük cezaya müstahak olursun. “Baz› ehl-i Cehenne-
min bir difli, da¤ kadar” 1 olmas›, cinayetinin büyüklü¤ü-
ne bir mikyas olarak haber verilmifl. Misalin flu yolcuya
benzer ki, güneflin ziyas›ndan gözünü kapar, kafas› için-
deki hayaline bakar. Vehmi, bir y›ld›z böce¤i gibi kafa fe-
nerinin ›fl›¤›yla dehfletli yolunu tenvir etmek istiyor.

Madem flu mevcudat hak söyleyen sad›k kelimeleri, flu
hâdisat-› kâinat do¤ru söyleyen nat›k ayetleri olan Ce-
nab-› Hak vadetmifl; elbette yapacakt›r, bir mahkeme-i
kübra açacakt›r, bir saadet-i uzma verecektir.

Dokuzuncu Hakikat
Bab-› ihya ve imatedir; ism-i Hayy-› Kayyum’un, Muh-

yî ve Mümît’in cilvesidir.

Hiç mümkün müdür ki, ölmüfl, kurumufl koca arz› ih-
ya eden ve o ihya içinde, her biri befler haflri gibi acip üç
yüz binden ziyade enva-› mahlûkat› haflir ve neflredip
kudretini gösteren ve o haflir ve neflir içinde nihayet de-
recede kar›fl›k ve ihtilât içinde, nihayet derecede imtiyaz 
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ad›.
hak: gerçek, do¤ru.
hakkaniyet: hakka ba¤l› kalma,
do¤ruluk.
haflir: ölümden sonra dirilip bir
araya gelme.
hafliye: dipnot, ek.
Hay: hayat sahibi olan ve hayat›,
varl›¤› bafllang›çs›z; sonsuz olan
Allah.
hayal: insan›n zihninde tasarla-
y›p, canland›rd›¤› fley.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
Hayy-› Kayyum: her hususta ik-
tidar› olan, her canl›ya hayat ve-
ren ve onlar› ayakta tutan, ezelî
ve ebedî hayat sahibi olan Allah.
hezeyan: saçmalama.
hilâf: ayk›r›, z›t.
hulf: sözünden cayma, vazgeç-
me.
ihtilât: kar›fl›kl›k.
ihya: hayat verme, diriltme, can-
land›rma.
imate: öldürme, cans›z k›lma.
imtiyaz: üstünlük.
inkâr: reddetme.
izzet: fleref, yücelik.
Kayyum: bütün yarat›klar›n ida-
resini bizzat yapan, yürüten, hep-
sinin varl›¤› ona ba¤l› olan Allah.
kudret: güç, kuvvet.
küfür: Allah’a inanmama, inanç-
s›zl›k.
mahkeme-i kübra: öldükten
sonra bütün insanlar›n diriltilerek
Allah huzurunda hesaba çekile-
ce¤i büyük mahkeme.
meal: anlam.
mecburiyet: mecburluk, zorunlu-
luk.
mevcudat: var olan her fley.
mikyas: ölçü.
Muhyî: hayat veren, dirilten.
Mümît: öldüren.
münkir: inkârc› dinsiz.
müstahak: hak etmifl.
nat›k: konuflan.
neflir: da¤›tma, yayma.
nihayet: son derece.
saadet-i uzma: ahiret saadeti,
sonsuz büyük mutluluk.
sad›k: do¤ru.
s›dk: do¤ruluk.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
tasdik: do¤ru oldu¤unu kabul et-
me, onaylama; onay.
tekzip: yalanlama.
tenvir: ayd›nlatma.
vaat: yap›lmas›na söz verilen fley.
vecih: yön, taraf.
vehim: zan, flüphe, kuruntu.
zat: kifli, fert; Allah’›n birli¤ini ifa-
de eder.
ziya: ›fl›k.
ziyade: fazla, çok.
züht: nefsî ve dünyevî arzular›
terk etme.

acip: tuhaf, hayret veren.
ahmak: pek ak›ls›z
arz: yer, dünya.
ayet: yarat›lm›fl varl›klar›n ta-
mam› kendi özel dilleriyle ya-
ratanlar›n› tesbih eder.
bab: bölüm, k›s›m, kap›.
bab-› ihya ve imate: diriltme
ve öldürmeyle ilgili bölüm.
befler: insan.

Cehennem: Allah’› inkâr
edenlerin kapat›lacaklar› ha-
pis yeri.
ceza: karfl›l›k; suç ve kusura
karfl› uygulanan.
cilve: ‹lâhî isimlerin izah› ile
görülmesi.
cinayet: cana k›yma, katl.
ebedî: sonu olmayan.
ehl-i Cehennem: Cehennemi

hak edenler.
elbette: gayet tabiî.
enva-› mahlûkat: yarat›lm›fl
olanlar›n türleri, çeflitleri.
haber: her hangi bir konuda
al›nan bilgi.
hâdisat-› kâinat: kâinatta
meydana gelen olaylar.
hadis-i flerif: Peygamberimiz-
den aktar›lan sözlerin genel

1. Müslim, Cennet: 44, 55; Tirmizî, Cehennem: 3; ‹bni Mâce, Züht: 38.



ve tefrik ile ihata-i ilmiyesini gösteren ve bütün semavî
fermanlar›yla beflerin haflrini vadetmekle bütün ibad›n›n
enzar›n› saadet-i ebediyeye çeviren ve bütün mevcudat›
bafl bafla, omuz omuza, el ele verdirip, emir ve iradesi
dairesinde döndürüp, birbirine yard›mc› ve musahhar k›l-
makla azamet-i rububiyetini gösteren ve befleri flecere-i
kâinat›n en cami ve en nazik ve en nazenin, en nazdar,
en niyazdar bir meyvesi yarat›p, kendine muhatap ittihaz
ederek, her fleyi ona musahhar k›lmakla insana bu kadar
ehemmiyet verdi¤ini gösteren bir Kadîr-i Rahîm, bir
Alîm-i Hakîm, k›yameti getirmesin, haflri yapmas›n ve
yapamas›n, befleri ihya etmesin veya edemesin, mahke-
me-i kübray› açamas›n, Cennet ve Cehennemi yarata-
mas›n? Hâflâ ve kellâ!

Evet, flu âlemin Mutasarr›f-› Zîflan’›, her as›rda, her se-
nede, her günde bu dar, muvakkat rûy-i zeminde haflr-i
ekberin ve meydan-› k›yametin pek çok emsalini ve nu-
munelerini ve iflarat›n› icat ediyor.

Ezcümle: Haflr-i baharîde görüyoruz ki, befl alt› gün
zarf›nda küçük ve büyük hayvanat ve nebatattan üç yüz
binden ziyade enva› haflredip neflrediyor. Bütün a¤açla-
r›n, otlar›n köklerini ve bir k›s›m hayvanlar› aynen ihya
edip iade ediyor. Baflkalar›n› ayniyet derecesinde bir
misliyet suretinde icat ediyor. Hâlbuki, maddeten farklar›
pek az olan tohumcuklar o kadar kar›flm›flken, kemal-i
imtiyaz ve teflhis ile, o kadar sür’at ve vüs’at ve sühulet
içinde, kemal-i intizam ve mizan ile, alt› gün veya alt›
hafta zarf›nda ihya ediliyor. Hiç kabil midir ki, bu iflleri 

âlem: dünya, cihan.
Alîm-i Hakîm: her fleyi hikmetle
yapan ve her fleyi bilen Allah.
as›r: zaman, devir.
azamet-i rububiyet: Allah’›n ter-
biye edicili¤inin büyüklü¤ü.
befler: insan, âdemo¤lu.
cami: cem eden, toplayan.
Cehennem: Allah’› inkâr edenle-
rin kapat›lacaklar› hapis yeri.
ehemmiyet: pek önemli olma,
de¤erlilik.
emir: ifl buyurma.
emsal: numuneler, örnekler.
enva: çeflitler.
enzar: bak›fllar.
ezcümle: bu cümleden olarak.
ferman: emir, buyruk.
hâflâ: asla, kat’iyen.
haflir: ölümden sonra dirilip top-
lanma.
haflr-i baharî: bahar mevsiminde
bitkilerin ve hayvanlar›n dirilifli.
haflr-i ekber: büyük dirilifl.
iade: geri gönderme.
ibad: kullar, ibadet edenler.
icat: vücuda getirme, yaratma.
ihata-i ilmiye: ilmin geniflli¤i.
ihya: canland›rma, hayat verme,
diriltme, can verme.
irade: dileme.
iflarat: iflaretler, alâmetler, belirti-
ler.
ittihaz: edinme, alma.
kabil: mümkün.
Kadîr-i Rahîm: çok merhametli
olan ve her fleye gücü yeten, Al-
lah.
kellâ: hiç bir zaman.
kemal-i imtiyaz ve teflhis: bir
fleyi di¤erinden en mükemmel
flekilde ay›rma, ayr› k›lma ve ta-
n›ma, tan›mlama.
kemal-i imtiyaz: mükemmel bir
flekilde birini di¤erinden ay›rma,
ayr›cal›k verme.
kemal-i intizam: intizam›n düz-
gün mükemmel oluflu.
mahkeme-i kübra: öldükten
sonra bütün insanlar›n diriltilerek
Allah huzurunda hesaba çekile-
ce¤i büyük mahkeme.
mevcudat: var olan her fley.
meydan-› k›yamet: k›yamet
meydan›, alan›.
misliyet: benzeri ve misli olmak.
mizan: ölçü, uyum, ahenk.
muhatap: konuflulan kimse.
musahhar: boyun e¤en; emir al-
t›na giren.
Mutasarr›f-› Zîflan: her fleyin ger-
çek sahibi, mutasarr›f›.
muvakkat: belirli bir zamana
mahsus.
nazdar: nazl›.
nazenin: nazik, ince yap›l›.
nazik: narin, ince.
nebatat: bitkiler.

neflir: da¤›tma.
niyazdar: yalvaran.
numune: örnek, misal.
rûy-i zemin: yeryüzü.
saadet-i ebediye: sonsuz
mutluluk.

semavî: Allah taraf›ndan
olan, ‹lâhî.
sühulet: kolayl›k.
sür’at: h›zl›l›k.
flecere-i kâinat: kâinat a¤ac›.
tefrik: birbirinden ay›rma.

teflhis: tan›ma, fark etme,
seçme.

vaat: söz verme.

vüs’at: genifllik, bolluk.

ziyade: çok.
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yapan Zata bir fley a¤›r gelebilsin, semavat ve arz› alt›
günde halk edemesin, insan› bir sayha ile haflredemesin?
Hâflâ!..

• Acaba, mu’ciznüma bir kâtip bulunsa, huruflar›, ya
bozulmufl veya mahvolmufl üç yüz bin kitab› tek bir sahi-
fede kar›flt›rmaks›z›n, galats›z, sehivsiz, noksans›z, hep-
sini beraber, gayet güzel bir surette bir saatte yazarsa; bi-
risi sana dese: “fiu kâtip, kendi telif etti¤i senin suya düfl-
müfl olan kitab›n›, yeniden bir dakika zarf›nda haf›zas›n-
dan yazacak.” Sen diyebilir misin ki, “Yapamaz ve inan-
mam.”

• Veyahut bir sultan-› mu’cizekâr, kendi iktidar›n› gös-
termek için veya ibret ve tenezzüh için bir iflaretle da¤la-
r› kald›r›r, memleketleri tebdil eder; denizi karaya çevir-
di¤ini gördü¤ün hâlde; sonra görsen ki büyük bir tafl de-
reye yuvarlanm›fl, o zat›n kendi ziyafetine davet etti¤i mi-
safirlerin yolunu kesmifl, geçemiyorlar. Biri sana dese:
“O zat, bir iflaretle o tafl›, ne kadar büyük olursa olsun,
kald›racak veya da¤›tacak. Misafirlerini yolda b›rakmaya-
cak.” Sen desen ki: “Kald›rmaz veya kald›ramaz.”

• Veyahut bir zat, bir günde yeniden büyük bir orduyu
teflkil etti¤i hâlde, biri dese: “O zat bir boru sesiyle, efra-
d› istirahat için da¤›lm›fl olan taburlar› toplar; taburlar, ni-
zam› alt›na girerler.” Sen desen ki, “‹nanmam.” Ne ka-
dar divanece hareket etti¤ini anlars›n.

‹flte flu üç temsili fehmettin ise, bak; Nakkafl-› Ezelî,
gözümüzün önünde, k›fl›n beyaz sahifesini çevirip, bahar 
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mu’ciznüma: mu’cize derecesin-
de bir ifl ortaya koyan.
Nakkafl-› Ezelî: ezelî nak›fllar ya-
pan, iflleyen.
nizam: düzen.
noksan: eksik.
sayha: ses, hayk›rma, ç›¤l›k.
sehiv: yan›lma.
semavat: gökler.
sultan-› mu’cizekâr: mu’cize
gösteren sultan; Allah.
tabur: bin kifliden oluflan askeri
birlik.
tebdil: de¤ifltirme.
telif: yazma.
temsil: misal getirme.
tenezzüh: gezinti.
teflkil: flekillendirme, oluflturma.
ziyafet: flölen.

arz: yer, dünya.
davet: ça¤›rma, ça¤r›.
divanece: delice.
efrat: fertler.
fehmetmek: anlamak.
galat: yan›lma, hata, bozul-

ma.
haf›za: ezber, bellek.
halk: yaratma, yarat›fl.
hareket: davran›fl.
hâflâ: asla, kat’iyen.
haflir: toplanma.

huruf: harfler.
iktidar: güç yetme.
istirahat: dinlenme, rahatla-
ma.
kâtip: yazan, yaz›c›.
mahv: yok etme.



ve yaz yeflil yapra¤›n› aç›p, rûy-i arz›n sahifesinde üç yüz
binden ziyade enva›, kudret ve kader kalemiyle ahsen-i
suret üzere yazar; birbiri içinde birbirine kar›flmaz. Bera-
ber yazar; birbirine mâni olmaz. Teflkilce, suretçe birbi-
rinden ayr›, hiç flafl›rtmaz; yanl›fl yazmaz. Evet, en büyük
bir a¤ac›n ruh program›n› bir nokta gibi en küçük bir çe-
kirdekte derç edip, muhafaza eden Zat-› Hakîm-i Hafîz,
vefat edenlerin ruhlar›n› nas›l muhafaza eder, denilir mi?
Ve küre-i arz› bir sapan tafl› gibi çeviren Zat-› Kadîr, ahi-
rete giden misafirlerinin yolunda, nas›l bu arz› kald›racak
veya da¤›tacak, denilir mi?

Hem hiçten, yeniden bütün zîhayat›n ordular›n› bütün
cesetlerinin taburlar›nda kemal-i intizamla zerrat› emr-i
1 o¿ƒoµn«na røoc ile kaydedip yerlefltiren, ordular icat eden Zat-

› Zülcelâl, tabur misal cesedin nizam› alt›na girmekle, bir-
biriyle tan›flan zerrat-› esasiye ve ecza-i asliyesini bir say-
ha ile nas›l toplayabilir, denilir mi?

Hem, bu bahar haflrine benzeyen, dünyan›n her dev-
rinde, her asr›nda, hatta gece-gündüzün tebdilinde, hat-
ta cevv-i havada bulutlar›n icat ve ifnas›nda haflre numu-
ne ve misal ve emare olacak ne kadar nak›fllar yapt›¤›n›
gözünle görüyorsun. Hatta, e¤er hayalen bin sene evvel
kendini farz etsen, sonra zaman›n iki cenah› olan mazi
ile müstakbeli birbirine karfl›laflt›rsan, as›rlar, günler ade-
dince misal-i haflir ve k›yametin numunelerini görecek-
sin. Sonra, bu kadar numune ve misalleri müflahede et-
ti¤in hâlde, haflr-i cismanîyi ak›ldan uzak görüp istib’at 

adet: say›, rakam.
ahiret: öteki dünya.
ahsen-i suret: fleklin en güzeli.
arz: yer, dünya.
ceset: ten, vücut, beden.
cevv-i hava: hava bofllu¤u.
derç: aras›na koyma, s›k›flt›rma.
ecza-i asliye: vücutta temel tefl-
kil eden organlar.
emare: alâmet, iflaret, iz.
enva: çeflitler.
haflir: toplanma.
haflr-i cismanî: cesetle diriltme.
icat: vücuda getirme, yaratma.
ifna: sona erdirme, sonland›rma.
istib’at: uzak görme.
kader: ‹lâhî iradeyle belirlenen
plân, program.
kemal-i intizam: tam ve eksiksiz
düzen.
kudret: güç, kuvvet.
küre-i arz: dünya, yer küre.
mâni: engel olan.
mazi: geçmifl zaman.
misal: bir fleyin benzer hâli; ör-
nek, numune.
muhafaza: koruma, h›fzetme.
müstakbel: gelecek.
müflahede: gözle görme.
nizam: düzen.
numune: örnek, misal.
ruh: insan ve hayvanlardaki diri-
lik kayna¤›, hayat›n temeli ve se-
bebi, maddî olmayan cevher, ma-
nevî varl›k.
rûy-i arz: yeryüzü.

sayha: ses, hayk›rma, ç›¤l›k.
suret: biçim, flekil.
tabur: askerî birlik.
tebdil: de¤ifltirme.
teflkil: flekillendirme, flekil
verme.

Zat-› Hakîm-i Hafîz: her fle-
yin asl›n› koruyan ve her fleyi
hikmetli ve faydal› yapan zat,
Allah.

Zat-› Kadîr: her fleye gücü
yeten Allah.

zerrat: çok ufak parçalar, mo-
leküller, atomlar.
zerrat-› esasiye: esas atom-
lar, temel parçalar.
zîhayat: hayat sahibi, canl›lar.
ziyade: çok.

1. “Ol!” der, oluverir. (Yâsin Suresi: 82.)
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etmekle inkâr etsen, ne kadar divanelik oldu¤unu sen de
anlars›n. Bak; ferman-› azam, bahsetti¤imiz hakikate da-
ir ne diyor?

BÉn¡pJrƒne nór©nH ¢nVrQn’rG »p«rëoj n∞r«nc $G pânªrMnQ pQÉnK'G ='‹pG rôo¶rfÉna
1 lôj/ónb mAr∆nT uπoc '¤nYnƒognh '≈JrƒnŸrG »p«rëoªnd n∂pd'P s¿pG

Elhâs›l: Haflre mâni hiçbir fley yoktur; muktazi ise, her
fleydir. Evet, mahfler-i acayip olan flu koca arz› adî bir
hayvan gibi imate ve ihya eden ve befler ve hayvana hofl
bir beflik, güzel bir gemi yapan ve günefli onlara flu mi-
safirhanede ›fl›k verici ve ›s›nd›r›c› bir lâmba eden, seyya-
rat› meleklerine tayyare yapan bir Zat›n, bu derece muh-
teflem ve sermedî rububiyeti ve bu derece muazzam ve
muhit hâkimiyeti, elbette yaln›z böyle geçici, devams›z,
bîkarar, ehemmiyetsiz, mütegayyir, bekas›z, nak›s, te-
kemmülsüz umur-u dünya üzerinde kurulmaz ve durmaz.
Demek, Ona flayeste, daimî, berkarar, zevalsiz, muhte-
flem bir diyar-› aher var, baflka bâkî bir memleketi vard›r.
Bizi onun için çal›flt›r›r. Oraya davet eder ve oraya nak-
ledece¤ine, zahirden hakikate geçen ve kurb-u huzuruna
müflerref olan bütün ervah-› neyyire ashab›, bütün ku-
lûb-u münevvere aktab›, bütün ukul-ü nuraniye erbab›
flahadet ediyorlar ve bir mükâfat ve mücazat ihzar etti¤i-
ni müttefikan haber veriyorlar ve mükerreren pek kuv-
vetli vaat ve pek fliddetli tehdit eder, naklederler.

Hulfülvaat ise, hem zillet, hem tezellüldür; hiçbir cihet-
le celâl-i kudsiyetine yanaflamaz. Hulfülvait ise, ya aftan, 
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daimî: sürekli, devaml›.
davet: ça¤›rma, ça¤r›.
divane: deli.
diyar-› aher: di¤er memleket.
ehemmiyet: önem, de¤erlilik.
elhâs›l: netice itibar›yla.
erbap: sahipler.
ervah-› neyyire: nur saçan ruh-
lar.
eser: niflan, iz, alâmet.
ferman-› azam: en büyük buy-
ruk.
haber: her hangi bir konuda al›-
nan bilgi.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hâkimiyet: hâkim olma hâli.
haflir: toplanma.
hulfülvaat: sözünden dönme.
hulfülvait: vaat edilmifl azab›
yapmama, cezay› yerine getirme-
me.
ihya: canland›rma.
ihzar: haz›rlama.
imate: öldürme.
inkâr: reddetme.
kadir: her fleye kudreti yeten, Al-
lah.
kulûb-u münevvere: ayd›n kalp-
lere sahip olanlar.
kurb-u huzur: huzura yak›n ol-
ma.
mahfler-i acayip: hayrete düflü-
rücü mahfler.
mâni: engel.
muazzam: çok büyük.
muhit: ihata eden, kapsaml›.
muhteflem: ihtiflaml›, büyük.
muktazi: gerektiren, icap ettiren.
mücazat: mutlak ceza.
mükâfat: ödül.
mükerreren: tekrar be tekrar.
müflerref: flereflendirilmifl.
mütegayyir: de¤iflen, baflkala-
flan.
müttefikan: ittifak ederek, birle-
flerek.
nak›s: noksan, eksik.
rahmet: ac›ma.
rububiyet: rabl›k, ilâhl›k; her fleyi
terbiye eden, kuflat›c› iradesiyle
yöneten Allah’›n rabl›k faaliyeti.
sermedî: sürekli, daimî, ölümsüz.
seyyarat: gezegenler.
flahadet: flahit olma.
flayeste: uygun, lây›k, münasip.
tayyare: uçak.
tehdit: gözda¤› verme.
tekemmül: olgunlaflma.
tezellül: afla¤›lanma.
ukul-ü nuraniye: do¤ru olan di-
nin ›fl›¤›yla ayd›nlanm›fl ak›llar.
umur-u dünya: dünya iflleri.
vaat: söz verme.
zahir: görünen, görünücü.
zeval: sona erme, yok olma.
zillet: afla¤›l›k.

adî: s›radan, basit.
af: ba¤›fllama.
aktap: kutuplar, Allah dostla-
r›.
arz: yer, dünya.

bâkî: sürekli ve kal›c› olan.
beka: sonu olmama.
berkarar: kararl›.
befler: insan, âdemo¤lu.
bîkarar: karars›z.

celâl-i kudsiyet: her türlü ku-
sur ve noksandan uzak olu-
flun yüceli¤i, kudsiyetin yüce-
li¤i.
cihet: yönde.

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 kadirdir. (Rum Suresi: 50.)



ya aczden gelir. Hâlbuki, küfür cinayet-i mutlaka-
d›r,(HAfi‹YE) affa kabil de¤il. Kadîr-i Mutlak ise, aczden mü-
nezzeh ve mukaddestir.

fiahitler, muhbirler ise, mesleklerinde, meflreplerinde,
mezheplerinde muhtelif olduklar› hâlde, kemal-i ittifak
ile flu meselenin esas›nda müttehittirler. Kesretçe tevatür
derecesindedirler; keyfiyetçe icma kuvvetindedirler;
mevkice her biri nev-i beflerin bir y›ld›z›, bir taifenin gö-
zü, bir milletin azizidirler; ehemmiyetçe flu meselede
hem ehl-i ihtisas, hem ehl-i ispatt›rlar. Hâlbuki, bir fen-
de veya bir sanatta iki ehl-i ihtisas, binler baflkalardan
müreccaht›rlar ve ihbarda iki müsbit, binler nafilere ter-
cih edilir. Meselâ, Ramazan hilâlinin sübutunu ihbar
eden iki adam, binler münkirlerin inkârlar›n› hiçe atarlar.

Elhâs›l, dünyada bundan daha do¤ru bir haber, daha
sa¤lam bir dava, daha zahir bir hakikat olamaz. Demek,
flüphesiz dünya bir mezraad›r;2 mahfler ise, bir beyderdir,
harmand›r. Cennet, Cehennem ise birer mahzendir.

acz: güçsüzlük.
adem-i af: aff›n olmay›fl›.
af: ba¤›fllama.
âyine: ayna.
aziz: muhterem, sayg›n.
beyder: ekin harman›.
cilve-i esma: Allah’›n isimlerinin
varl›klardaki eseri.
cinayet-i mutlaka: kesin, flüphe-
siz cinayet.
derece: mertebe, kademe, afla-
ma.
ehl-i ihtisas: uzman olanlar.
ehl-i ispat: do¤ruyu ortaya ç›ka-
ranlar.
elhâs›l: k›sacas›.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
haber: nakledilen söz.
hakikat: gerçek.
harman: tah›l tanelerinin saman-
dan ayr›lmas› için yap›lan ifllem.
hafliye: dipnot, aç›klay›c› alt yaz›.
hay›r: iyilik.
hayrî: hayra ait.
hilâl: ay.
hukuk: haklar.
icma: fikir birli¤i.
ifsat etmek: bozmak.
ihbar: haber verme.
iktiza etmek: gerekmek.
inkâr: reddetme.
›skat: düflürme.
istidad-› insaniye: insan›n yarat›-
l›fl›nda var olan kabiliyet.
ittiham: suç alt›nda bulunma.
kabil: olabilir, mümkün.
kabiliyet: beceriklilik, yetenek.
kabul: raz› olma.
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t ve
flarta tâbi olmaks›z›n her fleye
gücü yeten sonsuz kudret sahibi,
Allah.
kemal-i ittifak: birleflme mü-
kemmelli¤i.
kesret: çokluk.
keyfiyet: durum, özellik, husus.
k›ymet: de¤er.
küfür: hak dini reddeden; iman-
s›zl›k, dinsizlik.
liyakat: ehliyet, hak edifl.
mahlûkat: yarat›lm›fllar.
mahfler: toplan›lacak yer.
mahzen: içinde eflya saklanacak
yer.
mana: anlam.
meslek: takip edilen, gidilen yol.
meflrep: tutum, meslek.
mevcudat: var olan her fley.
mezhep: dinde tutulan yol.
mezraa: tarla.
muhafaza: koruma.
muhakkak: gerçek.
muhbir: haber veren, haberci.
muhtelif: çeflitli, çeflit çeflit, farkl›.
mukaddes: ay›p ve noksanlardan
kurtulmufl.
münezzeh: muhtaç olmayan.
münkir: inkâr eden

müreccah: uygun bulunan.
müsbit: ispat eden.
müttehit: birleflik.
nafi: inkâr edici.
nefis: hayat, ruh, can.
nev-i befler: insano¤lu.
salâh: iyileflme, iyilik.
sübut: gerçekleflme.

flahadet: flahit olma.
tahkir: hor görme, küçük gör-
me.
tecavüz: haddini aflma.
tekzip: yalanlama.
tercih: seçme.
tevatür: bir haberin a¤›zdan
a¤za dolaflarak yay›lmas›.

tezyif: küçük düflürme.

umum: herkes, genel.

vahdaniyet: Allah’›n birli¤i ve
varl›¤›.

zahir: aç›k, belli.

zulm-ü azîm: büyük zulüm.

zulüm: haks›zl›k.

1. Muhakkak ki flirk pek büyük bir zulümdür. (Lokman Suresi: 13.)

2. Aclûni, Keflfü'l-Hafâ, 1:495; Aliyyü'l-Kàrî, Esrarü'l-Merfua, s. 205.
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HAfi‹YE: Evet, küfür mevcudat›n k›ymetini ›skat ve manas›zl›kla ittiham
etti¤inden, bütün kâinata karfl› bir tahkir ve mevcudat âyinelerinde cilve-i
esmay› inkâr oldu¤undan, bütün esma-i ‹lâhiyeye karfl› bir tezyif; ve mev-
cudat›n vahdaniyete olan flahadetlerini reddetti¤inden, bütün mahlûkata
karfl› bir tekzip oldu¤undan, istidad-› insanîyi öyle ifsat eder ki, salâh ve
hayr› kabule liyakati kalmaz. Hem, bir zulm-ü azîmdir ki, umum mahlû-
kat›n ve bütün esma-i ‹lâhiyenin hukukuna bir tecavüzdür.

‹flte, flu hukukun muhafazas› ve nefs-i kâfir hayra kabiliyetsizli¤i, küfrün

adem-i aff›n› iktiza eder. 
1 lº«/¶nY lºr∏o¶nd n∑rô°uûdG s¿pG flu manay› ifade eder.



Onuncu Hakikat
Bab-› hikmet, inayet, rahmet, adalettir; ism-i Hakîm,

Kerîm, Âdil, Rahîm’in cilvesidir.

Hiç mümkün müdür ki, flu bekas›z misafirhane-i dün-
yada ve flu devams›z meydan-› imtihanda ve flu sebats›z
teflhirgâh-› arzda bu derece bâhir bir hikmet, bu derece
zahir bir inayet ve bu derece kahir bir adalet ve bu dere-
ce vâsi bir merhametin âsâr›n› gösteren Malikü’l-Mülk-ü
Zülcelâl’in daire-i memleketinde ve âlem-i mülk ve mele-
kûtunda daimî meskenler, ebedî sakinler, bâkî makamlar,
mukim mahlûklar bulunmay›p, flu görünen hikmet, ina-
yet, adalet, merhametin hakikatleri hiçe insin?

Hem, hiç kabil midir ki, o Zat-› Hakîm flu insan› bütün
mahlûkat içinde kendine küllî muhatap ve cami bir âyi-
ne yap›p, bütün hazain-i rahmetinin müfltemilât›n› ona
tatt›rs›n, hem tartt›rs›n, hem tan›tt›rs›n; Kendini bütün
esmas›yla ona bildirsin, onu sevsin ve sevdirsin; sonra, o
bîçare insan› o ebedî memleketine göndermesin, o da-
imî saadetgâha davet edip mes’ut etmesin?

Hem, hiç makul mudur ki, hatta çekirdek kadar her
bir mevcuda bir a¤aç kadar vazife yükü yüklesin, çiçek-
leri kadar hikmetleri bindirsin, semereleri kadar masla-
hatlar› taks›n da, bütün o vazifeye, o hikmetlere, o mas-
lahatlara dünyaya müteveccih yaln›z bir çekirdek kadar
gaye versin, bir hardal kadar ehemmiyeti olmayan dün-
yevî bekas›n› gaye yaps›n; ve bunlar›, âlem-i manaya 
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Kerîm: affeden Allah.
küllî: bütün, hepsi.
mahlûk: yarat›lm›fl.
mahlûkat: yarat›lm›fllar.
makam: mevki.
makul: aklî, mant›kî.
Malikü’l-Mülk-ü Zülcelâl: mül-
kün celâl sahibi olan Allah.
maslahat: ifl, emir.
melekût: melekler ve ruhlar âle-
mi.
merhamet: ac›mak, ba¤›fl, flefkat
göstermek.
mesken: oturulacak yer.
mes’ut: bahtiyar, kutlu.
mevcut: var olan.
meydan-› imtihan: imtihan mey-
dan›, dünya.
misafirhane-i dünya: dünya mi-
safirhanesi.
muhatap: kendisine söz söyleni-
len.
mukim: oturan.
müfltemilât: teferruat.
müteveccih: yönelen.
Rahîm: merhameti, aff› sonsuz
olan Allah.
rahmet: ac›ma, merhamet etme.
saadetgâh: saadet yeri, mutluluk
yeri.
sakin: bir yerde oturan.
sebat: kararl› olma.
semere: meyve.
teflhirgâh-› arz: yeryüzü sergisi.
vâsi: genifl.
zahir: görünen.
Zat-› Hakîm: her fleyi hikmetle
yaratan zat olan Allah.

adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz verilme-
si; eflitlik ilkesi.
adil: adaletli olan.
âlem-i mana: mana âlemi.
âlem-i mülk ve melekût: gö-
rünen ve görünmeyen varl›k-
lar âlemi.
âsâr: eserler.
âyine: ayna, mir’at.
bab-› hikmet: Cenab-› Hakk›n
her fleyi hikmetli ve masla-
hatl› yaratmas›.

bâhir: apaç›k
bâkî: daimî, sonu gelmez.
beka: sonu olmama.
bîçare: çaresiz.
cami: içine alan.
cilve: rahmet eserlerinin gö-
rülmesi.
daimî: devaml›.
daire-i memleket: mülkiyet
alan›; ülke sath›.
davet: ça¤›rma.
dünyevî: dünyaya ait.
ebedî: sonu olmayan.

esma: isimler.
gaye: netice, sonuç.
hardal: küçük tohum.
hazain-i rahmet: rahmet ha-
zineleri.
hikmet: herkesin bilmedi¤i
gizli sebep; varl›klar›n ‹lâhî ga-
yeye uygunlu¤u, anlams›z ol-
may›fl›.
inayet: yard›m.
ism-i Hakîm: Hakîm ismi.
kabil: olur, mümkün.
kahir: üstün.



çekirdekler ve âlem-i ahirete bir mezraa yapmas›n; tâ,
hakikî ve lây›k gayelerini versinler ve bu kadar mühim ih-
tifalât-› mühimmeyi gayesiz, bofl, abes b›raks›n, onlar›n
yüzünü âlem-i manaya, âlem-i ahirete çevirmesin; tâ,
as›l gayeleri ve lây›k meyvelerini göstersin?

Evet, hiç mümkün müdür ki, bu fleyleri böyle hilâf-›
hakikat yapmakla, Kendi evsaf-› hakikiyesi olan Hakîm,
Kerîm, Âdil, Rahîm’in z›tlar›yla—hâflâ, sümme hâflâ—
muttas›f gösterip, hikmet ve keremine, adl ve rahmetine
delâlet eden bütün kâinat›n hakaik›n› tekzip etsin, bütün
mevcudat›n flahadetlerini reddetsin, bütün masnuat›n de-
lâletlerini iptal etsin?

Hem, hiç ak›l kabul eder mi ki, insan›n bafl›na ve için-
deki havâss›na saçlar› adedince vazifeler yükletsin de,
yaln›z bir saç hükmünde ona bir ücret-i dünyeviye versin,
adalet-i hakikiyesine z›t olarak ve hikmet-i hakikiyesine
münafi, manas›z ifl yaps›n?

Hem hiç mümkün müdür ki, bir a¤aca takt›¤› netice-
ler, meyveler miktar›nca, her bir zîhayata, belki lisan gibi
her bir uzvuna, belki her bir masnua o derece hikmetle-
ri, maslahatlar› takmakla, Kendisinin bir Hakîm-i Mutlak
oldu¤unu ispat edip göstersin, sonra bütün hikmetlerin
en büyü¤ü ve bütün maslahatlar›n en mühimi ve bütün
neticelerin en elzemi ve hikmeti hikmet, nimeti nimet,
rahmeti rahmet eden ve bütün hikmetlerin, nimetlerin,
rahmetlerin, maslahatlar›n menba› ve gayesi olan beka
ve likay› ve saadet-i ebediyeyi vermeyip terk ederek, 

abes: saçma, bofl, faydas›z.
adalet-i hakikiye: gerçek adalet.
Âdil: adaletli olan.
adl: adalet, yerinde yapma.
âlem-i mana: mana âlemi.
as›l: esas, do¤rusu.
beka: sonsuzluk.
delâlet etme: iflaret etme, yol
gösterme.
elzem: gerekli.
evsaf-› hakikiye: hakikî s›fatlar.
gaye: maksat, amaç; netice, son,
sonuç.
gayesiz: maksats›z.
hakaik: gerçekler.
hakikî: gerçek.
Hakîm: her fleyi bir maksatla uy-
gun ve hikmetle yaratan, hikmet
sahibi Allah.
Hakîm-i Mutlak: sonsuz hikmet
sahibi Allah.
hâflâ: hiçbir vakit.
havâs: duyular, duygular.
hikmet: herkesin bilmedi¤i gizli
s›r, Allah taraf›ndan istenilen üs-
tün maksat, gaye.
hikmet-i hakikiye: hakikî üstün
maksat ve gayeler.
ihtifalât-› mühimme: önemli
gösteriler, flenlikler.
iptal: bofl, geçersiz.
ispat: do¤ruyu ortaya koyma, de-
lil.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kerem: cömertlik.
Kerîm: nimetler ihsan eden Allah.
lây›k: yak›flan.
lika: buluflma, kavuflma.
maslahat: yerine göre, icap eden
faydal› ifl.
masnu: sanatla yap›lm›fl.

masnuat: sanatla yap›lm›fl
fleyler.
menba: kaynak.
mevcudat: var olan her fley.
mezraa: tarla.
muttas›f: vas›fland›r›lan.
mühim: önemli.
münafi: z›t.

nimet: ihsan, ba¤›fl, ikram,
ba¤›fl.
Rahîm: merhametli olan.
rahmet: ac›ma, merhamet,
flefkat etme.
saadet-i ebediye: sonu ol-
mayan mutluluk. Cennet.
sümme hâflâ: kat’iyen olmaz,

Allah korusun.

flahadet: flahit olma.

tekzip: yalanlama.

ücret-i dünyeviye: dünyaya
ait ücret.

zîhayat: hayat sahibi.

z›t: karfl›t, ters.
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bütün ifllerini abesiyet-i mutlaka derekesine düflürsün; ve
kendini o zata benzetsin ki, öyle bir saray yapar, her bir
tafl›nda binlerce nak›fllar, her bir taraf›nda binler ziynet-
ler ve her bir menzilinde binler k›ymettar alât ve levaz›-
mat-› beytiye bulundursun da, sonra ona dam yapmas›n;
her fley çürüsün, beyhude bozulsun. Hâflâ ve kellâ!..
Hayr-› Mutlak’tan hay›r gelir, Cemil-i Mutlak’tan güzellik
gelir,1 Hakîm-i Mutlak’tan abes bir fley gelmez.

Evet, her kim fikren tarihe binip mazi cihetine gitse,
flu zaman-› hâz›rda gördü¤ümüz menzil-i dünya, mey-
dan-› iptilâ, meflher-i eflya gibi, seneler adedince vefat et-
mifl menziller, meydanlar, meflherler, âlemler görecek.
Suretçe, keyfiyetçe birbirinden ayr› olduklar› hâlde, inti-
zamca, acayipçe, Sâniin kudret ve hikmetini göstermek-
çe birbirine benzer. Hem görecek ki, o sebats›z menzil-
lerde, o devams›z meydanlarda, o bekas›z meflherlerde o
kadar bâhir bir hikmetin intizamat›, o derece zahir bir
inayetin iflarat›, o mertebe kahir bir adaletin emarat›n›,
o derece vâsi bir merhametin semerat›n› görecek. Basi-
retsiz olmamak flart›yla, yakînen bilecek ki; o hikmetten
daha ekmel bir hikmet olamaz ve o âsâr› görünen ina-
yetten daha ecmel bir inayet kabil de¤il ve o emarat› gö-
rünen adaletten daha ecell bir adalet yoktur ve o seme-
rat› görünen merhametten daha eflmel bir merhamet ta-
savvur edilmez.

E¤er, farz-› muhal olarak, flu iflleri çeviren, flu misafir-
leri ve misafirhaneleri de¤ifltiren Sultan-› Sermedî’nin
daire-i memleketinde daimî menziller, âlî mekânlar, sabit 
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ziflten mahrum olma.
bekas›z: sonu olan.
beyhude: boflu bofluna.
Cemîl-i Mutlak: her fleyiyle güzel
olan Cenab-› Allah.
cihet: taraf, yön.
daire-i memleket: memleket sa-
has›.
dam: çat›, tavan.
ecell: en yüce.
ecmel: en güzel.
ekmel: en mükemmel.
emarat: alâmetler, iflaretler.
eflmel: en kapsaml›.
farz-› muhal: farz etme, var say-
ma.
Hakîm-i Mutlak: her fleyi gayeli
ve faydal› yaratan Allah.
hâflâ: asla, Allah göstermesin.
hayr-› mutlak: hayr›n tâ kendisi.
hikmet: gizli sebep gizli s›r, Allah
taraf›ndan istenilen çok maksat
ve faydalar›n görülmesi.
inayet: ihsan, ‹lâhî yard›m.
intizam: düzgün dizilme.
intizamat: düzenlemeler.
iflarat: belirtiler.
kabil: mümkün, olabilir.
kahir: üstün.
kellâ: hiç bir zaman.
keyfiyet: nas›ll›k, durum.
kudret: güç ve kuvvet.
levaz›mat-› beytiye: ev için ge-
rekli olan eflyalar
mazi: geçmifl.
mekân: yer.
menzil: ulafl›lacak yer.
menzil-i dünya: dünya hayat›.
merhamet: ac›ma ve flefkat.
mertebe: derece.
meflher: sergi.
meflher-i eflya: bütün varl›klar›n
gözlere arz edildi¤i, sergilendi¤i
yer.
meydan-› iptilâ: musibete düfl-
me, belâya u¤rama dünyas›.
nak›fl: süsleme sanat›.
sabit: yerinde duran.
Sâni: yapan, yarat›c›, Allah.
saray: konak.
sebats›z: yerinde durmama.
semerat: karfl›l›k, meyve.
Sultan-› Sermedî’: hükümdarl›¤›-
n›n sonu olmayan Allah.
suret: biçim, flekil.
tasavvur: düflünme.
vâsi: genifl.
yakînen: flüpheye düflmeden.
zahir: aç›k.
zaman-› hâz›r: flimdiki zaman.
ziynet: süs.

abes: çirkin, kötü, bofl.
abesiyet-i mutlaka: mutlak
faydas›zl›k.
acayip: flafl›rt›c› ve hayret ve-
rici fleyler.

adalet: eflitçe, her fleyin yerli
yerince yap›larak hakk›n gö-
zetilmesi; denge.
adet: say›, say›s›nca.
alât: aletler, araçlar.

âlem: kâinat.
âlî: yüce.
âsâr: izler, eserler.
bâhir: apaç›k.
basiretsiz: sa¤duyudan, se-

1. Bkz. Müslim, ‹man: 147; Müsned, 1:399, 4:133, 134, 151; ‹bni Hibban, Sahih, 12:280.



makamlar, bâkî meskenler, mukim ahali, mes’ut ibad›
bulunmazsa, ziya, hava, su, toprak gibi kuvvetli ve flü-
mullü dört anas›r-› maneviye olan hikmet, adalet, inayet,
merhametin hakikatlerini nefyetmek ve o anas›r-› zahiri-
ye gibi görünen vücutlar›n› inkâr etmek lâz›m gelir. Çün-
kü, flu bekas›z dünya ve mafiha, onlar›n tam hakikatleri-
ne mazhar olamad›¤› malûmdur.

E¤er, baflka yerde dahi onlara tam mazhar olacak me-
kân bulunmazsa, o vakit, gündüzü dolduran ziyay› gör-
dü¤ü hâlde, güneflin vücudunu inkâr etmek derecesinde
bir divanelikle, flu her fleyde bulunan gözümüz önündeki
hikmeti inkâr etmek, flu nefsimizde ve ekser eflyada her
vakit müflahede etti¤imiz inayeti inkâr etmek ve flu pek
kuvvetli emarat› görünen adaleti inkâr etmek (HAfi‹YE) ve
flu her yerde gördü¤ümüz merhameti inkâr etmek lâz›m
geldi¤i gibi, flu kâinatta gördü¤ümüz icraat-› hakîmâne 

adalet: hakkaniyet, eflitçe, do¤ru
yap›lan.
ahali: halk, millet.
âlî: yüce, yüksek.
anas›r-› maneviye: manevî un-
surlar.
anas›r-› zahiriye: maddî unsurlar.
bâkî: daimî.
bedahet: apaç›k.
bekas›z: geçici dünya, fânî dün-
ya.
çendan: gerçi.
divanelik: delilik.
ekser: en çok.
emarat: emareler, alâmetler.
Fât›r-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve benzeri olmayan fleyle-
ri yaratan Allah.
hads-i kat’î: kesin ve do¤ru idrak.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hafliye: dipnot, aç›klay›c› alt yaz›.
hayat: dirilik, canl›l›k.
hikmet: gizli s›r, gizli sebep.
hukuk: haklar.
hükümran: hâkim, emri alt›nda
tutan.
›zt›rar: çaresizlik.
ibad: kullar.
icraat-› hakîmâne: yapt›¤› her ifl-
te bir hikmet ve fayday› takip
eden Cenab-› Hakk›n iflleri.
ihata: kuflatma.
ihsas: hissettirme.
ihtiyac-› f›trî: yarat›l›fl gere¤i olan
ihtiyaç.
inayet: yard›m
inkâr: reddetme.
ispat: delillerle gösterme.
istidat: kabiliyet, yetenek.
iflarat: iflaretler.
kâinat: bütün âlemler.
kat’î: kesin.
lâz›m: lüzumlu.
mafiha: içindekiler.
mahsus: hususî olarak.
makam: mevki.
malûm: bilinen.
matlûbat: talep edilenler.
mazhar: kavuflma, flereflenme.
mekân: yer.

menfi: olumsuz.
merhamet: ac›mak.
mesken: oturulacak yer.
mes’ut: bahtiyar, kutlu.
mizan: ölçü.
muayyen: belirli.
mukim: ikamet eden.
müspet: olumlu.

müflahede: bir fleyi gözle gör-
me.
mütemerrit: inatç›.
nefyetme: inkâr etme.
sille-i tedip: terbiye tokad›.
suret: biçim.
fl›k: seçenek, k›s›m, bölüm.
flümul: kapsam.

tazip: eziyette bulunma.
tâziyâne-i tazip: eziyet kam-
ç›s›.
tecziye: ceza verme.
terbiye: e¤itme.
tezahür: ortaya ç›kma.
vücut: varl›k; var olma.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k.
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HAfi‹YE: Evet, adalet iki fl›kt›r: biri müspet, di¤eri menfidir.
Müspet ise, hak sahibine hakk›n› vermektir. fiu k›s›m adaletin bu dün-

yada bedahet derecesinde ihatas› vard›r. Çünkü, Üçüncü Hakikatte ispat
edildi¤i gibi, her fleyin istidat lisan›yla ve ihtiyac-› f›trî lisan›yla ve ›zt›rar li-
san›yla Fât›r-› Zülcelâl’den istedi¤i bütün matlûbat›n› ve vücut ve hayat›na
lâz›m olan bütün hukukunu, mahsus mizanlarla, muayyen ölçülerle bilmü-
flahede veriyor. Demek, adaletin flu k›sm›, vücut ve hayat derecesinde
kat’î vard›r.

‹kinci k›s›m menfidir ki, haks›zlar› terbiye etmektir. Yani, haks›zlar›n
hakk›n›, tazip ve tecziye ile veriyor. fiu fl›k ise, çendan tamam›yla flu dün-
yada tezahür etmiyor, fakat o hakikatin vücudunu ihsas edecek bir suret-
te hadsiz iflarat ve emarat vard›r.

Ezcümle: Kavm-i Âd ve Semud’dan tut, tâ flu zaman›n mütemerrit ka-
vimlerine kadar, gelen sille-i tedip ve tâziyâne-i tazip, gayet âlî bir adale-
tin hükümran oldu¤unu hads-i kat’î ile gösteriyor.



ve ef’al-i kerîmâne ve ihsanat-› rahîmânenin sahibini,
hâflâ, sümme hâflâ, sefih bir oyuncu, gaddar bir zalim ol-
du¤unu kabul etmek lâz›m gelir ki; nihayetsiz muhal bir
ink›lâb-› hakaiktir. Hatta her fleyin vücudunu ve kendi
nefsinin vücudunu inkâr eden ahmak Sofestaîler dahi
bunun tasavvuruna kolay kolay yanaflamazlar.

Elhâs›l: fiu görünen fluunat, dünyadaki vüs’atli içti-
maat-› hayatiye ve sür’atli iftirakat-› mevtiye ve haflmetli
toplanmalar ve çabuk da¤›lmalar ve azametli ihtifalât ve
büyük tecelliyat ile ve onlar›n bu âleme ait bu dünya-i fâ-
nîde k›sa bir zamanda malûmumuz olan semerat-›
cüz’iyeleri, ehemmiyetsiz ve muvakkat gayeleri mabey-
ninde hiç münasebet olmad›¤›ndan, âdeta küçük bir ta-
fla bir büyük da¤ kadar hikmetler, gayeler takmak, bir
büyük da¤a, bir küçük tafl gibi muvakkat bir gaye-i
cüz’iye vermeye benzer ki, hiçbir ak›l ve hikmete uygun
gelemez.

Demek, flu mevcudat ve fluunat ile ve dünyaya ait ga-
yeleri ortas›nda bu derece nispetsizlik, kat’iyen flahadet
eder ki, bu mevcudat›n yüzleri âlem-i manaya müte-
veccihtir. Münasip meyveleri orada veriyor ve gözleri es-
ma-i kudsiyeye dikkat ediyor. Gayeleri o âleme bak›yor.
Ve özleri dünya topra¤› alt›nda, sümbülleri âlem-i misal-
de inkiflaf ediyor. ‹nsan, istidad› nispetinde burada ekiyor
ve ekiliyor, ahirette mahsul al›yor.

Evet, flu eflyan›n esma-i ‹lâhiyeye ve âlem-i ahirete
müteveccih yüzlerine baksan göreceksin ki; mu’cize-i
kudret olan her bir çekirde¤in bir a¤aç kadar gayesi var,
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haflmet: ihtiflam, görkemli görü-
nüfl.
hikmet: gizli sebep, ‹lâhî gaye,
üstün bilgi, ‹lâhî iradenin gayesi.
içtimaat-› hayatiye: hayat›n ge-
rektirdi¤i topluluklar.
iftirakat-› mevtiye: ölüm ayr›l›k-
lar›.
ihsanat-› rahîmâne: Cenab-›
Hakk›n mahlûkat›na karfl› flefkat
ve merhametli bir flekilde verdi¤i
hediyeler.
ihtifalât: törenler.
inkâr: red, do¤rulamama.
ink›lâb-› hakaik: hakikatlerin de-
¤iflimi, dönüflümü.
inkiflaf: meydana ç›kma.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kat’iyen: kesin olarak.
mabeyin: aras›nda.
mahsul: mükâfat, karfl›l›k.
malûm: bilinen.
mevcudat: var olan her fley; ya-
rat›lm›fl fleylerin tamam›.
mu’cize-i kudret: Cenab-› Hakk›n
kudretinin mu’cizesi.
muhal: olmas› mümkün olma-
yan.
muvakkat: geçici.
münasebet: alâka, ilgi.
münasip: uygun.
müteveccih: yönelen.
nispet: ölçü, oran.
nispetsiz: ölçüsüz, orans›z.
sefih: adî, beyinsiz.
semerat-› cüz’iye: pek az netice-
ler.
Sofestaî: her fleyin göreceli oldu-
¤unu öne süren felsefe ak›m›na
mensup.
sümbül: filiz, salk›m, çiçek.
sümme: tekrar ve tekrar.
sür’at: çabukluk.
flahadet: flahitlik.
fluunat: hâdiseler.
tasavvur: tasarlama, düflünme.
tecelliyat: belirmeler, görülme-
ler.
vüs’at: genifllik.
zalim: zulmeden.

âdeta: sanki.
ahmak: ak›ls›z.
âlem: dünya, cihan.
âlem-i ahiret: ahiret âlemi.
âlem-i mana: gözle gördü¤ü-
müz âlemin d›fl›ndaki âlem.
âlem-i misal: görüntüler âle-
mi.

azamet: büyük.
dünya-i fânî: geçici dünya.
ef’al-i kerîmâne: cömertçe
yap›lan ifller.
ehemmiyetsiz: pek önemli
olmayan.
elhâs›l: netice itibar›yla.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isim-

leri.
esma-i kudsiye: kutsal isim-
ler.
gaddar: zulüm eden.
gaye: maksat, netice, sonuç.
gaye-i cüz’iye: küçük, az›c›k
gaye.
hâflâ: asla, Allah korusun.



kelime-i hikmet olan her bir çiçe¤in (HAfi‹YE) bir a¤aç çi-
çekleri kadar manalar› var ve o harika-i sanat ve manzu-
me-i rahmet olan her bir meyvenin, bir a¤ac›n meyvele-
ri kadar hikmetleri var. Bizlere r›z›k olmas› ise, o binler
hikmetlerinden bir tek hikmettir ki, vazifesi biter, mana-
s›n› ifade eder, vefat eder, midemizde defnedilir.

Madem, bu fânî eflya baflka yerde bâkî meyveler verir-
ler ve daimî suretler b›rak›r ve baflka cihette ebedî mana-
lar ifade eder, sermedî tesbihat yapar ve insan ise, onla-
r›n flu cihetine bakan yüzlerine bakmakla insan olur; fâ-
nîde bâkîye yol bulur.

Demek, bu hayat ve mevt içinde yuvarlanan, toplan›p
da¤›lan mevcudat içinde baflka maksat var. Temsilde ku-
sur yoktur; flu ahval, taklit ve temsil için teflkil ve tertip
edilen ahvale benzer. Nas›l, büyük masrafla k›sa içtima-
lar, da¤›lmalar yap›l›yor—tâ, suretler al›ns›n, terkip edil-
sin, sinemada daim gösterilsin; onun gibi, bu dünyada,
k›sa bir müddet zarf›nda, hayat-› flahsiye ve hayat-› içti-
maiye geçirmenin bir gayesi fludur ki: Suretler al›n›p ter-
kip edilsin, netice-i amelleri al›n›p h›fzedilsin; tâ bir mec-
ma-› ekberde muhasebesi görülsün ve bir meflher-i azam-
da gösterilsin ve bir saadet-i uzmaya istidad› gösterilsin. 

ahval: hâller, durumlar.
antika: k›ymetli, de¤erli.
bâkî: ebedî, sonsuz, kal›c› olan.
defin: gömme.
ebedî: sonu olmayan.
ehl-i dalâlet: dinsizler.
ehl-i felsefe: felsefeciler.
ehl-i tabiat: tabiatç›lar.
elcevap: sorulan fleye verilen
karfl›l›k.
fânî: ölümlü.
gaye: esas, maksat.
harika: ola¤anüstü.
harika-i sanat: sanat harikas›.

hafliye: derkenar, dipnot.
hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat.
hayat-› flahsiye: kiflisel ha-
yat.
h›fz: saklama, koruma.
hikmet: gizli sebep, ‹lâhî s›r-
larla istenilen netice.
içtima: toplama.
istidat: kabiliyet.
kalem-i kader: kader kalemi.
kelime-i hikmet: hikmet ke-
limesi.
kudret: güç, kuvvet merkezi.

kusur: hata.
maksat: kastedilen, istenilen.
manzume-i rahmet: ‹lâhî ba-
¤›fl ve ikram sistemi.
masraf: harcanan.
mecma-› ekber: en büyük
toplanma yeri.
meflher-i azam: büyük haflir
meydan›.
mevcudat: var olan her fley.
mevt: ölüm.
muhasebe: hesap.
müddet: zaman.
nazenin: ince yap›l›, nazik.

netice-i amel: yap›lan iflin so-
nucu, karfl›l›¤›.
saadet-i uzma: en büyük sa-
adet.
Sermedî: ebedî, bitmeyen.
sual: soru.
suret: biçim, flekil.
taklit: benzemeye çal›flma.
temsil: örnekleme.
terkip: birlefltirme.
tertip: düzen.
tesbihat: tesbihler.
teflkil: flekillendirme.
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HAfi‹YE: Sual: E¤er dense, “Neden en çok misalleri çiçekten ve çekir-
dekten ve meyveden getiriyorsun?”

Elcevap: Çünkü onlar hem mu’cizat-› kudretin en antikalar›, en harika-
lar›, en nazeninleridirler, hem ehl-i tabiat ve ehl-i dalâlet ve ehl-i felsefe
onlardaki kalem-i kader ve kudretin yazd›¤› ince hatt› okuyamad›klar› için
onlarda bo¤ulmufllar, tabiat batakl›¤›na düflmüfller.



Demek, hadis-i flerifte, “Dünya ahiret mezraas›d›r”1 di-
ye, bu hakikati ifade ediyor.

Madem dünya var ve dünya içinde bu âsâr›yla hikmet
ve inayet ve rahmet ve adalet var; elbette, dünyan›n vü-
cudu gibi kat’î olarak ahiret de var. Madem dünyada her
fley bir cihette o âleme bak›yor; demek oraya gidiliyor.
Ahireti inkâr etmek, dünya ve mafihay› inkâr etmek de-
mektir.

Demek ecel ve kabir insan› bekledi¤i gibi, Cennet ve
Cehennem de insan› bekliyor ve gözlüyor.

On Birinci Hakikat
Bab-› insaniyettir; ism-i Hakk›n cilvesidir.

Hiç mümkün müdür ki, Cenab-› Hak ve Ma’bud-u Bil-
hak, insan› flu kâinat içinde rububiyet-i mutlakas›na ve
umum âlemlere, rububiyet-i ammesine karfl› en ehemmi-
yetli bir abd ve hitabat-› Sübhaniyesine en mütefekkir bir
muhatap ve mazhariyet-i esmas›na en cami bir âyine ve
onu ‹sm-i Azam›n tecellisine ve her isimde bulunan ism-i
azaml›k mertebesinin tecellisine mazhar bir ahsen-i tak-
vimde en güzel bir mu’cize-i kudret ve hazain-i rahmeti-
nin müfltemilât›n› tartmak, tan›mak için en ziyade mizan
ve aletlere malik bir müdakkik ve nihayetsiz nimetlerine
en ziyade muhtaç ve fenâdan en ziyade müteellim ve
bekaya en ziyade müfltak ve hayvanat içinde en nazik ve
en nazdar ve en fakir ve en muhtaç ve hayat-› dünyevi-
yece en müteellim ve en bedbaht ve istidatça en ulvî ve 
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hayvanat: hayvanlar.
hazain-i rahmet: Allah’›n flefkat
ve merhamet hazineleri.
hikmet: gizli sebep, ‹lâhî gaye.
hitabat-› Sübhaniye: kusursuz
olan Allah’›n konuflmas›.
inayet: yard›m.
inkâr: reddetme.
ism-i Adil: bütün varl›klar› ada-
letle idare eden Allah’›n ismi.
‹sm-i Azam: en büyük isim.
ism-i Hakîm: her fleyi bir gaye ile
yaratan Allah’›n ismi.
ism-i Kerîm: ihsan ve ikram› son-
suz Allah’›n ismi.
ism-i Rahîm: yaratt›¤› canl›lar›
flefkatle besleyen rahmet sahibi.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kabir: ölüleri defnetmek için ka-
z›lan çukur.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar,
dünya.
kat’î: kesin.
Keflfü’l-Hafa: hadis kitab›.
Ma’bud-u Bilhak: ibadet edilme-
ye tam lây›k Zat.
mafiha: içindekiler.
malik: sahip.
mazhar: eriflmifl, kavuflmufl.
mazhariyet-i esma: Allah’›n isim-
lerinin tezahür ve görünme yeri
olma.
mertebe: derece, basamak.
mezraa: tarla.
mizan: terazi, ölçü aleti.
mu’cize-i kudret: Cenab-› Hakk›n
kudretinin mu’cizesi.
muhatap: kendisine söz söyleni-
len, konuflulan kimse.
muhtaç: ihtiyac› olan, yoksul, fa-
kir.
müdakkik: inceleyen, araflt›ran.
mümkün: olabilir.
müfltak: istekli, özleyen.
müfltemilât: kapsam›nda olan
fleyler, içinde bulunanlar.
müteellim: elemli, hüzünlü, ac›
duyan, içi s›zlayan, ac›l›.
mütefekkir: her fleyi hikmetince,
ibret almak ve kavramak üzere
düflünen, düflünür.
nazdar: nazl›.
nazik: narin, ince.
nihayetsiz: sonsuz, hesaps›z.
nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤› maddî
ve manevî ikramlar.
rububiyet-i amme: Cenab-› Al-
lah’›n her fleyi içine alan terbiye
edicili¤i.
rububiyet-i mutlaka: Cenab-›
Hakk›n tüm varl›klar› mükemmel,
sonsuz ve tam bir flekilde bak›p,
besleyip, terbiye edicili¤i.
tecelli: aç›l›p belirme, görünme,
bilinme.
ulvî: yüksek, yüce, ruhanî.
umum: bütün, genel olma.
ziyade: çok, gerekenden fazla.

abd: kul.
adalet: hakkaniyet, âdillik.
ahiret: öbür dünya.
ahsen-i takvim: en güzel bi-
çim, k›vam.
âlem: dünya, bütün yarat›l-
m›fllar.
alet: bir ifl yapmada kullan›-
lan araç.
âsâr: eserler.
âyine: ayna, mir’at.

bab-› insaniyet: insanl›¤› an-
latan bölüm.
bedbaht: bahts›z, baht› kara,
mutsuz.
beka: sonsuzluk, süreklilik.
cami: toplayan, içine alan,
kaplayan.
Cehennem: ceza mahalli.
Cenab-› Hak: Hakk›n tâ ken-
disi olan, fleref ve azamet sa-
hibi yüce Allah.

cilve: yans›ma, görünme.
ecel: Allah taraf›ndan takdir
edilen ölüm vakti.
ehemmiyet: önem.
fakir: zavall›, muhtaç, yoksul.
fenâ: yok olma, son bulma.
hadis-i flerif: Peygamberimi-
zin söz ve davran›fllar›.
hakikat: gerçek.
hayat-› dünyeviye: dünyaya
ait olan hayat.

1. Aclûni, Keflfü'l-Hafâ, 1:320; Aliyyü'l-Kàrî, Esrarü'l-Merfua, s. 205.



en yüksek surette, mahiyette yarats›n da, onu müstait ol-
du¤u ve müfltak oldu¤u ve lây›k oldu¤u bir dâr-› ebedîye
göndermeyip, hakikat-i insaniyeyi iptal ederek, Kendi
hakkaniyetine taban tabana z›t ve hakikat nazar›nda çir-
kin bir haks›zl›k etsin?

Hem, hiç kabil midir ki, Hâkim-i Bilhak, Rahîm-i Mut-
lak, insana öyle bir istidat verip, yer ile gökler ve da¤lar
tahammülünden çekindi¤i Emanet-i Kübray› 1 tahammül
edip, yani küçücük, cüz’î ölçüleriyle, sanatç›klar›yla Hâ-
l›k’›n›n muhit s›fatlar›n›, küllî fluunat›n›, nihayetsiz tecel-
liyat›n› ölçerek bilip; hem, yerde en nazik, nazenin, naz-
dar, âciz, zay›f yarat›p, hâlbuki bütün yerin nebatî ve
hayvanî olan mahlûkat›na bir nevi tanzimat memuru ya-
p›p, onlar›n tarz-› tesbihat ve ibadetlerine müdahale etti-
rip, kâinattaki icraat-› ‹lâhiyeye küçücük mikyasta bir
temsil gösterip, rububiyet-i Sübhaniyeyi fiilen ve kàlen
kâinatta ilân ettirmek; meleklerine tercih edip, hilâfet
rütbesini verdi¤i hâlde,2 ona bütün bu vazifelerinin gaye-
si ve neticesi ve semeresi olan saadet-i ebediyeyi verme-
sin, onu bütün mahlûkat›n›n en bedbaht, en bîçare, en
musibetzede, en dertmend, en zelil bir derekeye at›p, en
mübarek, nuranî ve alet-i tes’it bir hediye-i hikmeti olan
akl› o bîçareye en mefl’um ve zulmanî bir alet-i tazip ya-
p›p, hikmet-i mutlakas›na büsbütün z›t ve merhamet-i
mutlakas›na külliyen münafi bir merhametsizlik etsin?
Hâflâ ve kellâ!

Elhâs › l : Nas›l hikâye-i temsiliyede bir zabitin cüzda-
n›na ve defterine bak›p görmüfl idik ki; hem rütbesi, 

âciz: eli yetmez, gücü yetmez.
alet-i tazip: s›k›nt›, iflkence aleti.
alet-i tes’it: mutluluk vas›tas›.
bedbaht: talihsiz, mutsuz.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cihazat: cihazlar; organlar.
cüz’î: parçaya ait olan, pek az.
dâr-› ebedîye: sonsuz diyar, sonu
olmayan âlem, ahiret.
dereke: afla¤› derece.
elhâs›l: sonuç olarak, özetle.
Emanet-i Kübra: en büyük ema-
net.
fiilen: yaparak, iflleyerek.
gaye: maksat, hedef, sonuç.
hakikat-i insaniye: insana ait ha-
kikat.
Hâkim-i Bilhak: adalet ve insafla
hükmeden, iradesiyle, her fleye
hakk›yla ilgilenen.
hakkaniyet: hak ve adalete uy-
gunluk, do¤ruluk.
Hâl›k: her fleyi yoktan var eden,
yarat›c›, Allah.
hâflâ: asla, öyle de¤ildir.
hayvanî:hayvansal, hayvan ile il-
gili.
hediye-i hikmet: ‹lâhî gayelerle
verilen hediyeler.
hikâye-i temsiliye: örnek verilen
hikâye.
hikmet-i mutlaka: sonsuz hik-
metler.
hilâfet: Allah’›n ilk insan›n flahs›n-
da insano¤luna lütfetti¤i manevî
paye.
icraat-› ‹lâhiye: Allah’›n icraat›.
iptal: ortadan kald›rma, bofla ç›-
karma.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kabil: olabilir, mümkün, ihtimal.
kàlen: sözle, söyleyerek.
kellâ: asla, kat’iyen, kesinlikle.
küllî: bütüne ait, genelle ilgili.
külliyen: büsbütün, tamam›yla.
lây›k: yak›flan, uygun, münasip.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›.
mahlûkat: yarat›lan varl›klar.
merhamet-i mutlaka: sonsuz, s›-
n›rs›z flefkat ve merhamet.
mefl’um: kötü, u¤ursuz.
mikyas: k›yas edecek, ölçü aleti.
muhit: ihata eden, etraf›n› çevi-
ren, kuflatan, saran.
musibetzede: belâya, kazaya u¤-
rayan.
mübarek: bereketli, hay›rl›.
müdahale: kar›flma, ortak olma.
münafi: z›t, muhalif, ayk›r›.
müstait: yetenekli.
müfltak: istekli, arzulu.
nazdar: nazl›.
nazenin: narin, ince yap›l›.
nebatî: bitkisel, bitki ile ilgili.
nevi: çeflit, tür.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›.
Rahîm-i Mutlak: kayda, flarta
ba¤l› olmayan sonsuz merhamet

sahibi Allah.
rububiyet-i Sübhaniye: her
türlü noksandan uzak Allah’›n
besleyip büyütücülü¤ü, terbi-
ye edicili¤i.
saadet-i ebediye: sonsuz
mutluluk.
semere: meyve, fayda, verim.
suret: biçim, görünüfl, hâl.
fluunat: olaylar, ifller, emirler,

kas›tlar, istekler.
tahammül: bir yükü üstüne
alma, zora dayanma, sabret-
me.
tanzimat: nizam vermeler,
düzenlemeler.
tarz-› tesbihat: tesbihat flek-
li, Allah’› anma usulü.
tecelliyat: tecelliler, Allah’›n
isimlerinin özellikleriyle gö-

rülmeleri.
temsil: benzetme, bir fleyin
sembolü olma.
tercih: öne alma, seçme.
vazife: ödev, görev.
zabit: subay, rütbeli asker.
zelil: afla¤›lanm›fl, hor görül-
müfl.
z›t: ayk›r›, ters, karfl›t.
zulmanî: zulmetli, karanl›kl›.

1. Bkz. Ahzab Suresi: 72.
2. Bkz. Bakara Suresi: 30; En'am Suresi: 165; Yunus Suresi: 14; Enbiya Suresi: 105; Neml Suresi:
62; Kasas Suresi: 5; Fât›r Suresi: 39
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hem vazifesi, hem maafl›, hem düstur-u hareketi, hem
cihazat› bize gösterdi ki, o zabit, o muvakkat meydan
için de¤il, belki müstakar bir memlekete gidecek de, ona
göre çal›fl›yor. Aynen onun gibi, insan›n kalp cüzdan›n-
daki letaif ve ak›l defterindeki havâs ve istidad›ndaki ci-
hazat tamamen ve müttefikan saadet-i ebediyeye müte-
veccih ve ona göre verilmifl ve ona göre teçhiz edilmifl
oldu¤una ehl-i tahkik ve keflif müttefiktirler.

Ezcümle : Meselâ, akl›n bir hizmetkâr› ve tasvircisi
olan kuvve-i hayaliyeye denilse ki, sana bir milyon sene
ömür ile saltanat-› dünya verilecek, fakat ahirde mutlaka
hiç olacaks›n. Tevehhüm aldatmamak, nefis kar›flmamak
flart›yla “Oh” yerine “Ah” diyecek ve teessüf edecek.
Demek, en büyük fânî, en küçük bir alet ve cihazat-› in-
saniyeyi doyuram›yor.

‹flte bu istidattand›r ki, insan›n ebede uzanm›fl emelle-
ri ve kâinat› ihata etmifl efkârlar› ve ebedî saadetlerinin
enva›na yay›lm›fl arzular› gösterir ki, bu insan ebed için
halk edilmifl ve ebede gidecektir; bu dünya, ona bir mi-
safirhanedir ve ahiretine bir intizar salonudur.

On ‹kinci Hakikat
Babü’r-risalet ve’t-tenzildir; “Bismillâhirrahmanirra-

hîm”in cilvesidir.

Hiç mümkün müdür ki, bütün enbiya, mu’cizelerine
istinat ederek, sözünü teyit ettikleri; ve bütün evliya, ke-
flif ve kerametlerine istinat edip, davas›n› tasdik ettikleri; 
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kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
keramet: Allah’›n velî kullar›nda
görülen ola¤anüstü hâller.
keflif: bir fleyin ilham edilmesi,
kalp gözüyle görme.
kuvve-i hayaliye: hayal gücü.
letaif: lâtifeler, güzel huylar.
maafl: ayl›k, ücret.
misafirhane: konuk evi.
mu’cize: Allah taraf›ndan verilip,
yaln›z peygamberlerin gösterebi-
lecekleri büyük harika ifl; ola¤a-
nüstü.
mutlaka: kesin, kat’î.
muvakkat: vakitli, geçici.
müstakar: kararl›; de¤iflmeyen.
müteveccih: teveccüh eden, yö-
nelen.
müttefik: birleflen, fikirce bera-
ber olan.
müttefikan: hep beraber, birle-
flerek; birlikte.
nefis: kötülü¤e sevk eden duygu.
saadet: mutluluk, bahtiyarl›k.
saadet-i ebediye: sonsuz mutlu-
luk.
saltanat-› dünya: dünyay› yönet-
me.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tasvir: resmini yapma.
teçhiz: donat›lm›fl.
teessüf: üzülme, ac› duyma.
tevehhüm: gerçekte var olmaya-
n› var sanma.
teyit: do¤rulama, do¤ru ç›karma.
zabit: koruyucu, kollay›c› memur.

ahirde: sonunda.
ahiret: öbür dünya, ikinci ha-
yat.
alet: organ, uzuv.
bab-› risalet ve tenzil: pey-
gamberlik ve peygamberlere
taraf›ndan indirilenlerle ilgili
bölüm.
Bismillâhirrahmanirrahîm:
esirgeyen, ba¤›fllayan Allah’›n
ad›yla.
cihazat: alet, edevat; maddî-
manevî uzuv ve organlar.
cihazat-› insaniye: insan›n

duygular›.
cilve: güzel ve hofl bir biçim-
de görünme.
dava: iddia, iddia edilen, ide-
al.
düstur-u hareket: hareket
kaidesi, davran›fl prensibi.
ebed: sonsuzluk, daîmilik.
ebedî: sonu olmayan, sürekli.
efkâr: fikirler, görüfller.
ehl-i tahkik: gerçe¤i araflt›-
ranlar.
emel: ümit, umma.
enbiya: nebîler, peygamber-

ler.
enva: çeflitler, türler.
evliya: ibadet ve takvada üs-
tün ahlâk sahibi kimseler.
ezcümle: özellikle, bu cümle-
den olarak.
fânî: ölümlü, geçici.
havâs: hasseler, duygular.
hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.
ihata: sarma, kuflatma.
intizar: bekleme, gözleme.
istidat: kabiliyet, yetenek.
istinat: dayanma, delil.



ve bütün asfiya, tahkikat›na istinat ederek hakkaniyetine
flahadet ettikleri Resul-i Ekrem Sallâllâhü Aleyhi Veselle-
min tahakkuk etmifl bin mu’cizat›n›n kuvvetine istinat
edip, bütün kuvvetiyle, hem k›rk vecihle mu’cize olan
Kur’ân-› Hakîm, binler ayat-› kat’iyesine istinat ederek,
bütün kat’iyetle açt›klar› ahiret yolunu ve küflat ettikleri
Cennet kap›s›n›, sinek kanad› kadar kuvveti bulunmayan
vâhî vehimler, ne haddi var ki, kapatabilsin?

* * *
Geçen hakikatlerden anlafl›ld› ki, haflir meselesi öyle

rasih bir hakikattir ki, küre-i arz› yerinden kald›racak, k›-
r›p atacak bir kuvvet, o hakikati sarsamaz. Zira, o haki-
kati, Cenab-› Hak bütün esma ve s›fât›n›n iktizas› ile tes-
pit ediyor; ve Resul-i Ekremi, bütün mu’cizat ve berahi-
niyle tasdik ediyor; ve Kur’ân-› Hakîm, bütün hakaik ve
ayat›yla onu ispat ediyor; ve flu kâinat, bütün ayat-› tek-
viniye ve fluunat-› hakîmânesi ile flahadet ediyor. Acaba,
hiç mümkün müdür ki, haflir meselesinde, Vacibü’l-Vü-
cud ile bütün mevcudat—kâfirler müstesna olarak—itti-
fak etmifl olsun; k›l kadar kuvveti olmayan flüpheler, fley-
tanî vesveseler o da¤ gibi hakikat-i rasiha-i âliyeyi sars-
s›n, yerinden kald›rs›n? Hâflâ ve kellâ!..

Sak›n zannetme, delâil-i haflriye, bahsetti¤imiz On ‹ki
Hakikate münhas›rd›r. Hay›r, belki yaln›z Kur’ân-› Ha-
kîm, geçen flu On ‹ki Hakikatleri bize ders verdi¤i gibi,
daha binler vücuha iflaret edip; her bir vecih kavi bir
emaredir ki, Hâl›k’›m›z bizi bu dâr-› fânîden bir dâr-› bâ-
kîye nakledecektir.

ahiret: öbür dünya, ikinci hayat.
asfiya: samimî âlim zatlar.
ayat: Kur’ân ayetleri.
ayat-› kat’iye: kesin ve do¤ru de-
liller, ayetler.
ayat-› tekviniye: bütün varl›kla-
r›n Cenab-› Hakk›n varl›k ve birli-
¤ine olan iflaretleri, delil olufllar›.
berahin: deliller, ispatlar, kan›tlar.
Cennet: Allah’›n insanlara müjde-
ledi¤i, ölümden sonraki âlemde
bulunan, sonsuz mutluluk yurdu.
dâr-› bâkî: sonsuz hayat yeri.
dâr-› fânî: ölümlü yer, dünya.
delâil-i haflriye: haflre ait deliller.
emare: ipucu, belirti.
esma: adlar, isimler.
had: yetki.
hakaik: hakikatler, do¤rular.
hakikat: bir fleyin asl› ve esas›;
görülen, mevcut olan en do¤ru.
hakikat-› rasiha-i âliye: yüce
sa¤lam hakikat.
hakkaniyet: do¤rulu¤a uygun-
luk.
Hâl›k: yarat›c›; Allah.
hâflâ: asla, Allah göstermesin.
haflir: Allah’›n ölüleri diriltip mah-
flere ç›karmas›.
iktiza: varl›¤›n›n gereklili¤i.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
istinat: dayanma, delil.
iflaret: gösterme, bildirme.
ittifak: uyuflma, söz birli¤i.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
kavi: kuvvetli, sa¤lam.
kellâ: asla, kesinlikle.
Kur’ân-› Hakîm: Her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
küre-i arz: dünya, yer küre.
küflat: ilk aç›l›fl merasimi.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley.
mu’cizat: mu’cizeler, büyük hari-
ka ifller.
mu’cize: ola¤anüstü büyük hari-
ka ifl.
münhas›r: s›n›rlanm›fl, s›n›rl›.
müstesna: ayr› tutularak, hariç.
rasih: sa¤lam, temeli kuvvetli.
Resul-i Ekrem: Hz. Muhammed.
Sallâllâhü Aleyhi Vesellem: Al-
lah’›n salât ve selâm› onun üzeri-
ne olsun.
s›fât: hâl, özellik, nitelik, vas›f.

flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
fleytanî: aldatan fleytanla ilgi-
li.
fluunat-› hakîmâne: faydal›
ve hikmetli ifller
tahakkuk: do¤rulu¤unun, an-
lafl›lmas›.
tahkikat: araflt›rmalar, sorufl-

turmalar.
tasdik: gerçekli¤ini kabul et-
me, onaylama.
tespit: kan›tlama, ispatlama.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî
ve zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n
varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-
den olup ezelî ve ebedî olan

Allah.
vâhî: bofl, faydas›z, manas›z.
vecih: yön, taraf.
vehim: sebepsiz korku, flüp-
he.
vesvese: flüphe, iflkil, kurun-
tu.
vücuh: taraflar, yönler.
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Hem, sak›n zannetme ki, haflri iktiza eden esma-i ‹lâ-
hiye, bahsetti¤imiz gibi yaln›z Hakîm, Kerîm, Rahîm,
Âdil, Hafîz isimlerine münhas›rd›r. Hay›r, belki kâinat›n
tedbirinde tecelli eden bütün esma-i ‹lâhiye ahireti iktiza
eder, belki istilzam eder.

Hem, zannetme ki, haflre delâlet eden kâinat›n ayat-›
tekviniyesi flu geçen bahsetti¤imize münhas›rd›r. Hay›r,
belki ekser mevcudatta, sa¤a sola aç›l›r perdeler gibi, ve-
cih ve keyfiyetleri vard›r ki, bir veçhi Sânia flahadet etti-
¤i gibi, di¤er veçhi de haflre iflaret eder.

Meselâ, insan›n ahsen-i takvimdeki hüsnümasnuiyeti
Sânii gösterdi¤i gibi, o ahsen-i takvimdeki kabiliyet-i ca-
mias›yla k›sa bir zamanda zeval bulmas› haflri gösterir.
Baz› kere, bir vecihle, iki nazarla bak›lsa, hem Sânii,
hem haflri gösterir.

Meselâ, ekser eflyada görünen hikmetin tanzimi, ina-
yetin tezyini, adaletin tevzini ve rahmetin taltifi, nas›l ki,
mahiyetlerine bak›lsa, bir Sâni-i Hakîm, Kerîm, Âdil, Ra-
hîm’in dest-i kudretinden ç›kt›¤›n› gösterirler; onun gibi,
bunlar›n kuvveti ve hadsizlikleriyle beraber, flunlar›n maz-
harlar› olan flu fânî mevcudat›n ehemmiyetsiz ve az ya-
flamas›na bak›lsa, ahiret görünür. Demek ki, her fley li-

san-› hâl ile,
1 pôpN'’rG pΩrƒn«rdÉpHnh $ÉpH oâræne'G okuyor ve okutturu-

yor.

* * *

SÖZLER | 151 ONUNCU SÖZ

esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
fânî: muvakkat, geçici.
hadsiz: s›n›rs›z, say›s›z.
Hafîz: koruyan, saklayan.
Hakîm: her fleyi bir maksatla uy-
gun ve hikmetle yaratan, Allah.
haflir: Allah’›n, ölüleri diriltip
mahflerde toplamas›.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye
hüsnümasnuiyet: yarat›l›fltaki
güzellik.
iktiza: gereklilik, gerekli olma; lâ-
z›m gelme.
inayet: yard›m, ihsan.
istilzam: gerekli görme, lüzumlu.
kabiliyet-i camia: çok kabiliyetli,
yetenekli.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar,
evren.
Kerîm: yaratt›klar›na karfl›l›k
beklemeden ba¤›flta bulunan
kullar›na nimetler ihsan eden, Al-
lah.
keyfiyet: hâl, durum, vaziyet.
lisan-› hâl: hâl dili, vücut dili.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› yer, gö-
ründü¤ü yer.
meselâ: misal olarak, söz gelifli.
mevcudat: varl›klar.
münhas›r: s›n›rlanm›fl, s›n›rl›.
nazar: bak›fl, niyet.
Rahîm: flefkati, merhameti her
fleyi kapsayan Allah.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
ba¤›fllama, flefkat gösterme.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi olan,
her fleyi sanatla ve hikmetle ya-
ratan Allah.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
taltif: iltifat etme, gönül okflama.
tanzim: s›ralama , düzenleme.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
tedbir: idare etme.
tevzin: tartma, denklefltirme.
tezyin: süsleme, donatma.
vecih: yön, taraf.
zeval: sona erme, ölüm.

adalet: eflitçe, do¤ru payla-
fl›m.
Âdil: adaletli olan, do¤ruluk
gösteren.
ahiret: öbür dünya, ikinci ha-

yat.
ahsen-i takvim: insana Allah
taraf›ndan verilen en güzel ve
en mükemmel biçim.
ayat-› tekviniye: yarat›l›fl

mu’cizeleri, varl›¤a ait deliller.
delâlet: iflaret, iz, delil olma.
dest-i kudret: Allah’›n ezelî
gücünün eli.
ekser: en çok, daha ziyade.

1. Allah’a ve ahiret gününe iman ettim. 



Hatime
Geçen On ‹ki Hakikat, birbirini teyit eder, birbirini tek-

mil eder, birbirine kuvvet verir. Bütün onlar birden ittihat
ederek, neticeyi gösterir. Hangi vehmin haddi var flu de-
mir gibi, belki elmas gibi on iki muhkem surlar› delip ge-
çebilsin; tâ, h›sn-› hasinde olan haflr-i imanîyi sarss›n?

1 mInópMGnh ¢mùrØnænc s’pG rºoµoãr©nH n’nh rºoµo≤r∏nN Éne ayet-i kerimesi

ifade ediyor ki, “Bütün insanlar›n halk olunmas› ve hafl-
redilmesi, kudret-i ‹lâhiyeye nispeten, bir tek insan›n hal-
k› ve haflri gibi asand›r.”

Evet öyledir. “Nokta” nam›nda bir risalede haflir bah-
sinde flu ayetin ifade etti¤i hakikati tafsilen yazm›fl›m; bu-
rada, yaln›z bir k›s›m temsilât›yla, hulâsas›na bir iflaret
edece¤iz. E¤er istersen o Noktaya müracaat et. 2

Meselâ: 
3 '¤rYn’rG oπnãnŸrG !nh —Temsilde kusur yok—Nas›l

ki, nuraniyet s›rr›yla, güneflin cilvesi, kendi ihtiyar›yla ol-
sa da, bir zerreye sühuletle verdi¤i cilveyi, ayn› sühuletle
hadsiz fleffafata da verir.

Hem, fleffafiyet s›rr›yla, bir zerre-i fleffafenin küçük
göz bebe¤i, güneflin aksini almas›nda, denizin genifl yü-
züne müsavidir.

Hem, intizam s›rr›yla, bir çocuk parma¤›yla gemi su-
retindeki oyunca¤›n› çevirdi¤i gibi, kocaman bir diritno-
tu da çevirir.

akis: çarpma, yans›ma.
asan: kolay, hafif.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n ayeti.
bahis: konu
cilve: güzel ve hofl bir biçimde
görünme.
diritnot: büyük savafl gemisi.
elmas: çok de¤erli.
ene: ben, enaniyet.
had: yetki, hak.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: sahih, as›l, esas.
halk: yaratma, icat etme.
halk olunmak: yarat›lmak.
haflir: Allah’›n, ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›.
haflredilmek: öldükten sonra di-
riltilmek.
haflr-i imanî: iman›n flartlar›ndan
biri olan haflir, yani öldükten son-
ra dirilip toplanmaya inanma.
hatime: nihayet, son söz.
h›sn-› hasin: çok sa¤lam kale.
hulâsa: k›saca, esas olarak.
ifade etmek: anlatmak, aç›kla-
mak.
ihtiyar: seçme, tercih, hür irade.
intizam: düzgünlük, tertipli olma.
ittihat: birleflme, fikir birli¤i etme.
kudret-i ‹lâhiye: Allah’›n kudreti,
tasarrufu.
Mesnevî-i Nuriye: Risale-i Nur
Külliyat›ndan bir eser.
muhkem: sa¤lam, eksiksiz.
müracaat: baflvurma, dan›flma,
baflvuru.
müsavi: denk, eflit.
nam: ad, isim.
neflretme: yay›mlama.
netice: son, sonuç.
nispeten: k›yaslayarak, oranla.
nuraniyet s›rr›: nurlu olufl, ayd›n-
l›k, insan›n akl›n›n eriflemedi¤i ‹lâ-
hî hikmet.
s›fat: hâl, özellik, nitelik, vas›f.
s›r: insan›n akl›n›n eriflemedi¤i
‹lâhî hikmet.
sur: koruyucu duvar, kale duvar›.
sühulet: kolayl›k vas›tas›, uygun-
luk.
fleffafat: fleffaf, saydam olanlar.
fleffafiyet: fleffafl›k, saydaml›k.
tafsilen: uzunca, ayr›nt›l› olarak.
tekmil: tamamlama, mükem-
mellefltirme.
temsil: benzetme, örnek.
temsilât: temsiller, örnekler.
teyit: kuvvetlendirme, do¤rula-
ma.
vehim: yanl›fl düflünce, zan.
zerre: maddenin en küçük parça-
s›, atom.
zerre-i fleffaf: küçük saydam
madde.

1. Sizin yarat›lman›z da, diriltilmeniz de, tek bir kiflinin yarat›l›p diriltilmesi gibidir. (Lokman
Suresi: 28.)

2. Nokta Risalesi, Mesnevî-i Nuriye’nin ahirinde neflredilmifl olup, Üstad›m›z›n sonuna koyduk-
lar› nota göre, o risalenin ‹kinci K›sm› bu Onuncu Söz ile Yirmi Dokuzuncu Söz, Üçüncü K›sm›
ise Nur’un ‹lk Kap›s› isimli risaledir.

3. En yüce s›fatlar Allah’›nd›r. (Nahl Suresi: 60.)
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Hem, imtisal s›rr›yla, bir kumandan, bir tek neferi bir
arfl emriyle tahrik etti¤i gibi, bir koca orduyu da ayn› ke-
lime ile tahrik eder.

Hem, muvazene s›rr›yla, cevv-i fezada bir terazi ki, öy-
le hakikî hassas ve o derece büyük farz edelim ki, iki ce-
viz terazinin iki gözüne konulsa hisseder. Ve iki günefli de
istiap edip tartar. O iki kefesinde bulunan iki cevizi biri-
ni semavata, birini yere indiren ayn› kuvvetle, iki flems
bulunsa, birini arfla, di¤erini ferfle kald›r›r, indirir.

Madem flu adî, nak›s, fânî mümkinatta nuraniyet ve
fleffafiyet ve intizam ve imtisal ve muvazene s›rlar›yla en
büyük fley en küçük fleye müsavi olur, hadsiz hesaps›z
fleyler bir tek fleye müsavi görünür; elbette Kadîr-i Mut-
lak’›n zatî ve nihayetsiz ve gayet kemalde olan kudreti-
nin nuranî tecelliyat› ve melekûtiyet-i eflyan›n fleffafiyeti
ve hikmet ve kaderin intizamat› ve eflyan›n evamir-i tek-
viniyesine kemal-i imtisali ve mümkinat›n vücut ve ade-
minin müsavat›ndan ibaret olan imkân›ndaki muvazene-
si s›rr›yla, az-çok, büyük-küçük Ona müsavi oldu¤u gibi,
bütün insanlar› bir tek insan gibi bir sayha ile haflre geti-
rebilir.

Hem, bir fleyin kuvvet ve zaafça meratibi, o fleyin
içine z›dd›n›n müdahalesidir. Meselâ, hararetin derecat›,
so¤u¤un müdahalesidir; güzelli¤in meratibi, çirkinli¤in
müdahalesidir; ziyan›n tabakat›, karanl›¤›n müdahalesi-
dir. Fakat, bir fley zatî olsa, ar›zî olmazsa, onun z›dd› ona
müdahale edemez. Çünkü, cem-i z›ddeyn lâz›m gelir.

SÖZLER | 153 ONUNCU SÖZ

ferfl: yeryüzü, zemin.
gayet: son derece.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikî: gerçek.
hararet: s›cakl›k, atefl.
hassas: ölçüleri sa¤l›kl› ve kesin
olarak veren.
haflir: Allah’›n, ölüleri diriltip
mahflerde toplamas›.
hesaps›z: say›lam›yacak çokluk-
ta.
hikmet: Kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye.
imkân: varl›¤›n olma veya olma-
ma olas›l›¤›n›n eflitli¤i.
imtisal: emre tamamen uyma,
gerekeni yapma.
intizam: düzen.
intizamat: tertipler, düzenleme-
ler.
istiap: içine alma, içine s›¤d›rma.
kader: takdir, ‹lâhî hükümlerin
geçerlili¤i.
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t ve
flarta tâbi olmaks›z›n her fleye
gücü yeten sonsuz kudret sahibi,
Allah.
kefe: terazinin gözlerinden her
biri.
kemal: kusursuz de¤erde, mü-
kemmellik.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
kumandan: emirleriyle erleri yö-
neten komutan.
lâz›m gelmek: gerekmek.
melekûtiyet-i eflya: varl›klar›n
görünmeyen iç yüzü, esas›, meta-
fizik özellikleri.
meratip: mertebeler, kademeler,
dereceler.
muvazene: eflit olma hâli, denk-
lik, denge.
müdahale: kar›flma, el atma.
mümkinat: yarat›lan tüm varl›k-
lar, varl›k âlemi.
müsavat: beraberlik , eflitlik.
müsavi: eflit, denk.
nak›s: noksan, eksik.
nefer: rütbesiz asker, er.
nihayetsiz: sonsuz, uçsuz, netice-
siz.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›.
nuraniyet: nurlu olufl, ayd›nl›k.
sayha: ça¤›rma, hayk›rma.
semavat: semalar, gökler.
fleffafiyet: fleffafl›k, saydaml›k.
flems: günefl.
tabakat: tabakalar.
tahrik: hareket ettirme.
tecelliyat: tecelliler, güzel görün-
meler.
vücut: var olufl, varl›k.
zaaf: zay›fl›k, kuvvetsizlik.
zatî: zata ait, özel.
z›t: bir fleyin aksi, ters, karfl›t.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

adem: yokluk, hiçlik.
âdem: insan.
adî: baya¤›, de¤ersiz.
Allah: kâinat› yaratan ve ida-
re eden tek mutlak varl›k,
varl›¤› kendinden olan ve ke-
mal s›fatlar›n› kendinde top-
layan hakikî ma’budun özel

ismi.
ar›zî: varl›¤› kendinden olma-
yan, bir baflkas›na ba¤l› veya
muhtaç olan.
arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
arfl emri: hareket komutu.
cem-i z›ddeyn: iki z›dd›n bir
araya getirilmesi.

cevv-i feza: gökyüzü, uzay.
derecat: dereceler, basamak-
lar.
evamir-i tekviniye: yaratma
içeren emirler, idare eden ka-
nunlar.
fânî: muvakkat, geçici.
farz etmek: var saymak.



Bu ise, muhaldir. Demek as›l, zatî olan bir fleyde mera-
tip yoktur. Madem, Kadîr-i Mutlak’›n kudreti zatîdir,
mümkinat gibi ar›zî de¤ildir ve kemal-i mutlaktad›r.
Onun z›dd› olan acz ise, muhaldir ki, tedahül etsin. De-
mek, bir bahar› halk etmek, Zat-› Zülcelâl’ine bir çiçek
kadar ehvendir. E¤er esbaba isnat edilse, bir çiçek, bir
bahar kadar a¤›r olur. Hem, bütün insanlar› ihya edip
haflretmek, bir nefsin ihyas› gibi kolayd›r.

Mesele-i haflrin bafl›ndan buraya kadar olan temsil
suretlerine ve hakikatlerine dair olan beyanat›m›z,
Kur’ân-› Hakîm’in feyzindendir. Nefsi teslime, kalbi ka-
bule ihzardan ibarettir. As›l söz ise Kur’ân’›nd›r. Zira söz
odur ve söz onundur. Dinleyelim:

»p«rëoj n∞r«`nc $G pânªrMnQ pQÉnK'G ='‹pG rôo¶rfÉna 1@ oán¨pdÉnÑrdG oáséoërdG p¬s∏p∏na
mAr∆nT uπoc '¤nYnƒognh ≈'JrƒnªrdG »p«rëoªnd n∂pd'P s¿pG BÉn¡pJrƒne nór©nH ¢nVrQn’rG
i=/òsdG Én¡«/«rëoj rπob @ lº«/enQ n»pgnh nΩÉn¶p©rdG »p«rëoj røne n∫Énb 2@ lôj/ónb
Gƒo≤sJG ¢oSÉsædG Én¡t`jnG BÉnj

3@ lº«/∏nY m≥r∏nN uπoµpH nƒognh mIsône n∫shnG BÉngnÉn°ûrfnG
tπoc oπng rònJ Én¡nfrhnônJ nΩrƒnj @ lº«/¶nY lAr∆nT pánYÉs°ùdG nándnõrdnR s¿pG rºoµsHnQ
…'ônJnh Én¡n∏rªnM mπrªnM päGnP tπoc o™n°†nJnh rân©n°VrQnG BÉsªnY mán©p°Vrôoe
4@ lój/ón°T $G nÜGnònY søpµ'dnh …'QÉnµ°oùpH rºog Énenh …'QÉnµ°oS ¢nSÉsædG
rønenh p¬«/a nÖrjnQn’ pánª'«p≤rdG pΩrƒnj '‹pG rºoµsæn©nªrén«nd nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG
≈pØnd nQÉséoØrdG s¿pGnh @ mº«p©nf≈pØnd nQGnôrHn’rG s¿pG 5@ Ékãj/ónM $G nøpe o¥nór°UnG

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
ar›zî: varl›¤› bizzat kendinden ol-
mayan, bir baflkas›na ba¤l› olan.
as›l: özbeöz.
beyanat: aç›klamalar, izahlar.
ehven: daha kolay.
esbap: nedenler, vas›talar.
eser: niflan, iz.
feyiz: bolluk, bereket, verimlilik.
hakikat: esas, do¤ru.
halk: yaratma, yarat›fl.
hamile: gebe (kad›n), yüklü.
haflir: Allah’›n, ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›.
ihlâs: samimiyet, içtenlik.
ihya: canland›rma, diriltme.
ihzar: haz›r etme, haz›rlama.
ilâh: tanr›.
isnat: dayanma, dayand›rma.
kadir: her ifli yapmaya gücü ye-
ten.
Kadîr-i Mutlak: her fleye gücü
yeten sonsuz kudret sahibi, Allah.
kâfir: Allah’› inkâr eden.
kalp: insan›n manevî bünyesin-
deki hislerin ve duygular›n mer-
kezi.
kemal-i mutlak: mutlak, s›n›rs›z,
sonsuz mükemmellik.
k›yamet: dünyan›n son günü.
kudret: güç, kuvvet.
Kur’ân-› Hakîm: hikmetli Kur’ân.
lâkin: ama, fakat, ancak.
meratip: mertebeler, kademeler.
mesele-i haflir: diriliflle ilgili me-
sele.
muhakkak: flüphesiz, mutlak,
do¤ru.
muhal: imkâns›z, olmaz.
mümkinat: yarat›lanlar, müm-
kün olanlar.
nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤› maddî
ve manevî ikramlar.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
ba¤›fllama.
suret: biçim, görünüfl.
teâlâ: yüce.
tedahül etmek: kar›flmak, içine
girmek, müdahale etmek.
temsil: benzetme, bir fleyin ayn›-
n› yapma.
teslim: do¤ru oldu¤unu kabul et-
me.
zatî: zata ait, hususî, özel.
z›t: aksi, ters, karfl›t.

1. Tam ve kesin delil Allah’›nd›r. (En’am Suresi: 149.)

2. 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 kadirdir. (Rum Suresi: 50.)

3. Dedi ki: “Çürümüfl kemikleri kim diriltecek?” • De ki: Onu ilk önce kim yaratm›flsa tekrar O
diriltecek. O her fleyin yarat›l›fl›n› hakk›yla bilendir. (Yâsin Suresi: 78-79.)

4. Ey insanlar, Rabbinizden korkun. K›yamet gününün zelzelesi, muhakkak ki pek büyük bir
fleydir. Onu gördü¤ünüz gün, her bir emzikli kad›n emzirdi¤ini unutur, her bir hamile kad›n
çocu¤unu düflürür. ‹nsanlar› da sarhofl görürsün, hâlbuki onlar sarhofl de¤illerdir; lâkin Allah’›n
azab› pek fliddetlidir. (Hac Suresi: 1-2.)

5. Allahü Teâlâ ki, Ondan baflka ibadete lây›k hiçbir ilâh yoktur. And olsun ki, gelece¤inden
flüphe olmayan k›yamet gününde O sizi kabirlerinizden toplay›p diriltecektir. Allah’tan daha
do¤ru sözlü kim vard›r? (Nisâ Suresi: 87.)
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¢oVrQn’rG pânLnôrNnGnh @ É'¡ndGnõrdpR ¢oVrQn’rG pândpõrdoR GnPpG 6@ mº«/ënL
@ ÉngnQÉnÑrNnG oçuónëoJ mòpÄnerƒnj @ Én¡nd É'e o¿Én°ùrfp’rG n∫Énbnh @ Én¡ndÉn≤rKnG
ÉnªrYnG Grhnôo«pd ÉkJÉnàr°TnG ¢oSÉsædG oQoór°ünj mòpÄnerƒnj @ É'¡nd ≈'MrhnG n∂sHnQ s¿nÉpH
mIsQnP n∫Én≤rãpe rπnªr©nj rønenh @ o√nônj Gkôr«nN mIsQnP n∫Én≤rãpe rπnªr©nj rønªna @ rºn¡nd
@ oánYpQÉn≤rdG Éne n∂j'QrOnG BÉnenh @ oánYpQÉ'≤rdG Éne @ oánYpQÉ'≤rdnG 7@ o√nônj Gkôn°T
pør¡p©rdÉnc o∫ÉnÑpérdG o¿ƒoµnJnh @ pçƒoãrÑnªrdG p¢TG'ônØrdÉnc ¢oSÉsædG o¿ƒoµnj nΩrƒnj
@ mán«p°VGnQ mán°û«/Y »/a nƒo¡na @ o¬oæjpRGnƒne rân∏o≤nK røne ÉsenÉna @ p¢TƒoØrænŸrG
@ r¬n«pgÉne n∂j'QrOnG BÉnenh @ lánjphÉng o¬teoÉna @ o¬oæj/RGnƒne râsØnN røne ÉsenGnh
pánYÉs°ùdG oôrenG BÉnenh p¢VrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG oÖr«nZ !nh 8@ lán«peÉnM lQÉnf

%G s¿pG oÜnôrbnG nƒogrhnG pô°nünÑrdG pírªn∏nc s’pG
9 lôj/ónb mAr∆nT uπoc '¤nY

Daha bunlar gibi ayat-› beyyinat-› Kur’âniyeyi dinle-
yip, amenna ve saddakna diyelim.

/√pôr«nN pQnón≤rdÉpHnh pôpN'’rG pΩrƒn«rdGnh /¬p∏o°SoQnh /¬pÑoà`ocnh /¬pà`nµp=Ä'∏nenh $ÉpH oâræne'G
w≥nM násæn÷r G s¿nGnh l≥nM pärƒnŸrG nór©nH oår©nÑrdGnh '‹É'©nJ $G nøpe /√uôn°Tnh
%G s¿nGnh w≥nM GkÒpµnfnh Gkônµræoe s¿nGnh w≥nM nánYÉnØ°sûdG s¿nGnh w≥nM nQÉsædGnh
Gkósªnëne s¿nG oón¡r°TnGnh *G s’pG n¬'dpG nB’ r¿nG oón¡r°TnG pQƒoÑo≤rdG p‘ røne oån©rÑ`nj

SÖZLER | 155 ONUNCU SÖZ

amel: ifl, emek.
amenna ve saddakna: inan›yor
ve tasdik ediyoruz.
ayat-› beyyinat-› Kur’âniye:
Kur’ân’›n apaç›k ayetleri.
felâket: çok zarar, belâ.
hâviye: Cehennemin derin yeri
k›yamet: kâinat›n y›k›lmas›, so-
nu.
kudret: güç, kuvvet.
mahsus: özel.
mizan: ölçü.
mükâfat: karfl›l›k. ödül.
müthifl: dehfletli, korkunç.
pervane: gece kelebe¤i.
zerre: az›c›k.

6. ‹hlâs ile kulluk edenler, nimetlerle dolu Cennet içindedir. • Günaha dalan kâfirler ise Ce-
hennem ateflindedir. (‹nfitar Suresi: 13-14.)

7. Ne zaman ki yer müthifl bir sars›nt›yla sars›l›r. • Ve yer bütün a¤›rl›klar›n› d›flar› ç›kar›r. •
Ve insan “Ne oluyor buna?” der. • O gün yer, üzerinde herkesin ne ifl yapt›¤›n› haber verir. •
Çünkü Rabbin ona konuflmas›n› emretmifltir. • O gün insanlar amelleri kendilerine gösteril-
mesi için hesap yerine bölük bölük dönerler. • Kim zerre kadar bir iyilik yaparsa onun mü-
kâfat›n› görür. • Kim zerre kadar bir kötülük yaparsa onun cezas›n› görür. (Zilzal Suresi: 1-8.)

8. Çarpacak olan felâket! • Nedir o çarpacak olan felâket? • O çarpacak felâketin ne oldu¤u-
nu bilir misin? • O gün insanlar atefle çarp›p yere serilmifl pervanelere döner. • Da¤lar ise at›l-
m›fl rengârenk yün gibi olur. • Mizan› a¤›r gelen, hoflnut olaca¤› bir yaflay›fl içindedir. • Miza-
n› hafif gelenin s›¤›naca¤› yer de hâviyedir. • Hâviyenin ne oldu¤unu bilir misin?. • O k›zg›n
bir atefltir. (Karia Suresi: 1-10.)

9. Göklerin ve yerin gizliliklerini
bilmek Allah’a mahsustur. K›ya-
metin gerçekleflmesi ise göz aç›p
kapay›ncaya kadar, yahut ondan
da yak›nd›r. fiüphesiz ki Allah’›n
kudreti her fleye yeter. (Nahl Su-
resi: 77.)



pπnªrLnGnh pπnªrcnGnh p±nôr°TnGnh p∞n£rdnG '¤nY uπn°U sºo¡s∏dnG @ $G o∫ƒo°SnQ
kán∏«/°Snhnh nÚ/ªndÉn©r∏pd kánªrMnQ o¬nàr∏°nSrQnG …/òsdG n∂pànªrMnQ pABÉnHƒoW päGnônªnK
pABÉnHƒt£dG n∂r∏pJ päGnônªnK '¤rYnGnh n¤rLnGnh pøn°ùrMnGnh pønjrRnG ='‹pG Énæpdƒo°Uoƒpd
ÉnærjnópdGnh rôpLnGnh ÉnfrôpLnG sºo¡s∏dnG @ pásænérdG p…nG pInôpN'’rG pQGnO '¤nY pán«udnónàoªrdG

p√ÉnépH pQGnôrHn’rG n™ne násænérdG ÉnærjnópdGnh rπpNrOnGnh Énær∏pNrOnGnh pQÉsædG nøpe
1 rÚ/e'G pQÉnàrîoªrdG n∂u«`pÑnf

* * *

Ey flu risaleyi insaf ile mütalâa eden kardefl! Deme,
“Niçin bu Onuncu Sözü birden, tamam›yla anlayam›yo-
rum?” Ve tamam anlamad›¤›n için s›k›lma. Çünkü, ‹bni

Sina gibi bir dâhî-i hikmet, 
2 más«p∏r≤nY ¢nù«`/jÉn≤ne '¤nY ¢nùr«nd oörûn r◊nG

demifl, “‹man ederiz, fakat ak›l bu yolda gidemez” diye
hükmetmifltir. Hem, bütün ulema-i ‹slâm, “Haflir, bir me-
sele-i nakliyedir, delili nakildir; ak›l ile ona gidilmez” diye
müttefikan hükmettikleri hâlde, elbette o kadar derin ve
manen pek yüksek bir yol, birdenbire bir cadde-i umumi-
ye-i akliye hükmüne geçemez. Kur’ân-› Hakîm’in feyziy-
le ve Hâl›k-› Rahîm’in rahmetiyle, flu taklidi k›r›lm›fl ve
teslimi bozulmufl as›rda, o derin ve yüksek yolu flu dere-
ce ihsan etti¤inden, bin flükür etmeliyiz. Çünkü, iman›-
m›z›n kurtulmas›na kâfi gelir. Fehmetti¤imiz miktar›na
memnun olup, tekrar mütalâa ile izdiyad›na çal›flmal›y›z.

ahiret: öteki dünya
ak›l: idrak, düflünce.
âlem: bütün kâinat.
as›r: zaman, devir.
cadde-i umumiye-i akliye: akla
en uygun gelen yol.
dâhî-i hikmet: son derece zeki
felsefe âlimi.
delil: flahit, belge.
fehmetmek: anlamak.
feyiz: ilham, bereket.
hak: do¤ru, gerçek.
Hâl›k-› Rahîm: sonsuz merhamet
ve flefkat sahibi yarat›c›, Allah.
haflir: ahirette dirilifl.
hay›r: iyilik.
hükmetmek: karar vermek.
hürmet: haysiyet, fleref.
ihsan: ba¤›fl, yard›m.
iman: inanmak.
insaf: vicdan.
izdiyad: ço¤alma, artma.
kader: yazg›.
kâfi: yetecek.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
lâtif: hofl, güzel.
manen: mana itibar›yla, manaca.
memnun: hoflnut, raz›.
mesele-i nakliye: vahiyle bildiri-
len mesele.
miktar: ölçü, de¤er.
mükemmel: tam, eksiksiz.
Münker ve Nekir melekleri: sor-
gu melekleri.
mütalâa: iyice düflünme, dikkatli
okuma, inceleme.
müttefikan: el birli¤iyle, hep be-
raber.
nakil: vahiy, ayet ve hadis.
rahmet: ac›ma, ba¤›fllama, mer-
hamet, flefkat.
resul: peygamber.
risale: kitapç›k.
salât: dua.
selâm: bar›fl, rahatl›k.
flahadet: flahitlik, inanmak.
flefaat: ba¤›fllanmas›n› dileme.
fler: kötülük.
flerif: flerefli, yüce.
flükür: teflekkür.
taklit: benzetme.
teslim: flekli.
ulema-i ‹slâm: ‹slâm âlimleri.
vesile: sebep.
zat: Hz. Muhammed.

1. Allah’a, meleklerine, kitaplar›na, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hay›r ve flerrin
Allah’tan geldi¤ine inand›m. Hiç flüphesiz öldükten sonra dirilifl hakt›r, Cennet hakt›r, Cehen-
nem hakt›r, flefaat hakt›r, Münker ve Nekir melekleri hakt›r. Allah’›n kabirlerdeki ölüleri tek-
rar diriltece¤ine iman ettim. Allah’tan baflka ibadete lây›k hiçbir ilâh olmad›¤›na ve Muham-
med’in (a.s.m.) Allah’›n resulü oldu¤una flahadet ederim.

Allah’›m! Senin rahmet a¤ac›n›n en lâtif, en flerif, en mükemmel ve en güzel meyvesi olan,
âlemlere rahmet olarak ve Senin rahmet a¤ac›n›n ahiret yurdu üzerine sarkan en süslü, en
güzel, en parlak ve en yüce meyvelerine, yani Cennete ulaflmam›za vesile olarak gönderdi-
¤in zata salât ve selâm eyle.

Allah’›m! Seçti¤in Peygamberinin hürmetine, bizi, anne ve babam›z› Cehennem ateflinden
koru. Bizi, anne ve babam›z› iyilerle beraber Cennete koy. Duam›z› kabul buyur. 

2. Bkz. Gazalî, el-‹ktisad fi'l-‹tikad, s. 210-213; ‹bni Haldun, Mukaddime: 2:1254.
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Haflre, ak›l ile gidilmemesinin bir s›rr› fludur ki:

Haflr-i Azam, ‹sm-i Azam›n tecellisiyle oldu¤undan,
Cenab-› Hakk›n ‹sm-i Azam›n›n ve her ismin azamî mer-
tebesindeki tecellisiyle zahir olan ef’al-i azîmeyi görmek
ve göstermekle, haflr-i azam bahar gibi kolay ispat ve
kat’î iz’an ve tahkikî iman edilir.

fiu Onuncu Sözde, feyz-i Kur’ân ile, öyle görülüyor ve
gösteriliyor. Yoksa, ak›l, dar ve küçük düsturlar›yla kendi
bafl›na kalsa, âciz kal›r, taklide mecbur olur.

@

SÖZLER | 157 ONUNCU SÖZ

âciz: güçsüz.
azamî: nihayet derecede.
ef’al-i azîme: en büyük ifller.
feyz-i Kur’ân: Kur’ân’›n verdi¤i il-
ham.
haflir: ahirette dirilip toplanma.
haflr-i azam: en büyük dirilme ve
toplanma.
‹sm-i Azam: Cenab-› Hakk›n bin
bir isminden en büyük ve mana-
ca di¤er isimleri kuflatm›fl olan›.
ispat: kan›tlama.
iz’an: anlay›fl, kavray›fl.
kat’î: kesin, flüphesiz.
mecbur: zorunda kalma.
mertebe: derece.
s›r: gizli taraf.
tahkikî: araflt›rarak ve kesin delil-
lere dayanarak.
taklit: benzetme.
tecelli: yans›ma, görünme.
zahir: aç›k, belli.



Onuncu Sözün Mühim Bir Zeyli ve
Lâhikas›n›n Birinci Parças›

W
p‘ oórªnërdG o¬ndnh @ n¿ƒoëpÑr°üoJ nÚ/Mnh n¿ƒo°ùrªoJ nÚ/M $G n¿ÉnërÑ°oùna
s»nërdG oêpôrîoj @ n¿hoôp¡r¶oJ nÚ/Mnh Év«p°ûnYnh ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG
Én¡pJrƒne nór©nH ¢nVrQn’rG »p«rëojnh u»nërdG nøpe nâu«nŸrG oêpôrîojnh pâu«nŸrG nøpe
rºoàrfnG BGnPpG sºoK mÜGnôoJ røpe rºoµn≤n∏nN r¿nG ==/¬pJÉnj'G røpenh @ n¿ƒoLnôrîoJ n∂pd'òncnh
ÉkLGnhrRnG rºoµp°ùoØfnG røpe rºoµnd n≥n∏nN r¿nG =/¬pJÉnj'G røpenh @ n¿hoôp°ûnàrænJ lôn°ûnH
mäÉnj'’n n∂pd'P /‘ s¿pG kánªrMnQnh kIsOnƒne rºoµnær«nH nπn©nLnh Én¡r«ndpG BGƒoæoµ°rùnàpd
o±nÓpàrNGnh ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG o≥r∏nN p¬pJÉnj'G røpenh @ n¿hoôsµnØnànj mΩrƒn≤pd
p¬pJÉnj'G røpenh @ nÚ/ªpdÉn©r∏pd mäÉnj'’n n∂pd'P /‘ s¿pG rºoµpfG'ƒrdnGnh rºoµpànæp°ùrdnG
mäÉnj'’n n∂pd'P /‘ s¿pG p¬p∏r°†na røpe rºocoDhBÉn̈ pàrHGnh pQÉn¡sædGnh pπr«sdÉpH rºoµoeÉnæne
nøpe o∫uõnæojnh Ék©nªnWnh ÉkarƒnN n¥rônÑrdG oºoµj/ôoj p¬pJÉnj'G røpenh @ n¿ƒo©nªr°ùnj mΩrƒn≤pd
mΩrƒn≤pd mäÉ'j'’n n∂pd'P /‘ s¿pG Én¡pJrƒne nór©nH ¢nVrQn’rG p¬pH »p«rëo«na kABÉne pABÉ'ªs°ùdG 
GnPpG sºoK p√pôrenÉpH ¢oVrQn’rGnh oABÉ'ªs°ùdG nΩƒo≤nJ r¿nG =/¬pJÉ'j'G røpenh @ n¿ƒo∏p≤r©nj 
p‘ røne o¬ndnh @ n¿ƒoLoôrînJ rºoàrfnG BGnPpG ¢pVrQn’rG nøpe kInƒ`rYnO rºocÉnYnO

Lâhika: ilâve, ek.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
zeyil: ilâve.
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sºoK n≥r∏nîrdG GoDhnórÑnj …/òsdG nƒognh @ n¿ƒoàpfÉnb o¬nd wπoc¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG
¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG p‘ '¤rYn’rG oπnãnªrdG o¬ndnh p¬r«n∏nY o¿nƒrgnG nƒognh o√oó«/©oj

1 @ oº«/µnërdG oõj/õn©rdG nƒognh
‹man›n bir kutbunu gösteren bu semavî ayat-› kübra-

n›n ve haflri ispat eden flu kudsî berahin-i uzman›n bir
nükte-i ekberi ve bir hüccet-i azam›, bu Dokuzuncu fiu-
ada beyan edilecek.

Lâtif bir inayet-i Rabbaniyedir ki, bundan otuz sene
evvel, Eski Said, yazd›¤› tefsir mukaddimesi Muhakemat
nam›ndaki eserin ahirinde, “‹kinci Maksat: Kur’ân’da
haflre iflaret eden iki ayet tefsir ve beyan edilecek. 
2 pº«/MsôdG pø'ªrMsôdG $G pºr°ùpH ƒoînf deyip durmufl, daha yaza-

mam›fl. Hâl›k-› Rahîm’ime delâil ve emarat-› haflriye ade-
dince flükür ve hamd olsun ki, otuz sene sonra tevfik ih-
san eyledi.

Evet, bundan dokuz on sene evvel o iki ayetten birin-
ci ayet olan

BÉn¡pJrƒne nór©nH ¢nVrQn’rG »p«rëoj n∞r«nc $G pânªrMnQ pQÉnK'G ='‹pG rôo¶rfÉna
1 lôj/ónb mAr∆nT uπoc '¤nYnƒognh '≈JrƒnŸrG »p«rëoªnd n∂pd'P s¿pG

ferman-› ‹lâhînin iki parlak ve çok kuvvetli hüccetleri ve
tefsirleri bulunan “Onuncu Söz” ile Yirmi Dokuzuncu
Sözü in'am etti; münkirleri susturdu.
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ahir: son.
ayat-› kübra: yüce ayetler.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
berahin-i uzma: büyük deliller.
beyan: bildirme, anlatma, aç›kla-
ma.
delâil: deliller.
emarat-› haflriye: dirilme iflaret-
leri.
ferman-› ‹lâhî: Cenab-› Hakk›n
emir ve buyru¤u.
Hâl›k-› Rahîm: sonsuz merhamet
ve flefkat sahibi yarat›c›, Allah.
hamd: övme, yüceltme.
haflir: öldükten sonra dirilmek.
hüccet: delil.
hüccet-i azam: büyük delil.
ihsan: ba¤›fllama.
in’am: nimet verme.
inayet-i Rabbaniye: Allah’›n yar-
d›m›.
kudret: güç, kuvvet.
kudsî: mukaddes.
kutup: en uç noktas›.
lâtif: hofl, flirin.
lütuf: ikram ve yard›m.
mahlûkat: yarat›lm›fllar.
Muhakemat: Risale-i Nur Külliya-
t›ndan bir eser.
mukaddime: bafllang›ç.
münkir: inkâr eden.
nükte-i ekber: en büyük nükte.
Rahîm: Rahîm s›fat›.
Rahman: Rahman s›fat›.
rahmet: ac›ma.
semavî: ‹lâhî.
sena: övme.
sima: yüz.
flükür: minnettarl›k ifade etme,
teflekkür.
tecelli: yans›ma, ortaya ç›kma.
tefsir: aç›klama, izah.
tesbih: Cenab-› Hakk› flan›na lâ-
y›k ifadelerle anma; takdis.
tevfik: yard›m.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • Akflama erdi¤inizde ve sabaha kavufltu¤unuzda
Allah’› tesbih edin. • Göklerde ve yerde olanlar›n hamd ve senas› Ona mahsustur. Gündüzün
sonuna do¤ru ve ö¤le vaktine eriflince de Allah’› tesbih edip namaz k›l›n. • Ölüden diriyi, di-
riden ölüyü O ç›kar›r. Ölümünden sonra yeryüzünü O diriltir. Siz de kabirlerinizden böyle ç›-
kar›lacaks›n›z. • Yine Onun ayetlerindendir ki, sizi topraktan yaratm›flt›r; sonra siz birer insan
olarak yeryüzüne yay›l›rs›n›z. • Yine Onun ayetlerindendir ki, size hemcinslerinizden kendi-
lerine ›s›naca¤›n›z efller yaratm›fl, aran›za muhabbet ve merhamet vermifltir. Düflünen bir top-
luluk için elbette bunda Allah’›n varl›k ve birli¤ine, kudret ve rahmetine deliller vard›r. • Gök-
lerin ve yerin yarat›l›fl› ile dillerinizin ve renklerinizin, seslerinizin ve simalar›n›z›n farkl›l›¤› da
yine Onun ayetlerindendir. ‹lim sahipleri için elbette bunda deliller vard›r. • Gece ve gündüz-
de uyuman›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 yeryüzünü onunla di-
riltir. 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 Onundur; hepsi de Ona
boyun e¤er. • Mahlûkat› önce
yaratan, sonra tekrar diriltecek
olan Odur; bu ise Onun için daha
kolayd›r. Göklerde ve yerde te-
celli eden en yüce s›fatlar Onun-
dur. Onun kudreti her fleye galip-
tir; O her fleyi hikmetle yapar.
(Rum Suresi: 17-27.)
2. Haydi öyle ise, Rahman ve Ra-
hîm olan Allah’›n ad›yla...
3. fiimdi bak Allah’›n rahmet
eserlerine: Yeryüzünü ölümünün
ard›ndan nas›l diriltiyor. Bunu ya-
pan, elbette ölüleri de öylece di-
riltecektir; O her fleye hakk›yla
kadirdir. (Rum Suresi: 50.)



Hem, iman-› haflrînin hücum edilmez o iki metin ka-
lesinden dokuz ve on sene sonra, ikinci ayet olan, baflta
mezkûr ayat-› ekberin tefsirini bu risale ile ikram etti.

‹flte bu Dokuzuncu fiua, mezkûr ayat›yla iflaret edilen
dokuz âlî Makam ve bir ehemmiyetli Mukaddimeden iba-
rettir.

* * *

Mukaddime
Haflir akidesinin pek çok ruhî faydalar›ndan ve hayatî

neticelerinden bir tek netice-i camiay› ihtisar ile beyan ve
hayat-› insaniyeye, hususan hayat-› içtimaiyesine ne de-
rece lüzumlu ve zarurî oldu¤unu izhar ve bu iman-› hafl-
rî akidesinin pek çok hüccetlerinden bir tek hüccet-i kül-
liyeyi icmal ile göstermek ve o akide-i haflriye ne derece
bedihî ve flüphesiz bulundu¤unu ifade etmekten ibaret
olarak, iki Noktad›r.

B‹R‹NC‹ NOKTA: Ahiret akidesi, hayat-› içtimaiye ve
flahsiye-i insaniyenin üssülesas› ve saadetinin ve kemalâ-
t›n›n esasat› oldu¤una, yüzer delillerinden bir mikyas ola-
rak, yaln›z dört tanesine iflaret edece¤iz:

• Birincisi: Nev-i beflerin hemen yar›s›n› teflkil eden
çocuklar, yaln›z Cennet fikriyle, onlara dehfletli ve
a¤lat›c› görünen ölümlere ve vefatlara karfl› dayanabilir-
ler. Ve gayet zay›f ve nazik vücutlar›nda bir kuvve-i ma-
neviye bulabilirler. Ve her fleyden çabuk a¤layan gayet 

akide: inanç.
akide-i haflriye: haflir inanc›.
âlî: yüce, yüksek.
ayat: Kur’ân ayetleri.
ayat-› ekber: büyük ayetler.
bedihî: aç›k.
beyan: aç›klama.
dehflet: korku.
delil: flahit.
ehemmiyet: pek önemli olma,
de¤erlilik.
esasat: esaslar.
haflir: Allah’›n, ölüleri diriltmesi.
hayat-› içtimaiye: toplum hayat›,
sosyal hayat›.
hayat-› insaniye: insan hayat›.
hayatî: hayatla alâkal›.
hususan: özellikle.
hüccet: delil.
hüccet-i külliye: bütün deliller.
icmal: özetleme.
ihtisar: k›saltma.
ikram: ba¤›fl, ihsan.
iman-› haflrî: “öldükten sonra di-
rilifle” inanmayla ilgili.
iflaret: gösterme, bildirme.

izhar: aç›klamak.
kemalât: üstün özellikler.
kuvve-i maneviye: moral,
manevî güç.
makam: manevî mevki.
mezkûr: ad› geçen.
mikyas: ölçü.
mukaddime: ön söz, bafllan-

g›ç.
mukavemet: dayanma.
nazik: narin, ince.
netice-i camia: kapsaml› so-
nuç.
nev-i befler: insan soyu.
risale: kitapç›k.
ruhî: ruhla ilgili.

saadet: mutluluk.
flahsiye-i insaniye: insan ki-
flili¤i.
tefsir: aç›klama, izah.
teflkil: oluflturan.
üssülesas: esas temel.
vefat: ölüm.
zarurî: zorunlu, mecburî.
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mukavemetsiz 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.”1 Yoksa, her vakit etra-
f›nda kendi gibi çocuklar›n ve büyüklerin ölümleri, o za-
y›f bîçarelerin endifleli nazarlar›na çarpmas›, mukave-
metlerini ve kuvve-i maneviyelerini zirüzeber ederek,
gözleriyle beraber ruh, kalp, ak›l gibi bütün letaifini dahi
öyle a¤latt›racak; ya mahvolup veya divane bir bedbaht
hayvan olacakt›.

• ‹kinci delil: Nev-i insan›n bir cihette n›sf› olan ihti-
yarlar, yaln›z hayat-› uhreviye ile, yak›nlar›nda bulunan
kabre karfl› tahammül edebilirler. Ve çok alâkadar olduk-
lar› hayatlar›n›n yak›nda sönmesine ve güzel dünyalar›-
n›n kapanmas›na mukabil, bir teselli bulabilirler. Ve ço-
cuk hükmüne geçen seriütteessür ruhlar›nda ve mizaçla-
r›nda, mevt ve zevalden ç›kan elîm ve dehfletli me’yusi-
yete karfl›, ancak hayat-› bâkiye ümidiyle mukabele ede-
bilirler. 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
hissedeceklerdi ki, bu dünya onlara zulmetli bir zindan ve
hayat dahi kasavetli bir azap olurdu.

• Üçüncü delil: ‹nsanlar›n hayat-› içtimaiyesinin me-
dar› olan gençler, delikanl›lar, fliddet-i galeyanda olan
hissiyatlar›n› ve ifratkâr bulunan nefis ve hevalar›n› teca-
vüzattan ve zulümlerden ve tahribattan durduran ve 
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hayat›.
hayat-› uhreviye: ahiret hayat›.
heva: istek ve arzular› emre ver-
mek.
hissetmek: alg›lamak.
hissiyat: duygular.
ifratkâr: ileri giden, afl›r›l›k yapan.
ihtiyar: yafll›.
istirahat-› kalbiye: kalp rahatl›¤›,
iç huzuru.
kasavet: gam, keder.
kuvve-i maneviye: manevî güç,
moral.
letaif: güzellikler.
mahvolmak: yok olup gitmek.
medar: dayanak noktas›, sebep.
mesrurâne: sevinçli.
mevt: ölüm.
me’yusiyet: ümitsizlik.
mizaç: huy, tabiat.
mizac-› ruh: ruhun durumu, ya-
rat›l›fl›.
muhterem: hürmete lây›k, sayg›-
de¤er.
mukabele: karfl›l›k verme.
mukabil: karfl›l›k.
mukavemet: direnç, dayan›kl›l›k.
nefis: insan› maddî zevk ve istek-
lere sevk eden kuvvet.
nev-i insan: insan cinsi.
n›sf: yar›m, yar›.
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme.
seriütteessür: çabuk üzülen.
fliddet-i galeyan: fliddetli bir fle-
kilde coflup taflma.
sükûnet: rahat, huzur.
tahammül: katlanma, dayanma.
tahribat: y›k›p yok etme, bozma-
lar.
tecavüzat: sald›r›lar.
vaveylâ-i ruhî: ruhun feryad›.
zeval: geçip gitme, ölme.
zindan: dar yer, s›k›nt›l› yer.
zirüzeber: altüst.
zulmet: karanl›k.
zulüm: cefa, iflkence.

alâkadar: alâkal›, ilgili.
azap: fliddetli ac›.
bedbaht: talihsiz.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cihet: yön, taraf.

da¤da¤a-i kalbî: kalp s›k›nt›-
s›.
dehflet: korku.
delil: ispat edici fley, kan›t.
divane: ak›ls›z, deli.

elîm: ac›kl›, ac› veren.
endifle: kuflku.
hayat-› bâkiye: devaml› ve
kal›c› hayat.
hayat-› içtimaiye: toplum

1. Süyutî, Dürerü'l-Mensur, 1:287, 288.



hayat-› içtimaiyenin hüsnücereyan›n› temin eden, yaln›z
Cehennem fikridir. Yoksa, Cehennem endiflesi olmazsa,
1pÖpdÉn¨r∏pd oºrµo◊r nG kaidesiyle o sarhofl delikanl›lar, hevesatlar›

peflinde bîçare zay›flara, âcizlere dünyay› Cehenneme
çevireceklerdi. Ve yüksek insaniyeti, gayet süflî bir hay-
vaniyete döndüreceklerdi.

• Dördüncü delil: Nev-i beflerin hayat-› dünyeviye-
sinde en cemiyetli merkez ve en esasl› zemberek ve dün-
yevî saadet için bir Cennet, bir melce, bir tahassungâh
ise, aile hayat›d›r. Ve herkesin hanesi, küçük bir dünya-
s›d›r. Ve o hane ve aile hayat›n›n hayat› ve saadeti ise,
samimî ve ciddî ve vefadarâne hürmet ve hakikî ve flef-
katli ve fedakârâne merhamet ile olabilir. Ve bu hakikî
hürmet ve samimî merhamet ise, ebedî bir arkadafll›k ve
daimî bir refakat ve sermedî bir beraberlik ve hadsiz bir
zamanda ve hudutsuz bir hayatta birbiriyle pederâne,
ferzendâne, kardeflâne, arkadaflâne münasebetlerin bu-
lunmak fikriyle, 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 daimî arkadafll›¤›n hat›r›
için, her bir fedakârl›¤› ve merhameti yapar›m” diyerek,
o ihtiyare kar›s›na, güzel bir huri 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 

âciz: güçsüz.
akide: inanç.
âlem: dünya.
arkadaflâne: arkadaflças›na.
bîçare: çaresiz, zavall›.
ciddî: gerçek.
daimî: devaml›.
dünyevî saadet: dünya mutlulu-
¤u.
ebedî: sonsuz, sonsuza dek.
fedakâr: feda eden.
fedakârâne: fedakârca.
ferzendâne: o¤ula yak›flacak su-
rette.
firak: ayr›l›k.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikî: gerçek.
hane: ev.
harem: kad›n efl.
hat›r: sayg›.
hayat: ömür, yaflay›fl.
hayat-› dünyeviye: dünya haya-
t›.
hayvaniyet: hayvanl›k.
hevesat: hevesler, nefsin istek ve
arzular›.
hudutsuz: s›n›rs›z.
huri: Cennet güzeli.
hürmet: sayg›.
hüsnücereyan: güzel hareket.
ihtiyar: yafll›.
ihtiyare: yafll›, ihtiyar kad›n.
insaniyet: insanl›k.
kaide: prensip, kural.
kardeflâne: kardeflçe.
melce: s›¤›nak.
merhamet: ac›mak, karfl›l›ks›z
flefkat, karfl›l›ks›z sevgi.
müfarakat: ayr›l›k.
muhabbet: sevgi.
mukabele: karfl›l›k verme.
münasebet: iliflki.
muvakkat: geçici.
nev-i befler: insano¤lu.
pederâne: babaca.
refakat: arkadafll›k.
refika-i hayat: hayat arkadafl›.

rikkat-i cinsiye: insan›n ken-
di cinsinden olana ac›mas›.
saadet: mutluluk.
samimî: içten, candan.
flefkat: ac›yarak ve karfl›l›ks›z

merhamet muhabbet besle-
me.
sermedî: devaml›, sürekli.
süflî: afla¤›l›k.
sûrî: gösteriflte, fleklî.

tahassungâh: s›¤›nma yeri.
temin: elde etme.
vefadarâne: vefal› olarak.
zemberek: hareketi sa¤layan
güç kayna¤›.

1. Galip olan hükmeder.
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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 ihtiya-
c›n vücudu, taamlar›n vücuduna delâlet ve flahadetinden
daha zahirdir ve daha ziyade tahakkukunu bildirir. Ve
e¤er, bu hakikat-i haflriyenin neticeleri, insaniyetten ç›k-
sa, o çok ehemmiyetli ve yüksek ve hayattar olan insa-
niyet mahiyeti, murdar ve mikrop yuvas› bir lâfle hükmü-
ne sukut edece¤ini ispat eder. Beflerin idare ve ahlâk ve
içtimaiyat› ile çok alâkadar olan içtimaiyyun ve siyasiy-
yun ve ahlâk›yyunun kulaklar› ç›nlas›n. Gelsinler; bu bofl-
lu¤u ne ile doldurabilirler? Ve bu derin yaralar› ne ile te-
davi edebilirler?

‹K‹NC‹ NOKTA: Hakikat-i haflriyenin hadsiz bürhanla-
r›ndan, sair erkân-› imaniyeden gelen flahadetlerin hulâ-
sas›ndan ç›kan bir bürhan›, gayet muhtasar bir surette
beyan eder. fiöyle ki:

Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm›n risale-
tine delâlet eden bütün mu’cizeleri ve bütün delâil-i
nübüvveti ve hakkaniyetinin bütün bürhanlar›, birden,
hakikat-i haflriyenin tahakkukuna flahadet ederek ispat 
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hulâsa: k›saca.
hürmet: sayg›.
içtimaiyat: sosyal hayat.
içtimaiyyun: sosyologlar.
iman-› haflrî: dirilmeye iman.
insaniyet: insanl›k.
ispat: kan›t.
kat’î: kesin.
k›yas: karfl›laflt›rma, oranlama.
küllî: büyük, kapsaml›.
lâfle: lefl.
ma¤lûp: yenilmifl.
mahiyet: özellik, esas.
mecazî: gerçek olmayan.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek.
mezkûr: ad› geçen.
mikrop: ç›plak gözle görülmesi
mümkün olmayan canl›lar, bak-
teri.
mu’cize: bir benzerini yapma ko-
nusunda baflkalar›n› âciz b›rakan
ola¤anüstü fley.
murdar: pis, kirli.
risalet: peygamberlik.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
sair: di¤er.
siyasiyyun: siyasîler.
sukut: düflme, düflüfl.
sun’î: uydurma, sahte.
taallûk: ilgilendirme.
taam: yiyecek, afl.
tahakkuk: do¤ruluk, gerçeklefl-
me, meydana gelme.
tedavi: iyilefltirme.
ulvî: yüksek, yüce.
vuku: meydana ç›kma, olma.
zahir: aç›k, belli.
ziyade: çok.

ahlâk: huylar.
ahlâk›yyun: ahlâk bilimcileri.
alâkadar: ilgili.
befler: insan.
beyan: aç›klama.
bürhan: delil.
cihet: yön.
delâil-i nübüvvet: peygam-

berlik delilleri.
delâlet: delil olma, gösterme.
delil: davay›, ispata yarayan
fley.
ehemmiyet: önem.
erkân-› imaniye: imana ait
esaslar.
galip: üstün gelen.

hacet: ihtiyaç.
hakikat-› haflriye: haflir ger-
çe¤i.
hakkaniyet: do¤ruluk.
hayat-› içtimaiye-i insaniye:
insan›n sosyal hayat›.
hayattar: canl›, yaflayan.
his: duygu.



ederler. Çünkü, bu zat›n bütün hayat›nda, bütün davala-
r›, vahdaniyetten sonra haflirde temerküz ediyor. Hem,
umum peygamberleri tasdik eden ve ettiren bütün mu’ci-
zeleri ve hüccetleri, ayn› hakikate flahadet eder. Hem,
1p¬p∏°oSoôpHnh kelimesinden gelen flahadeti bedahet derecesine

ç›karan 
2p¬pÑoàocnh flahadeti de, ayn› hakikate flahadet eder.

fiöyle ki:

Baflta Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›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 ayat-› haflriyedir. Sarihan ve iflareten binler ayat›yla
ayn› hakikati haber verir, ispat eder, gösterir. Meselâ,

nándnõrdnR s¿pG rºoµsHnQ Gƒo≤sJG ¢oSÉsædG Én¡t`jnG BÉnj
3

|} ränQuƒoc ¢oùrªs°ûdG GnPpG
oABÉnªs°ùdG GnPpG 5

|} Én¡ndGnõrdpR ¢oVrQn’rG pândpõrdoR GnPpG 4
|} lº«p¶nY lArÀnT pánYÉ°sùdG

8
|} n¿ƒod nABÉ°nùnànj sºnY 7

|} râs≤n°ûrfG oABÉnª°sùdG GnPpG 6
|} ränôn£nØrfG

9 pán«p°TÉn̈ rdG oåj/ónM n∂'«JnG rπng
gibi otuz k›rk surelerin bafllar›nda, bütün kat’iyetiyle, ha-
kikat-i haflriyeyi kâinat›n en ehemmiyetli ve vacip bir ha-
kikati oldu¤unu göstermekle beraber, sair ayetler dahi o
hakikatin çeflit çeflit delillerini beyan edip ikna eder.

ayat: iflaretler.
ayat-› haflriye: haflirle ilgili ayet-
ler.
bedahet: aç›kl›k.
beyan: aç›klamak.
dehflet: büyük korku hâli.
delil: belge, tan›k.
ekser: en çok.
hakikat: gerçek.
hakikat-› haflriye: haflir gerçe¤i.
hakkaniyet: do¤ruluk.
haflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n bir yere toplanmalar›,
toplanma.
hüccet: delil.
ikna: düflünceyi kabul ettirme.
ispat: kan›t.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, evren.
kat’iyet: kesinlik.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm.
mu’cize: Allah taraf›ndan verilip,
yaln›z peygamberlerin gösterebi-
lecekleri büyük harika ifl.
müthifl: dehflet verici, korkunç.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
sarihan: aç›kça.
tahakkuk: meydana gelme.
tasdik: onaylama.
vacip: zorunlu.
vahdaniyet: Allah’›n birli¤i ve
varl›¤›.
vuku: meydana gelme.

1. Ve peygamberlerine iman ettim.
2. Ve kitaplar›na iman ettim.
3. Günefl dürülüp topland›¤›nda. (Tekvir Suresi: 1.)
4. Ey insanlar, Rabbinizden korkun. K›yamet gününün zelzelesi, muhakkak ki pek büyük bir
fleydir. (Hac Suresi: 1.)
5. Ne zaman ki yer müthifl bir sars›nt›yla sars›l›r. (Zilzal Suresi: 1.)
6. Gök yar›ld›¤› zaman. (‹nfitar Suresi: 1.)
7. Gök yar›ld›¤›nda. (‹nflikak Suresi: 1.)
8. Onlar birbirlerine neyi sorup duruyorlar? (Nebe Suresi: 1.)
9. Dehfleti her fleyi kaplayan k›yametin haberi sana geldi mi? (Gafliye Suresi: 1.) 
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Acaba, bir tek ayetin bir tek iflareti, gözümüz önünde,
ulûm-u ‹slâmiyede müteaddit ilmî ve kevnî hakikatleri
meyve veren bir kitab›n binler böyle flahadetleriyle ve da-
valar› ile günefl gibi zuhur eden iman-› haflrî hakikatsiz
olmas›, güneflin inkâr›, belki kâinat›n ademi gibi, hiçbir
cihet-i imkân› var m›? Ve yüz derece muhal ve bat›l ol-
maz m›?

Acaba, bir sultan›n bir tek iflareti yalan olmamak için,
bazen bir ordu hareket edip çarp›flt›¤› hâlde; o pek ciddî
ve izzetli Sultan›n binler sözleri ve vaatleri ve tehditlerini
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
kâfi iken, binler tasrihat ile bu hakikat-i haflriyeyi göste-
rip ispat ettikten sonra, o hakikati tan›mayan bir echel
ahmak 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 taf-
silâtla, 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 bir su-
rette beyan, fakat kuvvetli bir tarzda iddia ve ispatlar›,
Kur’ân’›n davas›n› binler imza ile tasdik ederler.
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flahadet: flahit olma.
semavî suhuf: baz› peygamber-
lere inen sahifeler hâlindeki kü-
çük kitapç›klar.
Sultan-› Zîflan: flan› yüce olan
Sultan; Allah.
tafsilât: ayr›nt›lar.
tasdik: do¤rulamak.
tasrihat: izah etmeler.
tehdit: gözda¤› verme.
terbiye: edeplendirme.
ulûm-u ‹slâmiye: ‹slâmî ilimler.
umum: genel.
vaat: söz verme.
zuhur: meydana ç›kma.

ahmak: kal›n kafal›, aptal.
as›r: yüzy›l, zaman.
ayn-› adalet: adaletin tâ ken-
disi.
bat›l: yalan, çürük.
beyan: aç›klama.
Cehennem: ceza mahalli.
cihet-i imkân: mümkün ol-
ma yönü.
echel: çok cahil.
fas›las›z: aral›ks›z.

hadsiz: say›s›z.
hakikat: gerçek.
hakikat-i haflriye: haflir ger-
çe¤i.
hükümran: hâkim.
iddia: ›srarla savunma.
iman-› haflrî: haflre inanma.
ispat: do¤rulamak, do¤ruyu
ortaya koyma, kan›t.
istikbal: gelecek.
izahat: aç›klamalar.

izzet: fleref, yücelik.
kabil: kabul edici.
kâfi: yeten, yeterli.
kat’î: kesin.
kevnî: varl›k âlemiyle ilgili.
manevî: maddî olmayan.
muhal: imkâns›z.
muhtasar: k›sa, özet.
mukaddes kitaplar: Tevrat,
Zebur, ‹ncil, Kur’ân.
müteaddit: birçok.



Bu bahsin münasebetiyle, risale-i Münacat’›n ahirin-

de, 
1 pôpN'’rG pΩrƒn«rdÉpH l¿ÉnÁ/G rüknüne sair rükünlerin, hususan

rüsul ve kütübün flahadetini münacat suretinde zikredilen
pek kuvvetli ve hulâsal› ve bütün evhamlar› izale eden bir
hüccet-i haflriye, aynen buraya giriyor. fiöyle ki: Müna-
cat’ta demifl:

Ey Rabb-i Rahîm’im!

Resul-i Ekreminin talimiyle ve Kur’ân-› Hakîm’in der-
siyle anlad›m ki, baflta Kur’ân ve Resul-i Ekremin olarak
bütün mukaddes kitaplar ve peygamberler, bu dünyada
ve her tarafta numuneleri görülen celâlli ve cemalli isim-
lerinin tecellileri, daha parlak bir surette ebedülâbâdda
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, ebedde dahi refakatlerine
ve beraber bulunmalar›na icma ve ittifak ile flahadet ve
delâlet ve iflaret ederler.

Hem, yüzer mu’cizat-› bâhirelerine ve ayat-› kat›alar›-
na istinaden, baflta Resul-i Ekrem ve Kur’ân-› Hakîm’in
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
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 

ayat-› kàt›a: kesin deliller.
beka: ebedîlik, devaml›l›k.
celâl: haflmet, heybet, yücelik.
cemal: güzellik, merhamet.
dâr-› saadet: saadet yeri, Cennet.
delâlet: iflaret.
ebed: sonsuzluk, daîmilik.
ebedülâbâd: sonsuzlar›n sonsu-
zu.
evham: zanlar, kuflkular.
fânî: ölümlü.
hayat-› dünyeviye: dünyaya ait
olan hayat.
hüccet-i haflriye: haflrin delili.
hulâsa: k›saca.
icma: fikir birli¤i.
ihsanat: ihsanlar.
inayet: yard›m.
istimrar: uzay›p gitme.
istinaden: dayanarak.
ittifak: birleflme, birlik.
izale: yok etme, giderilme.
kudret: güç, kuvvet.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
kütüb-ü mukaddese: mukaddes
kitaplar (Tevrat, Zebur, ‹ncil ve
Kur’ân-› Kerîm).
kütüp: kitaplar.
kutup: önder, rehber.
mu’cizat-› bâhire: apaç›k mu’ci-
zeler.
muhabbet: sevgi.
mukaddes: mübarek.
münacat: yalvarma, Allah’a yal-
var›fl, dua, yakar›fl.
münasebet: iliflki, ba¤lant›.
münevver: nurlanm›fl.
müflahede: gözle görme.
müfltak: arzulu, âfl›k.
numune: örnek, misal.
nuranî: nurlu.
Rabb-i Rahîm: sonsuz flefkat ve
merhamet sahibi olan Cenab-›
Hak.
rahîmâne: flefkatle, merhametle.
rahmet: ac›ma, merhamet etme.
refakat: arkadafll›k.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
risale-i Münacat: Münacat risale-
si.
rükün: inanç esaslar›.
rüsul: peygamberler.

flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
flaflaa: gösterifl.
s›dd›kîn: samimiyetle Allah
ve peygambere iman etmifl
olanlar.

suhuf-u semaviye: semavî
sayfalar.
talim: ö¤retme.
tarz: biçim.
tecelli: yans›ma.

tehdit: gözda¤› verme.
vaat: söz verme.
velî: Allah dostu, evliya.
zevk: tatma.
zikir: an›lma.

1. Ahiret gününe iman etmek.
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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
ilmelyakîn ve aynelyakîn derecesinde bulunan itikatlar›-
na ve imanlar›na binaen, saadet-i ebediyeyi insanlara
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›fât 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 va-
adinde tekzip etmekle, Senin azamet-i kibriyana doku-
nan ve izzet-i celâline dokunduran ve ulûhiyetinin haysi-
yetine iliflen ve flefkat-i rububiyetini müteessir eden ehl-i
dalâleti ve ehl-i küfrü, haflrin inkâr›nda onlar› tasdik et-
mekten yüz binler derece mukaddessin ve hadsiz derece
münezzeh ve âlîsin. Böyle nihayetsiz bir zulümden ve ni-
hayetsiz bir çirkinlikten, Senin o nihayetsiz adaletini ve
nihayetsiz cemalini ve hadsiz rahmetini, hadsiz derece
takdis ediyoruz. Ve bütün kuvvetimizle iman ederiz ki, 
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iktiza: gereklilik.
ilmelyakîn: kesin bilgiye dayana-
rak ö¤renme.
inkâr: reddetme, kabul etmeme.
isyan: bafl kald›rma.
itaat: boyun e¤me.
itikat: kesin inan›fl; iman.
itimat: güvenme.
izzet: fleref, yücelik, üstünlük.
izzet-i celâl: haflmet ve görke-
min izzeti, yüceli¤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, flüphesiz.
keflfiyat: manevî âlemlerde baz›
olaylar› ve hakikatleri görme.
kudsî: her türlü kusur ve noksan-
dan uzak, temiz.
küfür: inkâr.
makbul: kabul edilmifl olan.
mukaddes: her türlü kusur ve
eksiklikten uzak.
mukteziyat: gerekçeler.
münezzeh: her türlü çirkinlik ve
noksanl›ktan ar›nm›fl, nezih, te-
miz.
müflahede: gözle görme.
müteessir: etkilenmifl.
Rahman-› Rahîm: dünya ve ahi-
rette yaratt›klar›na sonsuz rah-
met, flefkat ve merhametiyle
muamele eden Allah.
rahmet: flefkat, merhamet etme.
saadet-i ebediye: sonsuz mutlu-
luk; Cennet.
sad›k: do¤ru sözlü.
Sad›ku’l-Va’di’l-Kerîm: vaadinde
sad›k ve cömertlik sahibi olan Al-
lah.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
saltanat-› rububiyet: Allah’›n her
fleyi kendi terbiyesi ve egemenli-
¤i alt›nda bulundurmas›, Allah’›n
kâinat› terbiye ve idare edicilik s›-
fat›n›n saltanat›.
flefkat-i rububiyet: her fleyi ter-
biye edip idare ve egemenli¤i al-
t›nda bulunduran Allah’›n flefkati.
fle’n: durum, özellik, hâl.
s›fat: keyfiyet, nitelik.
s›fât: keyfiyetler, nitelikler.
fluunat: ifller.
takdis: her türlü eksiklik ve çir-
kinlikten yüce oldu¤unu dile ge-
tirme, kutsama.
tasdik: do¤rulama.
tekzip: yalanlama, yalan oldu¤u-
nu söyleme.
tereflfluhat: s›z›nt›lar.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allah’l›k.
vaat: söz verme.

ahiret: öteki dünya.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
aynelyakîn: gözle görerek
kesin bilgi edinme.
azamet: büyüklük, yücelik.
celâl: haflmet, görkem, hey-
bet.
cemal: güzellik.

dua: yalvarma.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli, hak
yoldan ç›kanlar, azg›n kimse-
ler.
ehl-i hidayet: hidayette ve
do¤ru yolda olanlar.
ehl-i küfür: küfür ehli.
hadsiz: s›n›rs›z.

haflir: öldükten sonra dirilme-
ye inanmak.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
hikmet: her fleyin belirli ga-
yelere yönelik olarak, manal›,
faydal› ve tam yerli yerinde
olmas›.
ibad: kullar.



o yüz binler sad›k elçilerin1 ve o hadsiz do¤ru dellâl-› sal-
tanat›n olan enbiya, asfiya, evliyalar, hakkalyakîn, aynel-
yakîn, ilmelyakîn suretinde Senin uhrevî rahmet hazine-
lerine âlem-i bekadaki ihsanat›n›n definelerine ve dâr-›
saadette tamam›yla zuhur eden güzel isimlerinin harika
güzel cilvelerine flahadetleri hak ve hakikattir; ve iflaret-
leri do¤ru ve mutab›kt›r; ve beflaretleri sad›k ve vakidir;
ve onlar bütün hakikatlerin mercii ve günefli ve hamîsi
olan Hak isminin en büyük bir flua›, bu hakikat-i ekber-i
haflriye oldu¤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 hüsnüha-
time 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-Vücud’un 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-Vücud’un hem 

âlem-i beka: sonsuzluk âlemi,
ahiret.
âmin: “Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!.
asfiya: tuttu¤u yol do¤ru olan
kimseler.
aynelyakîn: gözle görür derece-
de.
ayn-› hakikat: gerçe¤in tâ kendi-
si.
beflaret: müjdeleme.
beyan: aç›klama.
bürhan: delil.
cilve: yans›ma, görüntü.
dâr-› saadet: mutluluk yeri, Cen-
net.
define: k›ymetli eflya.
delâlet: iflaret.
delil: yol gösteren.
dellâl-› saltanat: saltanat›n ilân-
c›s›.
ekser: daha çok.
enbiya: peygamberler.
evliya: erenler, velîler, ulular.
Habibullah: Allah’›n sevgilisi, Hz.
Muhammed
hak: do¤ru, hakkaniyet ve do¤ru-
luk.
hakikat: gerçek.
hakikat-i ekber-i haflriye: haflrin
en büyük gerçe¤i.
hakkalyakîn: bizzat yaflayarak
kesin bilgi edinme.
hakkaniyet: adalete uygunluk.
hamî: himaye eden.
harika: ola¤anüstü.
hüccet: delil.
hürmet: haysiyet ve fleref, sayg›.
hüsnühatime: hay›rl› ve iyi son.
ibad: kullar.
ihsanat: nimetler.
ilmelyakîn: kesin bilgiye dayana-
rak, kuflkuya yer b›rakmayacak
biçimde ö¤renme.
iman-› ekmel: en mükemmel
iman.
ispat: do¤rulayan, do¤ruyu orta-
ya koyma, kan›tlama, do¤rulama.
makamat: makamlar.
mazhar: kavuflma; nail olmufl,
nail olma.
medar: dayanak noktas›.
merci: müracaat edilecek yer.
mu’cize: Allah taraf›ndan verilip,
yaln›z peygamberlerin gösterebi-
lecekleri büyük harika ifl.
müddea: iddia edilen fley.
mutab›k: uygun.
nübüvvet: peygamberlik.
rahmet: ac›ma, merhamet etme.
rububiyet: rabl›k.
sad›k: do¤ru.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
flefaat: uhrevî yard›m.
semavî kitaplar: Allah taraf›ndan
inen kitaplar.
flua: ›fl›k.

tahakkuk: gerçekleflme.
talim: ö¤retme ve ö¤renme.
uhrevî: ahirete ait.
ulûhiyet: ilâhl›k.
umum: bütün.

Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî
ve zatî olan Allah.
vahdet: birlik.
vaki: olmufl.
vücut: var olma, var olufl.

yâ Rab: ey Rabbimiz.
Zat-› Vacibü’l-Vücud: varl›¤›
mutlaka gerekli olan zat, Ce-
nab-› Allah.
zuhur: meydana ç›kma.

1. Yüz yirmi dört bin enbiya oldu¤una dair bkz. Hâkim, Müstedrek, 2:652; ‹bni Sa'd, Tabaka-

tü'l-Kübra, 1:32; ‹bni Hibban, Sahih, 2:77; Müsned, 5:265-266; Taberanî, Mu'cemü'l-Kebir, 8:217;

Veliyyüddin Tebrizî, Miflkâtü'l-Mesabih, 3:122.
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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
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 ve hik-
metini 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-› Rahîm’in 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 sahifesin-
de, hatas›z yüz bin kitab› birbiri içinde yazan bir kalem-i
Kudret, gözümüz önünde yorulmadan iflliyor. Ve o ka-
lem sahibi yüz bin defa ahit ve vadetmifl ki, “Bu dar yer-
de 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 
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in’am: nimet verme, nimet.
inayet: yard›m.
istihza: alay etme.
istilzam: gerektirme.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
kalem-i Kudret: Allah’›n kudret
kalemi.
kerem: cömertlik, ikram.
lâyemut: ölümsüz.
lütuf: iyilik, ikram, yard›m.
madem: zaten.
medar: dayanak noktas›, kaynak,
sebep.
mevcudiyet: mevcut olma, var-
l›k.
mücazat: ceza, karfl›l›k.
mükâfat: ödül.
neflir: ebedî âlemde mahfler ye-
rinde her tarafa yay›lma.
nimet: ihsan, ba¤›fl.
perde-i gayp: gizli perde.
rahmet: ac›ma, merhamet et-
mek.
rububiyet: rabl›k.
saltanat-› ulûhiyet: ortak kabul
etmeyen ‹lâhî saltanat.
flefkat: ac›mak ve merhamet et-
mek.
fle’n: mukaddes özellik.
sermedî: daimî, ölümsüz.
s›fat: hâl, keyfiyet.
sukut: düflme, düflüfl.
umum: bütün.
vaat: söz verme.
vas›f: özellik, nitelik.
vücup: varl›¤› gerekli olma.
zaruret: zorunluluk.
Zat-› Rahman-› Rahîm: yard›m,
ihsan ve merhamet sahibi olan
zat, Allah.
zemin: yeryüzü.
zîhayat: hayat sahibi.

adalet: hakkaniyet, âdillik.
adavet: düflmanl›k.
ahiret: öbür dünya.
ahit: söz verme.
âlem: dünya.
âlem-i bâkî: sonsuz olan ahi-
ret âlemi.
azap: ac›.
bâkî: ebedî, daimî.
dâr-› saadet: mutluluk yeri,

Cennet.
ebedî: sonu olmayan.
ekser: en çok.
ezelî: bafllang›çs›z.
fas›l: mevsim.
gadir: fenal›k.
gayet: çok.
hadsiz: s›n›rs›z.
halâs: kurtarma.
haflir: öldükten sonra dirilme.

haflmet: heybet, büyüklük.
hayat-› bâkiye: bitmeyen
sonsuz hayat.
hikmet: bir gayeye yönelik
olmas›, manal› ve faydal› ol-
mas›, hikmetli. bir gaye ve
maksada yönelik.
ihanet: kötülük.
ihsan: iyilik
iktiza: gerektirme.



fermanlarda o kitaptan bahsediyor. Elbette ve her hâlde
o kitab›n asl› yaz›lm›fl ve haflir ve neflir ile hafliyeleri de
yaz›lacak. Ve umumun defter-i a’malleri onda kaydedile-
cek.

• Hem madem bu arz, kesret-i mahlûkat cihetiyle ve
mütemadiyen de¤iflen yüz binler çeflit çeflit enva-› zevil-
hayat ve zevilervah›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 ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG tÜnQ deniliyor.

• Ve madem, bu mahiyetteki arz›n her taraf›na hük-
meden ve ekser mahlûkat›na tasarruf eden ve ekser zî-
hayat mevcudat›n› teshir edip kendi etraf›na toplatt›ran
ve ekser masnuat›n› kendi hevesat›n›n hendesesiyle ve
ihtiyacat›n›n düsturlar›yla öyle güzelce tanzim ve teflhir
ve tezyin ve çok antika nevilerini liste gibi birer yerlerde
öyle toplay›p süslettirir ki, de¤il yaln›z ins ve cin nazarla-
r›n›, belki semavat ehlinin ve kâinat›n nazar-› dikkatleri-
ni 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 bü-
yük neticesi ve k›ymetli meyvesi ve arz›n halifesi oldu¤u-
nu fenleriyle, sanatlar›yla gösteren ve dünya cihetinde
Sâni-i Âlemin mu’cizeli sanatlar›n› gayet güzelce teflhir
ve tanzim etti¤i için, isyan ve küfrüyle beraber dünyada
b›rak›lan ve azab› tehir edilen ve bu hizmeti için imhal 

antika: tarihi eser.
arz: yer, dünya.
azap: ceza.
celp: çekme.
cihet: yön.
cin: gözle görülmez lâtif cisimler-
den ibaret bir yarat›k.
defter-i a’mal: ifllerin, fiillerin,
amellerin defteri.
denk: eflit.
düstur: prensip, esas.
ehemmiyet: önem.
ekser: en çok.
enva-› zevilhayat: canl› türleri.
ferman: buyruk.
halife: vekil, insan.
haflir: bir araya gelme.
hafliye: derkenar, dipnot.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
hendese: plan, çizgi.
hevesat: arzular.
hikmet-i hilkat: yarat›l›fl hikmeti.
hükmeden: hâkimiyet kuran.
hulâsa: öz, esas, temel k›sm›.
ihtiyacat: ihtiyaçlar.
imhal: erteleme.
ins: insan.
isyan: emre karfl› gelip ayaklan-
ma.
kâinat: evren, yarat›lm›fllar.
kesret-i mahlûkat: yarat›lm›flla-
r›n çoklu¤u.
küfür: inanmama; nankörlük.
mahiyet: esas.
mahlûkat: yarat›lm›fllar.
mahfler: toplan›lacak yer.
masnuat: sanat eseri varl›klar.
menfle: esas, kök.
meflher: sergi, gösterme yeri.
mesken: oturulacak yer.
mevcudat: varl›klar.
mu’cize: Allah taraf›ndan verilip,
yaln›z peygamberlerin gösterebi-
lecekleri büyük harika ifl.
mütemadiyen: sürekli olarak.
muvaffak›yet: baflar›l› olma.
nazar: bak›fl.
nazar-› dikkat: dikkatli bak›fl.
nazar-› istihsan: be¤enen bak›fl.
neflir: yayma, serpme.
nevi: çeflit, tür.
Sâni-i Âlem: dünyay› sanatla ya-
ratan Allah.
sebeb-i hilkat: yarat›l›fl sebebi.
semavat: gökler.
semavî: Allah taraf›ndan olan, ‹lâ-

hî.
takdir: k›ymet verme.
tanzim: düzenleme, tertiple-
me.
tasarruf eden: diledi¤i gibi

kullanan ve yöneten.
tehir: geciktirme.
teshir: cezp etme, kendine
ba¤lama.
teflhir: sergileme.

tezyin: süsleme.
umum: bütün.
zevilervah: ruh sahipleri,
canl›lar.
zîhayat: hayat sahibi, canl›.

1. Göklerin ve yerin Rabbi [Allah’t›r]. (Ra’d Suresi: 16; ‹sra Suresi: 102; Kehf Suresi: 14.)

170 | SÖZLERONUNCU SÖZ



edilip muvaffak›yet gören nev-i benîâdem var. Ve ma-
dem bu mahiyetteki nev-i benîâdem, mizaç ve hilkat iti-
bar›yla gayet zay›f ve âciz ve gayet acz ve fakr›yla bera-
ber, hadsiz ihtiyacat› ve teellümat› oldu¤u hâlde, bütün
bütün kuvvetinin ve ihtiyar›n›n fevkinde olarak, koca kü-
re-i arz› o nev-i insana lüzumu bulunan her nevi maden-
lere mahzen ve her nevi taamlara ambar ve nev-i insa-
n›n hofluna gidecek her çeflit mallara bir dükkân sureti-
ne getiren, gayet kuvvetli ve hikmetli ve flefkatli bir Mu-
tasarr›f var ki, böyle nev-i insana bak›yor, besliyor, iste-
di¤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-ü beflerde ve bu muvakkat ve fânî zeminde, o
Hâkim-i Ezelî’nin haflmet-i saltanat› ve sermediyet-i hâ-
kimiyeti yerleflemiyor; ve nev-i insanda vuku bulan ve
kâinat›n intizam›na ve adalet ve muvazenelerine ve
hüsnücemaline münafi ve muhalif çok büyük zulümleri
ve isyanlar› 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,
meflakkatler içinde ömürlerini geçirirler; ve umum kâ-
inatta eserleri görünen flu adalet-i mutlakan›n mahiyeti
ise, dirilmemek suretiyle, o gaddar zalimlerin ve me’yus
mazlumlar›n vefat içindeki müsavatlar›na bütün bütün
z›tt›r, kald›rmaz, müsaade etmez.
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ihanet: haks›zl›k etme.
ihtiyacat: ihtiyaçlar.
ihtiyar: seçme, tercih.
inkâr: reddetme.
intizam: düzen.
isyan: bafl kald›rma.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
küfür: nimeti inkâr etme.
küre-i arz: dünya, yer küre.
mahiyet: as›l, esas, hakikat, özel-
lik, nitelik.
mahzen: içinde eflya saklanacak
yer.
mazlum: zulme u¤ram›fl.
meflakkat: s›k›nt›.
me’yus: ümitsiz.
mizaç: huy, tabiat.
muhalif: uymayan, karfl›t.
münafi: ayk›r›. z›t.
müsaade: izin vermek.
müsavat: denklik, eflitlik.
mutasarr›f: tasarruf sahibi olan,
tasarruf eden.
muvakkat: geçici.
muvazene: denge.
nev-i benîâdem: insan cinsi, in-
sano¤lu.
nev-i insan: insan çeflidi, insan
cinsi, insano¤lu.
ömr-ü befler: insan ömrü, insan
hayat›.
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme.
flefkatli: ac›yarak ve esirgeyerek
seven.
sermediyet-i hâkimiyet: Allah’›n
bütün kâinatta hükmedip idare
etmesinin devaml›l›¤›.
taam: yemek, afl.
teellümat: elemler.
velinimet: nimeti veren.
vuku: meydana gelme.
zalim: zulmeden.
z›t: ters, karfl›t.
zulüm: haks›zl›k.

âciz: güçsüz.
acz: güçsüzlük.
adalet-i mutlaka: s›n›rs›z,
tam yerinde adalet.
âlem: dünya, cihan.
ambar: zahîre ve kuru g›dala-
r› koymaya yarayan büyük
depo.

bâkî: ebedî, daimî.
fakr: fakirlik.
fânî: ölümlü.
gaddar: ac›mas›z.
hadsiz: s›n›rs›z.
haflmet-i saltanat: saltanat›n
heybeti.
hayat: yaflay›fl.

hayat-› dünyeviye: dünyaya
ait olan hayat.
hikmet: her fleyin belirli ga-
yelere yönelik olarak, manal›,
faydal› ve tam yerli yerinde
olmas›.
hilkat: yarat›l›fl.
hüsnücemal: yüz güzelli¤i.



• 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
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 müstahak 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 hayy olmas›n; idam-› ebedî ile
mahvolsunlar? Hâflâ, yüz bin defa hâflâ ve kellâ! Evet,
bütün kâinat ve hakikat-i âlem, dirilmesini dava eder ve
hayat›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
etmifller ki: Bu kâinat, bir elden ç›km›fl ve bir tek zat›n 

asfiya: takva sahibi büyük zatlar.
Ayetü’l-Kübra: Risale-i Nur’da
Yedinci fiua adl› eser.
cihet: yön, taraf.
dava: fikir, iddia, ülkü.
ehemmiyet: pek önemli olma,
de¤erlilik.
enbiya: peygamberler.
evliya: keramet sahibi , velîler.
hadsiz: s›n›rs›z, .
hakikat-i âlem: dünyan›n gerçe-
¤i, asl›.
hakikî: gerçek.
hâflâ: asla, kat’iyen.
hay: diri.
icma-› azîm: çok büyük deliller-
den meydana gelen büyük görüfl.
idam-› ebedî: sonsuza kadar yok
olma.
ihtimal: bir fleyin olabilmesi.
ikram: ba¤›fl, ihsan.
imkân: olabilirlik.
intihap: seçme, seçmek.
ispat: do¤ruyu ortaya koyma.
kabiliyet: yetenek.
kâinat: varl›klar.
kellâ: hiç bir zaman.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
küre-i arz: dünya, yer küre.
mahv: yok olma.

makas›d-› rububiyet: Allah’›n
bütün varl›k âlemini idare ve
egemenli¤i alt›nda tutmas›n-
daki maksatlar ve gayeler.

mefhar: övünme sebebi.

meflakkat: s›k›nt›.

mücahede: mücadele, çaba,
gayret.

mu’cize: Allah taraf›ndan ve-
rilip, yaln›z peygamberlerin

gösterebilecekleri büyük ha-
rika ifl.
muhatap: kendisine söz söy-
lenilen kimse.
müstahak: hak etmifl.
nev-i insan: insan çeflidi, in-
san cinsi.
ruhen: ruh olarak.
Sahib-i Kâinat: kâinat›n sahi-
bi olan Allah.
semavî: gökle ilgili.

talep: isteme, arzu.
tazip: azap verme.
tenvir: nurland›rma.
teslim: kendini Allah’›n emri-
ne b›rakma.
tevafuk: uygun gelme, uy-
gunluk.
tevfik: yard›m.
tezahür: ortaya ç›kma.
zat: Allah, kifli, flah›s, fert.
zemin: yer, yeryüzü.
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mülküdür; ve kemalât-› ‹lâhiyenin medar› olan vahdetini
ve ehadiyetini bedahetle göstermifller; ve vahdet ve eha-
diyet ile, bütün kâinat, o Zat-› Vahid’in emirber neferle-
ri ve musahhar memurlar› hükmüne geçiyor; ve ahiretin
gelmesiyle, kemalât› sukuttan ve adalet-i mutlakas› müs-
tehziyâne gadr-i mutlaktan ve hikmet-i ammesi sefahat-
kârâne abesiyetten ve rahmet-i vâsias› lâhiyâne tazipten
ve izzet-i kudreti zelilâne aczden kurtulurlar, takaddüs
ederler.

Elbette ve elbette ve her hâlde, iman-› billâh›n yüzer
nüktesinden bu sekiz “mademlerdeki hakikatlerin muk-
tezas›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-› Hakîm’in 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-› Sermedî’nin kemalât›
naks ve kusurdan ve kudreti aczden ve hikmeti sefahat-
ten ve adaleti zulümden tenezzüh ve takaddüs ve teberri
etsin.

Elhâs›l, madem Allah var; elbette ahiret vard›r.

Hem nas›l ki, mezkûr üç erkân-› imaniye, onlar› ispat
eden bütün delilleriyle haflre flahadet ve delâlet ederler; 
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yelere yönelik olarak manal›, fay-
dal› ve tam yerli yerinde olmas›,
‹lâhî gaye.
hikmet-i amme: her fleyi kufla-
tan hikmet.
idam-› ebedî: ebedî yok olma.
iman-› billâh: Allah’a inanma.
ispat: do¤ruyu ortaya koyma.
izzet-i kudret: kuvvet ve kudret.
kemalât: olgunluklar, mükem-
mellikler, üstünlükler.
kemalât-› ‹lâhiye: ‹lâhî güzellik
ve mükemmellikler.
k›yamet: dünyan›n sonu.
k›ymet: de¤er.
kudret: güç, kuvvet.
kudsî: mukaddes.
kusur: eksiklik, noksan.
lâhiyâne: e¤lenircesine.
madem: böyle ise, hele.
medar: dayanak noktas›.
merkeziyet: bütün ifllerin bir yer-
den idare edilir olmas›.
mezkûr: ad› geçen.
minnettar: minnet duyan.
mükâfat: ödül.
mukteza: gereken sebepler.
mülk: mal.
musahhar: boyun e¤en, emre
uyan.
müfltak: âfl›k, arzulu.
müstehziyâne: alay ederek.
Mutasarr›f-› Hakîm: her fleyin
idare ve tanzimi elinde olan, her
fleyi hikmetle tasarruf eden Allah.
naks: eksiklik.
nefer: rütbesiz asker, er.
nükte: ince ve derin mana.
Rab: sahip, her fleyi yaratan, bü-
yüten, terbiye eden Allah.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
flefkat gösterme.
rahmet-i vâsia: bütün mahlûkat›
içine alan genifllikte ve bol rah-
met.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
saltanat: egemenlik.
sefahat: yasak ve zevk ve e¤len-
ceye afl›r› derecede düflkünlük.
sefahatkârâne: e¤lenceye düfl-
kün bir flekilde.
sukut: düflüfl, afla¤› inme.
Sultan-› Sermedî: hükümdarl›¤›-
n›n sonu olmayan sultan; Allah.
tahakkuk: gerçekleflme.
takaddüs: kutsal olma, yüce ve
temiz olma, çok temiz olma.
takarrür: karar bulma, sa¤lamca
yerleflme.
tazip: eziyet etme.
teberri: uzaklaflma, uzak olma.
tenezzüh: kusur ve noksanlar-
dan temiz olma.
vahdet: birlik.
Zat-› Vahit: bir olan Allah.
zelilâne: horca, alçakça.
zulüm: haks›zl›k.

abesiyet: faydas›z ve bofl ol-
ma.
acz: güçsüzlük.
adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz verilme-
si, hakkaniyet, âdillik.
adalet-i mutlaka: tam ada-
let.
arz: yer, dünya.
bâkî: sürekli ve kal›c› olan.
bedahet: aç›kl›k.

dâr-› mücazat: ceza yeri.
delâlet: delil olma, gösterme.
delil: bir meseleyi ispata ya-
rayan fley.
ehadiyet: Allah’›n her bir fley-
de birli¤inin tecelli etmesi.
ehemmiyet: önemli olma.
elhâs›l: sonuç olarak, özetle.
erkân-› imaniye: imana ait
esaslar.
gadr-i mutlak: tam zulüm ve

merhametsizlik.
hakikî: gerçek.
Hâl›k: her fleyi yoktan var
eden, Allah.
haflir: Allah’›n, ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›, k›yamet.
haflir ve neflir: öldükten son-
ra ahirette tekrar diriltilerek
Allah’›n huzurunda toplanma
ve tekrar da¤›l›p yay›lma.
hikmet: her fleyin belirli ga-



öyle de, 
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rükn-ü imanî dahi, haflri istilzam edip, kuvvetli bir suret-
te âlem-i bekaya flahadet ve delâlet ederler. fiöyle ki:

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 mizan-› ekberdeki muvazene-i
a’male delâlet ederler. Çünkü, her fleyin mukadderat›n›
gözümüz önünde nizam ve mizan 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 tespit etmek, geçirmek, 

âlem: dünya, cihan.
âlem-i ahiret: ahiret âlemi.
âlem-i beka: sonsuzluk âlemi,
ahiret.
âlem-i ervah: ruhlar âlemi.
âlem-i gayp: görünmeyen, fakat
varl›¤› kesin olan ve mahiyeti Al-
lah taraf›ndan bilinen baflka dün-
yalar.
bedihî: aflikâr.
cin: gözle görülmeyen lâtif varl›k-
lardan ibaret olan varl›klar.
dâr-› ahiret: ahiret yurdu.
dâr-› saadet: mutluluk yeri, Cen-
net.
defter-i a’mal: amel defteri.
delâlet: delil olma, gösterme.
delil: do¤ru yolu gösteren.
elvah-› mahfuza: korunmufl lev-
halar.
elvah-› misaliye: örnek tablolar.
hadsiz: s›n›rs›z.
haflir: Allah’›n, ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›, k›yamet, di-
rilme.
hay›r: iyilik ve güzellik.
Hazret-i Cebrail: vahiy getirmek-
le görevli olan melek.
hususan: özellikle.
ihbar: haber verme.
ihbarat: haberler.
iman-› bilkader: kadere inanma
ins: insan.
ispat: do¤ruyu ortaya koyma, ka-
n›t.
istilzam: gerekli görme, lüzumlu
görme.
izn-i ‹lâhî: Allah’›n izni.
kader: Cenab-› hakk›n takdir ve
tayin etmesi.
kat’iyet: kesinlik.
kuvve-i haf›za: haf›za gücü.
levha: yaz› veya resim, tablo.
melâike: melekler.
melâike-i mukarrebîn: büyük
meleklerden Allah’a yak›n olan-
lar.
mezkûr: ad› geçen.
mizan: ölçü.
mizan-› ekber: mahfler günü
amellerin ölçülece¤i büyük ölçü.
mukadderat: al›n yaz›s›.
mükâleme: konuflma.
müflahede: bir fleyi gözle görme.
müttefikan: el birli¤iyle, hep be-
raber.
muvazene-i a’mal: amellerin tar-
t›l›p hesaplanmas›.
neflr-i suhuf: amel defterlerinin
meydana ç›kmas›.
nizam: düzen.
risale-i Kader: Kader Risalesi.
rükn-ü imanî: iman esaslar›,

iman flartlar›.
rükün: flart.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
sair: di¤er.
fler: kötülük ve fenal›k.

sergüzeflt-i hayatiye: hayat
hikâyesi.
tespit: belirleme.
tevatür: do¤ru haber.
vazife-i ubudiyet: kulluk va-

zifesi.
vücut: var olma, var olufl, var-
l›k.
zîhayat: hayat sahibi.
zîruh: ruh sahibi.

1. Meleklere ve kadere, hay›r ve flerrin Allah’tan geldi¤ine iman etmek.
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elbette öyle muhit bir kader ve hakîmâne bir takdir ve
müdakkikane bir kay›t ve hafîzâne bir kitabet, ancak
mahkeme-i kübrada, umumî bir muhakeme neticesinde,
daimî bir mükâfat ve mücazat için olabilir. Yoksa, o iha-
tal› ve inceden ince olan kay›t ve muhafaza, bütün bütün
manas›z, faydas›z kal›r; hikmete ve hakikate münafi 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.

Elhâs›l: ‹man›n befl rüknü, bütün delilleriyle, haflir ve
neflrin vukuuna ve vücuduna ve dâr-› ahiretin vücuduna
ve aç›lmas›na delâlet edip, isterler ve flahadet 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’cizülbeyan’›n hemen hemen
üçten birisi haflir ve ahireti teflkil ediyor; ve onu, bütün
hakaik›na temel tafl› ve üssülesas yap›yor; ve her fleyi
onun üstüne bina ediyor.

[Mukaddime nihayet buldu]

@
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inkâr: inanmama.
kader: ‹lâhî hüküm, takdir.
kâinat: varl›klar.
kitabet: yaz› yazma.
kitab-› kâinat: kâinat kitab›.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm.
mahkeme-i kübra: büyük mah-
keme.
mücazat: ceza.
muhafaza: koruma.
muhakeme: de¤erlendirme.
muhakkak: gerçek.
muhal: imkâns›z.
muhit: kuflatan.
mukaddime: bafllang›ç, girifl.
mükâfat: ödül.
münafi: ayk›r›.
muvaf›k: uygun.
nihayet: son.
rükün: temel esaslar, flart.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
takdir: de¤er biçme.
talep: isteme, arzu.
umumî: genel.
üssülesas: sa¤lam temel.
vücut: var olma.
vuku: meydana gelme.

ahiret: öbür dünya.
azamet: büyüklük, yücelik.
bürhan: delil.
cihet-i imkân: mümkün ol-
ma yönü.
dâr-› ahiret: ahiret yurdu.
delâlet: delil olma.
delil: flahit, belge, tan›k, kan›t.

elhâs›l: sonuç olarak.

hafîzâne: koruyarak.

hakaik: gerçekler.

hakikat: gerçek.

hakikat-i haflriye: yeniden
dirilme gerçe¤i.

hakîmâne: hikmetle.

haflir ve neflir: toplamak ve
diriltmek, yaymak.
haflir: ahirette tekrar dirilme,
toplanma.
hezeyan: saçmalama.
hikmet: ‹lâhî gaye.
ihata: kuflatma.
ihtimal: olabilirlik.



Zeylin ‹kinci Parças›
Bafltaki ayetin mu’cizâne iflaret ettikleri dokuz tabaka

berahin-i haflriyeye dair Dokuz Makamdan Birinci Ma-
kam:
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s»nërdG oêpôrîoj |} n¿hoôp¡r¶oJ nÚpMnh Év«p°ûnYnh ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG
Én¡pJrƒne nór©nH ¢nVrQn’rG »p«rëojnh u»nërdG røpe nâu«nªrdG oêpôrîojnh pâu«nªrdG nøpe

1 |} n¿ƒoLnôrîoJ n∂pd'òncnh
olan f›kradaki ferman-› haflre dair buradaki gösterdi¤i
bürhan-› bâhiri ve hüccet-i kat›as› beyan ve izah edile-
cek, inflaallah. (HAfi‹YE)

Otuzuncu Lem'an›n Beflinci Nüktesinin
Dördüncü Remzi

Hayat›n yirmi sekizinci hassas›nda beyan edilmifltir ki:
Hayat, iman›n alt› erkân›na bak›p, ispat ediyor; onlar›n
tahakkukuna iflaretler ediyor.

berahin-i haflriye: haflre ait delil-
ler.
beyan: aç›klama.
bürhan-› bâhir: büyük ve genifl
delil.
erkân: esaslar.
ferman-› haflir: ölülerin k›yamet-
te diriltilmesi emri.
hamd: Allah’›n yüceli¤ini övme.
haflir: toplanma.
hafliye: dipnot.
hassa: özellik.
hayat: dirilik, canl›l›k.
hüccet-i kàt›a: kesin delil.
iman: inanç.
inflaallah: Allah isterse.
iflaret: gösterme.
ispat: delil.
izah: aç›klama.
mahsus: özel.
makam: durak.
mu’cizâne: mu’cizeli bir flekilde.
münasebet: uygunluk.

rükün: flart.
sena: övüfl, medih.

tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tut-

ma
zeyil: ek, ilâve.

1. Akflama erdi¤inizde ve sabaha kavufltu¤unuzda Allah’› tesbih edin. • Göklerde ve yerde
olanlar›n hamd ve senas› Ona mahsustur. Gündüzün sonuna do¤ru ve ö¤le vaktine eriflince
de Allah’› tesbih 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. (Rum Suresi: 17-19.)
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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.

] Bu risale, 1935-36 y›lla-
r›nda, Eskiflehir Hapsin-
de iken Türkçe olarak
telif edilmifltir.



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 mahi-
yetinin azameti anlafl›lan flecere-i hayat›n gayesi, netice-
si ve o flecerenin azametine lây›k meyvesi, hayat-› ebe-
diyedir ve hayat-› uhreviyedir; ve tafl›yla ve a¤ac›yla, top-
ra¤›yla hayattar olan dâr-› saadetteki hayatt›r. Yoksa, bu
hadsiz cihazat-› mühimme ile teçhiz edilen hayat flecere-
si, zîfluur hakk›nda, hususan insan hakk›nda, meyvesiz,
faydas›z, hakikatsiz olmak lâz›m gelecek. Ve sermayece
cihazatça serçe kuflundan meselâ yirmi derece ziyade ve
bu kâinat›n ve zîhayat›n en mühim, yüksek ve ehemmi-
yetli mahlûku olan insan, serçe kuflundan, saadet-i hayat
cihetinde 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› dü-
flünmekle kalb-i insan› mütemadiyen incitip bir lezzete
dokuz elemleri kar›flt›rd›¤›ndan, en musibetli bir belâ
olur. Bu ise yüz derece bat›ld›r. Demek bu hayat-› dünye-
viye, ahirete iman rüknünü kat’î ispat ediyor ve her ba-
harda haflrin üç yüz binden ziyade numunelerini gözü-
müze 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 
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hayat-› dünyeviye: dünya haya-
t›.
hayat-› ebediye: sonsuz hayat.
hayat-› uhreviye: ahiret hayat›.
hayattar: canl›.
hikmet: ‹lâhî gaye.
hikmet-i hilkat: yarat›l›fl hikmeti.
hususan: özellikle.
hüzün: tasa, üzüntü.
ihzar: haz›rlama.
inayet: yard›m.
ispat: kan›t.
kâinat: varl›klar.
kalb-i insan: insan›n kalbi.
kat’î: kesin.
k›ymettar: de¤erli.
lây›k: yak›fl›r.
lâz›m: gerekli.
levaz›mat: ihtiyaç maddeleri.
lezzet: tat.
mahiyet: sonuç.
mahlûk: yarat›lm›fl, yarat›k.
mühim: önemli.
münasip: uygun.
münhas›r: s›n›rlanm›fl, s›n›rl›.
musibet: s›k›nt›.
mütemadiyen: devaml›.
netice: sonuç.
nimet: ba¤›fl.
numune: örnek.
rahmet: ac›ma, merhamet etme.
rükün: flart.
saadet-i hayat: hayat›n mutlulu-
¤u.
flecere: a¤aç.
flecere-i hayat: hayat a¤ac›.
sermayece: sahip oldu¤u mal
mülk bak›m›ndan.
teçhiz: donatma.
zelil: afla¤›lanm›fl.
zîhayat: hayat sahibi.
zîfluur: fluurlu.
ziyade: çok.

ahiret: öbür dünya.
azamet: büyüklük.
bat›l: bofl.
bedbaht: talihsiz.
beka: ebedîlik.
belâ: s›k›nt›.
beyan: aç›klama.
bîçare: zavall›.

cihazat: cihazlar.
cihazat-› mühimme: önemli
cihazlar.
dâr-› saadet: mutluluk yeri.
ehemmiyet: pek önemli ol-
ma.
elem: ac›, üzüntü.
fânî: ölümlü.

gaye: maksat.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikat-› âliye: yüce, ulu
gerçek.
haflir: dirilme.
hassa: özellik.
hayat fleceresi: hayat a¤ac›.
hayat: yaflam.



yaflamak arzusuyla etti¤i hususî ve cüz’î olan r›z›k duas›-
n› bilen ve ifliten ve hadsiz leziz taamlarla o duan›n kabu-
lünü gösteren ve mideyi memnun eden bir Mutasarr›f-›
Kadîr, hiç mümkün müdür ki, seni bilmesin ve görme-
sin? Ve nev-i insan›n en büyük gayesi olan hayat-› ebe-
diyeye lâz›m esbab› ihzar etmesin? Ve nev-i insan›n en
büyük ve en ehemmiyetli, en lây›k ve umumî olan beka
duas›n›, hayat-› uhreviyenin inflas›yla ve Cennetin icad›y-
la kabul etmesin? Ve kâinat›n en mühim mahlûku, belki
zeminin sultan› ve neticesi olan nev-i insan›n Arfl ve fer-
fli ç›nlatan umumî ve gayet kuvvetli duas›n› iflitmeyip, kü-
çük bir mide kadar ehemmiyet vermesin, memnun et-
mesin, kemal-i hikmetini ve nihayet rahmetini inkâr et-
tirsin? Hâflâ, yüz bin defa hâflâ!

Hem hiç kabil midir ki, hayat›n en cüz’îsinin pek gizli
sesini iflitsin, derdini dinlesin, 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 sedas› 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?
Hâflâ, yüz bin defa hâflâ!

Hem hiçbir cihetle ak›l kabul eder mi ki, hadsiz rah-
metli, muhabbetli ve nihayet derecede flefkatli ve Kendi 

arfl: gök tabakas›.
bâkî: ebedî, daimî.
beka: ebedîlik.
cüz’î: az, pek az.
derman: çare.
dua: Allah’a yalvarma, yalvar›fl.
ehemmiyet: pek önemli olma.
esbap: sebepler.
ferfl: yeryüzü.
hadsiz: s›n›rs›z.
hâflâ: asla, kat’iyen.
hayat: yaflay›fl.
hayat-› ebediye: ahiret hayat›.
hayat-› uhreviye: ahiret hayat›.
hizmetkâr: hizmetçi.
hususî: özel.
icat: vücuda getirme.
ihtimam: dikkatle.
ihzar: haz›rlama..
inkâr: inanmama.
infla: yapma.
kabil: kabul edici.
kemal-i hikmet: hikmetin mü-
kemmelli¤i.
kemal-i itina: son derece dikkat.
k›ymettar: de¤erli.
lây›k: yak›flan.
lâz›m: gerekli.
leziz: lezzetli.
mahlûk: Allah taraf›ndan yarat›l-
m›fl, yarat›k.
mahlûkat: yarat›klar.

muhabbet: sevgi.
mühim: önemli.
muhteflem: ihtiflaml›.
Mutasarr›f-› Kadîr: her fleyi
sevk ve idare eden Allah.
mutî: boyun e¤en.
naz: cilve.
nazar: bak›fl.

nazdar: nazl›.
nefer: rütbesiz asker, er.
nev-i insan: insan çeflidi.
nihayet: son.
niyaz: dua.
rahmet: ac›ma, merhamet
etme.
r›z›k: yiyecek.

seda: ses.
flefkat: ac›yarak ve esirgeye-
rek sevme.
taam: yemek, afl.
teçhizat: donan›m.
umumî: genel.
zemin: yer.
zerre: en küçük parça.
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sanat›n› çok sever ve Kendini sevdirir ve Kendini seven-
leri ziyade seven 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 muhibbi-
ni ve habibini ebedî bir surette küstürsün, dar›lts›n, deh-
fletli rencide ederek s›rr-› rahmetini ve nur-u muhabbeti-
ni inkâr etsin ve ettirsin? Hâflâ, yüz bin defa hâflâ ve kel-
lâ! 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.

Netice: Madem dünyada hayat var; elbette insanlar-
dan hayat›n s›rr›n› anlayanlar ve hayat›n› suiistimal 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, ar-
kalar›ndan gelen kabarc›klar gidenler gibi yine hayalî gü-
neflçiklere âyinelik etmeleri bilbedahe gösteriyor ki, o
lem’alar, yüksek bir tek güneflin cilve-i in’ikâs›d›rlar ve
güneflin vücudunu muhtelif dillerle yâd ediyorlar ve ›fl›k
parmaklar›yla ona iflaret ediyorlar. Aynen öyle de, Zat-›
Hayy-› Kayyum’un 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
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hayat: yaflama, dirilik.
hayat-› bâkiye: bitmeyen sonsuz
hayat.
inkâr: inanmama.
kâinat: varl›klar.
kellâ: hiç bir zaman.
kubh-u mutlak: mutlak çirkinlik.
kudret-i ‹lâhiye: Allah’›n güç ve
kudreti.
lem’a: par›lt›.
mahlûkat: yarat›lm›fllar.
mazhar: nail olma.
merhametsiz: ac›mas›zl›k, flef-
katsizlik.
mevt-i ebedî: sonsuz ölüm.
muhip: seven.
muhtelif: türlü türlü.
Muhyî: hayat veren Allah.
mukaddes: ay›p ve noksanlardan
kurtulmufl.
münezzeh: kusursuz ve temiz.
netice: sonuç.
nur-u muhabbet: sevgi nuru.
perestifl: kulluk, ibadet, tap›nma.
rahmet-i mutlaka: Allah’›n mut-
lak rahmeti.
rencide: incitmek.
Sâni: sanatl› yaratan, yarat›c›, Al-
lah.
s›r: gizem, gizli gerçek.
s›rr-› rahmet: flefkat etmenin s›r-
r›.
suiistimal: kötüye kullanma.
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.
Zat-› Kadîr-i Hakîm: her fleyi hik-
metli yaratan ve her fleye gücü
yeten Allah.
zîhayat: hayat sahibi.
ziya: ›fl›k.
ziyade: çok.
zulm-ü mutlak: sonsuz ve s›n›r-
s›z zulüm.

akis: yank›.
amenna: inand›k.
âyine: ayna.
bahir: deniz.
ber: yer.
bilbedahe: apaç›k flekilde.
cemal-i mutlak: sonsuz ve
kusursuz güzellik.

Cennet-i bâkiye: sonsuz Cen-
net.
cevher: as›l, temel, öz.
cilve-i azam: en büyük tecel-
li.
cilve-i in’ikâs: yans›madan
ileri gelen görüntü.
dâr-› beka: sonsuz dünya;

ahiret.
dehflet: korkunç.
ebedî: sonu olmayan.
f›traten: yarat›l›fltan.
habip: sevgili.
hadsiz: s›n›rs›z.
hâflâ: asla.
hayalî: hayalle ilgili.



“Yâ Hayy!” deyip perde-i gaypta gizlenmeleri, bir ha-
yat-› sermediye sahibi olan Zat-› Hayy-› Kayyum’un ha-
yat›na ve vücub-u vücuduna flahadetler, iflaretler ettikleri
gibi; umum mevcudat›n tanziminde eseri görünen ilm-i
‹lâhîye 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 bütün hüccetler ve kelâm-› Rabbanî ve vahy-i ‹lâhî-
nin medar› olan risaletleri ispat eden bütün alâmetler,
mu’cizeler ve hakeza yedi s›fat-› ‹lâhiyeye flahadet eden
bütün delâil, bilittifak Zat-› Hayy-› Kayyum’un hayat›na
delâlet, flahadet, 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 âsâr›yla vücutlar› muhakkak ve bedihî olan
kudret-i mutlaka ve irade-i flamile ve ilm-i muhit gibi s›-
fatlar, bütün delâilleriyle, Zat-› Hayy-› Kayyum’un haya-
t›na ve vücub-u vücuduna flahadet ederler ve bütün kâina-
t› bir gölgesiyle ›fl›kland›ran ve bir cilvesiyle bütün dâr-›
ahireti zerrat›yla beraber hayatland›ran hayat-› sermedi-
yesine 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
gelip geçen kafilelerle flenlendiren zîhayatlard›r; ve ma-
dem küre-i arz bu kadar zîhayat›n enva›yla dolmufl ve 

alâmet: belirti, iz.
âsâr: eserler.
bedihî: apaç›k.
bürhan: delil.
cilve: par›lt›.
dâr-› ahiret: ahiret yurdu.
delâil: deliller.
delâlet: delil.
delil: kan›t, belge.
enva: türler.
hakeza: böylece.
hayat: canl›, hayattar, canl›l›k.
hayat-› sermediye: devaml›, sü-
rekli hayat.
hüccet: delil.
hükümferma: hâkimiyetle idare
eden.
idare-i kâinat: evrenin idaresi.
ihtiyar: tercih, irade.
ilm-i ‹lâhîye: Allah’a ait ilim.
ilm-i muhit: her fleyi kuflat›c›
ilim.
iman: inanmak.
intiflar: yay›lma.
irade: dileme, isteme.
irade-i flamile: her fleyi kuflatan
irade.
ispat: kan›t.
kafile: birlikte yolculuk eden top-
luluk.
kâinat: tüm varl›klar.
kelâm-› Rabbanî: Rabbanî ke-
lâm.
k›ymettar: k›ymetli.
kudret: güç.
kudret-i mutlaka: s›n›rs›z güç,
kuvvet ve iktidar.
küre-i arz: yeryüzü.
medar: dayanak noktas›.
melek: nuranî varl›k
mefliet: irade, istek, yürütme.
mevcudat: yarat›lm›fl fleylerin ta-
mam›, kâinat.
mu’cize: Allah taraf›ndan verilip,
yaln›z peygamberlerin gösterebi-
lecekleri büyük harika ifl.
muhakkak: kesin, flüphesiz.
mühim: önemli.
netice: sonuç.
nüsha: yaz›lm›fl fley.
perde-i gayp: gizli perde.
remzen: iflareten.
risalet: elçilik.
rükün: temel esas, flart.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k, flahit
olma.

s›fat-› ‹lâhiye: Allah’›n s›fatla-
r›.
tanzim: düzenleme.
tasarruf: faaliyet.
teksir: ço¤altma, artt›rma.
vahy-i ‹lâhî: ‹lâhî vahiy.
vücub-u vücut: varl›¤›n›n ge-
rekli oluflu ve var olmak için

bir nedene ihtiyac› olmama.
vücut: var olma, var olmak.
yâ Hayy: ey gerçek hayat sa-
hibi olan Allah
Zat-› Hayy-› Kayyum: her an
diri olup her canl›ya hayat ve-
ren ve her fleyi ayakta tutan
Zat, Allah; varl›¤›, dirili¤i her

an için olup gökleri ve yerleri
her an için tutan; her fleye,
her hususta iktidar› yeten zat,
Allah.
zemin: yeryüzü.
zerrat: zerreler.
zîhayat: hayat sahibi, canl›.
ziyade: fazla.
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mütemadiyen zîhayat envalar›n› tecdit ve teksir etmek
hikmetiyle, her vakit dolar boflan›r ve en hasis ve çürü-
müfl maddelerinde dahi kesretle zîhayatlar halk edilerek
bir mahfler-i huveynat oluyor; ve madem hayat›n süzül-
müfl en safî hulâsas› olan fluur ve ak›l ve en lâtif ve sabit
cevheri olan ruh, bu küre-i arzda gayet kesretli bir suret-
te halk olunuyorlar, âdeta küre-i arz, hayat ve ak›l ve flu-
ur ve ervah ile ihya olup öyle flenlendirilmifl. Elbette kü-
re-i arzdan daha lâtif, daha nuranî, daha büyük, daha
ehemmiyetli olan ecram-› semaviye, ölü, camit, hayats›z,
fluursuz kalmas› 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, her hâl-
de 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
Ezelî’nin 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 
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hayattar: dirilik, canl›l›k.
Hayy-› Kayyum-› Ezelî: her fleye
her hususta gücü yeten ezelî ha-
yat sahibi, Allah.
hikmet: ‹lâhî gaye.
hitabat: konuflmalar.
hitabat-› Sübhaniye: her türlü
kusur ve noksanl›ktan uzak olan
Allah’›n kendine özel konuflmala-
r›.
hitap etmek: konuflmak
hulâsa: öz, esas.
ihya: diriltme.
imkân: mümkün olma.
ispat: kan›t.
kâinat: bütün varl›klar.
kelimat: sözler.
kesret: çokluk.
küre-i arz: dünya, yer küre.
lâtif: yumuflak, hofl.
mahfler-i huveynat: mikrosko-
bik hayvanlar toplulu¤u.
mazhar: kavuflma.
melâike: melekler.
münasip: uygun.
mütemadiyen: sürekli olarak.
nakfl-› ekmel: en mükemmel na-
k›fl.
nazil olmak: inmek.
netice-i hilkat-i semavat: Gökle-
rin yarat›l›fl›n›n neticesi.
nuranî: nurlu.
remzen: iflareten.
resul: peygamber.
rükün: temel esaslar, flart.
sabit: hareketsiz.
safî: kat›ks›z.
sanat-› ecmel: En güzel sanat.
sekene: sakinler, oturanlar.
semavat: gökler.
s›rr-› hayat: hayat›n s›rr›.
s›rr-› mahiyet: mahiyetin, iç yü-
zün s›rr›.
fluur: kavrama gücü.
fluursuz: hayats›z
tecdit: yenileme.
teksir: ço¤altma.
zîhayat: hayat sahibi.
zîfluur: fluur sahibi.

âdeta: sanki.
ak›l: insanda bulunan düflün-
ce, anlama hassas›; us.
âlem-i gayp: görünmeyen
âlem.
camit: kat› madde, cans›z.
cevher: öz.
cilve-i azam: en büyük tecel-

li.
ecram-› semaviye: gök ci-
simleri.
emir ve nehyetmek: yap›la-
cak ve yap›lmayacaklar› iste-
mek, söylemek.
enva: türler, neviler.
ervah: ruhlar.

halk: yaratma.
hariç: d›fl›nda.
hasis: de¤ersiz.
hayat: dirilik, canl›l›k.
Hayat-› Ezeliye: bafllang›c›
olmayan, ezelî hayat.
Hayat-› Sermediye: sürekli,
devaml› hayat.



kitaplard›r. Elbette kâinattaki hayat, kat’î bir surette
Hayy-› Ezelî’nin vücub-u vücuduna kat’î flahadet etti¤i gi-
bi, o Hayat-› Ezeliyenin fluaat›, celevat›, münasebat› olan
“irsal-i rüsul” ve “inzal-i kütüp” rükünlerine bakar, rem-
zen ispat eder. Ve bilhassa risalet-i Muhammediye
(a.s.m.) ve vahy-i Kur’ânî hayat›n ruhu ve akl› hükmün-
de oldu¤undan, bu hayat›n vücudu gibi hakkaniyetleri
kat’îdir denilebilir.

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 halis ve safî 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 hulâsatülhulâsad›r ve risalet-i
Muhammediye (a.s.m.) dahi; kâinat›n his ve fluur ve ak-
l›ndan süzülmüfl en safî hulâsas›d›r. Belki maddî ve ma-
nevî hayat-› Muhammediye (a.s.m.) dahi, âsâr›n›n flaha-
detiyle, hayat-› kâinat›n hayat›d›r. Ve risalet-i Muhamme-
diye (a.s.m.), fluur-u kâinat›n fluurudur ve nurudur. Ve
vahy-i Kur’ân dahi, hayattar hakaik›n›n flahadetiyle, ha-
yat-› kâinat›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,1 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.

âsâr: eserler.
bilhassa: özellikle.
celevat: cilveler.
cevher: öz.
divane: deli.
hakaik: gerçekler.
halis: kat›ks›z.
hayat: dirilik, canl›l›k.
Hayat-› Ezeliye: bafllang›c› olma-
yan sonsuz hayat.
hayat-› kâinat: kâinat›n hayat›.
hayat-› Muhammediye: Pey-
gamberimiz Hazret-i Muham-
med’in hayat›.
hayattar: canl›, yaflayan.
Hayy-› Ezelî: ezelî hayat sahibi
Allah.
his: duygu.
hulâsa: k›saca, sözün k›sas›, özü,
esas›.
hulâsatülhulâsa: özünün özü.
inzal-i kütüp: kitaplar›n indiril-
mesi.
irsal-i rüsul: peygamberler gön-
derme.
ispat: kan›t.
kâinat: bütün varl›klar, tüm var-
l›klar.
kat’î: kesin, flüphesiz.
k›yamet: kâinat›n yok oluflu.
küre-i arz: dünya, yer küre.
maddî: cismanî, maddeye ait.
manevî: maddî olmayan.
münasebat: iliflkiler, uygunluklar.
müstakil: bafll› bafl›na, ba¤›ms›z.
remzen: iflaretle.
risalet-i Muhammediye: Hz. Mu-
hammed’in peygamberli¤i.
ruh: mahiyeti ancak Allah taraf›n-
dan bilinen manevî varl›k.
ruh-u kâinat: evrenin ruhu.
rükün: flartlar.
sabit: yerinde duran.
safî: kat›ks›z, kat›fl›ks›z.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
seyyare: gezegen.
fluaat: par›lt›lar.
fluur: anlay›fl, idrak, bilinç.

fluursuz: bilinçsiz.

fluur-u kâinat: evrenin bilinci,
kâinat›n bilinci.

vahy-i Kur’ân: Kur’ân’›n va-
hiy yoluyla gelen kudsî emir-
leri.

vücub-u vücut: varl›¤›n zo-
runlu oluflu, var olmak için bir
nedene ihtiyac›n olmamas›.

1. Sevgili Peygamberimiz (a.s.m.), k›yamete yaklaflt›¤›nda Kur'ân’›n yeryüzünden çekilip al›na-
ca¤›n› ifade buyurmufllard›r. (‹bni Mâce, Fiten: 26; ‹bni Hibban, Sahih, 15:267; Hâkim, Müsted-
rek, 4:520, 587.)
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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. El-
bette âlem-i gayp, yani mazi, müstakbel, yani geçmifl ve
gelecek mahlûkat›n hayat-› maneviyeleri hükmünde olan
intizam ve nizam ve malûmiyet ve meflhudiyet ve taay-
yün ve evamir-i tekviniyeyi imtisale müheyya bir vaziyet-
te 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 kavanin-i
hayatiyesinden daha ince kavanin-i hayat› tafl›yorlar.

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;
geçmifl ve gelecek tav›rlardan ve vaziyetlerinden müte-
flekkil bir silsilesi bulunur; her nev’i ve her cüz’ünün ilm-i
‹lâhiyede muhtelif tav›rlar ile müteaddit vücutlar› bir silsi-
le-i vücud-u ilmî teflkil eder; ve vücud-u haricî gibi, o vü-
cud-u ilmî dahi hayat-› umumiyenin manevî bir cilvesine
mazhard›r ki, mukadderat-› hayatiye o manidar ve canl›
elvah-› kaderiyeden al›n›r.
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hayat-› maneviye: manevî ha-
yat.
hayat-› umumiye: genel hayat.
iktiza: gerekme, gerektirme.
ilm-i ‹lâhiye: Allah’a ait ilim.
iman-› bilkader: kadere iman.
imtisal: uyma.
intizam: düzgün olma.
ispat: kan›t.
istilâ: kaplama.
kavanin-i hayat: hayat prensip-
leri.
mahlûkat: yarat›lm›fllar.
malûmiyet: bilinme
manevî: maddî olmayan.
manidar: anlaml›.
mazhar: sahip.
mazi: geçmifl zaman, geçmifl.
meflhudiyet: gözle görüfl.
müheyya: haz›r.
muhtelif: çeflit çeflit.
mukadderat-› hayatiye: kader
kalemiyle yaz›lm›fl hayat›n prog-
ram›.
mükemmel: noksans›z, tam.
münteha: uç, son nota.
müstakbel: gelecek zaman, gele-
cek.
müteaddit: türlü türlü.
müteflekkil: oluflmufl.
nev: cins, tür; çeflit.
nevi: çeflit.
nizam: düzen.
remzen: iflaretle.
rükün: flart, temel esaslar.
flecere-i kâinat: kâinat a¤ac›.
silsile: birbirini takip etme.
silsile-i vücud-u ilmî: bilgiden
ibaret varl›k silsilesi..
s›rr-› hayat: hayat›n s›rr›.
taayyün: meydana ç›kma, belir-
lenme.
tâbi: uyan, itaat eden.
tav›r: hâl, durum.
temsil: benzetme.
teflkil: meydana getirme.
vücud-u haricî: ortaya ç›kan, gö-
rünen varl›k.
vücud-u ilmî: bilgi olarak var
olan.
ziya: ›fl›k.

âlem-i gayp: görünmeyen
âlem.
âlem-i flahadet: gözle gördü-
¤ümüz âlem.
çekirdek-i aslî: as›l çekirdek,
öz.
cilve: yans›ma.
cilve-i hayat: hayat görüntü-

sü, yans›mas›.
cüz: k›s›m.
elvah-› kaderiye: kader çizgi-
lerini (yaz›lar›n›) içeren levha-
lar.
enmuzeç: örnek, model.
evamir-i tekviniye: yarat›l›fl-
la ilgili ifller.

faaliyet-i Rabbaniye: her fle-
yi terbiye ve idare eden Al-
lah’›n faaliyeti.
fihrist: içindekiler.
Hâl›k-› Kâinat: kâinat›n yara-
t›c›s›, Allah.
hata: kusur, eksiklik.
hayat: dirilik, canl›l›k.



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 nev’i 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 nevi
hayat-› maneviyeye mazhariyetini gösterir.

Evet, Hayat-› Ezeliye güneflinin ziyas› olan bu gibi cil-
ve-i hayat, elbette yaln›z bu âlem-i flahadete ve bu za-
man-› hâz›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 ziyadard›r. Yoksa, nazar-› dalâletin gördü¤ü gibi, mu-
vakkat ve zahirî bir hayat alt›nda, her bir âlem, büyük ve
müthifl birer cenaze ve karanl›kl› birer virane âlem ola-
cakt›r.

‹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 flahadet 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
sübut-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: dünya, cihan.
âlem-i ervah: ruhlar âlemi.
âlem-i gayp: bilinmeyen âlem;
görünmeyen âlem.
âlem-i flahadet: gözle görülen
âlem.
ayn-› hayat: hayat tâ kendisi.
cenaze: ölü cesedi.
cevher: esas, öz.
cilve: tecelli, yans›ma.
cilve-i hayat: hayat cilveleri, gü-
zellikleri.
ervah: ruhlar.
eser: iz, alâmet.
hayat: dirilik, canl›l›k.
hayat-› ezeliye: sonsuz hayat.
hayat-› maneviye: manevî ha-
yat.
hayattar: canl›, yaflayan.
haz›r: huzurda bulunan.
iman: inanç.
intizam: düzgünlük, düzen.
intizam-› ekmel: çok mükemmel
düzen.
istilzam: gerektirme.
kabiliyet: yetenek.
kader: ‹lâhî bilgi.
kâinat: bütün varl›klar.
kaza: hükmün yerine gelmesi.
Levh-i Kaza ve Kader: olmufl ve
olacak yaz›l› oldu¤u levhalar.
madde-i hayat: hayat maddesi.
mahlûkat: yarat›lm›fllar.
manen: mana itibar›yla.
manevî: maddî olmayan.
manidar: anlaml›.
mazhar: sahip.
mazhariyet: sahip olma.
mazi: geçmifl zaman.
mevcut: var olan.
mukadderat: Allah taraf›ndan
ezelde takdir olunmufl fleyler, ile-
ride meydana gelecek hâller ve
olaylar, al›n yaz›s›.
münhas›r: s›n›rlanm›fl, s›n›rl›.
müstakbel: gelecek zaman.
müthifl: korkunç, dehflet verici.
muvakkat: geçici.
nam: ad, isim.
nazar-› dalâlet: küfrî bak›fl.
netice: sonuç.

nev: çeflit.
ruh: varl›¤› sadece Allah tara-
f›ndan bilinen manevî varl›k.
rükün: flartlar.
sabit: hareket etmeyen.
s›rr-› hayat: hayat›n s›rr›.
sübut-u ilmî: ilmî olarak ger-
çekleflme.

tezahür: ortaya ç›kma, gö-
rünme.

vas›ta: araç.

veçhi: yönü, ciheti.

virane: harabe, y›k›nt›.

vücud-u haricî: haricî vücut.

vücud-u ilmî: ilmî varl›k.

vücud-u manevî: manevî
varl›k.
zahirî: görünen.
zaman-› hâz›ra: flimdiki za-
man.
zat: kifli, kimse.
ziya: ›fl›k.
ziyadar: ›fl›kl›.

184 | SÖZLERONUNCU SÖZ



Zeylin Üçüncü Parças›
Haflir münasebetiyle bir sual:

Kur’ân’da mükerreren 
1 kInópMGnh kánër«°nU s’pG rânfÉnc r¿pG ;

hem, 
2 pönünÑrdG pírªn∏nc s’pG pánYÉ°sùdG oôrenG =Énenh fermanlar› gösteriyor

ki, haflr-i azam, bir anda zamans›z vücuda geliyor. Dar
ak›l ise, bu hadsiz derece harika ve emsalsiz olan mese-
leyi iz’an ile kabul etmesine medar olacak meflhut bir mi-
sal ister.

Elcevap: Haflirde, ruhlar›n cesetlere gelmesi var,
hem cesetlerin ihyas› var, hem cesetlerin inflas› var.

“Üç Mesele”dir.

B‹R‹NC‹ MESELE

Ruhlar›n cesetlerine gelmesine misal ise, gayet mun-
tazam bir ordunun efrad› istirahat için her tarafa da¤›l-
m›fl iken, yüksek sedal› bir boru sesiyle toplanmalar›d›r.

Evet, ‹srafil’in borusu olan Sur’u,3 ordunun borazan›n-
dan geri olmad›¤› gibi, ebedler taraf›nda ve zerreler âle-

minde iken ezel canibinden gelen 
4 rºoµuHnôpH oâ°rùndnG hitab›-

n› ifliten ve 
5 '¤nH GoƒdÉnb ile cevap veren ervahlar, elbette or-

dunun neferat›ndan binler derece daha musahhar ve
muntazam ve mutîdirler.
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borazan: kal›n sesli boru.
canip: taraf.
ceset: ölü vücut.
ebed: sonsuzluk, daîmilik.
efrat: fertler.
emsalsiz: eflsiz, benzersiz.
ervah: ruhlar.
ezel: bafllang›c› olmayan sonsuz-
luk.
hadsiz: s›n›rs›z.
harika: hayranl›k hissi uyand›ran.
haflir: öldükten sonra dirilme.
haflr-i azam: büyük dirilifl.
hitap: birine söz söyleme.
ihya: diriltme, hayat verme.
infla: yapma, bina etme.
istirahat: dinlenme, rahatlama.
iz’an: flüphesiz, kesin flekilde
inanma.
medar: sebep, vesile.
mesele: konu.
meflhut: gözle görülen.
misal: örnek, numune.
mükerrer: tekrar.
münasebet: uygunluk, alâka, ya-
k›nl›k.
muntazam: düzenli.
musahhar: boyun e¤en.
mutî: itaat eden.
neferat: neferler.
ruh: mahiyeti Allah taraf›ndan bi-
linen manevî varl›k.
seda: ses.
sual: soru.
Sur: Hz. ‹srafil’in k›yamet günü üf-
leyece¤i boru.
vücut: varl›k.
zerre: maddenin en küçük parça-
s›.
zeyil: ek, ilâve.

1. [K›yametin kopmas›] yaln›z tek bir sesledir… (Yâsin Suresi: 53.)
2. K›yametin gerçekleflmesi ise, ancak göz aç›p kapay›ncaya kadard›r. (Nahl Suresi: 77.)
3. Bkz. En'am Suresi: 73; Kehf Suresi: 99; Taha Suresi: 102; Mü'minun Suresi: 101; Neml Suresi:
87; Yâsin Suresi: 49, 51, 53; Saffat Suresi: 19; Sâd Suresi: 15; Zümer Suresi: 68; Kaf Suresi: 20, 42;
Hakkâ Suresi: 13; Nebe Suresi: 19; Naziat Suresi: 6-7, 13.
4. Ben sizin Rabbiniz de¤il miyim? (A’raf Suresi: 172.)
5. Evet, Rabbimizsin. (A’raf Suresi: 172.)

] Bu risale, 1936’da, Eski-
flehir Hapsinde iken
Türkçe olarak telif edil-
mifltir.



Hem, de¤il yaln›z ruhlar, belki bütün zerreler dahi bir
ordu-yu Sübhanî ve emirber neferleri oldu¤unu, kat’î
bürhanlarla Otuzuncu Söz ispat etmifl.

‹K‹NC‹ MESELE cesetlerin ihyas›na misal ise:

Çok büyük bir flehirde, flenlik bir gecede, bir tek mer-
kezden, yüz bin elektrik lâmbalar›, âdeta zamans›z, bir
anda canlanmalar› ve ›fl›klanmalar› gibi, bütün küre-i arz
yüzünde dahi, bir tek merkezden yüz milyon lâmbalara
nur vermek mümkündür. Madem, Cenab-› Hakk›n,
elektrik gibi bir mahlûku ve bir misafirhanesinde bir hiz-
metkâr› ve bir mumdar›, Hâl›k’›ndan ald›¤› terbiye ve in-
tizam dersiyle bu keyfiyete mazhar oluyor. Elbette, elekt-
rik gibi binler nuranî hizmetkârlar›n›n temsil ettikleri hik-
met-i ‹lâhiyenin muntazam kanunlar› dairesinde, haflr-i
azam tarfetülaynda vücuda gelebilir.

ÜÇÜNCÜ MESELE K‹, ecsad›n def’aten inflas›n›n
misali ise:

Bahar mevsiminde birkaç gün zarf›nda nev-i beflerin
umumundan bin derece ziyade olan umum a¤açlar›n bü-
tün yapraklar› evvelki bahar›n ayn› gibi birden mükem-
mel bir surette inflalar› ve yine umum a¤açlar›n umum çi-
çekleri ve meyveleri ve yapraklar›, geçmifl bahar›n mah-
sulât› gibi, berk gibi bir sür’atle icatlar›; hem o bahar›n
mebdeleri olan hadsiz tohumcuklar›n, çekirdeklerin,
köklerin birden beraber intibahlar› ve inkiflaflar› ve ihya-
lar›; hem, kemiklerden ibaret olarak ayakta duran emvat 

berk: flimflek.
bürhan: delil.
Cenab-› Hak: Allah.
ceset: ölü bedeni.
def’aten: bir defada, bir anda.
ecsat: cesetler.
emirber: emir dinleyen, emre
uyan.
emvat: ölüler.
hadsiz: s›n›rs›z.
Hâl›k: yoktan yaratan Allah.
haflr-i azam: büyük dirilifl.
hikmet-i ‹lâhiye: Allah’›n hikme-
ti.
hizmetkâr: hizmet eden, hizmet-
çi.
icat: yoktan var etme.
ihya: diriltme.
inkiflaf: aç›lma.
infla: yaratma.
intibah: uyanma.
intizam: düzgün dizilme, düzen.
ispat: kan›t.
kat’î: kesin.
keyfiyet: nitelik.
küre-i arz: dünya, yer küre.
mahlûk: yarat›lm›fl.
mahsulât: ürünler.

mazhar: eriflmifl, kavuflmufl.
mebde: bafllang›ç.
merkez: kumanda yeri.
mesele: konu.
misal: örnek, numune.
mükemmel: noksans›z.
mumdar: ayd›nlatan, ›fl›klan-
d›ran.

muntazam: düzgün, tertipli.
nefer: rütbesiz asker, er.
nev-i befler: insano¤lu.
nuranî: nurlu.
ordu-yu Sübhanî: her türlü
eksiklik ve noksanl›ktan uzak
olan Cenab-› Hakk›n ordusu.
sür’at: çabukluk.

suret: biçim.
tarfetülayn: bir kere göz aç›p
kapay›ncaya kadar olan an.
temsil: benzetme.
terbiye: e¤itim.
vücut: var olma.
zerre: maddenin en küçük
parças›.
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gibi bütün a¤açlar›n cenazeleri bir emirle def’aten “ba’sü
ba’delmevt”e mazhariyetleri ve neflirleri; hem, küçücük
hayvan taifelerinin hadsiz efratlar›n›n gayet derecede sa-
natl› bir surette ihyalar›; hem, bilhassa sinekler kabilele-
rinin haflirleri ve bilhassa daima yüzünü, gözünü, kana-
d›n› temizlemekle bize abdesti ve nezafeti ihtar eden ve
yüzümüzü okflayan gözümüz önündeki kabilenin bir se-
nede neflrolan efrad›, benîâdemin Âdem zaman›ndan
beri gelen umum efrad›ndan fazla oldu¤u hâlde, her ba-
harda sair kabileler ile beraber birkaç gün zarf›nda infla-
lar› ve ihyalar›, haflirleri, elbette k›yamette ecsad-› insa-
niyenin inflas›na bir misal de¤il, belki binler misaldirler.

Evet, dünya dârülhikmet ve ahiret dârülkudret oldu-
¤undan, dünyada Hakîm, Mürettip, Müdebbir, Mürebbî
gibi çok isimlerin iktizas›yla dünyada icad-› eflya, bir de-
rece tedricî ve zamanla olmas›, hikmet-i Rabbaniyenin
muktezas› olmufl. Ahirette ise, hikmetten ziyade kudret
ve rahmetin tezahürleri için maddeye ve müddete ve za-
mana ve beklemeye ihtiyaç b›rakmadan, birden eflya in-
fla ediliyor. Burada bir günde ve bir senede yap›lan ifller,
ahirette bir anda, bir lemhada inflas›na iflareten Kur’ân-›

Mu’cizülbeyan, 
1 oÜnôrbnG nƒog rhnG pönünÑrdG pírªn∏nc s’pG pánYÉ°sùdG oôrenG =Énenh

ferman eder.
E¤er, haflrin gelmesini, gelecek bahar›n gelmesi gibi,

kat’î bir surette anlamak istersen; haflre dair Onuncu
Söz ile Yirmi Dokuzuncu Söze dikkat ile bak, gör. E¤er
bahar›n gelmesi gibi inanmaz isen, gel parma¤›n› gözü-
me sok.
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ret yurdu.
def’aten: bir defada
ecsad-› insaniye: insan cesetleri.
ecsat: cesetler.
efrat: fertler, .
hadsiz: s›n›rs›z.
Hakîm: her fleyi belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde yaratan Allah.
haflir: toplanma, dirilme, k›ya-
metten sonra bütün insanlar›n bir
yere toplanmalar›.
hikmet: ‹lâhî gaye.
hikmet-i Rabbaniye: Allah’›n her
fleyi belirli gayelere yönelik ola-
rak, manal›, faydal› ve tam yerli
yerinde yaratmas›.
icad-› eflya: varl›klar›n yarat›lma-
s›.
ihtar: hat›rlatma yapma.
ihya: dirilme.
iktiza: gerektirme.
infla: yap›lma, yapma, vücuda
gelme, yarat›lma, bina etme.
kabile: topluluk, kavim.
kat’î: kesin, flüphesiz.
k›yamet: dünyan›n sonu, bütün
ölülerin dirilerek mahflerde top-
lanmas›.
kudret: güç ve kuvvet.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm.
lemha: bir defa bakma, bir göz
at›fl.
mazhariyet: kavuflma, eriflme.
misal: örnek, numune.
müddet: zaman, süre, .
Müdebbir: idare eden, hikmetli ifl
yapan Allah.
mukteza: gereklilik.
Mürebbî: terbiye eden, terbiye
veren, yetifltiren.
mürettip: her fleyi tertip ve düze-
ne sokan Allah.
neflir: yay›lma.
nezafet: temizlik.
rahmet: ac›ma, merhamet etme.
sair: di¤er.
taife: topluluk.
tedricî: yavafl yavafl, derece de-
rece.
tezahür: ortaya ç›kma, görünme.
zarf: zaman.
ziyade: çok, fazla, art›k.

Âdem: ilk insan ve ilk pey-
gamber.
ahiret: öbür dünya.
ba’sü ba’delmevt: öldükten

sonra tekrar dirilmek.
benîâdem: insanlar.
dârülhikmet: ifllerin bir sebe-
be ve zamana ba¤l› olarak

yap›ld›¤› yer olan dünya.
dârülkudret: her fleyin zama-
na ve beklemeye ihtiyaç kal-
madan birden yarat›ld›¤› ahi-

1. K›yametin gerçekleflmesi ise, ancak göz aç›p kapay›ncaya kadar, yahut ondan da yak›nd›r.
(Nahl Suresi: 77.)



DÖRDÜNCÜ MESELE olan mevt-i dünya ve k›ya-
met kopmas› ise:

Bir anda bir seyyare veya bir kuyruklu y›ld›z›n emr-i
Rabbanî ile küremize, misafirhanemize çarpmas›, bu ha-
nemizi harap edebilir—on senede yap›lan bir saray›n, bir
dakikada harap olmas› gibi.

@

emr-i Rabbanî: Allah’›n emri.
hane: dünya, yeryüzü.
harap: y›k›k, periflan.
haflir: k›yametten sonra bütün

insanlar›n bir yere toplanma-
lar›.
k›yamet: dünyan›n sonu, bü-

tün ölülerin dirilerek mahfler-
de toplanmas›.
küre: dünya, yeryüzü.

mevt-i dünya: dünyan›n ölü-
mü.
seyyare: gezegen, y›ld›z.
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Zeylin Dördüncü Parças›
=ÉngnÉ°nûfnG …=/òsdG Én¡«/«rëoj rπob @ lº«/enQ n»pgnh nΩÉn¶p©drG »p«rëoj røne n∫Énb

1 lº«/∏nY m≥r∏nN uπoµpH nƒognh mIsône n∫shnG

Yani, “‹nsan der: ‘Çürümüfl kemikleri kim diriltecek?’
Sen, de: ‘Kim onlar› bidayeten infla edip hayat vermifl
ise, o diriltecek.’”

Onuncu Sözün Dokuzuncu Hakikatinin Üçüncü Tem-
silinde tasvir edildi¤i gibi, bir zat, göz önünde bir günde
yeniden büyük bir orduyu teflkil etti¤i hâlde, biri dese
“fiu zat, efrad› istirahat için da¤›lm›fl olan bir taburu, bir
boru ile toplar, tabur nizam› alt›na getirebilir.” Sen, ey
insan, desen: “‹nanmam.” Ne kadar divanece bir inkâr
oldu¤unu bilirsin. Aynen onun gibi, hiçlikten, yeniden
ordu misal bütün hayvanat ve sair zîhayat›n tabur misal
cesetlerini kemal-i intizamla ve mizan-› hikmetle o be-

denlerin zerrat›n› ve letaifini emr-i 
2 o¿ƒoµn«na røoc ile kayde-

dip yerlefltiren ve her karnda, hatta her baharda rûy-i ze-
minde yüz binler ordu misal zevilhayat›n envalar›n› ve ta-
ifelerini icat eden bir Zat-› Kadîr-i Alîm, tabur misal bir
cesedin nizam› alt›na girmekle birbiriyle tan›flan zerrat-›
esasiye ve ecza-i asliyeyi bir sayha ile Sur-u ‹srafil’in bo-
rusuyla nas›l toplayabilir; istib’at suretinde denilir mi?
Denilse, eblehçesine bir divaneliktir.
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bidayet: bafllang›ç, ilk.
ceset: beden.
divane: deli, ak›ls›z.
ebleh: ahmak, aptal.
ecza-i asliye: as›l parçalar.
efrat: fertler.
enva: türler, neviler.
hayat: dirilik, canl›l›k.
hayvanat: hayvanlar.
icat: yoktan var etme.
inkâr: inanmama, kabul etme-
me.
infla: yapma.
istib’at: ak›ldan uzak görme.
istirahat: dinlenme, rahatlama.
karn: zaman, yüzy›l.
kemal-i intizam: tam ve eksiksiz
düzen.
letaif: duygular.
mizan-› hikmet: hikmetli ölçü.
nizam: dizi, s›ra, düzen, tertip.
ordumisal: ordu gibi.
rûy-i zemin: yeryüzü.
sayha: ses, seslenifl.
Sur-u ‹srafil: Hz. ‹srafil’in Sur’u;
Allah’›n emri ile Hz. ‹srafil’in k›ya-
met kopaca¤› zaman üfleyece¤i
boru.
tabur: alaydan küçük askerî bir-
lik.
taburmisal: tabur gibi.
taife: topluluk.
tasvir: anlatma ifade etme.
temsil: k›yaslama tarz›nda ben-
zetme.
teflkil: bir araya getirme.
Zat-› Kadîr-i Alîm: her fleyi bilen
ve her fleye gücü yeten zat, Allah.
zerrat: zerreler, çok ufak parça-
lar.
zerrat-› esasiye: esas parçalar.
zevilhayat: canl›lar.
zeyil: ek, ilâve.
zîhayat: canl›.

1. Yâsin Suresi: 78-79.
2. "Ol!" der; oluverir. (Yâsin Suresi: 82.)



Hem Kur’ân, kâh oluyor ki, Cenab-› Hakk›n ahirette
harika ef’allerini kalbe kabul ettirmek için ihzariye hük-
münde ve zihni tasdike müheyya etmek için bir i’dadiye
suretinde, dünyadaki acayip ef’alini zikreder. Veyahut,
istikbalî ve uhrevî olan ef’al-i acibe-i ‹lâhiyeyi öyle bir su-
rette zikreder ki, meflhudumuz olan çok nazireleriyle on-
lara kanaatimiz gelir. Meselâ,

1 lÚ/Ñoe lº«°/ünNnƒog GnPpÉna mánØr£of røpe o√Énær≤n∏nN ÉsfnG o¿É°nùfp’rGnônj r⁄n nhnG
tâ, surenin ahirine kadar. ‹flte flu bahiste, haflir mesele-
sinde, Kur’ân-› Hakîm haflri ispat için, yedi sekiz surette,
muhtelif bir tarzda ispat ediyor.

Evvelâ, nefl’e-i ulây› nazara verir, der ki: “Nutfeden
alakaya, alakadan mudgaya, mudgadan tâ hilkat-i insa-
niyeye kadar olan nefl’etinizi görüyorsunuz. Nas›l oluyor
ki, nefl’e-i uhray› inkâr ediyorsunuz? O, onun misli, bel-
ki daha ehvenidir.”

Hem, Cenab-› Hak, insana karfl› etti¤i ihsanat-› azîme-

yi 
2 GkQÉnf pön†rNn’rGpônés°ûdG nøpe rºoµnd nπn©nL …/òsdG kelimesiyle ifla-

ret edip, der: “Size böyle nimet eden bir Zat, sizi bafl›bofl
b›rakmaz ki, kabre girip kalkmamak üzere yatas›n›z.”

Hem, remzen der: “Ölmüfl a¤açlar›n dirilip yeflillen-
mesini görüyorsunuz. Odun gibi kemiklerin hayat bul-
mas›n› k›yas edemeyip, istib’at ediyorsunuz. Hem, se-
mavat ve arz› halk eden, semavat ve arz›n meyvesi olan
insan›n hayat ve memat›ndan âciz kal›r m›? Koca a¤ac›
idare eden, o a¤ac›n meyvesine ehemmiyet vermeyip 

acayip: flafl›rt›c› ve hayret verici.
alâka: bebe¤in anne karn›ndaki
40-80’inci günleri aras›ndaki dev-
resi.
arz: yer, dünya.
bahis: konu.
ef’al: fiiller, ifller.
ef’al-i acibe-i ‹lâhiye: Allah’›n in-
sanlar› hayretlere düflüren zat›na
has fiilleri, iflleri.
ehven: kolay.
evvelâ: ilk önce.
halk: yaratma, yarat›fl.
harika: ola¤anüstü vas›flar tafl›-
yan ve hayranl›k hissi uyand›ran.
haflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n diriltilip bir yere top-
lanmalar›.
hilkat-i insan: insan›n yarat›l›fl›.
idadiye: haz›rl›k.
ihsanat: nimetler, iyilikler.
ihzariye: haz›rl›k.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma.
istib’at: ak›ldan uzak görme.
istikbalî: gelecek ile ilgili.
kâh: bazen.
k›yas: karfl›laflt›rma.
memat: ölüm.
meflhut: gözle görülen.
misil: benzer.
mudga: et parças›, bir çi¤nem et.
müheyya: haz›rlamak.
muhtelif: çeflitli
nazar: dikkat.
nazire: örnek, benzer.
nefl’e-i uhra: öldükten sonra ikin-
ci kez yarat›l›fl.
nefl’e-i ulâ: ilk yarat›l›fl.
nefl’et: meydana gelme, oluflma.
nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤› maddî
ve manevî faydal› fley.
remzen: iflareten.
semavat: gökler.
suret: biçim.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul etme,
do¤rulama.
uhrevî: ahirete ait.
zikretmek: konuflmak, bahset-
mek.

1. Görmedi mi o insan? Biz onu bir damla sudan yaratt›k da, sonra o Bize apaç›k bir düflman
kesiliverir. (Yâsin Suresi: 77.)

2. Odur ki, yemyeflil a¤açtan size atefl ç›kar›r. (Yâsin Suresi: 80.)
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baflkas›na mal eder mi? Bütün a¤ac›n neticesini terk et-
mekle, bütün eczas›yla hikmetle yo¤rulmufl hilkat flecere-
sini abes ve beyhude yapar m›, zannedersiniz?”

Der: “Haflirde sizi ihya edecek zat, öyle bir zatt›r ki,
bütün kâinat Ona emirber nefer hükmündedir, emr-i 
1 o¿ƒoµn«na røoc ’e karfl› kemal-i ink›yat ile serfüru eder. Bir

bahar› halk etmek bir çiçek kadar Ona ehven gelir, bü-
tün hayvanat› icat etmek bir sinek icad› kadar kudretine

kolay gelir bir zatt›r. Öyle bir Zata karfl› 
2 nΩÉn¶p©rdG »p«rëoj røne

deyip, kudretine karfl› taciz ile meydan okunmaz.” Son-

ra, 
3 mArÀn°T uπoc oäƒoµn∏ne /√pón«pH …/òsdG n¿ÉnërÑ°oùna tabiriyle, “Her fle-

yin dizgini elinde, her fleyin anahtar› yan›nda, gece ve
gündüzü, k›fl ve yaz› bir kitap sahifeleri gibi kolayca çe-
virir, dünya ve ahireti iki menzil gibi; bunu kapar, onu
açar bir Kadîr-i Zülcelâl’dir. Madem böyledir, bütün delâ-

ilin neticesi olarak 
4 n¿ƒo©nLrôoJ p¬r«dpGnh , yani kabirden sizi ih-

ya edip, haflre getirip, huzur-u kibriyas›nda hesab›n›z›
görecektir.”

‹flte flu ayetler haflrin kabulüne zihni müheyya etti, kal-
bi de haz›r etti. Çünkü, nezairini dünyevî ef’al ile de gös-
terdi.

Hem, kâh oluyor ki, ef’al-i uhreviyesini öyle bir tarzda
zikreder ki, dünyevî nezairlerini ihsas etsin; tâ, istib’at ve 
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abes: lüzumsuz ve gayesiz, bofl.
âciz: gücü yetmez, güçsüz.
beyhude: bofluna.
delâil: deliller, ispat vas›talar›.
dizgin: kontrol, yönetim.
ecza: parçalar, k›s›mlar.
ef’al: fiiller, ifller.
ef’al-i uhreviye: Allah’›n ahiret-
teki fiilleri.
ehven: kolay.
emirber: emre haz›r.
haflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n diriltilip bir yere top-
lanmalar›, k›yametten sonra in-
sanlar›n diriltilip toplanacaklar›
yer.
hikmet: fayda, maksat, ‹lâhî ga-
ye.
hilkat: yarat›l›fl.
huzur-u kibriya: sonsuz büyük-
lük sahibi olan Allah’›n huzuru.
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme.
ihsas: hissettirme.
ihya: diriltme, hayat verme.
istib’at: ak›ldan uzak görme.
Kadîr-i Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük ve sonsuz kudret sahibi, Al-
lah.
kâh: bazen.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
kemal-i ink›yat: tam itaat.
mal etmek: ait k›lmak, üzerine
vermek veya almak.
menzil: yer, mekân.
müheyya: haz›rlanm›fl, haz›r.
nefer: rütbesiz asker, er.
netice: sonuç.
nezair: benzerler, örnekler.
flecere: a¤aç.
serfüru: bafl e¤me; itaat.
tabir: ifade, söz.
taciz: âciz b›rakma.
tarz: usul, flekil.

1. "Ol!" der; oluverir. (Yâsin Suresi: 82.)
2. Çürümüfl kemikleri kim diriltecek? (Yâsin Suresi: 78.)
3. fian› yücedir Onun ki, her fleyin hüküm ve tasarrufu elindedir. (Yâsin Suresi: 83.)
4. Siz de Ona döndürüleceksiniz. (Yâsin Suresi: 83.)



inkâra meydan kalmas›n. Meselâ, 
1 ränQuƒoc¢oùrªs°ûdGGnPpG ilâ-

ahir ve 
2 ränôn£nØrfG oABÉnªs°ùdG GnPpG ilâahir ve 

3 râs≤n°ûrfG oABÉnªs°ùdG GnPpG .

‹flte flu surelerde, k›yamet ve haflirdeki ink›lâbat-› azî-
meyi ve tasarrufat-› rububiyeti öyle bir tarzda zikreder ki,
insan onlar›n nazirelerini dünyada, meselâ güzde, bahar-
da gördü¤ü için, kalbe dehflet verip akla s›¤mayan o in-
k›lâbat› kolayca kabul eder. fiu üç surenin meal-i icmalî-
sine iflaret dahi pek uzun olur. Onun için bir tek kelime-
yi numune olarak gösterece¤iz.

Meselâ, 
4 ränöpûof o∞oë°tüdG GnPpG kelimesiyle ifade eder ki,

haflirde herkesin bütün a’mali bir sahife içinde yaz›l› ola-
rak neflrediliyor. fiu mesele kendi kendine çok acip oldu-
¤undan ak›l ona yol bulamaz. Fakat, surenin iflaret etti¤i
gibi, haflr-i baharîde baflka noktalar›n naziresi oldu¤u gi-
bi, flu neflr-i suhuf naziresi pek zahirdir. Çünkü her mey-
vedar a¤aç ve çiçekli bir otun da amelleri var, fiilleri var,
vazifeleri var. Esma-i ‹lâhiyeyi ne flekilde göstererek tes-
bihat etmifl ise ubudiyetleri var. ‹flte onun bütün bu amel-
leri, tarih-i hayatlar›yla beraber umum çekirdeklerinde,
tohumcuklar›nda yaz›l›p baflka bir baharda, baflka bir ze-
minde ç›kar. Gösterdi¤i flekil ve suret lisan›yla gayet fa-
sih bir surette analar›n›n ve as›llar›n›n a’malini zikretti¤i
gibi dal, budak, yaprak, çiçek ve meyveleriyle sahife-i
a’malini neflreder. ‹flte gözümüzün önünde bu hakîmâne, 

a’mal: ameller, ifller.
amel: fiil, ifl.
as›l: temel, kök, bafllang›ç
dehflet: korkma, ürkme, flaflma.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
fasih: güzel, düzgün ve aç›k ko-
nuflma.
gayet: çok, son derece.
hakîmâne: her fleyin belirli gaye-
lere yönelik olarak, manal›, fay-
dal› ve tam yerli yerinde yap›lma-
s›.
haflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n diriltilip bir yere top-
lanmalar›.
haflr-i baharî: bahar mevsiminde
bitkilerin ve hayvanlar›n dirilifli.
nazire: örnek, benzer.
ilâahir: sonuna kadar.
ink›lâbat: ink›lâplar, de¤iflmeler.
ink›lâbat-› azîme: çok büyük dö-
nüflümler, baflkalafl›mlar; çok bü-
yük y›k›l›p baflka bir flekilde yeni-
den oluflmalar.
k›yamet: kâinat›n tahrip edilip y›-
k›lmas›.
lisan: dil.
meal-i icmalî: k›saca aç›klama.
nazire: benzer, örnek.
neflir: meydana ç›kmak, yay›l-
mak.
neflretme: meydana ç›kma, ya-
y›lma.
neflr-i suhuf: sayfalar›n aç›lmas›;
haflir zaman›, insanlar›n hesapla-
r›n›n görülmesi için amel defter-
lerinin meydana ç›kar›l›p herke-
sin hesab›n›n görülmesi.
numune: örnek, misal.
sahife-i a’mal: amellerin sayfas›,
yap›lan ifllerin yaz›lm›fl oldu¤u
sayfa.
suret: tarz, biçim.
tarih-i hayat: hayat tarihi, hayat›
boyunca yaflad›¤› hâller ve du-
rumlar.
tasarrufat-› rububiyet: her fleyi
idare ve terbiye eden Allah’›n ida-
re ve icraatlar›.
tesbihat: Allah’› öven ve kusur-
dan yüce tutan sözler ve varl›kla-
r›n hâl diliyle bu manay› ifade et-
mesi.
ubudiyet: kulluk.
zahir: görünen, görünür.
zemin: yer.

1. Günefl dürülüp topland›¤›nda... (Tekvir Suresi: 1.)
2. Gök yar›ld›¤› zaman... (‹nfitar Suresi: 1.)
3. Gök yar›ld›¤›nda... (‹nflikak Suresi: 1.)
4. Amel defterleri aç›ld›¤›nda... (Tekvir Suresi: 10.)
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hafîzâne, müdebbirâne, mürebbiyâne, lâtifâne flu ifli ya-

pan Odur ki, der: 
1 ränöpûof o∞oë°tüdG GnPpG .

Baflka noktalar› buna k›yas eyle. Kuvvetin varsa istin-
bat et. Sana yard›m için bunu da söyleyece¤iz:

‹flte 
2 ränQuƒoc ¢oùrªs°ûdGGnPpG .

fiu kelâm, “tekvir” lâfz›yla, yani sarmak ve toplamak
manas›yla parlak bir temsile iflaret etti¤i gibi, nazirini da-
hi ima eder.

• Bir inc i : Evet, Cenab-› Hak taraf›ndan adem ve esîr
ve sema perdelerini aç›p, günefl gibi dünyay› ›fl›kland›ran
p›rlantamisal bir lâmbay›, hazine-i rahmetinden ç›kar›p
dünyaya gösterdi. Dünya kapand›ktan sonra o p›rlanta-
y› perdelerine sar›p kald›racak.

• ‹ k inc i : Veya ziya meta›n› neflretmek ve zeminin
kafas›na ziyay› zulmetle münavebeten sarmakla muvaz-
zaf bir memur oldu¤unu; ve her akflam o memura meta-
›n› dahi toplatt›r›p, gizlendi¤i gibi; kâh olur bir bulut
perdesiyle al›fl veriflini az yapar, kâh olur ay onun yüzü-
ne karfl› perde olur, muamelesini bir derece çeker. Meta-
›n› ve muamelât defterlerini toplad›¤› gibi, elbette o me-
mur, bir vakit o memuriyetten infisal edecektir. Hatta
hiçbir sebeb-i azil bulunmazsa, flimdilik küçük, fakat bü-
yümeye yüz tutmufl yüzündeki iki leke büyümekle, gü-
nefl, yerin bafl›na izn-i ‹lâhî ile sard›¤› ziyay› emr-i Rabba-
nî ile geriye al›p; güneflin bafl›na sar›p, “Haydi yerde iflin 
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âdem: insan.
adem: yokluk, hiçlik.
emr-i Rabbanî: Allah’›n emri.
esîr: kâinattaki boflluklar› doldu-
ran, havadan hafif olup ›s› ve ›fl›¤›
nakleden cevher.
hafîzâne: koruyup gözeterek,
esirgeyerek ve saklayarak.
hazine-i rahmet: Rahmet hazi-
nesi.
ima: iflaret.
infisal: görevinden ayr›lma.
istinbat: bir söz veya iflten gizli
bir mana ç›karma.
izn-i ‹lâhî: Allah’›n izni.
kâh: bazen.
kelâm: söz.
k›yas: karfl›laflt›rma.
lâf›z: söz, kelime.
lâtifâne: hofl ve güzel bir flekilde.
memur: görevli.
memuriyet: memurluk.
meta: mal.
muamelât: ifller.
muamele: davran›fl, ifl.
müdebbirâne: her fleyi önceden
düflünerek.
münavebet: nöbetleflme.
mürebbiyâne: terbiye ederek,
e¤iterek.
muvazzaf: görevli, vazifeli.
nazir: benzer.
neflretmek: yaymak.
sebeb-i azil: görevinden ay›rma
sebebi.
sema: gökyüzü, gök.
temsil: benzetme.
ziya: ›fl›k.

1. Amel defterleri aç›ld›¤›nda... (Tekvir Suresi: 10.)

2. Günefl dürülüp topland›¤›nda... (Tekvir Suresi: 1.)



kalmad›,” der. “Cehenneme git, sana ibadet edip, senin
gibi bir memur-u musahhar› sadakatsizlikle tahkir eden-

leri yak” der; 
1 ränQuƒoc¢oùrªs°ûdGGnPpG ferman›n› lekeli siyah yü-

züyle yüzünde okur.

@

ferman: emir, buyruk.
memur-u musahhar: emre itaat
eden memur.
sadakat: ba¤l›l›k.
tahkir: hakaret. 1. Günefl dürülüp topland›¤›nda... (Tekvir Suresi: 1.)
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Zeylin Beflinci Parças›
Evet, nass-› hadis ile nev-i beflerin en mümtaz flahsi-

yetleri olan yüz yirmi dört bin enbiyan›n 1 icma ve teva-
türle, k›smen fluhuda ve k›smen hakkalyakîne istinaden,
müttefikan ahiretin vücudundan ve insanlar›n oraya sevk
edilece¤inden ve bu kâinat Hâl›k’›n›n kat’î vaat etti¤i ahi-
reti getirece¤inden haber verdikleri gibi; ve onlar›n ver-
dikleri haberi keflif ve fluhut ile ilmelyakîn suretinde tas-
dik eden yüz yirmi dört milyon evliyan›n o ahiretin vücu-
duna flahadetleriyle; ve bu kâinat›n Sâni-i Hakîm’inin bü-
tün esmas›, bu dünyada gösterdikleri cilveleriyle bir
âlem-i bekay› bilbedahe iktiza ettiklerinden, yine ahiretin
vücuduna delâletiyle; ve her sene baharda rûy-i zeminde
ayakta duran had ve hesaba gelmez ölmüfl a¤açlar›n ce-

nazelerini emr-i 
2 o¿ƒoµn«na røoc ile ihya edip 

3 pärƒnŸrG nór©nH oår©nH
’e mazhar eden ve haflir ve neflrin yüz binler numunesi
olarak nebatat taifelerinden ve hayvanat milletlerinden
üç yüz bin nevileri haflir ve neflreden hadsiz bir Kudret-i
Ezeliye ve hesaps›z ve israfs›z bir Hikmet-i Ebediye ve
r›zka muhtaç bütün zîruhlar› kemal-i flefkatle gayet hari-
ka bir tarzda iafle ettiren ve her baharda az bir zamanda
had ve hesaba gelmez enva-› ziynet ve mehasini gös-
teren bir rahmet-i bâkiye ve bir inayet-i daime, bilbeda-
he ahiretin vücudunu istilzam ile; ve flu kâinat›n en mü-
kemmel meyvesi ve Hâl›k-› Kâinat’›n en sevdi¤i masnuu 
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had: s›n›r.
hakkalyakîn: bizzat yaflayarak
kesin bilgi edinme.
Hâl›k: her fleyi yaratan Allah.
Hâl›k-› Kâinat: kâinat›n yarat›c›s›
olan Allah.
harika: her zaman rastlanmayan,
ola¤anüstü.
haflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n diriltilip bir yere top-
lanmalar›.
hayvanat: hayvanlar.
Hikmet-i Ebediye: Allah’›n son-
suz gayeleri.
iafle: besleme, yedirip içirme.
icma: fikir birli¤i.
ihya: hayat verme, diriltme.
iktiza: gerektirme.
ilmelyakîn: kesin bilgiye dayana-
rak, kuflkuya yer b›rakmayacak
biçimde ö¤renme.
inayet-i daime: devaml› yard›m,.
istilzam: gerektirme.
istinat: dayanma.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
kat’î: kesin.
kemal-i flefkat: tam ve eksiksiz
flefkat.
keflif: manevî âlemlerde baz›
olaylar› ve hakikatleri görme.
Kudret-i Ezelî: Allah’›n sonsuz
kudreti.
masnu: sanatla yap›lm›fl varl›k.
mazhar: erifltiren.
mehasin: güzellikler.
mümtaz: seçkin, üstün.
mükemmel: tamamlanm›fl, nok-
sans›z, eksiksiz.
müttefikan: hep beraber, birle-
flerek.
nass-› hadis: hadisin delil olmas›;
hadisin hükmü.
nebatat: bitkiler.
neflir: meydana ç›kma, yay›lma.
nev-i befler: insanl›k.
nevi: tür, çeflit.
numune: örnek, misal.
rahmet-i bâkiye: sonsuz rahmet.
rûy-i zemin: yeryüzü.
flan: yüksek makam.
Sâni-i Hakîm: her fleyi sanatla ve
hikmetle yaratan Allah.
sevk: gönderme, aktarma.
fluhut: gözle görme.
taife: topluluk.
tarz: biçim, flekil, suret.
tasarruf: sarf etme; faaliyet, icra-
at
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tevatür: do¤rulu¤u kesin olarak
kan›tlanan haber.
vaat: söz verme.
vücut: var olmas›.
zeyil: ilâve, ek.
zîruh: ruh sahibi.

ahiret: öteki dünya.
âlem-i beka: sonsuzluk âle-

mi, ahiret.
bilbedahe: apaç›k bir flekilde.

enva-› ziynet: süs çeflitleri.
esma: isimler.

1. Hâkim, Müstedrek, 2:652; ‹bni Sa'd, Tabakatü'l-Kübra, 1:32; ‹bni Hibban, Sahih, 2:77; Müsned,
5:265-266; Taberanî, Mu'cemü'l-Kebir, 8:217; Veliyyüddin Tebrizî, Miflkâtü'l-Mesabih, 3:122.

2. "Ol!" der; oluverir. (Yâsin Suresi: 82.)

3. Öldükten sonra dirilifl.



ve kâinat›n mevcudat›yla en ziyade alâkadar olan insan-
daki fledit, sars›lmaz, daimî olan aflk-› beka ve flevk-i
ebediyet ve âmâl-i sermediyet, bilbedahe iflareti ve de-
lâletiyle, bu âlem-i fânîden sonra bir âlem-i bâkî ve bir
dâr-› ahiret ve bir dâr-› saadet bulundu¤unu o derece
kat’î bir surette ispat ederler ki, dünyan›n vücudu kadar,
bilbedahe ahiretin vücudunu kabul etmeyi istilzam eder-
ler. (HAfi‹YE)

Madem Kur’ân-› Hakîm’in bize verdi¤i en mühim bir
ders, iman-› bilahirettir ve o iman da bu derece kuvvetli-
dir ve o imanda öyle bir rica ve bir teselli var ki, yüz bin
ihtiyarl›k, bir tek flahsa gelse, bu imandan gelen teselli

mukabil gelebilir. Biz ihtiyarlar 
1 p¿ÉnÁ/’rG p∫Énªnc '¤nY ! oórªnërdnG

deyip, ihtiyarl›¤›m›za sevinmeliyiz.

* * *

adem: yokluk.
âlem-i bâkî: sonsuz olan ahiret
âlemi.
âlem-i fânî: fânî dünya, gelip ge-
çici âlem.
âmâl-i sermediyet: devaml›l›¤a,
süreklili¤e yönelik emeller.
âsâr: izler.
aflk-› beka: sonsuzluk aflk›, son-
suz yaflamaya karfl› duyulan afl›r›
arzu.
bilbedahe: apaç›k bir flekilde.
dâr-› ahiret: Ahiret yurdu.
dâr-› saadet: mutluluk yeri, Cen-
net.
delâlet: delil olma, gösterme, de-
lillerle gösterme.
ebedî: sonsuz.
gayet: çok, fazla, son derece.
hadsiz: s›n›rs›z.
Hâl›k-› Kâinat: kâinat›n yarat›c›s›
olan Allah.
hamd: methetme, övme.
harika: her zaman rastlanmayan,
ola¤anüstü
ihbar: haber verme.
ihtiyarl›k: yafll›l›k.
iman: inanç.
iman-› ahiret: ahirete iman.
iman-› bilahiret: ahirete iman.
inkâr: kabul etmeme.
ispat: do¤ruyu ortaya koyma, ka-
n›tlama.
istilzam: gerektirme.
kâfi: yeterli.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
kat’î: kesin.
kemal: olgunluk.
Kuran-› Hakîm: her fleyi hikmetli
olan Kuran.
küre-i arz: dünya.
madem: öyle ise, de¤il mi ki.
masnu: sanatla yap›lm›fl varl›k.
mevcudat: var olan her fley, ya-
rat›lm›fl fleylerin tamam›
mühim: önemli, ehemmiyetli.
mukabil: karfl›l›k.
mükemmel: tamamlanm›fl, nok-
sans›z, eksiksiz.
münevvere: nurlu.
müflkül: zor.
nazire: örnek, misil.
nefiy: inkâr etme.
rica: ümit.

saltanat: hükümdarl›k.
fledit: fliddetli.
flevk-i ebediyet: sonsuzluk
iste¤i.
sübut: sabit olma, kesinlefl-

me.
sübutî: gerçek, do¤ru.
suret: biçim.
temafla: bakma, bak›p sey-
retme.

temsil: benzetme.
teselli: avutma, ümit.
umumî: genel.
vücut: varl›k, var olma.
ziyade: çok, fazla.

1. Kâmil imandan dolay› Allah’a hamd olsun.
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HAfi‹YE: Evet, sübutî bir emri ihbar etmenin kolayl›¤› ve inkâr ve nef-
yetmenin gayet müflkül oldu¤u bu temsilden görünür. fiöyle ki:

Biri dese, “Meyveleri süt konserveleri olan gayet harika bir bahçe kü-
re-i arz üzerinde vard›r”; di¤eri dese, “Yoktur.” ‹spat eden, yaln›z onun
yerini veyahut baz› meyvelerini göstermekle kolayca davas›n› ispat eder.
‹nkâr eden adam, nefyini ispat etmek için küre-i arz› bütün görmek ve
göstermekle davas›n› ispat edebilir.

Aynen öyle de, Cenneti ihbar edenler, yüz binler tereflfluhat›n›, meyve-
lerini, âsâr›n› gösterdiklerinden kat-› nazar, iki flahid-i sad›k›n sübutuna fla-
hadetleri kâfi gelirken; onu inkâr eden, hadsiz bir kâinat› ve hadsiz ebedî
zaman› temafla etmek ve görmek ve eledikten sonra inkâr›n› ispat edebi-
lir, ademini gösterebilir. ‹flte, ey ihtiyar kardefller, iman-› ahiretin ne kadar
kuvvetli oldu¤unu anlay›n›z. Said Nursî
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EY KARDEfi! E¤er hikmet-i âlemin t›ls›m›n› ve hilkat-i
insan›n muammas›n› ve hakikat-i salât›n rumuzunu bir
parça fehmetmek istersen, nefsimle beraber flu temsilî
hikâyeci¤e bak:

Bir zaman bir sultan varm›fl. Servetçe onun pek çok
hazineleri vard›. Hem o hazinelerde her çeflit cevahir, el-
mas ve zümrüt bulunuyormufl. Hem, gizli, pek acayip
defineleri varm›fl. Hem, kemalâtça sanayi-i garibede pek
çok mahareti varm›fl. Hem, hesaps›z fünun-u acibeye
marifeti, ihatas› varm›fl. Hem, nihayetsiz ulûm-u bediaya
ilim ve ›tt›lâ› varm›fl.

‹flte her cemal ve kemal sahibi, kendi cemal ve kema-
lini görmek ve göstermek istemesi s›rr›nca, o sultan-› zî-
flan dahi istedi ki, bir meflher açs›n, içinde sergiler dizsin; 
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cevher.
fehmetmek: anlamak.
fünun-u acibe: flafl›rt›c› fen ve
ilimler.
hakikat-i salât: namaz›n hakika-
ti, asl›.
hazine: mücevher ve de¤erli efl-
yalar deposu.
hikmet-i âlem: kâinat›n yarat›l-
mas›ndaki gaye ve fayda.
hilkat-i insan: insan›n yarat›l›fl›.
›tt›lâ: bilgi sahibi olma, haberdar
olma.
ihata: kuflatma.
intizam: düzenlilik.
kemal: mükemmellik, kusursuz-
luk.
kemalât: mükemmellikler, ku-
sursuzluklar, üstünlükler.
maharet: beceri.
marifet: bilgi tan›ma.
meflher: sergi.
muamma: anlafl›lmas› zor s›r, gi-
zem.
nefis: kiflinin kendisi.
rumuz: iflaretler.
sanayi-i garibe: benzersiz sanat-
lar.
sultan: padiflah.
sultan-› zîflan: flan ve fleref sahi-
bi sultan.
temsilî: örne¤e dayal›..
t›ls›m: flifre, s›r.
ulûm-u bedia: güzel sanatlar il-
mi.
zümrüt: yeflil renkli de¤erli mü-
cevher.

acayip: flafl›rt›c› ve hayret ve-
rici fleyler.

cemal: güzellik.
cevahir: de¤erli eflyalar.

define: hazine.
elmas: çok k›ymetli bir mü-

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • Yemin olsun günefle ve ayd›nl›¤›na. • Ve onu ta-
kip eden aya. • Ve onu gösteren güne. • Ve onu örten geceye. • Ve gökyüzüne ve onu bi-
na edene. • Ve yeryüzüne ve onu yay›p döfleyene. • Ve insana ve onu intizamla yaratana.
(fiems Suresi: 1-7.)

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



tâ nâs›n enzar›nda saltanat›n›n haflmetini, hem serveti-
nin flaflaas›n›, hem kendi sanat›n›n harikalar›n›, hem
kendi marifetinin garibelerini izhar edip, göstersin. Tâ,
cemal ve kemal-i manevîsini iki vecihle müflahede etsin:
Bir veçhi, bizzat nazar-› dekaikaflinas›yla görsün; di¤eri,
gayrin nazar›yla baks›n. 

Bu hikmete binaen cesim ve genifl ve muhteflem bir
kasr› yapmaya bafllad›. fiahane bir surette dairelere,
menzillere taksim ederek hazinelerinin türlü türlü muras-
saat›yla süslendirip, kendi dest-i sanat›n›n en lâtif, en gü-
zel eserleriyle ziynetlendirip, fünun-u hikmetinin en ince-
likleriyle tanzim edip düzelterek ve ulûmunun âsâr-›
mu’cizekârâneleriyle donatarak tekmil ettikten sonra,
her bir taam ve nimetlerinin bütün çeflitlerinden en leziz-
lerini cami sofralar, o sarayda kurdu. Her bir taifeye lâ-
y›k bir sofra tayin etti. Öyle sahavetkârâne ve sanatper-
verâne bir ziyafet-i amme ihzar etti ki, güya her bir sof-
ra, yüz sanayi-i lâtifenin eserleriyle vücut bulmufl gibi,
k›ymetli hadsiz nimetleri serdi.

Sonra, aktâr-› memleketindeki ahali ve raiyetini, sey-
re ve tenezzühe ve ziyafete davet etti.

Sonra, bir yaver-i ekremine saray›n hikmetlerini ve
müfltemilât›n›n manalar›n› bildirerek, onu üstat ve tarif
edici tayin etti. Tâ ki, saray›n sâniini, saray›n müfltemilâ-
t›yla ahaliye tarif etsin ve saray›n nak›fllar›n›n rumuzlar›-
n› bildirip, içindeki sanatlar›n›n iflaretlerini ö¤retip, deru-
nundaki manzum murassalar ve mevzun nukufl nedir ve 

ahali: halk.
aktâr-› memleket: memleketin
her taraf›.
âsâr-› mu’cizekârâne: kimsenin
yapamayaca¤› mükemmellikte
mu’cize eserler.
binaen: dayanarak.
bizzat: kendisi.
cami: kapsay›c›.
cemal: güzellik.
cesim: cüsseli, büyük.
derun: iç yap›, iç yüz.
dest-i sanat: sanat eli.
enzar: bak›fllar, dikkatler.
fünun-u hikmet: varl›klardaki
hikmetli ve ince s›rlar› ortaya ç›-
karan fenler, ilimler.
garibe: benzersiz, garip fley.
gayr: baflkas›, kendi d›fl›nda.
güya: sanki.
hadsiz: s›n›rs›z.
harika: hayranl›k hissi uyand›ran.
haflmet: ihtiflam, heybet, gör-
kem.
hazine: define.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›.
ihzar: haz›rlama.
izhar: ortaya ç›karma.
kas›r: saray.
kemal-i manevî: manevî mü-
kemmellik.
lâtif: güzel, hofl.
leziz: lezzetli.
mana: anlam.
manzum: düzenli.
marifet: genifl bilgi ve beceri.
menzil: konak.
mevzun: ölçülü.
muhteflem: görkemli, flanl›.
murassa: süs.
murassaat: de¤erli tafllarla süslü
ifllemeler.
müflahede: gözlem.
müfltemilât: içindekiler.
nak›fl: süs inceli¤i
nâs: insanlar.
nazar-› dekaikaflina: incelikleri
gören bak›fl.
nimet: ihsan, iyilik.
nukufl: nak›fllar.
raiyet: halk, vatandafllar.
rumuz: iflaretler, semboller.
sahavetkârâne: cömertçe.
saltanat: padiflahl›k.
sanatperverâne: sanata düflkün
bir flekilde.
sanayi-i lâtife: güzel ince sanat-
lar.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
servet: zenginlik, varl›k.
seyir: bakma, seyretme.
suret: biçim, flekil.
flahane: son derece güzel, fevka-

lâde.
flaflaa: gösterifl.
taam: yemek, afl, yiyecek.
taife: topluluk.
taksim: paylaflma, bölme.
tanzim: düzenleme, s›raya
koyma.
tarif: tan›t›c›, tan›tma.

tayin: görevlendirme, atama,
belirleme.
tekmil: tamamlama, mü-
kemmellefltirme.
tenezzüh: gezinti.
ulûm: ilimler.
üstat: ö¤retmen.
vecih: yön.

veçhi: yönü.
vücut bulmak: var olmak.
Yaver-i Ekrem: Hz. Peygam-
ber.
ziyafet: yemek flöleni.
ziyafet-i amme: herkesin ka-
t›ld›¤› ziyafet.
ziynet: süs.
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ne vecihle saray sahibinin kemalât›na ve hünerlerine de-
lâlet ettiklerini, o saraya girenlere tarif etsin ve girmenin
adab›n› ve seyrin merasimini bildirip, o görünmeyen sul-
tana karfl› marziyat› dairesinde teflrifat merasimini tarif
etsin.

‹flte o muarrif üstad›n, her bir dairede birer avanesi bu-
lunuyor. Kendisi, en büyük dairede flakirtleri içinde dur-
mufl, bütün seyircilere flöyle bir tebligatta bulunuyor, di-
yor ki:

“Ey ahali! fiu kasr›n meliki olan seyyidimiz, bu fleyle-
rin izhar›yla ve bu saray› yapmas›yla, kendini size tan›t-
t›rmak istiyor; siz dahi onu tan›y›n›z ve güzelce tan›ma-
ya çal›fl›n›z.

“Hem, flu tezyinatla, kendini size sevdirmek istiyor; siz
dahi onun sanat›n› takdir ve ifllerini istihsan ile kendinizi
ona sevdiriniz.

“Hem, bu gördü¤ünüz ihsanat ile size muhabbetini
gösteriyor; siz dahi itaat ile ona muhabbet ediniz.

“Hem, flu görünen in’am ve ikramlar ile size flefkatini
ve merhametini gösteriyor; siz dahi flükür ile ona hürmet
ediniz.

“Hem, flu kemalât›n›n âsâr›yla, manevî cemalini size
göstermek istiyor; siz dahi onu görmeye ve teveccühünü
kazanmaya ifltiyak›n›z› gösteriniz.

“Hem, bütün flu gördü¤ünüz masnuat ve müzeyyenat
üstünde birer mahsus sikke, birer hususî hatem, birer 
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olunan fleyler, istenenler.
masnuat: sanat eseri varl›klar.
melik: hükümdar.
merasim: tören.
merhamet: ac›mak, flefkatte bu-
lunmak.
muarrif: tarif eden, tan›t›c›.
muhabbet: sevgi, dostluk.
müzeyyenat: süslü fleyler.
seyir: yürüyüfl.
seyyid: efendi, reis.
sikke: iflaret, mühür.
flakirt: ö¤renci, talebe.
flefkat: içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
flükür: memnuniyet, hoflnutluk.
takdir: takdir etmek.
tarif: tan›tma.
tebligat: bildiriler.
teflrifat: kabul töreni, protokol
teveccüh: ilgi, yönelifl.
tezyinat: süslü, nak›fll›.
üstat: ö¤retici muallim.
vecih: yön, tarz.

adap: edepler, kurallar.
ahali: halk.
âsâr: eserler.
avane: yard›mc›.
cemal: güzellik.
delâlet: iflaret etme, delil ol-
ma.
hatem: mühür, damga.

hususî: özel.
hüner: beceri.
hürmet: sayg›.
ihsanat: iyilikler, ba¤›fllar.
ikram: arma¤an, ba¤›fl.
in’am: nimetlendirme.
istihsan: güzel bulma.
ifltiyak: fliddetli arzu ve istek.

itaat: uyma, dinleme.
izhar: aç›¤a vurma.
kas›r: köflk, saray.
kemalât: iyilikler, mükem-
mellikler.
mahsus: özel olan.
manevî: maddî olmayan.
marziyat: hofla giden, raz›



taklit edilmez turra koymakla, her fley kendisine has ol-
du¤unu ve kendi eser-i desti oldu¤unu ve kendisi tek ve
yekta, istiklâl ve infirat sahibi oldu¤unu size göstermek
istiyor; siz dahi onu tek ve yekta ve misilsiz, nazirsiz, bî-
hemta tan›y›n›z ve kabul ediniz.”

Daha bunun gibi, ona ve o makama münasip sözleri
seyircilere söyledi. Sonra, giren ahali iki güruha ayr›ld›-
lar:

Bir inc i  güruhu kendini tan›m›fl ve akl› bafl›nda ve
kalbi yerinde olduklar› için, o saray›n içindeki acayiplere
bakt›klar› zaman dediler: “Bunda büyük bir ifl var.” Hem,
anlad›lar ki, beyhude de¤il, adî bir oyuncak de¤il. Onun
için merak ettiler. “Acaba t›ls›m› nedir, içinde ne var?”
deyip düflünürken, birden o muarrif üstad›n beyan etti¤i
nutkunu iflittiler. Anlad›lar ki, bütün esrar›n anahtarlar›
ondad›r. Ona müteveccihen gittiler ve dediler:

“Esselâmü aleyke yâ eyyühelüstat! Hakkan; flöyle bir
muhteflem saray›n, senin gibi sad›k ve müdakkik bir mu-
arrifi lâz›md›r. Seyyidimiz sana ne bildirmiflse, lütfen, bi-
ze bildiriniz.”

Üstat ise, evvel zikri geçen nutuklar› onlara dedi. Bun-
lar güzelce dinlediler, iyice kabul edip tam istifade ettiler.
Padiflah›n marziyat› dairesinde amel ettiler. Onlar›n flu
edepli muamele ve vaziyetleri o padiflah›n hofluna geldi-
¤inden, onlar› has ve yüksek ve tavsif edilmez di¤er bir
saraya davet etti; ihsan etti. Hem, öyle bir cevâd-› meli-
ke lây›k ve öyle yüksek mutî ahaliye flayeste ve öyle 

acayip: tuhaf.
adî: baya¤›, de¤ersiz.
ahali: halk.
aleyke: senin üzerine.
amel etmek: yapmak.
amel: ifl, emek.
beyan: anlatma, aç›klama.
beyhude: bofl.
bîhemta: eflsiz, benzersiz.
cevâd-› melik: cömert padiflah.
dairesinde: çerçevesinde, içeri-
sinde.
davet: ça¤›rma, ça¤r›.
edepli: terbiyeli.
eser-i dest: elle yap›lm›fl eser.
esrar: s›rlar.
esselâmü aleyke yâ eyyühelüs-
tat: Allah’›n selâm› üzerine olsun,
ey Üstat!
güruh: cemaat, bölük, topluluk.
hakkan: hakikaten, do¤rusu.
has: özel.
ihsan: iyilik etme, lütuf.
infirat: tek bafl›na olma.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
istiklâl: ba¤›ms›zl›k.
lây›k: uygun, münasip.
lâz›m: gerekli.
makam: manevî mevki.
marziyat: raz› olunacak fleyler.
misilsiz: eflsiz.
muamele: davranmalar.
muarrif: tarif eden.
muhteflem: ihtiflaml›, görkemli.

mutî: itaat eden.
müdakkik: inceleyici.
münasip: uygun.
müteveccihen: yönelerek.
nazirsiz: benzersiz.
nutuk: konuflma.
sad›k: do¤ru, hakikî.
saray: görkemli, yap›.

seyyid: efendi, reis.
flayeste: yak›fl›r, lây›k.
taklit etmek: benzerini yap-
mak.
tavsif edilemez: vas›fland›r›-
lamaz.
t›ls›m: s›r, flifre.
turra: iflaret, mühür.

üstat: ö¤reten, tarif eden, da-
n›fl›lan, uzman, Hazret-i Pey-
gamber.

vaziyet: durum.

yâ: ey.

yekta: tek, bir.

zikir: anma, ad›.
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edepli misafirlere münasip ve öyle yüksek bir kasra fla-
yan bir surette ikram etti. Daimî, onlar› saadetlendirdi.

‹ k inc i  güruh ise, ak›llar› bozulmufl, kalpleri sönmüfl
olduklar›ndan, saraya girdikleri vakit, nefislerine ma¤lûp
olup lezzetli taamlardan baflka hiçbir fleye iltifat etmedi-
ler; bütün o mehasinden gözlerini kapad›lar ve o üstad›n
irfladat›ndan ve flakirtlerinin ikazat›ndan kulaklar›n› t›ka-
d›lar. Hayvan gibi yiyerek uykuya dald›lar; içilmeyen, fa-
kat baz› fleyler için ihzar edilen iksirlerden içtiler, sarhofl
olup, öyle ba¤›rd›lar, kar›flt›rd›lar, seyirci misafirleri çok
rahats›z ettiler, sâni-i zîflan›n düsturlar›na karfl› edepsiz-
likte bulundular. Saray sahibinin askerleri de onlar› tu-
tup, öyle edepsizlere lây›k bir hapse att›lar.

Ey benimle bu hikâyeyi dinleyen arkadafl! Elbette an-
lad›n ki, o hâkim-i zîflan, bu kasr›, flu mezkûr maksatlar
için bina etmifltir. fiu maksatlar›n husulü ise iki fleye mü-
tevakk›ft›r.

• Birisi: fiu gördü¤ümüz ve nutkunu iflitti¤imiz üstad›n
vücududur. Çünkü, o bulunmazsa, bütün maksatlar bey-
hude olur. Çünkü, anlafl›lmaz bir kitap, muallimsiz olsa,
manas›z bir kâ¤›ttan ibaret kal›r.

• ‹kincisi: Ahali o üstad›n sözünü kabul edip, dinleme-
sidir. Demek, vücud-u üstat, vücud-u kasr›n dâîsidir ve
ahalinin istima›, kasr›n bekas›na sebeptir. Öyle ise, de-
nilebilir ki, e¤er flu üstat olmasayd›, o melik-i zîflan, flu
kasr› bina etmezdi. Hem, yine denilebilir ki, o üstad›n 

SÖZLER | 201 ON B‹R‹NC‹ SÖZ

kas›r: köflk, saray.
ma¤lûp: yenilgi.
maksat: gaye, istenilen fley.
mehasin: güzellikler.
melik-i zîflan: flanl› padiflah.
mezkûr: ad› geçen.
misafir: geçici oturan, konuk.
muallim: ö¤retmen.
münasip: uygun.
mütevakk›f: ba¤l›.
nefis: kendi, kötülü¤e sevk eden
duygu.
nutuk: konuflma.
saadet: mutluluk.
sâni-i zîflan: flan› yüce sanatkâr.
suret: biçim.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flayan: yak›fl›r, lây›k.
taam: yemek.
üstat: ö¤reten, tarif eden, dan›fl›-
lan, uzman, Hazret-i Peygamber.
vücud-u kas›r: saray›n varl›¤›.
vücud-u üstat: ö¤reticinin  varl›-
¤›.
vücudu: varl›¤›.

ahali: halk.
beka: devaml›l›k, kal›c›l›k.
beyhude: bofl.
bina etmek: infla etmek, kur-
mak, yapmak.
dâî: sebep olan.
daimî: sürekli.
düstur: kural, prensip.

edepli: terbiyeli.
edepsiz: nezaketsiz, sayg›s›z.
güruh: gurup, topluluk.
hâkim-i zîflan: flan› yüce hü-
kümdar.
husul: meydana gelme, üre-
me, ç›kma. 
ihzar: haz›rlanan.

ikazat: uyar›lar.
ikram: a¤›rlama.
iksir: tesirli  ilâç.
iltifat: gönül ba¤lamak, ilgi
göstermek.
irfladat: nasihatler, do¤ru yo-
lu gösteren sözler.
istima: dinleme.



talimat›n›, ahali dinlemedikleri vakit, elbette o kas›r teb-
dil ve tahvil edilecek.

Ey Arkadafl! Hikâye burada bitti. E¤er flu temsilin s›r-
r›n› anlad›nsa bak, hakikatin yüzünü de gör.

‹flte o saray flu âlemdir ki; tavan›, tebessüm eden y›l-
d›zlarla tenvir edilmifl gökyüzüdür. Taban› ise, flarktan
garba, gûnagûn çiçeklerle süslendirilmifl yeryüzüdür.

O melik ise, ezel ebed sultan› olan bir Zat-› Mukaddes-
tir ki, yedi kat semavat ve arz ve içlerinde olan her fley,
kendilerine mahsus lisanlarla o Zat› takdis edip tesbih
ediyorlar. Hem öyle bir Melik-i Kadîr ki, semavat ve arz›
alt› günde yaratarak, arfl-› rububiyetinde durup, gece ve
gündüzü siyah ve beyaz iki hat gibi birbiri arkas› s›ra dön-
dürüp, kâinat sahifesinde ayat›n› yazan ve günefl, ay, y›l-
d›zlar, emrine musahhar zîhaflmet ve zîkudret sahibidir.

O saray›n menzilleri ise, flu on sekiz bin âlemdir ki,
her birisi kendine lây›k bir tarz ile tezyin ve tanzim edil-
mifltir. ‹flte o sarayda gördü¤ün sanayi-i garibe ise, flu
âlemde görünen kudret-i ‹lâhiyenin mu’cizeleridir. Ve o
sarayda gördü¤ün taamlar ise, flu âlemde, hele yaz mev-
siminde, hele Barla bahçelerinde rahmet-i ‹lâhiyenin se-
merat-› harikalar›na iflarettir. Ve oradaki ocak ve matbah
ise, burada kalbinde atefl olan arz ve sath-› arzd›r. Ve
orada, temsilde gördü¤ün gizli definelerin cevherleri ise,
flu hakikatte esma-i kudsiye-i ‹lâhiyenin cilvelerine misal-
dir. Ve temsilde gördü¤ümüz nak›fllar ve o nak›fllar›n re-
mizleri ise, flu âlemi süslendiren muntazam masnuat ve 

ahali: halk.
âlem: bütün yarat›lm›fllar.
arfl-› rububiyet: Allah’›n büyük-
lü¤ünün, hüküm ve egemenli¤i-
nin tecelli etti¤i yer.
arz: yer.
ayat: iflaretler, ayetler.
Barla: bkz. Yer Bilgileri.
cevher: k›ymetli tafl.
cilve: görüntü, yans›ma.
define: hazine.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
esma-i kudsiye-i ‹lâhiye: Allah’›n
her türlü kusur ve noksandan yü-
ce isimleri.
ezel ve ebed sultan›: bafllang›ç
ve sonu olmaks›z›n, hüküm salta-
nat› sürekli devam eden sultan.
garp: bat›.
gûnagûn: günden güne.
hakikat: gerçek.
hat: çizgi.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, evren.
kas›r: saray.
kat: tabakalar›n her biri.
kudret-i ‹lâhiye: Allah’›n güç ve
kudreti.
lây›k: uygun, münasip.
lisan: dil.
mahsus: özel.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
matbah: mutfak.
melik: padiflah.
Melik-i Kadîr: sonsuz güç ve
kudret sahibi ve her fleyin sahibi
olan Allah.
menzil: ev, oda.
misal: örnek, numune.
mu’cize: bir benzerini yapma ko-
nusunda baflkalar›n› âciz b›rakan
ola¤anüstü fley.
muntazam: intizaml›.
musahhar: boyun e¤en.
nak›fl: süsleme.
rahmet-i ‹lâhiye: Allah’›n  rah-
meti, flefkati, merhameti.
remiz: iflaret.
sanayi-i garibe: benzersiz garip
sanatlar.
sath-› arz: yer yüzü.
semavat: gökler.
semerat-› harika: harika meyve-
ler.

flark: do¤u.
taam: yemek, afl.
tahvil: dönüfltürme.
takdis: Allah’› her türlü eksik-
lik ve çirkinlikten yüce tutma.
talimat: emirler.
tanzim: düzenleme.
tarz: flekil, biçim.

tebdil: de¤ifltirme.
tebessüm: gülümseme.
temsil: misal, benzetme, ör-
nek.
tenvir: ayd›nlatma.
tesbih: Allah’› yüce flan›na lâ-
y›k ifadelerle anma.
tezyin: süslü, süsleme.

Zat: Allah, kifli, flah›s.
Zat-› Mukaddes: her türlü
noksan s›fatlardan uzak olan
Allah.
zîhaflmet: haflmet sahibi,
haflmetli.
zîkudret: güç ve kudret sahi-
bi.
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mevzun nukufl-u kalem-i kudrettir ki, Kadîr-i Zülcelâl’in
esmas›na delâlet ederler.

Ve o üstat ise, seyyidimiz Muhammed Aleyhissalâtü
Vesselâmd›r. Avanesi ise, enbiya aleyhimüsselâmd›r ve
flakirtleri ise, evliya ve asfiyad›r.

O saraydaki hâkimin hizmetkârlar› ise, flu âlemde me-
lâike aleyhimüsselâma iflarettir.

Temsilde seyir ve ziyafete davet edilen misafirler ise,
flu dünya misafirhanesinde cin ve ins ve insan›n hizmet-
kârlar› olan hayvanlara iflarettir.

Ve o iki f›rka ise; burada, birisi ehl-i imand›r ki, ki-
tab-› kâinat›n ayat›n›n müfessiri olan Kur’ân-› Hakîm’in
flakirtleridir. Di¤er güruh ise, ehl-i küfür ve tu¤yand›r ki,
nefis ve fleytana tâbi olup, yaln›z hayat-› dünyeviyeyi ta-
n›yan hayvan gibi, belki daha afla¤› sa¤›r, dilsiz, dâllîn gü-
ruhudur.

• Birinci kafile olan süeda ve ebrar ise, zülcena-
heyn olan üstad› dinlediler. O üstat hem abddir, ubudiyet
noktas›nda Rabbini tavsif ve tarif eder ki, Cenab-› Hak-
k›n dergâh›nda ümmetinin elçisi hükmündedir; hem re-
suldür, risalet noktas›nda Rabbinin ahkâm›n› Kur’ân va-
s›tas›yla cin ve inse tebli¤ eder.

fiu bahtiyar cemaat, o resulü dinleyip, Kur’ân’a kulak
verdiler. Kendilerini enva-› ibadat›n fihristesi olan namaz
ile, birçok makamat-› âliye içinde çok lâtif vazifelerle te-
lebbüs etmifl gördüler.

SÖZLER | 203 ON B‹R‹NC‹ SÖZ

enbiya: peygamberler.
enva-› ibadat: ibadet çeflitleri,
türleri.
esma: adlar, isimler.
evliya: velîler, Allah’›n dostlar›.
fihriste: liste, içindekiler.
f›rka: insan toplulu¤u.
güruh: cemaat, gurup, topluluk.
hâkim: her fleye hükmeden ida-
reci.
hayat-› dünyeviye: dünya  haya-
t›.
hizmetkâr: hizmet eden, hizmet-
çi.
ins: insan.
Kadîr-i Zülcelâl: sonsuz haflmet
ve yücelik sahibi ve her fleye gü-
cü yeten Allah.
kafile: topluluk, ak›m.
kitab-› kâinat: kâinat kitab›.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
lâtif: güzel, hofl.
makamat-› âliye: yüksek ma-
kamlar.
melâike: melekler.
mevzun: vezinli, ölçülü.
müfessir: aç›klayan, flerh ve izah
eden.
nefis: insanda kötülü¤ü isteyen
arzu ve istek.
nukufl-u kalem-i kudret: Allah’›n
kudret kaleminin ifllemeleri.
Rab: yaratan.
resul: peygamber.
risalet: peygamberlik.
saray: büyük konak.
seyir: seyretmek.
seyyid: efendi.
süeda: seyyidler, efendiler.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tâbi: boyun e¤en, uyan.
tarif: tan›tma
tavsif: niteleme, s›fatlar› ile bildir-
me.
tebli¤: bildirme.
telebbüs: giyinme.
temsil: misal, örnek.
tu¤yan: azma, azg›nl›k.
ubudiyet: kulluk.
ümmet: bir peygambere inanan-
lar toplulu¤u.
üstat: ö¤reten, tarif eden, dan›fl›-
lan, uzman, Hazret-i Peygamber.
vas›ta: araç.
vazife: görev.
ziyafet: ikramda bulunma, davet.
zülcenaheyn: Peygamberimizin
biri Hakka di¤eri halka do¤ru olan
iki yönü; iki yönlü.

abd: kul.
ahkâm: hükümler, esaslar.
âlem: bütün yarat›lm›fllar.
aleyhimüsselâm: Allah’›n se-
lâm›  onlar›n üzerine olsun.
asfiya: Hz. Peygamberin vâri-
si hükmünde, onun meslek
ve gayelerini hayata geçirme-

ye ve tatbike çal›flan âlim zat-
lar.
avane: yard›mc›lar.
ayat: ayetler, deliller.
bahtiyar: talihli, mutlu.
cemaat: topluluk.
cin: gözle görülmeyen lâtif ci-
simlerden ibaret bir yarat›k.

dâllîn: do¤ru yolu flafl›rm›fl.
delâlet: delil olma, iflaret et-
me.
dergâh: huzur, makam.
ebrar: iyiler, sözü özü do¤ru
olanlar.
ehl-i iman: iman sahipleri.
ehl-i küfür: inanmayanlar.



Evet, namaz›n mütenevvi ezkâr ve harekât›yla iflaret
etti¤i vezaifi, makamat› mufassalan gördüler. fiöyle ki:

Evvelen: Âsâra bak›p, gaibâne muamele suretinde,
saltanat-› rububiyetin mehasinine temaflager makam›nda
kendilerini gördüklerinden, tekbir ve tesbih vazifesini

eda edip, 
1

oônÑrcnG *nG dediler.

Saniyen: Esma-i kudsiye-i ‹lâhiyenin cilveleri olan be-
dayiine ve parlak eserlerine dellâll›k makam›nda görün-

mekle, 
2 !oórªnërdGnh $G n¿ÉnërÑ°oS diyerek takdis ve tahmit va-

zifesini ifa ettiler.

Salisen: Rahmet-i ‹lâhiyenin hazinelerinde iddihar
edilen nimetlerini, zahir ve bât›n duygularla tad›p anla-
mak makam›nda, flükür ve sena vazifesini edaya bafllad›-
lar.

Rabian: Esma-i ‹lâhiyenin definelerindeki cevherleri,
manevî cihazat mizanlar›yla tart›p bilmek makam›nda,
tenzih ve medih vazifesine bafllad›lar.

Hamisen: Mistar-› kader üstünde kalem-i kudretiyle
yaz›lan mektubat-› Rabbaniyeyi mütalâa makam›nda, te-
fekkür ve istihsan vazifesine bafllad›lar.

Sadisen: Eflyan›n yarat›l›fl›nda ve masnuat›n sanat›n-
daki lâtif incelik ve nazenin güzellikleri temafla ile tenzih
makam›nda, Fât›r-› Zülcelâl, Sâni-i Zülcemal’lerine mu-
habbet ve ifltiyak vazifesine girdiler.

âsâr: eserler.
bât›n: iç, iç yüz.
bedayi: güzellikler.
cevher: esas, öz, k›ymet.
cihazat: cihazlar, donan›m.
cilve: yans›ma, görünme.
define: hazine.
dellâl: ilân edici, duyurucu.
eda: ödeme, yerine getirme.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
esma-i kudsiye-i ‹lâhiye: Allah’›n
her türlü kusur ve eksiklikten
uzak, kutsal ve yüce  isimleri.
evvelen: ilk olarak.
ezkâr: zikirler.
Fât›r-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve benzeri olmayan fleyle-
ri yaratan Allah.
gaibâne muamele: yüz yüze ol-
madan, üçüncü flah›s olarak.
hamd: övme, methetme; Allah’›n
yüceli¤ini övme.
hamisen: beflinci.
harekât: hareketler.
iddihar: biriktirme, y›¤ma.
ifa: yerine getirme.
istihsan: be¤enme.
iflaret etmek: göstermek.
ifltiyak: flevk, afl›r› arzu.
kalem-i kudret: Allah’›n güç ve
kuvveti ile yaratmas›.
kusur: özür, eksiklik.
lâtif: ince, güzel, nazik, hofl.
makam: derece.
makamat: makamlar.
manevî: maddî olmayan.
masnuat: sanat eserleri, yap›lm›fl
fleyler.
medih: övme.
mehasin: güzellikler.
mektubat-› Rabbaniye: her fleyi
terbiye eden Allah’›n yaratt›¤› ve
her biri ayr› bir mektup gibi ma-
nalar ifade eden varl›klar.
mistar-› kader: kader ölçüsü,
cetveli.
mizan: ölçü.
mufassalan: ayr›nt›l› olarak.
muhabbet: sevgi, dostluk.
mütalâa: inceleme.
mütenevvi: çeflitli, muhtelif.
nazenin: nazik.
nimet: iyilik, lütuf ve ba¤›fl.
rabian: dördüncü .
rahmet-i ‹lâhiye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
sadisen: alt›nc›.
salisen: üçüncü.
saltanat-› rububiyet: Allah’›n her
bir varl›¤a yarat›l›fl gayelerine
ulaflmalar› için muhtaç oldu¤u
fleyleri vermesi, onlar› terbiye
edip idaresi ve egemenli¤i alt›nda
bulundurmas› keyfiyetinin salta-

nat›.
Sâni-i Zülcemal: sonsuz gü-
zellik sahibi eflsiz sanatkâr
olan Allah
saniyen: ikinci olarak.
sena: överek bahsetme, öv-
me.
suret: flekil.
flükür: memnuniyet, teflek-
kür.

tahmit: hamd ve flükür et-
mek.
takdis: kutsama, Allah’› her
türlü eksik ve çirkinlikten yü-
ce tutma.
tefekkür: düflünme.
tekbir: Allah en büyüktür de-
yip Onu yüceltme.
temafla: seyretme.
temaflager: seyirci, gözlemci.

tenzih: Allah’›n bütün kusur-
lardan uzak, münezzeh oldu-
¤una inanma ve ifade etme.
tesbih: Cenab-› Hakk› tüm
noksan s›fatlardan beri, temiz
ve pak bilip flan›na lây›k ifa-
delerle anma.
vazife: görev.
vezaif: vazifeler, görevler.
zahir: görünen, aç›k.

1. Allah en büyüktür, en yücedir.

2. Allah’› her türlü kusur ve noksandan tenzih eder ve Allah’a hamd ederiz.
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Demek, kâinata ve âsâra bak›p, gaibâne muamele-i
ubudiyetle mezkûr makamatta mezkûr vezaifi eda ettik-
ten sonra, Sâni-i Hakîm’in dahi muamelesine ve ef’aline
bakmak derecesine ç›kt›lar ki, hâz›râne bir muamele su-
retinde, evvelâ Hâl›k-› Zülcelâl’in kendi sanat›n›n mu’ci-
zeleriyle kendini zîfluura tan›tt›rmas›na karfl›, hayret için-
de bir marifet ile mukabele ederek, 
1 n∂pànapôr©ne s≥nM n∑ÉnæranônYÉne n∂nfÉnërÑ°oS dediler: “Senin tarif edi-

cilerin, bütün masnuat›ndaki mu’cizelerindir.”

Sonra, o Rahman’›n, kendi rahmetinin güzel meyve-
leriyle kendini sevdirmesine karfl›, muhabbet ve aflk ile

mukabele edip, 
2 oÚ/©nà°rùnf n∑ÉsjpGnh oóoÑr©nf n∑ÉsjpG dediler.

Sonra, o Mün’im-i Hakikî’nin tatl› nimetleriyle terah-
hum ve flefkatini göstermesine karfl›, flükür ve hamd ile

mukabele ettiler, dediler: 
3 n∑pórªnëpHnh n∂nfÉnërÑ°oS

“Senin hak flükrünü nas›l eda edebiliriz? Sen öyle flük-
re lây›k bir meflkûrsun ki, bütün kâinata serilmifl bütün
ihsanat›n aç›k lisan-› hâlleri, flükür ve senan›z› okuyorlar.
Hem, âlem çarfl›s›nda dizilmifl ve zeminin yüzüne serpil-
mifl bütün nimetlerin ilânat›yla, hamd ve methinizi bildi-
riyorlar. Hem, rahmet ve nimetin manzum meyveleri ve
mevzun yemiflleri, Senin cûd ve keremine flahadet et-
mekle, Senin flükrünü enzar-› mahlûkat önünde ifa eder-
ler.”
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kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
kerem: cömertlik, ikramseverlik.
lây›k: yak›flan, uygun.
lisan-› hâl: hâl dili, vücut dili.
makamat: makamlar.
manzum: düzenli.
marifet: bilgi.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
medih: övgü, yüceltme.
meflkûr: kendine flükredilen.
methetme: övgü, yüceltme.
mevzun: tart›l›, ölçülü.
mezkûr: ad› geçen.
muamele: davranma, davran›fl,
tav›r.
muamele-i ubudiyet: kulluk tav-
r›.
mu’cize: Allah taraf›ndan verilip,
yaln›z peygamberlerin gösterebi-
lecekleri büyük harika ifller.
muhabbet: sevgi.
mukabele: karfl›l›k verme.
Mün’im-i Hakikî: nimetlerin ger-
çek  sahibi.
nimet: ihsan, iyilik, ba¤›fl.
Rahman: ister mü’min, ister kâfir;
ister iyi isterse kötü olsun; rah-
meti bütün herkese yay›lan ve
bütün yarat›lm›fllar›n r›z›klar›n› ve
geçim flekillerini içine alan rah-
metin sahibi Allah.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara ac›y›p ba¤›fllamas›,
ac›ma, merhamet etme.
Sâni-i Hakîm: her fleyi hikmetli
ve sanatl› bir flekilde yaratan Al-
lah.
sena: överek bahsetme.
flahadet: flahit olma, tan›kl›k.
flefkat: ac›ma ve esirgeme.
flükür: Allah’a karfl› kulluk görev-
lerini yerine getirme, hoflnutluk
ifade etme, teflekkür, memnuni-
yet.
tarif: tan›tma.
terahhum: merhamet etme, ac›-
ma.
vezaif: görevler.
zemin: yer.
zîfluur: canl›.

âlem: bütün yarat›lm›fllar.
âsâr: eserler.
aflk: fliddetli sevgi.
cûd: cömertlik.
eda: yerine getirme.
ef’al: ifller.
enzar-› mahlûkat: mahlûka-

t›n bak›fllar›.
gaibâne: görünmeksizin.
hak: do¤ru, gerçek.
Hâl›k-› Zülcelâl: sonsuz gü-
zellik sahibi ve güzellikleri ya-
ratan Allah.
hamd: methetme, övme, yü-

celtme.
hayret: flafl›rma.
haz›râne muamele: yüz yüze
karfl›l›kl› muamele.
ifa: yerine getirme
ihsanat: iyilikler, ba¤›fllar.
ilânat: duyurular, bildiriler.

1. [Ey Rabbimiz] Sen her türlü noksan s›fatlardan münezzehsin; Seni gere¤i gibi tan›yamad›k.
(Münavi, Feyzü’l-Kadîr, 2:10; Merî bin Yusuf, Ekâvilü's-Sikât, s. 45.)
2. Ancak Sana kulluk eder, ancak Senden yard›m isteriz. (Fatiha Suresi: 5.)
3. Sana hamd ederek, Seni her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. (Müslim, Salât: 218;
Neseî, ‹ftitah: 17; Müsned, 6:77, 151.)



Sonra, flu kâinat›n yüzlerinde de¤iflen mevcudat âyi-
nelerinde, cemal ve celâl ve kemal ve kibriyas›n›n izhar›-

na karfl›, 
1 oônÑrcnG *nG deyip, tazim içinde bir aczle rükûa gi-

dip, mahviyet içinde bir muhabbet ve hayretle secde
edip, mukabele ettiler.

Sonra o Ganî-i Mutlak’›n servetinin çoklu¤unu ve
rahmetinin geniflli¤ini göstermesine karfl›, fakr ve ha-
cetlerini izhar edip, dua edip, istemekle mukabele edip,
2 oÚ/©nà°rùnf n∑ÉsjpGnh dediler.

Sonra, o Sâni-i Zülcelâl’in kendi sanat›n›n lâtiflerini,
harikalar›n›, antikalar›n›, sergilerle teflhirgâh-› enâmda

neflrine karfl› 
3*G nABÉ°nTÉne deyip takdir ederek, “Ne güzel

yap›lm›fl” deyip istihsan ederek, 
4*G n∑nQÉnH deyip müflahe-

de etmek, 
5 Ésæne'G deyip flahadet etmek, “Geliniz, bak›n›z

—hayran olarak— 
6 rìnÓnØrdG n¤nY s∆nM” deyip, herkesi flahit

tutmakla mukabele ettiler. Hem, o Sultan-› Ezel ve Ebed,
kâinat›n aktâr›nda kendi rububiyetinin saltanat›n› ilân›na
ve vahdaniyetinin izhar›na karfl› tevhit ve tasdik edip,
7

Énær©nWnGnh Énær©pªn°S diyerek, itaat ve ink›yat ile mukabele ettiler.

Sonra, o Rabbülâlemîn’in ulûhiyetinin izhar›na karfl›,
zaaf içinde aczlerini, ihtiyaç içinde fakrlar›n› ilândan iba-
ret olan ubudiyet ile ve ubudiyetin hulâsas› olan namaz
ile mukabele ettiler.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
aktâr: her taraf.
antika: de¤erli eflya.
âyine: ayna.
celâl: azamet, ululuk. Allah’›n gü-
zel isimlerinden biri.
cemal: güzellik.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ebed: sonu olmayan gelecek za-
man.
fakr: fakirlik.
Ganî-i Mutlak: sonsuz ve s›n›rs›z
zenginlik sahibi ve hiç bir fleye ih-
tiyac› olmayan Allah.
hacet: ihtiyaç.
hamd: methetme, övme.
harika: ola¤anüstü vas›flar.
hayran: hayrette kalan, çok tak-
dir eden.
hayret: flaflk›nl›k.
hulâsa: özet, öz, netice.
ibaret: bir fleyin ayn›s› olan, bafl-
kas› olmayan.
ihtiyaç: gereksinim.
ilân: duyurma, aç›klama.
ink›yat: ba¤lanma.
istihsan: güzel bulma.
itaat: boyun e¤me.
izhar: aç›¤a vurma.
kâinat: varl›klar, bütün âlem.
kemal: mükemmellik.
kibriya: azamet, büyüklük.
kusur: eksiklik.
lâtif: hofl, güzel.
lâtife: ince, hofl..
mahviyet: alçak gönüllülük.
mevcudat: var olan her fley.
muhabbet: sevgi, dostluk.
mukabele: karfl›l›k verme.
mukabil: karfl›l›k verme.
münezzeh: temiz, pak, tenzih
edilmifl.
müflahede: gözlemlemek.
neflir: yayma, serpme.
Rabbülâlemîn: bütün âlemleri
terbiye ve idare eden, Rab.
rahmet: merhamet etme, flefkat
gösterme.
rububiyet: Allah’›n kâinat› her
fleyi ile terbiye ve idare  eden
malikiyet ve egemenli¤i.
rükû: namazda e¤ilme.
sanat: ustal›k.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
olan ve her fleyi güzel bir sanatla
yaratan Allah.
secde etmek: aln›n› yere koy-
mak.
servet: zenginlik.
s›fat: nitelik, vas›f.
Sultan-› Ezel: kâinat›n sultan› ve
sahibi olan Allah.
flahadet: flahit olma, tan›kl›k.

flahit: tan›k.
takdir: de¤er verme, ölçme.
tasdik: onay.
tazim: sayg›, hürmet.
tenzih: eksiklikten yüce tut-

ma, uzak tutma.
teflhirgâh-› enâm: yarat›lm›fl-
lar›n sergi yeri.
tevhit: Allah’› bir olarak bil-
mek inanmak.

ubudiyet: kulluk.
ulûhiyet: ilâhl›k.
vahdaniyet: Allah’›n birli¤i ve
varl›¤›.
zaaf: zay›fl›k.

1. Allah en büyüktür ve en yücedir.
2. Ancak Senden yard›m isteriz. (Fatiha Suresi: 5.)
3. Allah dilemifl, ne güzel yaratm›fl!
4. Allah dilemifl, ne mübarek yaratm›fl!
5. ‹nand›k, tasdik ettik.
6. Kurtulufla gelin.
7. ‹flittik ve itaat ettik. (Bakara Suresi: 285; Nisâ Suresi: 46; Maide Suresi: 7; Nur Suresi: 51)
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Daha bunlar gibi, gûnagûn ubudiyet vazifeleriyle, flu
dâr-› dünya denilen mescid-i kebirinde, fariza-i ömürleri-
ni ve vazife-i hayatlar›n› eda edip, ahsen-i takvim sure-
tini ald›lar,1 bütün mahlûkat üstünde bir mertebeye ç›kt›-
lar ki; yümn-i iman ile, emn-i emanet2 ile mücehhez
emin bir halife-i arz3 oldular.

Ve flu meydan-› tecrübe ve flu destgâh-› imtihandan
sonra, onlar›n Rabb-i Kerîm’i, onlar›, imanlar›na mükâ-
fat olarak saadet-i ebediyeye ve ‹slâmiyetlerine ücret ola-
rak Dârüsselâma davet ederek, öyle bir ikram etti ve
eder ki, hiç göz görmemifl ve kulak iflitmemifl ve kalb-i
beflere hutur etmemifl4 derecede parlak bir tarzda rah-
metine mazhar etti; ve onlara ebediyet ve beka verdi.
Çünkü, ebedî ve sermedî olan bir cemalin seyirci müflta-
k› ve âyinedar âfl›¤›, elbette bâkî kal›p, ebede gidecektir.

‹flte Kur’ân flakirtlerinin ak›betleri böyledir. Cenab-›
Hak, bizleri onlardan eylesin, âmin.

• Amma füccar ve eflrar olan di¤er güruh ise,
hadd-i bulû¤ ile flu âlem saray›na girdikleri vakit, bütün
vahdaniyetin delillerine karfl› küfür ile mukabele edip ve
bütün nimetlere karfl› küfran ile mukabele ederek ve bü-
tün mevcudat› k›ymetsizlikle kâfirâne bir ittiham ile tah-
kir ettiler ve bütün esma-i ‹lâhiyenin tecelliyat›na karfl›
red ve inkâr ile mukabele ettiklerinden, az bir vakitte ni-
hayetsiz bir cinayet ifllediler, nihayetsiz bir azaba müsta-
hak oldular.
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delil: kan›t.
destgâh-› imtihan: imtihan tez-
gâh›.
ebed: sonu olmayan gelecek za-
man.
ebedî: sonsuz.
ebediyet: sonsuzluk.
eda: yerine getirme.
emin: güvenilir.
emn-i emanet: emanet edilen
fleyin güvende olmas›.
esma-i ‹lâhiye: ‹lâhî isimler.
eflrar: flerliler, kötüler.
fariza-i ömür: ömür borcu.
füccar: günahkârlar, aç›ktan gü-
nah iflleyenler.
gûnagûn: türlü türlü, renk renk.
güruh: cemaat, topluluk.
hadd-i bulû¤: ergenlik ça¤›.
halife-i arz: yer yüzünün halifesi,
insan.
hutur: hat›ra gelme.
ikram: iltifat için ba¤›fl ve ihsanla
hediye verme, ihsan etme.
inkâr: reddetme, tan›mama.
ittiham: suçlu tutma.
kâfirâne: yaratana inanmayarak,
kâfirce.
kalb-i befler: insan kalbi.
küfran: inkâr, nankörlük.
küfür: inkâr, inkârc›l›k.
mahlûkat: Allah taraf›ndan yara-
t›lanlar.
mazhar: nail olma, eriflme.
mertebe: derece.
mescid-i kebir: büyük mescit.
mevcudat: varl›klar.
meydan-› tecrübe: deneme
meydan›.
mukabele: karfl›l›k verme.
mücehhez: donanm›fl.
mükâfat: ödül.
müstahak: hak etmifl.
müfltak: düflkün, âfl›k.
nihayetsiz: sonsuz.
nimet: hayat ve ihtiyaçlar› için
verilen her fley.
Rabb-i Kerîm: ikram ve ihsan›
bol olan, Allah.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
ba¤›fllama.
red: geri çevirme; inkâr etme, ka-
bul etmeme.
saadet-i ebediye: sonsuz mutlu-
luk.
sermedî: sürekli, ölümsüz.
suretini: fleklini.
flakirt: talebe.
tahkir: afla¤›lama, hakaret.
tecelliyat: tecelliler.
ubudiyet: kulluk.
vahdaniyet: Allah’›n birli¤i ve
varl›¤›.
vazife: görev.
vazife-i hayat: hayat vazifesi.
yümn-i iman: imandan gelen be-
reket, kuvvet, saadet ve güven.

ahsen-i takvim: en güzel fle-
kil.
ak›bet: sonuç.
âlem: dünya.
âfl›k: çok afl›r› seven, fliddetli
muhabbet besleyen; ‹lâhî afl-

ka düflmüfl gönül eri.
âyinedar: ayna tutan, yans›-
tan.
azap: günahlara karfl› ahiret-
te çekilecek ceza.
bâkî: kal›c›, sürekli.

beka: devaml›l›k, süreklilik.
cemal: güzellik.
dâr-› dünya: dünya yurdu.
dârüsselâm: Cennet, selâmet
yeri.
davet: ça¤›rma.

1. Bkz. Tîn Suresi: 4.
2. Bkz. Ahzab Suresi: 72.
3. Bkz. Bakara Suresi: 30; En'am Suresi: 165; Yunus Suresi: 14; Enbiya Suresi: 105; Neml Sure-
si: 62; Kasas Suresi: 5; Fât›r Suresi: 39.
4. Bkz. Secde Suresi: 17; Zuhruf Suresi: 71; Buharî, Bed'ul-Halk:8, Tevhit: 35; Müslim, ‹man:312,
Cennet:2-5; ‹bni Mâce, Züht:39; Darimî, Rikak:98, 105; Müsned, 2:313, 370, 407, 416, 438, 462,
466, 495, 506, 5:334.



Evet, insana, sermaye-i ömür ve cihazat-› insaniye,
mezkûr vezaif için verilmifltir.

Ey sersem nefsim ve ey pürheves arkadafl›m! Âyâ zan-
nediyor musunuz ki, vazife-i hayat›n›z yaln›z terbiye-i
medeniye ile güzelce muhafaza-i nefis etmek, ay›p olma-
s›n, bat›n ve fercin hizmetine mi münhas›rd›r? Yahut,
zannediyor musunuz ki, hayat›n›z›n makinesinde derç
edilen flu nazik letaif ve maneviyat ve flu hassas aza ve
alât ve flu muntazam cevarih ve cihazat ve flu mütecessis
havas ve hissiyat›n gaye-i yegânesi, flu hayat-› fâniyede,
nefs-i rezilenin, hevesat-› süfliyenin tatmini için istimali-
ne mi münhas›rd›r? Hâflâ ve kellâ!

Belki, vücudunuzda flunlar›n yarat›lmas› ve f›trat›n›zda
bunlar›n gaye-i idhali, iki esast›r:

B i r i : Cenab-› Mün’im-i Hakikî’nin bütün nimetlerinin
her bir çeflitlerini size ihsas ettirip flükrettirmekten ibaret-
tir. Siz de hissedip flükür ve ibadetini etmelisiniz.

‹ k inc i s i : Âleme tecelli eden esma-i kudsiye-i ‹lâhiye-
nin bütün tecelliyat›n›n aksam›n›, birer birer size o ciha-
zat vas›tas›yla bildirip, tatt›rmakt›r. Siz dahi, tatmakla ta-
n›yarak iman getirmelisiniz.

‹flte, bu iki esas üzerine, kemalât-› insaniye neflvüne-
ma bulur, bununla insan insan olur.

‹nsaniyetin cihazat›, hayvan gibi hayat-› dünyeviyeyi
kazanmak için verilmemifl oldu¤una, flu temsil s›rr›yla
bak:

aksam: k›s›mlar.
alât: aletler.
âlem: kâinat, tüm varl›klar.
âyâ: acaba?
aza: organlar.
bat›n: kar›n.
Cenab-› Mün’im-i Hakikî: nimet-
lerin hakikî sahibi olan Allah.
cevarih: organlar.
cihazat: cihazlar, organlar, duy-
gular, azalar.
cihazat-› insaniye: insandaki
maddî manevî organlar.
derç: yerlefltirme.
esas: temel, gerçek.
esma-i kudsiye-i ‹lâhiye: ‹lâhî
temiz isimler.
ferc: üreme organ›.
f›trat: yarat›l›fl.
gaye-i idhal: yerlefltirilme gayesi.
gaye-i yegâne: tek gaye.
hassas: duygulu, içli.
hâflâ: asla, kat’iyen.
havâs: duygular.
hayat-› dünyeviye: dünyaya ait
olan hayat.
hayat-› fâniye: geçici hayat.
hevesat-› süfliye: afla¤›l›k istek-
ler.
his: duygu.
hissiyat: hisler.
ihsas: hissettirme.
istimal: kullanma.
kellâ: asla.
kemalât-› insaniye: insana ait
mükemmellikler.
letaif: duygular.
maneviyat: manevî âleme ait
olan fleyler.
mezkûr: ad› geçen, an›lan.
muhafaza-i nefis: kiflinin kendisi-
ni ve can›n› korumas›.
muntazam: nizaml›, düzgün.
münhas›r: ayr›lm›fl, s›n›rl›.
mütecessis: araflt›ran, gizli fleyle-
ri ö¤renmeye çal›flan.
nazik: ince, güzel.
nefis: kendi.
nefs-i rezile: kötülü¤e sevk eden
nefis.
neflvünema: büyüme, geliflme.
nimet: hayat için istifadeye su-
nulan her fley.
pürheves: çok hevesli, istekli.
sermaye-i ömür: ömür sermaye-

si.
sersem: düflünmeden hare-
ket eden.
flükür: hoflnutluk, memnun-
luk, kanaat, raz› olma.

tatmin: doyurma.
tecelli: yans›ma, görünme.
tecelliyat: tecelliler.
temsil: misal, örnek.
terbiye-i medeniye: medeni-

yetin verdi¤i terbiye, kültür;
uygarl›k kültürü.
vas›ta: araç.
vazife-i hayat: hayat vazifesi.
vezaif: ödevler.
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Meselâ, bir zat, bir hizmetçisine yirmi alt›n verdi. Tâ
mahsus bir kumafltan, kendisine bir kat libas als›n. O hiz-
metçi gitti, o kumafl›n âlâs›ndan mükemmel bir libas al-
d›, giydi.

Sonra gördü ki, o zat, di¤er bir hizmetkâr›na bin alt›n
verip, bir kâ¤›t içinde baz› fleyler yaz›l› olarak, onun ce-
bine koydu; ticarete gönderdi.

fiimdi, her akl› bafl›nda olan bilir ki, o sermaye, bir kat
libas almak için de¤il. Çünkü, evvelki hizmetkâr, yirmi al-
t›nla en âlâ kumafltan bir kat libas alm›fl oldu¤undan; el-
bette bu bin alt›n, bir kat libasa sarf edilmez. fiayet bu
ikinci hizmetkâr, cebine konulan kâ¤›d› okumay›p, belki
evvelki hizmetçiye bak›p, bütün paray› bir dükkânc›ya,
bir kat libas için verip hem o kumafl›n en çürü¤ünden ve
arkadafl›n›n libas›ndan elli derece afla¤› bir libas alsa, el-
bette o hadim, nihayet derecede ahmakl›k etmifl olaca¤›
için, fliddetle tazip ve hiddetle tedip edilecektir.

Ey nefsim ve ey arkadafl›m! Akl›n›z› bafl›n›za toplay›-
n›z. Sermaye-i ömür ve istidad-› hayat›n›z› hayvan gibi,
belki hayvandan çok afla¤› bir derecede flu hayat-› fâniye
ve lezzet-i maddiyeye sarf etmeyiniz. Yoksa, sermayece
en âlâ hayvandan elli derece yüksek oldu¤unuz hâlde, en
ednas›ndan elli derece afla¤› düflersiniz.

Ey gafil nefsim! Senin hayat›n›n gayesini ve hayat›n›n
mahiyetini, hem hayat›n›n suretini, hem hayat›n›n s›rr-›
hakikatini, hem hayat›n›n kemal-i saadetini bir derece
anlamak istersen, bak.
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libas: elbise.
mahiyet: esas, nitelik, iç yüz, iç
yüzü.
mahsus: has, özel.
mükemmel: tam, kemale erdiril-
mifl.
nefis: kendi, flah›s.
nihayet: son derece.
sarf: harcama, kullanma.
sermaye: para, varl›k, de¤er..
sermaye-i ömür: ömür sermaye-
si.
s›rr-› hakikat: gerçe¤in s›rr›.
suret: flekil, tarz.
tazip: azap verme, eziyet etme.
tedip: usland›rma.

ahmak: ak›ls›z.
âlâ: en güzel, üstün, k›ymetli.
edna: basit, afla¤›.
gafil: duyars›z, sorumsuz.
gaye: amaç.

hadim: hizmetçi.
hayat-› fâniye: geçici hayat.
hiddet: öfke.
hizmetkâr: hizmetçi.
istidad-› hayat: hayat kabili-

yetleri.
kemal-i saadet: tam ve mü-
kemmel mutluluk.
lezzet-i maddiye: maddî lez-
zet.



n Senin hayat›n›n gayelerinin icmali dokuz emirdir:

• Birincisi fludur ki: Senin vücudunda konulan duygu-
lar terazileriyle, rahmet-i ‹lâhiyenin hazinelerinde iddihar
edilen nimetleri tartmakt›r ve küllî flükretmektir.

• ‹kincisi: Senin f›trat›nda vazedilen cihazat›n anahtar-
lar›yla, esma-i kudsiye-i ‹lâhiyenin gizli definelerini aç-
makt›r, Zat-› Akdes’i o esma ile tan›makt›r.

• Üçüncüsü: fiu teflhirgâh-› dünyada, mahlûkat naza-
r›nda, esma-i ‹lâhiyenin sana takt›klar› garip sanatlar›n›
ve lâtif cilvelerini bilerek, hayat›nla teflhir ve izhar etmek-
tir.

• Dördüncüsü: Lisan-› hâl ve kàlinle Hâl›k’›n›n der-
gâh-› rububiyetine ubudiyetini ilân etmektir.

• Beflincisi: Nas›l bir asker, padiflah›ndan ald›¤› türlü
türlü niflanlar› resmî vakitlerde tak›p, padiflah›n nazar›n-
da görünmekle onun iltifatat-› âsâr›n› gösterdi¤i gibi, sen
dahi, esma-i ‹lâhiyenin cilvelerinin sana verdikleri letaif-i
insaniye murassaat›yla bilerek süslenip, o fiahid-i Eze-
lî’nin nazar-› fluhut ve iflhad›na görünmektir.

• Alt›nc›s›: Zevilhayat olanlar›n tezahürat-› hayatiye
denilen, Hâl›k’lar›na tahiyyatlar›; ve rumuzat-› hayatiye
denilen, Sâni’lerine tesbihatlar›; ve semerat ve gayat-›
hayatiye denilen, Vâhibü’l-Hayat’a arz-› ubudiyetlerini
bilerek müflahede etmek, tefekkür ile görüp, flahadetle
göstermektir.

arz-› ubudiyet: kullu¤un sunul-
mas›.
cihazat: organlar.
cilve: yans›ma.
dergâh-› rububiyet: yaratt›¤› bü-
tün varl›klar› terbiye edip ege-
menli¤i alt›nda bulunduran Al-
lah’›n yüce kat›.
duygular terazileri: tart›p ölçebi-
len duygular.
esma: isimler.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
esma-i kudsiye-i ‹lâhiye: Allah’›n
nezih güzel isimleri.
f›trat: yarat›l›fl.
garip: eflsiz.
gayat-› hayatiye: hayat›n gaye-
leri.
gaye: amaç.
Hâl›k: yoktan yaratan, yarat›c›;
Allah.
icmal: özet.
iddihar: biriktirme.
ilân etmek: aç›klamak, duyur-
mak.
iltifatat-› âsâr: eserlerin iltifatlar›.
izhar: aç›¤a vurma.
kàl: söz, lâf.
küllî: bütüne ait.
külli: hepsi, tümü.
lâtif: güzel.
letaif-i insaniye: insan›n manevî
duygular›.
lisan-› hâl: hâl, vücut dili.
mahlûkat: yarat›lm›fllar.
murassaat: süslenmifl fleyler.
müflahede: görmek.
nazar-› fluhut ve iflhat: görme ve
gösterme bak›fl›.
nazar›nda: gözünde, bak›fl›nda.
nimet: iyilik, ba¤›fl, lütuf.
rahmet-i ‹lâhiye: Allah’›n sonsuz
rahmeti.
resmî vakitler: önemli zamanlar,
merasimler.
rumuzat-› hayatiye: hayat ifla-
retleri.
Sâni: yapan, sanatl› olarak yara-
tan, Allah.

semerat: meyveler.
flahadet: flahit olma, tan›kl›k.
fiahid-i Ezelî: ezelden ebede
her fleyi gören ve her fleye
flahit olan Cenab-› Hak.
flükür: hoflnutluk, memnun-
luk.
tahiyyat: en güzel hayat he-

diyeleri ile selâma durma.
tefekkür: düflünme.
tesbihat: tesbihler.
teflhir: sergi.
teflhirgâh-› dünya: dünya
sergisi.
tezahürat-› hayatiye: hayat
belirtileri.

ubudiyet: kulluk.
Vâhibü’l-Hayat: hayat veren,
Allah.
vazedilmek: konulmak.
vücut: varl›k, beden.
Zat-i Akdes: Allah’›n mukad-
des zat›.
zevilhayat: hayat sahipleri.
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• Yedincisi: Senin hayat›na verilen cüz’î ilim ve kudret
ve irade gibi s›fât ve hâllerinden küçük numunelerini va-
hid-i k›yasî ittihaz ile, Hâl›k-› Zülcelâl’in s›fat-› mutlakas›-
n› ve fluun-u mukaddesesini o ölçüler ile bilmektir. Mese-
lâ, sen, cüz’î iktidar›n ve cüz’î ilmin ve cüz’î iraden ile bu
haneyi muntazam yapt›¤›ndan, flu kasr-› âlemin senin
hanenden büyüklü¤ü derecesinde, flu âlemin ustas›n› o
nispette Kadîr, Alîm, Hakîm, Müdebbir bilmek lâz›md›r.

• Sekizincisi: fiu âlemdeki mevcudat›n her biri, kendi-
ne mahsus bir dil ile Hâl›k’›n›n vahdaniyetine ve Sâniinin
rububiyetine dair manevî sözlerini fehmetmektir.

• Dokuzuncusu: Acz ve zaaf›n, fakr ve ihtiyac›n ölçü-
süyle, kudret-i ‹lâhiye ve g›nâ-i Rabbaniyenin derecat-›
tecelliyat›n› anlamakt›r. Nas›l ki açl›¤›n dereceleri nispe-
tinde ve ihtiyac›n enva› miktar›nca, taam›n lezzeti ve de-
recat› ve çeflitleri anlafl›l›r. Onun gibi, sen de nihayetsiz
aczin ve fakr›nla, nihayetsiz kudret ve g›nâ-i ‹lâhiyenin
derecat›n› fehmetmelisin.

‹flte senin hayat›n›n gayeleri, icmalen, bunlar gibi
emirlerdir.

n fiimdi, kendi hayat›n›n mahiyetine bak ki; o mahiye-
tinin icmali fludur:

Esma-i ‹lâhiyeye ait garaibin fihristesi, hem fluun ve s›-
fât-› ‹lâhiyenin bir mikyas›, hem kâinattaki âlemlerin bir
mizan›, hem bu âlem-i kebirin bir listesi, hem flu kâina-
t›n bir haritas›, hem flu kitab-› ekberin bir fezlekesi,
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Allah .
Hâl›k: her fleyi yoktan var eden,
Allah.
Hâl›k-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi yarat›c›, Yüce Mevlâ.
hayat: canl› olma hâli, dirilik.
icmal: özet.
icmalen: özetle.
ihtiyaç: gereklilik.
irade: dileme, isteme.
ittihaz: kabul etme.
Kadîr: kudret sahibi olan ve her
fleye gücü yeten Allah.
kasr-› âlem: âlem saray›
kitab-› ekber: büyük kitap.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
kudret-i ‹lâhiye: Allah’›n kudreti,
Allah’›n kudretiyle yapt›¤› ifller.  
lezzet: tat.
mahiyet: nitelik, iç yüz, esas.
mahsus: baflkas›nda bulunma-
yan, özel.
mikyas: ölçek.
mizan: terazi.
muntazam: intizaml›, düzgün.
Müdebbir: tedbir alan, her fleyi
önceden düflünen Allah.
nihayetsiz: s›n›rs›z.
nispet: ölçü, derece.
numune: örnek
rububiyet: Cenab-› Allah’›n her
zaman, her yerde, her mahlûka
muhtaç oldu¤u fleyleri vermesi,
terbiye, tedbir ve malikiyeti.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
s›fât: hâller, keyfiyetler, nitelikler,
vas›flar.
s›fât-› ‹lâhiye: Allah’›n s›fatlar›,
vas›flar›.
s›fât-› mutlaka: mutlak s›fatlar.
fluun-u mukaddese: Allah’›n ter-
temiz ve noksans›z iflleri; Zat›na
ait hâlleri, özellikleri.
taam: yemek.
vahdaniyet: Allah’›n birli¤i.
vahid-i k›yasî: ölçü birimi.
zaaf: zay›fl›k.

acz: güçsüzlük.
âlem-i kebir: büyük âlem.
Alîm: her fleyi hakk›yla bilen
Allah.
cüz’î: az, pek az, küçük, s›n›r-
l›.
derecat: dereceler.
derecat-› tecelliyat: tecellile-

rin dereceleri.
enva: çeflitler, neviler.
esma-i ‹lâhiye: ‹lâhî isimler.
fakr: muhtaç olma, Allah’a
muhtaç olma.
fehmetmek: anlamak, kavra-
mak.
fezleke: netice, özet.

fihrist: liste, içindekiler.
garaip: hayranl›k uyand›r›c›
ve flafl›rt›c› fleyler.
g›nâ-i ‹lâhiye: ‹lâhî zenginlik.
g›nâ-i Rabbaniye: Rabbanî
zenginlik.
Hakîm: her fleyi bir maksatla
uygun ve hikmetle yaratan,



hem kudretin gizli definelerini açacak bir anahtar külçe-
si, hem mevcudata serpilen ve evkata tak›lan kemalât›-
n›n bir ahsen-i takvimidir.

‹flte mahiyet-i hayat›n bunlar gibi emirlerdir.

n fiimdi, senin hayat›n›n sureti ve tarz-› vazifesi fludur
ki:

Hayat›n bir kelime-i mektubedir, kalem-i Kudretle
yaz›lm›fl hikmetnüma bir sözdür; görünüp ve iflitilip, Es-
ma-i Hüsna’ya delâlet eder.

‹flte hayat›n›n sureti, bu gibi emirlerdir.

n fiimdi, hayat›n›n s›rr-› hakikati fludur ki:

Tecelli-i Ehadiyete, cilve-i Samediyete âyineliktir. Ya-
ni, bütün âleme tecelli eden esman›n nokta-i mihrakiye-
si hükmünde bir camiiyetle, Zat-› Ehad-i Samed’e âyine-
liktir.

n fiimdi, hayat›n›n saadet içindeki kemali ise, senin
hayat›n›n âyinesinde temessül eden fiems-i Ezelî’nin en-
var›n› hissedip, sevmektir. Zîfluur olarak Ona flevk gös-
termektir, Onun muhabbetiyle kendinden geçmektir,
kalbin göz bebe¤inde aks-i nurunu yerlefltirmektir. ‹flte
bu s›rdand›r ki, seni âlây›illiyyine ç›karan bir hadis-i kud-
sînin1 meal-i flerifi olan,

rÚ pæperDƒoe pÖr∏n≤pH rºnéræoc rÖnénYrRnG @ rÚpenRnh oäGnƒ'ªn°SrQnO rºnéræoµnf røne
denilmifltir.

ahsen-i takvim: en güzel suret.
aks-i nur: nurun yans›mas›.
âlây›illiyyin: insanl›¤›n en yük-
sek mertebesi.
âlem: kâinat.
âyine: ayna.
camiiyet: kapsay›c›l›k..
cilve-i Samediyet: Allah’›n, her
fley kendisine muhtaç oldu¤u
hâlde, kendisi hiç bir fleye muh-
taç olmamas› s›fat›n›n tecellisi.
define: hazine.
delâlet: iflaret, delil.
envar: nurlar, ayd›nl›klar.
esma: isimler.
Esma-i Hüsna: Allah’›n güzel
isimleri.
evkat: vakitler.
hadis-i kudsî: sözü peygambere,
manas› Allah’a ait olan hadis.
hikmetnüma: hikmetli, anlaml›.
kalem-i kudret: kudret kalemi.
kelime-i mektube: yaz›l› kelime.
kemal: olgunluk, mükemmellik.
kemalât: faziletler, mükemmel-
likler.
mahiyet-i hayat: hayat›n asl›.
meal-i flerif: flerefli mana.
mevcudat: varl›klar.
muhabbet: sevgi.
nokta-i mihrakiye: hareket nok-
tas›.
saadet: mutluluk.
s›rr-› hakikat: gerçe¤in s›rr›, iç
yüzü.
suret: flekil, tarz.
fiems-i Ezelî: varl›¤›n›n bafllang›c›
olmayan ve her fleyi nurland›ran
Cenab-› Hak.
flevk: çok arzu, fliddetli istek.
tarz-› vazife: vazife flekli.
tecelli: yans›ma.
tecelli-i Ehadiyet: Cenab-› Hak-
k›n her bir fleyde bir ve tek oluflu-
nun görünmesi.
temessül: görüntünün belirmesi.

Zat-› Ehad-› Samed: her fley
kendine muhtaç oldu¤u hâl-

de, kendisi hiç bir fleye muh-
taç olmayan tek ve bir Al-

lah’›n zat›.
zîfluur: ak›l sahipleri.

1. Meali Farsça olarak verilen hadis-i kudsînin metni ve manas› flöyledir:

pøperDƒoŸrG …pórÑnY oÖr∏nb »pæn©n°Snh søpµndnh p¢VrQnG =n’nh »pFBÉnªn°S »pæn©n°Snh Éne
“Ben göklere ve yerlere s›¤mam, fakat mü’min kulumun kalbine s›¤ar›m.” (Aclûni, Keflfü’l-Ha-
fa, 2:165.)
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‹flte, ey nefsim! Hayat›n›n böyle ulvî gayata mütevec-
cih oldu¤u ve flöyle k›ymetli hazineleri cami oldu¤u hâl-
de, hiç ak›l ve insafa lây›k m›d›r ki, hiç ender hiç olan
muvakkat huzuzat-› nefsaniyeye, geçici lezaiz-i dünyevi-
yeye sarf edip zayi edersin. E¤er zayi etmemek istersen,
geçen temsil ve hakikate remzeden

@Én¡«s∏nL GnPpG pQÉn¡sædGnh @ Én¡'«∏nJ GnPpG pônªn≤rdGnh @ Én¡«'ëo°Vnh ¢pùrªs°ûdGnh
@Én¡«'ënW Énenh ¢pVrQn’rGnh@Én¡'«ænH Énenh pABÉnªs°ùdGnh@Én¡«'°ûr̈ nj GnPpG pπr«sdGnh
røne nín∏ranG rónb @ Én`¡j'ƒr≤nJnhÉngnQƒoéoa Én¡nªn¡rdnÉna @ Én¡jsƒn°S Énenh ¢mùrØnfnh

1 @ Én¡«s°SnO røne nÜÉnN róbnh @ Én¡«scnR
suresindeki kasem ve cevab-› kasemi düflünüp amel et. 

pIsƒoÑtædG pêrôoH pônªnbnh pándÉn°SuôdG pABÉnªn°S ¢pùrªn°T n¤nY rºu∏°nSnh uπn°U sºo¡s∏dnG
nÚ/æperDƒoŸrG pºnMrQGnh ÉnærªnMrQGnh pánjGnóp¡rdG pΩƒoéof /¬pHÉnër°UnGnh /¬pd'G ='¤nYnh

2 rÚ/e'G rÚ/e'G  rÚ/e'G päÉnæperDƒoŸrGnh

®
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âl: aile, Peygamberimizin aile
fertleri.
amel et: iflle, davran.
âmin: Yâ rabbi! Öyle olsun, kabul
eyle!
Ashap: Sahabeler.
burç: tak›m y›ld›zlar; y›ld›z grup-
lar›.
cami: kapsay›c›, toplay›c›.
cevab-› kasem: yeminin cevab›.
ender: az, nadir.
ene: ben.
gayat: amaçlar.
hadis-i kudsî: manas› Peygam-
berimize ilham edilen, sözü Pey-
gamberimize ait olan hadis.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hiç ender hiç: hiç içinde hiç.
huzuzat-› nefsaniye: nefsin hofl-
land›¤› fleyler.
hüsran: zarar, ziyan.
ilham: kalbe do¤ma.
insaf: hakkaniyet ölçülerine göre
tolerans; hoflgörü.
intizam: düzgün olma, düzen.
kasem: yemin.
lezaiz-i dünyeviye: dünyaya ait
lezzet.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek.
muvakkat: geçici.
müteveccih: yönelme.
nübüvvet: peygamberlik.
remiz: iflaret.
risalet: elçilik, peygamberlik.
salât: dua.
sarf etmek: harcamak, kullan-
mak.
selâm: selâmet, esenlik.
sema: gökyüzü.
temsil: örnek, misal.
ulvî: yüce.
zayi etmek: kaybetmek.

1. Yemin olsun günefle ve ayd›nl›¤›na. • Ve onu takip eden aya. • Ve onu gösteren güne. •
Ve onu örten geceye. • Ve gökyüzüne ve onu bina edene. • Ve yeryüzüne ve onu yay›p dö-
fleyene. • Ve insana ve onu intizamla yaratana. • Sonra da ona kötülü¤ü bildirip ondan sa-
k›nmay› ilham edene. • Nefsini günahlardan ar›nd›ran kurtulufla ermifltir. • Nefsini günaha
dald›ran da hüsrana düflmüfltür. (fiems Suresi: 1-10.)

2. Allah’›m, risalet semas›n›n günefli, nübüvvet burcunun ay› olan yüce Peygambere (a.s.m.),
onun hidayet y›ld›zlar› olan Âl ve Ashab›na salât ve selâm eyle. Bize, erkek ve kad›n mü’min-
lere merhamet et. Âmin, âmin, âmin.



On ‹kinci Söz
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1 GkÒ/ã`nc Gkôr«nN n»pJhoG rón≤na nánªrµp◊r G närDƒoj rønenh
KUR’ÂN-I HAKÎM’in hikmet-i kudsiyesi ile felsefe hikme-

tinin icmalen muvazenesi; hem hikmet-i Kur’âniyenin, in-
san›n hayat-› flahsiyesine ve hayat-› içtimaiyesine verdi¤i
ders-i terbiyenin gayet k›sa bir fezlekesi; hem Kur’ân’›n
sair kelimat-› ‹lâhiyeye ve bütün kelâmlara cihet-i rüçha-
niyetine bir iflarettir. ‹flte bu Sözde Dört Esas vard›r.

B‹R‹NC‹ ESAS

Hikmet-i Kur’âniye ile hikmet-i fenniyenin farklar›na
flu gelecek hikâye-i temsiliye dürbünüyle bak:

Bir zaman hem dindar, hem gayet sanatkâr bir hâ-
kim-i namdar istedi ki, Kur’ân-› Hakîm’i maanisindeki
kudsiyetine ve kelimat›ndaki i’caza flayeste bir yaz› ile
yazs›n; o mu’ciznüma kamete harika bir libas giydirilsin.
‹flte o nakkafl zat, Kur’ân’› pek acip bir tarzda yazd›. Bü-
tün k›ymettar cevherleri yaz›s›nda istimal etti. Hakaik›n›n
tenevvüüne iflaret için, baz› mücessem hurufat›n› elmas
ve zümrüt ile; ve bir k›sm›n› lü’lü ve akik ile; ve bir taife-
sini p›rlanta ve mercanla; ve bir nev’ini alt›n ve gümüfl
ile yazd›. Hem öyle bir tarzda süslendirip, münakkafl et-
ti ki, okumay› bilen ve bilmeyen herkes, temaflas›ndan 

acip: hayret uyand›ran.
akik: ço¤u kez k›rm›z› olan de-
¤erli bir tafl.
cevher: k›ymetli tafl; öz.
cihet-i rüçhaniyet: üstünlük yö-
nü.
ders-i terbiye: ahlâk dersi.
elmas: çok k›ymetli bir tafl.
esas: as›l, temel.
felsefe: hikmet ve marifet.
fezleke: özet, netice.
hakaik: hakikatler, gerçekler.
hâkim-i namdar: ün sahibi idare-
ci.
harika: ola¤anüstü.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat.
hayat-› flahsiye: özel hayat.
hikâye-i temsiliye: k›yaslamaya
dayanan benzetme fleklinde hi-
kâye.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›.
hikmet-i fenniye: fen ve felsefe
ilmi.
hikmet-i kudsiye: kusursuz ve
eksiksiz hikmet.
hikmet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
hikmeti.
hurufat: harfler.
i’caz: mu’cize olan.
icmalen: özet olarak.
istimal: kullanmak.
iflaret: belirti, iz.
kamet: boy, endam.
kelâm: söz, konuflma.
kelimat: kelimeler.
kelimat-› ‹lâhiye: ‹lâhî sözler.
k›ymettar: de¤erli.
kudsiyet: kusur ve noksanl›ktan
uzak olufl.
libas: elbise.
lü’lü: inci.
maani: manalar.
mu’ciznüma: mu’cize gösteren.
muvazene: karfl›laflt›rma.
mücessem: cisimleflmifl.
münakkafl: nak›fll›.
nakkafl: nak›fl iflleyen kimse.
nev’: tür, çeflit.
rahîm: Allah’›n rahîm s›fat› ahiret-
te sadece mü’minler için tecelli
etme s›fat›d›r.
Rahman: ister mü’min, ister kâfir;
ister iyi isterse kötü olsun; rah-

meti bütün herkese yay›lan
ve bütün yarat›lm›fllar›n r›z›k-
lar›n› ve geçim flekillerini içine
alan rahmetin sahibi Allah.

sair: di¤er.
sanatkâr: sanatla u¤raflan.
flayeste: yak›fl›r, lây›k.
taife: topluluk.

tarz: flekil, biçim.
temafla: bakma, seyretme.
tenevvü: çeflitlilik.
zümrüt: k›ymetli bir tafl.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • Kime hikmet verilmiflse, iflte ona pek çok hay›r

verilmifltir. (Bakara Suresi: 269.)
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hasiyet: bir fleye has vas›f.
hayran: flafl›ran, hayrette kalan.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›.
huruf: harfler.
istihsan: be¤enme.
iflarat: iflaretler.
ifltigal: çal›flma, meflgul olma.
k›ymettar: k›ymetli.
kimyager: kimya ile u¤raflan
kimse.
Kitab-› Mübin: her fleyi aç›kça
aç›klayan Kur’ân-› Kerîm.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde hikmetler bulunan
Kur’ân.
lâtif: hofl, güzel.
mahir: maharetli, becerikli.
mertebe: derece.
meflgul: bir iflle u¤raflan.
murassa: k›ymetli tafllarla süs-
lenmifl.
musanna: sanatl›. çok süslü.
mühendis: geometriyi bilen ve
uygulayan kimse.
mükâfat: ödül.
münakkafl: nak›fll›.
münasebet: uygunluk.
müzeyyen: süslenmifl.
nafi: faydal›.
nak›fl: iflleme.
nazar: bakma, bak›fl.
nukufl: nak›fllar, ifllemeler.
sarraf: anlayan, de¤erini bilen.
sûrî: d›fl görünüfle ait.
flerif: flerefli.
tarifat: tan›tmalar.
tasvir: resim yapma.
tefsir-i flerif: de¤erli bir aç›klama.
telif: kitap yazma.
tezyinat: süslemeler.
tezyinat-› zahiriye: görünen süs-
lemeler, d›fla ait süslemeler.

âlî: yüce, yüksek.
âlim: bilgili, bilgin.
antika: tarihi de¤eri olan eski
eflya.
Arabî: Arapça.
bahusus: özellikle.
cami: kapsaml›.
cevher: k›ymetli tafl.

çendan: gerçi.
ecnebi: yabanc›.
ehemmiyet: önem, de¤er.
ehl-i hakikat: gerçe¤i bulup
onun peflinden gidenler.
envar-› esrar: nurlu s›rlar.
eser: kitap.
feylesof: felsefe ile u¤raflan,

filozof.
galî: pahal›, k›ymetli.
gayet: son derece, oldukça.
hakaik-› kudsiye: kutsal ha-
kikatler.
hâkim: hükmeden.
hakperest: do¤ruluk ve hak-
tan ayr›lmayan.

hayran olup, istihsan ederdi. Bahusus, ehl-i hakikatin
nazar›na, o sûrî güzellik, manas›ndaki gayet parlak gü-
zelli¤in ve gayet flirin tezyinat›n iflarat› oldu¤undan, pek
k›ymettar bir antika olmufltur.

Sonra, o Hâkim, flu musanna ve murassa Kur’ân’›, bir
ecnebi feylesofa ve bir Müslüman âlime gösterdi. Hem
tecrübe, hem mükâfat için emretti ki: “Her biriniz, bu-
nun hikmetine dair bir eser yaz›n›z.”

Evvelâ o feylesof, sonra o âlim, ona dair birer kitap te-
lif ettiler. Fakat feylesofun kitab›, yaln›z harflerin nak›flla-
r›ndan ve münasebetlerinden ve vaziyetlerinden ve cev-
herlerinin hasiyetlerinden ve tarifat›ndan bahseder; ma-
nas›na hiç iliflmez. Çünkü, o ecnebi adam, Arabî hatt›
okumay› hiç bilmez. Hatta o müzeyyen Kur’ân’›, bilmi-
yor ki, bir kitapt›r ve manay› ifade eden yaz›d›r. Belki,
ona münakkafl bir antika nazar›yla bak›yor. Lâkin, çen-
dan Arabî bilmiyor; fakat çok iyi bir mühendistir, güzel
bir tasvircidir, mahir bir kimyagerdir, sarraf bir cevherci-
dir. ‹flte o adam, bu sanatlara göre eserini yazd›.

Amma, Müslüman âlim ise, ona bakt›¤› vakit, anlad›
ki, o, Kitab-› Mübin’dir, Kur’ân-› Hakîm’dir. ‹flte bu hak-
perest zat, ne tezyinat-› zahiriyesine ehemmiyet verdi ve
ne de hurufun nukufluyla ifltigal etti. Belki öyle bir fleyle
meflgul oldu ki, milyon mertebe öteki adam›n ifltigal etti-
¤i meselelerinden daha âlî, daha galî, daha lâtif, daha fle-
rif, daha nafi, daha cami. Çünkü, nukuflun perdesi alt›n-
da olan hakaik-› kudsiyesinden ve envar-› esrar›ndan
bahsederek, gayet güzel bir tefsir-i flerif yazd›.



Sonra ikisi, eserlerini götürüp o hâkim-i zîflana takdim
ettiler. O hâkim, evvelâ feylesofun eserini ald›. Bakt›,
gördü ki, o hodpesent ve tabiatperest adam çok çal›fl-
m›fl; fakat hiç hakikî hikmetini yazmam›fl, hiçbir manas›-
n› anlamam›fl, belki kar›flt›rm›fl. Ona karfl› hürmetsizlik,
belki edepsizlik etmifl. Çünkü, o menba-› hakaik olan
Kur’ân’›, manas›z nukufl zannederek, mana cihetinde
k›ymetsizlik ile tahkir etmifl oldu¤undan, o hâkim-i ha-
kîm dahi, onun eserini bafl›na vurdu; huzurundan ç›kar-
d›.

Sonra, öteki hakperest, müdakkik âlimin eserine bak-
t›, gördü ki, gayet güzel ve nafi bir tefsir ve gayet hakî-
mâne, mürflidâne bir teliftir. “Aferin, bârekâllah,” dedi.
“‹flte hikmet budur ve âlim ve hakîm, bunun sahibine
derler. Öteki adam ise, haddinden tecavüz etmifl bir sa-
natkârd›r.” Sonra, onun eserine bir mükâfat olarak, her
bir harfine mukabil, tükenmez hazinesinden on alt›n ve-
rilsin, irade etti.

E¤er temsili fehmettinse, bak, hakikatin yüzünü de
gör:

Amma o müzeyyen Kur’ân ise, flu musanna kâinatt›r.
O hâkim ise, Hakîm-i Ezelîdir. Ve o iki adam ise, birisi,
yani ecnebisi, ilm-i felsefe ve hükemas›d›r; di¤eri, Kur’ân
ve flakirtleridir.

Evet, Kur’ân-› Hakîm, flu Kur’ân-› azîm-i kâinat›n en
âlî bir müfessiridir ve en beli¤ bir tercüman›d›r. Evet, o
Furkan’d›r ki, flu kâinat›n sahifelerinde ve zamanlar›n 

âlî: yüce, yüksek.
âlim: bilgili, bilgin.
bârekâllah: Allah mübarek, ha-
y›rl› ve bereketli k›ls›n.
beli¤: meram›n› düzgün olarak
anlatan, belâgatle konuflan.
ecnebi: yabanc›.
fehim: anlama.
feylesof: filozof.
Furkan: hak ile bat›l, iyi ve kötü;
hay›r ve fler aras›ndaki fark› gös-
teren Kur’ân.
haddinden tecavüz: haddini afl-
ma, s›n›r› aflma, ileri gitme.
hakikat: gerçek.
hakikî: gerçek.
hâkim: her fleye hükmeden.
Hakîm: her fleyi bir maksatla uy-
gun ve hikmetle yaratan, hikmet
sahibi Allah.
hakîmâne: hikmetli bir flekilde.
Hakîm-i Ezelî: bafllang›c› olma-
yan ve sonsuz hikmet sahibi
olan, Allah.
hâkim-i hakîm: her fleyi hikmet-
le yapan hükmedici, Allah.
hâkim-i zîflan: flan ve fleref sahi-
bi idareci.
hakperest: do¤ruluktan ayr›lma-
yan, hakk› tutan.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›.
hodpesent: kendini be¤enen.
hükema: feylesoflar, filozoflar.
hürmetsiz: sayg›s›zl›k.
ilm-i felsefe: felsefe ilmi.
irade etmek: emretmek, ferman
etmek.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
Kur’ân-› azîm-i kâinat: kâinat›n
büyük kitab›.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
mana: anlam.
menba-› hakaik: gerçeklerin
kayna¤›.

mukabil: karfl›l›k.
musanna: sanatl›, çok süslü.
müdakkik: inceden inceye
araflt›ran.
müfessir: yorumlay›c›.
mükâfat: ödül.
mürflidâne: do¤ru yolu gös-
tererek, irflat ederek.

müzeyyen: süslenmifl.
nafi: faydal›.
nukufl: nak›fllar.
sahife: sayfa.
sanatkâr: sanatla u¤raflan.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tabiatperest: tabiatç›.
tahkir: afla¤›lama, küçük gör-

me.
takdim: sunma, sunufl.
tefsir: aç›klama, yorumlama.
telif: yaz›lm›fl eser.
temsil: k›yaslama tarz›nda
benzetme.
tercüman: tercüme eden, çe-
virmen.
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olmas›.
hikmet-i felsefe: felsefe ilmi.
hurufat: harfler.
huruf-u mevcudat: büyük bir ki-
tap olan kâinat›n harfleri hük-
mündeki varl›klar.
ibadet: kulluk.
ilm-i hikmet: hikmet ilmi, felsefe.
ins: insan.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
kalem-i kudret: Allah’›n güç ve
kuvveti ile yaratmas›.
kitab-› kebir: büyük kitap.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
lezzet: a¤›zla, dille al›nan tat.
mana-i harfî: kendi bafl›na var ol-
may›p bir bütünün içinde kazan›-
lan anlam.
mana-i ismî: bir fleyin bizzat ken-
disine bakan ve kendisini tan›tan
anlam›.
menfaat: fayda, kâr, gelir.
menfaat-i hasise: adî, de¤ersiz
ç›kar.
mevcudat: varl›klar.
muannit: inatç›, ayak direyen.
muvazene: karfl›laflt›rma.
münasebat: ba¤lar, iliflkiler.
müflteki: flikâyet eden.
mütemerrit: dik bafll›, inatç›.
nazar›yla: bak›fl›yla, görüflüyle.
rab: ilâh.
safsata: yalan, as›ls›z söz.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
sersem: dengesiz, ölçüsüz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tahkir: küçümseme.
terbiye-i ahlâk›ye: ahlâkî terbi-
ye.
tezyinat: süsleme, süs.
tilmiz: talebe, ö¤renci.
zillet: alçakl›k, afla¤›l›k.

ayat-› tekviniye: Cenab-›
Hakk›n varl›¤›na ve birli¤ine
delil olan varl›klar.
bedel: karfl›l›k, karfl›.
cemal: güzellik.
cin: gözle görülmeyen bir
varl›k.
delâlet: delil olma, iflaret et-

me.
denî: soysuz, alçak, ahlâks›z.
firavun: zalim, merhametsiz.
firavun-u zelil: hor, alçak fi-
ravun.
hakikat: gerçek.
hakikî: gerçek.
halis: saf.

harf-i manidar: manal› harf.
hasis: adî, de¤ersiz.
hayat-› flahsiye: kiflisel ha-
yat.
hesab›na: ad›na.
hikmet: her fleyin belirli ga-
yelere yönelik olarak, manal›,
faydal› ve tam yerli yerinde

yapraklar›nda kalem-i kudretle yaz›lan ayat-› tekviniyeyi
cin ve inse ders verir. Hem, her biri birer harf-i manidar
olan mevcudata mana-i harfî nazar›yla, yani, onlara Sâ-
ni hesab›na bakar; “Ne kadar güzel yap›lm›fl, ne kadar
güzel bir surette Sâniinin cemaline delâlet ediyor” der.
Ve bununla, kâinat›n hakikî güzelli¤ini gösteriyor.

Amma, ilm-i hikmet dedikleri felsefe ise, huruf-u mev-
cudat›n tezyinat›nda ve münasebat›nda dalm›fl ve ser-
semleflmifl, hakikatin yolunu flafl›rm›fl. fiu kitab-› kebirin
hurufat›na mana-i harfî ile, yani, Allah hesab›na bakmak
lâz›m gelirken, öyle etmeyip, mana-i ismî ile, yani, mev-
cudata mevcudat hesab›na bakar, öyle bahseder. “Ne gü-
zel yap›lm›fl”a bedel “Ne güzeldir” der, çirkinlefltirir. Bu-
nunla kâinat› tahkir edip kendisine müflteki eder. Evet,
dinsiz felsefe hakikatsiz bir safsatad›r ve kâinata bir tah-
kirdir.

‹K‹NC‹ ESAS

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

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



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

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

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

ÜÇÜNCÜ ESAS

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

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

abd: kul.
abd-i aziz: izzetli kul; Allah’tan
baflkas›na müracaat etmeyen ve
minnet duymayan kul.
âciz: gücü yetmez, güçsüz.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
amel: ifl, hareket.
azam-› mahlûkat: yarat›lm›fllar›n
en büyü¤ü.
azam-› menfaat: menfaatin en
büyü¤ü.
bat›n: kar›n, mide.
cebbar: zorba, zalim.
cebbar-› hodfürufl: kendini be¤e-
nen zorba.
cemaat: topluluk, toplum.
cidal: kavga, mücadele.
daire-i izin: izin dairesi.
dessas: aldat›c›, hileci.
düstur-u hayat: hayat prensibi.
erdem: fazilet.
fakr: fakirlik, muhtaçl›k.
Fât›r: yaratan, yarat›c› Allah.
fazilet: erdem ve üstünlük.
ferc: üreme organ›.
gaye-i himmet: gayret ve çaba-
n›n amac›.
gaye-i ibadet: ibadetin gayesi.
gayri: ...den baflka, baflkas›.
halim: uysal, yumuflak, sessiz.
halis: kar›fl›ks›z, saf, duru.
hariç: d›fl.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat.
hayat-› içtimaiye-i befleriye: in-
sanl›¤›n sosyal hayat›.
hedef: maksat, niyet, amaç.
hevesat: hevesler.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›.
hikmet-i felsefe: felsefe ilmi.
hikmet-i Kur’ân: Kur’ân hikmeti.
hikmet-i Kur’âniye: Kur’ân’a
mahsus hikmet, Kur’ân’›n hikme-
ti.
hodendifl: kendi için endifle
eden.
hodgâm: kendi keyfini düflünen.
iddihar: biriktirme, saklama.
ihtiyar: seçme, tercih, irade.
istinat etmek: dayanmak.
kavi: kuvvetli.
livechillâh: Allah için.
ma¤rur: gururlu.
Malik-i Kerîm: bol ihsan ve ik-
ram sahibi olan, her fleyin gerçek
sahibi Allah.
menfaat: fayda, kâr.
menfaat-i kavmiye: toplum ç›-
kar›.
menfaat-i flahsiye: kiflisel ç›kar.
menfaatperest: kendi ç›kar›n›

düflünen.
muvazene: karfl›laflt›rma.
müsta¤ni: tok gözlü.
nefis: kiflinin kendisi, insan›
maddî zevk ve isteklere sevk
eden kuvvet.
nokta-i istinat: dayanak
noktas›.

rab›ta: ba¤.
r›za-i ‹lâhî: Allah r›zas›.
selim: sa¤lam, do¤ru.
servet: mal, mülk.
seyyid: efendi.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tenezzül: alçalmak, kendine
ayk›r› düflen bir ifli veya duru-

mu kabul etme.
terbiye: yetifltirme, büyütme.
tezellül: afla¤›lanma.
tilmiz: ö¤renci, talebe.
tilmiz-i mütevazi: alçak gö-
nüllü talebe.
uhrevî: ahirete dair.
zaaf: zay›fl›k, güçsüzlük.
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mahsus hikmet, Kur’ân’›n hikme-
ti.
hissiyat-› ulviye: yüce duygular.
imdat: yard›m.
incizap: kap›lma, ba¤lanma.
ittifak: ortak bir gayede anlaflma.
kâfi: yeterli.
kelâm: sözler.
kelimat-› ‹lâhîye: ‹lâhî sözler, ke-
limeler.
kemalât: mükemmellikler.
kemalât-› insaniye: insana ait ol-
gunluklar.
maâliyat: yüksek ve derin fikir-
ler.
menfaat: fayda, kâr.
menfi milliyet: ›rkç›l›k.
nokta-i istinat: dayanak noktas›.
rab›ta: ba¤.
rab›ta-i dinî ve s›n›fî ve vatanî:
din, s›n›f ve vatan ba¤›.
r›za-i ‹lâhî: Allah r›zas›.
saadet: mutluluk.
saadet-i dâreyn: dünya ve ahiret
mutlulu¤u.
selp olmak: ortadan kalkmak.
semerat: verim, kâr, fayda.
set: engel.
sevk: yollama, ulaflt›rma.
s›n›fî: sosyal tabakalarla ilgili.
fle’n: icap, gerek.
tatmin: doyurma.
tecavüz: haddini aflma, söz ve
harekette ileri gitme, sald›rma,
sataflma.
tecavüzat: sald›r›lar, tecavüzler.
temsil: k›yaslama tarz›nda ben-
zetme.
tesanüt: dayan›flma.
teflvik: heveslendirmek.
tezyit: ço¤alma, art›rma.
uhuvvet: kardefllik.
unsuriyet: ›rkç›l›k.
vatanî: vatana ait.

bedel: karfl›l›k.
cemaat: topluluk, toplum.
cihet-i tefevvuk: üstünlük
yönü.
cihet-i ulviyet: üstün taraf.
düstur-u cidal: mücadele ve
kavga prensibi.
düstur-u teavün: yard›mlafl-

ma prensibi.
fazilet: manevî de¤er ve üs-
tünlük.
gayat: gayeler, amaçlar.
gaye: amaç, hedef.
hacat-› befleriye: insanî ihti-
yaçlar.
hak: do¤ru, gerçek.

hevesat-› nefsaniye: nefsi is-
tek ve arzular, nefse ait istek-
ler.
hikmet: her fleyin belirli ga-
yelere yönelik olarak, manal›,
faydal› ve tam yerli yerinde
olmas›.
hikmet-i Kur’âniye: Kur’ân’a

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

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

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

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

DÖRDÜNCÜ ESAS

Kur’ân’›n, bütün kelimat-› ‹lâhiye içinde cihet-i ulviye-
tini ve bütün kelâmlar üstünde cihet-i tefevvukunu anla-
mak istersen, flu iki temsile bak.



• Birincisi: Bir sultan›n iki çeflit mükâlemesi, iki tarz-
da hitab› vard›r. Birisi; adî bir raiyet ile, cüz’î bir ifl için,
hususî bir hacete dair, has bir telefonla konuflmakt›r. Di-
¤eri; saltanat-› uzma ünvan›yla ve hilâfet-i kübra nam›y-
la ve hâkimiyet-i amme haysiyetiyle, evamirini etrafa ne-
flir ve teflhir maksad›yla, bir elçisiyle veya büyük bir me-
muruyla konuflmakt›r ve haflmetini izhar eden ulvî bir
fermanla mükâlemedir.

• ‹kinci Temsil: Bir adam, elinde, bir âyineyi günefle
karfl› tutar; o âyine miktar›nca bir ›fl›k ve yedi rengi ca-
mi’ bir ziya al›r. O nispetle, güneflle münasebettar olur,
sohbet eder ve o ›fl›kl› âyineyi karanl›kl› hanesine veya
dam alt›ndaki ba¤›na tevcih etse, güneflin k›ymeti nispe-
tinde de¤il, belki o âyinenin kabiliyeti miktar›nca istifade
edebilir. Di¤eri ise, hanesinden veya ba¤›n›n dam›ndan
genifl pencereler açar, gökteki günefle karfl› yollar yapar.
Hakikî güneflin daimî ziyas›yla sohbet eder, konuflur ve
lisan-› hâl ile böyle minnettarâne bir sohbet eder. Der:
“Ey yeryüzünü ›fl›¤›yla yald›zlayan ve bütün çiçeklerin yü-
zünü güldüren dünya güzeli ve gök nazdar› olan nazenin
günefl! Onlar gibi benim haneci¤imi ve bahçeci¤imi ›s›n-
d›rd›n, ›fl›kland›rd›n.” Hâlbuki, âyine sahibi böyle diye-
mez. O kay›t alt›ndaki güneflin aksi ise, âsâr› mahduttur;
o kayda göredir.

‹flte bu iki temsilin dürbünüyle Kur’ân’a bak; tâ ki, i’ca-
z›n› göresin ve kudsiyetini anlayas›n.

adî: s›radan.
akis: ›fl›k veya sesin bir yerde gö-
rünmesi.
âsâr: eserler.
âyine: ayna.
cami: kapsayan.
cüz’î: küçük.
dürbün: uza¤› gösteren alet.
evamir: emirler.
ferman: emir, buyruk.
hacet: ihtiyaç.
hâkimiyet-i amme: egemenlik,
genel hâkimiyet.
has: hususî, özel.
haflmet: ihtiflam, gösterifllilik.
haysiyet: itibar, özellik.
hilâfet-i kübra: insan›n yeryü-
zünde temsil etti¤i manevî görev.
hususî: özel.
i’caz: mu’cizelik özelli¤i.
istifade etmek: faydalanmak.

izhar: aç›¤a vurma.
kabiliyet: kapasite.
kudsiyet: kusur ve noksan-
l›ktan yücelik, kutsall›k.
lisan-› hâl: hâl dili.
mahdut: s›n›rlanm›fl.
maksat: istenilen fley.
minnettarâne: minnetli bir
flekilde.
mükâleme: konuflma.

münasebettar: iliflkili, ba¤-
lant›l›.

nazdar: nazl›.

nazenin: nazl›, cilveli.

neflir: yayma.

nispet: oran.

raiyet: vatandafl, halk.

saltanat-› uzma: en büyük
hükümdarl›k.

sohbet: karfl›l›kl› hoflça ko-
nuflma.
tarz: flekil.
temsil: temsil, örnek.
teflhir: ilân etme, duyurma.
tevcih: yöneltme.
ulvî: yüksek, yüce.
ünvan: isim, lâkap.
yald›z: parlakl›k.
ziya: ›fl›k.
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has: hususî, özel.
haysiyet: özellik, itibar, fleref.
hikmetfeflan: hikmet yayan.
hususiyet: özellik.
hutbe-i ezeliye: bafllang›c› olma-
yan sonsuz hutbe.
ilâh: Allah.
ilhamat: ilhamlar, Allah taraf›n-
dan kalbe gelen manalar, gönüle
do¤malar, kalbe gelmeler.
‹sm-i Azam: Cenab-› Hakk›n bin
bir isminden en büyük ve mana-
ca di¤er isimleri kuflatm›fl olan›.
itibar: sayg› gösterme.
kelâm: söz.
kelâmullah: Allah’›n kelâm›,
Kur’ân-› Kerîm.
kelimat: kelimeler.
kelimat-› ‹lâhiye: Cenab-› Allah’a
ait kelimeler, vahiyle inen kitap-
lar.
kemal-i liyakat: mükemmel lâ-
y›k olufl.
kitab-› mukaddes: kutsal olan
kitap, Tevrat, Zebur ve ‹ncil.
külliyet: genellik, umumîlik.
mahsus: özel.
mecmua: kitap.
melâike-i izam: büyük melekler
mertebe: derece.
mevcudat: kâinat.
muhabere: haberleflme.
muhat›na: her taraf›na.
muhit: çevre, bölge.
muhtelif: çeflitli.
mükâleme: konuflma.
münacat: dua etme, yalvarma.
mürekkep: türlü renklerde s›v›
madde.
mütefavit: farkl› farkl› çeflitli.
nüzul: inme, inifl.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
esirgeme.
rahmet-i vâsia-i muhita: Allah’›n
her fleyi kuflatan genifl rahmeti.
rububiyet: rabl›k, Allah’›n her bir
varl›¤a yarat›l›fl gayelerine ulafl-
malar› için muhtaç oldu¤u fleyleri
vermesi, ve egemenli¤i alt›nda
bulundurmas›.
rububiyet-i mutlaka: s›n›rs›z, hiç
bir kay›t ve flarta tâbi olmayan
rabl›k.
saltanat: hükümdarl›k, egemen-
lik.
saltanat-› amme-i Sübhaniye:
her türlü kusur ve noksandan
uzak olan Allah’›n her fleye hük-
meden, her fleyi kuflatan saltana-
t›.
semavat: gökler.
tecelli: belirme, görünme.
teftifl: kontrol.
ulûhiyet: ilâhl›k.
ünvan: rütbe, mertebe, ad, isim.
zahir: görünen, ortaya ç›kan.

âlem: tüm varl›klar.
arz: yer.
avam-› melâike: s›radan me-
lekler.
avam-› nâs: s›radan halk ta-
bakas›.
azam: büyüklük.

azamet-i haflmet: ihtiflam›n
büyüklü¤ü.
basit: adî, de¤ersiz.
cüz’î: küçük.
defter-i iltifatat-› rahmani-
ye: sonsuz flefkat ve merha-
met sahibi olan Allah’›n iltifat-

lar›n› içeren defter.
derecat: dereceler.
ekser: pek çok.
evliya: erenler, velîler, Allah
dostlar›.
ferman: emir, buyruk.
Hâl›k: yarat›c›; Allah.

1. Kehf Suresi: 109; Lokman Suresi: 27.

Evet, Kur’ân der ki: “E¤er yerdeki a¤açlar kalem olup,
denizler mürekkep olsa, Cenab-› Hakk›n kelimat›n› yaz-
salar, bitiremezler.”1 fiimdi, flu nihayetsiz kelimat içinde
en büyük makam Kur’ân’a verilmesinin sebebi fludur ki:

Kur’ân, ‹sm-i Azamdan ve her ismin azaml›k mertebe-
sinden gelmifl. Hem bütün âlemlerin Rabbi itibar›yla Al-
lah’›n kelâm›d›r. Hem bütün mevcudat›n ‹lâh› ünvan›yla
Allah’›n ferman›d›r. Hem semavat ve arz›n Hâl›k› haysi-
yetiyle bir hitapt›r. Hem rububiyet-i mutlaka cihetinde bir
mükâlemedir. Hem saltanat-› amme-i Sübhaniye hesab›-
na bir hutbe-i ezeliyedir. Hem rahmet-i vâsia-i muhita
noktas›nda bir defter-i iltifatat-› Rahmaniyedir. Hem ulû-
hiyetin azamet-i haflmeti haysiyetiyle, bafllar›nda bazen
flifre bulunan bir muhabere mecmuas›d›r. Hem ‹sm-i
Azam›n muhitinden nüzul ile Arfl-› Azam›n bütün muha-
t›na bakan, teftifl eden hikmetfeflan bir kitab-› mukaddes-
tir. ‹flte bu s›rdand›r ki, “Kelâmullah” ünvan› kemal-i liya-
katle Kur’ân’a verilmifl.

Amma sair kelimat-› ‹lâhiye ise, bir k›sm› has bir itibar
ile ve cüz’î bir ünvan ve hususî bir ismin cüz’î tecellisiyle
ve has bir rububiyetle ve mahsus bir saltanatla ve hususî
bir rahmetle zahir olan kelâmd›r. Hususiyet ve külliyet ci-
hetinde dereceleri muhteliftir. Ekser ilhamat bu k›s›m-
dand›r. Fakat derecat› çok mütefavittir. Meselâ, en cüz’îsi
ve basiti, hayvanat›n ilhamat›d›r. Sonra avam-› nâs›n il-
hamat›d›r. Sonra avam-› melâikenin ilhamat›d›r. Sonra
evliya ilhamat›d›r. Sonra melâike-i izam ilhamat›d›r. ‹flte,
flu s›rdand›r ki, kalbin telefonuyla vas›tas›z münacat eden 



bir velî der: »pqHnQ rønY »/Ñr∏nb »/ænKsónM Yani, “Kalbim benim

Rabbimden haber veriyor.” Demiyor: “Rabbülâle-
mîn’den haber veriyor.” Hem der: “Kalbim, Rabbimin
âyinesidir, arfl›d›r.” Demiyor: “Rabbülâlemîn’in arfl›d›r.”
Çünkü, kabiliyeti miktar›nca ve yetmifl bine yak›n hicap-
lar›n nispet-i ref’i derecesinde, mazhar-› hitap olabilir.

‹flte, bir padiflah›n saltanat-› uzmas› haysiyetiyle ç›kan
ferman›, adî bir adamla cüz’î bir mükâlemesinden ne ka-
dar yüksek ve âlî ise ve gökteki güneflin feyzinden istifa-
de, âyinedeki aksinin cilvesinden istifadeden ne derece
çok ve faik ise, Kur’ân-› Azîmüflflan dahi o nispette bü-
tün kelâmlar›n ve hep kitaplar›n fevkindedir.

Kur’ân’dan sonra, ikinci derecede kütüb-ü mukaddese
ve suhuf-u semaviyenin, dereceleri nispetinde, tefevvuk-
lar› vard›r. O s›rr-› tefevvuktan hissedard›rlar. E¤er bütün
cin ve insan›n Kur’ân’dan tereflfluh etmeyen bütün güzel
sözleri toplansa, yine Kur’ân’›n mertebe-i kudsiyesine
yetiflip, tanzir edemez. E¤er Kur’ân’›n ‹sm-i Azamdan ve
her ismin azaml›k mertebesinden geldi¤ini bir parça
fehmetmek istersen, Ayete’l-Kürsî 1 ve ayet-i
2pÖr«n̈ rdG oípJÉnØne o√nóræpYnh ve ayet-i 

3 p∂r∏oŸrG n∂pdÉne -G pπob ve ayet-i

nΩƒoétædGnh nônªn≤rdGnh ¢nùrªs°ûdGnh Ékã«/ãnM o¬oÑo∏r£nj nQÉn¡sædG nπr«sdG ∆pûr¨oj
4 /√pôrenÉpH mäGnôsîn°ùoe

ve ayet-i 
5 »/©p∏rbnG oABÉnªn°SÉnjnh p∑ nABÉne »/©n∏rHG ¢oVrQnG BÉnj

adî: normal, s›radan.
âlî: yüce, yüksek.
arfl: taht.
Ayete’l-Kürsî: Allah’›n varl›¤›n-
dan ve bir k›s›m mühim s›fatlar›n-
dan bahseden Bakara Suresinin
255. ayeti.
âyine: ayna.
azam: büyük.
cin: gözle görülmez lâtif cisimler-
den ibaret bir yarat›k.
cüz’î: küçük, parça.
faik: üstün.
fehim: anlay›fl.
ferman: buyruk.
fevk: üstünde.
feyiz: bereket, bolluk.
haysiyet: özellik, itibar.
hicap: perde, örtü.
hissedar: hisse sahibi.
‹sm-i Azam: Cenab-› Hakk›n bin
bir isminden en büyük ve mana-
ca di¤er isimleri kuflatm›fl olan
gizli ismi.
istifade: fayda, yarar.
kabiliyet: yetenek
kelâm: söz, konuflma.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve flere-
fi yüce olan Kur’ân.
kütüb-ü mukaddes: mukaddes
kitaplar.
mazhar-› hitap: muhatap al›nma,
muhatap kabul edilme.
mertebe: derece, rütbe.
mertebe-i kudsiye: yüce derece,

yüksek mertebe.
mükâleme: konuflma.
nispet: oran.
nispet-i ref: hükümsüz b›rak-
ma oran›.
saltanat-› uzma: en büyük

hükümdarl›k.
s›rr-› tefevvuk: üstün olma-
n›n s›rr›.
suhuf-u semaviye: semavî
sahifeler.
tanzir etmek: benzerini yap-

mak.
tefevvuk: üstün olma, üstün
gelme.
tereflfluh: s›zma, s›z›nt› yap-
ma.
velî: evliya. Allah dostu.

1. Bakara Suresi: 255.
2. Gayb›n anahtarlar› da Allah’›n indindedir. (En’am Suresi: 59.)
3. De ki: Ey mülkün hakikî sahibi olan Allah’›m! (Âl-i ‹mran Suresi: 26.)
4. O gündüzü, pefli s›ra kovalayan gece ile örter. O, günefli, ay› ve y›ld›zlar› da emrine boyun
e¤mifl olarak yaratt›. (A’raf Suresi: 54.)
5. Ey yer, suyunu yut! Ey gök sen de suyunu tut! (Hûd Suresi: 44.)
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âmin: Öyle olsun yâ Rabbi! Kabul
eyle!
azamet: büyüklük.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
ekser: ço¤unluk.
enbiya: peygamberler.
ezel: bafllang›c› olmayan geçmifl
zaman.
fatiha: bafllang›ç.
fehmetmek: anlamak.
hamd: methetme, övme.
ilham: Allah taraf›ndan insan›n
kalbine indirilen mana, esin.
izzet-i kudsiyet: mukaddesli¤i-
nin izzeti, yüceli¤i.
Kab-› Kavseyn: Cenab-› Hakka
en yak›n olan makam.
k›ymettar: k›ymetli.
küllî: kapsaml›, bütünsel.
mahsus: özel.
minnet: iyili¤e karfl› duyulan flü-
kür hissi.
Miraç: Hz. Muhammed’in Cenab-›
Hakk›n huzuruna ç›karak bütün
kâinat âlemlerini gezdi¤i yolcu-
luk.
nebî: peygamber.
salât: dua.
selâm: bar›fl, selâmet, esenlik.
semavat: gökler.
Sidretü’l-Münteha: yedinci kat
gökte oldu¤u rivayet edilen ve
Cebrail’in ç›kabildi¤i en son ma-
kam.
s›r: gizli fley.
s›rr-› azîm: büyük s›r.
s›rr-› lüzum: gere¤inin s›rr›.
flan: flan, flöhret, ün.
flua: ›fl›n, güçlü ›fl›k huzmesi.
flükür: minnettarl›k, teflekkür et-
mek.
ulvî: yüksek, yüce.
ulviyet-i i’caz: mu’cizeli¤in en
yükse¤i.
umumî: genel.
vahiy: Allah taraf›ndan gelen
emir ve yasaklar.
vas›tas›z: arac›s›z.
velî: Allah dostu, evliya.

1. Yedi gökle yer ve onlar›n içindekiler Onu tesbih eder. (‹sra Suresi: 44.)
2. Sizin yarat›lman›z da, diriltilmeniz de, tek bir kiflinin yarat›l›p diriltilmesi gibidir. (Lokman
Suresi: 28.)
3. Biz emaneti göklere, yere ve da¤lara teklif ettik... (Ahzab Suresi: 72.)
4. O gün semay›, kitap sayfalar›n› dürer gibi düreriz. (Enbiya Suresi: 104.)
5. Onlar Allah’›n kudret ve azametini hakk›yla bilemediler. Hâlbuki k›yamet gününde yeryüzü
bütünüyle Onun tasarrufundad›r; gökler de Onun kudretiyle dürülmüfltür. (Zümer Suresi: 67.)
6. E¤er Biz bu Kur’ân’› bir da¤a indirseydik, parça parça oldu¤unu görürdün. (Haflir Suresi: 21.)
7. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, flükür ve minnet Allah’a mahsustur. (Fatiha Sure-
si: 1; En'am Suresi: 1; Kehf Suresi: 1; Sebe Suresi: 1; Fât›r Suresi: 1.)
8. Tesbih ediniz. (Hadid Suresi: 1; Haflir Suresi: 1; Saf Suresi: 1; A'lâ Suresi: 1.)
9. Tesbih ediyor. (Cuma Suresi: 1; Tegabün Suresi: 1.)
10. Bakara Suresi, Âl-i ‹mran Suresi, Ankebut Suresi, Rum Suresi, Lokman Suresi, Secde Sure-
si.

ve ayet-i
1

søp¡«/a rønenh ¢oV rQn’rGnh o™rÑ°sùdG päGnƒ'ªs°ùdG o¬nd oíuÑ°nùoJ
ve ayet-i

2 mInópMGnh ¢mùrØnæ`nc s’pG rºoµoãr©nH n’nh rºoµo≤r∏nN Éne
ve ayet-i

3 p∫ÉnÑpérdGnh ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG n¤nY nánfÉnen’rG Énær°VnônYÉsfpG
ve ayet-i

4 pÖoà`oµr∏pd uπpéu°ùdG u»n£nc nABÉnªs°ùdG …pƒr£nf nΩrƒnj ve ayet-i

5

pánª'«p≤rdG nΩrƒnj o¬oà°n†rÑnb Ék©«/ªnL ¢oVrQn’rGnh /√pQrónb s≥nM %G GhoQnónb Énenh ve

ayet-i 
6 o¬nàrjnGnônd mπnÑnL '¤nY n¿nGrôo≤rdG Gnò'g ÉnærdnõrfnG rƒnd gibi ayetlerin kül-

lî, umumî, ulvî ifadelerine bak; hem, bafllar›nda 
7 !oórªn◊r nG

veyahut
8 nísÑ°nS ve 

9 oíuÑ°nùoj bulunan surelerin bafllar›na dik-

kat et; tâ bu s›rr-› azîmin flua›n› göresin. Hem, 
10 

= =⁄G ’le-

rin ve 
11 

'ô=dG ’lar›n ve 
12 

=º'M ’lerin fatihalar›na bak;

Kur’ân’›n, Cenab-› Hakk›n yan›nda ehemmiyetini bile-
sin.

E¤er flu Dördüncü Esas›n k›ymettar s›rr›n› fehmettin
ise, enbiyaya gelen vahyin ekseri, melek vas›tas›yla oldu-
¤unu ve ilham›n ekseri vas›tas›z oldu¤unu anlars›n.

Hem, en büyük bir velî hiçbir nebînin derecesine ye-
tiflmedi¤inin s›rr›n› anlars›n.

Hem, Kur’ân’›n azametini ve izzet-i kudsiyetini ve ul-
viyet-i i’caz›n›n s›rr›n› anlars›n.

11. Yunus Suresi, Hûd Suresi,
Yusuf Suresi, ‹brahim Suresi, Hicr
Suresi.
12. Mü'min Suresi, Fuss›let Suresi,
fiûra Suresi, Zuhruf Suresi, Duhan
Suresi, Casiye Suresi, Ahkaf Suresi.



Hem, Mirac›n s›rr-› lüzumunu, yani tâ semavata, 

tâ Sidretü’l-Münteha’ya, tâ Kab-› Kavseyn’e gidip, 

Âl: Sevgili Peygamberimizin aile
fertleri.
âmin: “Öyle olsun, kabul buyur.”

azamet: büyüklük.
cin: gözle görülmez lâtif cisimler-
den ibaret bir varl›k.
ervah: ruhlar.
habibiyet: sevgililik.
ins: insan.
melâike: melekler.
Miraç: Hz. Muhammed’in Cenab-›
Hakk›n huzuruna ç›karak bütün
kâinat âlemlerini gezdi¤i yolcu-
luk.
mu’cize-i risalet: peygamberlik
mu’cizesi.
mu’cize-i ubudiyet: kulluk mu’-
cizesi.
münacat: Allah’a dua etme, yal-
varma,
nübüvvet: peygamberlik,
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
esirgeme, ba¤›fllama, flefkat gös-
terme.
salât: Sevgili Peygamberimize
dua etme.
selâm: Sevgili Peygamberimize
rahatl›k, esenlik ve selâmet dile-
mek, dua etmek.
flakk-› kamer: ay›n iki parçaya
bölünmesi mu’cizesi.
tarfetülayn: göz kapa¤›n›n bir
kere aç›l›p kapanmas› kadar ge-
çen k›sa an.
tesbih: Cenab-› Hakk› anma, zik-
retme.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz haflmet sa-
hibi olan Allah.

1. Ona flah damar›ndan daha yak›n (Kaf Suresi: 16.)

2. Allah’›m, Senin rahmetine ve onun (a.s.m.) flan›na yak›fl›r flekilde, ona ve âline salât ve se-
lâm eyle. Âmin.
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On Üçüncü Söz
W

1@ nÚ/æperDƒoªr∏pd lánªrMnQnh lA=É'Øp°T nƒog Éne p¿'Grôo≤rdG nøpe o∫uõnæofnh
2 o¬nd »/¨nÑrænj Énenh nôr©u°ûdG o√Énærªs∏nY Énenh

KUR'ÂN-I HAKÎM ile felsefe ulûmunun mahsul-ü hik-
metlerini, ders-i ibretlerini, derece-i ilimlerini muvazene
etmek istersen, flu gelecek sözlere dikkat et!

‹flte, Kur'ân-› Mu'cizülbeyan’›, bütün kâinattaki adiyat
nam›yla yâd olunan, harikulâde ve birer mu'cize-i kudret
olan mevcudat üstündeki âdet ve ülfet perdesini keskin
beyanat›yla y›rt›p, o hakaik-› acibeyi zîfluura aç›p, na-
zar-› ibretlerini celp edip, ukule tükenmez bir hazine-i
ulûm açar.

Felsefe hikmeti ise, bütün harikulâde olan mu'cizat-›
kudreti âdet perdesi içinde saklay›p, cahilâne ve lâkaydâ-
ne üstünde geçer. Yaln›z harikulâdelikten düflen ve inti-
zam-› hilkatten huruç eden ve kemal-i f›trattan sukut
eden nadir fertleri nazar-› dikkate arz eder, onlar› birer
ibretli hikmet diye zîfluura takdim eder. Meselâ, en cami
bir mu'cize-i kudret olan insan›n hilkatini adî deyip lâ-
kaytl›kla bakar. Fakat insan›n kemal-i hilkatinden huruç 
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âdet: al›flkanl›k.
adî: normal, basit, s›radan.
adiyat: al›fl›lm›fl, s›radan fleyler.
arz: sunma.
beyanat: aç›klamalar.
cahilâne: cahilce, bilgisizce.
cami: kapsaml›.
celp: çekmek.
derece-i ilim: ilim derecesi.
ders-i ibret: ibret dersi.
felsefe: hikmet ve marifet bilgisi.
hakaik-› acibe: flafl›rt›c› ve hay-
rette b›rakan gerçekler.
harikulâde: ola¤anüstü.
harp: savafl, cenk.
hafliye: dipnot.
hazine-i ulûm: ilimler hazinesi.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›.
hilkat: yarat›l›fl.
huruç: ç›kma, d›flar› ç›kma.
intizam-› hilkat: yarat›l›fltaki dü-
zen.
kemal-i f›trat: yarat›l›fltaki mü-
kemmellik.
kemal-i hilkat: yarat›l›fl›n mü-
kemmel ve kusursuzlu¤u.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm.
lâkaydâne: ilgisizce, duyars›zca.
lâkayt: ilgisiz, ald›r›fl etmeyen.
mahsul-ü hikmet: hikmet ürünü,
neticesi.
mevcudat: varl›klar.
mu’cizat-› kudret: Allah’›n kud-
ret mu’cizesi.
mu’cize-i kudret: Cenab-› Hakk›n
kudretinin mu’cizesi.
muvazene: karfl›laflt›rma.
mü’min: iman eden, inanan.
nadir: az bulunan.
nazar-› dikkat: dikkatli bak›fl.
nazar-› ibret: ibretli bak›fl.
rahmet: ac›ma, merhamet etme.
sukut: düflme.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
flifa: iyileflme, sa¤l›¤›na kavuflma.
takdim: arz etme, sunma.
ukul: ak›llar.
ulûm: ilimler.
ülfet: al›flkanl›k, gaflet.
vak›a: hâdise, büyük olay.
yâd: anma.
zîfluur: bilinçli, fluur sahibi, fluurlu.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • Biz Kur’ân’dan mü’minler için bir flifa ve rahmet
olan fleyi indiriyoruz. (‹sra Suresi: 82.)
2. Biz Peygambere fliir ö¤retmedik; bu ona yak›flmaz da. (Yâsin Suresi: 69.)

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



etmifl, üç ayakl› yahut iki bafll› bir insan›, bir velvele-i is-
ti¤rapla nazar-› ibrete teflhir eder. Meselâ, en lâtif ve
umumî bir mu'cize-i rahmet olan bütün yavrular›n hazi-
ne-i gayptan muntazam iaflelerini adî görüp, küfran per-
desini üstüne çeker. Fakat, intizamdan flüzuz etmifl, ka-
bilesinden cüda olmufl, yaln›z olarak gurbete düflmüfl,
denizin alt›nda olan bir böce¤in bir yeflil yaprakla iaflesi-
ni görür, ondan tecelli eden lütuf ve keremle bütün haz›r
bal›kç›lar› a¤latmak ister. (HAfi‹YE)

‹flte, Kur'ân-› Kerîm’in ilim ve hikmet ve marifet-i ‹lâ-
hiye cihetiyle servet ve g›nâs›; ve felsefenin ilim ve ibret
ve marifet-i Sâni cihetindeki fakr ve iflâs›n› gör, ibret al.

‹flte bu s›rdand›r ki, Kur'ân-› Hakîm, nihayetsiz parlak,
yüksek hakikatleri cami oldu¤undan, fliirin hayalât›ndan
müsta¤nidir.

Evet, Kur'ân-› Mu'cizülbeyan’›n i'caz derecesindeki ke-
mal-i nizam ve intizam› ve kitab-› kâinattaki intizamat-›
sanat›, muntazam üslûplar›yla tefsir ettikleri hâlde, man-
zum olmad›¤›n›n di¤er bir sebebi de budur ki:

Ayetlerinin her bir necmi, vezin kayd› alt›na girmeyip,
tâ ekser ayetlere bir nevi merkez olsun ve kardefli olsun
ve mabeynlerinde mevcut münasebet-i maneviyeye rab›-
ta olmak için, o daire-i muhita içindeki ayetlere birer
hatt-› münasebet teflkil etmesidir. Güya, serbest her bir
ayetin ekser ayetlere bakar birer gözü, müteveccih birer
yüzü var. Kur'ân içinde, binler Kur'ân bulunur ki, her bir 

adî: s›radan.
cami: toplayan, içine alan.
cihet: yön.
cüda olmak: ayr› düflmek.
daire-i muhita: kuflat›c›, genifl
daire.
ekser: en çok, pek çok.
fakr: fakirlik.
felsefe: sadece akla dayanan, bi-
limselli¤i tek ölçü kabul eden
dünya görüflünün genel ad›.
g›nâ: zenginlik, bolluk.
güya: sanki, sözde.
hatt-› münasebet: ba¤lant› hatt›,
ilgi ba¤›.
hayalât: hayaller.
hazine-i gayp: görünmeyen hazi-
ne.
hâz›r: sözü edilen, var olan.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›.
i’caz: bir benzerini yapmakta
baflkalar›n› âciz b›rakma, mu’ci-
zelik.
iafle: geçinme, beslenme.
iflâs: bitme.
intizam: düzgünlük, tertipli olma.
intizamat-› sanat: sanattaki dü-
zenlilik.
kemal-i nizam ve intizam: mü-
kemmel bir düzen ve tertip.
kerem: cömertlik, ihsan.
kitab-› kâinat: kâinat kitab›, bir
kitap gibi yaz›lan evren.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm.
küfran: iyilik bilmeme, nankör-
lük, inkâr.
lâtif: hofl, güzel.
lütuf: iyilik, ihsan, ba¤›fl.
mabeyn: ara.
manzum: vezinli, kafiyeli söz, dü-
zenlenmifl.
marifet-i ‹lâhî: Allah’› tan›ma ve
bilme.
marifet-i Sâni: her fleyi sanatl› bir
flekilde yaratan Allah’› tan›ma ve
bilme.
mevcut: var olan.
mu’cize-i rahmet: Allah’›n rah-
met mu’cizesi.
muntazam: intizaml›, düzgün,
tertipli, düzenli.
münasebet-i maneviye: madde-
ye dayanmayan yak›nl›k, ilgi.
müsta¤ni: ihtiyac› olmayan.
müteveccih: yönelen.
nazar-› ibret: ibret al›nacak ba-
k›fl.
necim: k›s›m, durak, y›ld›z.

nihayetsiz: sonsuz.

rab›ta: ba¤.

servet: varl›k, mal, mülk.

flüzuz etmek: kural d›fl›na
ç›kmak.

tecelli: görünme, yans›ma.

tefsir etmek: aç›klama, yo-
rumlama.

teflhir: sergileme.

teflkil: meydana getirme.

umumî: genel.

üslûp: ifade tarz›.

velvele-i isti¤rap: garip karfl›-
land›¤›n› ifade eden ba¤›rt›.

vezin: fliirdeki ahenk ölçüsü.
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HAfi‹YE: Amerika’da aynen bu vak›a olmufltur.



meflrep sahibine birisini verir. Nas›l ki, Yirmi Beflinci
Sözde beyan edildi¤i gibi, Sure-i ‹hlâs içinde otuz alt› Su-
re-i ‹hlâs miktar›nca, her biri zilecniha olan alt› cümlenin
terkibat›ndan müteflekkil bir hazine-i ilm-i tevhit bulunu-
yor ve tazammun ediyor.

Evet, nas›l ki, semada olan intizams›z y›ld›zlar›n sure-
ten adem-i intizam› cihetiyle, her bir y›ld›z kay›t alt›na
girmeyip, her birisi ekser y›ld›zlara bir nevi merkez ola-
rak daire-i muhitas›ndaki—birer birer—her bir y›ld›za
mevcudat beynindeki nispet-i hafiyeye iflaret olarak, bi-
rer hatt-› münasebet uzat›yor. Güya, her bir tek y›ld›z,
necm-i ayet gibi, umum y›ld›zlara bakar birer gözü, mü-
teveccih birer yüzü vard›r. ‹flte intizams›zl›k içinde kemal-i

intizam› gör, ibret al. 
1 o¬nd »/ n̈Ñrænj Énenh nôr©u°ûdG o√Énærªs∏nY Énenh ’nin

bir s›rr›n› bil. Hem, ayet-i o¬nd »p̈ nÑrænj Énenh s›rr›n› da bununla

anla ki: fiiirin fle’ni, küçük ve sönük hakikatleri büyük ve
parlak hayallerle süslendirip be¤endirmek ister. Hâlbuki,
Kur'ân’›n hakikatleri, o kadar büyük, âlî, parlak ve rev-
naktard›r ki, en büyük ve parlak hayal o hakikatlere nis-
pet edilse, gayet küçük ve sönük kal›r. Meselâ,

nQÉn¡sædG nπr«sdG »p°ûr¨oj 2@ pÖoà`oµr∏pd uπpéu°ùdG u»n£nc nABÉnªs°ùdG …pƒr£nf nΩrƒnj
l™«/ªnL rºogGnPpÉna kInópMGnh kánër«°nU s’pG rânfÉnc r¿pG 3@ Ékã«/ãnM o¬oÑo∏r£nj

4@ n¿hoôn°†rëoe Énærjnónd
gibi hadsiz hakikatleri buna flahittir.
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adem-i intizam: düzensizlik, dü-
zenin yoklu¤u.
âlî: yüce, yüksek.
beynindeki: aras›ndaki.
cihet: yön.
daire-i muhita: kuflat›c›, genifl
daire.
ekserî: genellikle
güya: sanki, sözde.
hadsiz: say›s›z.
hakikat: gerçek.
hatt-› münasebet: ba¤lant› hatt›,
ilgi ba¤›.
hazine-i ilm-i tevhit: Allah’›n bir-
li¤ini ve tek oluflunu gösteren
ilim hazinesi.
intizam: düzgünlük, tertipli olma.
intizams›zl›k: düzensizlik.
kemal-i intizam: tam ve eksiksiz
düzen.
meflrep: manevî haz ve feyiz al›-
nan yol, usul.
mevcudat: varl›klar.
miktar: kadar, kemiyet.
müteflekkil: meydana gelen,
oluflmufl.
müteveccih: yönelen.
necm-i ayet: ayet y›ld›z›.
nispet edilmek: ba¤lanmak.
nispet-i hafiye: gizli ba¤.
revnaktar: göz al›c› parlakl›k ve
güzellikte olan.
sema: gökyüzü, gök.
Sure-i ‹hlâs: ‹hlâs Suresi.
sureten: flekil olarak.
fle’n: icap, gerek.
tazammun: içine alma, içerme.
terkibat: terkipler.
zilecniha: çok yönlü.

1. Biz Peygambere fliir ö¤retmedik; bu ona yaraflmaz da. (Yâsin Suresi: 69.)

2. O gün semay›, kitap sayfalar›n› dürer gibi düreriz. (Enbiya Suresi: 104.)

3. O, gündüzü, pefli s›ra kovalayan gece ile örter.(A’raf Suresi: 54.)

4. ‹flte, tek bir sesledir ki, hepsi birden toplan›p huzurumuza getirilirler. (Yâsin Suresi: 53.)



Kur'ân’›n her bir ayeti, birer necm-i sak›p gibi, i'caz ve
hidayet nurunu neflir ile küfrün zulümat›n› nas›l da¤›tt›¤›-
n› görmek, zevk etmek istersen, kendini o Asr-› Cahili-
yette ve o sahra-i bedeviyette farz et ki, her fley zulmet-i
cehil ve gaflet alt›nda perde-i cümut ve tabiata sar›lm›fl
oldu¤u bir anda, birden, Kur'ân’›n lisan-› ulviyesinden 
1 pº«/µn◊r G põj/õn©rdG ¢pSh tóo≤rdG p∂p∏nnŸrG ¢pVrQn’rG p‘ Énenh päGnƒ'ªs°ùdG p‘ Éne ! oíuÑ°nùoj
gibi ayetleri iflit, bak. O ölmüfl veya yatm›fl mevcudat-›

âlem 
2

oíuÑ°nùoj sedas›yla iflitenlerin zihninde nas›l diriliyorlar,

hüflyar oluyorlar, k›yam edip zikrediyor. Hem, o karanl›k
gökyüzünde, birer camit ateflpare olan y›ld›zlar ve yerde-

ki periflan mahlûkat, 
3 ¢pVrQn’rGnh o™rÑ°sùdG päGnƒ'ª°sùdG o¬nd oíuÑ°nùoJ

sayhas›yla, iflitenlerin nazar›nda gökyüzü bir a¤›z, bütün
y›ld›zlar birer kelime-i hikmetnüma, birer nur-u hakika-
teda ve arz bir kafa, ber ve bahir birer lisan ve bütün
hayvanat ve nebatat birer kelime-i tesbihfeflan suretinde
arz-› didar eder. Yoksa, bu zamandan tâ o zamana bak-
makla, mezkûr zevkin dekaik›n› göremezsin.

Evet, o zamandan beri nurunu neflreden ve mürur-u
zaman ile ulûm-u mütearife hükmüne geçen ve sair ney-
yirat-› ‹slâmiye ile parlayan ve Kur'ân’›n günefliyle gün-
düz rengini alan bir vaziyet ile; yahut sathî ve basit bir
perde-i ülfet ile baksan, elbette her bir ayetin ne kadar
tatl› bir zemzeme-i i'caz içinde, ne çeflit zulümat› da¤›tt›-
¤›n› hakk›yla göremezsin ve birçok enva-› i'caz› içinde,
bu nev-i i'caz›n› zevk edemezsin.

arz: yer.
arz-› didar: yüz güzelli¤ini göster-
me.
asr-› cahiliyet: Peygamberimiz-
den önceki as›r, küfür ve cehalet
asr›.
ateflpare: atefl parças›.
bahir: deniz.
ber: kara parças›.
camit: kat› madde, cans›z.
dekaik: incelikler.
enva-› i’caz: mu’cizelik türleri.
farz etmek: kabul etmek, say-
mak.
hidayet: do¤ru yol, hak yol.
hüflyar: uyan›k.
i’caz: mu’cize olufl, bir benzerini
yapmakta baflkalar›n› âciz b›rak-
ma.
kelime-i hikmetnüma: hikmet
gösteren kelime, hikmetli söz.
kelime-i tesbihfeflan: Allah’›n
kusur ve noksanl›klardan uzak
oluflunu yayan, ilân eden kelime,
söz.
k›yam: aya¤a kalkma.
küfür: inançs›zl›k.
lisan: dil.
lisan-› ulviye: yüce lisan, yüce hi-
tap.
mahlûkat: yarat›klar.
mevcudat-› âlem: kâinattaki var-
l›klar.
mezkûr: ad› geçen.
münezzeh: temiz, uzak, berî.
mürur-u zaman: zaman afl›m›.
nazar: bak›fl.
nebatat: bitkiler.
necm-i sak›p: parlak y›ld›z.
neflir: yayma.
nev-i i’caz: mu’cize türü.
neyyirat-› ‹slâmiye: ‹slâm›n yay-
d›¤›, saçt›¤› nurlar.
nur-u hakikateda: gerçe¤in orta-
ya ç›kmas›na vesile olan ayd›nl›k.
perde-i cümut: donmufl, kat›
perde.
perde-i ülfet: al›flkanl›k perdesi.
sahra-i bedeviyet: bedevîli¤in
hüküm sürdü¤ü göçebe Araplar›n
bulundu¤u yer, çöl.
sair: di¤er.
sathî: yüzeysel.
sayha: seslenifl.
tabiat: do¤a, canl› cans›z bütün
âlemler.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma.
ulûm-u mütearife: herkesin bil-
di¤i ve tan›d›¤› ilimler.
zemzeme-i i’caz: mu’cizelik na¤-
mesi ve ahengi.
zevk: tat, lezzet.
zulmet-i cehil ve gaflet: cehalet
ve duyars›zl›k karanl›¤›.
zulümat: karanl›klar, küfrün ka-
ranl›klar›.

1. Göklerde ne var, yerde ne varsa, her fleyin hakikî sahibi olan, her türlü noksandan münez-
zeh bulunan, kudreti her fleye galip olan ve hikmeti her fleyi kuflatan Allah’› tesbih eder. (Cu-
ma Suresi: 1.)
2. Tesbih eder.
3. Yedi gökle yer ve onlar›n içindekiler Onu tesbih eder. (‹sra Suresi: 44.)
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Kur'ân-› Mu'cizülbeyan’›n en yüksek bir derece-i i'caz›-
na bakmak istersen, flu temsil dürbünüyle bak. fiöyle ki:

Gayet yüksek ve garip ve gayetle yay›lm›fl acip bir
a¤aç farz edelim ki, o a¤aç, bir perde-i gayp alt›nda, bir
tabaka-i mesturiyet içinde saklanm›fl. Malûmdur ki, bir
a¤ac›n, insan›n azalar› gibi, onun dallar›, meyveleri, yap-
raklar›, çiçekleri gibi bütün uzuvlar› aras›nda bir münase-
bet, bir tenasüp, bir muvazenet lâz›md›r. Her bir cüz’ü,
o a¤ac›n mahiyetine göre bir flekil al›r; bir suret verilir. ‹fl-
te, hiç görünmeyen (ve hâlen görünmüyor) o a¤aca dair
biri ç›ksa, bir perde üstünde onun her bir azas›na muka-
bil birer resim çekse, birer hudut çizse, daldan meyveye,
meyveden yapra¤a, bir tenasüple, bir suret tersim etse
ve birbirinden nihayetsiz uzak mebde ve müntehas›n›n
ortas›nda uzuvlar›n›n ayn› flekil ve suretini gösterecek
muvaf›k tersimatla doldursa, elbette flüphe kalmaz ki, o
ressam, o gaybî a¤ac›, gaybaflina nazar›yla görür, ihata
eder; sonra tasvir eder.

Aynen onun gibi, Kur'ân-› Mu'cizülbeyan’›n dahi haki-
kat-i mümkinata dair—ki, o hakikat, dünyan›n iptidas›n-
dan tut, tâ ahiretin en nihayetine kadar uzanm›fl ve ferfl-
ten arfla ve zerreden flemse kadar yay›lm›fl olan flecere-i
hilkatin hakikatine dair—beyanat-› Furkaniyesi, o kadar
tenasübü muhafaza etmifl ve her bir uzva ve meyveye lâ-
y›k birer suret vermifltir ki, bütün muhakkikler, nihayet-i
tahkikinde, Kur'ân’›n tasvirine “Maflaallah, bârekâllah!”
deyip, “T›ls›m-› kâinat› ve muamma-i hilkati keflif ve fet-
heden yaln›z sensin, ey Kur'ân-› Hakîm!” demifller.
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gayetle: çok, çokça.
hakikat: gerçek.
hakikat-i mümkinat: yarat›lanla-
r›n, var edilenlerin gerçe¤i.
hudut: s›n›r.
ihata: kuflatma.
iptida: bafllang›ç.
keflif: gizli bir fleyi bulup meyda-
na ç›karma.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm.
mahiyet: sonuç.
malûm: bilinen.
maflaallah: “Allah’›n istedi¤i olur.
Ne güzel, Allah nazardan sakla-
s›n!” manas›yla hayret ve mem-
nunluk anlat›r.
mebde: bafllama, bafllang›ç.
muamma-i hilkat: yarat›l›fltaki
s›r ve gizlilikler.
muhafaza: koruma.
muhakkik: gerçe¤i araflt›ran.
mukabil: karfl›l›k.
muvaf›k: uygun.
muvazenet: dengelilik.
münasebet: uygunluk.
münteha: son, nihayet.
nazar›yla: bak›fl›yla.
nihayet: son, uç.
nihayet-i tahkik: araflt›rma so-
nucu, araflt›rman›n sonunda.
nihayetsiz: sonsuz.
perde-i gayp: bilinmezlik perdesi,
kâinat.
ressam: resim yapan.
suret: biçim, resim.
flecere-i hilkat: yarat›l›fl a¤ac›.
flems: günefl.
tabaka-i mesturiyet: gizlilik ta-
bakas›.
tasvir: ifade tarzlar›yla anlatma,
resmini yapma.
temsil: k›yaslayarak benzetme.
tenasüp: uyma, uygunluk.
tersim: resmini çizme.
tersimat: resmetmeler.
t›ls›m-› kâinat: kâinat›n t›ls›m›,
evrenin gizli s›rr›.
uzuv: organ.
zerre: en küçük parça.

acip: hayret veren, hayrette
b›rakan.
arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
aza: organ, organlar.
bârekâllah: Allah mübarek
etsin.

beyanat-› Furkaniye: hak ile
bat›l› birbirinden ay›ran
Kur’ân’›n aç›klamalar›.
cüz: parça.
derece-i i’caz: mu’cizelik de-
recesi.

ferfl: yeryüzü.
fetih: açma.
garip: tuhaf, flafl›lacak.
gaybaflina: gayptan haberi
olan.
gaybî: görünmeyen.



1 '¤rYn’rG oπnãnŸrG !nh , temsilde kusur yok, esma ve s›fât-› ‹lâ-

hiyeyi, fluun ve ef’al-i Rabbaniyeyi bir flecere-i tuba-i nur
hükmünde temsil edelim ki; o flecere-i nuraniyenin da-
ire-i azameti, ezelden ebede uzan›p gidiyor, hudud-u kib-
riyas› gayrimütenahi feza-i ›tlakta yay›l›p ihata ediyor,
hudud-u icraat›

…/òsdG nƒog 3@ …'ƒsædGnh uÖn◊r G o≥pdÉna 2@ /¬pÑr∏nbnh pArônŸrG nør«nH o∫ƒoënj
4 @ oABÉ°nûnj n∞r«nc pΩÉnMrQn’rG≈pa rºocoQuƒ°nüoj

hududundan tut, tâ

¢nVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG n≥n∏nN 5@ /¬pæ«/ªn«pH läÉsjpƒr£ne oäGnƒ'ª°sùdGnh
7 nônªn≤rdGnh ¢nùrªs°ûdG nôsîn°Snh 6@ mΩÉs`jnG pásàp°S ≈pa

hududuna kadar uzanm›fl o hakikat-i nuraniyeyi bütün
dal ve budaklar›yla, gayat ve meyveleriyle o kadar tena-
süple ve birbirine uygun, birbirine lây›k, birbirini k›rma-
yacak, birbirinin hükmünü bozmayacak, birbirinden te-
vahhufl etmeyecek bir surette o hakaik-› esma ve s›fât› ve
fluun ve ef’ali beyan etmifltir ki, bütün ehl-i keflif ve haki-
kat ve daire-i melekûtta cevelân eden bütün ashab-› irfan

ve hikmet, o beyanat-› Furkaniyeye karfl› 
8 $G n¿ÉnërÑ°oS de-

yip, “Ne kadar do¤ru, ne kadar mutab›k, ne kadar güzel,
ne kadar lây›k!” diyerek, tasdik ediyorlar.

Meselâ, bütün daire-i imkân ve daire-i vücuba bakan,
hem o iki flecere-i azîmenin bir tek dal› hükmünde olan
iman›n erkân-› sittesi ve o erkân›n bütün dal ve budakla-
r›, tâ en ince meyve ve çiçekler aralar›nda o kadar bir 

anne rahmi: anne karn›.
ashab-› irfan ve hikmet: bilgi ve
hikmet sahibi kimseler.
beyanat-› Furkaniye: hak ile ba-
t›l› birbirinden ay›ran Kur’ân’›n
aç›klamalar›.
cevelân: dolaflma, gezinme.
daire-i azamet: ululuk dairesi.
daire-i imkân: varl›k dairesi.
daire-i melekût: varl›klar›n iç yü-
züyle alâkal› görünmeyen daire.
daire-i vücup: varl›¤› zorunlu ve
vas›flar›n›n z›dd› düflünülemeyen
ilâhl›k dairesi.
ebed: sonu olmayan.
ef’al: ifller, ameller.
ef’al-i Rabbaniye: Allah’›n kendi
zat›na mahsus ve Rab isminin te-
cellisi olan fiilleri.
ehl-i keflif ve hakikat: gayp âle-
mine ait bilinmeyen hakikatleri
Cenab-› Allah’›n lütfu ve ihsan›yla
bilen kimseler.
erkân: rükünler, sütunlar, direk-
ler.
erkân-› sitte: iman›n alt› flart›.
esma: adlar, isimler.
ezel: bafllang›c› olmayan.
feza-i ›tlak: nihayetsiz gökyüzü.
gayat: gayeler, amaçlar.
gayrimütenahi: sonsuz.
hadid: demir.
hakaik-› esma ve s›fât ve fluun
ve ef’al: Cenab-› Allah’›n isimleri-
nin, s›fatlar›n›n, ifllerinin ve fiilleri-
nin gerçekleri.
hakikat-i nuraniye: nurlu, par-
lak, gerçek.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›.
hudud-u icraat: icraat›n s›n›r›,
ucu.
hudut: s›n›rlar.
icraat: ifller.
ihata: kuflatma, kuflat›lma.
irfan: bilgi.
kibriya: büyüklük.
kusur: eksiklik, noksan.
mutab›k: uygun.
ra’d: gök gürlemesi.
s›fât: nitelikler.
s›fât-› ‹lâhiye: Allah’›n s›fatlar›.
flecere-i azîme: büyük a¤aç.
flecere-i tuba-i nur: nurlu tuba
a¤ac›.
fluun: ifller, hâller, özellikler, key-
fiyetler, emirler, kas›tlar, talepler.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
temsil: örnek alma.
tenasüp: uyma, uygunluk.
tevahhufl: korkma, ürkme.

1. En yüce s›fatlar ise Allah’›nd›r. (Nahl Suresi: 60.)

2. Allah, kiflinin kalbine ondan daha yak›nd›r. (Enfal Suresi: 24.)

3. Daneleri ve çekirdekleri çatlatan flüphesiz Allah’t›r. (En’am Suresi: 95.)

4. Annelerinizin rahimlerinde size diledi¤i gibi bir suret veren Odur. (Âl-i ‹mran Suresi: 6.)

5. Gökler de eliyle dürülmüfltür. (Zümer Suresi: 67.)

6. Gökleri ve yeri alt› günde yaratt›. (Hadid Suresi: 4.)

7. Günefli ve ay› da emrine boyun e¤dirdi. (Ra’d Suresi: 2.)

8. Allah her türlü kusur ve noksandan uzakt›r.
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tenasüp gözetilerek tasvir eder ve o derece bir muvaze-
net suretinde tarif eder ve o mertebe bir tenasüp tarz›n-
da izhar eder ki, akl-› befler idrakinden âciz ve hüsnüne
hayran kal›r.

Ve o iman dal›n›n bir buda¤› hükmünde olan ‹slâmiye-
tin erkân-› hamsesi, aralar›nda ve o erkân›n tâ en ince
teferruat› ve en küçük adab› ve en uzak gayat› ve en de-
rin hikemiyat› ve en cüz’î semerat›na var›ncaya kadar
aralar›nda hüsnütenasüp ve kemal-i münasebet ve tam
bir muvazenet muhafaza edildi¤ine delil, o Kur'ân-› Ca-
miin nusus ve vücuhundan ve iflarat ve rumuzundan ç›-
kan fieriat-› Kübra-i ‹slâmiyenin kemal-i intizam› ve mu-
vazeneti ve hüsnütenasübü ve resaneti; cerh edilmez bir
flahid-i âdil, flüphe getirmez bir bürhan-› kàt›d›r.

Demek oluyor ki, beyanat-› Kur'âniye, beflerin ilm-i
cüz’îsine, bahusus bir ümmînin ilmine müstenit olamaz.
Belki bir ilm-i muhite isnat ediyor ve cemi eflyay› birden
görebilir, ezel ve ebed ortas›nda bütün hakaik› bir anda
müflahede eder bir Zat›n kelâm›d›r.

1 ÉkLnƒpY o¬nd rπn©rénj rºndnh nÜÉnà`pµrdG p√pórÑnY '¤nY n∫nõr`fnG …=/òsdG ! oórªnërdnG
bu hakikate iflaret eder.

o¿'Grôo≤rdG p¬r«n∏nY n∫põrfoG røne u≥nëpHnh p¿'G rôo≤rdG u≥nëpH p¿'Grôo≤rdG n∫põræoe Énj sºo¡s∏dnG 
2 o¿Én©nà°rùoe Énj nÚ/e'G @ p¿'Grôo≤rdGnh p¿ÉnÁ/’rG pQƒoæpH ÉnfnQƒoÑobnh ÉnænHƒo∏ob rQuƒnf

* * *
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erkân: flartlar.
erkân-› hamse: befl temel, befl
flart.
ezel: bafllang›c› olmayan.
gayat: gayeler.
hakaik: hakikatler, gerçekler,
do¤rular.
hamd: methetme, övme.
hikemiyat: hikmetli söz ve dü-
flünceler.
hüsnütenasüp: güzel bir uygun-
luk.
hüsün: güzellik.
idrak: anlay›fl, kavray›fl.
ilm-i cüz’î: az ve s›n›rl› ilim.
ilm-i muhit: her fleyi ihata edici,
kuflat›c› ilim.
isnat: dayanma, dayand›rma.
iflarat: iflaretler.
izhar: aç›¤a vurma, gösterme.
kelâm: söz, konuflma.
kemal-i intizam: intizam›n mü-
kemmel oluflu.
kemal-i münasebet: mükemmel
uygunluk.
Kur’ân-› cami: her fleyi içinde bu-
lunduran Kur’ân.
mahsus: özel.
mertebe: derece, basamak.
muhafaza: koruma.
muvazenet: denge, denklik, den-
gelenme.
Müstean: Kendisinden yard›m
beklenen Allah.
müstenit: dayanan.
müflahede: gözle görme.
nusus: naslar, Kur’ân-› Kerîm ve
hadisin aç›k hükümleri.
resanet: sa¤laml›k.
rumuz: iflaretler.
semerat: meyveler, neticeler.
flahid-i âdil: âdil flahit.
fleriat-› kübra-i ‹slâmiye: büyük
‹slâm fleriat›.
tarif etmek: anlatmak.
teferruat: ayr›nt›lar.
tenasüp: uyma, uygunluk.
tezat: z›t olma.
ümmî: okuma yazmas› olmayan
vücuh: yönler.
tasvir etmek: tan›mlamak.

âciz: güçsüz.
adap: davran›fl kaideleri.
akl-› befler: insan akl›.
bahusus: özellikle.

befler: insan.
beyanat-› Kur’ânî: Kur’ân’›n
aç›klamalar›.
bürhan-› kat’î: kesin delil.

cemi: bütün.
cerh: çürütme.
cüz’î: küçük.
ebed: sonu olmayan.

1. Hamd o Allah’a mahsustur ki, kuluna kitab› indirmifl ve o kitapta hiçbir tezat ve e¤rili¤e yer
vermemifltir. (Kehf Suresi: 1.)

2. Ey Kur'ân’› indiren Allah’›m! Kur'ân ve Kur'ân’› indirdi¤in zat›n  hakk› için, kalplerimizi ve ka-
birlerimizi iman ve Kur'ân nuruyla nurland›r. Duam›z› kabul buyur ey kendisinden yard›m is-
tenen Müstean!”



On Üçüncü Sözün ‹kinci Makam›
1

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

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

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

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

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

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

ahiret: öteki dünya.
âlem: dünya.
bedihî: aç›k olan.
cazibedar: çekici.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak (sapmak).
delil: flahit, belge, tan›k.
ehl-i iman: iman edenler, ina-
nanlar.
ehl-i inkâr ve dalâlet: hak yol-
dan sapm›fl, inançs›z kimseler.
hapis: al›koyma, bir yere kapat›p
d›flar› ç›karmama.
haps-i ebedî: sonsuza dek kal›-
nacak hapis.
haps-i münferit: tek bafl›na ha-
pis, hücre hapsi.
hareket: yaflama, davranma.
hevesat: nefsin hofluna giden ya-
sak istek ve arzular.
idam-› ebedî: dirilmemek üzere
yok olma.
inkâr etmek: kabul etmeme,
reddetme.
itikat: inan›fl, iman.
kabir: mezar.
lehviyat: nefsi azd›ran oyun ve
e¤lenceler.
medet: yard›m.
muamele: davranma, davran›fl.
muhavere: konuflma.
nam: ad, isim.
sefahat: beyinsizlik, zevk ve e¤-
lenceye afl›r› derecede düflkün-
lük.
suret: flekil, biçim.
flahs-› manevî: manevî kiflilik.
fl›k: madde, tarz.
tarz: flekil.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul etme
tecrit: yaln›z bafl›na b›rakma, so-
yutlama.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah'›n ad›yla. (Fatiha Suresi: 1.)

2. Buharî, Cenaiz: 68, 87; Müslim, Cennet: 70, K›yamet: 26; Neseî, Cenaiz: 110; Müsned, 3:3,
4:287.

3. Darimî, Rikak: 94; Müsned, 3:38; ‹bni Hibban, Sahih, 7:391, 392; Ebu Ya'lâ, Müsned, 2:491,
11:522; ‹bni Ebu fieybe, Musannef, 7:58.
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Madem ecel gizlidir; her vakit ölüm, bafl›n› kesmek
için gelebiliyor; ve genç ihtiyar fark› yoktur. Elbette, da-
ima, gözü önünde öyle büyük dehfletli bir mesele karfl›-
s›nda, bîçare insan, o idam-› ebedî, o dipsiz, nihayetsiz
haps-i münferitten kurtulmak çaresini aramak ve kabir
kap›s›n› bir âlem-i bâkîye, bir saadet-i ebediyeye ve
âlem-i nura aç›lan bir kap›ya kendi hakk›nda çevirmek
hâdisesi, o insan›n dünya kadar büyük bir meselesidir.

Bu kat'î hakikat, bu üç yol ile bulundu¤unda ve bu üç
yolun da mezkûr üç hakikat ile olaca¤›n› ihbar eden yüz
yirmi dört bin muhbir-i sad›k,1 ellerinde niflane-i tasdik
olan mu'cizeler bulunan enbiyalar ve o enbiyalar›n haber
verdikleri ayn› haberleri, keflif ve zevk ve fluhut ile tasdik
eden ve imza basan yüz yirmi dört milyon evliyan›n ayn›
hakikate flahadetleri ve haddühesaba gelmeyen muhak-
kiklerin kat'î delilleriyle—o enbiya ve evliyan›n verdikleri
ayn› haberleri—aklen, ilmelyakîn derecesinde (HAfi‹YE) is-
pat ettikleri; ve yüzde doksan dokuz ihtimal-i kat'î ile,
“‹dam ve zindan-› ebedîden kurtulmak ve o yolu saa-
det-i ebediyeye çevirmek, yaln›z iman ve itaat iledir” di-
ye ittifaken haber veriyorlar.

Acaba yüzde bir ihtimal-i helâket bulunan bir tehlike
yolunda gitmemek için bir tek muhbirin sözü nazara al›n-
sa ve onun sözünü dinlemeyip o yolda giden adam›n,
endifle-i helâketten gelen elem-i manevî, onun yemek
ifltihas›n› kaç›rd›¤› hâlde; böyle yüz binler sad›k ve 
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enbiya: peygamberler.
endifle-i helâket: yok olma kay-
g›s›.
evliya: velîler, ulular, Allah dost-
lar›.
haddühesap: s›n›r ve say›.
hâdise: olay.
hakikat: gerçek.
haps-i münferit: tek bafl›na ha-
pis.
hafliye: dipnot.
idam: yok etme.
idam-› ebedî: dirilmemek üzere
yok etme.
ihbar: haber verme.
ihtimal-i helâket: yok olma ihti-
mali.
ihtimal-i kat’î: kesin olabilirlik.
ilmelyakîn: kesin bilgiye dayana-
rak, kuflkuya yer b›rakmayacak
biçimde ö¤renme.
iman: inanç.
ifltiha: açl›k, ifltah.
itaat: boyun e¤me.
ittifaken: birlik hâlinde, birlefle-
rek.
kabir: mezar.
kat’î: kesin, flüphesiz.
keflif: açma, meydana ç›karma.
mezkûr: ad› geçen.
mu’cize: ola¤anüstü hâl ve hare-
ketler.
muhakkik: gerçe¤i araflt›ran, ger-
çe¤i araflt›r›p bulan âlimler.
muhbir: haber veren.
muhbir-i sad›k: do¤ru sözlü ha-
ber verici, peygamber.
nazar: dikkat.
niflane-i tasdik: do¤rulay›c› ni-
flan, alâmet.
saadet-i ebediye: sonsuz mutlu-
luk, sonu olmayan mutluluk.
sad›k: do¤ru.
flahadet: flahit olma, flahitlik.
fluhut: kalp gözüyle görme, gözle
tan›kl›k.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul etme
zevk: manevî âlemlerde iman
hakikatlerinin hazz›na eriflme.
zindan-› ebedî: sonsuz hapis.

âlem-i bâkî: sonsuz olan ahi-
ret âlemi.
âlem-i nur: nur âlemi.

bîçare: çaresiz.
dehflet: korku, korkma, ürk-
me.

delil: ispatlay›c›, kan›t.
ecel: ölüm vakti.
elem-i manevî: manevî ac›.

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

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



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

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

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

acip: tuhaf, hayret veren.
âsâr: eserler.
azamet: büyüklük.
bahusus: özellikle.
bîçare: çaresiz.
dalâlet: sapma.
dehflet: korkma, ürkme.
ebedî: sonu olmayan.
ebediye: sonu olmayan.
ehl-i dalâlet: yoldan ç›kanlar.
ehl-i iman ve taat: inananlar ve
Allah’›n emirlerini yerine getiren-
ler.
elem: ac›, a¤r›.
elîm: ac› verici, ac›kl›.
emare: alâmet.
ezelî: bafllang›çs›z.
gaflet: Allah’tan uzaklafl›p nefsi-
nin arzular›na dalmak.
garip: tuhaf, hayret veren.
hakikî: gerçek.
haps-i münferit: tek bafl›na ha-
pis.
hazine-i ebediye: Cennet.
hususî: özel.
ihbar: haber verme.
ihtar etmek: uyarmak.
ihtimal: olabilirlik, olas›l›k.
iman: inanma, inanç.
kabir: mezar çukuru.
kat’î: kesin.
lezzet: zevk, haz, keyif.
manevî: maddî olmayan, mana
ile ilgili.
muhbir: haber veren.
mukadderat:, kaderde olan fley-

le.
musaddak: do¤rulayan,
onaylayan.
musibet: s›k›nt›.
muvakkaten: geçici olarak.
münferit: tek.
saadet-i lâyezalîye: hiç bit-
meyen mutluluk.

saltanat: hükümdarl›k.
saray-› saadet: mutluluk sa-
ray›.
sefahat: yasak fleylere, zevk
ve e¤lenceye afl›r› derecede
düflkünlük.
sersem: bafl› dönmüfl.
tecessüm: cisimleflme, cisim

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

‹flte ey hayat-› dünyeviyenin zevkine müptelâ ve endi-
fle-i istikbal ile istikbalini ve hayat›n› temin için çabalayan
bîçareler! Dünyan›n lezzetini, zevkini, saadetini, rahat›n›
isterseniz, meflru dairedeki keyfe iktifa ediniz; o, keyfini-
ze kâfidir. Haricinde ve gayrimeflru dairedeki bir lezzetin
içinde bin elem oldu¤unu sab›k beyanatta elbette anlad›-
n›z. E¤er mazi, yani geçmifl zaman›n hâdisat›n› sinema 
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heveskârâne: hevesine, gelip ge-
çici istek ve arzular›na düflkün bir
flekilde.
hükmüne: yerine.
ihtiyar: seçme, tercih etme.
iktifa: yeterli bulma.
inkâr: reddetme, inanmama.
ispat: delil, kan›t.
istikbal: gelecek zaman, .
kâfi: yeter.
kemal: olgunluk.
kemalât: iyilikler, kemaller, ol-
gunluklar, mükemmellikler.
keyif: arzu, heves, istek.
lezzet: zevk, haz, keyif.
lezzet-i azîme: büyük lezzet.
lezzet-i gayrimeflrua: dinen he-
lâl olmayan, yasaklanm›fl lezzet.
mahkûm: hükümlü, mecbur.
mazi: geçmifl zaman.
medar: sebep, vesile.
medar-› iftihar: övünme sebebi.
meflru: fleriata uygun, hakl›.
mu’cizatça: mu’cizeler aç›s›ndan.
muhafaza: koruma.
Muhammed-i Arabî: Araplar›n
içinden ç›kan Peygamberimiz Hz.
Muhammed.
muvakkat: geçici.
müptelâ: tutkun.
nev-i befler: insan soyu, insanlar,
insan türü.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
saadet: mutluluk.
sab›k: geçen.
saika: sevk eden, yönlendiren.
sefihâne: yasak zevk ve e¤lence-
lere düflkün bir flekilde, beyinsiz-
ce.
sukut-u mutlak: tam alçal›fl, tam
düflüfl.
temin: elde etme.
terbiye: e¤itme, yol gösterme.
terbiye-i esasiye: temel terbiye.
terk etmek: b›rakmak, vazgeç-
mek.
umum: bütün, genel.
usul-ü din: dinin temelleri.
üstat: muallim, usta.
vas›tas›yla: arac›l›¤›yla.
vesselâm: son söz budur.
zevk ve lezzet-i azîme: büyük
tad ve lezzet.
zevk: e¤lenme, safa, tatma, lez-
zet alma.

ahir: son.
aleyhissalâtü vesselâm: sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun.
âlûde: birlikte, bulaflm›fl, ka-
r›flm›fl.
beyanat: aç›klamalar.
bîçare: çaresiz.

cihet: yön.
ecnebi: yabanc›.
elem: ac›.
enbiya: peygamberler.
endifle-i istikbal: gelecek
kayg›s›.
esasat: esaslar, temeller.
faik: üstün.

gayrimeflru: dine ayk›r›, ka-
nunsuz.
hâdisat: hâdiseler, .
hakaik: gerçekler, do¤rular.
hariç: d›fl.
haslet: güzel huy, iyi özellik.
hayat-› dünyeviye: dünyaya
ait olan hayat.



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

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

* * *

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

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

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

ahiret: öteki dünya.
ahval: hâller, durumlar.
bâkî: kal›c› ve devaml›.
belâ: musibet, gam, keder, afet.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cihet: yön.
daimî: sürekli.
daire-i meflrua: dinin uygun gör-
dü¤ü helâl daire.
ebedî: sonu olmayan, sürekli.
ehl-i sefahat: yasaklara ve gü-
nahlara düflkün kimseler.
elem: üzüntü, ac›.
hâl: flimdiki zaman.
hâl-i haz›r: flimdiki durum.
hayat: yaflay›fl, yaflama.
hevesat: nefsin hofluna giden ge-
lip geçici istek ve arzular.
iffet: namus, ›rz.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
istikbal: gelecek.
kat’iyen: kat’î olarak, kesin ola-
rak.
lezzet: zevk, haz, keyif.
manen: duyguca, ruhça, mana
itibar›yla.
medet: inayet, yard›m.
meselâ: misal olarak.
namus: edep, hayâ, ahlâk.
nefret: tiksinme, ikrah.
nefrin: sövüp sayma, lânet oku-
ma.
nimet: iyilik, ihsan, ba¤›fl.
rehber: yol gösteren, k›lavuz, de-
lil.
Risale-i Nur: Nur risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sarf: harcama.
sürur: sevinç.
flükür: görülen bir iyili¤e karfl›l›k
hoflnutluk, memnunluk ve min-

nettarl›k ifade etme, teflek-
kür.
taat: Allah’›n emirlerini yerine
getirme, Allah’tan korkup ya-
saklar›ndan kaç›nma.

tembih: uyarma, ikaz.
terbiye-i ‹slâmiye: ‹slâmî ter-
biye.
terbiye-i Muhammediye:
Peygamberimizin terbiyesi

(sünnet-i seniye).
zahirî: görünürde.
zayi: kaybolma.
zevk: tad alma.
ziyade: pek fazla.
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Hayat ise, e¤er iman olmazsa veyahut isyan ile o iman
tesir etmezse, hayat zahirî ve k›sac›k bir zevk ve lezzetle
beraber, binler derece o zevk ve lezzetten ziyade elem-
ler, hüzünler, kederler verir.

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

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

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

E¤er iman hayata hayat olsa; o vakit hem geçmifl,
hem gelecek zamanlar, iman›n nuruyla ›fl›klan›r ve vücut
bulur; zaman-› haz›r gibi, ruh ve kalbine iman noktas›n-
da ulvî ve manevî ezvak› ve envar-› vücudiyeyi veriyor.
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ezvak: zevkler, tatlar.
firak: ayr›l›k.
f›traten: yarat›l›fl itibar›yla.
gaflet: dikkatsizlik, ihmal, Al-
lah’tan uzaklafl›p nefsinin arzula-
r›na dalmak.
gayrimeflru: helâl olmayan, dine
ayk›r›.
hâs›l: sonuç, netice.
hayat: yaflay›fl, yaflama flekil.
haz›r: flimdiki, hâl.
hususan: özellikle.
hüzün: keder, hüzün.
iman: inanma, inanç.
isyan: bafl kald›rma, itaatsizlik.
itikat: inanç.
kâinat: dünya, varl›klar.
keder: gam, ac›, hüzün.
lezzet: zevk, haz, keyif.
lezzet-i hayat: hayat›n zevk ve
lezzetleri.
madum: yok.
manevî: maddî olmayan, ruhla il-
gili, içsel.
mütemadiyen: sürekli olarak.
ruh: cevher, can.
tesir: etki, iz b›rakma.
ulvî: yüksek, yüce.
vücut: var olma, varl›k.
zahirî: görünen, görünürdeki.
zaman-› haz›r: flimdiki zaman.
zevk: tatma, lezzet, haz.
ziyade: çok, fazla.
zulmet: karanl›k.

adem: yokluk, hiçlik.
alâkadar: ilgili, ba¤l›.
cidden: ciddî olarak.
cihet: yön.
cüz’î: az, parça.

dalâlet: do¤ru yoldan ayr›l-
ma, iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak.
ebedî: sonu olmayan, sürekli.
ehl-i dalâlet: yoldan ç›kanlar,

azg›n ve sapk›n kimseler.
elem: üzüntü, ac›.
endifle: kuflku, kayg›.
envar-› vücudiye: varl›¤a ait
olan nurlar.



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

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

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

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

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

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

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

alâküllihâl: ister istemez.
beyan: aç›klama.
ciddî: a¤›rbafll›.
dara¤ac›: idam sehpas›.
dehflet: korku, ürkme.
emsal: efl, benzer.
feraiz: farzlar, Allah’›n kesin emir-
leri.
günah: Allah’›n emirlerine ayk›r›
davran›fl, uygunsuz fiil, dinî suç.
hakikat: gerçek.
hakikat-› mevt: ölüm gerçe¤i.
hayat: yaflay›fl, yaflama flekil.

helva: tatl›.
idam: ölüm.
ihtiyar: seçme, tercih, irade.
ikramiye: bahflifller, ba¤›fllar,
piyangodan ç›kan fley.

izah: aç›klama.
lezzet: zevk, haz, keyif.
muhafaza: koruma.
temsil: k›yaslama tarz›nda
benzetme.

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

‹flte bu temsil gibi, zehirli bir bal hükmünde olan gay-
rimeflru dairedeki gençli¤in sefahatkârâne zevkleri, hazi-
ne-i ebediyenin ve saadet-i sermediyenin bileti ve vesika-
s› olan iman› kaybetti¤i için, dara¤ac› hükmünde olan
ölüm ve ebedî zulümat kap›s› olan kabrin musibetine, ay-
nen zahiren göründü¤ü gibi düfler. Ve ecel gizli oldu¤u
için genç, ihtiyar fark etmeyerek, her vakit ecel cellâd›
bafl›n› kesmek için gelebilir. E¤er o zehirli bal hükmünde
olan hevesat-› gayrimeflruay› terk edip, t›ls›m-› Kur'ânî
olan iman ve feraizi elde etmekle ve fevkalâde mukadde-
rat-› befler piyangosundan ç›kan saadet-i ebediye hazine-
si biletini alaca¤›na, yüz yirmi dört bin enbiya aleyhimüs-
selâm ile beraber haddühesaba gelmeyen ehl-i velâyet ve
ehl-i hakikat müttefikan haber veriyorlar ve âsâr›n› gös-
teriyorlar.

SÖZLER | 239 ON ÜÇÜNCÜ SÖZ

adam›.
ehl-i velâyet: erenler, Allah’›n
dostlu¤unu kazananlar.
enbiya: peygamberler.
feraiz: farzlar, Allah’›n kesin emir-
leri.
fevkalâde: ola¤anüstü.
gayrimeflru: helâl olmayan, dine
ayk›r›.
haber: ilim, malûmat, bilgi.
haddühesaba gelmemek: son-
suz ve s›n›rs›z olmak.
hazine: define.
hazine-i ebediye: ebedî ve sonu
olmayan hazine, Cennet.
hevesat-› gayrimeflrua: haram
olan arzu ve istekler.
ihtiyar: yafll›.
ikramiye: piyango.
ilân: duyurma.
kabir: mezar.
kat’î: kesin, flüphesiz.
mukadderat-› befler: insanl›¤›n
kaderi.
musibet: s›k›nt›.
müttefikan: hep beraber, birlik-
te, ittifak ederek, birleflerek.
saadet-i ebediye: sonsuz mutlu-
luk.
saadet-i sermediye: sürekli mut-
luluk.
sefahatkârâne: zevk ve e¤lence-
ye afl›r› düflkün olarak.
flek: zan, tereddüt.
temsil: örnek, benzetme.
terk etmek: b›rakmak.
t›ls›m: s›r, gizem.
t›ls›mc›: sihirbaz.
t›ls›m-› Kur’ânî: Kur’ân’›n gayet
tesirli, derin hakikatleri, s›rlar›.
vesika: belge.
zahiren: görünüflte, görünüfle gö-
re.
zat: kifli.
zehir: a¤u, sem, öldürücü madde.
zevk: hofla giden veya çekici fley-
ler.
zulümat: karanl›klar.

alâkadar: ilgilenen, ilgili.
aleyhimüsselâm: her türlü
esenlik ve mutluluk onlar›n
üzerine olsun.
âsâr: eserler, izler.

aynelyakîn: gözle görür de-
recede inanma.
cellât: infaz memuru.
çendan: gerçi, .
dara¤ac›: idam sehpas›.

ebedî: sonu olmayan, sürekli.
ecel: ölüm vakti, ölüm, haya-
t›n sonu.
ehl-i hakikat: gerçe¤i bulup
onun peflinden gidenler; Allah



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

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

ahiret: öteki dünya.
âlem-i berzah: kabir âlemi, dün-
ya ile ahiret aras›.
azap: ceza.
bad›heva: boflu bofluna, faydas›z.
bedbaht: talihsiz.
belâ: s›k›nt›, eza.
berzah: dünya ile ahiret aras›n-
daki yer.
ehl-i hakikat: hak ve do¤ru yol-
da olan kimseler.
ehl-i keflfelkubur: kabirdeki ölü-
lerin hâllerini anlayanlar.
ekser: en çok, daha ziyade.
ekseriyet: ço¤unluk.
ekseriyet-i mutlaka: ço¤unluk
itibar›yla.
elem: üzüntü, ac›.
elhâs›l: sonuç olarak, özetle.
enin: inilti, inleyifl.
esef: ac›ma, üzülme.
evham: vehimler, kuflkular.
eyvah: yaz›k, heyhat!
gam: tasa, kayg›.
gayrimeflru(a): helâl olmayan, di-
ne ayk›r›.
harekât: hareketler, davran›fllar.
hasret: özleme, özlem.
ihtiyar: yafll›.
israfat: savurganl›klar.
kabristan: mezarl›k.
keder: s›k›nt›, hüzün.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu.
manevî: manaya ait.
meyhane: içki içilen yerler.
müstahak: lây›k.
müflahedat: gözlemler.
mütemadiyen: sürekli olarak.
netice: sonuç.
nev-i insan: insan cinsi.
saika: sevk eden, sebep.
sakar: Cehennem.
sefahat: yasak zevk ve e¤lence.
sefalethane: kötü, pis ve çirkin
yerler.

suiistimal: bir fleyi kötüye
kullanma.
suiistimalât: kötü kullanma-
lar.

flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
tasdik: onay, do¤rulama.
teessüf: üzülme, ac› duyma.
teflkil eden: oluflturan.

zarar: ziyan, kay›p, eksiklik.

zayi: elden ç›kmak, yitirmek.

zevk: tat, lezzet, haz.

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

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

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

* * *

Risale-i Nur Mizanlar›ndan On Üçüncü Sözün 
‹kinci Makam›n›n Hafliyesidir

1 o¬nfÉnërÑ°oS p¬pª°rSÉpH
Risale-i Nur’daki hakikî teselliye mahpuslar çok muh-

taçt›rlar. Hususan, gençlik darbesini yiyip taze ve flirin
ömrünü hapiste geçirenlerin, Nurlara ekmek kadar ihti-
yaçlar› var.

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

Bunlara k›yasen, bîçare gençlerin çok vartalar› var ki,
en tatl› hayat›n›, en ac› ve ac›nacak bir hayata çeviriyor-
lar. Ve bilhassa flimalde koca bir devlet, gençlik hevesa-
t›n› elde ederek, bu asr› f›rt›nalar›yla sars›yor. Çünkü,
ak›beti görmeyen kör hissiyatla hareket eden gençlere
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fitne: ahlâkta ve toplum düze-
ninde azg›nl›k ve bozgunculuk,
bafltan ç›karma.
hakikî: gerçek.
hapis: bir yere kapat›p d›flar› ç›-
karmama, sal›vermeme.
hafliye: dipnot.
haz›r: flimdiki, eldeki.
heves: nefsin hofluna giden istek
ve arzu.
hevesat: nefsin hofluna giden is-
tekler ve arzular.
his: duygu.
hissiyat: hisler, duygular.
hususan: özellikle.
ihtiyaç: muhtaç.
intikam: öç alma.
katil: öldürme, katletme.
keyif: hofllanma hissi.
k›yasen: benzetme.
kusur: eksiklik.
lezzet: zevk, haz, keyif.
mahpus: tutuklu, hapiste yatan.
mahv: yok, etme.
makam: manevî mevki.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek
mizan: ölçü.
muhafaza: koruma.
muhtaç: ihtiyac› olan.
saadet: mutluluk.
sefahat: yasak zevk ve e¤lence.
flimal: kuzey.
tenzih: Allah’› flan›na lây›k olma-
yan fleylerden, her türlü eksik ve
noksandan uzak ve yüce tutma.
tercih: seçme, be¤enme.
teselli: güzel sözler söyleyerek
rahatlatma.
varta: uçurum, tehlike, büyük
tehlike.
ziyade: daha çok.

ak›bet: son, netice.
âmin: Allah’›m, kabul eyle!
as›r: yüzy›l, as›r, .
batman: yaklafl›k sekiz kg.
a¤›rl›¤›nda bir a¤›rl›k ölçüsü.

bîçare: zavall›.
bilhassa: özellikle.
cazibedar: çekici, cazibeli.
Cenab-› Hak: fleref ve azamet
sahibi yüce Allah.

darbe: musibet, belâ.
dirhem: yaklafl›k üç grama
denk olan bir a¤›rl›k ölçüsü.
elem: dert, üzüntü.
endifle: merak, kayg›.

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



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

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

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

as›r: yüzy›l, ça¤.
azap: ›zt›rap, eziyet.
befler: insan.
bîçare: zavall›.
cihet: yön.
ebedî: sonu olmayan, sürekli.
ehl-i namus: namuslular.
ekser: en çok.
elem: üzüntü, ac›.
elzem: daha lüzumlu, gerekli.
esef: ac›, üzüntü.
fânî: geçici.
farz: ‹slâmiyette kesin olarak ya-
p›lmas› gereken emir. 
fuhfliyat: çok çirkin, afla¤›l›k; zina
ile ilgili hareketler.
haber: ilim, malûmat, bilgi.
hakikat: gerçek.
hareket: k›m›ldanma.
hayat-› bâkiye: bitmeyen sonsuz
hayat, ahiret hayat›.
helâl: serbest.
hücum: sald›rma.
ibahe: mübah k›lma.
istikbal: gelecek.
kahraman: yi¤it, cesur.
kahramanâne: kahramanca.
kat’î: kesin, flüphesiz.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm.
kütüp: kitaplar.
mahv: yok, etme.
mâni olmak: önlemek.
mes’ut: bahtiyar, kutlu, mutlu.
muhafaza: koruma.
mukabele: karfl›l›k verme.
musibet: belâ, s›k›nt›, felâket.
müjde: sevindirici haber.
mükemmel: kemal bulmufl, kâ-
mil, eksiksiz, tam.
nev: tür.
saadet: mutluluk.
sair: di¤er.
sarf: harcama, kullanma.
sefahat: yasak zevk ve e¤lence. 

serseri: bafl› bofl gezen, iflsiz,
güçsüz.
suhuf-u semaviye: baz› pey-
gamberlere gönderilen kutsal
sayfalar.
suiistimal: bir fleyi kötüye

kullanma.
sultan: hükümdar.
tehlike: büyük zarar ve yok
olmaya yol açabilecek du-
rum.
terbiye-i Kur’âniye: Kur’ân’›n

terbiyesi.

teflvik: k›flk›rtmak, cesaret
vermek.

tevbe etmek: af dilemek.

zîhayat: hayat sahibi.
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Evet, o flirin, güzel gençlik nimetine istikametle, taat-
le flükretse, hem ziyadeleflir, hem bâkîleflir, hem lezzetle-
nir. Yoksa hem belâl› olur, hem elemli, gaml›, kâbuslu
olur gider; hem akrabas›na, hem vatan›na, hem milleti-
ne muz›r bir serseri hükmüne geçirmeye sebebiyet verir.

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

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

Madem ölüm ölmüyor ve ecel gizlidir; her vakit gele-
bilir. Ve madem kabir kapanm›yor; kafile kafile arkas›n-
da gelenler, oraya girip kayboluyorlar. Ve madem ölüm, 
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›slah: iyilefltirme, düzeltme.
istikamet: do¤ruluk, dürüstlük.
istirahathane: dinlenme yeri.
kabir: mezar.
kâbus: korkulu rüya.
kafile: tak›m tak›m.
katil: adam öldüren.
lezzet: zevk, haz, keyif.
madem: de¤il mi ki.
mahkûm: hüküm giymifl, hü-
kümlü.
mahpus: hapis olan.
maruz: tesir alt›nda kalma.
menfaat: fayda, kâr.
merhametkârâne: ac›ma ve flef-
kat ile, esirgeyip ba¤›fllama sure-
tiyle.
muhabbethane: muhabbet yeri,
sevgi yuvas›.
muz›r: zararl›.
müntakim: intikam alan.
münzevi: bir köfleye çekilip iba-
detle u¤raflan, vaktini ibadetle
geçiren.
müflevvefl: düzensiz, karmakar›-
fl›k.
müfltak: düflkün, istekli.
nimet: iyilik, ihsan, ba¤›fl.
salih: dinin emir ve yasaklar›na
uygun hareket eden, Allah’›n sev-
gili kulu.
serseri: bafl› bofl gezen.
flükretmek: teflekkür etmek.
taat: ibadet
tecrübeli: yaflam›fl, bir ifl hakk›n-
da bilgili olan.
terbiye: bilgi, sayg› ve edep ö¤-
renme,  iyi ahlâkla yetiflme.
terbiyehane: terbiye yeri.
tevbe: ifllenmifl bir günahtan pifl-
manl›k duyup bir daha iflleme-
mek üzere söz verme.
tevbekâr: tevbe eden.
vakit: zaman.
ziyade: çok, fazla, daha çok.
zulmen: haks›z yere.

alâkadar: iliflkili, ba¤l›.
bâkî: sürekli ve kal›c› olan.
belâ: musibet, ceza.
çilehane-i uzlet: yaln›z bafl›-
na ve çile içinde ibadet edilen
yer.

dershane: ders verilen yer.
ecel: ölüm.
elem: üzüntü, ac›.
farz: ‹slâmiyette kesin olarak
yap›lmas› gereken emir.
fevkalâde: ola¤anüstü.

gam: keder, s›k›nt›.
hariçte: d›flar›da.
hücum: sald›r›.
hüküm: yarg›.
hüsnüahlâk: ahlâk güzelli¤i.
ibadet: kulluk görevi.



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

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

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

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

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

* * *

ahiret: öteki dünya.
aynelyakîn: gözle görür derece-
de inanma.
bahtiyar: mes’ut, mutlu.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
dünyevî: dünya ile ilgili.
ehl-i dalâlet ve sefahat: do¤ru
ve hak yoldan sapan.
ehl-i iman: inananlar.
elem: üzüntü, ac›.
firak-› lâyezalî: sonu olmayan
ayr›l›k.
hâdise: vak›a, olay.
hakikat-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
gerçe¤i.
hakikî: gerçek.
hakk›nda: konusunda.
hayat: dirilik, canl›l›k, yaflama.
hayat-› bâkiye: bitmeyen sonsuz
hayat, ahiret hayat›.
hüccet: delil, bürhan.
hükmüne geçme: yerine geçme.
ibadet: kulluk görevi.
idam-› ebedî: sonsuza kadar vü-
cudun ortadan kalkmas›.
iman hakikati: iman›n gerçekleri.
iman: inanç.
istifade: yararlanma.
istikamet: do¤ruluk, dürüstlük.
keder: tasa, kayg›, gam.
lezzet: zevk, haz, keyif.
madem: de¤il mi ki, me¤er ki.
mahbubat: sevilen kimseler.

mevcudat: var olan her fley.
musibet: felâket, s›k›nt›.
müddet: zaman, süre.
müptelâ: düflkün.
rahmet: ac›ma, merhamet
etme.

saadet: mutluluk.
sab›r: dayanma, katlanma.
flerait: flartlar.
flükür: görülen bir iyili¤e kar-
fl›l›k hoflnutluk, memnunluk.
tecrübe: deneyim.

terhis: serbest b›rakma, izin
verme.
tezkere: resmî izin kâ¤›d›,
belge.
zahmet: s›k›nt›.
zevk: safa, tat, lezzet, haz.
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Aziz, s›dd›k kardefllerim,

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

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

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

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

Demek, bir saat muvakkat elem, ruhta bir manevî lez-
zet b›rak›r ve lezzetli saat, bilâkis, elem b›rak›r.
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aziz: yüce.
bâkî: ölümsüz, devaml›.
belâ: musibet, gam, keder, s›k›n-
t›.
beyan: aç›klama.
bilâkis: aksine.
ehl-i iman: inananlar.
elem: üzüntü, ac›.
elem-i manevî: ruhun çekti¤i s›-
k›nt›.
erzak: yiyecek, içecek.
eyvah: yaz›k, heyhat!
fânî: ölümlü, geçici.
ferah: gönül rahatl›¤›.
günah: Allah’›n emirlerine ayk›r›
davran›fl, uygunsuz fiil.
hapis: cezaevi, cezaevine girme.
haps-i ebedî: sonsuza dek kal›-
nacak hapis.
hariç: d›flar›.
his: duygu.
k›ymettar: k›ymetli.
lezzet: zevk, haz, keyif.
manen: manevî olarak.
manevî: manaya ait.
mâni: engel olan.
merhametkârâne: merhametli
bir flekilde.
musibet: belâ, felâket, dert, s›k›n-
t›.
muvakkat: geçici.
nezaret: gözetme.
sab›r: dayanma, katlanma.
sadakat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
safa: nefle, zevk, e¤lence.
sebebiyet: sebep olma.
sevap: mükâfat, ödül.
s›dd›k: çok do¤ru.
flükür: görülen bir iyili¤e karfl›l›k
hoflnutluk, memnunluk.
tahassür: hasret, özlem.
tahattur: hat›rlama.
teessüf: üzülme, eseflenme.
teneffüs: nefes alma.
tenzih: kusur kondurmama.
teselli: avutma, rahatlatma.
tevbe: bir daha yapmamak üzere
Allah’a söz vermek.
vesile: bahane, sebep.
zeval: sona erme, yok olma.
zeval-i elem: s›k›nt›n›n sona er-
mesi.
zeval-i lezzet: lezzetin sona er-
mesi.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz.
2. Allah’›n selâm›, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
3. Dünyevî cezalar›n günahlar›n kefareti oldu¤u hakk›nda bkz. Buharî, ‹man: 11, Ahkâm: 49,
Hudud: 8; Müslim, Hudud: 41; Tirmizî, Hudud: 12, Neseî, Bey'a: 9, 17; ‹bni Mâce, Hudud: 33; Da-
rimî, Siyer: 16; Müsned, 1:159, 5:214, 215, 314, 320.



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

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

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

amel: ifl, fiil, eylem.
belâ: musibet, s›k›nt›.
bîçare: çaresiz, zavall›.
dahil: içeri, iç.
divane: deli.
divanelik: delilik.
elem: üzüntü, ac›.
gaflet: umursamazl›k.
gardiyan: muhaf›z.
hakikat: gerçek.
hariç: d›flar›, d›fl.
haz›r: flu an, flimdiki zaman.
hususan: özellikle.
ibadet: kulluk görevi.
ihtimal: olabilirlik.
inayet-i ‹lâhiye: Allah’›n yard›m›.
kabir: mezar.
kâfi: yeterli.
kalbî: kalbe ait.
maddî: maddeye ait.
madem: de¤il mi ki.
madum: yok olan, bulunmayan.
mahpus: tutuklu.
mahrumiyet: yoksunluk.
manevî: manaya ait.
me’yusiyet: ümitsizlik.
medrese-i Yusufiye: Hz. Yu-
suf’un iftira, haks›zl›k ve zulüm ile
hapiste kalmas›ndan kinaye ola-
rak iman ve Kur’ân’a hizmetinden
dolay› tevkif edilenlerin hapsedil-
di¤i yer manas›nda; hapishane.
merhem: ilâç.

mezkûr: ad› geçen.
muhtaç: ihtiyac› olan.
musibet: belâ, s›k›nt›, dert.
mütemadiyen: sürekli ola-
rak.

r›z›k: yiyecek, içecek fleyler,
az›k.
ruhî: ruhla ilgili.
sab›r: dayanma, katlanma.
flefkatkârâne: flefkatli bir fle-

kilde.
flekva: flikâyet, yak›nma.
flükür: görülen bir iyili¤e kar-
fl›l›k hoflnutluk, memnunluk.
teselli: avutma.
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çal›flanlar›n, bir sadaka hükmünde, defter-i hasenat›na
yaz›l›r. Hususan musibetzede, ihtiyar veya hasta veya fa-
kir veya garip olsa, o sadaka-i maneviyenin sevab› çok
ziyadeleflir. 

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

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

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

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

Meselâ birisi, birinin kardeflini veya bir akrabas›n› öl-
dürmüfl. Bir dakika intikam lezzetiyle bir katl, milyonlar
dakika hem kalbî s›k›nt›, hem hapis azab›n› çektirir. Ve
maktulün akrabas› dahi, intikam endiflesiyle ve karfl›s›n-
da düflman›n› düflünmesiyle, hayat›n›n lezzetini ve ömrü-
nün zevkini kaç›r›r; hem korku, hem hiddet azab›n› çeki-
yor. Bunun tek bir çaresi var: O da Kur'ân’›n emretti¤i
ve hak ve hakikat ve maslahat ve insaniyet ve ‹slâmiyet
iktiza ve teflvik ettikleri olan, bar›flmak ve musalâha et-
mektir.4
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akraba: yak›nlar, h›s›mlar.
azap: ac›, eziyet.
beyan: aç›klama.
defter-i hasenat: iyiliklerin yaz›l-
d›¤› manevî defter.
endifle: kuflku, kayg›.
fakir: zengin olmayan.
farz: ‹slâmiyette kesin olarak ya-
p›lmas› gereken emir.
garip: kimsesiz, fakir.
hak: do¤ru.
hakikat: gerçek.
hayat: yaflant›, canl›l›k.
hiddet: öfke.
hususan: özellikle.
hükmünde: de¤erinde.
ihtar: hat›rlatma.
ihtiyar: yafll›.
iktiza: gerekme, gereklilik.
insaniyet: insanl›k.
intikam: öç alma.
‹slâmiyet: Müslümanl›k.
kalbî: iç âlemde, ruhî.
katil: öldürme.
kusur: eksiklik.
lezzet: zevk, haz, keyif.
lillâh: Allah için.
maktul: öldürülen.
maslahat: fayda, yarar.
minnet: bafla kakma.
musalâha: silâhlar› b›rakma, uz-
laflma.
musibetzede: felâkete u¤ram›fl.
sadaka: Allah için fakire yap›lan
yard›m.
sadaka-i maneviye: belâlar› de-
fedecek manevî sadaka.
sadakat: ba¤l›l›k, sebat.
sevap: mükâfat, ödül.
flefkat: ac›ma.
tarz: biçim.
tenzih: her türlü eksik ve nok-
sandan uzak ve yüce olmak.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma.
teflvik: cesaret vermek.
zevk: lezzet, tat.
ziyadeleflme: artma, ço¤alma.

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



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

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

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

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

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

adavet: düflmanl›k.
azap: s›k›nt›, eziyet.
bârekâllah: Allah mübarek etsin.
bedel: karfl›l›k.
beraat: temize ç›kma, aklanma.
cüz’î: küçük.
daima: sürekli.
dindar: dinî emirleri yaflayan
kimse.
dua: Allah’a yalvarma, ça¤›rma.
ecel: ölüm vakti.
elzem: lüzumlu, gerekli.
fitne: bozgunculuk, ara bozma.
garaz: kin.
hakikat: gerçek.
iktiza: lâz›m gelme, gerekme.
intikam: öç alma.
istirahat-i flahsiye ve umumiye:
flahs›n ve toplumun rahat›.
kader-i ‹lâhîye: ‹lâhî kader, Al-
lah’›n kader kanunu.
katil: katleden, öldüren.
katl: öldürme.
kaza: olaca¤› Allah taraf›ndan bi-
linen ve takdir olunan fleylerin
zaman› gelince yarat›lmas›.
kaza-i ‹lâhiye: Allah’›n emrinin,
takdirinin yerine gelmesi.
kin: nefret.
mabeyn: ara, iki fleyin aras›.
mahpus: hapsedilmifl olan.
maktul: öldürülen, öldürülmüfl.
maslahat: fayda, yarar.
maflaallah: Allah’›n istedi¤i gibi.
musibet: belâ, s›k›nt›, dert.
münaf›k: kâfirli¤ini gizleyerek

Müslüman gibi davranan.
Nur dairesi: Risale-i Nur hiz-
meti içinde olanlar.
serseri: düflüncesiz.
sulh: bar›fl, bar›flma.

teneffüs: nefes alma, soluk-
lanma.
teslim: kendini Allah’›n emri-
ne b›rakma.
tevbe: Allah’tan af dileme.

uhuvvet: kardefllik.
vakit: zaman.
vas›ta: arac›l›k.
vesile: sebep.
ziyade: çok, fazla.

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

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

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

Madem hakikat budur; elbette siz dahi, Denizli mah-
puslar› ve Nur Talebeleri gibi, birbirinize kardefl olman›z
lâz›md›r. Görüyorsunuz ki, bir b›çak içinize girmemek ve
birbirinize tecavüz etmemek için, d›flar›dan gelen bütün
eflyan›z ve yemek ve ekme¤inizi ve çorban›z› kar›flt›r›yor-
lar. Size sadakatle hizmet eden gardiyanlar, çok zahmet
çekiyorlar. Hem siz, beraber teneffüse ç›km›yorsunuz;
güya canavar ve vahflî gibi birbirinize sald›racaks›n›z.
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hizmet: bir u¤urda bir iflin yap›l-
mas› için çal›flma.
hüzün: keder.
inayet-i ‹lâhiye: Allah’›n yard›m›.
kanaat: inanma, kanma.
kat’î: kesin, tam.
kusur: eksiklik.
lâz›m: gerek.
mahpus: hapsedilmifl olan.
menfaat: fayda, ç›kar.
mert: cesur, özü sözü bir olan.
musibet: belâ, s›k›nt›.
mü’min: iman eden, inanan.
sadakat: ba¤l›l›k.
tecavüz: haddini aflma.
teneffüs: soluklanma, hava alma.
tenzih: her türlü eksik ve nok-
sandan uzak ve yüce tutma.
teselli: rahatlatma.
tevbe: Allah’tan af dileme.
vahflî: yabanî.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr› fler-
den ay›rt etmeye yard›mc› olan.
zahmet: s›k›nt›, eziyet.
zayi: kay›p.
zulüm: haks›zl›k, eziyet.

bad›heva: boflu bofluna, fay-
das›z.
cihet: yön.
cüz’î: küçük, parça.

dünyevî: dünyaya ait.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.

gardiyan: infaz memuru, ha-
pishane görevlisi.
hakikat: gerçek.
hata: kusur, yanl›fll›k yapma.

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

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



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

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

* * *

On Üçüncü Sözün ‹kinci Makam›n›n Zeyli
LEYLE-‹ KAD‹RDE ‹HTAR ED‹LEN B‹R 

MESELE-‹ MÜH‹MME

Leyle-i Kadirde kalbe gelen pek genifl ve uzun bir ha-
kikate, pek k›saca bir iflaret edece¤iz. fiöyle ki:

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

adavet: düflmanl›k.
bîçare: zavall›, çaresiz.
dehfletli: korkutucu; ürkütücü.
dershane: ders okuma yeri.
efledd-i istibdat: zorbal›¤›n en
fliddetlisi.
efledd-i zulüm: zulmün en flid-
detlisi.
fânî: ölümlü, geçici.
fantezi: afl›r› süs ve lüks, yalan-
dan gösterifl.
galip: üstün gelen, yenen.
hâkimiyet: hâkim olufl, hâkim ol-
ma hâli
harb-i umumî: Birinci Dünya Sa-
vafl›.
hayat: yaflant›.
ihtar: hat›rlatma.
irflat: do¤ru yola yöneltme, ay-
d›nlatma.
Leyle-i Kadir: Kadir Gecesi.
ma¤lûp: yenilen, kaybeden.
maslahat: fayda, yarar.
masum: suçsuz, günahs›z.
mavzer: bir cins tüfek.
medeniyet: medenîlik, uygarl›k.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek
mesele-i mühimme: önemli ko-
nu.

me’yusiyet: ümitsizlik.
muhafaza: koruma, saklama.
musibetzede: felâkete u¤ra-
m›fl.
muvakkat: geçici, e¤reti.
mübarek: bereketli, u¤urlu.

nev-i befler: insan soyu, in-
sanlar.
revolver: bir cins tabanca.
tahribat: y›k›p bozmalar.
tamir: onar›m.
telâfl: endifle, kayg›.

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

Ve elbette, hiç flüphe yok ki, bin üç yüz altm›fl sene-
de, her as›rda üç yüz elli milyon flakirdi bulunan; ve her
hükmüne ve davas›na milyonlar ehl-i hakikat tasdik ile
imza basan; ve her dakikada milyonlar haf›zlar›n kalbin-
de kudsiyet ile bulunup, lisanlar›yla beflere ders veren; ve
hiçbir kitapta emsali bulunmayan bir tarzda, befler için
hayat-› bâkiyeyi ve saadet-i ebediyeyi müjde veren; ve
bütün beflerin yaralar›n› tedavi eden Kur'ân-› Mu'cizülbe-
yan’›n fliddetli, kuvvetli ve tekrarl› binler ayat›yla, belki
sarihan ve iflareten, on binler defa dava edip haber ve-
ren; ve sars›lmaz kat'î delillerle, flüphe getirmez hadsiz
hüccetleriyle, hayat-› bâkiyeyi kat'iyetle müjde ve saadet-i
ebediyeyi ders vermesi, elbette nev-i befler bütün bütün
akl›n› kaybetmezse, maddî veya manevî bir k›yamet bafl-
lar›na kopmazsa, ‹sveç, Norveç, Finlandiya ve ‹ngilte-
re’nin Kur'ân’› kabul etmeye çal›flan meflhur hatipleri ve 
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metsizce.
gaflet: umursamazl›k, Allah’›n
emir ve yasaklar›ndan habersiz
davranma.
garp: bat›.
hadsiz: s›n›rs›z.
haf›z: Kur’ân’› ezbere bilen ve
okuyan.
hakikî: gerçek.
hatip: toplulu¤a karfl› konuflan.
hayat-› bâkiye: bitmeyen sonsuz
hayat, devaml› ve kal›c› hayat,
ebedî hayat.
hayat-› dünyeviye: dünya haya-
t›.
hüccet: delil.
hüküm: karar, emir.
istidadat: kabiliyetler, yetenek-
ler.
kat’î: kesin, flüphesiz.
kat’iyet: kesinlik.
k›yamet: dünyan›n sonunun gel-
mesi.
kudsiyet: kusur ve noksanl›ktan
uzak olufl, kutsall›k.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm.
maddî: madde ile alâkal›.
mahiyet-i insaniye: insan›n nite-
li¤i, iç yüzü.
manevî: manaya ait.
mâfluk-u mecazî: lây›k olmad›¤›
hâlde sevilen fleyler.
meflhur: flöhretli.
müjde: haber, beflaret.
nev-i befler: insan soyu; insanlar.
saadet-i ebediye: sonu olmayan
mutluluk.
sarihan: aç›kça.
siyaset-i rûy-i zemin: yeryüzü
siyaseti, dünyay› idare etme.
suret: biçim.
flakirt: talebe, ö¤renci.
flimal: kuzey.
tabiat: do¤a, canl› cans›z bütün
varl›klar.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul etme,
do¤rulama.
tedavi: iyilefltirme.
umum: genel.
umumî: genele ait.

ayat: ayetler.
befler: insan.
binaen: ...den dolay›, nede-
niyle.
dalâlet: do¤ru yoldan ayr›l-
ma.

dehfletli: korkutucu; ürkütü-
cü.
delil: ispatlay›c›.
ehl-i hakikat: gerçe¤i bulup
onun peflinden gidenler.
elmas: çok k›ymetli bir mü-

cevher.
emare: belirti, iz.
emsal: örnekler, benzerler.
f›trat-› befler(iye): insan›n ya-
rat›l›fl›.
gaddarâne: zalimce, merha-



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

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

Elbette, bize lâz›m ve millete elzemdir ki: fiimdi res-
men izin verilen din tedrisat› için, hususî dershaneler
aç›lmaya izin verilmesine binaen, Nur fiakirtleri, müm-
kün oldu¤u kadar, her yerde küçücük birer Dershane-i
Nuriye açmak lâz›md›r. Gerçi, herkes kendi kendine bir
derece istifade eder; fakat herkes her bir meselesini tam 

aleyhinde: karfl›s›nda.
Asa-y› Mûsa: Bediüzzaman Haz-
retlerinin bir eseri.
binaen: dayanarak.
daire-i afak: kâinat, en uzak
ufuklar› da kapsayan alan.
dalâlet: do¤ru yoldan ayr›lma.
dehfletli: korkunç, ürkütücü.
dellâl: ilân edici, davetçi.
dershane: ders verme yeri.
Dershane-i Nuriye: Risale-i Nur
okunan ve okutulan yerler.
Din-i Hak: hak din olan ‹slâmiyet.
elmas: çok k›ymetli bir mücev-
her.
elzem: lüzumlu, gerekli.
fen: uygulamal› bilim.
gaflet: umursamazl›k, Allah’›n
emir ve yasaklar›ndan habersiz
davranma.
galebe: yenme, üstünlük.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek.
hazine-i Kur’âniye: Kur’ân hazi-
nesi.
hissiyat: duygular.
hususî: özel.
hüccet: delil.
istifade: yararlanma.
kat’iyen: kesin olarak.
k›t’a: yeryüzündeki yedi büyük
kara parças›ndan her biri.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm.
lâz›m: gerekli.
madem: de¤il mi ki.
mecbur: zorlanm›fl, icbar görmüfl.
mehaz: kaynak.
merci: bafl vurulacak yer, s›¤›n›la-
cak yer.
mesele: konu, sorun.
millet: halk, ulus.
misil: benzer, gibi.
mu’cize-i ekber: en büyük mu’ci-
ze.
mu’cize-i kübra: en büyük
mu’cize.
mu’cize-i maneviye: Kur’ân ma-

nevî mu’cizeli¤i.
muannit: inatç›.
mümkün: imkân dahilinde.
nur-u tevhit: Allah’›n birli¤ini
günefl gibi gösteren nur.
propoganda: karfl›t faaliyet,
z›dd›na çal›flma.
resmen: resmî olarak.

ruhucân: ruh ve can.
rûy-i zemin: yeryüzü.
saniyen: ikincisi.
flakirt: talebe, ö¤renci.
Tabiat Risalesi: Bediüzzaman
Hazretlerinin bir eseri.
tabiat: Allah’a inanmayanla-
r›n yarat›c› bir güç olarak gör-

dükleri maddî âlem, do¤a.
tarz: biçim.
tedrisat: ö¤retim.
tenvir: ayd›nlatma
teslim olma: tâbi olma, uy-
ma.
vazife: görev.
z›nd›k: dinsiz.
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anlamaz. ‹man hakikatlerinin izah› oldu¤u için, hem ilim,
hem Marifetullah, hem huzur, hem ibadettir. Eski med-
reselerde befl on seneye mukabil, inflaallah Nur medre-
seleri befl on haftada ayn› neticeyi temin edecek; ve yir-
mi senedir ediyor.

Hem hükûmet, bu millet ve vatan›n hayat-› dünyeviye-
sine ve siyasiyesine ve uhreviyesine pek çok faydas› bu-
lunan bu Kur'ân lemaatlar›na ve Kur'ân dellâl› olan Risa-
le-i Nur’a, de¤il iliflmek, belki tamam›yla terviç ve neflri-
ne çal›flmalar› elzemdir ki, geçen dehfletli günahlara ke-
faret ve gelecek fliddetli belâlara ve anarflili¤e karfl› bir
set olabilsin. 1

Said Nursî

* * *

Meyve Risalesinden Alt›nc› Mesele
Risale-i Nur’un çok yerlerinde izah› ve kat'î
hadsiz hüccetleri bulunan “iman-› billâh” rük-
nünün binler küllî bürhanlar›ndan bir tek bür-
hana k›saca bir iflarettir.

Kastamonu’da lise talebelerinden bir k›sm› yan›ma
geldiler. “Bize Hâl›k’›m›z› tan›tt›r; muallimlerimiz Al-
lah’tan bahsetmiyorlar,” dediler.

Ben dedim: Sizin okudu¤unuz fenlerden her fen, ken-
di lisan-› mahsusuyla, mütemadiyen Allah’tan bahsedip,
Hâl›k’› tan›tt›r›yorlar. Muallimleri de¤il, onlar› dinleyiniz.
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hayat-› dünyeviye: dünyaya ait
olan hayat.
huzur: insan›n her an Allah’›n hu-
zurunda oldu¤unu bilmesi hissi,
fluuru.
hüccet: delil, bürhan.
ibadet: kulluk görevi.
iman hakikatleri: inanç esaslar›,
flartlar.
iman-› billâh: Allah’a inanma.
inflaallah: Allah dilerse.
iflaret: gösterme, bildirme.
izah: aç›klama yapma.
kat’î: kesin.
kefaret: dini bir suçu affettirmek
ümidi ile Allah r›zas› yolunda bir
fley vermek veya oruç tutmak.
Kur’ân dellâl›: Kur’ân’› anlatan
tan›tan eserler.
küllî: bütün.
lemaat: par›lt›lar.
lisan-› mahsus: özel dil.
marifetullah: Allah’› tan›ma, bil-
me.
millet: ulus
muallim: ö¤retmen.
mukabil: karfl›l›k.
mütemadiyen: sürekli olarak.
neflir: yayma.
netice: sonuç.
rükün: esas, flart.
set: engel.
fliddetli: büyük
talebe: ö¤renci.
temin etmek: sa¤lamak.
terviç: ilgiyi artt›rma.
uhreviye: ahiret âlemiyle ilgili.

anarfli: kargafla, kar›fl›kl›k.
bahsetmek: anlatmak.
belâ: musibet, s›k›nt›.
bürhan: delil.

dehflet: korkutucu ve ürkütü-
cü.
dellâl: ilân edici
elzem: gerekli.

fen: kâinat› ve varl›klar› ince-
leyen bilim dal›.
hadsiz: s›n›rs›z.
Hâl›k: yarat›c›; Allah.

1. “Elbette, bize lâz›m ve millete elzemdir ki...” ile bafllayan son  iki paragraf, Üstad›m›z›n
Gençlik Rehberi adl› eserinde mevcut olup, buraya da al›nm›flt›r. (Naflirler)



Meselâ: Nas›l ki mükemmel bir eczahane ki, her kava-
nozunda harika ve hassas mizanlarla al›nm›fl hayattar
macunlar ve tiryaklar var. fiüphesiz, gayet maharetli ve
kimyager ve hakîm bir eczac›y› gösterir. Öyle de, küre-i
arz eczahanesinde bulunan dört yüz bin çeflit nebatat ve
hayvanat kavanozlar›ndaki zîhayat macunlar ve tiryaklar
cihetiyle, bu çarfl›daki eczahaneden ne derece ziyade
mükemmel ve büyük olmas› nispetinde, okudu¤unuz
fenn-i t›p mikyas›yla küre-i arz eczahane-i kübras›n›n ec-
zac›s› olan Hakîm-i Zülcelâl’i, hatta kör gözlere de gös-
terir, tan›tt›r›r.

Hem meselâ: Nas›l bir harika fabrika ki, binler çeflit
çeflit kumafllar› basit bir maddeden dokuyor; fleksiz, bir
fabrikatörü ve maharetli bir makinisti tan›tt›r›r. Öyle de,
küre-i arz denilen yüz binler bafll›, her bafl›nda yüz binler
mükemmel fabrika bulunan bu seyyar makine-i Rabbani-
ye, ne derecede bu insan fabrikas›ndan büyükse, mü-
kemmelse, o derecede, okudu¤unuz fenn-i makine mik-
yas›yla, küre-i arz›n ustas›n› ve sahibini bildirir ve tan›tt›-
r›r.

Hem meselâ: Nas›l ki gayet mükemmel, bin bir çeflit
erzak, etraf›ndan celp edip içinde muntazaman istif ve
ihzar edilmifl depo ve iafle ambar› ve dükkân, fleksiz bir
fevkalâde iafle ve erzak malikini ve sahibini ve memuru-
nu bildirir. Öyle de, bir senede, yirmi dört bin senelik bir
dairede muntazaman seyahat eden; ve yüz binler ve ay-
r› ayr› erzak isteyen taifeleri içine alan; ve seyahatiyle
mevsimlere u¤ray›p, bahar› bir büyük vagon gibi, binler

ambar: zahire ve kuru g›dalar›
koymaya yarayan büyük depo.
celp: çekme.
eczahane: ilâçlar›n yap›ld›¤› ve
sat›ld›¤› yer.
eczahane-i kübra: en büyük ec-
zahane.
erzak: yiyecek, içecek.
fenn-i makine: makine ilmi bilgi-
si.
fenn-i t›p: t›p bilgisi bilimi.
fevkalâde: ola¤anüstü.
gayet: son derece.
hakîm: hikmetli.
Hakîm-i Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük sahibi olan ve her fleyi hik-
metle yaratan, Allah.
harika: ola¤anüstü.
hassas: incelikli, en ufak ölçüleri
sa¤l›kl› ve kesin olarak veren.
hayattar: canl›, yaflayan, hayat
veren.
hayvanat: hayvanlar.
iafle: g›da.
ihzar: haz›rlama.
istif: y›¤›n. y›¤ma, biriktirme.
kimyager: kimyac›, kimya ile u¤-
raflan kimse.
küre-i arz: dünya, yer küre.
macun: kar›fl›m fleklinde ilâç.
maharet: ustal›k, beceriklilik.
makine-i Rabbaniye: Ce-nab-›
Hakk›n makinesi.
makinist: makineyi kullanan,
teknisyen.
malik: sahip.
mikyas: ölçü, ölçü aleti.

mizan: ölçü; terazi.
muntazaman: düzenli olarak.
mükemmel: noksans›z, tam,
eksiksiz.
nebatat: bitkiler.

nispet: ba¤l›l›k, ilgi, ba¤, mü-
nasebet.
seyahat: yolculuk, gezi.
seyyar: gezici; gezen.
flek: flüphe, zan, tereddüt.

flüphe: tereddüt, kuflku.
taife: topluluk.
tiryak: ilâç.
zîhayat: hayat sahibi.
ziyade: çok.
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ayr› ayr› taamlarla doldurarak, k›flta erzak› tükenen bîça-
re zîhayatlara getiren; ve küre-i arz denilen bu Rahmanî
iafle ambar› ve bir sefine-i Sübhaniye ve bin bir çeflit ci-
hazat› ve mallar› ve konserve paketleri tafl›yan bu depo
ve dükkân-› Rabbanî, ne derece o fabrikadan büyük ve
mükemmel ise, okudu¤unuz veya okuyaca¤›n›z fenn-i ia-
fle mikyas›yla, o kat'iyette ve o derecede, küre-i arz de-
posunun Sahibini, Mutasarr›f’›n›, Müdebbir’ini bildirir,
tan›tt›r›r, sevdirir.

Hem nas›l ki dört yüz bin millet, içinde bulunan ve her
milletin istedi¤i erzak› ayr› ve istimal etti¤i silâh› ayr› ve
giydi¤i elbisesi ayr› ve talimat› ayr› ve terhisat› ayr› olan
bir ordunun mu'cizekâr bir kumandan›, tek bafl›yla bütün
o ayr› ayr› milletlerin ayr› ayr› erzaklar›n› ve çeflit çeflit
eslihalar›n› ve elbiselerini ve cihazatlar›n›, hiçbirini unut-
mayarak ve flafl›rmayarak verdi¤i o acip ordu ve ordu-
gâh, flüphesiz, bedahetle, o harika kumandan› gösterir,
takdirkârâne sevdirir.

Aynen öyle de, zemin yüzünün ordugâh›nda ve her
baharda yeniden silâh alt›na al›nm›fl bir yeni ordu-yu
Sübhanîde, nebatat ve hayvanat milletlerinden dört yüz
bin nev’in çeflit çeflit elbise, erzak, esliha, talim, terhisle-
ri gayet mükemmel ve muntazam ve hiçbirini unutmaya-
rak ve flafl›rmayarak bir tek kumandan-› azam taraf›ndan
verilen küre-i arz›n bahar ordugâh›, ne derece mezkûr
insan ordu ve ordugâh›ndan büyük ve mükemmel ise,
sizin okuyaca¤›n›z fenn-i askerî mikyas›yla dikkatli ve ak-
l› bafl›nda olanlara o derece küre-i arz›n Hâkim’ini ve 
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harika: ola¤anüstü.
hayvanat: hayvanlar.
iafle: g›da.
istimal: kullanma.
kat’iyet: kesinlik.
kumandan: komutan.
kumandan-› azam: en büyük ku-
mandan; Allah.
küre-i arz: dünya, yer küre.
mezkûr: ad› geçen.
mikyas: ölçü, ölçü aleti.
millet: halk.
mu’cizekâr: mu’cizeli.
muntazam: intizaml›, düzgün.
mutasarr›f: sonsuz tasarruf hakk›
ve yetkisi olan, her ifli kendi istek
ve kurallar›na göre idare eden Al-
lah.
müdebbir: idare eden, yöneten
ve ilmiyle her fleyin sonunu gö-
rüp, ona göre hikmetle ifl yapan
Allah.
mükemmel: tamamlanm›fl, nok-
sans›z, tam, eksiksiz.
nebatat: bitkiler.
nevi: çeflit, cins.
ordugâh: ordunun bar›n›p ko-
naklad›¤› yer.
ordu-yu Sübhanî: her türlü ek-
siklik ve noksanl›ktan uzak olan
Cenab-› Hakk›n ordusu.
Rahmanî: Rahman olan Allah’a
ait.
sefine-i Sübhaniye: her türlü ku-
sur ve noksandan uzak olan Ce-
nab-› Hakk›n bir gemi gibi yarata-
rak uzayda gezdirdi¤i dünya.
Sübhanî: Allah’a mahsus, ‹lâhî.
taam: yemek, afl, yiyecek.
takdirkârâne: takdir ederek.
talim: e¤itim.
talimat: e¤itimler.
terhis: göreve son verme.
terhisat: terhisler.
zemin: yer.
zîhayat: hayat sahibi.

acip: hayret veren.
ambar: zahire ve kuru g›dala-
r› koymaya yarayan büyük
depo.
bedahet: aç›kl›k, aflikâr.

bîçare: zavall›, çaresiz.
cihazat: cihazlar, aletler.
erzak: yiyecek, içecekler.
esliha: silâhlar.
fenn-i askerî: askerlik sanat›

ile ilgili ilim.
fenn-i iafle: g›da bilimi.
Hâkim: her fleyi hükmü alt›n-
da tutan, her fleye galip olan
Allah.



Rabbini ve Müdebbir’ini ve Kumandan-› Akdes’ini hay-
retler ve takdislerle bildirir ve tahmit ve tesbihle sevdirir.

Hem nas›l ki bir harika flehirde, milyonlar elektrik
lâmbalar›, hareket ederek her yeri gezerler; yanmak
maddeleri tükenmiyor bir tarzdaki elektrik lâmbalar› ve
fabrikas›, fleksiz, bedahetle, elektri¤i idare eden ve sey-
yar lâmbalar› yapan ve fabrikay› kuran ve ifltial maddele-
rini getiren bir mu'cizekâr ustay› ve fevkalâde kudretli bir
elektrikçiyi hayretler ve tebriklerle tan›tt›r›r, yaflas›nlar ile
sevdirir.

Aynen öyle de, bu âlem flehrinde, dünya saray›n›n da-
m›ndaki y›ld›z lâmbalar›, bir k›sm›, kozmo¤rafyan›n dedi-
¤ine bak›lsa, küre-i arzdan bin defa büyük ve top gülle-
sinden yetmifl defa sür’atli hareket ettikleri hâlde, intiza-
m›n› bozmuyor, birbirine çarpm›yor, sönmüyor, yanmak
maddeleri tükenmiyor. Okudu¤unuz kozmo¤rafyan›n de-
di¤ine göre, küre-i arzdan bir milyon defadan ziyade bü-
yük ve bir milyon seneden ziyade yaflayan ve bir misafir-
hane-i Rahmaniyede bir lâmba ve soba olan güneflimizin
yanmas›n›n devam› için, her gün küre-i arz›n denizleri
kadar gaz ya¤› ve da¤lar› kadar kömür veya bin arz ka-
dar odun y›¤›nlar› lâz›md›r ki, sönmesin. Ve onu ve onun
gibi ulvî y›ld›zlar› gaz ya¤s›z, odunsuz, kömürsüz yand›-
ran ve söndürmeyen ve beraber çabuk gezdiren ve birbi-
rine çarpt›rmayan bir nihayetsiz kudreti ve saltanat› ›fl›k
parmaklar›yla gösteren bu kâinat flehr-i muhteflemindeki
dünya saray›n›n elektrik lâmbalar› ve idareleri ne derece
o misalden daha büyük, daha mükemmeldir; o derecede,

âlem: dünya, cihan.
arz: yer, dünya.
bedahet: aç›kl›k.
fevkalâde: ola¤anüstü.
harika: ola¤anüstü.
hayret: flaflk›nl›k.
intizam: düzgünlük.
ifltial: tutuflma, yanma.
kozmo¤rafya: y›ld›zlar›n yerle-
rinden ve hareketlerinden bahse-
den ilim, astronomi, gök bilimi.
kudret: kuvvet, güç.
Kumandan-› Akdes: en mukad-
des kumandan, Allah.
küre-i arz: dünya, yer küre.
misafirhane-i Rahmaniye: Rah-
man olan Allah’›n kullar›n› geçici
olarak bulundurdu¤u misafirhane
olan dünya.
mu’cizekâr: mu’cizeli.
Müdebbir: idare eden, yöneten
ve ilmiyle her fleyin sonunu gö-
rüp, ona göre hikmetle ifl yapan
Allah.
mükemmel: noksans›z, tam, ek-

siksiz.
nihayetsiz: sonsuz.
Rab: yaratan, büyüten, terbi-
ye eden Allah.
seyyar: gezici; gezen.
sür’at: çabukluk, h›z.
flehr-i muhteflem: ihtiflaml›
flehir.

flek: flüphe, zan, tereddüt.
tahmit: hamd etme, flükret-
me, elhamdülillâh deme, bü-
tün övgünün ve hamdin yal-
n›z Allah’a ait oldu¤unu söy-
leme.
takdis: kudsî ve mübarek
sayma, büyük sayg› göster-

me, Allah’› her türlü kusur ve
noksanl›klardan tenzih etme.
tebrik: kutlama.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tut-
ma.
ulvî: yüce.
ziyade: çok.
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sizin okudu¤unuz veya okuyaca¤›n›z fenn-i elektrik mik-
yas›yla, bu meflher-i azam-› kâinat›n Sultan’›n›, Münev-
vir’ini, Müdebbir’ini, Sâniini o nuranî y›ld›zlar› flahit gös-
tererek tan›tt›r›r, tesbihatla, takdisatla sevdirir, perestifl
ettirir.

Hem meselâ: Nas›l ki bir kitap bulunsa ki, bir sat›r›n-
da bir kitap ince yaz›lm›fl; ve her bir kelimesinde ince ka-
lemle bir sure-i Kur'âniye yaz›lm›fl. Gayet manidar ve bü-
tün meseleleri birbirini teyit eder ve kâtibini ve müellifini
fevkalâde maharetli ve iktidarl› gösteren bir acip mec-
mua, fleksiz, gündüz gibi, kâtip ve musannifini kemalât›y-

la, hünerleriyle bildirir, tan›tt›r›r, 
1 *G n∑nQÉnH ,*G nABÉ°nTÉne cüm-

leleriyle takdir ettirir.

Aynen öyle de, bu kâinat kitab-› kebiri ki, bir tek sahi-
fesi olan zemin yüzünde ve bir tek formas› olan baharda
üç yüz bin ayr› ayr› kitaplar hükmündeki üç yüz bin
nebatî ve hayvanî taifeleri beraber, birbiri içinde, yan-
l›fls›z, hatas›z, kar›flt›rmayarak, flafl›rmayarak, mükem-
mel, muntazam ve bazen a¤aç gibi bir kelimede bir kasi-
deyi ve çekirdek gibi bir noktada bir kitab›n tamam fih-
ristesini yazan bir kalem iflledi¤ini gözümüzle gördü¤ü-
müz bu nihayetsiz manidar ve her kelimesinde çok hik-
metler bulunan flu mecmua-i kâinat ve bu mücessem
Kur'ân-› ekber-i âlem, mezkûr misaldeki kitaptan ne de-
rece büyük ve mükemmel ve manidar ise, o derecede, si-
zin okudu¤unuz fenn-i hikmetüleflya ve mektepte bilfiil
mübafleret etti¤iniz fenn-i k›raat ve fenn-i kitabet, genifl 
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hayvanî: hayvansal.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›.
hüner: beceri, maharet.
iktidar: güç yetme, yapabilme.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
kaside: bir fleyi öven fliir.
kâtip: yazan, yaz›c›.
kemalât: olgunluklar, mükem-
mellikler.
kitab-› kebir: büyük kitap.
Kur’ân-› ekber-i âlem: en büyük
âlem kitab› olan Kur’ân-› Kerîm.
maharet: beceri.
manidar: anlaml›, manal›.
mecmua-i kâinat: kâinat kitab›.
mektep: e¤itim ve ö¤retim kuru-
luflu.
meflher-i azam-› kâinat: büyük
kâinat sergisi.
mezkûr: ad› geçen.
mikyas: ölçü, ölçü aleti.
muntazam: intizaml›, düzgün.
musannif: tasnif eden, s›n›fland›-
ran.
mübafleret: bulaflma, temas, ilifl-
ki.
mücessem: cisimlenmifl.
müdebbir: idare eden, yöneten
ve ilmiyle her fleyin sonunu gö-
rüp, ona göre hikmetle ifl yapan
Allah.
müellif: kitap yazan.
mükemmel: noksans›z, tam, ek-
siksiz.
münevvir: nurland›ran, ayd›nla-
tan.
nebatî: bitkisel.
nuranî: nurlu.
perestifl: tapma.
Sâni: yapan, yaratan Allah.
sure-i Kur’âniye: Kur’ân’›n suresi.
flahit: flahitlik yapan.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
taife: topluluk.
takdir: de¤er biçme.
takdis: kudsî ve mübarek sayma,
büyük sayg› gösterme, Allah’› her
türlü kusur ve noksanl›klardan
tenzih etme.
tesbihat: Cenab-› Hakk›n bütün
noksan s›fatlardan uzak ve bütün
kemal s›fatlara sahip oldu¤unu
ifade eden sözler.
teyit: do¤rulama.
zemin: yer.

acip: flafl›rt›c›.
bilfiil: bizzat kendi, fiilen.
fenn-i elektrik: elektrik ilmi
bilimi.
fenn-i hikmetüleflya: varl›k-

lar›n gayelerini inceleyen ilim.
fenn-i k›raat ve fenn-i kita-
bet: okuma ve yazma ilmi.
fenn-i k›raat: okuma bilgisi,
ilmi.

fevkalâde: ola¤anüstü.
fihriste: içindekiler.
forma: bir kitab›n 16 sayfal›k
her bir bölümü.
gayet: son derece.

1. Allah dilemifl ne güzel, ne mübarek yaratm›fl!



mikyaslar›yla ve dürbün gözleriyle bu kitab-› kâinat›n

Nakkafl›n›, Kâtibini hadsiz kemalât›yla tan›tt›r›r, 
1

oônÑ`rcnG *nG
cümlesiyle bildirir, 

2 $G n¿ÉnërÑ°oS takdisiyle tarif eder, 

3 ! oórªnërdnG senalar›yla sevdirir.

‹flte bu fenlere k›yasen, yüzer fünundan her bir fen,
genifl mikyas›yla ve hususî âyinesiyle ve dürbünlü gözüy-
le ve ibretli nazar›yla, bu kâinat›n Hâl›k-› Zülcelâl’ini es-
mas›yla bildirir; s›fât›n›, kemalât›n› tan›tt›r›r. ‹flte, bu
muhteflem ve parlak bir bürhan-› vahdaniyet olan mez-
kûr hücceti ders vermek içindir ki, Kur'ân-› Mu'cizülbe-

yan, çok tekrar ile, en ziyade 
4 ¢nVrQn’rGnh päGnƒnªs°ùdG n≥n∏nN ve

5 ¢pVrQn’rGnh päGnƒnªs°ùdG tÜnQ ayetleriyle Hâl›k’›m›z› bize tan›tt›-

r›yor, diye o mektepli gençlere dedim. Onlar dahi tama-
m›yla kabul edip tasdik ederek, “Hadsiz flükür olsun Rab-
bimize ki, tam kudsî ve ayn-› hakikat bir ders ald›k. Allah
senden raz› olsun” dediler.

Ben de dedim:

‹nsan binler çeflit elemler ile müteellim ve binler nevi
lezzetler ile mütelezziz olacak bir zîhayat makine ve ga-
yet derece acziyle beraber hadsiz maddî, manevî düfl-
manlar› ve nihayetsiz fakr›yla beraber hadsiz zahirî ve
bât›nî ihtiyaçlar› bulunan ve mütemadiyen zeval ve firak
tokatlar›n› yiyen bir bîçare mahlûk iken, birden iman ve 

acz: güçsüzlük.
âyine: ayna.
ayn-› hakikat: gerçe¤in tâ kendi-
si.
bât›nî: iç ile ilgili.
bîçare: çaresiz.
bürhan-› vahdaniyet: Allah’›n bir
oldu¤unun delili.
dürbün: uzaktan gören.
ebed: sonsuzluk.
elem: dert, üzüntü.
esma: adlar, isimler.
ezel: bafllang›c› olmayan zaman.
fiil: ifller.
firak: ayr›l›k.
fünun: fenler.
hadsiz: s›n›rs›z.
Hâl›k: yarat›c›; Allah.
Hâl›k-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi yarat›c›, Allah.
hamd: methetme, övme
hususî: özel.
hüccet: delil, kan›t.
iman: inanma, inanç.
kâinat: varl›klar, yarat›lanlar.
kâtip: yazan, yaz›c›.
kemalât: olgunluklar, mükem-
mellikler.
kitab-› kâinat: kâinat kitab›.
k›yasen: benzeterek, karfl›laflt›ra-
rak.
kudsî: mukaddes, kutlu.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm.
lezzet: zevk, haz, keyif.
mahlûk: yarat›k.
mektepli: okula giden, ö¤renci.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek.
mezkûr: ad› geçen.
mikyas: ölçü.
muhteflem: görkemli.
mübarek: feyizli, bereketli.
müteellim: elemli, kederli.
mütelezziz: lezzet alan.
mütemadiyen: sürekli olarak.
nakkafl: her fleyi sanatl› bir flekil-
de nak›fl nak›fl iflleyen Allah.
nazar: görüfl, bakma, bak›fl.
nev: çeflit, tür.
nihayetsiz: sonsuz.
rahmet: ac›ma, merhamet etme.
sena: överek bahsetme, övme.
s›fât: nitelikler, s›fatlar.
flükür: teflekkür, hamd.
takdis: Allah’› her türlü kusur ve
noksanl›klardan tenzih etme.
tarif: tan›tma, bildirme.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul etme,
do¤rulama.
zahirî: d›fltan görünen.
zat›nda: flahs›nda.
zeval: sona erme.
zîhayat: canl›.
ziyade: daha çok.

1. Allah en büyüktür, en yücedir.

2. Allah, zat›nda, s›fatlar›nda ve fiillerinde bütün kusur ve noksanlardan uzakt›r.

3. Rahmet ve merhameti sonsuz olan Allah’a ezelden ebede kadar hamd olsun.

4. Gökleri ve yeri yaratan [Allah’t›r]. (A’raf Suresi: 54; En’am Suresi: 1, 73.)

5. Göklerin ve yerin Rabbi [Allah’t›r]. (Ra’d Suresi: 16; ‹sra Suresi: 102; Kehf Suresi: 14.)
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ubudiyetle böyle bir Padiflah-› Zülcelâl’e intisap edip, bü-
tün düflmanlar›na karfl› bir nokta-i istinat ve bütün haca-
t›na medar bir nokta-i istimdat bularak, herkes mensup
oldu¤u efendisinin flerefiyle, makam›yla iftihar etti¤i gibi,
o da böyle nihayetsiz Kadîr ve Rahîm bir Padiflaha iman
ile intisap etse ve ubudiyetle hizmetine girse ve ecelin
idam ilân›n› kendi hakk›nda terhis tezkeresine çevirse,
ne kadar memnun ve minnettar ve ne kadar müteflekki-
râne iftihar edebilir, k›yas ediniz.

O mektepli gençlere dedi¤im gibi, musibetzede mah-
puslara da tekrar ile derim:

Onu tan›yan ve itaat eden zindanda dahi olsa bahti-
yard›r. Onu unutan saraylarda da olsa zindandad›r, bed-
bahtt›r. Hatta bir bahtiyar mazlum idam olunurken, bed-
baht zalimlere demifl: “Ben idam olmuyorum. Belki ter-
his ile saadete gidiyorum. Fakat, ben de sizi idam-› ebe-
dî ile mahkûm gördü¤ümden, sizden tam intikam›m› al›-

yorum. 
1*G s’pG n¬'dpG nB’ ” diyerek, sürurla teslim-i ruh eder.

2 oº«/µn`◊r G oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG BÉ'ænàrªs∏nY Éne s’pG BÉ'ænd nºr∏pY '’ n∂nfÉnërÑ°oS

®
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idam: as›lmak, bir kiflinin hayat›-
na son verme.
idam-› ebedî: sonsuz yok olufl.
iftihar: övünme.
intikam: öç alma.
intisap: ba¤lanma.
itaat: boyun e¤me.
Kadîr: kudret sahibi olan ve her
fleye gücü yeten Allah.
k›yas: karfl›laflt›rma.
mahkûm: hüküm giymifl.
mahpus: hapsedilmifl.
makam: kademe, derece.
mazlum: zulüm görmüfl.
medar: dayanak noktas›, eksen,
kaynak.
mensup: ba¤l›.
minnettar: bir iyili¤e karfl› min-
net duyan.
muhakkak: flüphesiz, mutlak,
do¤ru, gerçek.
musibetzede: felâkete u¤ram›fl.
müteflekkirâne: teflekkür ede-
rek.
nokta-i istimdat: yard›m dileme
noktas›.
nokta-i istinat: dayanak noktas›.
Padiflah-› Zülcelâl: nihayetsiz bü-
yüklü¤e sahip olan Allah.
Rahîm: rahmeti her fleyi kuflatan
Allah.
saadet: mutluluk.
sürur: sevinç, mutluluk.
fleref: manevî büyüklük.
tenzih: Allah’› flan›na lây›k olma-
yan fleylerden, her türlü eksik ve
noksandan uzak ve yüce tutma.
terhis: vazifeye son verme.
teslim-i ruh: ruhunu Allah’a tes-
lim etmek, ölmek.
tezkere: görevinin bitti¤ini belge-
leyen terhis kâ¤›d›.
ubudiyet: kulluk.
zalim: zulmeden.
zindan: hapishane.

bahtiyar: talihli, mutlu.
bedbaht: bahts›z, talihsiz,

mutsuz.
ecel: ölüm vakti.

hacat: hacetler, ihtiyaçlar.
hizmetine: emrine.

1. Allah’tan baflka hiçbir ilâh yoktur. (Saffat Suresi: 35; Muhammed Suresi: 19.)

2. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize ö¤retti¤inden baflka hiçbir bilgimiz yok-
tur. Muhakkak ki Sen her fleyi hakk›yla bilir, her ifli hikmetle yapars›n. (Bakara Suresi: 32.)



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

3 ÉkªpF=GnO GkónHnG o¬oJÉncnônHnh $G oánªrMnQnh rºoµr«n∏nY oΩnÓ°sùdnG

Çok aziz ve s›dd›k kardefllerim,

Kardefllerim, 
4

nƒog s’pG n¬'dpG nB’ ve 
5 *G nƒog rπob ’daki 

6

nƒog lâfz›n-

da, yaln›z maddî cihette bir seyahat-i hayaliye-i fikriyede
hava sahifesinin mütalâas›yla ani bir surette görünen bir
zarif nükte-i tevhitte, meslek-i imaniyenin hadsiz derece
kolay ve vücup derecesinde sühuletli bulunmas›n›; ve flirk
ve dalâletin mesle¤inde hadsiz derecede müflkülâtl›,
mümteni binler muhal bulundu¤unu müflahede ettim.
Gayet k›sa bir iflaretle, o genifl ve uzun nükteyi beyan
edece¤im:

Evet, nas›l ki bir avuç toprak, yüzer çiçeklere nöbetle
saks›l›k eden kab›nda, e¤er tabiata, esbaba havale edil-
se, lâz›m gelir ki, ya o kapta küçük mikyasta yüzer, bel-
ki çiçekler adedince manevî makineler, fabrikalar bulun-
sun; veyahut o parçac›k topraktaki her bir zerre, bütün
o ayr› ayr› çiçekleri muhtelif hasiyetleriyle ve hayattar ci-
hazat›yla yapmalar›n› bilsin; âdeta, bir ilâh gibi, hadsiz il-
mi ve nihayetsiz iktidar› bulunsun.

adet: say›.
âdeta: sanki.
anî: birden bire.
aziz: yüce, yüksek, izzetli.
beyan: aç›klama.
cihazat: organlar, donan›m.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak.
esbap: sebepler.
hadsiz: s›n›rs›z.
hasiyet: özellik.
hava sahifesi: hava tabakas›.
havale: üstüne b›rakma, ›smarla-
ma.
hayattar: canl›.
hüve [Hû]: O, Allah.
iktidar: güç.
ilâh: tanr›, ma’bud, Allah.
lâf›z: söz, kelime.
maddî cihet: maddeye bakan
yön.
meslek-i imaniye: iman yolu.
mikyas: ölçek.
muhal: imkâns›z.
muhtelif: çeflitli.
mümteni: imkâns›z
müflahede: gözlem.
müflkülât: zorluklar.
mütalâa: inceleme.
nihayetsiz: sonsuz.
nükte: ince ve derin anlam.
nükte-i tevhit: tevhitle ilgili ince
bir anlam.
seyahat-i hayaliye-i fikriye: ha-
yalde ve düflüncede yap›lan yol-
culuk.
s›dd›k: do¤ru.
suret: flekil.
sühulet: kolayl›k.
flirk: Allah’a ortak koflma.
vücup: kesinlik, zorunluluk.
zarif: güzel, ince.
zerre: atom, molekül.

1. Allah’›n ad›yla. Onu her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz.
2. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp, Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
3. Allah’›n selâm›, rahmeti ve bereketi ebede kadar daima üzerinize olsun.
4. Ondan baflka hiçbir ilâh yoktur. (Bakara Suresi 163; Âl-i ‹mran Suresi: 2; v.d...)
5. De ki: “O Allah’t›r. (‹hlâs Suresi: 1.)
6. Arapçada üçüncü tekil iflaret zamiri, O; Allah.
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Aynen öyle de, emir ve iradenin bir arfl› olan havan›n,
rüzgâr›n her bir parças› ve bir nefes ve t›rnak kadar olan

nƒog lâfz›ndaki havada, küçücük mikyasta, bütün dünyada

mevcut telefonlar›n, telgraflar›n, radyolar›n ve hadsiz ve
muhtelif konuflmalar›n merkezleri, santralleri, ahize ve
nakileleri bulunsun ve o hadsiz iflleri beraber ve bir anda

yapabilsin; veyahut o nƒog ’deki havan›n, belki unsur-u ha-

van›n her bir parças›n›n her bir zerresi, bütün telefoncu-
lar ve ayr› ayr› umum telgrafç›lar ve radyo ile konuflan-
lar kadar manevî flahsiyetleri ve kabiliyetleri bulunsun ve
onlar›n umum dillerini bilsin ve ayn› zamanda baflka zer-
relere de bildirsin, neflretsin. Çünkü bilfiil, o vaziyet, k›s-
men görünüyor ve havan›n bütün eczas›nda o kabiliyet
var. ‹flte ehl-i küfrün ve tabiiyyun ve maddiyyunlar›n mes-
leklerinde, de¤il bir muhal, belki zerreler adedince mu-
haller ve imtinalar ve müflkülâtlar aflikâre görünüyor.

E¤er Sâni-i Zülcelâl’e verilse, hava bütün zerrat›yla
onun emirber neferi olur. Bir tek zerrenin, muntazam bir
tek vazifesi kadar kolayca hadsiz küllî vazifelerini Hâl›k’›-
n›n izniyle ve kuvvetiyle ve Hâl›k’a intisap ve istinat ile
ve Sâniinin cilve-i kudreti ile bir anda, flimflek sür’atinde

ve nƒog telâffuzu ve havan›n temevvücü sühuletinde yap›-

l›r. Yani, kalem-i kudretin hadsiz ve harika ve muntazam
yaz›lar›na bir sahife olur. Ve zerreleri o kalemin uçlar› ve
zerrelerin vazifeleri dahi, kalem-i kaderin noktalar› bulu-
nur. Bir tek zerrenin hareketi derecesinde kolay çal›fl›r.
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istinat: dayanma.
kabiliyet: yetenek.
kalem-i kader: kader kalemi.
kalem-i kudret: kudret kalemi.
küllî: bütün, kapsaml›.
lâf›z: söz, kelime.
maddiyyun: maddeciler, mater-
yalistler.
manevî: maddî olmayan.
mevcut: var olan.
mikyas: ölçü, ölçek.
muhal: imkâns›z.
muhtelif: çeflitli.
muntazam: düzenli, düzgün.
müflkülât: zorluklar.
nâkile: iletici.
nefer: rütbesiz asker, er.
nefes: soluk.
neflir: yayma.
sahife: sayfa.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi olan ve her fleyi sanatla
yaratan, Allah.
sühulet: kolayl›k.
sür’at: h›z, çabukluk.
flahsiyet: kiflilik.
tabiiyyun: tabiatç›lar, her fleyin
tabiat›n tesiriyle meydana geldi-
¤ini iddia edenler.
telâffuz: söyleyifl, söylenifl.
temevvüç: dalgalanma.
umum: bütün.
unsur-u hava: hava unsuru.
vazife: görev.
vaziyet: durum.
zerrat: atomlar, moleküller.
zerre: atom, molekül.

ahize: al›c›, mikrofon.
arfl: emir ve egemenli¤in icra
yeri.
aflikâre: apaç›k, .
bilfiil: bizzat kendisi; yaparak,
lâfla de¤il ifl ile.

cilve-i kudret: kudret görün-
tüsü..
ehl-i küfür: inkârc›lar, inanç-
s›zlar.
emirber: emir eri.
hadsiz: s›n›rs›z.

Hâl›k: her fleyi yoktan var
eden, Allah.
harika: ola¤anüstü.
imtina: imkâns›zl›k, kaç›nma.
intisap: ba¤lanma.
irade: dileme, isteme.



‹flte, ben 
1

nƒog s’pG n¬ndpG nB’ ve 
2*G nƒog rπob ’daki hareket-i fikri-

ye ile seyahatimde hava âlemini temafla ve o unsurun sa-
hifesini mütalâa ederken, bu mücmel hakikati tam vaz›h

ve mufassal, aynelyakîn müflahede ettim ve nƒog ’nin lâf-

z›nda, havas›nda böyle parlak bir bürhan ve bir lem'a-i
vahidiyet bulundu¤u gibi, manas›nda ve iflaretinde gayet
nuranî bir cilve-i ehadiyet ve çok kuvvetli bir hüccet-i tev-

hit ve “nƒog zamirinin mutlak ve müphem iflareti, hangi za-

ta bak›yor?” iflaretine bir karine-i taayyün, o hüccette
bulunmas› içindir ki, hem Kur'ân-› Mu'cizülbeyan, hem
ehl-i zikir, makam-› tevhitte bu kudsî kelimeyi çok tekrar
ederler diye ilmelyakîn ile bildim.

Evet, meselâ, bir nokta beyaz kâ¤›tta, iki üç nokta ko-
nulsa, kar›flt›¤›; ve bir adam, muhtelif çok vazifeleri bera-
ber yapmas›yla flafl›raca¤›; ve bir küçük zîhayata çok
yükler yüklenmesiyle, alt›nda ezildi¤i; ve bir lisan ve bir
kulak, ayn› anda müteaddit kelimelerin beraber ç›kmas›
ve girmesi intizam›n› bozup, kar›flaca¤› hâlde, aynelya-

kîn gördüm ki, nƒog ’nin anahtar› ile ve pusulas›yla fikren

seyahat etti¤im hava unsurunda, her bir parças›, hatta
her bir zerresi içine muhtelif binler noktalar, harfler, ke-
limeler konuldu¤u veya konulabilece¤i hâlde, kar›flmad›-
¤›n› ve intizam›n› bozmad›¤›n›; hem, ayr› ayr› pek çok
vazifeler yapt›¤› hâlde, hiç flafl›rmadan yap›ld›¤›n›; ve o
parçaya ve zerreye pek çok a¤›r yükler yüklendi¤i hâlde, 

âlem: kâinat, evren.
aynelyakîn: gözle görürüyormufl
gibi inanma, bilme.
bürhan: delil.
cilve-i ehadiyet: tek ve bir olan
Allah’›n birli¤inin her bir fleyde te-
celli etmesi, görünmesi.
ehl-i zikir: Allah’› ananlar.
fikren: düflünerek, zihnen.
hakikat: gerçek.
hareket-i fikriye: fikrî hareket,
ak›l yürütme.
hüccet: delil.
hüccet-i tevhit: Allah’›n birli¤inin
delili.
ilmelyakîn: bir fleyi ilim ve delil
ile kesin olarak bilme, bilgi düze-
yinde bir inanç.
intizam: düzgünlük, düzenlilik.
karine-i taayyün: belirtme iflare-
ti, ipucu, iz.
kudsî: kutsal, kusur ve eksiklik-
ten yüce.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm.
lâf›z: söz, kelime.
lem’a-i vahidiyet: Allah’›n birli¤i-
nin par›lt›s›.
lisan: dil.
makam-› tevhit: tevhit makam›,
kalben Allah’›n birli¤inin hissedil-
di¤i hâl.
mufassal: ayr›nt›l›, detayl›.
muhtelif: çeflitli.
mutlak: kay›ts›z, flarts›z.
mücmel: özetlenmifl.
müphem: örtülü, kapal›.
müflahede: gözlem.
mütalâa: etrafl›ca düflünme, in-
celeme.
müteaddit: birden fazla.

nuranî: ayd›nl›k, nurlu, ›fl›kl›.
seyahat: yolculuk.
temafla: bakma, seyretme.

unsur: madde.
vaz›h: aç›k, aflikâr.
zamir: bir ismin yerini tutan

kelime.
zerre: atom, molekül.
zîhayat: hayat sahibi, canl›.

1. Ondan baflka hiçbir ilâh yoktur. (Bakara Suresi 163; Âl-i ‹mran Suresi: 2; v.d...)

2. De ki: “O Allah’t›r. (‹hlâs Suresi: 1.)
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hiç zaaf göstermeyerek, geri kalmayarak, intizam ile ta-
fl›d›¤›n›; hem binler ayr› ayr› kelime, ayr› ayr› tarzda, ma-
nada o küçücük kulak ve lisanlara kemal-i intizamla ge-
lip, ç›k›p, hiç kar›flmayarak, bozulmayarak o küçücük ku-
laklara girip, o gayet incecik lisanlardan ç›kt›¤›; ve o her
zerre ve her parçac›k, bu acip vazifeleri görmekle bera-
ber, kemal-i serbestiyet ile cezbedarâne hâl dili ile ve

mezkûr hakikatin flahadeti ve lisan›yla 
1

nƒog s’pG n¬ndpG nB’ ve 

2 lónMnG *G nƒog rπob deyip gezer; ve f›rt›nalar›n ve flimflek ve

berk ve gök gürültüsü gibi havay› çarp›flt›r›c› dalgalar içe-
risinde, intizam›n› ve vazifelerini hiç bozmuyor ve flafl›r-
m›yor; ve bir ifl di¤er bir ifle mâni olmuyor. Ben aynelya-
kîn müflahede ettim.

Demek, ya her bir zerre ve her bir parça havada niha-
yetsiz bir hikmet ve nihayetsiz bir ilmi, iradesi ve niha-
yetsiz bir kuvveti, kudreti ve bütün zerrata hâkim-i mut-
lak bir hassalar› bulunmak lâz›md›r ki, bu ifllere medar
olabilsin. Bu ise, zerreler adedince muhal ve bat›ld›r. Hiç-
bir fleytan dahi bunu hat›ra getiremez.

Öyle ise, bu sahife-i havan›n, hakkalyakîn, aynelyakîn,
ilmelyakîn derecesinde bedahetle, Zat-› Zülcelâl’in hadsiz
gayrimütenahi ilmi ve hikmetle çal›flt›rd›¤› kalem-i kudret
ve kaderin mütebeddil sahifesi ve bir Levh-i Mahfuzun
âlem-i tagayyürde ve mütebeddil fluunat›nda bir "Levh-i
Mahv, ‹spat" nam›nda yazar bozar tahtas› hükmündedir.
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bedahet: aç›kl›k.
berk: flimflek.
cezbedarâne: kendinden geçe-
rek.
gayrimütenahi: sonsuz.
hadsiz: sonsuz.
hakikat: gerçek.
hâkim-i mutlak: hiçbir flekilde
hâkimiyetine s›n›r konmayan
tam hüküm sahibi, Allah.
hakkalyakîn: bizzat yaflayarak
kesin bilgi edinme.
hâl: flimdiki zaman, davran›fl.
hassa: özellik.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›.
ilmelyakîn: bilgiye dayanarak,
kuflkuya yer b›rakmayacak bi-
çimde ö¤renme.
intizam: düzgünlük, tertipli olma.
irade: dileme, isteme.
kalem-i kudret ve kader: varl›k-
lar›n ve olaylar›n düzenli olarak
meydana geliflinde bir kalem gibi
eserini gösteren ‹lâhî güç.
kemal-i intizam: tam ve eksiksiz
düzen, mükemmel düzenlilik.
kemal-i serbestiyet: tam ser-
bestlik.
kudret: güç, kuvvet.
kusur: eksiklik, noksan.
kuvvet: güç, kudret.
lâz›m: gerekli.
Levh-i Mahfuz: Allah’›n ezelî il-
miyle kâinatta olmufl ve olacak
fleylerin yaz›l› oldu¤u levha.
Levh-i Mahv ve ‹spat: bir fleyin
y›k›l›p tekrar kuruluflunu göste-
ren manevî levha, yaz boz tahta-
s›.
lisan: dil.
mana: anlam.
mâni: engel.
medar: eksen, dayanak.
mezkûr: ad› geçen.
muhal: imkâns›z.
muhtelif: çeflitli.
müflahede: gözlem.
mütebeddil: de¤iflen.
nam: isim, ad.
nihayetsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
sahife-i hava: hava sayfas›.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
fluunat: ifller, fiiller ve tasarruflar,
hâller, keyfiyetler.
tarz: biçim, flekil.
tenzih: Allah’› flan›na lây›k olma-
yan fleylerden, her türlü eksik ve
noksandan uzak ve yüce tutma.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma
zaaf: âcizlik, zay›fl›k.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
ve haflmet sahibi olan zat, Allah.
zerrat: zerreler, atomlar.
zerre: atom, molekül.

acip: hayret verici, flafl›rt›c›.
adet: say›.
âlem-i tagayyür: her fleyin

ayn› kalmay›p devaml› de¤ifl-
ti¤i âlem, dünya.
aynelyakîn: görme düzeyin-

de bir inanç.
bat›l: do¤ru olmayan, yalan
yanl›fl.

1. Ondan baflka hiçbir ilâh yoktur. (Bakara Suresi 163; Âl-i ‹mran Suresi: 2; v.d...)

2. De ki: “O Allah birdir. (‹hlâs Suresi: 1.)



‹flte, hava unsurunun yaln›z nakl-i asvat vazifesinde,
mezkûr cilve-i vahdaniyeti ve mezkûr acayibi gösterdi¤i
ve dalâletin hadsiz muhaliyetini izhar etti¤i gibi, unsur-u
havaînin sair ehemmiyetli vazifelerinden biri de elektrik,
cazibe, dafia, ziya gibi sair letaifin naklinde flafl›rmadan,
muntazaman, asvat naklindeki vazifeyi gördü¤ü ayn› za-
manda, bu vazifeleri dahi gördü¤ü ayn› zaman›nda, bü-
tün nebatat ve hayvanata teneffüs ve telkih gibi hayata
lüzumu bulunan levaz›mat›, kemal-i intizam ile yetifltiri-
yor. Emir ve irade-i ‹lâhiyenin bir arfl› oldu¤unu kat'î bir
surette ispat ediyor ve serseri tesadüf ve kör kuvvet ve
sa¤›r tabiat ve kar›fl›k, hedefsiz esbap ve âciz, camit, ca-
hil maddeler, bu sahife-i havaiyenin kitabetine ve vazife-
lerine kar›flmas›, hiçbir cihetle ihtimal ve imkân› bulun-
mad›¤›n› aynelyakîn derecesinde ispat etti¤ini kat'î kana-
at getirdim. Ve her bir zerre ve her bir parça, lisan-› hâl

ile 
1

nƒog s’pG n¬ndpG nB’ ve 
2 lónMnG *G nƒog rπob dediklerini bildim ve bu

nƒog anahtar› ile havan›n maddî cihetindeki bu acayibi gör-

dü¤üm gibi, hava unsuru da bir nƒog olarak âlem-i misal ve

âlem-i manaya bir anahtar oldu.

Gördüm ki, âlem-i misal, nihayetsiz foto¤raflar ve her
bir foto¤raf hadsiz hâdisat-› dünyeviyeyi ayn› zamanda,
hiç kar›flt›rmayarak al›yor. Binler dünya kadar büyük ve
genifl bir sinema-i uhreviye; ve fâniyat›n, fânî ve zail hâl-
lerini ve vaziyetlerini ve geçici hayatlar›n›n meyvelerini
sermedî temaflagâhlarda ve Cennette saadet-i ebediye 

acayip: flafl›rt›c› ve hayret verici
fleyler.
âciz: güçsüz.
âlem-i mana: anlamlardan ibret
olan âlem; gözümüzle gördü¤ü-
müz âlemin d›fl›ndaki âlem.
âlem-i misal: bütün varl›klar›n ve
olaylar›n görüntülerinin kaydedil-
di¤i âlem.
arfl: taht, tabaka.
asvat: sesler.
aynelyakîn: gözle görür derece-
de inanma.
cahil: bilgisiz.
camit: cans›z, donuk, kat›.
cazibe: çekim gücü.
cilve-i vahdaniyet: Cenab-› Hak-
k›n birli¤inin varl›klar üzerinde
görünmeleri.
dafia: itme gücü.
dalâlet: sapma, do¤ru yoldan ay-
r›lma.
ehemmiyetli: önemli.
emir: ifl buyurma, buyruk.
esbap: sebepler.
fânî: ölümlü.
fâniyat: fânîlikler, ölümlülükler.
hâdisat-› dünyeviye: dünyaya
ait olan olaylar.
hadsiz: sonsuz.
hâl: durum.
hayat: yaflay›fl.
hedefsiz: gayesiz, maksats›z.
ihtimal: olabilirlik.
imkân: mümkün olma, olabilirlik.
irade-i ‹lâhiye: Cenab-› Hakk›n
diledi¤ini yapabilme gücü, kudre-
ti.
ispat: delil ve kan›t.
izhar: aç›¤a vurma.
kanaat: inanma.
kat’î: kesin, flüphesiz.
kemal-i intizam: tam ve eksiksiz
düzen.
kitabet: yaz›m.
kuvvet: fizikî güç, kudret.
letaif: maddî olmayan çok ince
fleyler.
levaz›mat: ihtiyaç maddeleri.
lisan-› hâl: hâl ve beden dili.
mezkûr: ad› geçen.
muhaliyet: imkâns›zl›k.
muntazaman: düzenli olarak.

nakl-i asvat: seslerin nakli,
iletim.
nebatat: bitkiler.
saadet-i ebediye: sonsuz
mutluluk.
sahife-i havaiye: havaya ait
sayfa.
sair: di¤er, baflka.
sermedî: sürekli, ölümsüz.

serseri: bafl› bofl gezen.
sinema-i uhreviye: ahirette
seyredilecek sinema.
tabiat: kâinat; âlem ve için-
dekiler.
telkih: afl›lama.
temaflagâh: seyir ve gezinti
yeri.
teneffüs: soluklanma, solu-

num.
tesadüf: rast gelme, rastlant›.
unsur: madde, esas, tabaka.
unsur-u havaî: havay› olufl-
turan atomlar, moleküller.
vaziyet: durum, durufl.
zail: sona eren.
zerre: atom, molekül.
ziya: ›fl›k.

1. Ondan baflka hiçbir ilâh yoktur. (Bakara Suresi 163; Âl-i ‹mran Suresi: 2; v.d...)

2. De ki: “O Allah birdir. (‹hlâs Suresi: 1.)
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ashaplar›na dünya maceralar›n› ve eski hat›ralar›n›, lev-
halar› ile gözlerine göstermek için pek büyük bir foto¤-
raf makinesi olarak bildim. (HAfi‹YE)

Hem levh-i mahfuzun, hem âlem-i misalin iki hücceti
ve iki küçük numunesi ve iki noktas›, insan›n bafl›nda
olan kuvve-i haf›za ve kuvve-i hayaliye, mercimek küçük-
lü¤ünde iken, hiç kar›flt›rmayarak, kemal-i intizam ile iç-
lerinde bir büyük kütüphane kadar malûmat›n yaz›lmas›,
kat'î ispat eder ki, o iki kuvvenin numune-i ekber ve
azamlar›, âlem-i misal ile levh-i mahfuzdur.

Hava ve su unsurlar›n›n, hususan nutfelerin suyu ve
hava unsuru, toprak unsurunun pek fevkinde, daha ziya-
de hikmet ve irade ile ve kalem-i kader ve kudret ile ya-
z›ld›klar› ve tesadüf ve kör kuvvetin ve sa¤›r tabiat›n ve
camit ve hedefsiz esbab›n kar›flmas› yüz derece muhal ve
hiçbir cihetle mümkün olmad›¤›; ve Hakîm-i Zülcelâl’in
kalem-i kader ve hikmetinin sahifesi oldu¤u ilmelyakîn
ile, kat'î bilindi.1

Mütebakisi flimdilik yazd›r›lmad›. Umuma binler se-
lâm.
2 oº«/µn`◊r G oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG BÉ'ænàrªs∏nY Éne s’pG BÉ'ænd nºr∏pY '’ n∂nfÉnërÑ°oS

* * *
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hüccet: delil.
ilmelyakîn: bilgiye dayanarak,
kuflkuya yer b›rakmayacak bi-
çimde ö¤renme.
irade: dileme, isteme, yapma.
ispat: delil ve kan›t.
kalem-i kader ve kudret: varl›k-
lar›n ve olaylar›n düzenli olarak
meydana geliflinde bir kalem gibi
eserini gösteren ‹lâhî güç.
kalem-i kader: Allah’›n olacak
hâdiseleri olmadan önce bilip
yazmas›, takdir etmesi.
kat’î: kesin, flüphesiz.
kemal-i intizam: tam ve eksiksiz
düzen.
kudret: güç, kuvvet.
kuvve: duyu.
kuvve-i haf›za: haf›za gücü.
kuvve-i hayaliye: hayal gücü.
Levh-i Mahfuz: Allah’›n ezelî il-
miyle kâinatta olmufl ve olacak
fleylerin yaz›l› oldu¤u levha.
macera: olup biten.
malûmat: bilgiler, bilgi, haber.
muhal: imkâns›z
mümkün: olabilir.
müsaade: izin.
mütebaki: geriye kalan.
numune: örnek.
numune-i ekber ve azam: çok
büyük örnek.
nutfe: döl suyu, meni, sperm.
sahife: sayfa.
selâm: bar›fl, rahatl›k, esenlik.
tabiat: kâinat; âlem ve içindeki-
ler.
tesadüf: rast gelme, rastlant›.
unsur: madde, esas, kök.
vaziyet: durum.
zahir: görünen.
zemin: yer.
ziyade: çok.

âlem-i misal: dünyadaki iflle-
rin görüntülendi¤i ve gözlen-
di¤i, ruhlar›n bulundu¤u
âlem.
ashap: arkadafl.
bürhan: delil.
camit: cans›z, kat›, donuk.

esbap: nedenler, sebepler.
fevk: üst.
hakikat: gerçek.
Hakîm-i Zülcelâl: sonsuz bü-
yüklük sahibi olan ve her fle-
yi hikmetle yaratan, Allah.
hâl: durum.

hafliye: dipnot.
hedef: gaye, maksat.
hikmet: her fleyin belirli ga-
yelere yönelik olarak, manal›,
faydal› ve tam yerli yerinde
olmas›.
hususan: özellikle.

1. “Gördüm ki, âlem-i misal,...” ile bafllayan paragraftan, buraya kadar olan k›s›m Üstad›m›z›n
Gençlik Rehberi adl› eserinden buraya da al›nm›flt›r. (Naflirler)

2. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize ö¤retti¤inden baflka hiçbir bilgimiz yok-
tur. Muhakkak ki Sen her fleyi hakk›yla bilir, her ifli hikmetle yapars›n. (Bakara Suresi: 32.)

HAfi‹YE: Fakat zahir hakikatler gibi kuvvetli bürhanlarla ve hüccetlerle
ispat etmeye zaman ve zemin, hâl ve vaziyet müsaade etmedi¤inden k›-
sa kesildi.



On Dördüncü Söz
W

1 mÒ/ÑnN mº«/µnM r¿oónd røpe rân∏°qpüoa sºoK o¬oJÉnj'G rânªpµrMoG lÜÉnà`pc 'ô=dG

KUR’ÂN-I HAKÎM’in ve Kur’ân’›n müfessir-i hakikîsi
olan hadisin bir k›s›m yüksek ve ulvî hakaik›na ç›kmak
için teslim ve ink›yad› noksan olan kalplere yard›m ede-
cek basamaklar hükmünde, o hakikatlerin bir k›s›m na-
zirelerine iflaret edece¤iz; ve hatimesinde bir ders-i ibret
ve bir s›rr-› inayet beyan edilecek. O hakikatlerden ha-
flir ve k›yametin nazireleri Onuncu Sözde, bilhassa Do-
kuzuncu Hakikatinde zikredildi¤i için, tekrara lüzum
yoktur. Yaln›z, sair hakikatlerden numune olarak Befl
Mesele zikrederiz.

B‹R‹NC‹S‹: Meselâ, 
2 mΩÉs`jnG pásà°pS ≈/a ¢nVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG n≥n∏nN

“Alt› günde gökleri ve yerleri yaratt›k” demek olan, hem
belki bin ve elli bin sene gibi uzun zamandan ibaret olan
eyyam-› Kur’âniye ile, insan dünyas› ve hayvan âlemi al-
t› günde yaflayaca¤›na iflaret eden hakikat-i ulviyesine
kanaat getirmek için, birer gün hükmünde olan her bir
as›rda, her bir senede, her bir günde Fât›r-› Zülcelâl’in
halk etti¤i seyyal âlemleri, seyyar kâinatlar›, geçici dün-
yalar› nazar-› fluhuda gösteriyoruz. Evet, güya insanlar
gibi, dünyalar dahi birer misafirdir. Her mevsimde, Zat-›
Zülcelâl’in emriyle, âlem, dolar boflan›r.

âlem: dünya.
ayet: Allah’›n varl›¤›na delil olan
her fley.
beyan etme: anlatma.
ders-i ibret: göz ve fikir açacak
ders.
eyyam-› Kur’âniye: Kur’ân gün-
leri.
Fât›r-› Zülcelâl: sonsuz yücelik ve
haflmet sahibi ve benzeri olma-
yan fleyleri üstün sanat›yla yara-
tan Allah.
hadis: Hz. Muhammed’e ait söz,
emir, fiil veya onun onaylad›¤›
baflkas›na ait söz, ifl ve davran›fl.
hakaik: hakikatler, gerçekler,
do¤rular.
hakikat: asl›, gerçek.
hakikat-› ulviye: yüce gerçek.
halk etmek: yaratmak.
haflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n diriltilip bir yere top-
lanmalar›.
hatime: son.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak faydal› ve tam ye-
rinde olmas›.
hükmünde: de¤erinde, yerinde,
gibi.
ink›yat: bafl e¤me.
kâinat: evren, yarat›lm›fl her fley.
kanaat getirmek: raz› olmak,
inanmak.
k›yamet: kâinat›n y›k›m› ve tah-
rip edilmesi.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
müfessir-i hakikî: gerçek aç›kla-
y›c›.
nazar-› fluhut: tan›kl›k bak›fl›,
mütalâa nazar›.
nazire: örnek, benzer.
noksan: eksik.
numune: örnek.
sair: di¤er.
seyyal: ak›c›.
seyyar: gezici.
s›rr-› inayet: yard›m s›rr›.
tafsilât: ayr›nt›lar, detaylar.
tanzim: s›raya koyma, düzenle-
me.
teslim: kabul.
ulvî: yüce.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
ve haflmet sahibi olan zat, Allah.
zikretmek: söylemek, beyan et-
mek.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • Elif lâm râ. Bu öyle bir kitapt›r ki, her ifli hikmet-
le yapan ve her fleyden hakk›yla haberdar olan Allah taraf›ndan ayetleri sa¤lam flekilde tan-
zim edilmifl, sonra tafsilât›yla aç›klanm›flt›r. (Hûd Suresi: 1)

2. A’raf Suresi: 54.
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] On Dördüncü Söz, Bar-
la’da 1926-34 y›llar› ara-
s›nda Türkçe olarak te-
lif edilmifltir.



‹K‹NC‹S‹: Meselâ,

o√Énær«°nürMnG mAr∆nT sπocnh 1@ mÚpÑoe mÜÉnà`pc p‘ s’pG m¢ùpHÉnj n’nh mÖrWnQ n’nh
¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG p‘ mIsQnP o∫Én≤rãpe o¬rænY oÜoõr©nj n’ 2@ mÚ/Ñoe mΩÉnepG /‘

3@ mÚ/Ñoe mÜÉnà p̀c /‘ s’pG oônÑrcnG nB’nh n∂pd'P røpe oôn¨°rUnG nB’nh
gibi ayetlerin ifade ettikleri ki, “Bütün eflya, bütün ahva-
liyle, vücuda gelmeden ve geldikten sonra ve gittikten
sonra yaz›l›d›r ve yaz›l›r ve yaz›l›yor” demek olan haki-
kat-i âliyesine kanaat getirmek için Nakkafl-› Zülcelâl,
rûy-i zeminin sahifesinde, her mevsimde, bahusus ba-
harda, de¤ifltirdi¤i nihayetsiz muntazam mahlûkat›n fih-
riste-i vücutlar›n›, tarihçe-i hayatlar›n›, desatir-i hareket-
lerini çekirdeklerinde, tohumlar›nda, köklerinde, manevî
bir surette derç ve muhafaza etti¤ini ve zevalden sonra
semerelerinde, aynen, kalem-i kaderiyle manevî bir tarz-
da, basit tohumcuklar›nda yazd›¤›n›, hatta her geçici ba-
harda, yafl kuru ne varsa, mahdut zerrecikler ve kemik-
ler hükmünde olan tohumlarda, ölmüfl odunlarda, ke-
mal-i intizam ile muhafaza etti¤ini nazar-› fluhuda göste-
riyoruz. Güya her bir bahar, bir tek çiçek gibi, gayet
muntazam ve mevzun olarak zeminin yüzüne bir Cemîl
ve Celîl’in eliyle tak›l›p kopar›l›yor, konup kald›r›l›yor.

Hakikat böyle iken, beflerin en acip bir dalâleti budur
ki, kader kaleminin sahifesi olan Levh-i Mahfuzun yaln›z
bir cilve-i aksi olarak, fihriste-i sanat-› Rabbaniye olup,
ehl-i gafletin lisan›nda tabiat denilen bu kitabet-i f›triyeyi,
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acip: ilginç, hayrette b›rakan.
ahval: hâller, durumlar.
bahusus: özellikle.
befler: insan.
Celîl: sonsuz büyüklük sahibi Al-
lah.
Cemîl: sonsuz güzellik sahibi Al-
lah.
cilve-i akis: yans›man›n görüntü-
sü.
dalâlet: inançs›zl›k, sap›kl›k.
derç: yerlefltirme.
desatir-i hareket: hareket düs-
turlar›.
ehl-i gaflet: dünyaya dal›p ahiret
gerçe¤inden uzak duranlar.
fihriste-i sanat-› Rabbaniye: her
fleyi terbiye eden Allah’›n sanat
eserlerinin içeri¤inin ve örnekleri-
nin bulundu¤u özet liste.
fihriste-i vücut: varl›k listesi,
DNA gibi...
gayet: son derece
güya: sanki.
hakikat: gerçek.
hakikat-› âliye: yüce gerçek.
hükmünde: gibi olan, yerinde.
Kader kalemi: Allah’›n olacak hâ-
diseleri olmadan önce bilip yaz-
mas›.
kalem-i kader: Allah’›n olacak
hâdiseleri olmadan önce bilip
yazmas›, takdir etmesi.
kanaat getirmek: raz› olmak,
inanmak.
kemal-i intizam: tam ve eksiksiz
düzen.
kitabet-i f›triye: yarat›l›fla ait  ya-
z›lar.
Levh-i Mahfuz: Allah’›n ezelî il-
miyle bildi¤i kâinatta olmufl ve
olacak fleylerin yaz›l› oldu¤u lev-
ha.
mahdut: s›n›rl›.
mahlûkat: yarat›lm›fllar.
manevî bir surette: maddesel ol-
mayan bir flekilde.
manevî bir tarzda: ilim fleklinde,
bilgi olarak.
mevzun: ölçülü.
muhafaza etme: koruma.
muntazam: düzenli.
Nakkafl-› Zülcelâl: her fleyi nak›fl-
l› ve süslü yaratan Celâl sahibi Al-
lah.
nazar-› fluhut: tan›kl›k bak›fl›.
nihayetsiz: sonsuz.
rûy-i zemin: yeryüzü.
semere: meyve.
suret: flekil, biçim.
tarihçe-i hayat: hayat hikâyesi.
tarz: biçim, flekil.
vücuda gelme: var olma.
zemin: yeryüzü.
zerrecik: atom, en küçük madde
parças›.
zeval: yok olma, geçip gitme.

1. Yafl ve kuru ne varsa apaç›k bir kitapta yaz›lm›flt›r. (En’am Suresi: 59.)

2. Biz her fleyi Levh-i Mahfuz’da tek tek yazd›k. (Yâsin Suresi: 12.)

3. Ne göklerde ve ne de yerde zerre kadar bir fley Ondan uzak kalamaz; bundan küçük ve-
ya büyük ne varsa, hepsi apaç›k bir kitapta yaz›lm›flt›r. (Sebe Suresi: 3.)



bu nakfl-› sanat›, bu münfail mistar-› hikmeti, tabiat-›
müessire diyerek mastar ve fail telâkki etmesidir. 
1? ÉsjnôtãdG nøpe GnôsãdG nørjnG Hakikat nerede, ehl-i gafletin telâkki-

leri nerede?

ÜÇÜNCÜSÜ: Meselâ, hamele-i arfl ve yer ve göklerin
melâike-i müekkelleri ve sair bir k›s›m melekler hakk›nda
muhbir-i sad›k›n tasvir etti¤i, meselâ k›rk binler bafll›, her
bir baflta k›rk binler lisan ve her lisanda k›rk binler tarz-
da tesbihat ettiklerini2 ve intizam ve külliyet ve vüs'at-i
ubudiyetlerini ifade eden hakikate ç›kmak için, fluna dik-
kat et ki: Zat-› Zülcelâl,

Énfrôsîn°S ÉsfpG 3@ søp¡«/a rønenh ¢oVrQn’rGnh o™rÑ°sùdG oäGnƒ'ªs°ùdG o¬nd oíuÑ°nùoJ
päGnƒ'ªs°ùdG n¤nY nánfÉnen’rG Énær°VnônY ÉsfpG 4@ nørëuÑ°nùoj o¬n©ne n∫ÉnÑp÷rG

5 p∫ÉnÑp÷r Gnh ¢pVrQn’rGnh
gibi ayetlerle tasrih ediyor ki, mevcudat›n en büyü¤ü ve
küllîsi dahi, kendi külliyetine göre ve azametine münasip
bir tarzda tesbihat etti¤ini gösteriyor ve öyle de görünüyor.

Evet, bir bahr-i müsebbih olan flu semavat›n kelimat-›
tesbihiyesi, günefller, aylar, y›ld›zlar oldu¤u gibi, bir tayr-›
müsebbih ve hamit olan flu zeminin dahi elfaz-› tahmidi-
yesi, hayvanlar, nebatlar ve a¤açlard›r. Demek, her bir
a¤ac›n, her bir y›ld›z›n cüz’î birer tesbihat› oldu¤u gibi,
zeminin de ve zeminin her bir k›t’as›n›n da ve her bir da¤
ve derenin de ve ber ve bahrinin de ve göklerin her bir
fele¤inin de ve her bir burcunun da birer tesbih-i küllîsi 

ayet: Kur’ân-› Kerîm’in her bir
cümlesi.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
azamet: büyüklük.
bahir: deniz.
bahr-i müsebbih: Allah’› tesbih
edip anan deniz.
ber: yeryüzü.
burç: belli bir flekle benzeyen y›l-
d›z kümeleri.
cüz’î: küçük.
ehl-i gaflet: dünyaya dal›p ahiret
gerçe¤inden uzak duranlar.
elfaz-› tahmidiye: Allah’› öven,
Ona hamd etmeyi içeren sözler.
fail: ifli yapan, özne.
felek: dokuz gök tabakas›.
hakikat: gerçek.
hamele-i arfl ve yer: yerin ve gö-
¤ün tafl›y›c›s›.
hamit: flükreden.
intizam: düzgün olma.
kelimat-› tesbihiye: Allah’› bütün
kusur ve noksan s›fatlardan uzak
tutan sözler.
k›t’a: büyük kara parças›.
külli: büyük, kapsaml›.
külliyet: bolluk, çokluk, büyük-
lük, kapsaml›l›k.
Levh-i Mahfuz: Allah’›n ezelî il-
miyle bildi¤i kâinatta olmufl ve
olacak fleylerin yaz›l› oldu¤u lev-
ha.
lisan: dil.
mastar: kaynak.
melâike-i müekkel: görevli me-
lekler.
melek: Allah’›n nurdan yaratt›¤›
nuranî mahlûklar.
mevcudat: varl›klar.
mistar-› hikmet: hikmetin ger-
çekleflmesi ve ortaya ç›kmas› için
kullan›lan vas›ta, flablon, hikmet
cetveli.
muhbir-i sad›k: do¤ru haberler
veren Peygamberimiz.
münasip: uygun.
münfail: fiilden etkilenen.
nakfl-› sanat: sanatl› nak›fl, iflle-
me.
nebat: bitki.
sair: di¤er.
semavat: semalar, gökler.
Süreyya: Ülker y›ld›z›.
tabiat-› müessire: tesir sahibi,
yarat›c› tabiat.
tarz: biçim, flekil.
tasrih: aç›kça belirtme.
tasvir: anlatma, ifade etme.
tayr-› müsebbih ve hamit: Al-
lah’› tesbih eden  ve flükreden
kufl.
telâkki: kabul etme.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma.
tesbihat: Cenab-› Hakk›n bütün
noksan s›fatlardan uzak ve bütün
kemal s›fatlara sahip oldu¤unu

ifade eden sözler.
tesbih-i küllî: büyük ve umu-
mî tesbih.

vüs’at-i ubudiyet: kullu¤un
geniflli¤i.
Zat-› Zülcelâl: Sonsuz büyük-

lük ve haflmet sahibi olan zat,
Allah.
zemin: yeryüzü.

1. Yer nerde, Süreyya nerede?
2. Bkz. Taberî, Camiü’l-Beyan, 15:156; ‹bni Kesir, Tefsiru’l-Kur'ân, 3:62; ‹bni Hacer, Fethu’l-Bâri,
8:402; Münavî, Feyzü’l-Kadir, 2:82.
3. Yedi gökle yer ve onlar›n içindekiler Onu tesbih eder. (‹sra Suresi: 44.)
4. Biz da¤lar› onun [Davud’un] emrine verdik ki, onunla beraber tesbih eder. (Sad Suresi: 18.)
5. Biz emaneti göklere, yere ve da¤lara teklif ettik. (Ahzab Suresi: 72.)
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vard›r. fiu binler bafllar› olan zeminin her bafl›nda yüz
binler lisanlar bulunan ve her lisanda yüz bin tarzda tes-
bihat çiçeklerini, tahmidat meyvelerini, âlem-i misalde
tercümanl›k edip gösterecek ve âlem-i ervahta temsil
edip ilân edecek, ona göre elbette bir melek-i müekkeli
vard›r.

Evet, müteaddit eflya bir cemaat flekline girse, bir
flahs-› manevîsi olacakt›r. E¤er o cemiyet, imtizaç edip it-
tihat fleklini alsa, onu temsil edecek bir flahs-› manevîsi,
bir nevi ruh-u manevîsi ve vazife-i tesbihiyesini görecek
bir melek-i müekkeli olacakt›r. ‹flte bak; misal olarak bu
Barla a¤z›n›n, flu da¤ lisan›n›n bir muazzam kelimesi
olan bu odam›z›n önündeki ç›nar a¤ac›na bak, gör. A¤a-
c›n flu üç bafl›n›n her bafl›nda, kaç yüz dal dilleri var; ve
her dilde, bak, kaç yüz mevzun ve muntazam meyve ke-
limeleri var; ve her meyvede, dikkat et, kaç yüz kanatl›

mevzun tohumcuk harfleri, emr-i 
1 o¿ƒoµn«na røoc ’e malik Sâ-

ni-i Zülcelâl’ine ne kadar beli¤ bir medih ve fasih bir tes-
bih etti¤ini iflitti¤in, gördü¤ün gibi, ona müekkel melek
dahi, ona göre âlem-i manada müteaddit diller ile tesbi-
hat›n› temsil ediyor ve hikmeten öyle olmak gerektir.

DÖRDÜNCÜSÜ: Meselâ,

pánYÉs°ùdG oôrenG BÉnenh 2@ o¿ƒoµn«na røoc o¬nd n∫ƒo≤nj r¿nG ÉkÄr«n°T nOGnQnG BGnPpG =o√oôrenG BÉnªsfpG
oêoôr©nJ 4@ pój/QnƒrdG pπrÑnM røpe p¬r«ndpG oÜnôrbnG oørënfnh 3@ pönünÑrdG pírªn∏nc s’pG
5@ mánæ°nS n∞rdnG nÚp°ùrªnN o√oQGnór≤pe n¿Énc mΩrƒnj ≈pa p¬r«ndpG oìhtôdGnh oánµpÄ'∏nŸrG
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fasih: güzel, aç›k ve düzgün ko-
nuflan.
hikmeten: hikmet bak›m›ndan.
imtizaç: uyuflma, kaynafl›p kar›fl-
ma.
ittihat: birlik oluflturma.
lisan: dil.
malik: sahip.
medih: övme.
melek: Allah’›n nurdan yaratt›¤›,
iradeleri, cinsiyetleri, yeme ve iç-
meleri olmayan, çeflitli flekillere
girebilen, göze her zaman görül-
meyen, Allah’›n emirlerine tam
itaat eden mahlûk.
melek-i müekkel: görevli melek.
mevzun: ölçülü.
misal: örnek.
muazzam: çok büyük.
muntazam: düzenli.
müekkel: vekil tayin edilmifl, gö-
revli.
müteaddit: çeflitli, birden fazla,
birçok.
ruh-u manevî: manevî ruh.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz haflmet ve
yücelik sahibi olan ve her fleyi sa-
natla yaratan Allah.
flahs-› manevî: belli bir kifli olma-
y›p bir topluluktan meydana ge-
len manevî kiflilik.
tahmidat: Allah’› övüp flükretme-
ler.
tarz: biçim, flekil.
temsil etmek: bir ifli baflkas›n›n
ad›na yapma.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma.
tesbihat: Cenab-› Hakk›n bütün
noksan s›fatlardan uzak ve bütün
kemal s›fatlara sahip oldu¤unu
ifade eden sözler, Allah’› bütün
kusur ve noksan s›fatlardan uzak
tutan sözler.
vazife-i tesbihiye: Allah’›n her
türlü kusur ve noksandan uzak
oldu¤unu belirtme vazifesi.
zemin: yeryüzü.

âlem-i ervah: ruhlar âlemi.
âlem-i mana: mana âlemi.
âlem-i misal: ruhlar›n ve me-

leklerin bulundu¤u âlem.
beli¤: maksad›n›  noksans›z
ve güzel sözlerle anlatan.

cemaat: topluluk, gurup.
cemiyet: topluluk, grup.
emr: emir, kanun.

1. “Ol!” der; oluverir. (Âl-i ‹mran Suresi: 59; Yâsin Suresi: 82.)
2. Bir fleyin olmas›n› murat etti¤i zaman, Onun ifli sadece “Ol” demektir; o da oluverir. (Yâsin
Suresi: 82.)
3. K›yametin gerçekleflmesi ise göz aç›p kapay›ncaya kadard›r (Nahl Suresi: 77.)
4. Çünkü Biz ona flah damar›ndan daha yak›n›z. (Kaf Suresi: 16.)
5. Melekler ve Cebrail, elli bin sene uzunlu¤unda bir gün olan K›yamet Gününde, Allah’›n em-
rini almak üzere Arfla yükselirler. (Mearic Suresi: 4.)

=



gibi ayetlerin ifade ettikleri hakikat-i ulviyesine ki, Ka-
dîr-i Mutlak, o derece sühulet ve sür’atle ve mualecesiz
ve mübafleretsiz eflyay› halk eder ki, yaln›z s›rf bir emir
ile icat eder gibi görünüyor, fehmediliyor.

Hem o Sâni-i Kadîr, nihayet derecede masnuata karip
oldu¤u hâlde, masnuat nihayet derecede ondan baiddir.

Hem nihayetsiz kibriyas›yla beraber, gayet cüz’î ve ha-
kir umuru dahi, ehemmiyetle tanzim ve hüsnüsanattan
hariç b›rakm›yor.

‹flte bu hakikat-i Kur’âniyenin vücuduna, mevcudatta
meflhut sühulet-i mutlaka içinde intizam-› ekmel flahadet
etti¤i gibi, gelecek temsil dahi onun s›rr-› hikmetini gös-
terir.

Meselâ, 
1 '¤rYn’rG oπnãnŸrG !nh Sâni-i Zülcelâl’in Esma-i Hüs-

nas›ndan Nur isminin bir kesif âyinesi hükmünde olan
güneflin, emr-i Rabbanî ve teshir-i ‹lâhî ile mazhar oldu-
¤u vazifeler, flu hakikati fehme takrip eder. fiöyle ki:

Günefl, ulviyetiyle beraber, bütün fleffaf ve parlak fley-
lere nihayet derecede yak›n, belki onlar›n zatlar›ndan
onlara daha yak›n oldu¤u; cilvesiyle ve timsaliyle ve ta-
sarrufa benzer çok cihetlerle, onlar› müteessir etti¤i hâl-
de, o fleffaf fleyler ise, binler sene ondan uzakt›rlar. Onu
hiçbir vecihle müteessir edemezler; kurbiyet dava ede-
mezler.

Hem, o günefl, her fleffaf bir zerreye, hatta ziyas› ne-
reye girmifl ise orada hâz›r ve naz›r gibi oldu¤u, o zerre-
nin kabiliyet ve rengine göre güneflin aksi ve bir nevi
timsali görünmesiyle anlafl›l›r.

âyine: ayna
aksi: yans›mas›.
baid: uzak.
Cebrail: dört büyük melekten,
Cibril, vahiy mele¤i.
cihet: yön.
cilve: görünme, yans›ma.
cüz’î: küçük.
ehemmiyet: önem.
emr-i Rabbanî: bütün varl›klar›
yarat›l›fl gayelerine göre terbiye
edip idaresi ve egemenli¤i alt›nda
tutan Allah’›n emri.
Esma-i Hüsna: Cenab-› Allah’›n
en güzel isimleri.
fehim: anlama, anlay›fl.
fehme takrip etmek: bir mesele-
nin anlafl›lmas›n› kolaylaflt›rmak.
hakikat: gerçek.
hakikat-› ulviye: yüce ve yüksek
gerçek.
hakikat-i Kur’âniye: Kur’ân haki-
kati.
hakir: hor ve de¤ersiz.
halk: yaratma.
hariç: d›fl›nda.
hâz›r ve naz›r: her fleyin yan›nda
bulunmas› ve görünmesi.
hüsnüsanat: sanat güzelli¤i.
icat: yoktan yaratma.
ifade etmek: bildirmek, anlat-
mak.
intizam-› ekmel: mükemmel dü-
zen.
kabiliyet: yetenek.
Kadîr-i Mutlak: her fleye gücü
yeten, s›n›rs›z güç ve  kudret sa-
hibi  olan Allah.
karip: yak›n.
kesif: yo¤un, kat›, saydam olma-
yan.
k›yamet: dünyan›n ve kâinat›n
tahrip edilmesi.
kibriya: büyüklük, ululuk.
kurbiyet: yak›nl›k.
masnuat: sanatla yap›lm›fl varl›k-
lar.
mazhar olmak: sahip olmak erifl-
mek.
meflhut: görünen.
mevcudat: varl›klar.
mualecesiz: do¤rudan do¤ruya.
mübafleretsiz: temas etmeden.
müteessir: etkileme, etki alt›nda
b›rakma.
nevi: çeflit.
nihayet: son.
nihayetsiz: sonsuz.
Nur: bütün varl›¤› ayd›nlatan, bü-
tün nurlar kendi nurunun zay›f
gölgesi olan ve her çeflit nuru ya-
ratan Allah.
Sâni-i Kadîr: her fleye gücü yeten
ve her fleyi sanatl› yaratan Allah.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi olan ve her fleyi sanatla
yaratan, Allah.
s›rf: sadece, yaln›zca.

s›rr-› hikmet: hikmet s›rr›.

sühulet: kolayl›k.

sühulet-i mutlaka: kay›ts›z
flarts›z kolayl›k.

sür’at: h›z.

flahadet: flahitlik.

fleffaf: bir taraf›ndan bak›ld›-
¤›nda di¤er taraf› da görülen,
saydam.
takrip: yaklaflt›rma.
tanzim: düzenleme.
tasarruf: kullanma.
temsil: misal, örnek.

teshir-i ‹lâhî: Allah’›n boyun
e¤dirmesi, itaat ettirmesi.
timsal: örnek, numune.
ulviyet: yükseklik.
umur: ifller.
vecih: yön.
vücut: varl›k.

1. En yüce s›fatlar Allah’›nd›r. (Nahl Suresi: 60.)
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Hem, güneflin azamet-i nuraniyeti derecesinde ihata-
s›, nüfuzu ziyadeleflir. Nuraniyet azametindendir ki, en
küçük ufak fleyler, ondan gizlenip kaçamazlar. Demek,
azamet-i kibriyas›, cüz’î ve ufak fleyleri, nuraniyet s›rr›y-
la harice atmak de¤il, bilâkis daire-i ihatas›na al›yor.

Hem, günefli mazhar oldu¤u cilvelerde ve vazifelerde,
farz-› muhal olarak, fail-i muhtar farz etsek, o derece sü-
hulet ve sür’at ve vüs’at içinde, zerreden, katreden, de-
niz yüzünden seyyarata kadar izn-i ‹lâhî ile öyle iflliyor ki,
flu tasarrufat-› azîmeyi yaln›z bir mahz-› emir ile yapar ta-
hayyül edilebilir. Zerre ile seyyare, emrine karfl› müsavi-
dirler. Deniz yüzüne verdi¤i feyzi, zerreye de, kabiliyeti-
ne göre kemal-i intizam ile verir.

‹flte, sema denizinin yüzünde ziyadar bir kabarc›k ve
Kadîr-i Mutlak’›n Nur isminin cilvesine kesif bir âyinecik
olan flu güneflin, bilmüflahede, flu hakikatin üç esas›n›n
numunelerine mazhar oldu¤unu görüyoruz. Elbette gü-
neflin nur ve harareti, ilim ve kudretine nispeten toprak

gibi kesif hükmünde, 
1 pQƒtædG oQuón≤oe ,pQƒtædG oQuƒnæoe ,pQƒtædG oQƒof olan

Zat-› Zülcelâl, her fleye ilim ve kudretiyle nihayetsiz ya-
k›n ve hâz›r ve naz›r ve eflya Ondan gayet uzak oldu¤u-
na; hem, o derece külfetsiz mualecesiz, sühuletle iflleri
yapar ki, yaln›z mahz-› emrin sür’at ve sühuletiyle icat
eder gibi anlafl›ld›¤›na; hem hiçbir fley, cüz’î küllî, küçük
büyük daire-i kudretinden harice ç›kmad›¤›na ve kibriya-
s› ihata etti¤ine fluhut derecesinde bir yakîn-i imanî ile
iman ederiz ve iman etmek gerektir.
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fail-i muhtar: diledi¤ini yapmak-
ta serbest olan fail.
farz etmek: var saymak.
farz-› muhal: olmayacak bir fleyi
olacakm›fl gibi düflünme.
feyiz: bolluk, bereket.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hararet: s›cakl›k.
hariç: d›fl, d›fl›.
hâz›r ve naz›r: Allah’›n her fleyin
yan›nda olmas› ve görüp gözet-
mesi.
icat: yoktan yaratma.
ihata: kuflatma, içine alma, sar-
ma.
iman: inanma, inanç.
izn-i ‹lâhî: Allah’›n izniyle.
kabiliyet: yetenek.
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t ve
flarta tâbi olmaks›z›n her fleye
gücü yeten sonsuz kudret sahibi,
Allah.
katre: damla.
kemal-i intizam: tam ve mü-
kemmel  düzen.
kesif: kat›, yo¤un, koyu.
kibriya: azamet, büyüklük.
kudret: güç, kuvvet.
külfetsiz: zahmetsiz, zorlanma-
dan.
küllî: çok.
mahz-› emir: sadece ve yaln›z
emir.
mazhar: sahip olma, eriflme, sa-
hip.
mualecesiz: do¤rudan do¤ruya.
müsavi: eflit.
nihayetsiz: s›n›rs›z.
nispeten: oranla, k›yasla.
numune: örnek.
Nur: bütün varl›¤› ayd›nlatan, bü-
tün nurlar  yaratan Allah.
nur: ›fl›k, parlakl›k.
nuraniyet: nurluluk, parlakl›k.
nüfuz: etki.
sema: gökyüzü, gök.
seyyarat: gezegenler.
seyyare: gezegen.
sühulet: kolayl›k.
sür’at: çabukluk, h›zl›l›k.
fluhut: görür gibi olma.
tahayyül: hayal etme.
tasarrufat-› azîme: büyük tasar-
ruflar, kullan›mlar.
vüs’at: genifllik, bolluk.
yakîn-i imanî: kesin bir bilgiyle
inanma, flüphesiz inanma.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
ve haflmet sahibi olan zat, Allah.
zerre: atom, çok küçük parça.
ziyadar: ›fl›kl›, parlak.
ziyadeleflmek: artmak, fazlalafl-
mak.

zat: kifli, flah›s.

zerre: en küçük parça.

ziya: ›fl›k.

azamet: büyüklük.

azamet-i kibriya: büyüklü-
¤ün varl›klar› kuflatmas›.

azamet-i nuraniyet: parlakl›-
¤›n›n büyüklü¤ü.
bilâkis: aksine, tam tersi.
bilmüflahede: gördü¤ümüz
gibi.
cilve: görünme, yans›ma.
cüz’î: pek az, küçük, az.

daire-i ihata: kapsama alan›,
kuflatma alan›.

daire-i kudret: Allah’›n ezelî
gücünün hâkim ve etkili ol-
du¤u daire.

esas: gerçek.

1. Nurlar›n nuru, nurlar›n nurland›r›c›s›, nurlar›n takdir edicisi.



BEfi‹NC‹S‹:

pánª'«p≤rdG nΩrƒnj o¬oà°n†rÑnb Ék©«/ªnL ¢oVrQn’rGnh /√pQrónb s≥nM %G GhoQnónb Énenh
1 /¬pæ«/ªn«`pH läÉsjpƒr£ne oäGnƒ'ª°sùdGnh ’den tut tâ

2 /¬pÑr∏nbnh pArônŸrG nør«nH o∫ƒoënj %G s¿nG G=ƒoªn∏rYGnh ’ye kadar; hem

3 lπ«/cnh mAr∆nT uπoc '¤nYnƒognh mAr∆nT uπoc o≥pdÉnN *nG ’den tut tâ

4 n¿ƒoæp∏r©oj Énenh n¿htôp°ùoj Éne oºn∏r©nj ’e kadar; hem

5 ¢nVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG n≥n∏nN ’den tut tâ 
6 n¿ƒo∏nªr©nJ Énenh rºoµn≤n∏nN ’e

kadar; hem 
7 $ÉpH s’pG nIsƒob n’ *G nABÉn°TÉne ’den tut tâ 

8 *G nABÉn°ûnj r¿nG sB’pG n¿oDhBÉn°ûnJ Énenh ’ya kadar hudud-u azamet-i ru-

bubiyeti ve kibriya-i ulûhiyeti tutmufl olan Ezel ve Ebed
Sultan›, “fiu âciz ve nihayetsiz zay›f ve nihayetsiz fakir ve
nihayetsiz muhtaç ve yaln›z cüz’î bir ihtiyar ile icada ka-
biliyeti olmayan zay›f bir kisp ile mücehhez benîâdeme
karfl› fledit flikâyat-› Kur’âniyesi ve azîm tehdidat› ve müt-
hifl vaitleri ne hikmete binaendir ve ne vecihle tevfik edi-
lir, ne suretle münasip düfler?” demek olan derin ve yük-
sek hakikate kanaat getirmek için, flu gelecek iki temsi-
le bak.

Birinci temsil: Meselâ, flahane bir ba¤ var ki, niha-
yetsiz meyvedar ve çiçektar masnular içinde bulunuyor-
lar. Ona nezaret etmek için pek çok hademeler tayin 

âciz: güçsüz.
azamet: büyüklük, ululuk, yüce-
lik.
azîm: büyük.
benîâdem: Âdemo¤ullar›, insan-
lar.
binaen: -den dolay›, -den ötürü, -
için.
cüz’î: küçük.
çiçektar: çiçekli.
Ezel ve Ebed Sultan›: varl›¤›n›n
bafllang›c› ve sonu olmayan kud-
ret ve hâkimiyet sahibi sultan, Al-
lah.
hademe: hizmet eden.
hakikat: gerçek.
hikmet: amaç, sebep.
hudud-u azamet-i rububiyet:
Rububiyetin varl›klar üzerindeki
terbiye ve idare edicili¤inin ve
egemenli¤inin genifl s›n›rlar›.
icat: yoktan yaratma.
ihtiyar: seçme gücü, tercih, irade.
kabiliyet: yetenek, beceri.
kanaat getirmek: bir fleyin do¤-
rulu¤unu anlay›p inanmak, kabul
etmek.
kibriya-i ulûhiyet: Allah’›n ortak
kabul etmeyen ilâhl›¤›n›n büyük-
lü¤ü.
kisb: çal›flma.
kudret: güç, kuvvet,  
masnu: sanatla yarat›lm›fl varl›k-
lar.
meyvedar: meyveli.
muhtaç: ihtiyaç içinde, gereksi-
nim duyan.
mücehhez: donat›lm›fl.
münasip: uygun, yerinde.
müthifl: dehflet veren, korkunç.
nezaret: bakma.
nihayetsiz: say›lamayacak kadar
çok, sonsuz.
nur: ayd›nl›k
suret: flekil, tarz.
flahane: mükemmel, çok güzel.
fledit: fliddetli.
flikâyat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n fli-
kâyetleri.
takdir etmek: bir fleyin miktar›n›
ve derecesini belirlemek.
tayin: görevlendirme, atama.
tehdidat: tehditler, gözda¤› ver-
meler.
temsil: örnek, benzetme.
tevfik edilme: uygun düflürülme.
vait: iyili¤e sevk etmek veya kö-
tülükten vazgeçirmek için ileride
olacak hâdiseleri haber vererek
tehdit etme.
vecih: yön, yan, taraf.

1. Onlar Allah’›n kudret ve azametini hakk›yla bilemediler. Hâlbuki K›yamet Gününde yeryü-
zü bütünüyle Onun tasarrufundad›r; gökler de Onun kudretiyle dürülmüfltür. (Zümer Suresi:
67.)
2. Bilin ki Allah, kiflinin kalbine ondan daha yak›nd›r. (Enfal Suresi: 24.)
3. Allah her fleyin yarat›c›s›d›r. O her fley üzerinde hakk›yla görüp gözeticidir. (Zümer Suresi:
62.)
4. Allah onlar›n gizlediklerini de bilir, aç›¤a vurduklar›n› da. (Bakara Suresi: 77.)
5. Gökleri ve yeri yaratan Odur. (En’am Suresi: 73.)
6. Sizi de, sizin yapt›klar›n›z› da yaratan Allah’t›r. (Saffat Suresi: 96.)
7. Maflaallah, Allah dilemifl de yaratm›fl! Kuvvet ve kudret ancak Allah’›nd›r. (Kehf Suresi: 39.)
8. Allah dilemedikçe siz hiçbir fleyi isteyemezsiniz. (‹nsan Suresi: 30.)
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edilmifl. Bir hizmetkâr›n vazifesi dahi, yaln›z o ba¤a ya-
y›lacak ve içilecek suyun mecras›ndaki deli¤in kapa¤›n›
açmakt›r. Ve flu hizmetkâr ise, tembellik etti, deli¤in ka-
pa¤›n› açmad›. O ba¤›n tekemmülüne halel geldi veya-
hut kurudu. O vakit, Hâl›k’›n sanat-› Rabbaniyesinden ve
Sultan›n nezaret-i flahanesinden ve ziya ve hava ve top-
ra¤›n hizmet-i bendegânesinden baflka bütün hademele-
rin, o sersemden flekvaya haklar› vard›r. Zira, hizmetleri-
ni akim b›rakt› veya zarar verdi.

‹kinci temsil: Meselâ, cesim bir sefine-i sultaniyede,
adî bir adam, cüz’î vazifesini terk etmesiyle bütün gemi-
deki vazifedarlar›n netaic-i hidemat›na halel getirdi¤in-
den ve baz› da mahvetti¤inden, bütün o vazifedarlar na-
m›na, gemi sahibi ondan fledit flikâyet eder.

Kusur sahibi ise, diyemez ki, “Ben bir adî adam›m,
ehemmiyetsiz ihmalimden flu fliddete müstahak de¤il-
dim.” Çünkü, tek bir adem, hadsiz ademleri intaç eder.
Fakat, vücut kendine göre semere verir.

Çünkü, bir fleyin vücudu, bütün flerait ve esbab›n vü-
cuduna mütevakk›f oldu¤u hâlde, o fleyin ademi, intifas›,
tek bir flart›n intifas›yla ve tek bir cüz’ün ademiyle, neti-
ce itibar›yla, mün’adim olur. Bundand›r ki, tahrip, tamir-
den pek çok defa eshel oldu¤u, bir düstur-u mütearife
hükmüne geçmifltir.

Madem küfür ve dalâlet, tu¤yan ve masiyet esaslar›,
inkârd›r ve reddir, terktir ve adem-i kabuldür; suret-i
zahiriyede ne kadar müspet ve vücutlu görünse de, 
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mün’adim: yok olan.
müspet: olumlu.
müstahak: hak etmifl.
mütevakk›f: bir fleyin varl›¤›n›n
baflka bir fleye ba¤l› olmas›.
nam›na: ad›na.
netaic-i hidemat: hizmetlerin
neticeleri.
netice itibar›yla: sonuç olarak.
nezaret-i flahane: Allah’›n idare
ve kontrolü.
reddetme: kabul etmeme, geri
çevirme.
sanat-› Rabbaniye: terbiye edici
Allah’›n sanat›.
sefine-i sultaniye: padiflah›n ge-
misi.
semere: netice, sonuç.
Sultan: kay›ts›z flarts›z, sonsuz
hâkimiyet sahibi olan Allah.
suret-i zahiriye: görünen yüzü,
d›fl görünüfl.
fledit: fliddetli.
flekva: flikâyet, yak›nma.
flerait: flartlar.
tahrip: y›kma, bozma.
tamir: onarma.
tekemmül: olgunlaflma, mükem-
melleflme.
temsil: örnek, benzetme.
tu¤yan: azma, azg›nl›k.
vazife: görev, ifl
vazifedar: görevli.
vücut: var olma, var olufl, varl›k.
ziya: ›fl›k.

adem: yokluk, bir fleyin ol-
mamas›.
adem-i kabul: kabul etme-
me.
adî: basit, hiçbir özelli¤i olma-
yan.
akim: sonuçsuz, baflar›s›z.
cesim: çok büyük, cüsseli.
cüz: parça.
cüz’î: az, küçük.
dalâlet: do¤ru yoldan ve ger-
çeklerden ayr›lma, bat›la yö-
nelme.

düstur-u mütearife: bilinen
kural.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
esas: temel, kaynak.
esbap: sebepler, vas›talar.
eshel: daha kolay.
hademe: hizmet eden.
hadsiz: s›n›rs›z.
halel gelmek: zarar gelmek.
Hâl›k: yoktan yaratan Allah.
hizmet-i bendegâne: kul ve
köle gibi hizmet.
hizmetkâr: hizmet eden.

hükmüne: yerine geçme, de-
¤erine.
ihmal: verilen vazifeyi takip
etmeme, düzenli ve zaman›n-
da yapmama.
inkâr: reddetme,  inanmama.
intaç etme: netice verme.
intifa: sönme, yok olma.
küfür: Allah’› inkâr etmek.
mahvetmek: yok etmek.
masiyet: itaatsizlik, isyan, gü-
nah.
mecra: su kanal›.



hakikatte intifad›r, ademdir. Öyle ise, cinayet-i sariyedir.
Sair mevcudat›n netaic-i amellerine halel verdi¤i gibi, es-
ma-i ‹lâhiyenin cilve-i cemallerine perde çeker.

‹flte bu hadsiz flikâyete haklar› olan mevcudat nam›na,
o mevcudat›n Sultan›, flu asi beflerden azîm flikâyet eder
ve etmesi, ayn-› hikmettir ve o asi, fliddetli tehdidata el-
bette müstahakt›r ve dehfletli vaitlere, bilâflüphe sezad›r.

®
adem: yokluk.
asi: isyan eden, bafl kald›ran.
ayn-› hikmet: hikmetin tâ kendi-
si.
azîm: büyük.
befler: insan.
bilâflüphe: flüphesiz, kuflkusuz.
cilve-i cemal: güzellik görüntüsü.
cinayet-i sariye: bulafl›c› cinayet.
dehfletli: korkutucu, ürkütücü.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
hadsiz: s›n›rs›z, çok.
hakikat: gerçek.
halel: zarar.
intifa: sönme, yok olma.
mevcudat: varl›klar, yarat›lm›fl
fleyler.
müstahak: hak etmifl.
nam: ad.
netaic-i amel: amellerinin sonu-
cu.
sair: di¤er, öteki.

seza: hak etmifl, lây›k.

Sultan: Allah.

fliddet: bask›, zorlama.

tehdidat: tehditler, korkuta-
rak uyarmalar.

vait: iyili¤e sevk etmek veya

kötülükten vazgeçirmek için

ileride olacak hâdiseleri ha-

ber vererek tehdit etme.
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Hatime
W

1 pQhoôo r̈dG o É́nàne s’pG BÉn«rf tódG oIƒ'«`n◊r G Énenh
[Gafil kafaya bir tokmak ve bir ders-i ibrettir.]

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

Ey nefis!

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

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

‹kinci adam ise, yüzde doksan dokuz dostlar› buradan
gitmifller. Bir k›sm› mahvolmufllar; bir k›sm› ne görür, ne
de görünür yerlere sokulmufllar. Periflan olup gitmifller
zanneder. fiu bîçare adam ise, bütün onlara bedel, yaln›z 
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ahbap: dost.
ahiret: öbür dünya, öldükten
sonra bafllayan hayat.
aziz: yüksek, de¤erli, yüce.
bedbaht: talihsiz.
bedel: karfl›l›k.
bîçare: çaresiz.
ders-i ibret: ibret dersi, göz ve fi-
kir açacak hâdise.
elem: dert, üzüntü, kayg›, tasa.
elîm: üzücü, ac› veren.
gafil: sorumsuz, Allah’›n emirle-
rinden habersiz davranan.
gaflet: sorumsuzluk, Allah’›n
emirlerinden habersiz davranma.
hasr-› nazar: sadece bir fleyi dü-
flünmek ve ona yönelmek.
hatime: son söz.
kalp etmek: de¤ifltirmek, dönüfl-
türmek.
karye: köy.
mahvolmak: periflan olmak, yok
olmak.
menfaat: fayda.
müfltak: çok özleyen, arzulu, çok
istekli.
nefis: insan›n kötülü¤e sevk
eden ve kötülü¤ü isteyen yan›.
Rahîm: sonsuz merhamet sahibi
ve mahlûkata çok flefkat eden Al-
lah.
Rahman: ister mü’min, ister kâfir;
ister iyi isterse kötü olsun; rah-
meti bütün herkese yay›lan ve
bütün yarat›lm›fllar›n r›z›klar›n› ve
geçim flekillerini içine alan rah-
metin sahibi Allah.
talip: isteyen, istekli.
temsil: örnek, benzetme.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • Dünya hayat› aldat›c› bir menfaatten baflka bir

fley de¤ildir. (Âl-i ‹mran Suresi: 185.)



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

Ey nefis!

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

Ey nefsim!

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

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

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

acz-i beflerî: insan›n güçsüzlü¤ü.
ahbap: sevilenler, dost ve akra-
balar.
âlâm-› firak: ayr›l›k ac›lar›.
as›r: devir, zaman
beka: sonsuzluk.
befler: insanl›k.
derd-i maiflet: geçim derdi, ge-
çim s›k›nt›s›.
elîm: üzücü, ac› veren.
enva: çeflitler, türler.
esass›z: as›ls›z, geçersiz.
fakr-i insanî: insan›n muhtaç olu-
flu.
firak: ayr›l›k.
gafil: sorumsuz, Allah’›n emirle-
rinden habersiz davranan.
Habibullah: Allah’›n sevgili kulu
Hz. Muhammed.
hâdisat-› kevniye: var olufl ve
varl›klarla ilgili olaylar.
hayat: yaflam, dünya yaflant›s›.
hayvanat: hayvanlar.
kabir: mezar.
kalp olmak: de¤iflmek.
merdane: mertçe, erkekçe.
misafirhane-i dünya: dünya mi-
safirhanesi.
musibet: felâket, belâ.
nazar-› hikmet: hikmetli bak›fl,
her fleyin bir amac›, bir faydas› ol-
du¤unu düflünerek bakma.
nebatat: bitkiler.

nizams›z: düzensiz, ölçüsüz.
pek: çok, oldukça.
perestifl: taparcas›na sev-
mek.
sür’at peyda etmek: h›z ka-

zanmak.
talep etmek: istemek.
tesadüf: rastlant›.
teselli: avunma.
ünsiyet: yak›nl›k, dostluk.

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

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

®
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yap›lan yanl›fl davran›fllar.
fânî: geçici, yok olan.
gayesiz: hedefsiz, maksats›z.
gayet: son derece.
hâdisat-› hayatiye: hayat› ilgi-
lendiren  olaylar.
hâdise: olay.
Hakîm-i Rahîm: her fleyi gaye ve
hikmetlerle yaratan, çok merha-
metli, Allah.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
hafliye: aç›klay›c› not, dipnot.
hata: kusur, eksiklik, yanl›fll›k.
hebaen mensur: boflu bofluna.
hikmet: her fleyin faydal›, gayeli
ve yerli yerinde olmas›.
hükmüne çevirmek: yerine ge-
çirmek.
ibka etmek: ebedîlefltirme, son-
suzlaflt›rma.
kefaret: bir günah› affettirmek
için çekilen s›k›nt›.
kemal-i intizam: mükemmel dü-
zen.
küfran-› nimet: nimete karfl›
nankörlük etme.
küre-i arz: dünya, yer küre.
meczup: baflkas›n›n tesiriyle ha-
reket hâlinde olan; Allah aflk›yla
kendinden geçmifl .
Mevlevî: Mevlevî tarikatine men-
sup kimse.
mevtâlûd: ölüm bulaflm›fl, ölüm-
cül.
muntazam: düzenli.
musahhar: emir dinleyen, itaat
eden.
musibetzede: felâkete u¤rayan.
mücehhez: teçhiz edilmifl, dona-
t›lm›fl, donanm›fl.
mülhit: ‹slâm dininden ayr›lan,
dinsiz.
münakkafl: ifllemeli, süslü.
münasebet: alâka, ilgi, sebep.
müthifl: dehfletli, korkutucu.
müzeyyen: süslü.
neflretmek: herkese duyurma,
yayma.
sadaka: Allah yolunda harcanan
mal.
s›klet-i maneviye: manevî a¤›r-
l›k.
flirkâlûd: flirk kar›flm›fl, flirke bu-
laflm›fl.
flükürsüz: nimete karfl› hoflnut-
luk göstermeme.
tesadüfî: rastgele.
yeis: ümitsizlik.
zayiat: kay›plar, zararlar.
zelzele: yer sars›nt›s›, deprem.
zemin: yer.
ziynet: süs.
zulüm: haks›zl›k, eziyet.

âlî: yüksek, yüce.
âsâr-› befler: insanlar›n eser-
leri.
bahusus: özellikle.
bedelsiz: karfl›l›ks›z.

benîâdem: Âdemo¤ullar›, in-
sanlar.
ehl-i iman: iman edenler,
Müslümanlar.
ehl-i flirk: Allah’a ortak ko-

flanlar.
ehl-i flükür: flükredenler.
elîm: üzücü, ac› veren.
etvar-› gaflet: Allah’›n emir-
lerini ve yasaklar›n› unutarak

HAfi‹YE: ‹zmir’in zelzelesi münasebetiyle yaz›lm›flt›r.



On Dördüncü Sözün Zeyli
W

@ Én¡ndÉn≤rKnG ¢oVrQn’rG pânLnôrNnGnh @ Én¡ndGnõrdpR ¢oVrQn’rG pândpõrdoR GnPpG
@ ÉngnQÉnÑrNnG oçuónëoJ mòpÄnerƒnj @ Én¡ndÉne o¿Én°ùrfp’rG n∫Énbnh

1 ïdG @ Én¡nd »'MrhnG n∂s`HnQ s¿nÉpH
fiu sure kat’iyen ifade ediyor ki, küre-i arz, hareket ve

zelzelesinde vahiy ve ilhama mazhar olarak emir taht›n-
da depreniyor, bazen da titriyor.

Manevî ve ehemmiyetli bir canipten, flimdiki zelzele
münasebetiyle alt› yedi cüz’î suale karfl›, yine manevî ih-
tar yard›m›yla cevaplar› kalbe geldi. Tafsilen yazmak kaç
defa niyet ettimse de, izin verilmedi. Yaln›z icmalen, k›-
sac›k yaz›lacak.

Bir inc i  sua l : Bu büyük zelzelenin maddî musibetin-
den daha elîm, manevî bir musibeti olarak, flu zelzelenin
devam›ndan gelen korku ve me’yusiyet, ekser halk›n ek-
ser memlekette gece istirahatini selp ederek, dehfletli bir
azap vermesi nedendir?

Yine manevî cevap: fiöyle denildi ki: Ramazan-› fie-
rifin teravih vaktinde, kemal-i nefl’e ve sürur ile, sarhofl-
ças›na, gayet heveskârâne flark›lar› ve bazen k›zlar›n ses-
leriyle, radyo a¤z›yla bu mübarek merkez-i ‹slâmiyetin 

canip: taraf, yön.
cüz’î: küçük.
dehflet: korku, ürkme.
deprenme: sars›lma.
ehemmiyetli: önemli.
ekser: pek çok.
emir taht›nda: emir alt›nda.
hareket: k›m›ldama.
heveskârâne: günahlara karfl› is-
tek uyand›racak flekilde.
icmalen: k›saca, özetle.
ihtar: hat›rlatma.
istirahat: dinlenme.
kat’iyen: kesinlikle.
kemal-i nefl’e ve sürur: tam bir
nefle ve sevinç.
küre-i arz: dünya, yer küre.
manevî: maddî olmayan.
me’yusiyet: ümitsizlik.
merkez-i ‹slâmiyet: ‹slâm mer-
kezi.
musibet: belâ, s›k›nt›.
mübarek: hay›rl›, mutlu, u¤urlu,
sevilen.
münasebet: vesile, sebep.
Rab: varl›klar› yaratan, büyüten,
terbiye eden, Allah.
Rahîm: sonsuz merhamet sahibi
ve mahlûkata çok flefkat eden Al-
lah.
Rahman: ister mü’min, ister kâfir;
ister iyi isterse kötü olsun; rah-
meti bütün herkese yay›lan ve
bütün yarat›lm›fllar›n r›z›klar›n› ve
geçim flekillerini içine alan rah-
metin sahibi Allah.
Ramazan-› fierif: Ramazan ay›.
sarhofl: kendinden geçmifl.
selp etme: ortadan kald›rma.
sual: soru.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
tafsilen: ayr›nt›l› olarak.
teravih: Ramazan ay›nda yats›
namaz›ndan sonra k›l›nan yirmi
rekâtl›k sünnet namaz›n›n ad›.
vahiy ve ilhama mazhar olmak:
varl›klar›n görevlerini yaparken
Allah’›n kâinatta koydu¤u kanun-
lara uymalar› ve Allah’tan gelen
emirler do¤rultusunda hareket
etmeleri.
zelzele: yer sars›nt›s›, deprem.
zeyil: ek, ilâve.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • Ne zaman ki yer müthifl bir sars›nt›yla sars›l›r. •
Ve yeryüzü bütün a¤›rl›klar›n› d›flar› ç›kar›r. • Ve insan “Ne oluyor buna?” der. • O gün yer-
yüzü, üzerinde herkesin ne ifl yapt›¤›n› haber verir. • Çünkü Rabbin ona konuflmas›n› emret-
mifltir. (Zilzal Suresi: 1-5.)
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her köflesinde cazibedarâne iflittirilmesi, bu korku azab›-
n› netice verdi.

‹ k inc i  sua l : Niçin gâvurlar›n memleketlerinde, bu
semavî tokat, bafllar›na gelmiyor; bu bîçare Müslümanla-
ra iniyor?

Elcevap: Büyük hatalar ve cinayetler, tehir ile büyük
merkezlerde ve küçücük cinayetler, tacil ile küçük mer-
kezlerde verildi¤i gibi; mühim bir hikmete binaen, ehl-i
küfrün cinayetlerinin k›sm-› azam›, mahkeme-i kübra-i
haflre tehir edilerek, ehl-i iman›n hatalar›, k›smen bu
dünyada cezas› verilir. (HAfi‹YE)

Üçüncü sua l : Baz› eflhas›n hatas›ndan gelen bu
musibet, bir derece memlekette umumî flekle girmesinin
sebebi nedir?

Elcevap: Umumî musibet, ekseriyetin hatas›ndan ile-
ri gelmesi cihetiyle, ekser nâs›n o zalim eflhas›n harekâ-
t›na fiilen veya iltizamen veya iltihaken taraftar olmas›y-
la, manen ifltirak eder, musibet-i ammeye sebebiyet ve-
rir.

Dördüncü sua l : Madem bu zelzele musibeti hata-
lar›n neticesi ve kefaretüzzünuptur. Masumlar›n ve hata-
s›zlar›n o musibet içinde yanmas› nedendir? Adaletullah
nas›l müsaade eder?
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ekseriyet: ço¤unluk.
elcevap: cevap.
eflhas: flah›slar, kifliler.
fiilen: bizzat yaparak.
gâvur: ‹slâm d›fl› olanlar, dinsizler.
gayretullah: Allah’›n hak dinini
koruma s›fât›.
hak: do¤ru.
harekât: hareketler.
hafliye: dipnot.
hata: kusur, yanl›fll›k.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hikmet: sebep, gaye.
ihanet: kötülük.
iltihaken: kat›larak.
iltizamen: taraftar olarak, gerekli
görerek.
ifltirak etmek: ortak olmak.
kabil-i nesih olmayan: hükmü
kald›r›lamayan.
kefaretüzzünup: günahlar› karfl›-
l›k verilen ve onlar› affettiren ce-
za.
k›sm-› azam: büyük k›s›m.
mahkeme-i kübra-i haflir: insan-
lar›n öldükten sonra diriltilerek
hesaba çekilmek üzere toplana-
ca¤› büyük mahkeme.
manen: fikren ve düflünce olarak.
masumlar: suçsuzlar, günahs›z-
lar.
mensuh: hükmü kald›r›lm›fl, ge-
çerlili¤i kalmam›fl.
musibet: felâket, belâ.
musibet-i amme: büyük ve ge-
nel felâketler, belâlar.
mühim: önemli.
müsaade etmek: izin vermek.
nâs: insanlar.
netice: sonuç.
semavî: Allah taraf›ndan gönderi-
len.
sual: soru.
flekil: görünüm.
tacil: çabuklaflt›rma.
tahrif edilme: bozulma.
tehir: sonraya b›rakma, ertele-
me.
umumî: genel.
zalim: kötülük yapan, zulmeden.
zelzele musibeti: deprem felâke-
ti.
zemin: yer.

adaletullah: Allah’›n adaleti.
azap: s›k›nt›, ceza.
bîçare: çaresiz, zavall›.
binaen: -den dolay›, -den
ötürü.

cazibedarâne: çekici bir fle-
kilde.
cihet: yön, yan.
cinayet: büyük suçlar, adam
öldürme.

ebedî: sonu olmayan.
ehl-i iman: iman edenler,
Müslümanlar.
ehl-i küfür: kâfirler.
ekser: daha çok, en çok.

HAfi‹YE: Hem, Rus gibi olanlar, mensuh ve tahrif edilmifl bir dini terk
etmekle, hak ve ebedî ve kabil-i nesih olmayan bir dine ihanet etmek de-
recesinde gayretullaha dokunmad›¤›ndan, zemin flimdilik onlar› b›rak›p,
bunlara hiddet ediyor.



Yine manevî canipten elcevap: Bu mesele s›rr-›
kadere taallûk etti¤i için, Risale-i Kadere havale edip,
yaln›z, burada bu kadar denildi:

1 ká°sUBÉnN rºoµræpe Gƒoªn∏nX nøj/òsdG sønÑ«p°üoJ n’ kánæràpa Gƒo≤sJGnh
Yani, “Bir belâ, bir musibetten çekininiz ki, geldi¤i va-

kit yaln›z zalimlere mahsus kalmay›p, masumlar› da ya-
kar.”

fiu ayetin s›rr› fludur ki: Bu dünya bir meydan-› tecrü-
be ve imtihand›r ve dâr-› teklif ve mücahededir. ‹mtihan
ve teklif, iktiza ederler ki, hakikatler perdeli kal›p, tâ mü-
sabaka ve mücahede ile, Ebu Bekirler âlây›illiyyine ç›k-
s›nlar ve Ebu Cehiller esfelisafilîne girsinler. E¤er ma-
sumlar böyle musibetlerde sa¤lam kalsayd›lar, Ebu Cehil-
ler, aynen Ebu Bekirler gibi teslim olup, mücahede ile
manevî terakki kap›s› kapanacakt› ve s›rr-› teklif bozula-
cakt›.

Madem, mazlum zalim ile beraber musibete düflmek,
hikmet-i ‹lâhiyece lâz›m geliyor; acaba o bîçare mazlum-
lar›n rahmet ve adaletten hisseleri nedir?

Bu suale karfl› cevaben denildi ki, o musibetteki gazap
ve hiddet içinde, onlara bir rahmet cilvesi var. Çünkü, o
masumlar›n fânî mallar›, onlar›n hakk›nda sadaka olup,
bâkî bir mal hükmüne geçti¤i gibi, fânî hayatlar› dahi bir
bâkî hayat› kazand›racak derecede, bir nevi flahadet hük-
münde olarak, nispeten az ve muvakkat bir meflakkat ve 

adalet: do¤ruluk.
âlây›illiyyin: yücelerin en yücesi.
bâkî: ebedî, devaml›, sonsuz.
belâ: s›k›nt›, afet.
bîçare: çaresiz.
cevaben: cevap olarak.
cilve: görüntü, yans›ma.
dâr-› teklif ve mücahede: Al-
lah’›n emir ve yasaklar›ndan so-
rumlu olunan ve nefis ve fleytan-
la savafl›lan yer.
esfelisafilîn: afla¤›lar›n en afla¤›s›.
fânî: geçici, yok olan.
gazap: k›zg›nl›k, hiddet, öfke.
hakikatler: gerçekler.
havale etmek: üstüne b›rakma.
hayat: yaflam, can.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hikmet-i ‹lâhiye: Allah’›n her fle-
yi belirli gayelere yönelik olarak,
manal›, faydal› ve tam yerli yerin-
de yaratmas›.
hisse: pay.
hükmünde: yerinde, de¤erinde.
iktiza: gerektirme, lâz›m gelme.
imtihan: denenmek, s›nanmak.
mahsus: has, özel.
manevî canip: manevî yön, cihet.
masum: suçsuz, günahs›z.
mazlum: zulme u¤rayan.
meflakkat: s›k›nt›, zorluk.
meydan-› tecrübe ve imtihan:
imtihan ve deneme meydan›.
musibet: belâ, s›k›nt›, felâket.
muvakkat: geçici.
mücahede: nefisle mücadele et-
me, cihad, savaflma, çarp›flma.
müsabaka: yar›flma, karfl›laflma.
nevi: çeflit.
nispeten: k›yaslayarak, öncekine
göre.
perde: kapatan örtü.
rahmet: ac›ma, merhamet etme.
Risale-i Kader: Kader Risalesi, 26
söz.
sadaka: Allah yolunda harcanan
mal.
s›r: giz.
s›rr-› kader: kaderin gizli sebep-
leri.

s›rr-› teklif: teklif s›rr›, insan-
lar›n dünyaya gelip Allah ta-
raf›ndan din ile yükümlü tu-
tulmalar›n›n s›rr›.
sual: soru.

flehadet: flehitlik, Allah yo-
lunda can›n› feda etme.
taallûk etmek: alâkal› olmak,
ilgili olmak.
teklif: Allah’›n insanlar› emir

ve yasaklar›na uygun hareket
etmekle vazifelendirmesi.
terakki: yükselme, ilerleme.
teslim: boyun e¤me.
zalim: zulmeden, kâfir.

1. Enfal Suresi: 25.
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azaptan büyük ve daimî bir kazanc› kazand›ran bu zelze-
le, onlar hakk›nda, ayn› gazap içinde bir rahmettir.

Befl inc i  sua l : Âdil ve Rahîm, Kadîr ve Hakîm, ne-
den hususî hatalara hususî ceza vermeyip, koca bir un-
suru musallat eder. Bu hâl cemal-i rahmetine ve flümul-ü
kudretine nas›l muvaf›k düfler?

Elcevap: Kadîr-i Zülcelâl, her bir unsura çok vazifeler
vermifl ve her bir vazifede çok neticeler verdiriyor. Bir
unsurun bir tek vazifesinde, bir tek neticesi çirkin ve fler
ve musibet olsa da, sair güzel neticeler, bu neticeyi de
güzel hükmüne getirir. E¤er, bu tek çirkin netice vücuda
gelmemek için, insana karfl› hiddete gelmifl o unsur, o
vazifeden menedilse; o vakit o güzel neticeler adedince
hay›rlar terk edilir ve lüzumlu bir hayr› yapmamak, fler
olmas› haysiyetiyle, o hay›rlar adedince flerler yap›l›r. Tâ
bir tek fler gelmesin gibi; gayet çirkin ve hilâf-› hikmet ve
hilâf-› hakikat bir kusurdur. Kudret ve hikmet ve hakikat
kusurdan münezzehtirler. Madem bir k›s›m hatalar, un-
surlar› ve arz› hiddete getirecek derecede bir flümullü is-
yand›r ve çok mahlûkat›n hukukuna bir tahkirli tecavüz-
dür. Elbette o cinayetin fevkalâde çirkinli¤ini göstermek
için, koca bir unsura, küllî vazifesi içinde “Onlar› terbiye
et” diye emir verilmesi ayn-› hikmettir ve adalettir ve
mazlumlara ayn-› rahmettir.

Al t ›nc ›  sua l : Zelzele, küre-i arz›n içinde ink›lâbat-›
madeniyenin neticesi oldu¤unu ehl-i gaflet iflaa edip,
âdeta tesadüfî ve tabiî ve maksats›z bir hâdise nazar›yla
bakarlar. Bu hâdisenin manevî esbab›n› ve neticelerini 
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hakikat: gerçek.
Hakîm: her fleyi bir maksatla, uy-
gun flekilde ve hikmetle yaratan,
hikmet sahibi Allah.
hâl: durum.
hata: eksik, kusur, günah,
hay›r: iyilik, güzellik.
haysiyet: itibar.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak faydal› ve tam ye-
rinde olmas›.
hilâf-› hakikat: gerçe¤e ayk›r›.
hilâf-› hikmet: hikmete z›t.
hukuk: haklar.
hususî: özel, flahsî.
hüküm: durum.
ink›lâbat-› madeniye: madenle-
rin de¤iflmesi.
isyan: bafl kald›rma.
iflaa: haber yayma, herkese du-
yurma.
Kadîr: Kudret sahibi olan ve her
fleye gücü yeten Allah.
Kadîr-i Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük, haflmet ve kudret sahibi, Al-
lah.
kudret: güç, kuvvet.
kusur: yanl›fl. eksiklik.
külli vazife: çok yönlü vazife.
küre-i arz: yer küre, dünya.
mahlûkat: yarat›lm›fllar, varl›klar.
maksats›z: amaçs›z.
manevî: madde d›fl›, içe ait.
mazlum: zulme u¤ram›fl.
menetme: engelleme, yasakla-
ma.
musallat etmek: rahats›z ettir-
mek, bafl›na belâ olarak sarmak.
musibet: felâket, belâ.
muvaf›k: uygun, münasip.
münezzeh: temiz, uzak.
nazar: bak›fl, görüfl.
netice: sonuç.
Rahîm: sonsuz merhamet sahibi
ve mahlûkata çok flefkat eden Al-
lah.
rahmet: ac›ma, merhamet etme.
sair: di¤er.
fler: kötülük.
flümul: her fleyi içine alan, genifl.
flümul-ü kudret: her fleyi kapla-
yan kudretine.
tabiî: kendi kendine.
tahkirli: afla¤›l›k, hakaret dolu.
tecavüz: sald›rma.
tesadüfî: rastgele.
unsur: tabiattaki güçler ve varl›k-
lar; felâket.
vazife: görev.
vücuda gelmemek: yarat›lma-
mak, ortaya ç›kmamak.
zelzele: yer sars›nt›s›, deprem.

adalet: her varl›¤a hak etti¤i
flekilde davranma.
adet: say›.
Âdil: adaletli olan, herkese
hak etti¤i flekilde davranan
Allah.
arz: yer, dünya.
ayn-› hikmet ve adalet: hik-

met ve adaletin tâ kendisi.
ayn-› rahmet: rahmetin tâ
kendisi.
azap: ac›, s›k›nt›.
cemal-i rahmet: rahmetin
güzelli¤i.
daimî: sürekli, devaml›.
ehl-i gaflet: kâinatta meyda-

na gelen olaylar›n Allah’›n
kontrolünde ve onun kudre-
tiyle oldu¤unu kabul etme-
yenler.
esbap: sebepler, vas›talar.
fevkalâde: ola¤anüstü.
gazap: k›zg›nl›k, hiddet, öfke.
hâdise: olay.



görmüyorlar; tâ ki intibaha gelsinler. Bunlar›n istinat et-
ti¤i maddenin bir hakikati var m›d›r?

Elcevap: Dalâletten baflka hiçbir hakikati yoktur.
Çünkü, her sene elli milyondan ziyade münakkafl, mun-
tazam gömlekleri giyen ve de¤ifltiren küre-i arz›n üstün-
de binler enva›n bir tek nev’i olan, meselâ, sinek taife-
sinden hadsiz efrad›ndan bir tek ferdin yüzer azas›ndan
bir tek uzvu olan kanad›n›n kas›t ve irade ve mefliet ve
hikmet cilvesine mazhariyeti ve ona lâkayt kalmamas› ve
bafl›bofl b›rakmamas› gösteriyor ki, de¤il hadsiz zîfluurun
befli¤i ve anas› ve mercii ve hamîsi olan koca küre-i ar-
z›n ehemmiyetli ef’al ve ahvali, belki hiçbir fleyi, cüz’î ol-
sun küllî olsun, irade ve ihtiyar ve kasd-› ‹lâhî haricinde
olmaz. Fakat, Kadîr-i Mutlak, hikmetinin muktezas›yla,
zahir esbab› tasarrufat›na perde ediyor. Zelzeleyi irade
etti¤i vakit, bazen de bir madeni harekete emredip, atefl-
lendiriyor.

Haydi madenî ink›lâbat dahi olsa, yine emir ve hik-
met-i ‹lâhî ile olur; baflka olamaz. Meselâ, bir adam, bir
tüfek ile birisini vurdu. Vuran adama hiç bak›lmasa, yal-
n›z fiflekteki barutun atefl almas› noktas›na hasr-› nazar
edip, bîçare maktulün büsbütün hukukunu zayi etmek,
ne derece belâhat ve divaneliktir; aynen öyle de, Kadîr-i
Zülcelâl’in musahhar bir memuru, belki bir gemisi, bir
tayyaresi olan küre-i arz›n içinde bulunan ve hikmet ve
irade ile iddihar edilen bir bombay›, ehl-i gaflet ve tu¤ya-
n› uyand›rmak için, “Atefllendir!” diye olan emr-i Rabba-
nîyi unutmak ve tabiata sapmak, hamakat›n en eflneidir.

ahval: hâller, durumlar.
aza: organ.
belâhat: ahmakl›k, aptall›k.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cilve: esma-i ‹lâhînin tecellisi; efl-
ya ve insanda, ‹lâhî kudret eserle-
rinin belirip görünmesi.
cüz’î: az, küçük.
dalâlet: inançs›zl›k, do¤ru yoldan
ve gerçeklerden ayr›lmak.
divanelik: delilik.
ef’al: fiiller, ifller.
efrat: fertler, bireyler.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i gaflet ve tu¤yan: Allah’a ve
emirlerine ald›r›fl etmeyenler ve
azg›nlar güruhu.
emr-i Rabbanî: Allah’›n emri.
enva: çeflitler, türler.
esbap: sebepler, vas›talar.
eflne: en kötü.
fert: birey.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikat: do¤ruluk, gerçeklik, ger-
çek.
hamakat: ahmakl›k, beyinsizlik,
anlay›fls›zl›k.
hamî: koruyucu.
haricinde: d›fl›nda.
hasr-› nazar: sadece bir fleye ba-
k›p ona dikkat etme.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak faydal› ve tam ye-
rinde olmas›.
hikmet-i ‹lâhî: Allah’›n hikmeti,
Allah’›n her fleyi bir sebebe ba¤-
lamas›.
hukuk: hak.
iddihar: depolama, yerlefltirme.
ihtiyar: seçme, tercih, irade.
ink›lâbat: de¤iflmeler.
intibaha gelmek: uyanmak, ha-
kikatlerin fark›na varmak.
irade etmek: olmas›n› istemek.
irade: dileme, isteme, istek, arzu.

istinat: dayanma, güvenme.
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t
ve flarta tâbi olmaks›z›n her
fleye gücü yeten sonsuz kud-
ret sahibi, Allah.
Kadîr-i Zülcelâl: sonsuz bü-
yüklük, haflmet ve kudret sa-
hibi, Allah.
kas›t: bir ifli bilerek ve isteye-
rek yapmak.
kast-› ‹lâhî: Cenab-› Allah’›n
bir fleyi bilerek, isteyerek
yapmas›.
küllî: çok, büyük.

küre-i arz: yer küre, dünya.
lâkayt: kay›ts›z, ilgisiz.
maktul: öldürülen kifli.
mazhariyet: görünme yeri
olma, ulaflma.
memur: görevli.
merci: merkez, kaynak.
mefliet: dileme, irade, istek.
mukteza: gereken, lâz›m ge-
len.
muntazam: düzenli.
musahhar: emir dinleyen,
itaat eden.
münakkafl: ifllemeli, süslü

nev: tür, çeflit.
taife: tür, kabile, güruh.
tasarrufat: faaliyetler, icraat-
lar.
tayyare: uçak.
tu¤yan: azma, azg›nl›k.
uzuv: organ.
zahir: görünen.
zayi etmek: kaybetmek.
zelzele: yer sars›nt›s›, dep-
rem.
zîfluur: fluurlu, fluur sahibi.
ziyade: fazla.
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Alt›nc› Sualin Tetimmesi ve Hafliyesi: Ehl-i dalâlet ve
ilhad, mesleklerini muhafaza ve ehl-i iman›n intibahlar›-
na mukabele ve mümanaat etmek için, o derece garip
bir temerrüt ve acip bir hamakat gösteriyorlar ki, insan›
insaniyetten piflman eder.

Meselâ, bu ahirde, beflerin bir derece umumiyet flekli-
ni alan zulümlü, zulümatl› isyan›ndan, kâinat ve anas›r-›
külliye k›zd›klar›ndan ve Hâl›k-› Arz ve Semavat dahi, de-
¤il hususî bir rububiyet, belki bütün kâinat›n, bütün âlem-
lerin Rabbi ve Hâkimi haysiyetiyle, küllî ve genifl bir te-
celli ile kâinat›n hey’et-i mecmuas›nda ve rububiyetin da-
ire-i külliyesinde nev-i insan› uyand›rmak ve dehfletli tu¤-
yan›ndan vazgeçirmek ve tan›mak istemedikleri Kâinat
Sultan›n› tan›tt›rmak için emsalsiz, kesilmeyen bir su, ha-
va ve elektrikten; zelzeleyi, f›rt›nay› ve Harb-i Umumî gi-
bi umumî ve dehfletli afat›, nev-i insan›n yüzüne çarpa-
rak onunla hikmetini, kudretini, adaletini, kayyumiyetini,
iradesini ve hâkimiyetini pek zahir bir surette gösterdi¤i
hâlde; insan suretinde bir k›s›m ahmak fleytanlar ise, o
küllî iflarat-› Rabbaniyeye ve terbiye-i ‹lâhiyeye karfl› eb-
lehâne bir temerrüt ile mukabele edip diyorlar ki, “Tabi-
att›r, bir madenin patlamas›d›r, tesadüfîdir. Güneflin ha-
rareti elektrikle çarpmas›d›r ki, Amerika’da befl saat bü-
tün makineleri durdurmufl ve Kastamonu vilâyeti cevvin-
de ve havas›nda semay› k›zartm›fl, yang›n suretini ver-
mifl” diye manas›z hezeyanlar ediyorlar.

Dalâletten gelen hadsiz bir cehalet ve z›nd›kadan
nefl’et eden çirkin bir temerrüt sebebiyle bilmiyorlar ki, 
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hamakat: ahmakl›k, beyinsizlik,
anlay›fls›zl›k.
hararet: s›cakl›k.
harb-i umumî: dünya savafl›.
hafliye: aç›klay›c› not, dipnot.
haysiyetiyle: itibar›yla, dolay›s›y-
la.
hey’et-i mecmua: birlik ve bü-
tünlük içinde bulunan fleylerin
tamam›.
hezeyan: saçmalama, abuk sa-
buk konuflma.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak faydal› ve tam ye-
rinde olmas›.
hususî: sadece bir fleyi ilgilendi-
ren.
ilhad: dinsizlik.
intibah: uyanma, gerçeklerin far-
k›na varma.
irade: Allah’›n dilemesi ve iste-
mesi.
isyan: bafl kald›rma.
iflarat-› Rabbaniye: Allah’›n kâ-
inattaki terbiye edicili¤ini ve ida-
resini gösteren olaylar.
Kâinat Sultan›: kâinat›n hâkimi
Allah.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kayyumiyet: ezelî ve ebedî ola-
rak varl›¤› ile yaratt›klar›n›n da
varl›¤›n› sa¤lama hâli.
kudret: Allah’›n bütün kâinata
hükmeden sonsuz güç ve kuvve-
ti.
küllî: umumî, her fleyi ilgilendi-
ren.
muhafaza: koruma.
mukabele: karfl›l›k verme.
mümanaat: engel olma, önleme.
nefl’et: meydana gelme.
nev-i insan: insan türü, insan cin-
si.
rab: sahip, yaratan, büyüten.
rububiyet: Allah’›n, yaratt›¤› var-
l›klar›n ihtiyaçlar›n› gidermesi,
terbiye ve idare etmesi.
sema: gökyüzü.
suret: k›l›k, flekil, biçim.
fleytan: kendisi kötü olan ve kö-
tülü¤e sevk eden varl›k.
tecelli: Allah’›n isimlerinin mana-
lar›n›n varl›klar üzerinde görün-
mesi.
temerrüt: inat, inat etme
terbiye-i ‹lâhiye: Allah’›n terbi-
yesi.
tesadüfî: rastlant› ile ilgili.
tetimme: bir konuyu veya eseri
tamamlamak için eklenen k›s›m.
tu¤yan: azma, azg›nl›k.
umumiyet: genellik, ço¤unluk.
zahir: görünen, aç›k.
zelzele: yer sars›nt›s›, deprem.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.
zulümat: karanl›klar.

acip: tuhaf.
adalet: do¤ruluk, hakkaniyet.
afat: afetler, büyük belâ ve
felâketler.
ahirde: son zamanlarda.
ahmak: kal›n kafal›, zekâca
geliflmemifl.
âlem: kâinattaki farkl› zaman
ve mekân boyutlar›ndan her
biri.
anas›r-› külliye: külli unsur-
lar, dünyan›n her taraf›na ya-
y›lm›fl olan unsurlar.
befler: insanl›k.

cehalet: cahillik, bilgisizlik.
cev: hava, boflluk.
daire-i külliye: her fleyi kap-
layan, bütüne ve umuma ait
daire.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lma, bat›la yönelme.
dehflet: korku, ürkme.
dehfletli: tahrip edici, korku-
tucu.
eblehâne: ak›ls›zcas›na, ap-
talca.
ehl-i dalâlet ve ilhad: dinsiz-
ler ve dinden ç›kanlar.

ehl-i iman: Allah’a inananlar,
Müslümanlar.

emsalsiz: benzersiz.

hadsiz: s›n›rs›z.

Hâkim: her fleye hükmeden,
her fleyi hükmü alt›nda tutan,
her fleye galip olan Allah.

hâkimiyet: Allah’›n kâinata
hâkim oluflu, hükmedifli ege-
menli¤i.

Hâl›k-› Arz ve Semavat: yer-
yüzünün ve göklerin yarat›c›-
s›, Allah.



esbap yaln›z birer bahanedirler, birer perdedirler. Da¤ gi-
bi bir çam a¤ac›n›n cihazat›n› dokumak ve yetifltirmek
için, bir köy kadar yüz fabrika ve tezgâh yerine, küçücük
çekirde¤i gösterir, “‹flte bu a¤aç bundan ç›km›fl” diye,
Sâniinin o çamdaki gösterdi¤i bin mu’cizat› inkâr eder
misillü, baz› zahirî sebepleri irae eder. Hâl›k’›n ihtiyar ve
hikmet ile ifllenen pek büyük bir fiil-i rububiyetini hiçe in-
dirir. Bazen gayet derin ve bilinmez ve çok ehemmiyet-
li, bin cihette de hikmeti olan bir hakikate fennî bir nam
takar. Güya o nam ile mahiyeti anlafl›ld›; adîleflti, hikmet-
siz, manas›z kald›.

‹flte gel, belâhat ve hamakat›n nihayetsiz derecelerine
bak ki, yüz sahife ile tarif edilse ve hikmetleri beyan
edilse ancak tamam›yla bilinecek derin ve genifl bir haki-
kat-i meçhuleye, bir nam takar, malûm bir fley gibi, “Bu,
budur” der. Meselâ, “Güneflin bir maddesi, elektrikle
çarpmas›d›r.”

Hem birer irade-i külliye ve birer ihtiyar-› âmm ve bi-
rer hâkimiyet-i nev’iyenin ünvanlar› bulunan ve “âdetul-
lah” nam›yla yâd edilen f›trî kanunlar›n birisine, hususî
ve kastî bir hâdise-i rububiyeti irca eder. O irca ile, onun
nispetini irade-i ihtiyariyeden keser; sonra, tutar tesadü-
fe, tabiata havale eder. Ebu Cehil’den ziyade muzaaf bir
echeliyet gösterir. Bir neferin veya bir taburun zaferli
harbini, bir nizam ve kanun-u askeriyeye isnat edip, ku-
mandan›ndan, padiflah›ndan, hükûmetinden ve kastî ha-
rekâttan alâkas›n› keser misillü, asi bir divane olur.

âdetullah: Allah’›n âdetleri, kâ-
inatta koydu¤u f›trî kanunlar.
adîleflmek: basitleflmek, bilinen
bir fley hâline gelmek.
alâka: ilgi.
asi: isyan eden, bafl kald›ran.
belâhat: ahmakl›k, aptall›k.
beyan: aç›klama.
cihazat: organlar, azalar.
cihet: yan, yön, taraf.
divane: deli, ak›ls›z.
echeliyet: çok cahillik.
ehemmiyetli: önemli.
esbap: sebepler, vas›talar.
fennî: fen bilimleriyle  ilgili olan.
f›trî: yarat›l›flla ilgili.
fiil-i rububiyet: Allah’›n tedbir,
terbiye ve idareye ait iflleri.
hâdise-i rububiyet: Allah’›n kâ-
inattaki terbiye edicili¤ini ve ida-
resini gösteren olay.
hakikat: gerçek.
hakikat-› meçhule: bilinmeyen
gerçekler.
hâkimiyet-i nev’iye: kâinattaki
varl›k türlerine hükmetme.
Hâl›k: her fleyi yoktan var eden,
yarat›c›; Allah.
hamakat: ahmakl›k, beyinsizlik,
anlay›fls›zl›k.
harp: savafl.
havale: üstüne b›rakma.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak faydal› ve tam ye-
rinde olmas›.
hususî: özel
ihtiyar: seçme, tercih.
ihtiyar-› âmm: Allah’›n her fleyi
kuflatan iradesi.
inkâr: reddetme.
irade-i ihtiyariye: hür tercih.
irade-i külliye: Cenab-› Hakk›n
her fleye hâkim olan ve her fleyi
içine alan iradesi.
irae etme: gösterme.
irca etme: geri verme, geri dön-
dürme.
isnat: dayanma, dayand›rma.
kanun-u askeriye: askerlik ka-
nunu.
kastî harekât: bilerek ve isteye-
rek yap›lan hareketler.
kastî: isteyerek ve bilerek yap›-
lan.
mahiyet: bir fleyin asl›, hakikati,
iç yüzü.
malûm: bilinen, belli.
misillü: benzeri, gibi.
mu’cizat: mu’cizeler, insanlar›n

benzerini yapmaktan âciz
kald›klar› Allah’›n fiilleri ve
eserleri.
muzaaf: kat kat, katmerli.
nam takma: adland›rma,
isimlendirme.
nam: isim, ad.
nefer: rütbesiz asker, er.

nihayetsiz: s›n›rs›z.
nispet: alâka, ba¤.
nizam: düzen.
Sâni: her fleyi sanatl› bir flekil-
de yaratan Allah.
tabiat: bütün varl›klar.
tabur: dört bölükten meyda-
na gelen, bölük veya batarya-

dan büyük, alaydan küçük
askerî birlik.
tesadüf: rastlant›.
ünvan: ad, isim.
yâd etme: anma, hat›ra getir-
me.
zahirî: görünen, görünürdeki.
ziyade: fazla.
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Hem, meyvedar bir a¤ac›n bir çekirdekten icad› gibi,
bir t›rnak kadar bir odun parças›ndan çok mu’cizatl› bir
usta, yüz okka muhtelif taamlar›, yüz arfl›n muhtelif ku-
mafllar› yapsa; bir adam o odun parças›n› gösterip dese:
“Bu ifller tabiî ve tesadüfî olarak bundan olmufl.” O usta-
n›n harika sanatlar›n›, hünerlerini hiçe indirse, ne dere-
ce bir hamakatt›r. Aynen öyle de...

Yedinc i  sua l : Bu hâdise-i arziye, bu memleketin
ahali-i ‹slâmiyesine bakmas› ve onlar› hedef etmesi ne ile
anlafl›l›yor ve neden Erzincan ve ‹zmir taraflar›na daha
ziyade ilifliyor?

Elcevap: Bu hâdise hem fliddetli k›flta, hem karanl›k-
l› gecede, hem dehfletli so¤ukta, hem Ramazan›n hür-
metini tutmayan bu memlekete mahsus olmas›; hem
tahribat›ndan intibaha gelmediklerinden, hafifçe gafilleri
uyand›rmak için o zelzelenin devam etmesi gibi çok
emarelerin delâletiyle bu hâdise ehl-i iman› hedef edip,
onlara bak›p, namaza ve niyaza uyand›rmak için sars›yor
ve kendisi de titriyor.

Bîçare Erzincan gibi yerlerde daha ziyade sarsmas›n›n
iki veçhi var:

Biri: Hatalar› az olmak cihetiyle, temizlemek için tacil
edildi.

‹kincisi: O gibi yerlerde kuvvetli ve hakikatli iman mu-
haf›zlar› ve ‹slâmiyet hamîleri az veya tam ma¤lûp olmak 
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harika: ola¤anüstü.
hata: günah, kusur, yanl›fll›k.
hedef: niflangâh, amaç.
hüner: ustal›k, maharet.
hürmet: sayg›.
icat: var etme, yaratma.
iman: inanç.
intibah: uyanma.
ma¤lûp: yenilgi.
mahsus: özel, hususî.
meyvedar: meyveli.
mu’cizatl›: mu’cizevî ifller yapan.
muhaf›z: koruyucu.
muhtelif: çeflit çeflit, ayr› ayr›,
türlü türlü, çeflitli.
niyaz: yalvarma, yakarma, dua.
okka: dört yüz dirhemden oluflan
bir a¤›rl›k ölçüsü birimi, 1283
gram.
Ramazan’›n hürmeti: Ramazan
ay› orucuna sayg› gösterme.
taam: yemek, yiyecek.
tabiî: tabiat gere¤i, kendili¤inden.
tacil: çabuklaflt›rma.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
tesadüfî: rastlant› olarak.
vecih: sebep, yön.
zelzele: yer sars›nt›s›, deprem.
ziyade: çok, fazla.

ahali-i ‹slâmiye: ‹slâm halk›.
arfl›n: yaklafl›k 68 cm’ye eflit
olan uzunluk ölçüsü.
bîçare: çaresiz.
cihet: yön, sebep.
dehflet: korkunç.
delâlet: iflaret, delil olma,
gösterme.

ehl-i iman: iman sahipleri,
Müslümanlar.

emare: belirti, iflaret.

gafil: duyars›z, sorumsuz, Al-
lah’›n emirlerinden, ahiretten
habersiz davranan.

hâdise: olay.

hâdise-i arziye: yeryüzü ile
ilgili olay.
hakikatli: gerçek, vazifesini
iyi yapan.
hamakat: ahmakl›k, beyin-
sizlik, anlay›fls›zl›k.
hamî: himaye edici, koruyu-
cu.



f›rsat›yla, ehl-i z›nd›kan›n orada tesirli bir merkez-i faali-
yet tesisleri cihetiyle, en evvel oralar› tokatlad› ihtimali
var.

1 *G s’pG nÖr«n̈ rdG oºn∏r©nj n’
2 oº«/µn`◊r G oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG BÉ'ænàrªs∏nY Éne s’pG BÉ'ænd nºr∏pY '’ n∂nfÉnërÑ°oS

@

cihet: sebep.
ehl-i z›nd›ka: kâfirler gurubu.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak faydal› ve tam ye-
rinde olmas›.
ihtimal: olabilirlik.
kaide: kural, prensip.
merkez-i faaliyet: faaliyet yeri.
tesirli: etkili.
tesis: kurma, meydana getirme.

1. Gayb› Allah’tan baflka kimse bilemez. (Neml Suresinin 65. ayeti ve benzeri di¤er ayetler-
den al›nm›fl bir kaidedir.)
2. Seni her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. Senin bize ö¤retti¤inden baflka bizim hiç-
bir bilgimiz yoktur. Sen her fleyi hakk›yla bilir, her ifli hikmetle yapars›n. (Bakara Suresi: 32.)
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On Beflinci Söz
W

ÉngÉnær∏n©nLnh ní«/HÉn°ünªpH Én«rf tódG nABÉnªs°ùdG És`æs`jnR rón≤ndnh
1@ pÚ/WÉn«°sû∏pd ÉkeƒoLoQ

EY KOZMO⁄RAFYANIN ruhsuz meseleleriyle zihni dar-
laflan ve akl› gözüne inen ve flu ayetin azametli s›rr›n›, o
s›k›flm›fl zihninde yerlefltiremeyen mektepli efendi! fiu
ayetin semas›na yedi basamakl› bir merdivenle ç›k›labilir.
Gel, beraber ç›kaca¤›z.

B‹R‹NC‹ BASAMAK

Hakikat ve hikmet ister ki, zemin gibi, semavat›n da
kendine münasip sekeneleri bulunsun. Lisan-› fler’îde o
ecnas-› muhtelifeye “melâike ve ruhaniyat” tesmiye edi-
lir.

Evet, hakikat öyle iktiza eder. Zira, zemin, küçüklü¤ü
ve hakaretiyle beraber, zîhayat ve zîfluur mahlûklardan
doldurulmas› ve ara s›ra boflalt›l›p yeniden zîfluurlarla
flenlendirilmesi iflaret eder, belki tasrih eder ki, flu muh-
teflem burçlar sahibi müzeyyen kas›rlar hükmünde olan
semavat dahi zîfluur ve zevilidrak mahlûklarla doludur.
Onlar dahi, ins ve cin gibi, flu âlem saray›n›n seyircileri
ve flu kâinat kitab›n›n mütalâac›lar› ve flu saltanat-› ru-
bubiyetin dellâllar›d›rlar. Çünkü, kâinat› had ve hesaba 
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âlem: dünya, bütün yarat›lm›fllar.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
azamet: büyüklük.
burç: günefl sisteminde yer alan
on iki tak›m y›ld›z›n her biri.
cin: gözle görünmez, lâtif cisim-
lerden ibaret bir yarat›k.
dellâl: ilân edici.
ecnas-› muhtelife: çeflitli cinsler.
had ve hesap: s›n›r ve say›.
hakaret: küçüklük, basitlik, ba-
ya¤›l›k.
hakikat: gerçek.
hikmet: yüksek bilgi, ‹lâhî gaye.
iktiza: gerek.
ins: insan.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
kas›r: saray.
kozmo¤rafya: gök bilimi, astro-
nomi.
lisan-› fler’î: dinî literatür.
mahlûk: Allah taraf›ndan yarat›l-
m›fl, yarat›k.
mektep: okul.
melâike: melekler.
mesele: konu, husus.
muhteflem: ihtiflaml›, görkemli.
münasip: uygun.
mütalâa: düflünerek, inceleyerek
bakma, okuma.
müzeyyen: ziynetlendirilmifl,
süslenmifl.
Rahîm: merhametli, ac›yan.
Rahman: bütün yarat›lm›fllar›n r›-
z›klar›n› ve geçim flekillerini içine
alan rahmetin sahibi Allah.
ruh: insan ve hayvanlardaki diri-
lik kayna¤›.
ruhaniyat: ruh sahibi varl›klar,
maddî cismi olmayanlar.
saltanat-› rububiyet: kâinat› ter-
biye ve idare edici olan Allah’›n
saltanat›, hâkimiyeti.
sekene: oturanlar, yaflayanlar.
sema: gökyüzü.
semavat: gökler.
tasrih: belirtme, aç›k aç›k söyle-
me.
tesmiye: isimlendirme.
zemin: yeryüzü.
zevilidrak: idrak sahipleri, anlay›-
fl› olanlar.
zîhayat: hayat sahibi.
zihin: anlay›fl, anlama gücü, bi-
linç.
zira: çünkü, flu sebepten ki.
zîfluur: fluur sahibi.

] Bu On Beflinci Söz, Bar-
la’da 1926-34 y›llar› ara-
s›nda Türkçe olarak te-
lif edilmifltir.

1. Rahmân ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • And olsun ki, dünya semas›n› Biz kandillerle süs-
ledik. fieytanlar için o kandilleri birer tafl yapt›k. (Mülk Suresi: 5.)



gelmeyen tezyinat ve mehasin ve nukufl ile süslendirip
tezyin etmesi, bilbedahe, mütefekkir istihsan edici ve
mütehayyir takdir edicilerin enzar›n› ister.

Evet, hüsün elbette bir âfl›k ister; taam ise, aç olana
verilir. Hâlbuki, ins ve cin, flu nihayetsiz vazifeye, flu hafl-
metli nezarete ve flu vüs’atli ubudiyete karfl› milyondan
birisini ancak yapabilir. Demek bu nihayetsiz ve müte-
nevvi’ vezaife ve ibadata nihayetsiz melâike enva› ve ru-
haniyat ecnas› lâz›md›r.

Baz› rivayat›n iflarat›yla ve intizam-› âlemin hikmetiyle
denilebilir ki, bir k›s›m ecsam-› seyyare, seyyarattan tut,
tâ katarata kadar bir k›s›m melâikenin merakibidirler.1

Onlar, bunlara izn-i ‹lâhî ile binerler, âlem-i flahadeti sey-
redip, gezerler. Hem denilebilir ki, bir k›s›m ecsam-› hay-

vaniye, hadiste 
2 lör†oN lQƒo«oW tesmiye edilen Cennet kufl-

lar›ndan tut, tâ sineklere kadar bir cins ervah›n tayyare-
leridirler. Onlar, bunlar›n içine emr-i Hak ile girerler,
âlem-i cismaniyat› seyran edip, o cesetlerdeki hasselerin
pencereleriyle cismanî mu’cizat-› f›trat› temafla ederler. 

Elbette kesafetli topraktan ve küduretli sudan müte-
madiyen letafetli hayat› ve nuraniyetli zevilidraki halk
eden Hâl›k’›n, elbette ruha ve hayata münasip flu nur de-
nizinden ve hatta zulmet bahrinden, bir k›s›m zîfluur
mahlûklar› vard›r; hem çok kesretli olarak vard›r. Melâ-
ike ve ruhaniyat›n vücutlar›na dair, Nokta nam›nda bir ri-
salemde ve Yirmi Dokuzuncu Sözde iki kere iki dört eder 

âlem-i cismaniyat: maddî varl›k-
lar›n bulundu¤u âlem.
âlem-i flahadet: gözle gördü¤ü-
müz âlem.
bahir: deniz.
bilbedahe: aç›kça.
ceset: beden, vücut.
cin: gözle görünmez, lâtif cisim-
lerden ibaret bir yarat›k.
cismen: maddî yap›da olan, görü-
nen.
ecnas: cinsler.
ecsam-› hayvanî: hayvan cisim-
leri, bedenler.
ecsam-› seyyare: hareket eden
cisimler.
emr-i Hak: Allah’›n emri.
enva: türler, çeflitler.
enzar: bak›fllar, nazarlar.
ervah: ruhlar.
hadis: Peygamber Efendimizin
sözleri.
Hâl›k: yaratan, Allah.
halk etmek: yaratmak, icat et-
mek.
hasse: duygu, his.
haflmet: gösterifllilik, heybet.
hikmet: yerli yerinde, faydal›, an-
laml› olufl.
hüsün: güzellik.
ibadat: ibadetler.
ins: insan.
intizam-› âlem: kâinatta görünen
düzenlilik.
istihsan: güzel bulma.
iflarat: belirtmeler, iflaretler.
izn-i ‹lâhî: Allah’›n izni.
katarat: katreler.
kesafetli: kat›, yo¤un.
kesretli: çok say›da
küduretli: bulan›k.
letafetli: güzel, hofl.
mahlûk: yarat›klar.
mehasin: güzellikler.
melâike: melekler.
merakip: binekler.
mu’cizat-› f›trat: yarat›l›fl mu’ci-
zeleri.
münasip: uygun.
mütefekkir: düflünür, düflünen.
mütehayyir: hayrette kalan.
mütemadiyen: sürekli olarak.
mütenevvi: çeflitli.
nam: ad, isim.
nezaret: gözetim.
nihayetsiz: sonsuz, say›s›z.
nukufl: ifllemeler.
nur: ayd›nl›k, ziya, ›fl›k.
nuraniyet: nurluluk, ayd›nl›k.
risale: küçük çapl› kitap.
rivayat: hadisin verdi¤i haberler.
ruhaniyat: ruhtan yarat›lm›fl,
maddî bedeni olmayan varl›klar.
seyran: seyretme.
seyyarat: gezegenler.
taam: yenilen fley.
takdir etme: be¤endi¤ini belirt-
me.

tayyare: uçak, binek.
temafla: hayretle ve dikkatle
bakma.
tesmiye: ad verme.
tezyin: süsleme.

tezyinat: süslemeler.
ubudiyet: kulluk.
vazife: görev.
vezaif: görevler.
vücut: varl›k, var olma.

vüs’atli: genifl, kapsaml›.
zevilidrak: idrak sahipleri,
anlay›fl› olanlar.
zîfluur: fluur sahibi.
zulmet: karanl›k.

1. Tirmizî, Züht: 9; ‹bni Mâce, Züht: 19.

2. Yeflil kufllar. (Müslim, ‹mara: 121; Ebu Davud, Cihad: 25; ‹bni Mâce, Cenaiz: 4, Cihad: 16.)
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derecesinde bir kat’iyetle ispat edilmifltir. E¤er istersen
ona müracaat et.

‹K‹NC‹ BASAMAK

Zemin ile gökler, bir hükûmetin iki memleketi gibi bir-
birine alâkadard›rlar. Ortalar›nda ehemmiyetli irtibat ve
mühim muameleler vard›r. Zemine lâz›m olan ziya, hara-
ret ve bereket ve rahmet gibi fleyler semadan geliyor, ya-
ni gönderiliyor. Vahye istinat eden bütün edyan-› sema-
viyenin icma›yla ve fluhuda istinat eden bütün ehl-i kefl-
fin tevatürüyle, melâike ve ervah, semadan zemine geli-
yorlar.

Bundan, hisse karip bir hads-i kat’î ile bilinir ki, seke-
ne-i arz için, semaya ç›kmak için bir yol vard›r. Evet, na-
s›l herkesin ak›l ve hayal ve nazar› her vakit semaya gi-
der; öyle de, a¤›rl›klar›n› b›rakan ervah-› enbiya ve evli-
ya veya cesetlerini ç›karan ervah-› emvat, izn-i ‹lâhî ile
oraya giderler. Madem hiffet ve letafet bulanlar oraya gi-
derler; elbette cesed-i misalî giyen ve ervah gibi hafif ve
lâtif bir k›s›m sekene-i arz ve hava, semaya gidebilirler.

ÜÇÜNCÜ BASAMAK

Seman›n, sükût ve sükûneti ve intizam ve ›tt›rad› ve
vüs’at ve nuraniyeti gösterir ki, sekenesi, zeminin seke-
nesi gibi de¤iller; belki, bütün ahalisi mutîdirler. Ne em-
rolunsa onu ifllerler. Müzaheme ve münakaflay› icap ede-
cek bir sebep yoktur. Zira, memleket genifl, f›tratlar› sa-
fî, kendileri masum, makamlar› sabittir.
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›tt›rat: uygunluk, ritm.
icap etmek: gerektirmek.
icma: bir fikir etraf›nda birleflme.
intizam: düzgün, tertipli.
irtibat: ba¤, ilgi, iliflki.
ispat edilmek: kan›tlanmak.
istinat: dayanak.
istinat etmek: dayanmak.
izn-i ‹lâhî: Allah’›n müsaade et-
mesi.
karip: yak›n.
kat’iyetle: kesinlikle.
lâtif: incelmifl.
lâz›m olmak: gerekmek.
letafet: maddî a¤›rl›k ve s›n›rla-
malarla kay›tl› olmama.
makam: seviye, derece.
masum: günahs›z, kusursuz.
melâike: görünmeyen nurlu var-
l›klar.
muamele: ifl, ifllem, al›fl verifl.
mutî: itaatkâr, söz dinler.
mühim: önemli.
münakafla: kavga, tart›flma.
müracaat etmek: bafl vurmak.
müzaheme: zahmet, s›k›nt›.
nazar: bak›fl.
nuraniyet: parlakl›k, ayd›nl›k.
rahmet: ac›ma, yard›m, flefkat et-
me.
sabit: de¤iflmez, bir kararda.
safî: temiz, saf.
sekene: yaflayanlar, oturanlar.
sekene-i arz ve hava: dünyada
ve gökte yaflayanlar.
sekene-i arz: dünyada yaflayan-
lar.
sema: gökler, gökyüzü.
sükûnet: sakinlik, durgunluk.
sükût: sessizlik.
fluhut: kalp gözü ile görme.
tevatür: farkl› kanallardan gelen
do¤ru haber.
vahiy: Allah’›n sözleri.
vakit: zaman.
vüs’at: genifllik.
zemin: yeryüzü, dünya.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k.

alâkadar: ilgili.
bereket: bolluk, hay›rl› olufl.
cesed-i misalî: maddî yap›da
olmayan.
ceset: ölü beden.
edyan-› semaviye: Allah ta-
raf›ndan peygamberler eliyle
gönderilen dinler.
ehemmiyetli: önemli, de¤er-

li.
ehl-i keflif: manevî makamla-
ra ulaflan ve baz› gerçekleri
gözleriyle görenler.
ervah: ruhlar.
ervah-› emvat: ölülerin ruh-
lar›.
ervah-› enbiya ve evliya:
peygamberlerin ve velîlerin

ruhlar›.
f›trat: yarat›l›fl.
hads-i kat’î: kesin ve do¤ru
bilgi.
hararet: ›s›, s›cakl›k.
hiffet: hafiflik; a¤›rl›ks›z duru-
ma gelme.
hisse karip: ders al›nmaya
de¤er.



Evet, zeminde ezdat içtima etmifl, eflrar ahyara kar›fl-
m›fl; içlerinde münakaflat bafllam›fl. O sebepten, ihtilâfat
ve ›zt›rabat düflmüfl; ve ondan, imtihanat ve müsabakat
teklif edilmifl; ve ondan, terakkiyat ve tedenniyat ç›km›fl.
fiu hakikatin hikmeti fludur ki:

Befler, flecere-i hilkatin en son cüz’ü olan meyvesidir.
Malûmdur ki, bir fleyin semeresi, en uzak, en cemiyetli,
en nazik, en ehemmiyetli cüz’üdür. ‹flte bunun için, se-
mere-i âlem olan insan, en cami, en bedî, en âciz, en za-
y›f ve en lâtif bir mu’cize-i kudret oldu¤undan, befli¤i ve
meskeni olan zemin, asumana nispeten, maddeten kü-
çüklü¤üyle ve hakaretiyle beraber, manen ve sanaten bü-
tün kâinat›n kalbi, merkezi, bütün mu’cizat-› sanat›n
meflheri, sergisi ve bütün tecelliyat-› esmas›n›n mazhar›,
nokta-i mihrakiyesi ve nihayetsiz faaliyet-i Rabbaniyenin
mahfleri ve ma’kesi ve hadsiz hallâk›yet-i ‹lâhiyenin, hu-
susan nebatat ve hayvanat›n kesretli enva-› sa¤iresinde
Cevâdâne icad›n medar› ve çarfl›s› ve pek genifl ahiret
âlemlerindeki masnuat›n küçük mikyasta numunegâh› ve
mensucat-› ebediyenin sür’atle iflleyen tezgâh› ve mena-
z›r-› sermediyenin sür’atle de¤iflen taklitgâh› ve besatin-i
daimenin tohumcuklar›na sür’atle sümbüllenen dar ve
muvakkat mezraas› ve terbiyegâh› olmufltur.

‹flte arz›n(HAfi‹YE) bu azamet-i maneviyesinden ve ehem-
miyet-i sanaviyesindendir ki, Kur’ân-› Hakîm, semavata 

âciz: güçsüz, zay›f.
ahiret: öteki dünya.
ahyar: iyiler, hay›rl›lar.
arz: yeryüzü.
asuman: gökyüzü, sema.
azamet-i maneviye: manevî bü-
yüklük.
bedî: esteti¤e sahip, güzel.
besatin-i daime: daimî bahçeler,
Cennet.
befler: insan.
cami: çok fleyi içinde toplayan.
cemiyetli: genifl, toplu.
cevâdâne: cömertçe.
cüz: k›s›m, parça.
cüz’ü: parça, k›s›m, bölüm.
daimî: devaml›.
ehemmiyet-i san’aviye: sanatça
önemli olma.
ehemmiyetli: önemli, de¤erli.
enva-› sa¤ire: küçük cinsler.
eflrar: kötüler, flerliler.
ezdat: z›tlar, muhalif fleyler.
faaliyet-i Rabbaniye: ‹lâhî icraat-
lar, ifller.
hakaret: afla¤› durumda olma.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hallâk›yet-i ‹lâhiye: Allah’›n ken-
di zat›na yaraflan yarat›c›l›¤›.
hayvanat: hayvanlar.
hikmet: maksat, amaç, ‹lâhî ga-
ye.
hususan: özellikle.
›zt›rabat: ac›lar, üzüntüler.
icat: yoktan var etme, yaratma.
içtima: bir araya gelme.
ihtilâfat: ayr›l›klar, farkl›l›klar.
imtihanat: s›namalar, deneme-
ler.
kâinat: bütün varl›klar.
kesretli: çok.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
küre-i arz: yeryüzü.
lâtif: güzel, nazik.
maddeten: cismen.
mahfler: toplanma yeri, meydan.
ma’kes: yans›ma yeri.
malûmdur ki: bilinmektedir ki.
manen: manevî de¤er olarak.
masnuat: sanatla yap›lm›fl varl›k-
lar.
mazhar: görünme yeri.
medar: vesile, sebep.
menaz›r-› sermediye: sürekli,
daimî manzaralar.
mensucat-› ebediye: ebedî do-
kumalar.
mesken: ev, vatan.
meflher: sergi, gösterme yeri.

mezraa: tarla.
mikyas: ölçü.
mu’cizat-› sanat: sanat hari-
kalar›.
mu’cize-i kudret: Cenab-›
Hakk›n kudretinin mu’cizesi.
muvakkat: geçici, fânî.
münakaflat: tart›flmalar.
müsabakat: yar›flmalar, kar-
fl›laflmalar.
nazik: ince ruhlu, nazl›.
nebatat: bitkiler.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›r› ol-
mayan.

nispeten: göre, oranla.
nokta-i mihrakiye: ç›k›fl ve-
ya hareket noktas›.
numunegâh: örneklerin ser-
gilendi¤i yer.
sanaten: yap›l›fl› ve incelikleri
bak›m›ndan.
semavat: gökler.
semere: sonuç, meyve.
semere-i âlem: kâinat›n
meyvesi.
sür’at: h›zl› bir flekilde.
flecere-i hilkat: yarat›l›fl a¤a-
c›.

taklitgâh: benzerin yap›ld›¤›
yer.

tecelliyat-› Esma: Cenab-›
Hakk›n isimlerinin belirtileri.

tedenniyat: gerilemeler, dü-
flüfller.

teklif edilmek: ortaya kon-
mak, uygulama yapmak.

terakkiyat: ilerlemeler, gelifl-
meler.

terbiyegâh: e¤itim alan›.

varidat: gelirler.

zemin: yeryüzü, dünya.
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HAfi‹YE: Evet, küre-i arz, küçüklü¤üyle beraber semavata karfl› gelebilir.
Çünkü, nas›l ki, “Daimî bir çeflme, varidats›z büyük bir gölden daha bü-
yük” denilebilir. Hem, bir ölçek ile bir fley ölçerek baflka yere nakledilen ö



nispeten, büyük bir a¤ac›n küçük bir meyvesi hükmünde
olan arz›, bütün semavata denk tutuyor; onu bir kefede,
bütün semavat› bir kefede koyuyor; mükerreren, 
1 ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG tÜnQ der.

Hem, arz›n flu mezkûr hikmetlerden nefl’et eden
sür’atli tahavvülü ve devaml› tagayyürü iktiza eder ki, se-
kenesi de ona göre mazhar-› tahavvülât olsun.

Hem, flu mahdut arz, hadsiz mu’cizat-› kudrete maz-
har oldu¤undand›r ki, en mühim sekeneleri olan ins ve
cinnin kuvalar›na, sair zîhayatlar gibi f›trî bir had ve hul-
kî bir kay›t konulmad›¤› için, nihayetsiz terakki ve niha-
yetsiz tedenniye mazhar olmufltur. Enbiyadan, evliyadan
tut, tâ Nemrutlara, tâ fleytanlara kadar uzun bir mey-
dan-› imtihanlar› peyda olmufltur. Madem öyledir, elbet-
te firavunlaflm›fl fleytanlar, hadsiz fleraretiyle semaya ve
ehline tafl atacaklar.
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kat’iyet: kesinlik.
katmerli: katl›.
kefe: terazi gözlerinden her biri.
kuvalar: kuvvetler, hisler.
küre-i arz: yer küre.
lâtif: hofl, güzel.
letafet: güzellik incelik.
mahdut: s›n›rlanm›fl, çevrilmifl.
mahlûkat: yarat›lm›fllar.
mahsulât: elde edilen ürünler.
mahfler: toplanma yeri meydan.
masnuat: sanatla yap›lm›fl varl›k-
lar.
mazhar: görünme yeri.
mazhar-› tahavvülât: de¤iflikli¤e
u¤rama, baflkalaflma.
medar: vesile, sebep.
melâike: melekler.
meflher: teflhir yeri, sergi.
meydan-› imtihan: gösterme ye-
ri. 
mezher: çiçeklik.
mezkûr: an›lan, zikredilen.
mezraa: tarla, ekilecek yer.
mu’cizat-› Kudret: Kudret mu’ci-
zeleri.
muvazene: iki fleyin eflit olma
hâli, denklik.
mükerreren: tekrar tekrar.
müteaddit: çeflitli.
müteceddit: yenilenen, tazele-
nen.
nazar: göz atma, bak›fl.
nihayetsiz: sonsuz.
nispeten: göre, k›yasen.
peyda: haz›r, mevcut.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
ya¤mur.
ruhaniyat: maddî cismi olma-
yanlar.
sair: di¤er, öteki.
sekene: oturanlar, yurt edinme.
sekene-i arz: yeryüzünde bulu-
nanlar.
sema: gökyüzü, gök.
semavat: gökler.
sükûnet: sakinlik.
sükût: sessizlik.
sür’at: çabukluk, h›z.
fleraret: flerlik, fenal›k, kötülük.
fluhut: gözle görme.
tagayyür: de¤iflme, baflkalaflma.
tahavvül: bir hâlden baflka hale
geçme, baflkalaflma.
tarz: biçim, flekil, suret.
tedenni: afla¤› düflme, gerileme.
terakki: yukar›, ilerleme, geliflme.
vahiy: Cenab-› Hakk›n diledi¤i
hükümleri, s›rlar› ve hakikatleri
peygamberlere bildirmesi.
yeknesak: tek düzen.
zahiren: görünüflte.
zemin: yeryüzü.
zîhayat: hayat sahibi.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k.
ziyade: çok, fazla.

alâkadar: ilgili.
âlem: dünya.
arz: dünya, yeryüzü.
bereket: bolluk.
cin: gözle görünmez bir k›s›m
yarat›klar.
dair: ait, ilgili.
edyan-› semaviye: semavî
dinler.
ehil: bir yerde oturan, kalan.
enbiya: nebîler, peygamber-
ler.

evliya: keramet sahibi olan-
lar, erenler, velîler.
firavunlaflmak: inkârda fira-
vun kadar ileri gitmek, fira-
vun kadar kibirli, gururlu,
inatç›, enaniyetli olmak.
f›trî: yarat›l›fltaki, do¤ufltan
olan.
gayp: gizli olan, görünmeyen.
had: s›n›r.
hads-i kat’î: kesin do¤ru bilgi.
hararet: s›cakl›k.

hiffet: hafiflik.
hikmet: herkesin bilmedi¤i
gizli, yüksek bilgi, ‹lâhî amaç;
kâinattaki ve yarat›l›fltaki ‹lâ-
hî gaye.
hulkî: yarat›l›fl ile ilgili.
icat: vücuda getirme, yoktan
var etme.
iktiza: gerekli olma, lâz›m ol-
ma.
ins: insan, befler, âdemo¤lu.
istinat: dayanma, delil.

1. Göklerin ve yerin Rabbi [Allah’t›r]. (Ra’d Suresi: 102; Kehf Suresi: 14.)

ve onun elinden geçmifl ve ona girmifl ç›km›fl bir mahsulâtla, zahiren bin-
ler defa ölçekten büyük ve da¤ gibi bir cisimle o ölçek muvazeneye ç›ka-
bilir. Aynen öyle de, küre-i arz, Cenab-› Hak onu sanat›na bir meflher ve
icad›na bir mahfler ve hikmetine medar ve kudretine mazhar ve rahmeti-
ne mezher ve Cennetine mezraa ve hadsiz kâinata ve mahlûkat âlemle-
rine ölçek ve mazi denizlerine ve gayp âlemine akacak bir çeflme hük-
münde icat etmifl. Her sene kat kat ve katmerli yüz bin tarzda, masnuat-
tan dokunmufl gömleklerini de¤ifltirdi¤i ve çok defa dolup maziye boflal-
tarak gayp âlemine döktü¤ü bütün o müteceddit âlemleri ve arz›n müte-
addit gömleklerini nazara al; yani, bütün mazisini haz›r farz et; sonra yek-
nesak ve bir derece basit semavata karfl› muvazene et. Göreceksin ki, arz,

ziyade gelmezse, noksan da kalmaz. ‹flte, ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG tÜnQ s›rr›n› an-

la.



DÖRDÜNCÜ BASAMAK

Bütün âlemlerin Rabbi ve Müdebbiri ve Hâl›k› olan
Zat-› Zülcelâl’in, ahkâmlar› ayr› ayr› pek çok namlar› ve
ünvanlar› ve Esma-i Hüsnas› vard›r. Meselâ, Ashab-› Ne-
bî saf›nda küffara karfl› muharebe etmek için melâikele-
ri göndermesini iktiza eden hangi isim ve ünvan ise, o
isim ve ünvan iktiza eder ki, melâike ile fleyatin ortas›n-
da muharebe bulunsun ve ahyar-› semaviyyîn ve eflrar-›
arzîn mabeynlerinde mübareze olsun. Evet, küffar›n
nüfus ve enfaslar› kabza-i kudretinde olan Kadîr-i Zülce-
lâl, bir emir ile, bir sayha ile onlar› mahvetmiyor, rububi-
yet-i amme ünvan›yla, Hakîm ve Müdebbir ismiyle bir
meydan-› imtihan ve mübareze aç›yor.

Temsilde hata olmas›n, görüyoruz ki, nas›l ki bir padi-
flah›n daire-i hükûmeti itibar›yla ayr› ayr› pek çok ünvan-
lar›, isimleri bulunur. Meselâ, daire-i adliye onu “hâkim-i
âdil” nam›yla yâd eder, daire-i askeriye onu “kuman-
dan-› azam” nam›yla bilir, daire-i meflihat onu “halife” is-
miyle zikreder, daire-i mülkiye onu “sultan” nam›yla ta-
n›r, mutî ahali ona “merhametkâr padiflah” derler, asi in-
sanlar ona “kahhar hâkim” derler; daha bunlara k›yas
et. ‹flte baz› vakit oluyor ki, bütün ahali Onun elinde olan
o padiflah-› âlî, âciz, zelil bir asiyi bir emir ile idam etmi-
yor. Belki hâkim-i âdil ismiyle onu mahkemeye gönderir.
Hem muktedir, hem sad›k bir memurunu taltife liyakati-
ni biliyor, fakat hususî ilmiyle, hususî telefonuyla onu
taltif etmiyor; belki haflmet-i saltanat ve tedbir-i hükû-
met ünvan›yla mükâfata istihkak›n› teflhir etmek için, 

âlem: dünya.
âciz: güçsüz, zay›f.
ahali: halk, millet.
ahkâm: emirler, hükümler.
ahyar-› semaviyyîn: göklerin ha-
y›rl›lar›, iyileri.
Ashab-› Nebî: Peygamberimizin
ashab›, arkadafllar›.
asi: isyan eden, isyankâr.
belki: flüphesiz.
daire-i adliye: adliye dairesi, dev-
letin ve toplumun adalet ile ilgili
ifllerinin oldu¤u yer.
daire-i askeriye: askerlik dairesi,
görev sahas›.
daire-i hükûmet: yönetim daire-
si.
daire-i meflihat: din iflleri dairesi.
daire-i mülkiye: devlet idare
eden kurumlar.
emir: buyruk, buyrultu.
enfas: nefesler, canlar.
Esma-i Hüsna: Allah’›n güzel
isimleri.
eflrar-› arzîn: yeryüzünün en kö-
tüleri.
Hakîm: her ifli yerli yerince ya-
pan, Allah.
Hâkim: her fleye hükmeden.
hâkim-i âdil: adaletli hâkim.
Hâl›k: yoktan yaratan.
halife: Müslümanlar›n dini reisi.
haflmet-i saltanat: saltanat gör-
kem.
hususî: özel, flahsî, ferdî.
idam: öldürme.
iktiza: gerektirme, lâz›m gelme.
ilim: bilgi.
istihkak: hak etme.
kabza-i kudret: güç ve kuvvet
eli.
Kadîr-i Zülcelâl: yücelik, büyük-
lük, eflsiz gücün sahibi, Allah.
k›yas: karfl›laflt›rma.
kumandan-› azam: en büyük ko-
mutan.
küffar: kâfirler,  ‹slâmiyeti kabul
etmeyenler.
liyakat: uygunluk, münasip.
mabeyin: iki fleyin aras›.
melâike: melekler.
merhametkâr: affedici, ba¤›fllay›-
c›.
meydan-› imtihan: imtihan mey-
dan›.
muharebe: savafl, harp.
muktedir: güçlü, kuvvetli.
mutî: itaat eden, ba¤l›.

mübareze: kavga, dövüflme,
çekiflme, karfl› ç›kma.
müdebbir: tedbir alan, idare
eden.
mükâfat: arma¤an, ödül.
nam: ad, isim.
nüfus: ruhlar, canlar.
padiflah-› âlî: yüce hüküm-
dar.
Rab: Yaratan, büyüten ihti-
yaçlar› gideren sevk ve idare

eden Allah.
rububiyet-i amme: Cenab-›
Allah’›n her fleyi içine alan
terbiye edicili¤i.
sad›k: do¤ru, samimî.
saf›nda: taraf›nda, yan›nda.
sayha: ba¤›rma, nâra atma.
sultan: hükümdar, padiflah.
fleyatin: fleytanlar.
taltif: iltifat etme, ödüllendir-
me.

tedbir-i hükûmet: hükümet
idaresi.
teflhir: sergileme.
ünvan: ad, isim, lâkap.
vakit: zaman.
yâd: hat›rlama, anma.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük ve haflmet sahibi olan zat,
Allah.
zikretmek: anmak.
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bir meydan-› müsabaka açar, vezirine emreder, ahaliyi
temaflaya davet eder, bir istikbal-i siyasî yapt›r›r, muhte-
flem bir imtihan-› ulvî neticesinde bir mecma-› âlîde onu
taltif eder, liyakatini ilân eder. Daha baflka cihetleri bun-
lara k›yas et.

‹flte, 
1 '¤rYn’rG oπnãnŸrG !nh , Ezel ve Ebed Sultan›n›n pek çok

Esma-i Hüsnas› vard›r. Tecelliyat-› celâliye ve tezahürat-›
cemaliye ile pek çok fluunat› ve ünvanlar› vard›r. Nur ve
zulmet, yaz ve k›fl, Cennet ve Cehennemin vücudunu ik-
tiza eden isim ve ünvan ve fle’ni ise, kanun-u tenasül, ka-
nun-u müsabaka, kanun-u teavün gibi pek çok umumî
kanunlar misillü, kanun-u mübarezenin dahi bir derece
tamimini isterler. Kalp etraf›ndaki ilhamat ve vesvesele-
rin mübarezelerinden tut, tâ sema afak›nda melâike ve
fleytanlar›n mübarezesine 2 kadar, o kanunun flümulünü
iktiza eder.

BEfi‹NC‹ BASAMAK

Madem arzdan semaya gidip gelmek var, semadan ar-
za inip ç›kmak oluyor; ehemmiyetli levaz›mat-› arziye
oradan gönderiliyor. Ve madem ervah-› tayyibeler sema-
ya gidiyorlar. Elbette, ervah-› habise dahi, ahyar› takli-
den semavat memleketine gitmeye teflebbüs edecekler.
Çünkü, vücutça, letafet ve hiffetleri var. Hem, flüphesiz
tart ve reddedilecekler. Çünkü, mahiyetçe fleraret ve nü-
husetleri vard›r.
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iktiza: gerektirme, lâz›m gelme.
ilân: duyuru, bildiri.
ilhamat: ilhamlar, Allah taraf›n-
dan insan›n kalbine veya zihnine
indirilen manalar.
imtihan-› ulvî: yüksek imtihan.
kanun: usul, esas, yasa.
kanun-u mübareze: çekiflme, re-
kabet kanunu.
kanun-u müsabaka: yar›fl kanu-
nu.
kanun-u teavün: yard›mlaflma
kanunu.
kanun-u tenasül: üreme kanu-
nu.
k›yas: karfl›laflt›rma.
letafet: maddî a¤›rl›k ve s›n›rla-
malarla kay›tl› olmama.
levaz›mat-› arziye: yeryüzünün
ihtiyaçlar›.
liyakat: uygunluk, lây›k olma.
madem: öyle ise, flu hâlde, de¤il
mi ki.
mahiyet: esas, nitelik.
mecma-› âlî: yüce meclis, toplu-
luk.
melâike: melekler.
memleket: ülke, yurt.
meydan-› müsabaka: yar›flma
meydan›.
misillü: benzeri, gibi.
muhteflem: görkemli, gösteriflli.
mübareze: mücadele, çat›flma,
çekiflme.
netice: sonuç.
nühuset: u¤ursuzluk.
ref: hükümsüz b›rakma.
sema: gökyüzü, gökler.
semavat: semalar, gökler.
s›fat: nitelik, vas›f, özellik.
fle’n: özellik, hâl, fiil.
fleraret: kötülük, fenal›k.
fleytan: iblis, sapk›n varl›k.
fluunat: hâller, fiiller.
flümul: içine alma, kapsama.
flüphe: kuflku.
takliden: taklit ederek.
taltif: iltifat etme.
tamim: yayg›nlaflt›rma, genellefl-
tirme.
tecelliyat-› celâliye: Allah’›n lütfu
ile büyüklü¤ünün tecellileri, gö-
rüntüleri.
temafla: dikkatle bakma.
teflebbüs: bafllama.
tezahürat-› cemaliye: Allah’›n
Cemal s›fat›n›n görünmesi.
umumî: herkese ait.
ünvan: isim, ad, san.
vesvese: flüphe, kuflku.
vezir: vekil, yard›mc›.
vücut: var olma.
zulmet: karanl›k.

afak: ufuklar, yükseklikler.
ahali: halk.
ahyar: hay›rl›.
arz: yeryüzü.
Cehennem: hapis, ceza yeri.
Cennet: çok ferah, rahat ve
ebedî hayat yeri.

cihet: taraf, yön.
davet: ça¤r›, duyuru.
ehemmiyetli: pek önemli,
de¤erli.
ervah-› habise: kötü ruhlar.
ervah-› tayyibe: iyi, temiz
ruhlar.

Esma-i Hüsna: Allah’›n güzel
isimleri.
Ezel ve Ebed Sultan›: geçmifl
ve gelece¤in idaresi, düzeni
ve tedbirini ilmiyle kudret
elinde tutan Allah.
hiffet: hafiflik. .

1. En yüce s›fatlar Allah’›nd›r. (Nahl Suresi: 60.)
2. Bkz. Tirmizî, 2:36; Neseî, 6:305; ‹bni Hibban, 3:278.



Hem, bilâflek velâflüphe, flu muamele-i mühimmenin
ve flu mübareze-i maneviyenin, âlem-i flahadette bir alâ-
meti, bir iflareti bulunacakt›r. Çünkü, saltanat-› rububiye-
tin hikmeti iktiza eder ki, zîfluur için, bahusus en mühim
vazifesi müflahede ve flahadet ve dellâll›k ve nezaret olan
insan için, tasarrufat-› gaybiyenin mühimlerine bir iflaret
koysun, birer alâmet b›raks›n. Nas›l ki, nihayetsiz bahar
mu’cizat›na ya¤muru iflaret koymufl ve havarik-› sanat›-
na esbab-› zahiriyeyi alâmet etmifl; tâ âlem-i flahadet eh-
lini iflhat etsin. Belki, o acip temaflaya, umum ehl-i se-
mavat ve sekene-i arz›n enzar-› dikkatlerini celp etsin.
Yani, o koca semavat›, etraf›nda nöbettarlar dizilmifl,
burçlar› tezyin edilmifl bir kal'a hükmünde, bir flehir sure-
tinde gösterip, haflmet-i rububiyetini tefekkür ettirsin.

Madem flu mübareze-i ulviyenin ilân›, hikmeten lâz›m-
d›r; elbette ona bir iflaret vard›r. Hâlbuki, hâdisat-› cevvi-
ye ve semaviye içinde flu ilâna münasip hiçbir hâdise gö-
rünmüyor. Bundan daha ensebi yoktur. Zira yüksek ka-
lelerin muhkem burçlar›ndan at›lan manc›n›klar ve iflaret
fifleklerine benzeyen flu hâdisat-› necmiye, bu recm-i fley-
tana ne kadar ensep düfltü¤ü bedaheten anlafl›l›r. Hâlbu-
ki, flu hâdisenin, bu hikmetten ve flu gayeden baflka ona
münasip bir hikmeti bilinmiyor. Sair hâdisat öyle de¤il.
Hem flu hikmet, zaman-› Âdem’den beri meflhurdur ve
ehl-i hakikat için meflhuttur.

ALTINCI BASAMAK

Befler ve cin, nihayetsiz flerre ve cühûda müstait
olduklar›ndan, nihayetsiz bir temerrüt ve bir tu¤yan 

acip: hayret veren.
alâmet: iz, iflaret, belirti.
âlem-i flahadet: flahit oldu¤u-
muz, gördü¤ümüz âlem.
bahusus: özellikle.
bedaheten: aç›kça.
befler: insan.
bilâflek vela flüphe: kuflkusuz,
flüphesiz.
burç: y›ld›z.
celp etme: çekmek.
cin: gözle görünmeyen manevî
bir varl›k.
cühûd: inat, dikine gitme.
dellâl: ilân edici, duyurmalar.
ehl-i hakikat: gerçe¤e ulaflanlar,
erenler.
ehl-i semavat: melekler, sema-
vat ehli.
elbette: kesinlikle.
ensep: daha uygun.
enzar-› dikkat: dikkatli bak›fllar.
esbab-› zahiriye: görünen sebep-
ler.
gaye: hedef, netice.
hâdisat: olaylar, hâdiseler.
hâdisat-› cevviye ve semaviye:
hava ve gök olaylar›.
hâdisat-› necmiye: y›ld›z olaylar›.
hâdise: olay.
hâlbuki: do¤rusu flu ki, oysa ki.
haflmet-i rububiyet: Rabbimizin
idare ve terbiye edicili¤inin yüce-
li¤i.
havarik-› sanat: ola¤anüstü
eserler.
hikmet: gizli maksat, bilinmeyen
nokta, yarat›l›fltaki ‹lâhî gaye.
hikmeten: ‹lâhî gaye ve maksat
aç›s›ndan.
hükmünde: durumunda, de¤e-
rinde.
iktiza: ihtiyaç, gereklilik.
ilân: duyurma, bildirme.
iflaret fifle¤i: ›fl›kl› kurflun.
iflaret: niflan, iz, belirti.
iflhat: flahit gösterme.
manc›n›k: düflmana a¤›r tafllar
atmakta kullan›lan savafl aleti ve
mermisi.
meflhur: yayg›n.
meflhut: flahit olunan, görülen.
muamele-i mühimme: önemli
al›fl verifl.
mu’cizat: mu’cizeler, harika ifller.
mübareze-i maneviye: manevî
çekiflme, savafl.

mübareze-i ulviye: yüce mü-
cadele.
mühim: önemli.
münasip: uygun, yerinde.
müstait: kabiliyetli, istidatl›.
müflahede: görüp izleme,
gözlemleme.
nezaret: vekillik, gözetim,
bakmak.
nihayet: son, s›n›r.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
nöbettar: nöbetçi.
recm-i fleytan: fleytan taflla-
ma.

sair: di¤er, öteki.

saltanat-› rububiyet: Allah’›n
tam bir hâkimiyetle bütün
varl›klar› yetifltirmesi ihtiyaç-
lar›n› gidermesi, uyum içinde
sevk ve idare etmesi.

sekene-i arz: yeryüzünde ka-
lanlar, yaflayanlar.

semavat: gökler.

suret: flekil, biçim.

flahadet: flahit olma, tan›kl›k.

fler: kötülük, fenal›k.

tasarrufat-› gaybiye: gayp
âlemine ait bilemedi¤imiz ifl-
ler.
tefekkür: düflünme.
temafla: seyretme, seyir.
temerrüt: inatç›l›k.
tezyin: süsleme.
tu¤yan: azg›nl›k.
umum: genel, bütün.
vazife: görev, ödev.
zaman-› Âdem: Hz. Âdem za-
man›.
zira: çünkü.
zîfluur: fluur sahibi.
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yaparlar. ‹flte bunun için, Kur’ân-› Hakîm, öyle i’cazkâr
bir belâgatle ve öyle âlî ve bâhir üslûplarla ve öyle galî ve
zahir temsiller ve mesellerle ins ve cinni isyandan ve tu¤-
yandan zecreder ki, kâinat› titretir. Meselâ, “Ey ins ve
cin! Emirlerime itaat etmezseniz, haydi hudud-u mül-
kümden elinizden gelirse, ç›k›n›z” meseline iflaret eden

päGnƒ'ª°sùdG pQÉn£rbnG røpe GhoòoØrænJ r¿nG rºoàr©n£nà°rSG p¿pG ¢pùrfp’rGnh uøpr÷G nönûr©neÉnj
pA'B’'G u…nÉpÑna @ m¿Én£r∏o°ùpH s’pG n¿hoòoØrænJ n’ GhoòoØrfÉna ¢pVrQn’rGnh

mQÉnf røpe l®Gnƒo°T Énªoµr«n∏nY oπ°nSrôoj @ p¿ÉnH uònµoJ ÉnªoµqpHnQ
1@ p¿GnöpünàrænJ nÓna ¢lSÉnëofnh

ayetindeki azametli inzara ve dehfletli tehdide ve fliddetli
zecre dikkat et. Nas›l ins ve cinnin gayet ma¤rurâne te-
merrütlerini, gayet mu’cizâne bir belâgatle k›rar, aczleri-
ni ilân eder, saltanat-› rububiyetin geniflli¤i ve azameti
nispetinde ne kadar âciz ve bîçare olduklar›n› gösterir.

Güya flu ayetle, hem 
2 pÚ/WÉn«°sû∏pd ÉkeƒoLoQ ÉngÉnær∏n©nLnh ayetiyle

böyle diyor ki:

“Ey hakareti içinde ma¤rur ve mütemerrit ve ey zaaf
ve fakr› içinde serkefl ve muannit olan cin ve ins! Nas›l
cesaret edersiniz ki, isyan›n›zla öyle bir Sultan-› Zîflan’›n
evamirine karfl› geliyorsunuz ki; y›ld›zlar, aylar, günefller,
emirber neferleri gibi, emirlerine itaat ederler.

“Hem, tu¤yan›n›zla öyle bir Hâkim-i Zülcelâl’e karfl›
mübareze ediyorsunuz ki; öyle azametli mutî askerleri 
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fakr: muhtaçl›k.
galî: de¤erli.
gayet: son derece.
güya: sanki.
hakaret: küçüklük, de¤ersizlik.
Hâkim-i Zülcelâl: her fleye hük-
meden Allah.
hem: bununla birlikte.
hudud-u mülk: mülkün, idarenin
s›n›r›.
i’cazkâr: mu’cizeli.
ilân: duyurma, bildirme.
inkâr: reddetme.
ins: insan.
inzar: sak›nd›rma, uyarma.
isyan: bafl kald›rma, itaatsizlik.
iflaret: niflan, belirti.
itaat etme: ba¤l› kalma, uyma.
itaat: boyun e¤me.
kâinat: varl›klar.
ma¤rur: kendini be¤enmifl, gu-
rurlu.
ma¤rurâne: gururlu bir flekilde.
mesel: örnek, misal.
muannit: inatç›.
mu’cizâne: mu’cizeli, ola¤anüstü.
mutî: boyun e¤en, itaat eden.
mübareze: kavga.
mütemerrit: dik kafal›, inatç›.
nefer: asker.
nimet: ba¤›fl, ikram, iyilik.
nispet: oran ölçü.
Rab: yaratan, büyüten, terbiye ile
besleyen, yetifltiren.
saf: dizi, s›ra.
saltanat-› rububiyet: Allah’›n
tam bir hâkimiyetle bütün varl›k-
lar› yetifltirmesi, ihtiyaçlar›n› gi-
dermesi, uyum içinde sevk ve
idare etmesi.
serkefl: bafl kald›ran, asi.
Sultan-› Zîflan: flan› yüce sultan.
fliddet: sertlik, çokluk, kuvvet ve
güç derecesi.
tehdit: korkutma.
temerrüt: inatç›l›k.
temsil: benzetme, örnek.
tu¤yan: azg›nl›k, sapk›nl›k.
üslûp: ifade flekli, söyleme tarz›.
zaaf: zay›fl›k.
zahir: aç›k, görünür.
zecir: yasaklama, sak›nd›rma.

âciz: güçsüz.
acz: güçsüzlük.
âlî: yüksek, yüce.
asker: ordu mensubu.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.

azamet: büyüklük, yücelik.
bâhir: aç›k, anlafl›l›r.
belâgat: maksada ve duruma
uygun güzel söz söyleme.
bîçare: çaresiz.
cesaret: cesurluk.

cin: gözle görünmeyen ma-
nevî bir varl›k.
dehfletli: korkutucu.
emir: buyruk, ifl buyurma.
emirber: emir dinleyen.
evamir: emirler.

1. Ey cinler ve insanlar toplulu¤u! E¤er göklerin ve yerin s›n›rlar›ndan ç›k›p gitmeye gücünüz
yeterse, haydi, ç›k›n. Fakat Allah’›n verece¤i bir kuvvet olmadan ç›kamazs›n›z. • Rabbinizin
nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz? • Üzerinize saf ateflten bir alevle bak›r gibi k›z›l bir
duman sal›n›r da, birbirinize hiçbir yard›m›n›z dokunmaz. (Rahman Suresi: 33-35.)

2. fieytanlar için o kandilleri birer tafl yapt›k... (Mülk Suresi: 5.)



var, faraza fleytanlar›n›z dayanabilseler, onlar› da¤ gibi
güllelerle recmedebilirler.

“Hem, küfran›n›zla öyle bir Malik-i Zülcelâl’in memle-
ketinde isyan ediyorsunuz ki; ibad›ndan ve cünudundan
öyleleri var ki, de¤il sizin gibi küçücük âciz mahlûklar›,
belki farz-› muhal olarak da¤ ve arz büyüklü¤ünde birer
adüvv-ü kâfir olsayd›n›z, arz ve da¤ büyüklü¤ünde y›ld›z-
lar›, ateflli demirleri, fluvazl› nühaslar› size atabilirler, sizi
da¤›t›rlar.

“Hem, öyle bir kanunu k›r›yorsunuz ki; o kanun ile öy-
leler ba¤l›d›r, e¤er lüzum olsa, arz›n›z› yüzünüze çarpar,
gülleler gibi, küreniz misillü y›ld›zlar› üstünüze ya¤d›rabi-
lirler.”

Evet, Kur’ân’da baz› mühim tahflidat vard›r ki, düfl-
manlar›n kuvvetli oldu¤undan ileri gelmiyor. Belki, hafl-
metin izhar› ve düflman flenaatinin teflhiri gibi sebepler-
den ileri geliyor.

Hem, bazen kemal-i intizam› ve nihayet-i adli ve ga-
yet-i hilmi ve kuvvet-i hikmeti göstermek için, en büyük
ve kuvvetli esbab›, en küçük ve zay›f bir fleye karfl› tahflit
eder ve üstünde tutar; düflürtmez, tecavüz ettirmez. Me-
selâ flu ayete bak:

nÚ/æperDƒoŸrG oípdÉ°nUnh oπj/ôrÑ`pLnh o¬«ndrƒnenƒog %G s¿pÉna p¬r«n∏nY GnôngÉn¶nJ r¿pGnh
1

lÒp¡nX n∂pdnP nór©nH oánµp=Än ∏nŸrGnh

âciz: güçsüz, ac›nacak.
adl: adalet.
adüvv-ü kâfir: kâfir düflman.
arz: dünya, yeryüzü.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
cünud: askerler.
esbap: vas›talar, sebepler.
faraza: söz gelifli, varsayal›m ki.
farz-› muhal: olmayacak bir fleyi
olacakm›fl gibi düflünme, varsa-
y›m.
gayet: son derece, çok.
gülle: top mermisi.
haflmet: heybet, büyüklük.
hilim: aff› çok, yumuflakl›k.
ibad: kullar.
isyan: bafl kald›rma.
izhar: aç›¤a vurma.
kanun: yasa, usul.
kemal-i intizam: tam ve mü-
kemmel düzenlilik.
kuvvet-i hikmet: hikmetin kuv-
veti.
küfran: iyilik bilmeme.
lüzum: lâz›m olma hâli.
mahlûk: yarat›k.
Malik-i Zülcelâl: her fleyin gerçek
sahibi, sonsuz haflmet sahibi Al-

lah.
memleket: vatan.
misillü: benzeri.
mühim: önemli.
nihayet: son derece.

nühas: bak›r.
recim: tafllama.
flenaat: fenal›k, kötülük.
fleytan: lânetli, sapk›n, müna-
f›k.

fluvaz: dumans›z atefl.
tahflidat: y›¤›nak.
tahflit: y›¤ma, destekleme.
tecavüz: haddini aflma.
teflhir: sergileme, gösterme.

1. E¤er ona karfl› birbirinize arka ç›karsan›z, flüphesiz ki onun dostu Allah’t›r, Cebrail’dir ve sa-
lih mü’minlerdir. Üstelik melekler de onun yard›mc›s›d›r. (Tahrim Suresi: 4.)
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Ne kadar Nebî hakk›na hürmet ve ne kadar ezvac›n
hukukuna merhamet var. fiu mühim tahflidat, yaln›z hür-
met-i Nebînin azametini ve iki zaifenin flekvalar›n›n
ehemmiyetini ve haklar›n›n riayetini, Rahîmâne ifade et-
mek içindir.

YED‹NC‹ BASAMAK

Melekler ve semekler gibi, y›ld›zlar›n dahi gayet muh-
telif efratlar› vard›r. Bir k›sm› nihayet küçük, bir k›sm› ga-
yet büyüktür. Hatta, gökyüzünde her parlayana y›ld›z de-
nilir. ‹flte bu y›ld›z cinsinden bir nev’i de, nazenin sema
yüzünün murassa ziynetleri ve o a¤ac›n münevver mey-
veleri ve o denizin müsebbih bal›klar› hükmünde, Fât›r-›
Zülcelâl, Sâni-i Zülcemal onlar› yaratm›fl ve meleklerine
mesireler, binekler, menziller yapm›flt›r. Ve y›ld›zlar›n kü-
çük bir nev’ini de, fleyatinin recmine alet etmifl. ‹flte bu
recm-i fleyatin için at›lan flahaplar›n üç manas› olabilir:

• Birincisi: Kanun-u mübareze, en genifl dairede dahi
cereyan etti¤ine remiz ve alâmettir.

• ‹kincisi: Semavatta hüflyar nöbettarlar, mutî sekene-
ler var. Arzl› flerirlerin ihtilât›ndan ve istimalar›ndan hofl-
lanmayan cünudullah bulundu¤una ilân ve iflarettir.

• Üçüncüsü: Müzahrefat-› arziyenin mümessilât-› habi-
seleri olan casus fleytanlar›, temiz ve temizlerin meskeni
olan semay› telvis etmemek ve nüfus-u habise hesab›na
tecessüs ettirmemek için, edepsiz casuslar› korkutmak 
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hürmet-i nebî: peygambere say-
g›.
hüflyar: uyan›k.
ifade: anlatma.
ihtilât: kar›flma.
ilân: duyurma.
istima: dinleme.
iflaret: niflan, iz. .
kanun-u mübareze: çekiflme
mücadele kanunu.
mana: anlam.
melek: masum, temiz, nurdan
varl›klar.
menzil: konak, yer, mekân.
merhamet: flefkatle koruma.
mesire: seyir edilecek, gezilecek
yer.
mesken: oturulan yer, ev.
muhtelif: çeflitli, farkl›.
murassa: mücevherlerle süslen-
mifl.
mutî: boyun e¤en.
mühim: önemli.
mümessilât-› habise: kötü ve pis
temsilciler.
mü’min: iman eden.
münevver: nurlanm›fl, ayd›nl›k.
müsebbih: tesbih eden, Allah’›
anan.
müzahrefat-› arziye: yeryüzü-
nün pislikleri.
nazenin: nazl›.
nebî: peygamber, Hz. Muham-
med.
nev: çeflit, tür.
nihayet: son derece.
nöbettar: nöbetçi.
nüfus-u habise: kötü olan nefis-
ler.
Rahîmâne: merhametli olarak,
koruyarak.
recim: tafllama.
recm-i fleyatin: fleytanlar› taflla-
ma.
remiz: iflaretle ifade etme.
riayet: gözetme, kollama.
salih: iyi ifller sahibi.
Sâni-i Zülcemal: sonsuz güzellik
ve haflmet sahibi sanatl› yarat›c›,
Allah.
sekene: bir yerde kalanlar, yafla-
yanlar.
sema: gökyüzü.
semavat: semalar, gökler.
semek: bal›k.
flahap: gök tafl›, meteor.
flekva: flikâyet.
flerir: kötülük iflleyen, flerli.
fleyatin: fleytanlar.
fleytan: sapk›n, iblis.
tahflidat: y›¤›nak; öneminden do-
lay› bir fleyin üzerinde fazla dur-
malar.
tecessüs: gizlice araflt›rma, ca-
susluk yapma.
telvis: kirletme, pisletme.
zay›f: güçsüz.
ziynet: süs.

alâmet: iz belirti.
alet etmek: vas›ta yapmak.
arzl›: dünyal›, yerli.
azamet: büyüklük.
casus: gizli haber veren, ajan.
Cebrail: dört büyük melekten
biri.
cereyan etme: meydana gel-
me.

cünudullah: Allah’›n askerle-
ri.
daire: s›n›r, saha, alan.
edep: nezaket, utanma.
efrat: fertler.
ehemmiyet: çok önemli ol-
ma.
Ezvac-› Tahirat: peygamber
eflleri.

ezvaç: efller, han›mlar.
Fât›r-› Zülcelâl: benzersiz
fleyleri yaratan sonsuz hafl-
met sahibi Allah.
gayet: son derece, çok.
hak: hisse, pay.
hukuk: haklar.
hükmünde: gibi, de¤erinde.
hürmet: sayg›.



için at›lan manc›n›klar ve iflaret fiflekleri misillü, o fleytan-
lar› ebvab-› semadan o flahaplarla ret ve tartt›r.

‹flte y›ld›z böce¤i hükmünde olan kafa fenerine itimat
eden ve Kur’ân güneflinden gözünü yuman kozmo¤raf-
yac› efendi! fiu yedi basamaklarda iflaret edilen hakikat-
lere birden bak, gözünü aç, kafa fenerini b›rak, gündüz
gibi i'caz ›fl›¤› içinde flu ayetin manas›n› gör. O ayetin
semas›ndan bir hakikat y›ld›z› al; senin bafl›ndaki fleyta-
na at, kendi fleytan›n› recmet. Biz dahi etmeliyiz ve 
1 pÚ/WÉn«°sûdG päGnõnªng røpe n∂pH oPƒoYnG uÜnQ beraber demeliyiz.

2 ( oán©pWÉn≤rdG oánªrµpr◊Gnh ) oán̈ pdÉnÑrdG oáséo◊r G p¬ s∏p∏na
3 oº«/µn`◊r G oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG BÉ'ænàrªs∏nY Éne s’pG BÉ'ænd nºr∏pY '’ n∂nfÉnërÑ°oS

®
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
delil: k›lavuz, rehber.
ebvab-› sema: gök kap›lar›.
hak: do¤ru.
hakikat y›ld›z›: y›ld›z gibi gerçek.
hakikat: gerçek, as›l.
hikmet: gizli sebep, ‹lâhî gaye;
herkesin bilmedi¤i gizli maksat.
hüküm: de¤erinde.
i’caz: mu’cizeli.
iktibas: k›smen aktarma, al›nt›.
iflaret: niflan.
itimat eden: güvenen.
kafa feneri: kiflinin kendine ait
akl›, bilgisi.
kat’î: kesin.
kozmo¤rafya: astronomi, gök bi-
limi.
Kur’ân günefli: Kur’ân’›n hüküm-
leri, Kur’ân’›n nuru.
mana: anlam.
manc›n›k: düflmana a¤›r tafllar
f›rlatmak için kullan›lan savafl
aleti ve mermisi.
misillü: benzeri.
recim: tafllama.
ret: reddetme.
sema: gökyüzü.
flahap: atefl parças›.
fleytan: iblis, 
tart: kovma.
tenzih: Allah’› yüce tutma, mü-
nezzeh sayma.
vesvese: flüphe, kuruntu.
y›ld›z böce¤i: atefl böce¤i.

1. “Ey Rabbim, fleytanlar›n vesveselerinden Sana s›¤›n›r›m. (Mü’minun Suresi: 97.)

2. Tam ve kesin delil [ve aç›k ve kat’î görünen hikmet] Allah’›nd›r. (En’am Suresi 149. ayetten
iktibast›r.)

3. Seni her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. Senin bize ö¤retti¤inden baflka bizim hiç-
bir bilgimiz yoktur. Sen her fleyi hakk›yla bilir, her ifli hikmetle yapars›n. (Bakara Suresi: 32.)
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On Beflinci Sözün Zeyli
[Y‹RM‹ ALTINCI MEKTUBUN B‹R‹NC‹ MEBHASI]

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

W
$ÉpH ròp©nà°rSÉna lÆrõnf p¿Én£r«°sûdG nøpe n∂sænZnõrænj ÉsepGnh

3 oº«/∏n©rdG o™«/ª°sùdGnƒog o¬sfpG

Hüccetü’l-Kur’ân Aleflfleytan ve Hizbihî
‹blisi ilzam, fleytan› ifhâm, ehl-i tu¤yan› iskât eden

Birinci Mebhas:

Bîtarafâne muhakeme içinde fleytan›n müthifl bir desi-
sesini kat’î bir surette reddeden bir vak›ad›r. O vak›an›n
mücmel bir k›sm›n› on sene evvel Lemaat’ta yazm›flt›m.
fiöyle ki:

Bu risalenin telifinden on bir sene evvel Ramazan-›
fierifte ‹stanbul Bayezit Cami-i fierifinde haf›zlar› dinli-
yordum. Birden, flahs›n› görmedim, fakat manevî bir ses
iflittim gibi bana geldi. Zihnimi kendine çevirdi; hayalen
dinledim. Bakt›m ki, bana der:

“Sen, Kur’ân’› pek âlî, çok parlak görüyorsun. Bîtara-
fâne muhakeme et, öyle bak. Yani bir befler kelâm› farz
et bak; acaba o meziyetleri, o ziynetleri görecek misin?”
dedi.

SÖZLER | 299 ON BEfi‹NC‹ SÖZ

aleflfleytan ve hizbihî: fleytan ve
taraftarlar›na.
âlî: yüksek, yüce.
befler: insan.
bîtarafâne: tarafs›z olarak.
cami-i flerif: flerefli cami.
desise: hile.
ehl-i tu¤yan: azg›nl›k ve taflk›nl›k
yapan putperest.
evvel: önce.
farz etmek: kabul etmek, var-
saymak.
haf›z: Kur’ân-› Kerîm’i ezberden
okuyan.
hakk›yla bilmek: en do¤rusunu
bilmek.
hayalen: hayal olarak.
Hüccetü’l-Kur’ân: Kur’ân’›n delili.
iblis: fleytan.
ifhâm: delil göstererek susturma.
ilzam: susturma.
iskât: hükümsüz k›lma.
kat’î: kesin.
kelâm: söz.
Lemaat: Risale-i Nur’dan bir eser.
manevî: maneviyat ile ilgili; mad-
dî olmayan.
mebhas: k›s›m, bölüm.
meziyet: vas›f, özellik.
muhakeme: ak›l yürütme, de¤er-
lendirme.
muhakeme: düflünme, ak›l yü-
rütme.
mücmel: özetlenmifl.
müthifl: korkunç.
Ramazan-› fierif: flerefli Ramazan
ay›.
red: kabul etmeme.
risale: mektup.
suret: tarz, biçim.
flah›s: kendi.
fleytan: iblis.
telif: yaz›l›fl.
tesbih: Allah’› anma.
vak›a: olay.
vesvese: flüphe.
zeyil: ek, ilâve.
zihin: ak›l, fikir.
ziynet: süs, güzellik.

1. Allah’›n ad›yla. O her türlü kusur ve noksandan uzakt›r.

2. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp, Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)

3. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • fieytandan sana bir vesvese geldi¤inde Allah’a s›-
¤›n. fiüphesiz ki O her fleyi hakk›yla ifliten, her fleyi hakk›yla bilendir. (Fuss›let Suresi: 36.)

] Ayn› zamanda Yirmi Al-
t›nc› Mektubun Birinci
Mebhas› da olan On Be-
flinci Sözün Zeyli, Bar-
la’da 1932’de telif edil-
mifltir.



Hakikaten ben de ona aldand›m, befler kelâm› farz
edip, öyle bakt›m. Gördüm ki, nas›l Bayezit’in elektrik
dü¤mesi çevrilip söndürülünce ortal›k karanl›¤a düfler;
öyle de, o farz ile, Kur’ân’›n parlak ›fl›klar› gizlenmeye
bafllad›. O vakit anlad›m ki, benim ile konuflan fleytand›r;
beni vartaya yuvarland›r›yor. Kur’ân’dan istimdat ettim.
Birden, bir nur kalbime geldi; müdafaaya kat’î bir kuvvet
verdi. O vakit flöylece fleytana karfl› münazara bafllad›.

Dedim: Ey fleytan! Bîtarafâne muhakeme, iki taraf or-
tas›nda bir vaziyettir. Hâlbuki, hem senin, hem insanda-
ki senin flakirtlerin, dedi¤iniz bîtarafâne muhakeme ise,
taraf-› muhalifi iltizamd›r. Bîtarafl›k de¤ildir, muvakkaten
bir dinsizliktir. Çünkü, Kur’ân’a kelâm-› befler diye bak-
mak ve öyle muhakeme etmek, fl›kk-› muhalifi esas tut-
makt›r, bat›l› iltizamd›r. Bîtarafâne muhakeme de¤ildir,
belki bat›la tarafgirliktir.

fieytan dedi ki: “Öyle ise, ne Allah’›n kelâm›, ne de
befler kelâm› deme; ortada farz et, bak.”

Ben dedim: O da olamaz. Çünkü, “münazaünfîh” bir
mal bulunsa, e¤er iki müddei birbirine yak›n ise ve kur-
biyet-i mekân varsa, o vakit, o mal ikisinden baflka biri-
nin elinde veya ikisinin elleri yetiflecek bir surette bir ye-
re b›rak›lacak. Hangisi ispat etse, o al›r. E¤er o iki müd-
dei birbirine gayet uzak, biri maflr›kta biri ma¤ripte ise,
o vakit kaideten, “sahibülyed” kim ise, onun elinde b›ra-
k›lacakt›r. Çünkü, ortada b›rakmak kabil de¤ildir.

bat›l: gerçek ve do¤ru olmayan.
befler kelâm›: insan sözü.
befler: insan.
bîtarafâne: tarafs›zca.
bîtarafl›k: tarafs›zl›k.
esas: as›l.
farz etmek: varsaymak.
hakikaten: do¤rusu.
hâlbuki: oysaki, öyle iken, gerçek
flu ki.
iltizam: taraf tutma.
ispat: delil, kan›t.
istimdat: yard›ma ça¤›rma.
kabil: mümkün.
kat’î: kesin.
kelâm: söz.
kelâm-› befler: insan sözü.

kurbiyet-i mekân: mekân
yak›nl›¤›.
ma¤rip: bat›.
maflr›k: do¤u.
muhakeme: de¤erlendirme,
düflünme.
muvakkaten: geçici olarak.
müdafaa: savunma.

müddei: iddia sahibi.
münazara: tart›flma.
münazaünfîh: hakk›nda tar-
t›fl›lan.
sahibülyed: elinde tutan
kimse.
suret: biçim.
flakirt: talebe, ö¤renci.

fleytan: sapk›n, iblis.

fl›kk-› muhalif: karfl› taraf, z›t
görüfl.

taraf-› muhalif: karfl› taraf.

vakit: zaman.

varta: uçurum, tehlike.

vaziyet: durufl, durum.
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‹flte, Kur’ân k›ymettar bir mald›r. Befler kelâm› Ce-
nab-› Hakk›n kelâm›ndan ne kadar uzaksa, o iki taraf, o
kadar, belki hadsiz birbirinden uzakt›r. ‹flte, serâdan Sü-
reyya’ya kadar birbirinden uzak o iki taraf ortas›nda b›-
rakmak mümkün de¤ildir. Hem, ortas› yoktur. Çünkü,
vücut ve adem gibi ve nak›zeyn gibi iki z›dd›rlar; ortas›
olamaz. Öyle ise, Kur’ân için sahibülyed, taraf-› ‹lâhîdir.
Öyle ise, Onun elinde kabul edilip, öylece delâil-i ispata
bak›lacak. E¤er, öteki taraf Onun kelâmullah oldu¤una
dair bütün bürhanlar› birer birer çürütse, elini Ona uza-
tabilir; yoksa uzatamaz.

Heyhat! Binler berahin-i kat’iyenin m›hlar›yla Arfl-›
Azama çak›lan bu muazzam p›rlantay›, hangi el bütün o
m›hlar› söküp, o direkleri kesip onu düflürebilir?

‹flte ey fleytan! Senin ra¤m›na, ehl-i hak ve insaf, bu
suretteki hakikatli muhakeme ile muhakeme ederler.
Hatta en küçük bir delilde dahi Kur’ân’a karfl› imanlar›n›
ziyadelefltirir. Senin ve flakirtlerinin gösterdi¤i yol ise:

Bir kere befler kelâm› farz edilse, yani Arfla ba¤lanan
o muazzam p›rlanta yere at›lsa, bütün m›hlar›n kuvvetin-
de ve çok bürhanlar›n metanetinde bir tek bürhan lâz›m
ki, onu yerden kald›r›p Arfl-› manevîye çaks›n. Tâ küfrün
zulümat›ndan kurtulup, iman›n envar›na eriflsin. Hâlbu-
ki, buna muvaffak olmak pek güçtür. Onun için, senin
desisen ile, flu zamanda bîtarafâne muhakeme sureti al-
t›nda çoklar› iman›n› kaybediyorlar.
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hâlbuki: do¤rusu flu ki.
heyhat: çok yaz›k!
iman: inanç.
kabul: raz› olma,
kelâm: söz.
kelâmullah: Allah’›n kelâm›.
k›ymettar: de¤erli.
küfür: imans›zl›k.
lâz›m: gerekli.
metanet: sa¤laml›k.
m›h: çivi.
muazzam: çok büyük.
muhakeme: de¤erlendirme, dü-
flünme.
muvaffak: baflar›l›.
mümkün: imkân dahilinde.
nak›zeyn: z›t olan iki fley.
ra¤m›na: z›dd›na.
sahibülyed: mal› elinde tutan
kimse.
serâ: yeryüzü.
suret: biçim, flekil.
Süreyya: Ülker Y›ld›z›.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fleytan: iblis.
taraf-› ‹lâhî: Allah’›n taraf›.
vücut: varl›k.
z›t: aksi, tersi.
ziyade: çok, fazla.
zulümat: karanl›klar.

adem: yokluk.
arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
Arfl-› Azam: Allah’›n yüce ka-
t›.
arfl-› manevî: manevî arfl,
makam.
berahin-i kat’iye: kesin delil-
ler.

befler: insan.
bîtarafâne: tarafs›zca.
bürhan: ispat.
Cenab-› Hak: Allah.
dair: ait, ilgili.
delâil-i ispat: ispatla ilgili de-
liller.
delil: flahit.

desise: aldatmaca, hile.
ehl-i hak: hak ehli.
envar: nurlar, ayd›nl›klar.
farz etmek: varsaymak, ka-
bul etmek.
had: s›n›r.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikat: gerçek.



fieytan döndü ve dedi: “Kur’ân befler kelâm›na benzi-
yor; onlar›n muhaveresi tarz›ndad›r. Demek, befler kelâ-
m›d›r. E¤er, Allah’›n kelâm› olsa, Ona yak›flacak, her ci-
hetçe harikulâde bir tarz› olacakt›. Onun sanat› nas›l be-
fler sanat›na benzemiyor; kelâm› da benzememeli.”

Cevaben dedim: Nas›l ki, Peygamberimiz (a.s.m.)
mu’cizat›ndan ve hasaisinden baflka, ef’al ve ahval ve et-
var›nda befleriyette kal›p, befler gibi, âdet-i ‹lâhiyeye ve
evamir-i tekviniyesine münkad ve mutî olmufl; o da so-
¤uk çeker, elem çeker, ve hakeza... Her bir ahval ve et-
var›nda harikulâde bir vaziyet verilmemifl—tâ ki, ümme-
tine ef’aliyle imam olsun, etvar›yla rehber olsun, umum
harekât›yla ders versin. E¤er, her etvar›nda harikulâde
olsa idi, bizzat her cihetçe imam olamazd›, herkese mür-
flid-i mutlak olamazd›, bütün ahvaliyle “rahmetenlilâle-
mîn”1 olamazd›.

Aynen öyle de, Kur’ân-› Hakîm, ehl-i fluura imamd›r,
cin ve inse mürflittir, ehl-i kemale rehberdir, ehl-i hakika-
te muallimdir. Öyle ise, beflerin muhaverat› ve üslûbu
tarz›nda olmak zarurî ve kat’îdir. Çünkü, cin ve ins mü-
nacat›n› ondan al›yor, duas›n› ondan ö¤reniyor, mesaili-
ni onun lisan›yla zikrediyor, edeb-i muafleretini ondan ta-
allüm ediyor, ve hakeza, herkes onu merci yap›yor. Öy-
le ise, e¤er Hazret-i Mûsa Aleyhisselâm›n Tur-i Sina’da
iflitti¤i kelâmullah tarz›nda olsa idi, befler bunu dinlemek-
te, iflitmekte tahammül edemezdi ve merci edemezdi.
Hazret-i Mûsa Aleyhisselâm gibi bir ulülazm, ancak 

âdet: her vakit yap›lan.
âdet-i ‹lâhiye: Allah’›n âdeti, ka-
nunu.
ahval: hâller, durumlar.
befler: insan.
befleriyet: insanl›k.
bizzat: kendisi.
cevaben: cevap olarak.
cihet: yön.
cihetçe: yönüyle.
cin: gözle görünmez manevî bir
varl›k.
edeb-i muafleret: görgü ve ahlâk
kural›.
ef’al: fiiller, ifller.
ehl-i hakikat: do¤ru yana.
ehl-i kemal: olgun de¤erli.
ehl-i fluur: fluur sahipleri.
elem: üzüntü, ac›.
etvar: tav›rlar, hareketler.
evamir-i tekviniye: yaratma içe-
ren emirler.
hakeza: böylece.
harekât: hareket.
harikulâde: fevkalâde, ola¤anüs-
tü.
hasais: vas›flar, özellikler.
Hazret-i Mûsa: bkz. fiah›s Bilgile-
ri, Mûsa (a.s.).
imam: önder, rehber, delil.
ins: insan.
kat’î: kesin.
kelâm: söz.
kelâmullah: Allah’›n kelâm›.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmetler ve fay-
dalar bulunan Kur’ân.
lisan: dil.
merci: kaynak, bafl vurulacak
yer.
mesail: meseleler, problemler.
muallim: ders veren ö¤retmen.
mu’cizat: mu’cizeler.
muhaverat: karfl›l›kl› konuflma-
lar.
muhavere: konuflma.
mutî: itaat eden, emre uyan.
münacat: gizlice dua etmek.
münkad: boyun e¤en.
mürflid-i mutlak: gerçek irflat
edici.
mürflit: do¤ru yolu gösteren, irflat
eden, rehber.
rahmetenlilâlemîn: bütün âlem-
lere rahmet olan.
rehber: yol gösteren, delil.
sanat: ustal›k, hüner, marifet.

taallüm: ö¤renme.
tahammül: dayanma.
tarz: flekil, biçim, suret.
Tur-i Sina: Sina Da¤›.
ulülazm: üstün azim ve irade

sahipleri. Bu özelliklere sahip
Hz. Muhammed, Hz. ‹sa, Hz.
Mûsa, Hz. ‹brahim, Hz. Nuh
aleyhimessalâtü vesselâm.
umum: bütün.

ümmet: bütün Müslümanlar.
üslûp: ifade yolu, flekli.
vaziyet: durum, hâl.
zarurî: mecburî, zorunlu.
zikir: anma.

1. Enbiya Suresi: 107.
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birkaç kelâm› iflitmeye tahammül etmifltir. Mûsa Aleyhis-
selâm demifl:

1 pánæp°ùrdn’rG p™«/ªnL oIsƒob /‹ *G n∫Énb ? n∂oenÓnc GnònµngnG
fieytan döndü, yine dedi ki: “Kur’ân’›n mesaili gibi,

çok zatlar o çeflit meseleleri din nam›na söylüyorlar.
Onun için, bir befler, din nam›na böyle bir fley yapmak
mümkün de¤il mi?”

Cevaben Kur’ân’›n nuruyla dedim ki:

Evvelâ: Dindar bir adam, din muhabbeti için, “Hak
böyledir, hakikat budur. Allah’›n emri böyledir” der. Yok-
sa, Allah’› kendi keyfine konuflturmaz. Hadsiz derece
haddinden tecavüz edip, Allah’›n taklidini yap›p, Onun

yerinde konuflmaz. 
2 $G n¤nY nÜnònc røsªpe oºn∏rXnG rønªna düstu-

rundan titrer.

Ve saniyen: Bir befler kendi bafl›na böyle yapmas› ve
muvaffak olmas› hiçbir cihetle mümkün de¤ildir, belki,
yüz derece muhaldir. Çünkü, birbirine yak›n zatlar birbi-
rini taklit edebilirler, bir cinsten olanlar birbirinin sureti-
ne girebilirler, mertebece birbirine yak›n olanlar, birbiri-
nin makamlar›n› taklit edebilirler. Muvakkaten, insanlar›
i¤fal ederler; fakat, daimî i¤fal edemezler. Çünkü, ehl-i
dikkat nazar›nda alâküllihâl, etvar ve ahvali içindeki ta-
sannuatlar ve tekellüfatlar sahtekârl›¤›n› gösterecek; hile-
si devam etmeyecek. E¤er, sahtekârl›kla taklide çal›flan,
ötekinden gayet uzaksa, meselâ adî bir adam, ‹bni Sina 
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rine getiren.
ehl-i dikkat: dikkatle inceleyen-
ler.
etvar: hâl ve hareketler, ifller.
evvelâ: birinci olarak.
had: yetki, de¤er; s›n›r.
hadis-i flerif: Peygamberimizden
aktar›lan sözlerin genel ad›.
hak: do¤ru, gerçek.
hakikat: gerçek.
hile: aldatma.
i¤fal: aldat›lma.
kelâm: söz.
keyif: heves.
mertebe: derece, basamak.
mesail: meseleler.
muhabbet: sevgi.
muhal: imkâns›z.
muvaffak: baflar›.
muvakkaten: geçici olarak.
mümkün: imkân dahilinde, kabil,
olabilir.
nazar: bak›fl.
sahtekâr: düzenbaz.
saniyen: ikinci olarak.
suret: biçim.
tahammül: dayanma, sab›r.
taklit: benzetme.
tasannuat: yapmac›k hareketler.
tekellüfat: zoraki davran›fllar.
zalim: zulmeden.
zat: kifli.

adî: baya¤›.
ahval: hâller.
alâküllihâl: ister istemez.

befler: insan.
cevaben: cevap olarak.
cihet: yan, yön.

cins: soy, çeflit.
daimî: sürekli.
dindar: dininin emirlerini ye-

1. “Senin konuflman böyle midir?” Allah buyurdu: “Bütün dillerin kuvveti benimdir.” (‹bni Ke-
sir, 1:505; Mu'cemü't-Taberanî, Evsat, 1:991. Süyutî, Dürrü’l-Mensur, 3:536.)

2. Allah ad›na yalan söyleyenden daha zalim kim vard›r? (Zümer Suresi: 32.)



gibi bir dâhîyi ilimde taklit etmek istese ve bir çoban bir
padiflah›n vaziyetini tak›nsa, elbette hiç kimseyi aldata-
mayacak; belki kendi maskara olacak. Her bir hâli ba¤›-
racak ki, “Bu sahtekârd›r!”

‹flte—hâflâ, yüz bin defa hâflâ—Kur’ân befler kelâm›
farz edildi¤i vakit, nas›l bir y›ld›z böce¤i bin sene tekellüf-
süz hakikî bir y›ld›z olarak rasat ehline görünsün? Hem,
bir sinek, bir sene tamamen tavus suretini tasannusuz,
temafla ehline göstersin? Hem, sahtekâr, âmî bir nefer,
namdar, âlî bir müflirin tavr›n› tak›ns›n, makam›nda otur-
sun, çok zaman öyle kals›n, hilesini ihsas etmesin? Hem,
müfteri, yalanc›, itikats›z bir adam, müddet-i ömründe
daima en sad›k, en emin, en mutekit bir zat›n keyfiyeti-
ni ve vaziyetini en müdakkik nazarlara karfl› telâfls›z gös-
tersin, dâhîlerin nazar›nda tasannuu saklans›n? Bu ise,
yüz derece muhaldir; ona hiçbir zîak›l mümkün diyemez.
Öyle de; farz etmek dahi, bedihî bir muhali vaki farz et-
mek gibi bir hezeyand›r.

Aynen öyle de, Kur’ân’› kelâm-› befler farz etmek, lâ-
z›m gelir ki: Âlem-i ‹slâm›n semas›nda bilmüflahede pek
parlak ve daima envar-› hakaik› neflreden bir y›ld›z-› ha-
kikat, belki bir flems-i kemalât telâkki edilen Kitab-› Mü-
bin’in mahiyeti, hâflâ, bir y›ld›z böce¤i hükmünde tasan-
nucu bir beflerin hurafatl› bir düzmesi olsun; ve en yak›-
n›nda olanlar ve dikkatle ona bakanlar, fark›nda bulun-
mas›n; ve onu daima âlî ve menba-› hakaik bir y›ld›z bil-
sin. Bu ise, yüz derece muhal olmakla beraber, sen ey
fieytan, yüz derece fleytaniyette ileri gitsen, buna imkân 

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi.
âlî: yüksek.
âmî: cahil.
bedihî: aç›k olan.
befler: insan.
bilmüflahede: görerek.
dâhî: yüksek anlay›fl sahibi, zeki.
daima: sürekli.
emin: güvenilir.
envar-› hakaik: gerçek nurlar.
farz etmek: kabul etmek, var-
saymak.
hakikî: gerçek.
hâli: vaziyeti.
hâflâ: asla.
hezeyan: saçmalama.
hile: aldatma.
hurafat: hurafeler, bofl, bat›l fley-
ler.
ihsas: hissettirme.
ilim: bilme, bilgi.
imkân: olabilirlik.
itikat: inanma, iman, inanç.
kelâm: söz.
kelâm-› befler: insan sözü.
keyfiyet: özellik.
Kitab-› Mübin: kudret kitab›.
lâz›m: gerek.
mahiyet: as›l, esas.
makam: memuriyet derecesi,
rütbe.
maskara: gülünç.
muhal: imkâns›z.
mutekit: itikat eden, inanm›fl.
müdakkik: inceleyen.
müddet-i ömür: yaflam süresi.
müfteri: iftira eden.
mümkün: olabilir, kabil.
müflir: emir veren, mareflal.
namdar: meflhur.
nazar: bak›fl, görüfl.
nefer: rütbesiz asker.

neflir: da¤›tma, yayma.
rasat: gözlem, inceleme.
sad›k: do¤ru.
sahtekâr: düzenbaz.
sema: gökyüzü, ufuk.
flems-i kemalât: mükemmel-
liklerin günefli.
fleytan: sapk›n, iblis.

fleytaniyet: aldat›c›l›k.
taklit: benzetme.
tasannu: yapmac›k, sun’î ol-
ma, yapayl›k.
tav›r: durum.
tekellüf: sahte tav›r.
telâkki: anlay›fl.
telâfl: endifle.

temafla: bakma, seyir.
vaki: vuku bulan.
vakit: zaman.
vaziyet: durum.
y›ld›z-› hakikat: hakikat y›l-
d›z›.
zat: kifli, flah›s.
zîak›l: ak›l sahibi.
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verdiremezsin, bozulmam›fl hiçbir akl› kand›ramazs›n.
Yaln›z, manen pek uzaktan bakt›rmakla aldat›yorsun; y›l-
d›z›, y›ld›z böce¤i gibi küçük gösteriyorsun.

Salisen: Hem, Kur’ân’› befler kelâm› farz etmek, lâ-
z›m gelir ki, âsâr›yla, tesirat›yla, netaiciyle âlem-i insani-
yetin bilmüflahede en ruhlu ve hayatfeflan, en hakikatli
ve saadetresan, en cemiyetli ve mu’cizbeyan, âlî mezi-
yetleriyle yald›zl› bir Furkan’›n gizli hakikati, hâflâ, mu-
avenetsiz, ilimsiz bir tek insan›n sahtekâr, adî fikrinin tas-
niat› olsun; ve yak›ndan onu temafla eden ve merakla
dikkat eden büyük zekâlar, ulvî dehalar, onda hiçbir za-
man, hiçbir cihette sahtekârl›k ve tasannu eserini gör-
mesin, daima ciddiyeti, samimiyeti, ihlâs› bulsun.

Bu ise, yüz derece muhal olmakla beraber, bütün ah-
valiyle, akvaliyle, harekât›yla bütün hayat›nda emaneti,
iman›, emniyeti, ihlâs›, ciddiyeti istikameti gösteren ve
ders veren ve s›dd›kînleri yetifltiren, en yüksek, en par-
lak, en âlî haslet telâkki edilen ve kabul edilen bir zat› en
emniyetsiz, en ihlâss›z, en itikats›z farz etmekle, muzaaf
bir muhali vaki görmek gibi, fleytan› dahi utand›racak bir
hezeyan-› küfrîdir. Çünkü flu meselenin ortas› yoktur.
Zira, farz-› muhal olarak, Kur’ân kelâmullah olmazsa,
Arfltan zemine düfler gibi sukut eder, ortada kalmaz.
Mecma-› hakaik iken menba-› hurafat olur. Ve o harika
ferman› gösteren zat—hâflâ, sümme hâflâ—e¤er Resu-
lullah olmazsa, âlây›illiyyin den esfel-i safilîne sukut et-
mek ve menba-› kemalât derecesinden maden-i desais
makam›na düflmek lâz›m gelir; ortada kalmaz. Zira, 
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farz etmek: kabul etme, varsay-
ma.
farz-› muhal: olmayan› var say-
ma.
ferman: emir.
Furkan: Kur’ân-› Kerîm’in bir ismi.
hakikat: gerçek.
harekât: hareketler.
harika: ola¤anüstü.
haslet: güzel huy.
hâflâ: kat’iyen, asla, öyle de¤ildir.
hayatfeflan: hayat saçan.
ihlâs: içten samimî, samimiyet.
iman: inanma, inanç.
istikamet: dos do¤ruluk.
itikat: bir fikre ba¤lanma.
kelâmullah: Allah’›n sözleri.
kemalât: iyilikler, mükemmel
fleyler.
lâz›m: gerekli.
maden-i desais: hilelerin kayna¤›
makam: yer, mevki.
mecma-› hakaik: gerçeklerin
topland›¤› yer.
menba: kaynak.
mesele: misal, örnek.
muavenet: yard›m.
mu’cizbeyan: beyan› herkesi âciz
b›rakan.
muhal: imkâns›z.
muzaaf: iki kat.
netaiç: neticeler.
Resulullah: Allah’›n Resulü, Hz.
Muhammed.
saadetresan: insan› mutlu k›lan.
sahtekâr: düzenbaz.
salisen: üçüncüsü.
samimiyet: içtenlik.
s›dd›kîn: davas›na sad›k, do¤ru.
sukut: düflme.
sümme hâflâ: kat’iyen olmaz.
fleytan: iblis, sapk›n.
tasannu eseri: yapmac›k ve uy-
durma; yak›flt›rma sonucu.
tasannuat: yapmac›k hareketler
ifller.
telâkki: anlay›fl.
temafla: dikkatle seyretme.
tesirat: tesirler, etkiler.
ulvî: yüksek.
vaki: vuku bulan, olan.
zat: kendi, kifli, flah›s.
zekâ: düflünme, ak›l yürütme.
zemin: yer.
zira: çünkü.

adî: baya¤›.
ahval: durumlar.
akval: sözler.
âlây›illiyyin: Allah kat›nda en
iyilerin derecesi.
âlem-i insaniyet: insanl›k
âlemi.
âlî: yüksek.

arfl: gökler üstü yükseklik.
âsâr: eserler.
befler kelâm›: insan sözü.
bilmüflahede: görerek.
cemiyetli: kapsaml›.
ciddiyet: ciddîlik, a¤›r bafll›.
cihet: yön, taraf.
daima: her vakit.

deha: çok ak›ll›l›k, üstün ze-
kâ.
desais: hileler, aldatmalar.
emanet: güvenilir kimseye
b›rak›lan.
emniyet: güvenlik.
esfel-i safilîn: afla¤›lar›n en
afla¤›s›.



Allah nam›na iftira eden, yalan söyleyen, en edna bir de-
receye düfler. Bir sine¤i daimî bir surette tavus görmek ve
tavusun büyük evsaf›n› onda her vakit müflahede etmek
ne kadar muhal ise, flu mesele de öyle muhaldir. F›traten
ak›ls›z, sarhofl bir divane lâz›m ki buna ihtimal versin.

Rabian: Hem, Kur’ân’› kelâm-› befler farz etmek; lâ-
z›m gelir ki, nev-i benîâdemin en büyük ve muhteflem or-
dusu olan ümmet-i Muhammediyenin (a.s.m.) mukaddes
kumandan› olan Kur’ân, bilmüflahede kuvvetli kanunla-
r›yla, esasl› düsturlar›yla, nafiz emirleriyle o pek büyük
orduyu, iki cihan› fethedecek bir derecede bir intizam
verdi¤i ve bir inzibat alt›na ald›¤› ve maddî manevî teçhiz
etti¤i ve umum o efrad›n derecat›na göre ak›llar›n› talim
ve kalplerini terbiye ve ruhlar›n› teshir ve vicdanlar›n› tat-
hir ve aza ve cevarihlerini istimal ve istihdam etti¤i hâl-
de—hâflâ, yüz bin defa hâflâ—kuvvetsiz, k›ymetsiz, as›l-
s›z bir düzme farz edip, yüz derece muhali kabul etmek
lâz›m gelmekle beraber, müddet-i hayat›nda ciddî hare-
kât›yla Hakk›n kanunlar›n› benîâdeme  ders veren ve sa-
mimî ef’aliyle hakikatin düsturlar›n› beflere talim eden ve
halis ve makul akvaliyle istikametin ve saadetin usulleri-
ni gösteren ve tesis eden ve bütün tarihçe-i hayat›n›n fla-
hadetiyle Allah’›n azab›ndan çok havf eden ve herkesten
ziyade Allah’› bilen ve bildiren1 ve nev-i beflerin beflten
birisine ve küre-i arz›n yar›s›na bin üç yüz elli sene ke-
mal-i haflmet ile kumandanl›k eden ve cihan› velveleye
veren ve flöhretfliar fluunat›yla nev-i beflerin belki kâina-
t›n elhak medar-› fahri olan bir zat›—hâflâ, yüz bin defa 

akval: sözler, söylemler.
aza: organlar, uzuvlar.
azap: ceza.
benîâdem: Âdemo¤ullar›, insan-
lar.
befler: insan.
bilmüflahede: görerek.
cevarih: öz de¤erler.
ciddî: a¤›rbafll›, sakin.
cihan: dünya.
daimî: sürekli.
derecat: seviyeler, aflamalar.
divane: deli.
düstur: kanun, kural.
edna: pek afla¤›.
ef’al: davran›fllar.
efrat: bireyler, fertler.
elhak: do¤rusu.
esas: as›l temel.
farz etmek: kabul etmek, var-
saymak.
fetih: kuflat›p kazanma.
f›traten: yarat›l›fltan.
hakikat: do¤ru ‹slâmiyet.
halis: hilesiz.
harekât: hareketler.
hâflâ: asla, öyle de¤ildir.
havf: korku.
iftira: yalanla birine suç yükleme.
ihtimal: olabilirlik.
intizam: düzgünlük.
inzibat: huzur, düzenlilik.
istihdam: çal›flt›rma.
istikamet: do¤ruluk, dürüstlük.
istimal: kullanma.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
kanun: yasa, temel kurallar.
kelâm-› befler: insan sözü.
kemal-i haflmet: mükemmel
gösteriflli büyüklük.
kumandan: komutan.
küre-i arz: dünya, yer küre.
lâz›m: gerekli, olabilir.
maddî: d›fl görünüm.
makul: akla uygun.
manevî: ruha ve içe yönelik.
medar-› fahir: övünme sebebi.
mesele: önemli problem.
muhal: olmayacak fley, imkâns›z.
muhteflem: görkemli, flanl›.
mukaddes: kutsal, temiz.
müddet-i hayat: yaflam süresi.
müflahede: görmek.
nafiz: tesirli, faydal›.
nam: isim.
nev-i benîâdem: insan o¤lu cinsi.
nev-i befler: insano¤lu, insan
nesli, insanl›k.
ordu: amaçta birleflmifl insanlar›n
tamam›.
rabian: dördüncüsü.
saadet: mutluluk.
samimî: içten.
suret: biçim, flekil.
flöhretfliar: flöhret sahibi.
fluunat: olaylar.
talim: ö¤retme, e¤itme.

tarihçe-i hayat: biyografi.
tathir: temizlenme.
teçhiz: donat›lm›fl.
terbiye: kabiliyetlerini gelifl-
tirme.
teshir: emrine itaat ettirme.

tesis: meydana getirme.
umum: bütün.
usul: as›l, do¤ru, öz.
ümmet-i Muhammediye: Hz.
Muhammed’in ümmeti.
vakit: zaman.

velvele: heyecan.

vicdan: iyiyi kötüden ay›rt et-
meye yard›mc› olan ahlâkî
duygu.

zat: flah›s, kifli.

ziyade: çok, fazla.

1. Buharî, Edep: 72, ‹'tisam: 5; Müslim, Fezail: 127, 128; Müsned, 6:45, 181.
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hâflâ—sahtekâr, Allah’tan korkmaz ve bilmez ve haysiye-
tini tan›maz, insaniyetin adî derecesinde farz etmekle
yüz derece muhali birden irtikâp etmek lâz›m gelir. Çün-
kü, flu meselenin ortas› yoktur. Zira, farz-› muhal olarak,
Kur’ân kelâmullah olmazsa, Arfltan düflse, ortada kala-
maz; belki, yerde yalanc› birinin mal› oldu¤unu kabul et-
mek lâz›m gelir. Bu ise, ey fleytan, yüz derece, sen, kat-
merli bir fleytan olsan, bozulmam›fl hiçbir akl› kand›ra-
mazs›n ve çürümemifl hiçbir kalbi ikna edemezsin.

fieytan döndü, dedi: “Nas›l kand›ramam? Ekser insan-
lara ve insan›n meflhur âk›llerine Kur’ân’› ve Muham-
med’i inkâr ettirdim.”

Elcevap :
Evvelâ: Gayet uzak mesafeden bak›lsa, en büyük fley,

en küçük fley gibi görünebilir; bir y›ld›z, bir mum kadar
denilebilir.

Saniyen: Hem, tebeî, sathî bir nazarla bak›lsa, gayet
muhal bir fley, mümkün görünebilir. Bir zaman, bir ihti-
yar adam, Ramazan hilâlini görmek için semaya bakm›fl.
Gözüne bir beyaz k›l inmifl; o k›l› ay zannetmifl, “Ay› gör-
düm” demifl. ‹flte, muhaldir ki, hilâl, o beyaz k›l olsun.
Fakat, kasten ve bizzat aya bakt›¤› ve o saç› tebeî ve do-
lay›s›yla ve ikinci derecede göründü¤ü için, o muhali
mümkün telâkki etmifl.

Salisen: Hem, kabul etmemek baflkad›r, inkâr etmek
baflkad›r. Adem-i kabul bir lâkaytl›kt›r, bir göz kapamak-
t›r ve cahilâne bir hükümsüzlüktür. Bu surette, çok mu-
hal fleyler onun içinde gizlenebilir; onun akl› onlarla 

SÖZLER | 307 ON BEfi‹NC‹ SÖZ

lâz›m: gerekli, gerek.
mesafe: ara.
mesele: sorun.
meflhur: tan›nm›fl, flöhretli.
muhal: olmas› düflünülemeyen,
imkâns›z.
mümkün: olabilir, kabil.
nazar: bak›fl.
sahtekâr: düzenbaz.
salisen: üçüncüsü.
saniyen: ikincisi.
sathî: yüzeysel, d›fltan.
sema: gökyüzü.
suret: biçim, flekil.
fleytan: iblis, sapk›n.
tebeî: ikinci plânda.
telâkki: anlama.
zan: sanma.
zira: çünkü.

adem-i kabul: kabul etme-
me.
adî: de¤ersiz.
âk›l: (âk›ller) kendilerini ak›ll›
sananlar.
arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
bizzat: kendisi.
cahilâne: cahilce, bilgisizce.
elcevap: yan›t, cevap.
evvelâ: birincisi.

farz etmek: kabul etme, var-
saymak.
farz-› muhal: olmas› düflü-
nülmeyen, imkâns›z varsa-
y›m.
gayet: çok, fazla, sonsuz.
hâflâ: asla.
haysiyet: fleref.
hilâl: yeni ay.
hüküm: karar.

ikna: inanmas›n› sa¤lama.
inkâr: inanmama, reddetme,
Allah’› tan›mama.
insaniyet: insanl›k.
irtikâp etmek: kötülük iflle-
mek.
kasten: isteyerek.
katmer: kat, misil.
kelâmullah: Allah’›n sözleri.
lâkayt: ilgisiz, alâkas›z.



u¤raflmaz. Amma inkâr ise, o adem-i kabul de¤il, belki
o, kabul-ü ademdir, bir hükümdür. Onun akl› hareket et-
meye mecburdur. O hâlde senin gibi bir fleytan, onun ak-
l›n› elinden al›r, sonra inkâr› ona yutturur. Hem, ey fley-
tan, bat›l› hak ve muhali mümkün gösteren gaflet ve da-
lâlet ve safsata ve inat ve mugalâta ve mükâbere ve i¤fal
ve görenek gibi fleytanî desiselerle, çok muhalât› intaç
eden inkâr ve küfrü, o bedbaht insan suretindeki hay-
vanlara yutturmuflsun.

Rabian: Hem, Kur’ân’› kelâm-› befler farz etmek;
lâz›m gelir ki, âlem-i insaniyetin semavat›nda y›ld›zlar gi-
bi parlayan asfiyalara, s›dd›kînlere, aktaplara bilmüflahe-
de rehberlik eden ve bilbedahe mütemadiyen hak ve
hakkaniyeti, s›dk ve sadakati, emn ve emaneti umum ta-
bakat-› ehl-i kemale talim eden ve erkân-› imaniyenin ha-
kaik›yla ve erkân-› ‹slâmiyenin desatiriyle iki cihan›n sa-
adetini temin eden ve bu icraat›n›n flahadetiyle bizzarure
hak ve halis ve safî hakikat ve gayet do¤ru ve pek ciddî
olmak lâz›m gelen bir kitab›, kendi evsaf›n›n ve tesirat›-
n›n ve envar›n›n z›dd›yla muttas›f tasavvur edip—hâflâ,
sümme hâflâ—bir sahtekâr›n tasniat ve iftiralar›n›n mec-
muas› nazar›yla bakmak, Sofestaîleri ve fleytanlar› dahi
utand›racak ve titretecek flenî bir hezeyan-› küfrî olmak-
la beraber; izhar etti¤i din ve fleriat-› ‹slâmiyenin flahade-
tiyle ve müddet-i hayat›nda gösterdi¤i bilittifak fevkalâde
takvas›n›n ve halis ve safî ubudiyetinin delâletiyle ve bi-
littifak kendinde görünen ahlâk-› hasenesinin iktizas›yla
ve yetifltirdi¤i bütün ehl-i hakikatin ve sahib-i kemalât›n 

adem-i kabul: kabul etmeme.
ahlâk-› hasene: güzel ahlâk.
aktap: en büyük velî, kutuplar.
âlem-i insaniyet: insanl›k âlemi.
asfiya: Allah’›n samimî ve sevgili
kullar›.
bat›l: yalan, haks›z, bofl.
bedbaht: kötü bahtl›, mutsuz.
bilbedahe: aç›ktan.
bilittifak: beraberce.
bilmüflahede: görerek.
bizzarure: ister istemez; zorunlu
olarak.
ciddî: çok önemli.
delâlet: iflaret.
desatir: kurallar.
desise: hile, aldatmaca.
emanet: güvenilen birine bir fleyi
geçici olarak b›rakma; geçici ola-
rak b›rak›lan fley.
emn: güven.
envar: nurlar, ayd›nl›klar.
erkân-› imaniye: iman›n flartlar›.
erkân-› ‹slâmiye: ‹slâmiyetin
flartlar›.
evsaf: özellikler.
farz etmek: kabul etmek, var-
saymak.
fevkalâde: ola¤anüstü.
gaflet: bofl bulunma, dikkatsizlik.
gayet: son derece.
hak: do¤ru.
hakaik: do¤rular.
hakikat: gerçek.
halis: hilesiz.
hâflâ: asla, öyle de¤il.
hezeyan-› küfrî: inançs›zl›¤›n
saçmal›¤›.
hüküm: karar, de¤erlendirme.
icraat: ifller, yap›lanlar.
iftira: yalanla birine suç yükleme.
i¤fal: yan›ltma, flafl›rtma.
iki cihan: dünya ve ahiret âlem-
leri.
iktiza: gereklilik, gere¤iyle.
inat: ›srarla dikine gitme.
inkâr: reddetme, imans›zl›k.
intaç: netice verme.
izhar: aç›¤a vurma.
kabul-i adem: yoklu¤u, kabul et-
me.
kelâm-› befler: insan sözü.
küfür: inanmama.
lâz›m: gerek.
mecbur: zorunlu.
mecmua: kitap.
mugalâta: yan›lt›c› söz.
muhal: olabilmesi düflünüleme-
yen, imkâns›z.
muhalât: olmayacak ifller.
muttas›f: s›fatlanan.
müddet-i hayat: yaflam süresi.
mükâbere: büyüklük taslama.
mümkün: olabilir.
mütemadiyen: sürekli olarak.
nazar: bak›fl, görüfl.
rabian: dördüncüsü.
rehber: yol gösteren.

saadet: mutluluk.
sadakat: içten olan ba¤l›l›k.
safî: saf, duru.
safsata: gerçek d›fl›, yalan.
sahib-i kemalât: imanl› mü-
kemmel insanlar.
sahtekâr: düzenbaz.
semavat: gökler.
s›dd›kîn: sözünde, iflinde
do¤ru olanlar, velîler.
s›dk: do¤ruluk.

Sofestaî: flüpheci, de¤iflmez
gerçe¤in varl›¤›na inanma-
yan.
suret: biçim, flekil.
sümme hâflâ: kesinlikle öyle
olamaz.
flahadet: tan›kl›k.
flenî: kötü, fena.
fleriat-› ‹slâmiye: ‹slâm fleri-
at›.
fleytan: iblis, sapk›n.
fleytanî: fleytanca.

takva: haramlardan kaç›n-
mak, Allah korkusu.
talim: ö¤retme, yetifltirme.
tasavvur: düflünme, zihinde
tasarlama.
tasniat: uydurmalar.
temin: elde etme.
tesirat: etkiler, tesirler.
ubudiyet: Allah’a kulluk.
umum: bütün.
z›t: karfl›t, ters.

308 | SÖZLERON BEfi‹NC‹ SÖZ



tasdikiyle en mutekit, en metin, en emin, en sad›k bir za-
t›—hâflâ, sümme hâflâ, yüz bin kere hâflâ—itikats›z, en
emniyetsiz, Allah’tan korkmaz bir vaziyette farz etmek,
muhalât›n en çirkin ve menfur bir suretini ve dalâletin en
zulümlü ve zulmetli bir tarz›n› irtikâp etmek lâz›m gelir.

Elhâs › l : On Dokuzuncu Mektubun On Sekizinci ‹fla-
retinde denildi¤i gibi, nas›l kulakl› âmî tabakas›, i’caz-›
Kur’ân fehminde demifl: ‘Kur’ân, bütün dinledi¤im ve
dünyada mevcut kitaplara k›yas edilse, hiçbirisine benze-
miyor ve onlar›n derecesinde de¤ildir.” Öyle ise, ya
Kur’ân umumun alt›ndad›r veya umumunun fevkinde bir
derecesi vard›r. Umumun alt›ndaki fl›k ise, muhal olmak-
la beraber, hiçbir düflman, hatta fleytan dahi diyemez ve
kabul etmez. Öyle ise, Kur’ân umum kitaplar›n fevkinde-
dir; öyle ise mu’cizedir.

Aynen öyle de, biz de ilm-i usul ve fenn-i mant›kça
“sebir ve taksim” denilen en kat’î bir hüccetle deriz:

Ey fleytan ve ey fleytan›n flakirtleri! Kur’ân ya Arfl-›
Azamdan, ‹sm-i Azamdan gelmifl bir kelâmullaht›r, veya-
hut—hâflâ, sümme hâflâ, yüz bin kere hâflâ—yerde, sah-
tekâr ve Allah’tan korkmaz ve Allah’› bilmez, itikats›z bir
beflerin düzmesidir. Bu ise, ey fleytan, sab›k hüccetlere
karfl› bunu sen diyemedin ve diyemezsin ve diyemeye-
ceksin. Öyle ise, bizzarure ve bilâflüphe, Kur’ân Hâl›k-›
Kâinat›n kelâm›d›r. Çünkü ortas› yoktur ve muhaldir ve
olamaz. Nas›l ki kat’î bir surette ispat ettik; sen de gör-
dün ve dinledin.
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menfur: nefret edilen, çirkin.
metin: sa¤lam.
mevcut: var olan.
mu’cize: harika, ola¤anüstü.
muhal: olmas› düflünülmeyen,
imkâns›z.
muhalât: imkâns›zl›klar, olmas›
düflünülmeyenler.
mutekit: dindar.
sab›k: geçen.
sad›k: do¤ru.
sahtekâr: düzenbaz.
sebr ve taksim: bir fleyin asl›nda
bulunan vas›flar›n, birer birer illet
olmaktan ç›kar›ld›ktan sonra, tam
illet olmaya elveriflli olan›n tespit
edilmesi fleklindeki ispatlama
metodu.
suret: biçim, flekil.
sümme hâflâ: kesinlikle öyle ola-
maz.
flakirt: talebe.
fleytan: iblis, sapk›n.
fl›k: seçenek.
tarz: biçim, izlenilen yol.
tasdik: do¤rulama.
umum: bütün, genel.
vaziyet: durum.
zat: kifli, flah›s.
zulmet: karanl›k.
zulüm: eziyet.

âmî: bilgisiz.
Arfl-› Azam: Allah’›n kat›.
befler: insan.
bilâflüphe: flüphesiz.
bizzarure: ister istemez.
dalâlet: dinsizlik.
düzme: yalandan.
elhâs›l: özetle.
emin: inan›l›r, güvenilir.
emniyetsiz: güvensiz.
farz etmek: kabul etmek,
varsayma.

fehim: anlay›fl.
fenn-i mant›k: mant›k bilimi.
fevk: üst, de¤eri yüksek.
Hâl›k-› Kâinat: her fleyin ya-
rat›c›s›.
hâflâ: asla, öyle de¤ildir.
hüccet: delil, tan›k.
i’caz-› Kur’ân: insanlar›, ben-
zerini yapmaktan âciz b›ra-
kan Kur’ân’›n mu’cizeli¤i.
ilm-i usul: usul bilgisi (meto-
doloji).

irtikâp etmek: suç ifllemek,
kötü bir fley yapmak.
‹sm-i Azam: en büyük isim.
ispat: delil.
itikat: iman, inanç.
kabul: yan›na alma, benim-
seme.
kat’î: flüphesiz, kesin.
kelâm: söz, kelime.
kelâmullah: Allah’›n sözleri.
k›yas: karfl›laflt›rma.
lâz›m: gerek.



Hem, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, ya resulul-
laht›r ve bütün resullerin ekmeli ve bütün mahlûkat›n ef-
dalidir; veyahut—hâflâ, yüz bin defa hâflâ—Allah’a iftira
etti¤i ve Allah’› bilmedi¤i ve azab›na inanmad›¤› için, iti-
kats›z, esfel-i safilîne sukut etmifl bir befler farz etmek (HA-

fi‹YE) lâz›m gelir ki; bu ise, ey ‹blis, ne sen ve ne de gü-
vendi¤in Avrupa feylesoflar› ve Asya münaf›klar› bunu
diyemezsiniz ve diyememiflsiniz ve diyemeyeceksiniz ve
dememiflsiniz ve demeyeceksiniz. Çünkü, bu fl›kk› dinle-
yecek ve kabul edecek, dünyada yoktur. Onun içindir ki,
güvendi¤in o feylesoflar›n en müfsitleri ve o Asya mü-
naf›klar›n›n en vicdans›zlar› dahi diyorlar ki: “Muham-
med-i Arabî (a.s.m.) çok ak›ll› idi, çok güzel ahlâkl› idi.”

Madem, flu mesele iki fl›kka münhas›rd›r. Ve madem
ikinci fl›k muhaldir ve hiçbir kimse buna sahip ç›km›yor.
Ve madem kat’î hüccetlerle ispat ettik ki, ortas› yoktur.
Elbette, bizzarure, senin ve hizbüflfleytan›n ra¤m›na ola-
rak, bilbedahe ve bihakkalyakîn, Muhammed-i Arabî
Aleyhissalâtü Vesselâm resulullaht›r ve bütün resullerin
ekmelidir, bütün mahlûkat›n efdalidir.

1 u¿BÉnérdGnh p¢ùrfp’rGnh p∂n∏nŸrG pOnón©pH oΩnÓ°sùdGnh oInÓ°südG p¬r«n∏nY

* * *

ahlâk: güzel huylar.
aleyhissalâtü vesselâm: salât ve
selâm onun üzerine olsun.
azap: ceza.
befler: insan.
bihakkalyakîn: gerçe¤i kesin gö-
rür gibi inanmak, yaflar gibi.
bilbedahe: aç›ktan.
bizzarure: ister istemez.
efdal: çok üstün.
ehl-i dalâlet: dinsizli¤i benimse-
yenler.
ekmel: (en, pek) mükemmel.
esfel-i safilîn: afla¤›lar›n en afla¤›-
s›.
farz etmek: kabul etmek; var-
saymak.
farz-› muhal: olmayacak bir fleyi
düflünme.
feylesof: filozof, felsefe düflünü-
rü, felsefe ile u¤raflan kifli.
fikr-i küfrî: Allah’›, tan›mama dü-
flüncesi.
galiz: çirkin.
hâflâ: asla.
hafliye: dipnot.
hizbüflfleytan: fleytana uyanlar.
hüccet: delil.
iblis: fleytan.
iftira: as›ls›z sözler.
iptal: bozma, çürütme; hüküm-
süz.
ispat: delil, kan›t, kan›tlama.
istinaden: dayanarak.
itikat: iman.
kabul: benimseme, tasvip.
kâfir: dinsiz, ‹slâm› reddeden.
kat’î: kesin.
küfriyat: dinsizli¤e ait.
lâz›m: gerek.
madem: çünkü, bundan dolay›,
hele.
mahlûkat: yarat›lm›fllar.
mecbur: zorunluluk.
mesele: önemli ifl.
muhal: olmas› düflünülmeyen,
imkâns›z.
muhaliyet: imkâns›zl›k, inkâns›z
olufl.
Muhammed-i Arabî: Arap mille-
tinden olan Hz. Muhammed.
müfsit: fesatç›, bozguncu.
münaf›k: iki yüzlü.
münhas›r: ayr›lm›fl.

ra¤m›na: ona ra¤men.
resul: Allah’›n elçisi.
Resulullah: Allah’›n Resulü,
Hz. Muhammed.
sahip ç›kmak: kabullenmek,

benimsemek.
sukut: düflüfl.
suret: flekil.
fl›k: seçenek.
tabirat: ifadeler.

vicdan: ahlâkî duygu, iyiyi
kötüden hayr› flerden ay›rt
etmeye yard›mc› olan ahlâkî
duygu.
zikir: anma.

1. Melekler, insanlar ve cinler adedince ona salât ve selâm eyle.
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HAfi‹YE: Kur’ân-› Hakîm, kâfirlerin küfriyatlar›n› ve galiz tabiratlar›n› ip-
tal etmek için zikretti¤ine istinaden, ehl-i dalâletin fikr-i küfrîlerinin bütün
bütün muhaliyetini ve bütün bütün çürüklü¤ünü göstermek için, flu tabi-
rat› farz-› muhal suretinde titreyerek kullanmaya mecbur oldum.



fieytan›n ‹kinci Küçük ‹tiraz›
Sure-i 

1 pó«``/`nÛr G  p¿'Grôo≤rdGnh =¥ ’i okurken,

pärƒnŸrG oInôrµ°nS ränABÉnLnh @ ló«/ànY lÖ«/bnQ p¬rjnónd s’pG m∫rƒnb røpe oßpØr∏nj Éne
oΩrƒnj n∂pd'P pQƒt°üdG ≈pa nïpØofnh @ ló«/ënJ o¬ræpe nâræ`oc Éne n∂pd'P u≥`nërdÉpH
nâræ`oc rón≤nd @ ló«``/¡n°Tnh l≥pFBÉ°nS Én¡n©ne ¢mùrØnf tπoc ränABÉnLnh @ pó«/YnƒrdG
@ lój/ónM nΩrƒn«rdG n∑oô°nünÑna n∑ nABÉn£pZ n∂rænY ÉnærØn°ûnµna Gnò'g røpe mán∏rØnZ ≈ pa
2@ mó«/ænYmQÉsØnc sπoc nºsæ`n¡nL ≈/a Én«p≤rdnG @ ló«/ànY s…nónd Éne Gnò'g o¬oæj/ônb n∫Énbnh

fiu ayetleri okurken, fleytan dedi ki: “Kur’ân’›n en mü-
him fesahatini, siz onun selâsetinde ve vuzuhunda bulu-
yorsunuz. Hâlbuki, flu ayette nereden nereye atl›yor. Se-
kerattan tâ k›yamete atl›yor, nefh-i Sur’dan muhasebe-
nin hitam›na intikal ediyor ve ondan Cehenneme idhali
zikrediyor. Bu acip atlamaklar içinde hangi selâset kal›r?
Kur’ân’›n ekser yerlerinde, böyle birbirinden uzak mese-
leleri birlefltiriyor. Böyle münasebetsiz vaziyetiyle selâset
ve fesahat nerede kal›r?”

Elcevap : Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n esas-› i’caz›, en
mühimlerinden belâgatinden sonra icazd›r. ‹caz, i’caz-›
Kur’ân’›n en metin ve en mühim bir esas›d›r. Kur’ân-›
Hakîm’de flu mu’cizâne icaz, o kadar çoktur ve o kadar
güzeldir ki, ehl-i tetkik, karfl›s›nda hayrettedirler.

SÖZLER | 311 ON BEfi‹NC‹ SÖZ

acip: hayret veren.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
belâgat: düzgün, kusursuz söz
söyleme.
Cehennem: ceza evi.
cin: gözle görünmez bir yarat›k.
ehl-i tetkik: titizlikle inceleyen-
ler.
ekser: en çok, ço¤unlukla.
elcevap: karfl›l›k.
esas: as›l, temel.
esas-› i’caz: mu’cizenin esas›, te-
meli, hakikati.
fesahat: aç›k, düzgün ve güzel bir
flekilde ifade, net söz.
gafil: ihmal eden, dikkat.
hâlbuki: öyle iken.
hitam: sona erme, bitme.
i’caz: sözün güzelli¤i ile flafl›rtarak
âciz b›rakma.
icaz: az sözle çok mana ifade et-
me.
intikal: yer de¤ifltirme.
ithal: dahil etme.
itiraz: kabul etmeme.
kâfir: imans›z, dinsiz.
k›yamet: kâinat›n sonu.
Kur’ân-› Hakîm: say›s›z hikmet
ve faydalar› bulunan Kur’ân.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: ola¤a-
nüstü güzel ifadeye sahip olan
Kur’ân.
melek: temiz, masum, nurdan
yarat›lan varl›klar.
mesele: cevap isteyen önemli so-
run.
metin: sa¤lam.
mu’cizâne: ola¤anüstü bir flekil-
de, mu’cizeli.
muhasebe: hesaplaflma.
mühim: önemli.
münasebet: ilgi, alâka.
nefh-i Sur: Surun üflenmesi; ‹sra-
fil’in k›yamet gününde Sur ad› ve-
rilen boruyu üflemesiyle k›yame-
tin kopmas›.
salât: Hz. Peygambere dua.
sekerat: ölüm an›.
selâm: maddî ve manevî huzur
ve selâmet (duas›).
selâset: sözün ak›c›l›¤›, düzgünlü-
¤ü.
sevk: gönderme, yollama, bir so-
nuca ba¤lama.
Sur: ‹srafil’in üfleyece¤i mahiyeti
bizce bilinmeyen boru.
flahit: flahitlik yapan, tan›k.
fleref: manevî büyüklük.
fleytan: iblis, sapk›n.
vaat: söz verme.
vaziyet: durum.
vuzuh: ifade aç›kl›¤›.
yemin: kasem, and.
zikir: anma.

1. Kaf. fierefi pek yüce olan Kur’ân’a yemin olsun. (Kaf Suresi: 1.)

2. ‹nsan›n a¤z›ndan hiçbir söz ç›kmaz ki, yan›nda onu yazmaya haz›r, gözetleyici bir melek
olmas›n. • Derken ölüm sarhofllu¤u gerçekten geliverir. ‹flte senin kaç›p durdu¤un fley budur.
• Ve Sur’a üfürülür. Vaat olunan gün iflte budur. • Herkes yan›nda bir sevk eden, bir de fla-
hitlik eden melekle beraber gelir. • And olsun ki sen bundan gafildin. fiimdi gözünden per-
deyi kald›rd›k. Bugün bak›fl›n pek keskindir. • Yan›ndaki melek “‹flte onun defteri bende ha-
z›rd›r” der. • At›n Cehenneme, her bir inatç› kâfiri! (Kaf Suresi: 18-24.)



Meselâ:

n∆p†obnh oABÉnŸrG ¢n†«pZnh »p©p∏rbnG oABÉnªn°S Énjnh p∂nFBÉne »p©n∏rHG ¢oVrQnG BÉnj nπ«pbnh
1@ nÚ p``pŸÉs¶dG pΩrƒn≤r∏pd Gkór©oH nπ« pbnh u…pOƒo÷rG n¤nY ränƒnàr°SGnh oôren’rG
k›sa birkaç cümle ile, tufan hâdise-i azîmesini netaiciyle
öyle icazkârâne ve mu’cizâne beyan ediyor ki, çok ehl-i
belâgati, belâgatine secde ettirmifl.

Hem meselâ:

rºo¡nd n∫Én≤na @ Én¡«'≤r°TnG nån©nÑrfG pPpG @ Én¡jnƒr¨n£pH oOƒoªnK rânHsònc
nΩnóre nóna Énghoôn≤n©na o√ƒoHsònµna @ Én¡« '̀«r≤o°Snh $G nánbÉnf $G o∫ƒo°SnQ

2@ Én¡«nÑr≤oY o±Énînj n’nh @ Én¡jsƒn°ùna rºp¡pÑrfnòpH rºo¡t`HnQ rºp¡r«n∏nY
‹flte kavm-i Semud’un acip ve mühim hâdisat›n› ve ne-

taicini ve suiak›betlerini, böyle k›sa birkaç cümle ile icaz
içinde bir i’caz ile selâsetli ve vuzuhlu ve fehmi ihlâl et-
mez bir tarzda beyan ediyor.

Hem meselâ:

…nOÉnæna p¬r«n∏nY nQpór≤nf rønd r¿nG søn¶na ÉkÑp°VÉn̈ oe nÖngnP rPpG p¿ƒtædG GnPnh
3
@nÚ p` p̀ŸÉs¶dG nøpe oâræoc≈ufpG n∂nfÉnërÑo°S nârfnG s=’pG n¬'dpG n=’ r¿nG päÉnªo∏t¶dG≈pa

‹flte, 
4p¬r«n∏nY nQpór≤nf rønd r¿nG cümlesinden 

5päÉnªo∏t¶dG ≈pa … nOÉnæna
cümlesine kadar çok cümleler matvîdir. O mezkûr olma-
yan cümleler ise, fehmi ihlâl etmiyor, selâsetine zarar
vermiyor. Hazret-i Yunus Aleyhisselâm›n k›ssas›nda
mühim esaslar› zikreder; mütebakisini akla havale eder.

acip: hayret veren.
azap: ceza.
belâgat: düzgün güzel, pürüzsüz
söz söyleme.
beyan: anlatma, aç›klama.
ehl-i belâgat: edebiyatç›lar, söz
ve ifade ustalar›.
esas: as›l, öz.
fehim: anlama, anlay›fl.
günah: Allah’›n emirlerine ayk›r›
davran›fl.
güruh: k›s›m.
hâdisat: olaylar.
hâdise-i azîme: büyük olay.
havale: gönderme.
helâk: y›k›lma.
icaz: az sözle çok mana ifade et-
me.
i’caz: mu’cize olufl güzel ve düz-
gün, taklidi imkâns›z sözlerle in-
san› acze düflürme.
icazkârâne: k›sa ve özlü bir flekil-
de.
ihlâl: zarar verme, bozma.
ilâh: kendisine ibadet edilen Al-
lah.
kavim: insan toplulu¤u.
kavm-i Semud: Hz. Salih’in pey-
gamber olarak gönderildi¤i ka-
vim.
k›ssa: bafltan geçen olay.
mâni: engel.
matvî: dürülmüfl, sar›l›.
mezkûr: an›lan, ad› geçen.
mu’cizâne: mu’cizeli, ola¤anüstü
bir flekilde.
mu’cize: büyük harika ifl.
mühim: önemli.
mütebaki: geri kalan.
netaiç: sonuçlar.
niyaz: dua.
Rab: yaratan, büyüten, terbiye
eden her fleyin sahibi.
rahmet: merhamet etme, ba¤›fl-
lama, flefkat gösterme.
secde: bafl e¤me.
selâset: sözün ak›c› olma hâli.
suiak›bet: kötü son.
tarz: biçim, izlenilen yol.
tenzih: kusur ve eksiklikten uzak
bilme.
terk: b›rakma.
tufan: çok fliddetli ya¤mur ve sel.
vuzuh: aç›kl›k.
Yunus: Kur’ân da ad› geçen bir
peygamber.
zalim: zulmeden.
zikretmek: hat›rlama, anmak.
zulüm: haks›zl›k, eziyet.

1. Ve denildi ki: “Ey yer, suyunu yut. Ey gök, suyunu tut.” Su çekildi, ifl bitirildi ve gemi Cudi
Da¤›na oturdu. Ve “Zalimler güruhu Allah’›n rahmetinden uzak olsun” denildi. ( Hûd Suresi: 44.)

2. Semud kavmi azg›nl›¤› yüzünden peygamberini yalanlad›. • Onlar›n en azg›n› bafl kald›rd›-
¤› zaman, • Allah’›n Resulü kendilerine, “Allah’›n bir mu’cize olarak yaratt›¤› flu deveye do-
kunmay›n; onun su içmesine mâni olmay›n” demiflti. • Onlar peygamberlerini yalanlay›p de-
veyi öldürdüler. Rableri de günahlar› yüzünden onlar› azapla kuflat›p, hepsini birden helâk et-
ti. • Allah onlar› cezaland›rmaktan çekinecek de¤ildir. (fiems Suresi: 11-15.)

3. Bal›¤›n yuttu¤u Yunus’u da hat›rla ki, öfkelenerek kavmini terk etmifl ve Bizim de kendisi-
ni bu yüzden bir s›k›nt›ya sokmayaca¤›m›z› sanm›flt›. Sonra karanl›klar içinde kald›¤›nda ni-
yaz etti: “Senden baflka ilâh yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben
kendine zulmedenlerden oldum. (Enbiya Suresi: 87.)

4. Bizim de kendisini bu yüzden bir s›k›nt›ya sokmayaca¤›m›z›... (Enbiya Suresi: 87.)

5. Sonra karanl›klar içinde kald›¤›nda niyaz etti. (Enbiya Suresi: 87.)
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Hem meselâ, Sure-i Yusuf’ta 
1 p¿ƒo∏p°SrQnG kelimesinden 

2 o≥juó°qpqüdG É`n¡t`jnG o∞o°Sƒoj ortas›nda yedi sekiz cümle icaz ile

tayyedilmifl. Hiç fehmi ihlâl etmiyor, selâsetine zarar ver-
miyor. Bu çeflit mu’cizâne icazlar Kur’ân’da pek çoktur,
hem pek güzeldir.

Amma, Sure-i Kaf’›n ayeti ise, ondaki icaz pek acip ve
mu’cizânedir. Çünkü, kâfirlerin pek müthifl ve çok uzun
ve bir günü elli bin sene olan istikbaline ve o istikbalin
dehfletli ink›lâbat›nda kâfirin bafl›na gelecek elîm ve mü-
him hâdisata birer birer parmak bas›yor. fiimflek gibi,
fikri onlar üstünde gezdiriyor. O pek çok uzun zaman›,
haz›r bir sahife gibi nazara gösteriyor. Zikredilmeyen hâ-
disat› hayale havale edip, âlî bir selâsetle beyan eder.

3 n¿ƒoªnMrôoJ rºoµs∏n©nd Gƒoà°pürfnGnh o¬nd Gƒo©/ªnà°rSÉna o¿'Grôo≤rdG nÇpôob GnPpGnh

‹flte ey fleytan, flimdi bir sözün daha varsa söyle.

fieytan der: “Bunlara karfl› gelemem. Müdafaa ede-
mem. Fakat, çok ahmaklar var, beni dinliyorlar; ve insan
suretinde çok fleytanlar var, bana yard›m ediyorlar; ve
feylesoflardan çok firavunlar var, enaniyetlerini okflayan
meseleleri benden ders al›yorlar. Senin bu gibi sözlerin
neflrine set çekerler. Bunun için, sana teslim-i silâh et-
mem.”

* * *
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ihlâl: sa¤laml›¤›na zarar verme,
bozma.
ink›lâbat: de¤iflmeler, baflka bir
hâl almalar.
istikbal: gelecek zaman.
Kaf: Kur’ân’da bir sure.
kâfir: Allah’› inkâr eden, imans›z,
dinsiz.
mesele: cevab› istenen önemli
soru.
mu’cizâne: mu’cize gibi, harika.
müdafaa: savunma.
müthifl: dehfletli, korku veren.
nazar: bak›fl, görüfl.
neflir: da¤›tma, herkese duyur-
ma.
niyaz: dua.
rahmet: ac›ma, merhamet etme
ba¤›fllama.
sahife: sayfa.
selâset: sözün ak›c› olma hâli.
set: engel olma, mâni, perde.
Sure-i Yusuf: Kur’ân surelerinden
Yusuf Suresi.
suret: biçim.
fleytan: iblis, sapk›n varl›k.
tayyetme:, k›saltma, atlama,
geçme.
teslim-i silâh: silâh›n› teslim et-
me.
zarar: kötü sonuç.
zikir: anma, söyleme.

acip: hayret veren.
ahmak: pek ak›ls›z.
âlî: yüksek.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
beyan: ispatlay›p anlatma.
dehflet: büyük korku.
ehl-i insaf: insaf sahipleri,

merhametli olanlar.
elîm: ac› verici.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik.
fehim: anlay›fl.
feylesof: felsefeci; felsefe ile
ilgilenen ilim adam›.
hâdisat: olaylar.

hakaik: hakikatler, do¤rular.
havale: b›rakma, gönderme.
hayal: akl›n bir hizmetkâr›
olan lâtife.
hurafat: bat›l, bofl inan›fllar;
mitoloji.
icaz: az sözle çok mana ifade
etme.

1. Beni gönderiniz (Yusuf Suresi: 45.)
2. Ey Yusuf, ey do¤ru sözlü kifli. (Yusuf Suresi: 46.)
3. Kur’ân okundu¤u zaman onu dinleyin ve susun ki, rahmete eriflesiniz. (A’raf Suresi: 204.)



On Alt›nc› Söz
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‹TM‹NAN-I NEFS‹ME medar olacak, zulmeti da¤›tacak
flu ayetin nurundan dört flua› göstermekle kör nefsime
bir basiret vermek için yaz›lm›flt›r.

B‹R‹NC‹ fiUA

Ey nefs-i nadan! Diyorsun ki: “Ehadiyet-i Zat-› ‹lâhiye
ile külliyet-i ef’ali ve vahdet-i flahsiyesiyle muinsiz umu-
miyet-i rububiyeti ve ferdaniyeti ile fleriksiz flümul-ü ta-
sarrufat› ve mekândan münezzehiyetiyle her yerde haz›r
bulunmas› ve nihayetsiz ulviyetiyle her fleye yak›n olma-
s› ve birli¤i ile her ifli bizzat elinde tutmas›, hakaik-›
Kur’âniyedendir. Kur’ân ise, hakîmdir. Hakîm ise, ak›l
kabul etmeyen fleyleri akla tahmil etmez. Ak›l ise, zahirî
bir münafat› görüyor. Akl› teslime sevk edecek bir izah
isterim.”

Elcevap : Madem öyledir; itminan için istersen, biz
de Kur’ân’›n feyzine istinaden diyoruz: ‹sm-i Nur çok
müflkülât›m›z› halletmifl; inflaallah bunu da halleder. Akla 

ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
basiret: görüfl, sezifl, gerçekleri
anlama duygusu.
Ehadiyet-i Zat-› ‹lâhiye: Allah’›n
zat›n›n birli¤i.
ferdaniyet: teklik, birlik.
feyiz: ilim, irfan. 
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân’›n ha-
kikatleri.
hakîm: hikmet sahibi.
halletmek: meseleyi çözmek.
inflaallah: Allah’›n izin ve müsa-
adesi ile.
ism-i Nur: Allah’›n bütün varl›¤›
ayd›nlatan, bütün nurlar kendi
nurunun zay›f gölgesi olan ve her
çeflit nuru yaratan manas›ndaki
ismi.
istinaden: dayanarak.
itminan: tatmin olma, inanma.
itminan-› nefis: nefsin inanç ba-
k›m›ndan tatmini.
izah: aç›klama.
kör nefis: gerçe¤i görmeyen ne-
fis.
Kur’ân’›n feyzi: Kur’ân’›n verdi¤i
ilim, hikmet ve ilham.
külliyet-i ef’al: fiillerin umumîli¤i
ve çoklu¤u.
medar: sebep, vesile.
mekân: yer.
muinsiz: yard›mc›s›z.
münafat: z›tl›k, tezat.
münezzehiyet: ar›nm›fl ve yüce
olma.
müflkülât: zorluklar.
nefis: insan›n, Allah’›n emirlerini
ve ‹lâhî hakikatleri kabul etmek
istemeyen, daima kötülü¤e sevk
eden yönü; kendi.
nefs-i nâdan: cahil, densiz nefis.
nihayetsiz: sonsuz.
nur: ›fl›k, ayd›nl›k.
fleriksiz: ortaks›z.
flua: bir ›fl›k kayna¤›ndan uzanan
›fl›k demeti.
flümul-ü tasarrufat: tasarruflar›n
her fleyi kaplamas›.
tahmil etmek: yüklemek, tafl›-
mak.
teslim: kabul.
ulviyet: yücelik.
umumiyet-i rububiyet: Cenab-›

Hakk›n idare ve terbiye edici-
li¤inin ve hâkimiyetinin her
fleyi kuflatmas›.

vahdet-i flahsiye: flahs›n bir-
li¤i.
zahiri bir münafat: görünüfl-

te ayk›r› olmak.
zahiri: görünen, görünürdeki.
zulmet: karanl›k.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • Bir fleyin olmas›n› murat etti¤i zaman, Onun ifli
sadece “Ol” demektir; o da oluverir. • fian› ne yücedir Onun ki, her fleyin hüküm ve tasarru-
fu elindedir. Siz de Ona döneceksiniz. (Yasin Suresi: 82-83.)
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vaz›h, kalbe nuranî olacak temsil yolunu ihtiyar ile,
‹mam-› Rabbanî (r.a.) gibi deriz:
1rônÑnN rËnƒoc≈/e¢pùrªn°TrRnG rº°nùrªn°T pΩnÓoZ @ røne rºnà°rSnôn> rÖ°nT ¬nf rºnÑn°T ¬nf

Temsil, i’caz-› Kur’ân’›n en parlak bir âyinesi oldu¤un-
dan, biz dahi bir temsil ile flu s›rra bakaca¤›z. fiöyle ki:

Bir tek zat, muhtelif merâyâ vas›tas›yla külliyet kesp
eder. Cüz’î-yi hakikî iken, umumî fluunata malik bir küllî
hükmüne geçer. Meselâ, flems bir cüz’î-yi müflahhas
iken, eflya-i fleffafe vas›tas›yla, öyle bir küllî hükmüne ge-
çer ki, rûy-i zemini timsalleriyle, akisleriyle dolduruyor;
hatta katarat ve parlak zerrat adedince cilveleri bulunu-
yor. Güneflin harareti ve ziyas› ve ziyas›n›n içinde olan
yedi renkli elvan-› seb’as›, her birisi, mukabilindeki eflya-
ya muhit, âmm ve flamil olduklar› hâlde; her bir fleffaf
fley dahi güneflin timsaliyle beraber harareti, hem ziyay›,
hem elvan-› seb’ay› göz bebe¤inde sakl›yor ve safî kalbi-
ni ona bir taht yap›yor.

Demek, flems, vahidiyet haysiyetiyle, ona mukabil
umum eflyaya muhit oldu¤u gibi; ehadiyet cihetiyle, her
bir fleyde günefl çok vas›flar›yla beraber, bir nevi cilve-i
zat›yla bulunur.

Madem temsilden temessül bahsine geçtik. Temessü-
lün çok enva›ndan flu meseleye medar olacak üç nev’ine
iflaret ederiz.

• Birincisi, kesif maddî fleylerin akisleridir. O akisler
hem gayrd›r, ayn de¤il; hem mevatt›r, ölüdür, hüviyet-i
sûriyesinden baflka hiçbir hasiyete malik de¤il.

SÖZLER | 315 ON ALTINCI SÖZ

cüz-i hakikî: gerçekte tek bir
fert.
cüz-i müflahhas: somut tek bir
flah›s.
ehadiyet: her bir varl›kta görülen
birlik tecellisi.
elvan-› seb’a: yedi renk.
enva: çeflitler.
eflya-i fleffafe: fleffaf, geçirgen
maddeler.
gayr: baflka.
hararet: ›s›, s›cakl›k.
hasiyet: özellik.
haysiyetiyle: bak›m›ndan, yö-
nüyle.
hüviyet-i sûriye: görünüflteki
mahiyet, flekil, kimlik.
i’caz-› Kur’ân: Kur’ân’›n mu’cizeli-
¤i.
ihtiyar: seçme, tercih etme.
katarat: damlalar.
kesif: yo¤un, fleffaf olmayan.
küllî hükmüne geçmek: ço¤al-
mak, büyümek, daha bütünsel
bir hâl almak.
külliyet kesb etmek: bütünlük
kazanmak.
malik: sahip.
medar: sebep, vas›ta.
merâyâ: aynalar.
mevat: ölü, cans›z.
muhit: ihata eden, kapsay›c›, ku-
flat›c›.
muhtelif: çeflitli, farkl›.
mukabil: karfl›.
nev: çeflit, tür.
nuranî: nurlu, ayd›nl›k.
parlak zerrat: yans›tma özelli¤i
olan küçük parçac›klar.
rûy-i zemin: yeryüzü.
safî: saf, temiz.
s›r: anlafl›lmas› zor gizemli mese-
le.
flamil: kaplayan, çevreleyen, içi-
ne alan.
fleffaf: ›fl›¤› geçiren ve yans›tan,
saydam.
flems: günefl.
fluunat: ifller, hâller, özellikler.
temessül: bir fleyin bir yerde su-
retini ve mahiyetini aksettirmesi.
temsil yolu: örnekleme metodu.
temsil: örnekleme ile bir hakika-
ti akla yaklaflt›rmak için izah et-
me; örnekleme, gösterme.
timsal: görüntü, benzer, örnek.
umum: bütün.
umumî: genel.
vahidiyet: bütün varl›klar› kapla-
yan birlik tecellisi.
vas›f: özellik.
vaz›h: aç›k, kolay anlafl›l›r ifade.
zat: kifli, flah›s.
ziya: ›fl›k.

akis: yans›ma.
âmm: umumî, genel, herkese
ilgilendiren.

ayn: asl›, kendisi.
cihetiyle: yönüyle, bak›m›n-
dan.

cilve: yans›ma, görünme.
cilve-i zat: zat›n görüntüsü,
kendisinin görüntüsü.

1. Okunuflu: Ne flebem, ne flebperestem men. • Gulâmi flemsem, ez flemsi mî gûyem haber.
Manas›: Ben ne geceyim, ne geceye kulluk ederim. • Ben bir hakikat güneflinin hizmetkâr›-
y›m ki, ondan size haber getiriyorum. (‹mam-› Rabbanî, Mektubat, 1:130.)



Meselâ sen âyineler mahzenine girsen, bir Said binler
Said olur; fakat zîhayat yaln›z sensin, ötekiler ölüdürler.
Hayat hassalar› onlarda yoktur.

• ‹kincisi, maddî nuranînin akisleridir. fiu akis ayn de-
¤il, fakat gayr da de¤il; mahiyeti tutmuyor, fakat o nura-
nînin ekser hasiyetlerine maliktir, onun gibi hayy say›l›-
yor.

Meselâ, flems dünyaya girdi, her bir âyinede aksini
gösterdi. O akislerin her birinde, güneflin hassalar› hük-
münde olan hararet, ziya ve ziyadaki elvan-› seb’a bulu-
nuyor. E¤er, faraza günefl zîfluur olsa idi; harareti ayn-›
kudreti, ziyas› ayn-› ilmi, elvan-› seb’as› s›fât-› seb’as› ol-
sayd›; o vakit, o tek ve yekta bir günefl, bir anda her bir
âyinede bulunur, her birisini kendine bir nevi arfl ve bir
çeflit telefon yapabilirdi. Birbirine mâni olmazd›. Her bi-
rimizle âyinemiz vas›tas›yla görüflebilirdi. Biz ondan uzak
iken, o bize bizden daha yak›n olurdu.

• Üçüncüsü, nuranî ruhlar›n aksidir. fiu akis, hem hay-
d›r, hem âyinedir. Fakat âyinelerin kabiliyeti nispetinde
tezahür etti¤inden, o ruhun mahiyet-i nefsülemriyesini
tamamen tutmuyor.

Meselâ, Hazret-i Cebrail Aleyhisselâm, D›hye suretin-
de huzur-u Nebevîde bulundu¤u1 bir anda, huzur-u ‹lâhî-
de, haflmetli kanatlar›yla Arfl-› Azam›n önünde secdeye
gider.2 Hem, o anda hesaps›z yerlerde bulunur, evamir-i
‹lâhiyeyi tebli¤ ederdi. Bir ifl, bir ifle mâni olmazd›.

‹flte, flu s›rdand›r ki, mahiyeti nur ve hüviyeti nuraniye
olan Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm, 

akis: yans›ma.
arfl: bir fleyin bizzat kendi zat›yla
de¤il sureti ve özellikleriyle bu-
lundu¤u, göründü¤ü yer.
Arfl-› Azam: Yüce Allah’›n her
fleyde kolayca tasarruf etti¤i ve
esmas›n›n tecellisine âyine olan,
her yere ayn› mesafede bulunan
yüce makam.
âyine: ayna.
ayn: asl›, kendisi.
ayn-› ilmî: ilmin tâ kendisi.
ayn-› kudret: kudretin tâ kendisi.
Cebrail Aleyhisselâm: dört bü-
yük melekten biri olan, Allah ta-
raf›ndan peygamberlere vahiy
götürmekle görevlendirilen me-
lek.
D›hye: bir Sahabe ismi.
ekser: pek çok, bir çok, en çok.
elvan-› seb’a: yedi temel renk.
evamir-i ‹lâhiye: Allah’›n emirle-
ri.
faraza: var sayal›m ki.
gayr: baflkas›.
hararet: ›s›, s›cakl›k.
hasiyet: özellik.
hassa: bir fleye özel olan nitelik,
özellik
haflmetli: azametli, yüce.
hay: diri, canl›.
hesaps›z: say›s›z.
huzur-u ‹lâhî: Allah’›n kat›, huzu-
ru.
huzur-u Nebevî: Peygamberin
huzuru.
hüviyet: as›l, mahiyet, kimlik.
kabiliyet: yetenek; özellik, yap›.
madde-i nuranî: ›fl›k veren, nur-
lu, parlak cisimler.
mahiyet: hüviyet, özellikler.
mahiyet-i nefsülemriye: gerçek
özellik, gerçek kimlik.

mahiyeti: asl› ve hakikati.
mahzen: ayn› türden olan
maddelerin sakland›¤› yer,
depo.
malik: sahip.
mâni: engel.
nispet: oran, ölçü; ba¤.
nuranî ruh: nurdan bir bede-

ne sahip olan ruh.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak.
nuraniye: nurlu, ayd›nl›k.
s›fât-› seb’a: yedi s›fat, hayat,
ilim, irade, kudret, semi, ba-
sar, kelâm s›fatlar›.
suret: flekil, biçim.
flems: günefl.

tebli¤ etmek: duyurmak, bil-
dirmek.
tezahür: görünme, belirme
vas›ta: arac›.
yekta: tek, yaln›z.
zîhayat: hayat sahibi, canl›.
zîfluur: fluur sahibi, bilinçli.
ziya: ›fl›k.

1. Bkz. Buharî, Menak›b: Fezailü'l-Kur'ân: 1; Müslim, ‹man: 271, Fezailü's-Sahabe: 100; Tirmizî,
Menak›b: 12; Neseî, ‹man: 6; Müsned, 2:107, 3:334.
2. Bkz. Buharî, Bed'ü'l-Halk: 6, Edep: 41, Tevhit: 33; Müslim, ‹man: 346, Birr: 157; Müsned, 2:267,
341, 413, 509, 514, 5:263.
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dünyada bütün ümmetinin salâvatlar›n› birden iflitir ve k›-
yamette bütün asfiya ile bir anda görüflür; biri birisine
mâni olmaz. Hatta evliyadan, ziyade nuraniyet kesp
eden ve abdal denilen bir k›sm›, bir anda birçok yerlerde
müflahede ediliyormufl. Ayn› zat, ayr› ayr› çok iflleri gö-
rüyormufl.

Evet, nas›l cismaniyata cam ve su gibi fleyler âyine
olur; öyle de, ruhaniyata dahi hava ve esîr ve âlem-i mi-
salin baz› mevcudat› âyine hükmünde ve berk ve hayal
sür’atinde bir vas›ta-i seyir ve seyahat suretine geçerler.
Ve o ruhanîler, hayal sür’atiyle o merâyâ-i nazifede, o
menazil-i lâtifede gezerler. Bir anda binler yerlere girer-
ler.

Madem günefl gibi âciz ve musahhar mahlûklar ve ru-
hanî gibi madde ile mukayyet nimnuranî masnular, nura-
niyet s›rr›yla, bir yerde iken, pek çok yerlerde bulunabi-
lirler; mukayyet bir cüz’î iken, mutlak bir küllî hükmünü
al›rlar; bir anda cüz’î bir ihtiyar ile, pek çok muhtelif ifl-
leri yapabilirler. Acaba, maddeden mücerret ve muallâ
ve tahdid-i kay›t ve zulmet-i kesafetten münezzeh ve mü-
berra; ve flu umum envar ve bütün nuraniyat Onun en-
var-› kudsiye-i esmas›n›n bir kesif z›lâli; ve umum vücut
ve bütün hayat ve âlem-i ervah ve âlem-i misal nimfleffaf
bir âyine-i cemali; ve s›fât› muhita ve fluunat› külliye olan
bir Zat-› Akdes’in irade-i külliye ve kudret-i mutlaka ve
ilm-i muhitle tecelli-i s›fât› ve cilve-i ef’ali içindeki tevec-
cüh-ü ehadiyetinden hangi fley saklanabilir, hangi ifl a¤›r 
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kudret-i mutlaka: hiçbir s›n›r ta-
n›mayan ve her fleyi bir fley gibi
tesirine alan Allah’›n kudreti.
külli: bütünsel, bütüne ait.
maddeden mücerret ve muallâ:
maddeye muhtaç olmayan, yüce
olan.
mahlûk: sonradan yarat›lm›fl var-
l›klar.
mâni: engel.
menazil-i lâtife: hofl ve güzel
yerler.
merâyâ-i nazife: temiz, pak ay-
nalar.
mevcudat: varl›klar.
mukayyet: kay›tl›, ba¤l›, s›n›rl›.
musahhar: boyun e¤en, emir al-
t›na giren.
mutlak: s›n›rs›z, kay›ts›z.
müflahede: görme ve görünme.
nimnuranî masnular: sanatl› ola-
rak yarat›lan, yar› nuranî ve ›fl›k
saçan cisimler.
nimfleffaf: yar› fleffaf.
nuraniyat: nurdan yarat›lm›fl var-
l›klar.
nuraniyet s›rr›: fleffaf fleylerden
yans›yan parlakl›k, ayd›nl›k özelli-
¤i.
nuraniyet: nurluluk, parlakl›k.
ruhanî: gözle görülmeyen, cismi
olmayan, elle tutulmayan varl›k.
ruhanîler: cisim olmay›p gözle
görülmeyen cinler ve melekler
gibi varl›klar.
ruhaniyat: ruhanîler; cisim olma-
y›p, gözle görülmeyen cin ve me-
lekler gibi varl›klar.
salâvat: Peygamberimize rahmet
ve esenlik duas›.
s›fât› muhita: her fleyi kuflatan
s›fatlar.
suret: flekil.
sür’at: h›z.
fluunat› külliye: Allah’›n fiillerinin
her yeri ihata ederek ifl görmesi.
tahdid-i kay›t : kay›t alt›na alma.
tecelli-i s›fât: s›fatlar›n tecellisi,
‹lâhî s›fatlar›n görünmesi.
teveccüh-ü ehadiyet: Allah’›n,
her bir fleyde birli¤i tecelli etmesi
manas›nda ehadiyet s›fat›yla bir
fleye yönelmesi.
umum: bütün.
vas›ta-i seyir ve seyahat: gezip
görme arac›.
zat: flah›s, kifli.
Zat-› Akdes: her türlü kusur ve
noksandan uzak olan zat, Allah.
ziyade: fazla.
zulmet-i kesafetten münezzeh
ve müberra: maddenin kat›l›k ve
yo¤unluk karanl›¤›ndan uzak ve
ar›nm›fl olmak

abdal: evliyadan nuraniyet
kazanm›fl ve bir anda birkaç
yerde görünebilen zatlar.
âciz: baflkas›na muhtaç, ken-
di gücü olmayan.
âlem-i ervah: ruhlar âlemi.
âlem-i misal: görüntüler âle-
mi, misal âlemi
asfiya: Peygamberimizin yo-
lunda ilim ve amel, takva ve
ibadet ile safiyet kazananlar.
âyine hükmünde: ayna özel-
li¤inde.
âyine-i cemal: güzelli¤i gös-

teren ayna.
berk: flimflek.
cilve-i ef’al: fiillerin tecellisi ,
fiillerin görünmesi.
cismaniyat: maddî fleyler, ci-
sim hâlinde olan varl›klar.
cüz’î bir ihtiyar ile: küçük bir
arzu ve irade ile.
cüz’î: fert, birey; az.
envar: nurlar.
envar-› Kudsiye-i Esma: Al-
lah’›n kudsî isimlerinin nurlar›.
esir: kâinattaki bütün boflluk-
lar› dolduran, elektrik ›s› ve

›fl›¤› nakleden madde.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
hayal sür’ati: hayal h›z›.
hükmünü almak: yerine geç-
mek.
ilm-i muhit: her fleyi kuflatan
ve bütün yönleri ile bilen Al-
lah’›n ilmi.
irade-i külliye: her fleyi ta-
sarrufuna alan ve her fleye
tesir eden Allah’›n iradesi
kesif z›lâli: koyu gölgesi.
kesb etmek: kazanmak.
k›yamet: kâinat›n ölümü.



gelebilir, hangi fley gizlenebilir, hangi fert uzak kalabilir,
hangi flah›s külliyet kesp etmeden ona yanaflabilir?

Evet, nas›l günefl, kay›ts›z nuru, maddesiz aksi vas›ta-
s›yla, sana senin göz bebe¤inden daha yak›n oldu¤u hâl-
de, sen mukayyet oldu¤un için ondan gayet uzaks›n.
Ona yanaflmak için çok kay›tlardan tecerrüt etmek, çok
meratib-i külliyeden geçmek lâz›m gelir. Âdeta, manen
yer kadar büyüyüp, kamer kadar yükselip, sonra do¤ru-
dan do¤ruya güneflin mertebe-i asliyesine bir derece ya-
naflabilir ve perdesiz görüflebilirsin. Öyle de, Celîl-i Zül-
cemal, Cemil-i Zülkemal, sana gayet yak›nd›r. Sen On-
dan gayet uzaks›n. Kalbin kuvveti, akl›n ulviyeti varsa,
temsildeki noktalar› hakikate tatbike çal›fl.

‹K‹NC‹ fiUA

Ey nefs-i bîhufl! Diyorsun ki:
1 o¿ƒoµn«na røoc o¬nd n∫ƒo≤nj r¿nG ÉkÄr«n°T nOGnQnG =GnPpG =o√oôrenG BÉnªsfpG hem
2 n¿hoön†rfio Énærjnónd l™«/ªnL rºogGnPpÉna kInópMGnh kánër«°nU s’pG rânfÉnc r¿pG gi-

bi ayetler, vücud-u eflya s›rf bir emirle ve def’î oldu¤unu;

ve 
3 mArÀnT sπoc nøn≤rJnG …=/òsdG $G n™ræ°oU hem 

4 o¬n≤n∏nN mArÀnT sπoc nøn°ùrMnG
gibi ayetler, vücud-u eflya, ilim içinde azîm bir kudretle,
hikmet içinde dakik bir sanatla tedricî oldu¤unu gösteri-
yorlar. Vech-i tevfiki nedir?

Elcevap: Kur’ân’›n feyzine istinaden deriz:
Evvelâ: Münafat yoktur. Bir k›s›m öyledir—iptidadaki

icat gibi; bir k›sm› böyledir—mislini iade gibi.

akl›n ulviyeti: akl›n yüce ve de-
¤erli bilgileri alacak seviyeye
ulaflmas›.
aksi: yans›mas›.
azîm: büyük.
Celîl-i Zülcemal: Cemal ve rah-
met sahibi yüce Allah.
Cemîl-i Zülkemal: Celâl ve kemal
sahibi yüce Allah.
dakik sanat: ince sanat.
def’ etmek: yok etmek, uzaklafl-
t›rmak.
elcevap: söz veya yaz› ile yan›t
verme.
emirle ve def’î olmak: Allah’›n
dilemesi ile aniden yarat›lmas›.
evvelâ: birinci, ilk.
feyiz: irfan, bilgi.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak faydal› ve tam ye-
rinde olmas›.
iade: tekrarlama, yeniden yap-
ma, geri verme.
icat: yaratma.
iptida: ilk yarat›l›fl.
istinaden: dayanarak.
kalbin kuvveti: kalbin hakikatle-
ri anlayacak kuvveti kazanm›fl ol-
mas›.
kamer: ay.
kay›ts›z: ba¤lant›s›z; bir fleye
ba¤l› olmayan.
Kur’ân’›n feyzi: Kur’ân’›n akl› ay-
d›nlatmas›.
külliyet kesb etme: Peygamberi-
miz gibi Allah’›n tüm isim ve s›fat-
lar›na âyine olabilme.
meratib-i külliye: pek çok mer-
tebeler.
mertebe-i asliye: as›l yer, as›l
mevki, derece.
misil: benzer, efl.
mislini iade: var olan maddeler-
den benzerlerini yaratma.
mukayyet: kay›tl›, ba¤l›, s›n›rl›.
münafat: z›tl›k, ayk›r›l›k.
nefs-i bîhufl: sersem, ak›ls›z nefis.
nur: ›fl›k.
flua: bir ›fl›k kayna¤›ndan uzanan
›fl›k demeti.
tatbik etmek: uygulamak.
tecerrüt etmek: s›yr›lmak.
tedricî: yavafl yavafl, derece de-
rece.
temsil: örnek.
vech-i tevfik: ba¤daflma yönü.
vücud-u eflya: eflyan›n varl›¤›.

1. Bir fleyin olmas›n› murat etti¤i zaman, Onun ifli sadece "Ol" demektir; o da oluverir. (Yâsin
Suresi: 82.)
2. ‹flte, tek bir sesledir ki, hepsi birden toplan›p huzurumuza getirilirler. (Yâsin Suresi: 53.)
3. Allah'›n sanat›d›r ki, her fleyi hikmetle, yerli yerinde ve sapasa¤lam yaratm›flt›r. (Neml Su-
resi: 88.)
4. O her fleyi en güzel flekilde yaratt›. (Secde Suresi: 7.)
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Saniyen: Mevcudatta meflhut olan, sühulet ve sür’at
ve kesret ve vüs’at içinde nihayet intizam, gayet ittikan
ve hüsnüsanat ve kemal-i hilkat, flu iki k›s›m ayetlerin vü-
cud-u hakikatlerine kat’iyen flahadet eder. Öyle ise, flun-
lar›n hariçte tahakkuklar› medar-› bahis olmas› lüzumsuz-
dur. Belki, yaln›z “S›rr-› hikmeti nedir?” denilebilir. Öyle
ise, biz dahi bir k›yas-› temsilî ile flu hikmete iflaret ede-
riz.

Meselâ, nas›l ki, terzi gibi bir sanatç›, birçok külfetler,
maharetlerle, musanna bir fleyi icat eder ve onu bir mo-
del yapar. Sonra onun emsalini külfetsiz, çabuk yapabi-
lir. Hatta bazen öyle bir derece sühulet peyda eder ki,
güya, emreder yap›l›r; ve öyle kuvvetli bir intizam kesb
eder—saat gibi—güya bir emrin dokunmas›yla ifllenir ve
ifller.

Öyle de, Sâni-i Hakîm ve Nakkafl-› Alîm, flu âlem sa-
ray›n› müfltemilât›yla beraber bedî bir surette yapt›ktan
sonra, cüz’î ve küllî, cüz ve küll her fleye bir model hük-
münde, bir nizam-› kaderî ile, bir miktar-› muayyen ver-
mifltir. ‹flte bak, o Nakkafl-› Ezelî, her bir asr› bir model
yaparak, mu’cizat-› kudreti ile murassa, taze bir âlemi
ona giydiriyor; her bir seneyi bir mikyas ederek, hava-
rik-› rahmetiyle musanna, taze bir kâinat› o kamete gö-
re dikiyor; her bir günü bir sat›r yaparak, dekaik-› hikme-
tiyle müzeyyen müceddet mevcudat› onda yaz›yor.

Hem, o Kadîr-i Mutlak, her bir asr›, her bir seneyi, her
bir günü bir model yapt›¤› gibi, rûy-i zemini, her bir da¤ 
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n›rs›z kudret sahibi olan Allah.
kamet: boy, beden.
kat’î: kesin.
kemal-i hilkat: mükemmel ve
kusursuz yarat›l›fl.
kesret: çokluk.
k›yas-› temsili: mant›k ilminde
örnekleme yoluyla k›yaslama,
karfl›laflt›rma metodu.
külfet: zorluk, zahmet.
külfetsiz: zorlanmadan, zahmet-
siz.
maharet: ustal›k, hüner.
medar-› bahsolmak: üzerinde
konuflulma.
meflhut: görünen.
mevcudat: varl›klar.
miktar-› muayyen: belirlenmifl
miktar.
mikyas: ölçü.
mu’cizat-› kudret: Kudretin
mu’cizevî eserleri.
murassa: k›ymetli fleylerle süslü.
musanna: sanatl›.
müceddet: yenilenmifl, yepyeni.
müfltemilât: kapsam›nda olan
her fley, bütün teferruat.
müzeyyen: süslü.
Nakkafl-› Alîm: her fleyi bilen ve
her fleyi nak›fll› yaratan Allah.
Nakkafl-› Ezelî: evveli olmayan,
her fleyi en güzel flekilde nakfle-
den, iflleyen Allah.
nihayetsiz: sonsuz.
nizam-› kaderi: kader ölçüsü.
rûy-i zemin: yer yüzü.
sanatç›: sanatkâr, usta.
Sâni-i Hakîm: her fleyi faydal›,
gayeli ve sanatl› yaratan Allah.
s›rr-› hikmet: akla uygun ve fay-
daya yönelik olma.
suret: flekil, biçim.
sühulet: kolayl›k.
sühulet peyda etme: ortaya ko-
layl›k ç›kmas›.
sür’at: h›z.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
vücud-u hakikat: gerçekli¤in var
oluflu.
vüs’at: genifllik.
saniyen: ikinci, ikinci olarak.
kat’iyen: kesinlikle.
hikmet: herkesin bilmedi¤i gizli
neden.
peyda etmek: meydana ç›kmak.
kesb etmek: ortaya ç›kmak.

âlem: dünya, kâinat, evren
bedî: efli ve benzeri olmayan.
cüz ve küll: parça ve bütün.
cüz’î ve küllî: küçük ve bü-
yük, az ve çok.
dekaik-› hikmet: hikmet in-
celikleri.

emsal: benzer, örnek.
güya: sanki, âdeta.
hariçte tahakkuk: madde
âleminde gerçekleflme.
havarik-i rahmet: Rahmet
harikalar›.
hüsnüsanat: güzel sanat.

icat etme: yeni bir fley yap-
ma ve ortaya koyma.
intizam kesb etme: düzen
alma.
intizam: düzen.
ittikan: sa¤laml›k.
Kadir-i Mutlak: sonsuz ve s›-



ve sahray›, ba¤ ve bostan›, her bir a¤ac› birer model yap-
m›flt›r. Vakitbevakit, taze taze birer kâinat› zeminde ku-
ruyor, birer yeni dünyay› icat ediyor, birer âlemi al›p da
di¤er muntazam bir âlemi getiriyor. Mevsimbemevsim
her ba¤ ve bostanda taze taze mu’cizat-› kudretini ve he-
dâyâ-i rahmetini gösterir. Yeni birer kitab-› hikmetnüma
yaz›yor; taze taze birer matbaha-i rahmetini kuruyor;
müceddet bir hulle-i sanatnüma giydiriyor; her baharda
her bir a¤aca sündüsmisal taze bir çarflaf giydiriyor, lü’lü-
misal yeni bir murassaatla süslendiriyor, y›ld›zmisal rah-
met hediyeleriyle ellerini dolduruyor.

‹flte flu iflleri nihayet hüsnüsanat ve kemal-i intizam ile
yapan ve flu birbiri arkas›nda gelen ve zaman ipine tak›-
lan seyyar âlemleri nihayet hikmet ve inayet ve kemal-i
kudret ve sanat ile de¤ifltiren Zat, elbette gayet Kadîr ve
Hakîm’dir, nihayet derecede Basîr ve Alîm’dir. Tesadüf
onun ifline kar›flamaz. ‹flte, o Zat-› Zülcelâl’dir ki, flöyle
ferman ediyor:  

1@ o¿ƒoµn«na røoc o¬nd n∫ƒo≤nj r¿nG ÉkÄr«n°T nOGnQnG =GnPpG =o√oôrenG BÉnªsfpG
2@ oÜnôrbnG nƒog rhnG pönünÑrdG pírªn∏nc s’pG pánYÉs°ùdG oôrenG BÉnenh

deyip hem kemal-i kudretini ilân, hem kudretine nispe-
ten haflir ve k›yamet gayet sehil ve külfetsiz oldu¤unu be-
yan ediyor. Emr-i tekvinîsi kudret ve iradeyi tazammun
etti¤ini; ve bütün eflya evamirine gayet musahhar ve
münkad olduklar›n›; ve mübafleretsiz, mualecesiz halk et-
ti¤i için, icad›ndaki sühulet-i mutlakay› ifade için, s›rf bir 

âlem: dünya, kâinat.
Alîm: her fleyi hakk›yla bilen,
sonsuz ilim sahibi Allah.
Basîr: her fleyi görüp bilen, tam,
eksiksiz ve kusursuz gören Allah.
beyan: ifade.
bostan: bahçe.
emr-i tekvinî: Allah’›n kâinata
koydu¤u tabiî kanunlar.
evamir: emirler, ifller.
ferman: yüce bir makamdan ge-
len tebligat, emir.
gayet: son derece.
Hakîm: her fleyi bir maksada uy-
gun ve hikmetle yaratan Allah.
halk etmek: yaratmak.
haflir: öldükten sonra dirilme.
hedâyâ-i rahmet: rahmet hedi-
yeleri.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak faydal› ve tam ye-
rinde olmas›.
hulle-i sanatnüma: sanat› göste-
ren, sergileyen elbise.
hüsnüsanat: güzel sanat.
icat etme: yeni bir fley yapma ve
ortaya koyma.
icat: yoktan yaratma ve var olan
eflyadan terkip ile yapma.
ifade: anlatma.
inayet: yard›m.
irade: Allah’›n iste¤i, dile¤i.
Kadir: her fleye gücü yeten son-
suz kudret sahibi Allah.
kemal-i intizam: mükemmel bir
düzen.
kemal-i kudret ve sanat: mü-
kemmel, kusursuz sanat ve kud-
ret.
kemal-i kudret: kudretin mü-
kemmelli¤i ve kusursuzlu¤u.
k›yamet: kâinat›n ölümü.
kitab-› hikmetnüma: hikmet bil-
diren kitap.
kudret: sonsuz güç.
külfet: zorluk, zahmet.
lü’lümisal: inci gibi.
matbaha-i rahmet: rahmet mut-
fa¤›.
mevsimbemevsim: mevsim
mevsim.
mu’cizat-› kudret: kudret mu’ci-
zeleri.
mualecesiz: arac› ve vas›ta kul-
lanmadan, do¤rudan do¤ruya.
muntazam: düzgün.
murassaat: de¤erli tafllarla süs-
lenmifl fleyler.
musahhar: emrinde.
mübafleretsiz: temas etmeden.
müceddet: yenilenmifl, yepyeni.
münkad: itaat eden, boyun e¤en,
ba¤l›.
nihayet: son derece.
nispeten: k›yasla, oranla.
sahra: çöl, k›r, ova.
sehil: kolay.
seyyar: sabit ve devaml› olma-

yan.
s›rf: yaln›z, sade.
sühulet-i mutlaka: sonsuz ve
tam kolayl›k.
sündüsmisal: ipekten yap›l-

m›fl bir kumafl gibi.
tazammun: kapsama, içine
alma, s›n›r›nda bulundurma.
tesadüf: rast gelme, rastlant›.
vakitbevakit: vakit vakit.

y›ld›zmisal: y›ld›z gibi.
Zat: Allah.
Zat-› Zülcelâl: Celâl sahibi yü-
ce zat, Allah.
zemin: yeryüzü.

1. Bir fleyin olmas›n› murat etti¤i zaman, Onun ifli sadece “Ol” demektir; o da oluverir. (Yâsin
Suresi: 82.)
2. K›yametin gerçekleflmesi ise göz aç›p kapay›ncaya kadar, yahut ondan da yak›nd›r. (Nahl
Suresi: 77.)
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emirle ifller yapt›¤›n› Kur’ân-› Mu’cizülbeyan ile ferman
ediyor.

Hâs›l›kelâm: Bir k›s›m ayetler, eflyada, hususan bida-
yet-i icad›nda gayet derecede hüsnüsanat› ve nihayet de-
recede kemal-i hikmeti ilân ediyor; di¤er k›sm›, eflyada,
hususan tekrar icad›nda ve iadesinde gayet derecede sü-
hulet ve sür’atini nihayet derecede ink›yat ve külfetsizli-
¤ini beyan eder.

ÜÇÜNCÜ fiUA

Ey haddinden tecavüz etmifl nefs-i pürvesvas!

Diyorsun ki: nƒog s’pG másHBGnO røpe Éne 1@ mAr∆nT uπoc oäƒoµn∏ne /√pón«pH
3pój/QnƒrdG pπrÑnM røpe p¬r«ndpG oÜnôrbnG oørënfnh 2@ Én¡pàn«p°UÉnæpH lòpN'G gibi ayet-

ler, nihayet derecede kurbiyet-i ‹lâhiyeyi gösteriyor.

o√oQGnór≤pe n¿Énc mΩrƒnj /‘ p¬r«ndpG oìhtôdGnh oánµ=pÄ n∏nŸrG oêoôr©nJ 4@ n¿ƒo©nLrôoJ p¬r«ndpGnh
5@ mánæn°S n∞rdnG nÚp°ùrªnN ve hadiste varit olan, “Cenab-› Hak,

yetmifl bin hicap arkas›ndad›r”6 ve Miraç gibi hakikatler
nihayet derecede bu’diyetimizi gösteriyor. fiu s›rr-› gam›-
z› fehme takrip edecek bir izah isterim?

Elcevap : Öyle ise dinle.

Evvelâ: Birinci fiua›n ahirinde demifltik: “Nas›l ki, gü-
nefl, kay›ts›z nuruyla ve maddesiz aksi cihetiyle, sana se-
nin ruhun penceresi ve onun âyinesi olan göz bebe¤inden
daha yak›n oldu¤u hâlde, sen mukayyet ve maddede 
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akis: yans›ma.
Arfl: Yüce Allah’›n her fleyde ko-
layca tasarruf etti¤i ve isimlerinin
tecellisine ayna olan, her yere ay-
n› mesafede bulunan yüce ma-
kam.
âyine: ayna.
beyan: ifade.
bidayet-i icat: yarat›l›fl›n bafllan-
g›c›.
bu’diyet: uzakl›k.
cihetiyle: yönüyle, özelli¤iyle.
emir: buyruk.
evvelâ: ilk önce, birinci olarak.
fehim: akl›n anlamas›, idraki.
ferman etmek: emretmek.
gayet: son derece
haddinden tecavüz etmek: s›n›r›
aflmak.
hadis: Peygamberimizin sözü.
hâs›l›kelâm: sözün özü.
hicap: perde.
hususan: bilhassa, özellikle.
hüküm: karar, hâkimiyet.
hüsnüsanat: güzel sanat.
iade: benzerini yapma.
icat: vücuda getirme, yapma.
ilân: duyurma.
ink›yat: itaat.
izah: aç›klama.
kay›ts›z nur: s›n›r tan›mayan nur.
kemal-i hikmet: mükemmel, ek-
siksiz hikmet.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: ifadeleri
mu’cize ve harika olan Kur’ân-›
Kerîm.
kurbiyet-i ‹lâhiye: Allah’›n yarat-
t›klar›na olan yak›nl›¤›.
külfet: zorluk, zahmet.
Miraç: Peygamberimizin Hicret-
ten bir-bir buçuk y›l önce Recep
ay›n›n 27. gecesinde Allah’›n hu-
zuruna ruhen ve cismen ç›kmas›.
mukayyet: kay›tl›, s›n›rl›, ba¤l›.
nefs-i pürvesvas: çok vesveseli
nefis.
nihayet: son.
s›rr-› gam›z: anlafl›lmas› zor gi-
zemli mesele.
sühulet: kolayl›k.
sür’at: h›z, çabukluk.
flah damar›: atardamar.
flua: bir ›fl›k kayna¤›ndan uzanan
›fl›k demeti.
takrip: yak›nlaflt›rma.
tasarruf: idare etme, kullanma.
varit: söylenen, zikredilen; gelen,
ulaflan.

1. Her fleyin hüküm ve tasarrufu Onun elindedir. (Yâsin Suresi: 83.)
2. Hiçbir canl› yoktur ki, Allah onu aln›ndan tutup kudretine boyun e¤dirmifl olmas›n. (Hûd
Suresi: 56.)
3. Biz ona flah damar›ndan daha yak›n›z. (Kaf Suresi: 16.)
4. Siz de Ona döndürüleceksiniz. (Yâsin Suresi: 83; Zümer Suresi: 44; Fuss›let Suresi: 21; Zuhruf
Suresi: 85.)
5. Melekler ve Cebrail, elli bin sene uzunlu¤unda bir gün olan k›yamet gününde, Allah’›n emri-
ni almak üzere Arfla yükselirler. (Mearic Suresi: 4.)
6. ‹mam-› Gazalî, ‹hya-i Ulûmiddin, 1:101; Taberanî, Mu'cemü'l-Evsat, 6:278, Ebu Ya'lâ, Müsned,
13:520.



mahpus oldu¤un için, ondan gayet uzaks›n. Onun, yal-
n›z bir k›s›m akisleriyle, gölgeleriyle temas edebilirsin ve
bir nevi cilveleriyle ve cüz’î tecellileriyle görüflebilirsin ve
bir s›n›f s›fatlar› hükmünde olan elvanlar›na ve bir taife
isimleri hükmünde olan flualar›na ve mazharlar›na yana-
flabilirsin. E¤er, güneflin mertebe-i aslîsine yanaflmak ve
bizzat do¤rudan do¤ruya güneflin zat› ile görüflmek ister-
sen, o vakit, pek çok kay›tlardan tecerrüt etmekli¤in ve
pek çok meratib-i külliyetten geçmekli¤in lâz›m gelir.
Âdeta, sen, manen tecerrüt cihetiyle, küre-i arz kadar
büyüyüp, hava gibi ruhen inbisat edip ve kamer kadar
yükselip, Bedir gibi mukabil geldikten sonra, bizzat per-
desiz onunla görüflüp, bir derece yanaflmak dava edebi-
lirsin.

Öyle de, o Celîl-i Pürkemal, o Cemil-i Bîmisal, o Va-
cibü’l-Vücud, o Mucid-i Külli Mevcut, o fiems-i Sermed,
o Sultan-› Ezel ve Ebed, sana senden yak›nd›r; sen On-
dan nihayetsiz uzaks›n. Kuvvetin varsa, temsildeki deka-
ik› tatbik et.”

Saniyen: Meselâ, 
1 n¤rYn’rG oπnãnŸrG !nh , bir padiflah›n çok

isimleri içinde “kumandan” ismi çok mütedahil daireler-
de tezahür eder. Serasker daire-i külliyesinden tut, müfli-
riyet ve ferikiyet, tâ yüzbafl›, tâ onbafl›ya kadar genifl ve
dar, küllî ve cüz’î dairelerde de zuhur ve tecellisi vard›r.
fiimdi, bir nefer hizmet-i askeriyesinde onbafl› makam›n-
da tezahür eden cüz’î kumandanl›k noktas›n› merci tutar,
kumandan-› azam›na flu cüz’î cilve-i ismiyle temas eder 

akis: yans›ma.
bedir: ay›n dolunay hâli.
bizzat: flahsen, kendi.
Celil-i Pürkemal: kemalât›n zir-
vesindeki yüce kudretli zat.
Cemîl-i Bîmisal: benzersiz güzel-
lik sahibi yüce Allah.
cilve: görüntü, yans›ma.
cilve-i isim: ismin cilvesi, görün-
tüsü.
cüz’î: küçük, az.
daire-i külliye: büyük ve genifl
daire.
dava: iddia.
dekaik: incelikler.
elvan: renkler.
ferikiyet: generallik.
gayet: son derece.
hizmet-i askeriye: askerlik hiz-
meti.
inbisat: geniflleme, yay›lma.
kamer: ay.
kumandan-› azam: en büyük ku-
mandan.
külli: büyük.
küre-i arz: dünya
mahpus: hapsedilmifl.
mazhar: gösteren, yans›tan.
meratib-i külliyet: büyük merte-
beler.
merci: müracaat edilecek yer.
mertebe-i asliye: as›l makam;
gerçek mertebe, derece.
Mucid-i Külli Mevcut: tüm var-
l›klar›n yoktan yarat›c›s› olan Al-
lah.
mukabil gelmek: karfl› karfl›ya
gelmek.
müfliriyet: mareflallik.
mütedahil: birbiri içinde.
nefer: asker, er.
nevi: çeflit.
nihayetsiz: sonsuz.
serasker: ordu komutan›.
Sultan-› Ezel ve Ebed: bafllang›c›
ve sonu olmayan padiflah.
fiems-i Sermed: asla batmayan
günefller günefli olan Allah.
flua: bir ›fl›k kayna¤›ndan uzanan

›fl›k demeti.
taife: tak›m
tatbik etme: uygulama.
tecelli: görünme, bilinme, be-
lirme.

tecerrüt: soyutlaflma; mad-
deden s›yr›lma.
temsil: verilen misal, örnek,
benzetme.
tezahür: görünme, belirme.

Vacibü’l-Vücud: varl›¤› vacip
olan Allah.
zat›: kendi, flahs›.
zuhur: ortaya ç›kma, görün-
me.

1. En güzel s›fatlar Allah’›nd›r. (Nahl Suresi: 60.)
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ve münasebettar olur. E¤er as›l ismiyle temas etmek,
ona o ünvan ile görüflmek istese, onbafl›l›ktan tâ seras-
ker mertebe-i külliyesine ç›kmak lâz›m gelir. Demek, pa-
diflah, o nefere ismiyle, hükmüyle, kanunuyla ve ilmiyle,
telefonuyla ve tedbiriyle ve e¤er o padiflah, evliya-i abda-
liyeden nuranî olsa, bizzat huzuruyla gayet yak›nd›r; hiç-
bir fley mâni olup, hail olamaz. Hâlbuki, o nefer, gayet
uzakt›r; binler mertebeler hail, binler hicaplar fâs›ld›r. Fa-
kat bazen merhamet eder, hilâf-› âdet, bir neferi huzuru-
na al›r, lütfuna mazhar eder.

Öyle de, emr-i 
1 o¿ƒoµn«na røoc ’e malik, günefller ve y›ld›z-

lar emirber nefer hükmünde olan Zat-› Zülcelâl, her fle-
ye her fleyden daha ziyade yak›n oldu¤u hâlde, her fley
Ondan nihayetsiz uzakt›r. Onun huzur-u kibriyas›na per-
desiz girmek istenilse, zulmanî ve nuranî, yani maddî ve
ekvanî ve esmaî ve s›fatî yetmifl binler hicaptan geçmek,
her ismin binler hususî ve küllî derecat-› tecellisinden ç›k-
mak, gayet yüksek tabakat-› s›fât›nda mürur edip, tâ
‹sm-i Azam›na mazhar olan Arfl-› Azam›na uruç etmek,
e¤er cezp ve lütfu olmazsa, binler seneler çal›flmak ve
sülûk etmek lâz›m gelir.

Meselâ, sen Ona Hâl›k ismiyle yanaflmak istersen, se-
nin hâl›k›n hususiyetiyle, sonra bütün insanlar›n hâl›k› ci-
hetiyle, sonra bütün zîhayatlar›n hâl›k› ünvan›yla, sonra
bütün mevcudat›n hâl›k› ismiyle münasebettarl›k lâz›m
gelir. Yoksa, z›llde kal›rs›n, yaln›z cüz’î bir cilveyi bulur-
sun.
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lara ait.
emirber nefer: emir alt›ndaki,
emre haz›r bekleyen asker.
esmaî: Allah’›n isimlerine ait.
evliya-i abdaliye: bir anda pek
çok yerde ifl görebilen evliyalar.
fas›l: bölen, ay›ran, bölüm, mev-
sim.
gayet: son derece.
hail: perde, engel.
Hâl›k : yarat›c›, her fleyi yaratan
Allah.
hicap: perde, örtü.
hilâf-› âdet: âdete ayk›r› flekilde.
hususî: özel, bir fleye has olan.
hususiyet: özellik.
huzur-u kibriya: Allah’›n yüce
huzuru, makam›.
‹sm-i Azam: Allah’›n en büyük en
yüce ismi.
küllî: kapsaml›, her fleyi içine
alan.
lütuf: yard›mda bulunma, iyilik,
ikram, ihsan.
malik: sahip.
mâni: engel.
mazhar: bir fleyin göründü¤ü yer;
kavuflma.
mertebe-i külliye: her fleyin üs-
tünde bulunan makam.
mertebe: derece, makam.
mevcudat: yarat›lm›fl fleylerin ta-
mam›.
münasebettar: ilgili, alâkal›.
mürur: geçip gitmek.
nefer: rütbesiz asker, er.
nihayetsiz: sonsuz.
nuranî: nurlu, maneviyata ve yü-
ce fleylere ait, nurlanm›fl.
serasker: ordu komutan›.
s›fatî: Allah’›n s›fatlar›na ait.
sülûk etmek: yol almak, makam
ve mertebelerden geçerek ma-
nen ve ruhen yükselmek.
tabaka-i s›fât: Allah’›n s›fatlar›n›n
tecelli tabakalar›.
tedbir: sevk ve idare etme.
uruç: yükselmek, yüce makama
ç›kmak.
ünvan: isim, nam, ün.
Zat-› Zülcelâl: Celâl sahibi yüce
zat, Allah.
z›ll: gölge.
zîhayat: hayat sahibi, canl›.
ziyade: çok fazla.
zulmanî: karanl›kl›, dünyaya ve
maddeye ait.

Arfl-› Azam: en büyük arfl, Al-
lah’›n kudret ve saltanat›n›n
en büyük dairesi.
bizzat: zat›yla, flahs›yla.
cezp: kendine çekme, cezp

etme.
cihetiyle: yönüyle, bak›m›n-
dan.
cilve: yans›ma, görüntü.
cüz’î: küçük, az.

daire-i külliye: büyük ve ge-
nifl daire.
derecat-› tecelli: tecelli mer-
tebeleri.
ekvanî: varl›klara, yarat›lm›fl-

1. “Ol” der; oluverir. (Yâsin Suresi: 82.)



Bir ihtar: Temsildeki padiflah, aczi için, kumandanl›k
isminin meratibinde müflir ve ferik gibi vas›talar koymufl-

tur. Fakat, 
1 mArÀnT uπoc oäƒoµn∏ne /√pón«pH olan Kadîr-i Mutlak, va-

s›talardan müsta¤nidir. Vas›talar, s›rf zahirîdirler, perde-i
izzet ve azamettirler, ubudiyet ve hayret ve acz ve iftikar
içinde saltanat-› rububiyetine dellâld›rlar, temaflagerdir-
ler; muini de¤iller, flerik-i saltanat-› rububiyet olamazlar.

DÖRDÜNCÜ fiUA

‹flte ey tembel nefsim! Bir nevi Miraç hükmünde olan
namaz›n hakikati, sab›k temsilde bir nefer, mahz-› lütuf
olarak huzur-u flahaneye kabulü gibi, mahz-› rahmet ola-
rak Zat-› Celîl-i Zülcemal ve Ma’bud-u Cemil-i Zülcelâl’in

huzuruna kabulündür.
2

oônÑrcnG *nG deyip, manen ve haya-

len veya niyeten iki cihandan geçip, kayd-› maddiyattan
tecerrüt edip bir mertebe-i külliye-i ubudiyete veya küllî-
nin bir gölgesine veya bir suretine ç›k›p, bir nevi huzura

müflerref olup, 
3 oóoÑr©nf n∑ÉsjpG hitab›na, herkesin kabiliyeti

nispetinde bir mazhariyet-i azîmedir. Âdeta, harekât-› sa-

lâtiyede tekrarla oônÑrcnG *nG ,oônÑrcnG *nG demekle kat-› meratip

ve terakkiyat-› maneviyeye ve cüz’iyattan devair-i kül-
liyeye ç›kmas›na bir iflarettir ve marifetimiz haricindeki
kemalât-› kibriyas›n›n mücmel bir ünvan›d›r. Güya her

bir oônÑrcnG *nG bir basamak-› miraciyeyi kat’›na iflarettir. 

acz: kendini yetersiz görme; za-
y›fl›k, güçsüzlük.
Allahü Ekber: Allah en büyüktür.
basamak-› miraciye: Allah’a yak-
laflt›ran basamaklar.
cihan: dünya ve ahiret.
cüz’iyat: ufak ve ferdî fleyler.
dellâl: ilân edici; ispat eden, gös-
teren.
devair-i külliye: genifl ve umumî
daireler.
ferik: general.
güya: sanki.
harekât-› salâtiye: namaz›n ha-
reketleri.
haricinde: d›fl›nda.
hayalen: hayal ederek.
hayret: akl›n flaflk›nl›k içinde kal-
mas›.
huzur-u flahane: padiflah›n huzu-
ru.
hüküm: karar, hâkimiyet.
iftikar: fakirlik yoksulluk.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
kabiliyet: yetenek.
Kadîr-i Mutlak: sonsuz, s›n›rs›z
güç ve kudret sahibi Allah.
kat’: yol alma, aflma, geçme, iler-
leme.
kat-› meratip: makamlar› geçme,
mertebelerde yükselme.
kayd-› maddiyat: madde oluflun
ba¤lay›c›l›¤›.
kemalât-› kibriya: Allah’›n bü-
yüklü¤ünün mükemmelli¤i.
küllî: bütün, umumî, kapsaml›.
Ma’bud-u Cemîl-i Zülcelâl: iba-
dete lây›k celâl ve azamet sahibi
zat.
mahz-› lütuf: iyilik ve ihsan›n tâ
kendisi.
mahz-› rahmet: rahmetin tâ ken-
disi.
manen: manevî olarak.
marifet: bilgi.
mazhariyet-i azîme: büyük maz-
hariyet.
meratip: mertebeler, dereceler.
mertebe-i külliye-i ubudiyet:
kullu¤un genifl, umumî ve büyük
mertebesi.
Miraç: Peygamberimizin Hicret-
ten bir-bir buçuk y›l önce Recep
ay›n›n 27. gecesinde Allah’›n hu-
zuruna ruhen ve cismen ç›kmas›.
muin: yard›mc›.
mücmel: k›sa ve öz, özet.
müsta¤ni: baflka fleylere ihtiyac›
olmayan.
müflerref olmak: flereflenmek.
müflir: mareflal.
nev’î: çeflit.
nispet: oran.
niyeten: niyet ederek.
perde-i izzet ve azamet: Allah’›n
büyüklü¤ünü ve yüceli¤ini görü-
nüflte hofl olmayan hâllerde ve
durumlarda tenzih etmek için

araya perde olarak konulan
sebepler ve vas›talar.
sab›k: önceki, geçen.
saltanat-› rububiyet: Allah’›n
tam bir hâkimiyetle kâinat›
idare ve terbiye etmesi.
s›rf: sadece, yaln›zca.
suret: benzer.
flerik-i saltanat-› rububiyet:
Allah’›n kâinat› ve içindekileri

sevk, idare ve terbiye etme
saltanat›na ortak.
flua: bir ›fl›k kayna¤›ndan uza-
nan ›fl›k demeti.
tasarruf: idare etme, kullan-
ma.
tecerrüt: maddeden s›yr›lma;
soyutlaflma.
temaflager: temafla eden, gö-
rerek hayrette kalan.

temsil: örnek, misal.
terakkiyat-› maneviye: ma-
nen yücelme, yükselme.
ubudiyet: kulluk.
ünvan: isim, nam.
vas›ta: arac›.
zahiri: görünen, görünürdeki.
Zat-› Celîl-i Zülcemal: cemal
sahibi yüce zat.

1. Her fleyin hüküm ve tasarrufu Onun elindedir. (Yâsin Suresi: 83.)
2. Allah en yüce ve en büyüktür.
3. Ancak Sana kulluk ederiz. (Fatiha Suresi: 5.)
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‹flte flu hakikat-i salâttan manen veya niyeten veya tasav-
vuren veya hayalen bir gölgesine, bir flua›na mazhariyet
dahi büyük bir saadettir.

‹flte hacda pek kesretli 
1

oônÑrcnG *nG denilmesi, flu s›rdan-

d›r. Çünkü, hacc-› flerif, bilasale herkes için, bir mertebe-
i külliyede bir ubudiyettir. Nas›l ki bir nefer, bayram gibi
bir yevm-i mahsusta, ferik dairesinde, bir ferik gibi padi-
flah›n bayram›na gider ve lütfuna mazhar olur. Öyle de,
bir hac›, ne kadar âmî de olsa, kat-› meratip etmifl bir ve-
lî gibi, umum aktâr-› arz›n Rabb-i Azîmi ünvan›yla Rab-
bine müteveccihtir, bir ubudiyet-i külliye ile müflerreftir.
Elbette, hac miftah›yla aç›lan meratib-i külliye-i rububiyet
ve dürbünüyle nazar›na görünen afak-› azamet-i ulûhiyet
ve fleairiyle kalbine ve hayaline gittikçe genifllenen deva-
ir-i ubudiyet ve meratib-i kibriya ve ufk-u tecelliyat›n
verdi¤i hararet, hayret ve dehflet ve heybet-i rububiyet,

oônÑrcnG *nG ,oônÑrcnG *nG ile teskin edilebilir ve onunla o meratib-

i münkeflife-i meflhude veya mutasavvere ilân edilebilir.

Hacdan sonra, flu mana-i ulvî ve küllî, muhtelif dere-
celerde, bayram namaz›nda, ya¤mur namaz›nda, husuf
küsuf namaz›nda, cemaatle k›l›nan namazda bulunur. ‹fl-
te, fleair-i ‹slâmiyenin, velev Sünnet kabîlinden dahi olsa,
ehemmiyeti flu s›rdand›r.

2 p¿ƒtædGnh p±ÉnµrdG nør«nH o¬oæpFBGnõnN nπn©nL røne n¿ÉnërÑ°oS
3

n¿ƒo©nLrôoJ p¬r«ndpGnh mAr∆nT uπoc oäƒoµn∏ne p√pón«pH … pòsdG n¿ÉnërÑ°oùna
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k›l›nmas› sünnet olan namaz.
hüküm: karar, hâkimiyet.
kabîlinden: gibisinden.
kat-› meratip: mertebeleri aflma,
manen yükselme.
kesretli: çok, fazla.
küsuf namaz›: günefl tutulunca
k›l›nmas› sünnet olan namaz.
lütuf: ihsan, ikram, iyilik.
mana-i ulvî ve külli: umumî ve
yüce manalar.
manen: manevî olarak.
mazhar olmak: nail olma, kavufl-
ma, eriflme
mazhariyet: nail olma, eriflme,
flereflenme.
meratib-i kibriya: Allah’›n bü-
yüklük ve yüceli¤inin mertebele-
ri.
meratib-i külliye-i rububiyet:
her fleyi yaratan idare ve terbiye
eden Allah’›n Rububiyetinin bü-
yük ve genifl mertebeleri.
meratib-i münkeflife-i meflhude
veya mutasavvere: görülerek
veya düflünülerek keflfedilen
mertebeler, makamlar.
mertebe-i külliye: genifl ve kap-
saml› mertebe.
miftah: anahtar.
muhtelif: farkl›.
mutasavvere: hayalen, düflüne-
rek, tasavvur ederek.
münezzeh: kusur ve noksanl›k-
tan uzak olan.
müflerref: flereflenmifl.
müteveccih: yönelmifl.
niyeten: niyet ederek.
Rab: yarat›c›, r›z›k verici, idare ve
terbiye edici olan Allah.
Rabb-i Azîm: büyük, yarat›c›, r›-
z›k verici, idare ve terbiye edici
olan Allah.
saadet: mutluluk.
s›r: hakikat.
sünnet: Peygamberimizin sözleri-
ne, emirlerine ve hareketlerine
dair hâller, tav›rlar.
flan: ün
fleair: semboller, iflaretler.
fleair-i ‹slâmiye: ‹slâm alâmeti ve
sembolü olan namaz, ezan, hac
gibi emirler.
flua: ›fl›k huzmesi
tasavvuren: düflünerek, zihinde
tasarlamak suretiyle.
teskin: sakinlefltirme, yat›flt›rma.
ubudiyet: kulluk.
ubudiyet-i külliye: büyük ve
umumî kulluk.
ufk-u tecelliyat: esma, s›fât ve
fluunat›n kendilerini ifade etti¤i
ufuklar.
umum: bütün.
ünvan: isim, nam, ün.
velev: hatta.
velî: Allah dostu.
yevm-i mahsus: özel gün.

afak-› azamet-i ulûhiyet: Al-
lah’›n büyüklü¤ünün, yüceli-
¤inin ufuklar›.
aktâr-› arz: dünyan›n dört bir
yan›.
âmî: cahil.
bilasale: bizzat; esas itibar›y-
la.

dehflet: korku, ürperme.
devair-i ubudiyet: kulluk da-
ireleri.
ehemmiyet: önem.
ferik: general.
hacc-› flerif: kutsal hac ibade-
ti.
hakikat-i salât: namaz›n ifa-

de etti¤i manalar.
hararet: s›cakl›k, ›s›; heyecan.
hayalen: hayal ederek.
hayret: flaflk›nl›k.
heybet-i rububiyet: Rububi-
yetin büyüklü¤ünün verdi¤i
hayranl›k ve azamet.
husuf namaz›: ay tutulunca

1. Allah en yüce ve en büyüktür.
2. Hazinelerini kef ve nun’un aras›na koyan (her fleyi bir “kün” emri ile yaratan) Allah, her tür-
lü kusurdan münezzehtir.
3. fian› ne yücedir Onun ki, her fleyin hüküm ve tasarrufu elindedir. Siz de ona döneceksiniz.
(Yâsin Suresi: 83.)
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Küçük Bir Zeyil
Kadîr-i Alîm ve Sâni-i Hakîm, kanuniyet fleklindeki

âdât›n›n gösterdi¤i nizam ve intizamla, kudretini ve hik-
metini ve hiçbir tesadüf, ifline kar›flmad›¤›n› izhar etti¤i
gibi, flüzuzat-› kanuniye ile, âdetinin harikalar›yla, tagay-
yürat-› sûriye ile, teflahhusat›n ihtilâfat›yla, zuhur ve nü-
zul zaman›n›n tebeddülüyle meflietini, iradetini, fail-i
muhtar oldu¤unu ve ihtiyar›n› ve hiçbir kay›t alt›nda ol-
mad›¤›n› izhar edip, yeknesak perdesini y›rtarak ve her
fley her anda, her fle’nde, her fleyinde Ona muhtaç ve
rububiyetine münkad oldu¤unu i’lâm etmekle, gafleti da-
¤›t›p, ins ve cinnin nazarlar›n› esbaptan Müsebbibü’l-Es-
bap’a çevirir. Kur’ân’›n beyanat› flu esasa bak›yor.

âdât: âdetler, kurallar.
âdet: kural.
Âl ve Ashap: Peygamberimizin
ailesine mensup olanlar ve arka-
dafllar›.
beyanat: aç›klamalar, ifadeler.
cin: cinler.
esas: gerçek, as›l.
esbap: sebepler.
fail-i muhtar: kendi istek ve ira-
desiyle ifl gören.
gaflet: umursamazl›k, Allah’›n
emir ve yasaklar›na duyars›z kal-
ma hâli.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak faydal› ve tam ye-
rinde olmas›.
i’lâm: duyurma, bildirme, bilgi-
lendirme.
ihtilâfat: farkl›l›klar, z›tl›klar.
ihtiyar: irade, seçim, istek.
ins: insanlar.
intizam: düzenlilik.
iradet: irade, istek, dileme, tercih.
‹sm-i Azam: en büyük isim, Al-
lah’›n bin bir isminden en büyük
ve manaca di¤er isimleri kuflat-
m›fl olan›.
izhar: gösterme.
Kadir-i Alîm: her fleyi bilen kud-
retli Allah.
kanuniyet: kanun hâline gelme.
mazhar›: sahibi, ortaya ç›kma ve
görünme yeri.
mefliet: dileme, irade.
münkad: boyun e¤en, itaat eden.
Müsebbibü’l-Esbap: sebepleri
yaratan ve onlara hükmeden
nazar: göz, bak›fl.
nizam: düzen.
nüzul: inme.
Resul-i Ekrem: çok cömert ve
kerîm olan Peygamberimiz Hz.
Muhammed.
rububiyet: terbiye etme.
salât: Peygamberimize, ailesine,
ashab›na Allah’›n rahmet ve ma¤-
firetini, meleklerin isti¤far›n› ve
mü’minlerin dualar›n› dileme.
Sâni-i Hakîm: her fleyi bir fayda
ve menfaate yönelik yapan usta.
fle’n: ifl, durum, hâl.
flüzuzat-› kanuniye: kanun d›fl›,
kural d›fl›, istisna.
tâbi: uyan, itaat eden.
tagayyürat-› sûriye: görünüflteki
de¤iflmeler, flekil ve biçim de¤i-
fliklikleri.
tasarruf: idare etme, kullanma.
tebeddül: de¤iflim.
tenzih: kusur ve noksanlardan
uzak tutma.
tesadüf: rastgelme, rastlant›.
teflahhusat: flah›slanmalar, belir-
lenmeler, kimlik kazanmalar.
yeknesak: monoton, ayn› tarzda.
zeyil: ek, ilâve.
zuhur: ortaya ç›kma.

1. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize ö¤retti¤inden baflka hiçbir bilgimiz yok-
tur. Muhakkak ki Sen her fleyi hakk›yla bilir, her ifli hikmetle yapars›n. (Bakara Suresi: 32.)
2. Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya düfler de bir kusur ifllersek bizi onunla hesaba çekme.
(Bakara Suresi: 286.)
3. Ey Rabbimiz! Bizi do¤ru yola erifltirdikten sonra kalplerimizi sap›kl›¤a meylettirme. Yüce
kat›ndan bize bir rahmet ba¤›flla. Muhakkak ki veren Sensin, dua edip istediklerimizi bize ba-
¤›fllayan Sensin. (Âl-i ‹mran Suresi: 8.)
4. ‹sm-i Azam›n›n mazhar› olan Resul-i Ekremine, onun âl ve ashab›na, kardeflleri olan di¤er
peygamberlere ve kendisine tâbi olanlara salât ve selâm eyle. Duam›z› kabul buyur ey mer-
hametlilerin en merhametlisi.
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Meselâ, ekser yerlerde bir k›s›m meyvedar a¤açlar, bir
sene meyve verir, yani rahmet hazinesinden ellerine ve-
rilir, o da verir; öbür sene, bütün esbab-› zahiriye haz›r-
ken, meyveyi al›p vermiyor.

Hem meselâ, sair umur-u lâz›meye muhalif olarak,
ya¤murun evkat-› nüzulü o kadar mütehavvildir ki, mu-
gayyebat-› hamsede dahil olmufltur. Çünkü, vücutta en
mühim mevki, hayat ve rahmetindir. Ya¤mur ise, men-
fle-i hayat ve mahz-› rahmet oldu¤u için, elbette o âb-›
hayat, o mâ-i rahmet, gaflet veren ve hicap olan yekne-
sak kaidesine girmeyecek; belki, do¤rudan do¤ruya Ce-
nab-› Mün’im-i Muhyî ve Rahman ve Rahîm olan Zat-›
Zülcelâl, perdesiz, elinde tutacak; tâ her vakit dua ve flü-
kür kap›lar›n› aç›k b›rakacak.

Hem meselâ, r›z›k vermek ve muayyen bir sima ver-
mek, birer ihsan-› mahsus eseri gibi, ummad›¤› tarzda ol-
mas› ne kadar güzel bir surette mefliet ve ihtiyar-› Rab-
baniyeyi gösteriyor. Daha, tasrif-i hava ve teshir-i sehap
gibi fluunat-› ‹lâhiyeyi bunlara k›yas et.

®
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ve ne zaman ölece¤i, k›yametin
ne zaman kopaca¤›.” (Lokman Su-
resi, 31: 34.)
muhalif: ayk›r›.
mühim: önemli.
mütehavvil: de¤iflken.
Rahîm: sonsuz flefkat ve merha-
met sahibi Allah.
Rahman: çok merhamet sahibi
ve flefkatle bütün yarat›klar›n
münasip r›z›klar›n› veren Allah.
rahmet: Allah’›n yaratmas› ve
pek çok nimetlere kavuflturmas›.
sair: di¤er.
sima: yüz.
fluunat-› ‹lâhiye: Allah’›n iflleri, fi-
illeri, icraatlar›.
tasrif-i hava: havan›n idaresi ve
kullan›lmas›.
teshir-i sehap: bulutlar›n emre
boyun e¤dirilmesi.
umur-u lâz›me: gerekli ifller.
vücutta: varl›klar içinde, yarat›l-
m›fllar içinde.
yeknesak: al›fl›lagelmifl, mono-
ton, ayn› tarzda.
Zat-› Zülcelâl: güç, kudret ve aza-
met sahibi zat olan Allah.

âb-› hayat: hayat suyu.
Cenab-› Mün’im-i Muhyî: bü-
tün canl›lara hayat veren ve
onlar› nimetlendiren yüce Al-
lah.
ekser: pek çok.
esbab-› zahiriye: görünürde-
ki sebepler.
evkat-› nüzul: inifl zamanlar›.
gaflet: umursamazl›k.
hayat: can.

hicap: perde, örtü.
ihsan-› mahsus: özel iyilik ve
ba¤›fl.
ihtiyar-› Rabbaniye: Allah’›n
iradesi, dilemesi.
kaide: kural.
mahz-› rahmet: rahmetin tâ
kendisi.
mâ-i rahmet: rahmet suyu.
menfle-i hayat: hayat›n kay-
na¤›.

mefliet: irade ve dileme.
mevki: makam, yer.
meyvedar: meyve veren.
muayyen: belirli.
mugayyebat-› hamse: sade-
ce Allah’›n bilgisinde olan befl
fley: “ya¤murun ne zaman
ya¤aca¤›, anne karn›ndaki ço-
cu¤un gelece¤inin ne olaca¤›,
yar›n insan›n bafl›na ne gele-
bilece¤i, insan›n nerede, nas›l
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2 lƒr¡ndnh lÖp©nd s’pG BÉn«rf tódG
Bu Söz, iki âlî Makam ve bir parlak Zeyilden ibarettir.

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

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

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

ne alan rahmetin sahibi Allah.
resmigeçit: geçit töreni.
Rezzak-› Kerîm: r›zk› bol bol
veren Allah.
ruhaniyat: maddî cismi ol-
mayan sadece ruhtan yarat›l-
m›fl varl›klar; melekler.
rûy-i zemin: yeryüzü.

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

temaflagâh: seyredilecek ve
gezilecek güzelliklerin bulun-
du¤u yer.

ulvî: yüce, yüksek.

vücud-u cismanî: maddî vü-
cut.

zeyil: ilâve.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

1. Gayb› Allah’tan baflka kimse bilemez. (Neml Suresinin 65. ayeti ve benzeri di¤er ayetler-
den al›nm›fl bir kaidedir.)
2. Bkz. Âl-i ‹mran Suresi: 185; Nisâ Suresi: 77; En'am Suresi: 70, 130; A'raf Suresi: 51.
3. Bkz. Âl-i ‹mran Suresi: 157, 169; Tevbe Suresi: 111; Yunus Suresi: 7; Tâhâ Suresi: 72; Hac Su-
resi:58; Kaf Suresi: 43; Hadid Suresi: 21.
4. Bkz. Bakara Suresi: 221; Âl-i ‹mran Suresi: 133; A'raf Suresi: 32; Ra'd Suresi: 35; Yâsin Sure-
si: 55; Zümer Suresi: 74; Muhammed Suresi: 15; Hakka Suresi: 22; Dehr Suresi: 12; Gafliye Sure-
si: 10.
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• Dördüncüsü: ‹nsan-› mü’mine nur-u iman ile gös-
terir ki, mevt idam de¤il, tebdil-i mekând›r; kabir ise, zu-
lümatl› bir kuyu a¤z› de¤il, nuraniyetli âlemlerin kap›s›d›r.
Dünya ise, bütün flaflaas›yla, ahirete nispeten bir zindan
hükmündedir. Elbette, zindan-› dünyadan bostan-› cina-
na ç›kmak ve müz’iç da¤da¤a-i hayat-› cismaniyeden
âlem-i rahata ve meydan-› tayeran-› ervaha geçmek ve
mahlûkat›n s›k›nt›l› gürültüsünden s›yr›l›p huzur-u Rah-
man’a gitmek, bin can ile arzu edilir bir seyahattir, belki
bir saadettir.1

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

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

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

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

1. Bkz. Bakara Suresi: 155; Âl-i ‹mran Suresi: 14; Nisâ Suresi: 74, 94; Tevbe Suresi: 38; Nahl Su-
resi: 30, 122; Furkan Suresi: 15; Ankebut Suresi: 64; Muhammed Suresi: 36; A'lâ Suresi: 16.

2. Bkz. Bakara Suresi: 201; Âl-i ‹mran Suresi: 14, 148; Nisa Suresi: 94, 134; Yunus Suresi: 24;
Kehf Suresi: 45-46; Tâhâ Suresi: 131; Ra'd Suresi: 26; Kasas Suresi: 60; Mü'min Suresi: 39; Zuh-
ruf Suresi: 35; Zilzal Suresi: 7-8.

3. Bkz. Aclûnî, Keflfü'l-Hafâ, 1:495; Aliyyülkarî, Esraru'l-Merfua, s. 205.



“Hem seyyar bir ticaretgâht›r. Öyle ise al›fl veriflini
yap, gel; ve senden kaçan ve sana iltifat etmeyen kafile-
lerin arkalar›ndan beyhude koflma, yorulma.

“Hem muvakkat bir seyrangâht›r. Öyle ise nazar-› ib-
retle bak ve zahirî çirkin yüzüne de¤il, belki Cemil-i Bâ-
kîye bakan gizli, güzel yüzüne dikkat et, hofl ve faydal›
bir tenezzüh yap, dön; ve o güzel manzaralar› irae eden
ve güzelleri gösteren perdelerin kapanmas›yla, ak›ls›z
çocuk gibi a¤lama, merak etme.

“Hem bir misafirhanedir. Öyle ise onu yapan Mih-
mandar-› Kerîm’in izni dairesinde ye, iç, flükret; kanunu
dairesinde iflle, hareket et. Sonra arkana bakma, ç›k, git;
herzekârâne fuzulî bir surette kar›flma. Senden ayr›lan ve
sana ait olmayan fleylerle manas›z u¤raflma ve geçici ifl-
lerine ba¤lan›p bo¤ulma,” gibi zahir hakikatlerle dünya-
n›n iç yüzündeki esrar› gösterip dünyadan müfarakat› ga-
yet hafiflefltirir, belki hüflyar olanlara sevdirir ve rahmeti-
nin her fleyde ve her fle’ninde bir izi bulundu¤unu göste-
rir.

‹flte Kur’ân, flu befl veçhe iflaret etti¤i gibi, baflka hu-
susî vecihlere dahi ayat-› Kur’âniye iflaret ediyor. Veyl o
kimseye ki, flu befl vecihten bir hissesi olmaya.

@
ayat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n cüm-
leleri.
beyhude: bofluna.
Cemîl-i Bâkî: sonsuz güzellik sa-
hibi Allah.
esrar: s›rlar.
fuzulî: bofluna, gereksiz, anlam-
s›z.
gayet: son derece.
hakikat: do¤rular.
herzekârâne: saçma sapan ko-
nuflma.
hususî: özel.
hüflyar: uyan›k.
iltifat etmeyen: yüzünü çevirip

bakmayan.
irae etme: önüne koyma,
gösterme.
kafile: birlikte yolculuk eden
topluluk.
Mihmandar-› Kerîm: dünya
misafirhanesinde kullar›na
yard›m eden ve nimet veren

Rabbimiz, Allah.
muvakkat: geçici.
müfarakat: ayr›l›k.
nazar-› ibret: ders al›nacak
bak›fl.
seyrangâh: gezinti yeri.
seyyar: gezici, gezen.
suret: flekil.

fle’n: ifl, fiil; gerek.
tenezzüh: gezinti.
ticaretgâh: ticaret yeri.
vecih: k›s›m.
veyl: yaz›klar olsun.
zahir: aç›kça görünen, bili-
nen.
zahiri: görünen.
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On Yedinci Sözün ‹kinci Makam› (HAfi‹YE)

B›rak bîçare feryad›, belâdan; gel tevekkül k›l.
Zira feryat belâ ender, hata ender belâd›r; bil.

Belâ vereni buldunsa, atâ ender, safa ender belâd›r; bil.
B›rak feryad›, flükür k›l; mânend-i belâbil demâ

keyfinden güler hep gül mül.

Ger bulmazsan, bütün dünya cefa ender,
fenâ ender hebad›r; bil.

Cihan dolu belâ bafl›nda varken, ne ba¤›r›rs›n
küçük bir belâdan; gel, tevekkül k›l.

Tevekkül ile, belâ yüzünde gül; tâ o da gülsün.
O, güldükçe küçülür; eder tebeddül.

Bil, ey hodgâm! Bu dünyada saadet, terk-i dünyada.
Hudabin isen, O kâfidir; b›raksan da,

bütün eflya lehinde.

Ger hodbin isen, helâkettir; ne yaparsan,
bütün eflya aleyhinde.

Demek terki gerektir, her iki hâlde bu dünyada.

Terki demek, Huda mülkü, Onun izni, Onun nam›yla 
bakmakta;

Ticaret istiyorsan ger, flu fânî ömrünü bâkîye tebdilde.

E¤er nefsine talip isen, çürüktür, hem temelsiz de;
E¤er afak› ister isen, fenâ damgas› üstünde.

Demek de¤mez ki, al›nsa; çürük mald›r hep bu çarfl›da.
Öyle ise geç; iyi mallar dizilmifl arkas›nda.

* * *
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ger: e¤er.
hakikat: gerçek.
hafliye: aç›klay›c› not, dipnot.
hata ender belâ: hata içinde be-
lâ.
heba: bofla harcama; kay›p.
helâket: yok olufl, felâket, mah-
volma.
hodbin: kendini be¤enen, kibirli.
hodgâm: kendini düflünen.
Hudâ mülkü: Allah’a ait.
hudabin: Cenab-› Hakk› tan›yan.
kâfi: yeter.
kastî: bilerek.
kemal-i intizam: mükemmel ek-
siksiz düzen.
lehinde: onun taraf›nda, onun
faydas›na.
makam: bölüm, k›s›m.
mânend-i belâbil: bülbüller gibi.
manzum: düzenlenmifl.
nam›yla: ad›na.
nazmetme: düzenleme.
nefis: can, kiflinin kendisi.
saadet: mutluluk.
safa ender belâ: zevk içinde be-
lâ.
suret: flekil, biçim.
talip: istekli.
tebdil: de¤ifltirme.
tebeddül: de¤iflme.
terk-i dünya: dünyay› terk etme.
tevekkül k›l: Allah’a güven.
tevekkül: Allah’a güvenme.
zira: çünkü.

afak: kifliyi ilgilendirmeyen
d›flar›daki varl›klar, olaylar.
aleyhinde: karfl›s›nda, onun
zarar›na.
atâ ender belâ: lütuf içinde
belâ.
bâkî: devaml›, sonsuz.
belâ ender belâ: belâ içinde

belâ.
belâ: musibet, s›k›nt›.
bîçare: çaresiz.
cefa ender heba: s›k›nt› için-
de heba.
cihan: âlem, dünya.
cihet: yön.
damga: mühür.

demâ: her zaman.
fânî: geçici, yok olan.
fenâ ender heba: yokluk
içinde heba.
fenâ: geçicilik.
feryat: yard›m istemek için
yüksek sesle ba¤›rma, flikâ-
yet.

HAfi‹YE: Bu ikinci makamdaki parçalar fliire benzer, fakat fliir de¤iller.
Kastî nazmedilmemifller. Belki, hakikatlerin kemal-i intizam› cihetinde bir
derece manzum suretini alm›fllar.



S‹YAH DUTUN B‹R MEYVES‹

[O mübarek dut bafl›nda, Eski Said, Yeni
Said lisan›yla söylemifltir.]

Muhatab›m Ziya Pafla de¤il, Avrupa meftunlar›d›r.

Mütekellim nefsim de¤il, tilmiz-i Kur’ân nam›na
kalbimdir.

Geçen sözler hakikattir; sak›n flaflma, hududundan 
hazer aflma.

Ecanip fikrine sapma, dalâlettir kulak asma; 
eder elbet seni nadim.

Görürsün en ziyadar›n, zekâvette alemdar›n; 
o hayretten der daim:

“Eyvah, kimden kime flekva edeyim, ben dahi flaflt›m!”

Kur’ân dedirtir; ben de derim, hiç de çekinmem.

Ondan Ona flekva ederim, sen gibi flaflmam.

Hak’tan Hakka feryat ederim, sen gibi aflmam.

Yerden gö¤e dava ederim, sen gibi kaçmam.

Ki, Kur’ân’da hep dava nurdan nurad›r, sen gibi 
caymam.

Kur’ân’dad›r hak hikmet; ispat ederim, muhalif 
felsefeyi befl para saymam.

Furkan’dad›r elmas hakikat, dercan ederim, 
sen gibi satmam.

Halktan Hakka seyran ederim, sen gibi sapmam.

alemdar: bayraktar, önde giden.
daim: devaml›, sürekli.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak.
dava: hak arama, iddia.
dercan etmek: hayat›n› ona ver-
mek, can›n› ortaya koymak.
ecanip: yabanc›lar.
felsefe: Kur’ân aleyhinde olan
düflünce.
feryat: yard›m istemek için yük-
sek sesle ba¤›rma, flikâyet.
Furkan: Kur’ân-› Kerîm.
hak hikmet: ‹lâhî gaye, do¤ru bil-

gi.
Hak: varl›¤› hak olan ve varl›-
¤› her hakk›n sahibi olan yüce
Allah.
hakikat: gerçek.
hazer et: sak›n, çekin.
ispat etmek: kan›tlamak.
lisan: dil.

meftun: hayran, tutkun, düfl-
kün.
muhalif: karfl›, z›t düflüncede
bulunan.
muhatap: kendisine söz söy-
lenilen.
mübarek: bereketli, hay›rl›.
mütekellim: konuflan.

nadim: piflman.
nefis: flah›s, kendi.
seyran: gezmek.
flekva: flikâyet.
tilmiz-i Kur’ân: Kur’ân tale-
besi.
zekâvet: zekilik.
ziyadar: ayd›nl›k verici.
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Dikenli yolda tayran ederim, sen gibi basmam.

Ferflten Arfla flükran ederim, sen gibi asmam.

Mevte, ecele dost bakar›m, sen gibi korkmam.

Kabre gülerekten girerim, sen gibi ürkmem.

Ejder a¤z›, vahflet yata¤›, hiçlik bo¤az›; 
sen gibi görmem.

Ahbaba kavuflturur beni, kabirden dar›lmam, 
sen gibi k›zmam.

Rahmet kap›s›, nur kap›s›, hak kap›s›; 
ondan s›k›lmam, geri çekilmem.

“Bismillâh” diyerek çal›yorum; (HAfi‹YE 1)

arkama bakmam, dehflet de almam.

“Elhamdülillâh” diyerek rahat bulup yataca¤›m; 
zahmeti çekmem, vahflette kalmam.

“Allahü ekber” diyerek ezan-› haflri iflitip 
kalkaca¤›m;(HAfi‹YE 2) mahfler-i ekberden çekinmem, 

mescid-i azamdan çekilmem.

Lütf-u Yezdan, nur-u Kur’ân, feyz-i iman sayesinde 
hiç üzülmem.

Durmay›p koflaca¤›m, Arfl-› Rahman z›lline uçaca¤›m, 
sen gibi flaflmam inflaallah.

* * *
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biri.
kabir: mezar.
lütf-u Yezdan: Allah’›n lütfu.
mahfler-i ekber: k›yametten
sonra insanlar›n diriltilip toplana-
caklar› en büyük meydan.
mecma-› ekber: en büyük top-
lanma yeri; ahiret.
mescid-i azam: en büyük mescit.
mevt: ölüm.
nur: ›fl›k, ayd›nl›k, manevî huzur.
nur-u Kur’ân: Kur’ân’›n ›fl›¤›.
rahmet: hayat›n içindeki bütün
nimetler.
salât-› kübra: en büyük namaz.
flükran: teflekkür.
tayran: uçmak.
vahflet: yabanîler, yaln›zl›k.
zahmet: s›k›nt›, eziyet.
z›ll: gölge.

ahbap: dostlar.
Allahü ekber: Allah en bü-
yüktür.
Arfl: Cenab-› Allah’›n s›n›rs›z
egemenli¤inin ve yüceli¤inin
tecelli etti¤i yer.
Arfl-› Rahman: Allah’›n arfl›.
Bismillâh: Allah’›n ad›yla.

dehflet: korku, ürkme.
ecel: her canl›n›n Allah tara-
f›ndan belirlenen ölüm vakti.
ejder: büyük canavar.
Elhamdülillâh: Allah’a hamd
olsun, flükür.
ezan-› haflir: ‹srafil’in Sur’a üf-
lemesi.

fecr-i haflir: yeniden dirilifl
sabah›.
ferfl: yeryüzü.
feyz-i iman: iman›n bereketi,
kuvveti.
hak: gerçek; adalet.
hafliye: aç›klay›c› not, dipnot.
‹srafil: dört büyük melekten

HAfi‹YE 1: Eyvah diyerek kaçm›yorum.
HAfi‹YE 2: ‹srafil’in ezan›n› fecr-i haflirde iflitip “Allahü ekber” diyerek
kalkaca¤›m. Salât-› kübradan çekilmem. Mecma-› ekberden çekinmem.



KALBE FAR‹SÎ OLARAK TAHATTUR EDEN
B‹R MÜNACAT 1

∆/SpQÉnØrdG p¿Én«nÑrdÉpH Gnònµng pÖr∏n≤rdG p‘ ränôs£nînJ oIÉnLÉnæoŸrG p√pò'g
Yani, “Bu münacat, kalbe Farisî olarak tahattur etti-

¤inden Farisî yaz›lm›flt›r.” Evvelce matbu olan Hubab Ri-
salesinde derç edilmiflti.

GnQrOƒoN pOrQnO rΩnOrônc≈/e rôn¶nf rân¡pL r¢ûn°ûnH +rÜnQ Énj
rΩnój/O /≈n‰ r¿ÉnerQnO

Yâ Rab! Tevekkülsüz, gafletle, iktidar ve ihtiyar›ma da-
yan›p derdime derman aramak için cihat-› sitte denilen
alt› cihette nazar gezdirdim. Maatteessüf derdime der-
man bulamad›m. Manen bana denildi ki: “Yetmez mi
dert, derman sana?”

âr°ùnæne rQnón> pQGnõne rRhoQ i/O :¬pc rΩnój/O ≈/e râr°SGnQ rQnO
Evet, gafletle sa¤›mdaki geçmifl zamandan teselli al-

mak için bakt›m. Fakat, gördüm ki; dünkü gün, pederi-
min kabri ve geçmifl zaman, ecdad›m›n bir mezar-› ekbe-
ri suretinde göründü. Teselli yerine vahflet verdi. (HAfi‹YE 1)

HAfi‹YE 1: ‹man, o vahfletli mezar-› ekberi, ünsiyetli bir meclis-i mü-
nevver ve bir mecma-› ahbap gösterir.

âr°ùnæne pôrÑnb GnOrôna :¬pc rΩnójpO r ṅ¸ rQnO nh
Sonra, soldaki istikbale bakt›m; derman bulamad›m.

Belki yar›nki gün, benim kabrim ve istikbal ise, emsalimin

cihat-› sitte: alt› yön.
cihet: yön.
derç: aras›na koyma.
derman: çare.
ecdat: dedeler, atalar.
emsali: benzerleri.
Farisî: ‹ran dili, Farsça.
Farsça: ‹ran dili.
gaflet: ‹slâm›n ve iman›n getirdi¤i
hakikatlerden haberi olmayarak
ya da unutarak varl›klara ve hâdi-
selere bakma, dikkatsizlik, tem-
bellik.
hafliye: aç›klay›c› not, dipnot.
Hubab Risalesi: Risale-i Nur’un
kitaplar›ndan biri.
ibareler: cümleler.
ihtiyar: irade, tercih belirleme.
iktidar: güç, kuvvet.
iman: Allah’a inanma.
istikbal: gelecek zaman.
kabir: mezar.
maatteessüf: üzülerek, ne yaz›k
ki.
matbu: bas›lm›fl kitap.
meal: anlam, mana.
meclis-i münevver: nurlu toplu-
luk.
mecma-› ahbap: dost toplulu¤u.
mezar-› ekber: en büyük mezar.
münacat: Allah’a dua etme, yal-
varma.
nazar: görüfl, bak›fl.

peder: baba, ata.
Rab: yaratan, besleyen, terbi-
ye eden Allah.
suret: flekil, biçim.

tahattur: hat›ra gelme, hat›r-
lama.
teselli: avunma.
tevekkül: Allah’a güvenme,

vekil olarak tan›y›p teslim ol-
ma.
ünsiyet: al›flkanl›k, yak›nl›k.
vahflet: korku.

1. Bu k›sm›n Arapça ve Farsça ibarelerinin manalar› ve aç›klamalar› hemen altlar›nda verildi-

¤inden, baflka bir meal konulmam›flt›r.
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ve nesl-i atinin bir kabr-i ekberi suretinde görünüp, ünsi-
yet de¤il, belki vahflet verdi. (HAfi‹YE 2)

HAfi‹YE 2: ‹man ve huzur-u iman, o dehfletli kabr-i ekberi, sevimli
saadet saraylar›nda bir davet-i Rahmaniye gösterir.

âr°ùnæne pÜGnôp£r°VpG rôo> pºr°ùpL päƒoHÉnJ :rRhoôÁ/G nh
Soldan dahi hay›r görünmedi¤i için, haz›r güne bak-

t›m. Gördüm ki, flu gün, güya bir tabuttur; hareket-i mez-
buhanede olan cismimin cenazesini tafl›yor. (HAfi‹YE 3)

HAfi‹YE 3: ‹man, o tabutu, bir ticaretgâh ve flaflaal› bir misafirhane
gösterir.

âr°SnG √nOÉnà°rùjpG røne pA√nRÉnænL rôoªoY pôn°S rônH
‹flbu cihetten dahi deva bulamad›m. Sonra bafl›m› kal-

d›r›p flecere-i ömrümün bafl›na bakt›m. Gördüm ki, o
a¤ac›n tek meyvesi, benim cenazemdir ki, o a¤ac›n üs-
tünde duruyor, bana bak›yor. (HAfi‹YE 4)

HAfi‹YE 4: ‹man, o a¤ac›n meyvesini cenaze de¤il, belki ebedî haya-
ta mazhar ve ebedî saadete namzet olan ruhumun eskimifl
yuvas›ndan y›ld›zlarda gezmek için ç›kt›¤›n› gösterir.

âr°ùnæne pΩÉn¶pY pônà°rùpcÉnN nh røne pân≤r∏pN p∑ÉnN pÜBG :rΩnónb rQnO
O cihetten dahi me’yus olup, bafl›m› afla¤›ya e¤dim,

bakt›m ki; afla¤›da, ayak alt›nda, kemiklerimin topra¤› ile
mebde-i hilkatimin topra¤› birbirine kar›flm›fl gördüm.
Derman de¤il, derdime dert katt›. (HAfi‹YE 5)

HAfi‹YE 5: ‹man, o topra¤› rahmet kap›s› ve Cennet salonunun per-
desi oldu¤unu gösterir.
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nesl-i ati: gelecek nesil.
saadet: mutluluk.
suret: flekil, biçim.
flaflaa: par›lt›l›, gösteriflli, görkem-
li.
flecere-i ömür: ömür a¤ac›.
ticaretgâh: ticaret yeri.
ticaretgâh: ticarethane.
ünsiyet: al›flkanl›k, yak›nl›k.
vahflet: korku.

cenaze: ölü beden, ceset.
cihet: yön.
davet-i rahmaniye: Rahman
olan Allah’›n daveti.
deva: ilâç, çare.
ebedî: sonsuz.
güya: sanki.

hareket-i mezbuhane: can
çekiflme hâli.

hafliye: aç›klay›c› not, dipnot.

hay›r: iyilik, yarar.

huzur-u iman: inanç mutlu-
lu¤u.

iman: Allah’a inanma.

kabr-i ekber: en büyük me-
zar.
mazhar olma: flereflenme,
kavuflma.
mebde-i hilkat: yarat›l›fl›n
bafllang›c›.
me’yus: ümitsiz.
namzet: aday.



rOÉn«ræoH ≈pH pAÉn«rfoO røjpG :rºnæ«pH rΩnônµpf ≈pe r¢ùn> rQnO r¿ƒo¸
âr°ùn˝«pgrQnO ˛«pg

Ondan dahi nazar› çevirip arkama bakt›m, gördüm ki;
esass›z, fânî bir dünya, hiçlik derelerinde ve adem zulü-
mat›nda yuvarlan›p gidiyor. Derdime merhem de¤il, bel-
ki vahflet ve dehflet zehrini ilâve etti. (HAfi‹YE 6)

HAfi‹YE 6: ‹man, o zulümatta yuvarlanan dünyay› vazifesi bitmifl,
manas›n› ifade etmifl, neticelerini kendine bedel vücutta b›-
rakm›fl mektubat-› Samedâniye ve sahaif-i nukufl-u Sübhani-
ye oldu¤unu gösterir.

âr°SnG √nOÉn°ûoc rôpÑnb pQnO rºnæoµ«pe rôn¶nf pA√nRGnórfnG ¢rû«p> rQnO nh
âr°SnQGnójpónH rRGnQpO pQhoónH rónHnG p√GnQnh

Onda dahi hay›r görmedi¤im için ön taraf›ma, ileriye
nazar›m› gönderdim. Gördüm ki, kabir kap›s› yolumun
bafl›nda aç›k görünüp; onun arkas›nda ebede giden cad-
de, uzaktan uza¤a nazara çarp›yor. (HAfi‹YE 7)

HAfi‹YE 7: ‹man, o kabir kap›s›n›, âlem-i nur kap›s› ve o yol dahi, sa-
adet-i ebediye yolu oldu¤unu gösterdi¤inden, dertlerime
hem derman, hem merhem olur.

âr°SnO rQnO râr°ù«pf ipõ«p̧ ipQÉn«pàrNpG pArõoL rõoL Gnône
‹flte flu alt› cihette ünsiyet ve teselli de¤il, belki dehflet

ve vahflet ald›¤›m onlara mukabil, benim elimde bir cüz-i
ihtiyarîden baflka hiçbir fley yoktur ki, ona dayan›p
onunla mukabele edeyim. (HAfi‹YE 8)

HAfi‹YE 8: ‹man, o cüz-i lâyetecezza hükmündeki cüz-i ihtiyarî yeri-
ne, gayrimütenahi bir kudrete istinat etmek için bir vesika
verir; ve belki iman bir vesikad›r.

adem: yokluk.
âlem-i nur: ayd›nl›k bir dünya.
cihet: yön.
cüz-i ihtiyarî: seçme hakk›, ter-
cih etme serbestli¤i.
cüz-i lâyetecezza: bölünemeyen
en küçük parça.
dehflet: korku.
derman: çare.
ebed: sonsuzluk.
esass›z: temelsiz.
fânî: geçici, yok olan.
gayr-i mütenahi: sonsuz.
hafliye: aç›klay›c› not, dipnot.
ilâve etmek: eklemek.
iman: Allah’a inanma.
istinat: dayanma.

kabir: mezar.
kudret: güç ve kuvvet.
mektubat-› Samedâniye: hiç
bir fleye muhtaç olmayan Al-
lah’a ait ve her biri bir mek-
tup gibi manalar ifade eden
varl›klar.
merhem: ilâç.

mukabele etmek: karfl›l›k
vermek.
mukabil: karfl›l›k.
nazar: görüfl, bak›fl.
saadet-i ebediye: sonsuz
mutluluk.
sahaif-i nukufl-u Sübhaniye:
kusur ve eksiklikten uzak

olan Allah’›n nak›fllar›n› gös-
terdi¤i sayfalar.
teselli: avunma.
ünsiyet: al›flkanl›k, yak›nl›k.
vahflet: korku.
vazife: görev.
vesika: belge.
zulümat: karanl›klar.
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âr°SnQÉn«nY rºnc rºngnh o√ÉnJƒoc rºng ,rõpLÉnY rºng ,rAõoLhoG ¬pc
Hâlbuki o cüz-i ihtiyarî denilen silâh-› insanî, hem âciz,

hem k›sad›r; hem ayar› noksand›r, icat edemez, kispten
baflka hiçbir fley elinden gelmez. (HAfi‹YE 9)

HAfi‹YE 9: ‹man, o cüz-i ihtiyarîyi Allah nam›na istimal ettirip, her fle-
ye karfl› kâfi getirir. Bir askerin cüz’î kuvvetini devlet hesab›-
na istimal etti¤i vakit, binler kuvvetinden fazla ifller görmesi
gibi.

rπnÑr≤nàr°ùoe rQnO ¬nf r∫ƒo∏oM p∫Énéne ≈p°VÉne rQnO r¬nf
âr°SnG rPƒoØof pQGnóne

Ne geçmifl zamana hulûl edebilir, ne de gelecek zama-
na nüfuz edebilir. Mazi ve müstakbele ait emellerime ve
elemlerime faydas› yoktur. (HAfi‹YE 10)

HAfi‹YE 10: ‹man, dizginini cism-i hayvanînin elinden al›p, kalbe, ru-
ha teslim etti¤i için, maziye nüfuz ve müstakbele hulûl ede-
bilir. Çünkü, kalp ve ruhun daire-i hayat› genifltir.

âr°ùndÉs«n°S p¿BG r∂njnh ,r∫ÉnM p¿ÉnenR røjpG hoG p¿Gnór«ne
O cüz-i ihtiyarînin meydan-› cevelân›, k›sac›k flu za-

man-› hâz›r ve bir ân-› seyyaldir.

√nQÉnµp°TBGƒoJ pänQróob pºn∏nb ,Én¡nØr©n°Vnh Éngnôr≤na ¬nªng røjpG ÉnH
rónerôn°S pπnenG nh rónHnG pπr«ne Éne pänôr£pa rQnO ,âr°SnG ¬nàr°Tpƒof

‹flte flu bütün ihtiyaçlar›mla ve zay›fl›¤›mla ve fakr ve
aczimle beraber, alt› cihetten gelen dehfletler ve vahflet-
lerle periflan bir hâlde iken, Kalem-i Kudretle sahife-i
f›trat›mda ebede uzanan arzular ve sermede yay›lan 
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ma.
iman: Allah’a inanma.
istimal etmek: kullanmak.
kâfi: yeterli.
kalem-i kudret: kudret kalemi,
Allah’›n güç ve kuvveti.
kisb: çal›fl›p kazanma.
mazi: geçmifl zaman.
meydan-› cevelân: hareket, fa-
aliyet meydan›.
müstakbel: gelecek zaman.
nam›na: ad›na.
noksan: eksik.
nüfuz etmek: girmek, geçmek.
sahife-i f›trat: yarat›l›fl sayfas›.
sermed: sonsuz.
silâh-› insanî: insana ait silâh.
vahflet: korku.
vakit: zaman.
zaman-› hâz›r: flimdiki zaman.

âciz: zay›f, güçsüz.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
an-› seyyal: bir anda ak›p gi-
den çok küçük zaman dilimi.
cihet: yön.
cism-i hayvanî: hayvanî
beden; maddî lezzet ve zevk-
ler.

cüz-i ihtiyarî: seçme hakk›,
tercih etme serbestli¤i.
cüz’î kuvvet: az bir kuvvet.
daire-i hayat: hayat dairesi;
bir varl›¤›n yaflad›¤› ve bulun-
du¤u zaman dilimi.
dehflet: korku.
dizgin: kontrol, idare.

ebed: sonsuzluk.
elem: üzüntü, kayg›.
emel: istek, beklenti.
fakr: yoksulluk, muhtaçl›k.
hafliye: aç›klay›c› not, dipnot.
hesab›na: ad›na.
hulûl etmek: girmek.
icat: vücuda getirme, yarat-



emeller aflikâre bir surette yaz›lm›flt›r; mahiyetimde derç
edilmifltir.

âr°ùng ,âr°ùng ¬p̧ rông ¬pµr∏nH
Belki, dünyada ne varsa, numuneleri f›trat›mda vard›r;

umum onlara karfl› alâkadar›m. Onlar için çal›flt›r›yorum,
çal›fl›yorum.

âr°SnQGnO ≈pc rQoõoH rôn¶nf uóne pA√nôpFBGnO pórænfÉne rêÉn«pàrMpG pA√nôpFBGnO
‹htiyaç dairesi, nazar dairesi kadar büyüktür, genifltir.

râr°SnO rQnO rón°SnQ rõ«pf rêÉn«pàrMpG rón°SnQ rΩGnóoc r∫Én«nN
âr°ùng rêÉn«pàrMpG rQnO âr°ù«pf ¬p ŗông

Hatta, hayal nereye gitse, ihtiyaç dairesi dahi oraya
gider; orada da hacet vard›r, belki, her ne ki elde yok, ih-
tiyaçta vard›r. Elde olmayan, ihtiyaçta vard›r; elde bulun-
mayan ise, hadsizdir.

âr°ùngÉnJƒoc p√ÉnJƒoc pâr°SnO pA√nôpFBGnO ƒő rªng rQGnópàrbpG pA√nôpFBGnO
Hâlbuki, daire-i iktidar k›sa, elimin dairesi kadar k›sa

ve dard›r.

âr°ùnfÉn¡pL pQnón≤nH Éne päÉnLÉnMnh oôr≤na r¢ùn>
Demek, fakr ve ihtiyaçlar›m, dünya kadard›r.

âr°SnG zGsõnénànjn’{ pArõoLƒo̧ rºngÉne pA¬njÉnerôn°S
Sermayem ise, cüz-i lâyetecezza gibi cüz’î bir fleydir.

alâkadar: ilgili.
aflikâre: apaç›k.
cüz-i lâyetecezza: bölünemeyen
en küçük parça.
cüz’î: küçük, az.
daire-i iktidar: güç ve kuvvet sa-
has›.
derç: yerlefltirilmifl.

emel: istek, beklenti.
fakr: yoksulluk, muhtaçl›k.
f›trat: yarat›l›fl, yap›.
hacet: ihtiyaç.

hadsiz: s›n›rs›z.
mahiyet: f›trat, yarat›l›fl.
nazar: görüfl.
numune: örnek.

sermaye: servet, sahip olu-
nan fleyler.
suret: flekil, biçim.
umum: bütün.
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?âr°SnG rΩGnóoc päÉnLÉnM päÉnæpFBÉnc røjpGnh rΩGnóoc pArõoL røjpG
‹flte, flu cihan kadar ve milyarlar ile ancak istihsal edi-

len hacet nerede; ve bu befl paral›k cüz-i ihtiyarî nerede?
Bununla onlar›n mübayaas›na gidilmez. Bununla onlar
kazan›lmaz. Öyle ise, baflka bir çare aramak gerektir.

rønàr°Tnòoc ≈pe rRÉnf rõ«pf rArõoL røjpG rRnG ,ƒoJ p√GnQ rQnO r¢ùn>
âr°SnG røne pA√nQÉn¸

O çare ise fludur ki: O cüz-i ihtiyarîden dahi vazgeçip,
irade-i ‹lâhiyeye iflini b›rak›p, kendi havl ve kuvvetinden
teberri edip, Cenab-› Hakk›n havl ve kuvvetine iltica ede-
rek, hakikat-i tevekküle yap›flmakt›r.

“Yâ Rab! Madem çare-i necat budur. Senin yolunda o
cüz-i ihtiyarîden vazgeçiyorum ve enaniyetimden teberri
ediyorum.

ƒoJ pânjÉn¡pf ≈pH pânªrMnQ ,rOnƒn°T røne pÒpµnà°rSnO ƒoJ pânjÉnæpY ÉnJ
âr°SnG røne p√Énæn>

“Tâ Senin inayetin, acz ve zaaf›ma merhameten, eli-
mi tutsun; hem, tâ Senin rahmetin, fakr ve ihtiyac›ma
flefkat edip, bana istinatgâh olabilsin, kendi kap›s›n› ba-
na açs›n.”

âr°SG nâraÉnj rânªrMQ pânjÉn¡pf »pH pôrënH ¬pc r¢ùnc r¿BG
¬pc ipQÉn«pàrNpG pArõoL røjpG rônH rónæoc ¬nf ¬n«rµnJ

âr°ùnHGnôn°S √nôr£nb r∂nj
Evet, her kim ki, rahmetin nihayetsiz denizini bulsa,

elbette bir katre serap hükmünde olan cüz-i ihtiyar›na iti-
mat etmez; rahmeti b›rak›p, ona müracaat etmez.
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havl: güç, kuvvet.
hükmünde: de¤erinde.
iltica: s›¤›nma.
inayet: yard›m.
irade-i ‹lâhiye: Allah’›n diledi¤ini
yapabilme gücü.
istihsal etme: elde etme.
istinatgâh: dayanma yeri.
itimat: güven.
katre: damla.
merhameten: merhamet ederek,
ac›yarak.
mübayaa: sat›n alma.
müracaat: baflvurma.
nihayetsiz: sonsuz.
rahmet: merhamet etme, ac›ma,
esirgeme.
serap: su gibi görünen.
flefkat etmek: ac›yarak merha-
met etme.
teberri: uzaklaflma, yüz çevirme.
Yâ Rab: Ey Allah’›m.
zaaf: zay›fl›k.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
Cenab-› Hak: Allah.
cihan: dünya, âlem.
cüz-i ihtiyarî: seçme hakk›,

tercih etme serbestli¤i.
çare-i necat: kurtulufl çaresi.
enaniyet: benlik.
fakr: yoksulluk, Allah’a muh-

taç olma.
hacet: ihtiyaç.
hakikat-i tevekkül: Allah’a
güvenme gerçe¤i.



âr°ùnHÉnN ƒo̧ rºng ≈pfÉncpórfnR røjpG !r√GnƒrjnG
âr°SnOÉnH ƒo¸ rºng rOÉn«ræoH ≈pH pôrªoY røjph

Eyvah! Aldand›k. fiu hayat-› dünyeviyeyi sabit zannet-
tik. O zan sebebiyle bütün bütün zayi ettik. Evet, flu gü-
zeran-› hayat, bir uykudur; bir rüya gibi geçti. fiu temel-
siz ömür dahi, bir rüzgâr gibi uçar gider.

âr°SnG ÉnænØnH Én«rfoO r∫GnhnõnH r¿Én°ùrfpG
âr°SnG Én≤nÑnH rΩn’BG Én≤nH ≈pH r∫ÉneBG

Kendine güvenen ve ebedî zanneden ma¤rur insan,
zevale mahkûmdur; sür’atle gidiyor. Hane-i insan olan
dünya ise, zulümat-› ademe sukut eder. Emeller bekas›z,
elemler ruhta bâkî kal›r.

røocGnóna GnQrOƒoN ≈pfÉna pOƒoLoh rΩÉnLrôna Énf ¢pùrØnf r…nG Én«pH
âr°ùng ¬n©jpOnh ≈pà°rùng røjpG ¬pc GnQrOƒoM p≥pdÉnN

Madem hakikat böyledir; gel, ey hayata çok müfltak
ve ömre çok talip ve dünyaya çok âfl›k ve hadsiz emel-
lerle ve elemlerle müptelâ bedbaht nefsim! Uyan, akl›n›
bafl›na al! Nas›l ki y›ld›z böce¤i, kendi ›fl›kç›¤›na itimat
eder, gecenin hadsiz zulümat›nda kal›r; bal ar›s› kendine
güvenmedi¤i için gündüzün güneflini bulur, bütün dostla-
r› olan çiçekleri, güneflin ziyas›yla yald›zlanm›fl müflahe-
de eder; öyle de, kendine, vücuduna ve enaniyetine
dayansan, y›ld›z böce¤i gibi olursun. E¤er sen, fânî vücu-
dunu, o vücudu sana veren Hâl›k’›n yolunda feda etsen, 

bâkî: devaml›, sürekli.
bedbaht: talihsiz, mutsuz.
bekas›z: devams›z, geçici.
ebedî: sonsuz.
elem: üzüntü, ac›.
emel: istek, beklenti.
enaniyet: benlik.
fânî: geçici, yok olan.
feda etmek: harcamak.
güzeran-› hayat: geçip giden ha-
yat.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikat: gerçek.
Hâl›k: yaratan, Allah.
hane-i insan: insan›n evi.
hayat-› dünyeviye: dünya haya-
t›.

itimat: güvenme, dayanma.
ma¤rur: kibirli, gururlu.
müptelâ: ba¤›ml›, tutkun.
müflahede etme: görme.
müfltak: isteyen, can atan.
sabit: sürekli, devaml›.
sukut etmek: düflmek.
sür’at: h›z.

talip: istekli.
vücut: beden, varl›k.
yald›zlama: süsleme, eflyalar›
alt›n ve gümüfl rengindeki
parlak maddelerle süsleme.
zan: zannetmek; yanl›fl dü-
flünce.
zannetmek: sanmak.

zayi etmek: kaybetmek.

zevale mahkûm olmak: yok
olmaktan kurtulamamak.

ziya: ›fl›k.

zulümat: karanl›klar.

zulümat-› adem: yokluk ka-
ranl›klar›.
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bal ar›s› gibi olursun, hadsiz bir nur-u vücut bulursun.
Hem, feda et; çünkü, flu vücut sende vedia ve emanettir.

rónHÉnj Én≤nH ÉnJ røoc Énæna √nOGnOhoG nh hoG p∂r∏oe nh
âr°SG näÉnÑrKpG ≈rØnf p≈rØnf ;¬pc iuôp°S r¿BG rRnG

Hem Onun mülküdür, hem O vermifltir. Öyle ise, min-
net etmeyerek ve çekinmeyerek fenâ et, feda et; tâ be-
ka bulsun. Çünkü, nefy-i nefiy ispatt›r. Yani, yok, yok
ise, o vard›r; yok, yok olsa, var olur.

rOnônN ≈pe GnQrOƒoN p∂r∏oe rOƒoN rΩnôncrôo> piGnóoN
âr°SnQGnO r√ÉnµpfƒoJ piGnônH √nOGnO r¿GnQ ≈pH piÉn¡nH ƒoJ rRnG

Hâl›k-› Kerîm, kendi mülkünü senden sat›n al›yor.
Cennet gibi büyük bir fiyat› verir. Hem, o mülkü senin
için güzelce muhafaza ediyor, k›ymetini yükselttiriyor; yi-
ne sana hem bâkî, hem mükemmel bir surette verecek-
tir. Öyle ise, ey nefsim, hiç durma! Birbiri içinde befl kâr-
l› bu ticareti yap; tâ befl hasaretten kurtulup, befl r›bh›
birden kazanas›n.1

@
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muhafaza: koruma.
mülk: mal.
nefis: insan›n ‹lâhî hakikatleri ka-
bul etmek istemeyen ve insan›
daima kötülü¤e sevk eden yönü.
nefy-i nefiy ispatt›r: bir fleyin
yoklu¤unun olmamas› varl›¤›n›n
kan›t›d›r.
nur-u vücut: varl›k nuru.
r›bh: kazanç, kâr.
suret: flekil, biçim.
vedia: emanet.
vücut: beden, varl›k.

bâkî: devaml›, sürekli.
beka: sonsuzluk, devaml›l›k.
feda etmek: harcamak.
fenâ etmek: geçicili¤ini kabul

etmek.
hadsiz: s›n›rs›z.
Hâl›k-› Kerîm: ikram› bol ve
her fleyi yaratan, Allah.

hasaret: zarar.
k›ymet: de¤er.
minnet: yap›lan iyili¤i bafla
kakma.

1. Cenab-› Hakk›n kendi mülkünü bizden sat›n almas› ile befl kârl› ticaret ve befl hasaret için
Alt›nc› Söze bak›n›z.



W
1 nÚp∏pan’rG tÖpMoG B n’ n∫Énb nπnanG BÉsªn∏na

p¬ s∏dG pπ«p∏nN røpe ( nÚp∏pan’rG tÖpMoG B n’ ) o»r©nf »pfÉnµrHnG rón≤nd
‹brahim Aleyhisselâmdan sudûr ile, kâinat›n zeval ve

ölümünü ilân eden na’y-i 
2 nÚp∏pan’rG tÖpMoG B n’ beni a¤latt›rd›.

p¬s∏dG p¿ƒoÄo°T røpe mäÉn«pcÉnH mäGnôn£nb »pÑr∏nb oør«nY râsÑn°üna
Onun için kalp gözü a¤lad› ve a¤lay›c› katreleri döktü.

Kalp gözü a¤lad›¤› gibi, döktü¤ü her bir damlas› da, o
kadar hazindir, a¤latt›r›yor. Güya kendisi de a¤l›yor. O
damlalar, gelecek Farisî f›kralard›r.

p¬s∏dG pΩnÓnc p‘ x»pÑnf r…nG mº«pµnM røpe mΩnÓnc pÒp°ùrØnàpd
‹flte o damlalar ise, Nebî-i Peygamber olan bir hakîm-i

‹lâhînin, Kelâmullah içinde bulunan bir kelâm›n›n bir ne-
vi tefsiridir.

rÜƒoÑrëne r¿nóo°T rºocz√nórdƒoaoG{ âr°SÉnÑjpR p≈n‰
Güzel de¤il batmakla gaip olan bir mahbup. Çünkü,

zevale mahkûm, hakikî güzel olamaz; aflk-› ebedî için ya-
rat›lan ve âyine-i Samed olan kalp ile sevilmez ve sevil-
memeli.

aflk-› ebedî: sonsuz olan Allah’›n
sevgisi.
âyine-i Samed: Allah’›n Samed is-
minin belirdi¤i yer.
En’am Suresi: Kur’ân’›n alt›nc› su-
resi.
Farisî: Farsça, ‹ran dili.
f›kra: paragraf, bölüm.
gaip: görünmez, kay›p.
hakîm-i ‹lâhî: ‹lâhî hikmetle fle-
reflenen peygamber.
hazin: hüzünlü, ac›kl›.
‹brahim Aleyhisselâm: Hz. ‹bra-
him peygambere selâm olsun.
ilân etmek: aç›klamak.
kâinat: bütün evren.
katre: damla.
kelâm: söz.
Kelâmullah: Kur’ân-› Kerîm.

mahbup: sevilen.
nay: inlemek, feryat etmek.
Nebî-i Peygamber: kendisine

kitap verilmeyen peygamber,
‹brahim Aleyhisselâm.

nevi: çeflit.

sudûr: meydana ç›kma.
tefsir: aç›klama.
zeval: son erme, bitme.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • Y›ld›z batt›¤›nda ise, “Ben bat›p gidenleri sevmem”
dedi. (En’am Suresi: 76.)

2. Bat›p gidenleri sevmem. (En’am Suresi: 76.)
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rÜƒo∏r£ne r¿nóo°T Ör«nZ z√nórHhoôoZ{ rOnRrQnG p≈n‰
Bir matlûp ki, gurupta gaybubet etmeye mahkûmdur;

kalbin alâkas›na, fikrin merak›na de¤miyor, âmâle merci
olam›yor, arkas›nda gam ve kederle teessüf etmeye lây›k
de¤ildir. Nerede kald› ki, kalp ona perestifl etsin ve ona
ba¤lans›n kals›n.

rOƒo°ür≤ne r¿nóo°T rƒrëne z√nOÉnæna{ rºngGnƒnN p≈n‰
Bir maksut ki, fenâda mahvoluyor; o maksudu iste-

mem. Çünkü, fânîyim, fânî olan› istemem; neyleyeyim?

rOƒoÑr©ne r¿nóo°T røranO z√nórdGnhnR{ rÂnGƒnN p≈n‰
Bir ma’bud ki, zevalde defnoluyor; onu ça¤›rmam,

ona iltica etmem. Çünkü, nihayetsiz muhtac›m ve âci-
zim. Âciz olan, benim pek büyük dertlerime deva bula-
maz, ebedî yaralar›ma merhem süremez. Zevalden ken-
dini kurtaramayan, nas›l ma’bud olur?

| nÚp∏pan’rG tÖpMoG B n’ } pAGnópf ,rOnQGnO ≈pe rOÉnjrôna πr≤nY
rìhoQ rónfnR ≈pe

Evet, zahire müptelâ olan ak›l, flu keflmekefl kâinatta
perestifl etti¤i fleylerin zevalini görmekle, me’yusâne
feryat eder ve bâkî bir mahbubu arayan ruh dahi, 

nÚp∏pan’rG tÖpMoG B n’ feryad›n› ilân ediyor.

≈pbGnôpa rºnHÉnJ p≈n‰ rÂnGƒnN p≈n‰ rºngGƒnN p≈n‰
‹stemem, arzu etmem, takat getirmem müfarakat›.
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mahvolmak: yok olmak.
maksut: istenilen.
matlûp: talep edilen, istenilen,
aran›lan fley.
merci: baflvurulacak yer.
merhem: ilâç.
me’yusâne: ümitsizce, üzülerek.
müfarakat: ayr›l›k.
müptelâ: tutkun, ba¤›ml›.
nihayetsiz: sonsuz.
perestifl etmek: tapma derece-
sinde sevmek.
takat: kuvvet.
teessüf: üzülme, ac› duyma.
zahir: görünen.
zeval: sona erme, yok olma.

âciz: zay›f, güçsüz.
alâka: ilgi.
âmâl: istekler, arzular.
amel: ifl, görev.
bâkî: ebedî, sonsuz.
defnolma: gömülme.
deva: ilâç.
ebedî: sonsuz.

fânî: geçici, ölümlü.
fenâ: geçicilik.
feryat: yard›m istemek için
yüksek sesle ba¤›rma, flikâ-
yet.
gam: keder, üzüntü.
gaybubet: görünmez olma,
kaybolma.

gurup: batma, bat›fl.
iltica: s›¤›nma.
kâinat: evren.
keder: üzüntü.
keflmekefl: karmakar›fl›kl›k.
ma’bud: tap›n›lan, kulluk edi-
len.
mahbup: sevilen.



≈pbnÓnJ r¢ùn> rQnO r∫GnhnR røjpG z¬nbGnône{ rOnRrQnCG p≈n‰
Derakap, zeval ile ac›lanan mülâkatlar, keder ve me-

raka de¤mez, ifltiyaka hiç lây›k de¤ildir. Çünkü, zeval-i
lezzet elem oldu¤u gibi, zeval-i lezzetin tasavvuru dahi bir
elemdir. Bütün mecazî âfl›klar›n divanlar›, yani aflkname-
leri olan manzum kitaplar›, flu tasavvur-u zevalden gelen
elemden birer feryatt›r. Her birinin, bütün divan-› efl’ar›-
n›n ruhunu e¤er s›ksan, elemkârâne birer feryat damlar.

rºnÑr∏nb rónfnR ≈pe |nÚp∏pan’rG tÖpMoG B n’} røjpR ¬pcipOrQnO r¿BG rRnG

‹flte o zevalâlûd mülâkatlar, o elemli mecazî muhabbet-
ler derdinden ve belâs›ndand›r ki, kalbim, ‹brahimvari

nÚp∏pan’rG tÖpMoG B n’ a¤lamas›yla a¤l›yor ve ba¤›r›yor.

r¿nOÉnæna rOnõ«pN Én≤nH …pRÉnN Én≤nH ≈pfÉna røjpG rQnO
E¤er flu fânî dünyada beka istiyorsan, beka fenâdan

ç›k›yor, nefs-i emmare cihetiyle fenâ bul ki, bâkî olas›n.

Én«rfoO rRnG :¬pc rÚpH rΩnónY rºng ,røoc Gnóna rºng ,róo°T Énæna
zr¿nOÉnæna{ r√GnQ z¬njÉn≤nH{ 

Dünyaperestlik esasat› olan ahlâk-› seyyieden tecerrüt
et, fânî ol. Daire-i mülkünde ve mal›ndaki eflyay› Mah-
bub-u Hakikî yolunda feda et. Mevcudat›n ademnüma
ak›betlerini gör. Çünkü, flu dünyadan bekaya giden yol,
fenâdan gidiyor.

ademnüma: yoklu¤u gösteren.
ahlâk-› seyyie: kötü, çirkin ahlâk.
ak›bet: son, netice.
aflkname: aflk mektubu.
bâkî: sonsuz.
beka: sonsuzluk.
cihet: yön.
daire-i mülk ve mal: sahip oldu-
¤u, kulland›¤› varl›k dairesi.
derakap: hemen, arkas›ndan.
divan: fliirlerin topland›¤› kitap.
divan-› efl’ar: fliirler kitab›.
dünyaperestlik: dünyay› tapar-
cas›na sevme.
elem: üzüntü, ac›.
elemkârâne: üzüntülü ve ac›l› bir
flekilde.
esasat: esaslar, temeller.
fânî: geçici.
feda etme: harcama, verme.
fenâ: yok olma, yokluk.
feryat: yard›m istemek için yük-
sek sesle ba¤›rma, flikâyet.
‹brahimvari: Hz. ‹brahim gibi.

ifltiyak: özleme.
keder: üzüntü.
Mahbub-u Hakikî: gerçekten
sevilmeye lây›k olan Allah.
manzum: naz›ml›, fliirsel ölçü-
lü.
mecazî âfl›k: geçici fleylere
âfl›k olan.

mecazî muhabbet: geçici
fleylere duyulan sevgi.
mevcudat: varl›klar.
mülâkat: kavuflma, buluflma,
görüflme, beraberlik.
nefs-i emmare: insana sü-
rekli kötülükleri emreden ne-
fis.

tasavvur: düflünme.
tasavvur-u zeval: yoklu¤u
düflünme.
tecerrüt: s›yr›lma, kurtulma.
zeval: sona erme, yok olma.
zevalâlûd: yoklukla kar›fl›k.
zeval-i lezzet: lezzetin sona
ermesi.
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|nÚp∏pan’rG tÖpMoG B n’} pÚpfnG ,rOnQGnO ≈pe rQGnõ«pa pôrµpa
r¿GnórLph rónfnR ≈pe

Esbap içine dalan fikr-i insanî, flu zelzele-i zeval-i dün-
yadan hayrette kal›p me’yusâne fizar ediyor. Vücud-u

hakikî isteyen vicdan, ‹brahimvari, nÚp∏pan’rG tÖpMoG B n’ eniniy-

le mahbubat-› mecaziyeden ve mevcudat-› zaileden kat-›
alâka edip, Mevcud-u Hakikî’ye ve Mahbub-u Serme-
dî’ye ba¤lan›yor.

≈pfÉna rRnG Orôna rông rQnO :¬pc !rºnfGnOÉnf ¢pùrØnf rinG r¿GnópH
≈pfÉnfÉnL r¿ÉnL uôp°S hoO ≈pbÉnHÉnH âr°ùng r√ GnQ hoO

Ey nâdan nefsim, bil ki; çendan dünya ve mevcudat
fânîdir, fakat her fânî fleyde, bâkîye isal eden iki yol bu-
labilirsin ve can ve canan olan Mahbub-u Lâyezal’in te-
celli-i cemalinden iki lem’ay›, iki s›rr› görebilirsin. An flart
ki, suret-i fâniyeden ve kendinden geçebilirsen.

rÒpµpH Énªr°SnG ÉngnQÉnKBG r¢ùn> nh râr°ùng rΩÉn©rfpG Én¡rànªr©pf rQnO ¬pc
Énær©ne ≈pH pôr°ûpb r¿BG Énæna rQnO r¿nõ«penh ,ipõr n̈e

Evet, nimet içinde, in’am görünür, Rahman’›n iltifat›
hissedilir. Nimetten in’ama geçsen, Mün’im’i bulursun.
Hem, her eser-i Samedanî, bir mektup gibi, bir Sâni-i
Zülcelâl’in esmas›n› bildirir. Nak›fltan manaya geçsen, es-
ma yoluyla müsemmay› bulursun. Madem flu masnuat-›
fâniyenin ma¤z›n›, içini bulabilirsin; onu elde et, mana-
s›z kabu¤unu, k›flr›n›, ac›madan fenâ seyline atabilirsin.
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Mahbub-u Lâyezal: hiçbir zaman
yok olmayan sevgili olan, Allah.
Mahbub-u Sermedî: varl›¤› son-
suz olan ve sonsuz sevgiye lây›k
olan Allah.
masnuat-› fânîye: gelip geçici sa-
natl› yarat›klar.
mevcudat: bütün varl›klar.
mevcudat-› zaile: yok olup gidici
varl›klar.
Mevcud-u Hakikî: gerçek varl›k
sahibi ve var olmak için hiçbir fle-
ye muhtaç olmayan Allah.
me’yusâne: ümitsizce.
mün’im: nimet veren.
müsemma: ismin sahibi, ismin
anlam›n› tafl›yan.
nâdan nefis: cahil nefis.
nak›fl: iflleme, süsleme.
Rahman: merhameti her fleyi ku-
flatan Allah.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi, her fleyi sanatla yaratan
Allah.
seyl: sel, ak›nt›.
s›r: önemli hakikat.
suret-i fânîye: geçici olan görü-
nüfl.
tecelli-i Cemal: Allah’›n Cemal is-
minin görünmesi.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr› fler-
den ay›rt etmeye yard›mc› olan
duygu.
vücud-u hakikî: gerçek varl›k.
zelzele-i zeval-i dünya: dünya-
n›n yok olufl sars›nt›s›.

an flart: flu flartla.
bâkîye: sonsuza.
çendan: gerçi, her ne kadar.
enin: inleme, inleyifl.
esbap: vas›talar, sebepler.
eser-i Samedanî: Allah’›n Sa-
med isminin eseri, tecellisi.
esma: isimler.

fânî: geçici.
fenâ: yokluk.
fikr-i insanî: insan›n düflün-
celeri.
fizar: sesli a¤lama.
‹brahimvari: Hz. ‹brahim gibi.
iltifat: lütuf, ikram, ba¤›fl.
in’am: nimetlendirme, r›z›k-

land›rma.
isal: ulaflt›rma, kavuflturma.
kat-› alâka: iliflkiyi kesmek.
k›fl›r: kabuk, d›fl.
lem’a: par›lt›, ›fl›k.
ma¤z: öz.
mahbubat-› mecazîye: dün-
yevî, geçici sevgililer.



Énær©ne r¿ÉnîpH Énær©ne rôo> pßrØnd Énªr°SnGpR ,róænjƒoc ÉngnQÉnKBG p¤nH
GnOrƒn°S ≈pH pßrØnd r¿BG Gnƒng rQnO r¿nõ«pe nh

Evet, masnuatta hiçbir eser yok ki, çok manal› bir
lâfz-› mücessem olmas›n, Sâni-i Zülcelâl’in çok esmas›n›
okutturmas›n. Madem flu masnuat elfazd›r, kelimat-›
kudrettir; manalar›n› oku, kalbine koy. Manas›z kalan el-
faz›, bilâperva zevalin havas›na at, arkalar›ndan alâkada-
râne bak›p meflgul olma.

| nÚp∏pan’rG tÖpMoG B n’ } pçÉn«pZ ,rOnQGnO ≈pe rOÉnjrôna πr≤nY
rºn°ùrØnf rinG r¿nõ«pe

‹flte, zahirperest ve sermayesi afakî malûmattan ibaret
olan akl-› dünyevî böyle silsile-i efkâr›, hiçe ve ademe in-
cirar etti¤inden, hayretinden ve haybetinden me’yusâne
feryat ediyor, hakikate giden bir do¤ru yol ar›yor. Ma-
dem uful edenlerden ve zeval bulanlardan ruh elini çek-
ti, kalp dahi mecazî mahbuplardan vazgeçti, vicdan dahi
fânîlerden yüzünü çevirdi; sen dahi bîçare nefsim, ‹bra-

himvari, nÚp∏pan’rG tÖpMoG B n’ g›yas›n› çek, kurtul.

:riƒoN p≥r°ûpY ≈peÉnL Gnór«n°T hoG rónjƒoc r¢TƒoN ¬p̧
F›trat› aflkla yo¤rulmufl gibi sermest-i cam-› aflk olan

Mevlâna Cami, kesretten vahdete yüzleri çevirmek için,
bak ne güzel söylemifl:

adem: hiçlik, yokluk.
afakî: dünyaya ait, insan› do¤ru-
dan ilgilendirmeyen.
akl-› dünyevî: sadece dünyaya
ait ifllere odaklanm›fl ak›l.
alâkadarâne: ilgilenerek.
bîçare nefis: çaresiz nefis.
bilâperva: korkusuzca, çekinme-
den.
elfaz: sözler, kelimeler.
esma: isimler.
fânî: geçici.
feryat: yard›m istemek için yük-
sek sesle ba¤›rma, flikâyet.
f›trat: yarat›l›fl, yap›.
g›yas çekmek: yard›m ve yar-
d›mc› istemek.
hakikat: gerçek.
haybet: iste¤ine erememek, elde
edememek.
ibaret: meydana gelmifl.
incirar: çekilme.
kelimat-› kudret: Allah’›n kudre-
tiyle yaratt›¤› ve her biri bir keli-
me gibi mana ifade eden varl›k-
lar.
kesret: çokluk.
lâfz-› mücessem: cisimleflmifl
söz, kelime.
mahbup: sevilen, sevgili.
malûmat: bilgiler.
masnuat: sanatl› bir flekilde yara-
t›lm›fl varl›klar.
mecazî: gerçek olmayan, geçici.
meflgul olmak: u¤raflmak, ilgilen-
mek.

me’yusâne: ümitsizce.
Sâni-i Zülcelâl: her fleyi sa-
natl› olarak yaratan yüce Al-
lah.
sermaye: varl›k, servet.
sermest-i cam-› aflk: aflk yü-

zünden sarhofl olmufl.
silsile-i efkâr: fikir silsilesi,
zinciri.
uful etmek: kaybolmak, gö-
rünmemek.
vahdet: Allah’›n birli¤i.

vicdan: iyiyi kötüden ay›ran
temiz, yüksek duygu merke-
zi.
zahirperest: d›fl görünüfle de-
¤er veren.
zeval: sona erme, yokluk.
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¯,rÚpH ≈pµnj ®,riƒoL ≈pµnj ,r¿GƒnN ≈pµnj ¬,r√GƒnN ≈pµnj
± riƒoc ≈pµnj °,r¿GnO ≈pµnj

demifltir. (HAfi‹YE) Yani, ¬ yaln›z biri iste; baflkalar› isten-
meye de¤miyor.  Biri ça¤›r; baflkalar› imdada gelmiyor.
® Biri talep et; baflkalar› lây›k de¤iller. ¯ Biri gör; bafl-
kalar her vakit görünmüyorlar, zeval perdesinde saklan›-
yorlar. ° Biri bil; marifetine yard›m etmeyen baflka bil-
mekler faydas›zd›r. ± Biri söyle; Ona ait olmayan sözler,
malâyani say›labilir.

oOƒoÑr©nŸrG nƒog @ oOƒo°ür≤nŸrG nƒog @ oÜƒoÑrënŸrG nƒog @ oÜƒo∏r£nŸrG nƒog @
»peÉnL r…nG nârbnón°U ,rºn©nf

Evet Cami, pek do¤ru söyledin. Hakikî mahbup, haki-
kî matlûp, hakikî maksut, hakikî ma’bud, yaln›z Odur.

rºndÉnY rónfnõ«pe rônHGnônH znƒog s’pG n¬ndpG B n’{ ¬pc
Çünkü, bu âlem bütün mevcudat›yla, muhtelif dilleriy-

le ayr› ayr› na¤amat›yla zikr-i ‹lâhînin halka-i kübras›nda

beraber 
1 nƒog s’pG n¬ndpG B n’ der, Vahdaniyete flahadet eder.

nÚp∏pan’rG tÖpMoG B n’ ’nin açt›¤› yaraya merhem sürüyor ve alâ-

kay› kesti¤i mecazî mahbuplara bedel, bir Mahbub-u Lâ-
yezalî’yi gösteriyor.

* * *
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edilen.
Mahbub-u Lâyezalî: her fleyin
kendisine sevgi besledi¤i yok ol-
mayan Allah.
mahbup: sevilen.
maksut: amaçlanan.
malâyani: faydas›z, bofl fley.
marifet: bilme, tan›ma.
matlûp: istenilen.
mecazî mahbup: dünyevî, geçici
sevgililer.
merhem: ilâç.
mevcudat: varl›klar.
muhtelif: çeflitli, farkl›.
na¤amat: güzel sesler, na¤meler.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
talep etmek: istemek.
vahdaniyet: Allah’›n birli¤i.
vakit: zaman.
zeval: yokluk.
zikr-i ‹lâhî: Allah’› zikretmek.

alâka: ilgi.
âlem: kâinat, dünya.
bedel: karfl›l›k.

hakikî: gerçek.
halka-i kübra: büyük halka.
hafliye: aç›klay›c› not, dipnot.

imdat: yard›m.
kelâm: söz, lâf.
ma’bud: kendisine ibadet

1. Ondan baflka hiçbir ilâh yoktur. (Bakara Suresi: 163.)

HAfi‹YE: Yaln›z bu sat›r Mevlâna Cami’nin kelâm›d›r.



Bundan yirmi befl sene kadar evvel ‹stanbul Bo¤az›ndaki
Yûfla Tepesinde, dünyan›n terkine karar verdi¤im bir zaman-
da, bir k›s›m mühim dostlar›m beni dünyaya, eski vaziyetime
döndürmek için yan›ma geldiler.

Dedim: “Yar›na kadar beni b›rak›n›z; istihare edeyim.”

Sabahleyin kalbime bu iki levha hutur etti. fiiire benzer, fa-
kat fliir de¤iller. O mübarek hat›ran›n hat›r› için iliflmedim. Gel-
di¤i gibi muhafaza edildi. Yirmi Üçüncü Sözün ahirine ilhak
edilmiflti; makam münasebetiyle buraya al›nd›.

Birinci Levha
[Ehl-i gaflet dünyas›n›n hakikatini tasvir eder levhad›r.]

Beni dünyaya ça¤›rma; Ona geldim fenâ gördüm.
Demâ gaflet hicap oldu; Ve nur-u Hak nihan gördüm.
Bütün eflya-i mevcudat, Birer fânî muz›r gördüm.
Vücut desen, onu giydim; Ah, ademdi, çok belâ gördüm!
Hayat desen, onu tatt›m; Azap ender azap gördüm.
Ak›l ayn-› ikap oldu; Bekay› bir belâ gördüm.
Ömür ayn-› heva oldu; Kemal ayn-› heba gördüm.
Amel ayn-› riya oldu; Emel ayn-› elem gördüm.
Visal nefs-i zeval oldu; Devay› ayn-› dâ gördüm.
Bu envar zulümat oldu; Bu ahbab› yetim gördüm.
Bu savtlar na’y-i mevt oldu; Bu ahyây› mevat gördüm.
Ulûm evhama kalboldu; Hikemde bin sakam gördüm.
Lezzet ayn-› elem oldu; Vücutta bin adem gördüm.
Habip desen, onu buldum; Ah, firakta çok elem gördüm!

@ @ @

adem: yokluk.
ahbap: dostlar, sevgililer.
ahir: son.
ahyâ: diriler, canl›lar.
amel: dinin emirlerini yerine ge-
tirme.
ayn-› d’: hastal›¤›n kendisi.
ayn-› elem: ac›n›n tâ kendisi.
ayn-› heba: kayb›n, zarar›n tâ
kendisi.
ayn-› heva: bofl istek ve arzu.
ayn-› ikap: cezan›n tâ kendisi.
ayn-› riya: gösteriflin tâ kendisi.
azap ender: s›k›nt› ve ac› içinde.
azap: s›k›nt›, ac›.
beka: sonsuzluk.
belâ: s›k›nt›, keder.
demâ: daima, her zaman.
deva: ilâç.
ehl-i gaflet: dünyaya dald›¤›ndan
dolay› ‹lâhî hakikatlerin ve ahire-
tin fark›nda olmayanlar ya da
unutanlar.
elem: ac›, üzüntü.
emel: ümit, istek.
envar: ›fl›klar, nurlar.
eflya-i mevcudat: varl›k âlemin-
deki eflya.
evham: zanlar, vehimler.
evvel: önce.
fânî: geçici.
fena: kötü.
fenâ: geçicilik.
firak: ayr›l›k.
gaflet: ‹lâhî hakikatleri ve ahireti
unutma ya da fark›nda olmama
hâli.
habip: sevgili.
hicap: perde, örtü.
hikem: hikmetler.
hutur: hat›rlama.
ilhak: ekleme, ilâve etme.
istihare: hakk›nda bir iflin hay›rl›
olup olmayaca¤›n› anlamak için
abdest al›p dua ettikten sonra rü-
ya görmek üzere uykuya yatma.
kalp olmak: dönüflmek.
kemal: mükemmellik, olgunluk.

levha: tablo.
makam münasebeti: konuy-
la ilgili olarak.
mevat: ölüler.
muhafaza: koruma.
muz›r: zararl›.
mübarek: verimli, bereketli.
mühim: önemli.

na’y-i mevt: ölüm haberi.
nefs-i zeval: yoklu¤un, ayr›l›-
¤›n kendisi.
nihan: gizli, sakl›.
nur-u hak: Cenab-› Hakk›n
nuru, ›fl›¤›.
sakam: hastal›k.
savt: sesler.

tasvir: resimleme, detayl›
olarak anlatma.
ulûm: ilimler.
vaziyet: hâl, durum, yaflay›fl.
visal: kavuflma.
vücut: varl›k.
yetim: tek, yaln›z, kimsesiz.
zulümat: karanl›klar.
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‹kinci Levha
[Ehl-i hidayet ve huzurun hakikat-i dünyalar›na iflaret eder

levhad›r.]

Demâ gaflet zeval buldu;
— Ve nur-u Hak ayan gördüm.

Vücut bürhan-› Zat oldu;
— Hayat mir’at-› Hak’t›r, gör.

Ak›l miftah-› kenz oldu;
— Fenâ bab-› bekad›r, gör.

Kemalin lem’as› söndü;
— Fakat, fiems-i Cemal var, gör.

Zeval ayn-› visal oldu;
— Elem ayn-› lezzettir, gör.

Ömür nefs-i amel oldu;
— Ebed ayn-› ömürdür, gör.

Zalâm zarf-› ziya oldu;
— Bu mevtte hak hayat var, gör.

Bütün eflya enis oldu;
— Bütün asvat zikirdir, gör.

Bütün zerrat-› mevcudat,
— Birer zakir müsebbih, gör.

Fakr› kenz-i g›nâ buldum;
— Aczde tam kuvvet var, gör.

E¤er Allah’› buldunsa,
— Bütün eflya senindir, gör.

E¤er Malik-i Mülk’e memlûk isen,
— Onun mülkü senindir, gör.

E¤er hodbin ve kendi nefsine malik isen,
— Bilâaddin belâd›r gör;

Bilâhaddin azapt›r tat;
— Bilâgayet a¤›rd›r, gör.

E¤er hakikî abd-i hudabin isen,
— Hudutsuz bir safad›r, gör;

Hesaps›z bir sevap var tat;
— Nihayetsiz saadet, gör.

@ @ @
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ehl-i hidayet: iman ve ‹slâmla
flereflenmifl insanlar.
ehl-i huzur: kendilerinin her an
Allah’›n huzurunda oldu¤unu bi-
len ve ona göre davranan insan-
lar.
enis: dost.
fakr: fakirlik, ihtiyaç içinde olma.
fenâ: geçicilik.
gaflet: ‹lâhî hakikatleri ve ahireti
unutma ya da fark›nda olmama
hâli.
gayet: son derece.
hakikat-i dünya: dünyan›n ger-
çe¤i.
hakikî: gerçek.
hesaps›z: say›s›z.
hodbin: kendini be¤enmifl.
hudutsuz: s›n›rs›z.
huzur: gönül ferahl›¤›, sükûnet.
kemal: mükemmellik, güzellik.
kemalin lem’as›: güzelli¤in par›l-
t›s›.
kenz-i g›nâ: zenginli¤in hazinesi.
lem’a: ›fl›k huzmesi.
levha: tablo.
malik: sahip.
Malik-i Mülk: her fleyin sahibi
olan Allah.
memlûk: köle.
mevt: ölüm.
miftah-› kenz: hazine anahtar›.
mir’at-› hak: Cenab-› Hakk› gös-
teren ayna.
mülk: mal.
müsebbih: tesbih eden.
nefis: kiflinin kendisi.
nefs-i amel: ifllerin, fiillerin kendi-
si.
nihayetsiz: sonsuz.
nur-u hak: hakk›n nuru, ›fl›¤›.
saadet: mutluluk.
safa: sefa, keyif.
flems-i cemal: cemal günefli, gü-
nefl gibi parlak güzellik.
vücut: varl›k.
zakir: zikreden, anan.
zalâm: karanl›k.
zarf-› ziya: parlak k›l›f.
zerrat-› mevcudat: varl›klar›n
zerreleri, atomlar›.
zeval: yokluk.
zikir: anma.

abd-i hudabin: Cenab-› Hakk›
tan›yan kul; iyiyi, do¤ruyu gö-
zeten kul.
acz: güçsüzlük, zay›fl›k.
asvat: sesler.
ayan: apaç›k.
ayn-› lezzet: lezzetin tâ ken-
disi.

ayn-› ömür: hayat›n tâ ken-
disi.
ayn-› visal: kavuflman›n tâ
kendisi.
azap: ac›, s›k›nt›.
bab-› beka: sonsuzluk kap›s›.
belâ: s›k›nt›, keder.
bilâaddin: say›s›z.

bilâgayet: sonsuz, gayet de-
recede.

bilâhaddin: hadsiz, s›n›rs›z.

bürhan-› zat: Allah’›n zat›n›n
varl›¤›n›n delili.

demâ: her zaman.

ebed: sonsuzluk.



Yirmi befl sene evvel Ramazan’da ikindiden sonra fieyh Geylâ-
nî’nin (k.s.) Esma-i Hüsna manzumesini okudum. Bana bir arzu gel-
di ki, Esma-i Hüsna ile bir münacat yazay›m. Fakat, o vakit bu kadar
yaz›ld›. O kudsî üstad›m›n mübarek münacat-› esmaiyesine bir nazire
yapmak istedim. Heyhat, nazma istidad›m yok. Yapamad›m, noksan
kald›. Bu münacat, Otuz Üçüncü Sözün Otuz Üçüncü Mektubu olan
Pencereler Risalesine ilhak edilmiflti. Makam münasebetiyle buraya
al›nd›.

≈pbÉnÑrdG nƒog
oABÉnªs°ùdGnh ¢oVrQn’rG o¬nd o∫rón©rdG oºnµnërdGnƒog@ p¬pªrµoM¢p†rÑnb/≈a oørënf ÉnjÉn°†n≤rdG oº«pµnM
oABGnôsãdGnh ¢oTrôn©rdG o¬nd oΩƒt«n≤rdG oQpOÉn≤rdG nƒog @ p¬pµr∏oe p‘ pÜƒo«ö rdGnh ÉnjÉnØnîrdG oº«p∏nY
oABÉn¡nÑrdGnh oø°rùo◊rG o¬nd oOhoOnƒrdG oôpWÉnØrdG nƒog @ p¬p©ræ°oU p‘ p¢Tƒo≤tædGnh ÉnjGnõnªrdG o∞« p£nd
oABÉnjpôrÑpµrdGnh tõp©rdG o¬nd o¢Shtóo≤rdG o∂p∏nŸrG nƒog @ p¬p≤r∏nNp‘ p¿oDƒt°ûdGnh ÉnjGnônªrdG oπ«p∏nL
oABÉn≤nÑrdGnh o∂r∏oŸrG o¬nd » pbÉnÑrdG oºpFBGsódG nƒog @ p¬p©ræ°oU p¢ûr≤nf røpe oørënf ÉnjGnônÑrdG o™jpónH
oABÉnæsãdGnh oórªn◊rG o¬nd ≈ paÉnµrdG o¥GsRsôdG nƒog @ p¬pØr«°nV pÖrcnQ røpe oørënf ÉnjÉn£n©rdG oË pônc
oABÉn£n©rdGnh oOoƒr÷G o¬nd ≈ paGnƒrdG o≥pdÉnÿrG nƒog @ p¬pªr∏pY pèr°ùnf røpe oørënf ÉnjGnón¡rdG oπ«pªnL
oABÉnæsãdGnh oôrµ°tûdG o¬nd ≈ paÉs°ûdG oºpMGsôdG nƒog @ p¬p≤r∏nîpd pABÉnYtódGnh ÉnjÉnµ°sûdG o™«pªn°S

o¬nd oº«pMsôdG oQÉsØn¨rdG nƒog @ p√pórÑn©pd pÜƒoftòdGnh ÉnjÉn£nîrdG oQƒoØnZ
1 oABÉn°VuôdGnh oƒrØn©rdG

Ey nefsim! Kalbim gibi a¤la ve ba¤›r ve de ki:

“Fânîyim, fânî olan› istemem. Âcizim, âciz olan› iste-
mem. Ruhumu Rahman’a teslim eyledim, gayr istemem. 

âciz: zay›f, güçsüz.
arfl: gö¤ün en yüksek tabakas›.
arzu: istek.
Bâkî: ebedî, sonsuz olan Allah,
azamet: büyüklük.
beka: ebedîlik, sonsuzluk.
ebedî, sonsuz.
emsalsiz: benzersiz.
Esma-i Hüsna: Allah’›n güzel
isimleri.
evvel: önce.
fânî: geçici, ölümlü.
Fât›r: yarat›c›; yaratan Allah.
Gaffar: kullar›n›n günahlar›n› çok
affeden, çok ba¤›fllayan Allah.
gayr: baflkas›.
Hakem: her fleyi gaye ve hikmet-
ler gözeterek yaratan Allah.
hamd: övgü, medih.
heyhat: ne yaz›k.
ihsan: ba¤›fl, ikram.
ilhak: eklemek, ilâve.
istidat: kabiliyet, yetenek.
izzet: yücelik, de¤er, fleref.
Kadir: kudret sahibi ve her fleye
gücü yeten Allah.
Kâfi: her muhtac›n ihtiyac›n› ver-
meye yeterli hazineler sahibi
olan Allah.
kafile: gurup, k›s›m.
Kayyum: her fleyin varl›¤› onunla
ayakta duran ve devam eden Al-
lah.
Kibriya: Allah’›n her taraf› kapsa-
y›c› büyüklü¤ü.
k›ymet: de¤er.
Kuddüs: kusur, eksiklikten pak
temiz olan Allah.
kudsî: aziz, yüce.
mahlûkat: yarat›lm›fl varl›klar.
mahsus: özel.
makam münasebetiyle: konuyla
ilgisinden dolay›.
manzume: düzenlenmifl kitap,
eser.
Melik: idare eden padiflah.
meziyet: üstünlük, de¤erlilik.
mübarek: bereketli, feyizli.
münacat: Allah’a yalvarma mak-
sad›yla yap›lan dua.
münacat-› esmaiye: Allah’›n gü-
zel isimleriyle yap›lan dualar.
nak›fl: süs, iflleme.
naz›m: kafiyeli, vezinli söz.
nazire: benzer.
noksan: eksik, yar›m.
Rahman: sonsuz merhamet sahi-
bi ve bütün yaratt›klar›na uygun
r›z›klar›n› veren Allah.
Ramazan: mübarek Ramazan
ay›.
Rezzak: bütün canl›lara r›z›k ve-
ren Allah.
Saltanat: hâkimiyet.
sena: medih, övme.
fluunat: ifller, emirler, hâller, özel-
likler.
teslim eylemek: teslim etmek.
üstat: hoca, ö¤retmen.
vakit: zaman.
Vedûd: çok flefkatli olan ve çok
sevgi beslenen, seven sevilen Al-
lah.

1. O Bâkîdir.
O, hükümleri hikmetli oland›r; biz Onun hükmünün kabzas›nday›z. • O, Hakem ve Adil’dir; yer
ve gök yaln›z Onundur. / O, mülkündeki gizlilik ve gayplar› bilendir. • O, Kadir ve Kayyum’dur;
Arfl ve yer Onundur. / O, sanat›ndaki meziyet ve nak›fllar lâtif oland›r. • O, Fât›r ve Vedûd’dur;
güzellik ve k›ymet Onundur. / O, yarat›klar›ndaki aynalar› ve fluunat› büyük oland›r. • O, Me-
lik ve Kuddüs’tür; izzet ve kibriya Onundur. / O, mahlûkat› emsalsiz güzellikte oland›r; biz
Onun sanat›n›n nak›fllar›ndan›z. • O, Daim ve Bâkî’dir; saltanat ve beka ona mahsustur. / O,
ihsanlar› cömertçe oland›r; biz Onun misafir kafilesindeniz. • O, Rezzak ve Kâfi’dir; hamd ve
sena Ona mahsustur. / O, hediyeleri güzel oland›r; biz Onun ilminin dokumas›n›n eseriyiz. •
O, her fleye bedel yeten Yarat›c›d›r; cömertlik ve ihsanlar Ona mahsustur. / O, flikâyet ve ya-
k›nmalar› ile mahlûkat›n›n dualar›n› çok iyi duyand›r. • O, flifa veren Merhametkârd›r; flükür
ve sena Ona mahsustur. / O, kusurlar› ve kullar›n›n günahlar›n› ba¤›fllayand›r. • O, merhamet-
li olan Gaffar’d›r; af ve hoflnutluk Ona mahsustur.
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‹sterim; fakat, bir yâr-› bâkî isterim. Zerreyim; fakat, bir
flems-i sermed isterim. Hiç ender hiçim; fakat, bu mev-
cudat› umumen isterim.”

* * *

BARLA YAYLASI, ÇAM, KATRAN, ARDIÇ,
KARAKAVA⁄IN B‹R MEYVES‹D‹R

Makam münasebetiyle buraya al›nm›fl
On Birinci Mektubun bir parças›d›r.

Bir vakit esaretimde, da¤ bafl›nda azametli çam ve kat-
ran ve ard›ç a¤açlar›n›n heybetnüma suretlerini, hayret-
feza vaziyetlerini temafla ederken, pek lâtif bir rüzgâr es-
ti. O vaziyeti, pek muhteflem ve flirin velveleâlûd bir zel-
zele-i raksnüma, bir tesbihat-› cezbeeda suretine çevirdi-
¤inden; e¤lence temaflas›, nazar-› ibrete ve sem-i hikme-
te döndü. Birden Ahmed-i Cezerî’nin Kürtçe flu f›kras›,

r¿GnQÉnµpf p¬«/Ñr°ûnJ iÉnL rôngpR ¬nJÉnæ°rùoM p¬ncÉn°TÉnªnJ ¢rùncrông
1 r¿pRÉnfpO ¬nJn’ÉnªnépH

hat›r›ma geldi. Kalbim, ibret manalar›n› ifade için flöyle
a¤lad›:

@ i/RÉnànH iÉnL rông pRƒoJ p™ræo°U p¬ncÉn°TÉnªnàpH r≈nM rông ,rÜnQÉnj
rΩnO rΩnO @ ipRGnhBÉpH pAGnópæpH r¿n’n’nO pórænfÉne ipRGnôpa rRnG oÖ«p°ûnfpR
@ ipRÉnH p¢ürbnQ rQnO ƒoJ p¥rƒn°T piGnƒngpR ƒoJ p¢ûr≤nf p∫ÉnªnLpR
rOƒoN pRGnhBG ≈pæjpÒp°TpR@ipRÉpH r¢TƒoN r¢TƒoN ƒoJ p™ræo°U p∫ÉnªncpR
@ ipRÉnN ¬nHrõnL róneBG ¢nürbnQ rinh rRnCG @ ipRÉnfpO r≈ng r≈ng
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ezelî olan günefl.
flifa: hastal›ktan kurtulup sa¤l›¤a
kavuflma.
temafla: hofllanarak bakmak,
seyretmek.
tesbihat-› cezbeeda: coflkuyla
tesbih etmek.
umumen: bütünüyle.
vaziyet: durum.
velveleâlûd: gürültülü.
yâr-› bâkî: ebedî dost.
zelzele-i raksnüma: oyunla kar›-
fl›k sars›lmalar.
zerre: çok küçük parça; atom.

makam münasebetiyle: ko-
nuyla ilgisinden dolay›.
daim: varl›¤› devaml›, sonsuz
olan Allah.
esaret: esirlik.
gayp: görünmeyen, bilinme-
yen.
hayretfeza: hayret verici.
heybetnüma: muhteflem,
hayranl›k uyand›ran.
hiç ender hiç: hiç içinde hiç.

hikmet: her fleyin belirli ga-
yelere yönelik olarak faydal›
ve tam yerinde olmas›.
hoflnutluk: memnuniyet, raz›
olma.
hüküm: karar, emir, hâkimi-
yet.
kabza: el, pençe.
lâtif: hofl, güzel.
mahsus: özel.
merhametkâr: merhametli,

ac›yan.
mevcudat: varl›klar.
mülk: sahip olunan, üzerinde
tasarruf hakk› bulunan fley.
nazar-› ibret: ders alarak
bakma.
sanat: yap›lm›fl eser.
sem-i hikmet: güzel sözler-
den ibret ve ders alma.
suret: flekil.
flems-i sermed: sürekli ve

1. Cezerî, ‹kdü'l-Cevherî fî fierhi Divani'fl-fieyh Cezerî, s 438.



@ ipRnÉn‰ oí«pÑr°ùnJ p¢SrQnO r≈nM rông âraÉnj rânªrMnQ pQÉnKBG øjpRnCG
rRGnQpO @ ipRGnôparôn°S n’ÉnH p∂ræ°nSrônH »pµnj rông âr°SnOÉnà°rùjpG
@ ipRÉnÑr¡n°Tƒo̧ rºng ≈p¡dpG p√ÉncrQnónH GnQ Én¡nà°rSnO âr°SnOrônc
n’ÉnÑnH @ ipRÉnær¡n°T põ«pµrfnG ¥rƒn°T nÜ GnQÉng ∞rdoR râr°Snó«pÑræoénH
@ ipRÉnH ≥r°ûnY zpiƒog piÉng{ piÉng √nOrôn> rRnCG rórænfnõ«pe
uÖoM rRnG ≈pdGnhnR piÉng røjpG rQnO piÉn¡ræjpôj ¬n°Tƒog róngpó«pe
@ipRÉnjnG põ«pfnG ¿rõoM piÉn¡nªr n̈f ÉngrOƒoªrëne pôn°S rônH @ ipRÉnéne
@ ipRGnƒnf põ«rfG ¿rõoM rRnG ≈pdnRnG piÉng ¬nªr n̈f GnQ ÉngnOrôoe
rónfGnƒnî«pe rÖr∏nb@ipRÉn«pf oRÉnf pA¬nenõrenR hoRnG rónjBG ≈pe z¬nMhoQ{
¢ùrØnf @ ipRÉnérYpG pºr¶nf uƒo∏oYpR ró«pMrƒnJ uôp°S Én¡rJÉnjBG røjpRnG
piÉnæna rQnO p≈bÉnH p¥rhnR Én¡ndnõrdnR Én¡ndnƒrdnh røjpG rQnO róngGnƒnî«pe
pºr¶nf :Én¡nenórenO Én¡nenõrenR røjpRnG rónæ«pÑ«pe rπr≤nY @ ipRÉnHÉn«rfoO
Gnƒng rOnQGnó«pe hoRQBG @ ipRGnQ põrænc ,rânªrµpM p¢ûr≤nf ,rân≤r∏pN
p¥GnhrRnG p∑rônJ rQnO rOƒoN rône Éngƒogƒog Én¡nªn¡rªng røjpRnG
róneBG rón°ùnL GnQ r∂pFnÓne rQÉnér°TnG røjpRnG rónæ«pH r∫Én«nN @ ipRÉnéne
¢Tƒog ränó«pæo°T Én¡r«nf røjpRnG @ r≈nf r¿GnQGnõngÉnH iphÉnªn°S
¬nªng órfnQGnO r¿ÉnHnR GnQ Én¡rbnQnh @ r≈nM päGnP piÉn¡r°ûpjÉnà°nS
n¬dpG nB’{ ƒo¸ @ r≈nM t≈nM :piÉnær©ne rQnO ¬nH órfnQBG ôrcpP zƒog ƒog{
zr≥nM Énj{ órfnónjƒoL rΩnOÉnenO @ r≈n°Trông rónfnõ«perônHGnônH znƒog s’pG

@ zrˆnG{ órænfnõ«pe rônHGnônH zr»nM Énj{ órfnónjƒoc rôn°SGnôn°S
pΩƒt«nb u»nM pºr°SpG u≥nëpH oΩƒt«nbÉnj t»nM Én«na
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røj/G ¬nH r√pO râneÉn≤pà°rSpG @ GnQ r¿Én°ûj/ôn> pÖr∏nb røj/G ¬nH r√pO
rÚ/eBG ...GnQ r¢Tsƒn°ûoe πr≤nY ≈/JÉn«nM

Barla Yaylas› Tepelice’de çam, katran, ard›ç, karaka-
vak meyvesi hakk›nda yaz›lan Farisî beyitlerin manas›:

r¿GnQÉnµpf p¬«/Ñ°rûnJ iÉnL rôngpR ¬nJÉnæ°rùoM p¬ncÉn°TnÉn“ r¢ùncrông
1 r¿pRÉnfpO ¬nJn’ÉnªnépH

Hat›r›ma geldi; kalbim dahi ibret manalar›n› ifade için
flöyle a¤lad›:

Yani, Senin temaflana, hüsnüne, herkes her yerden
koflup gelmifl; Senin cemalinle nazdarl›k ediyorlar.

ipRÉnànH iÉnL rôngpR ƒoJ p™ræo°U p¬ncÉn°TÉnªnàpH r≈nMrông +rÜnQÉnj
Her zîhayat Senin temaflana, sanat›n olan zemin yü-

züne her yerden ç›k›p bak›yorlar.

i/RGnhBÉpH pAGnópæpH r¿n’n’nO pórænfÉne ipRGnôpa rRnG +oÖ«p°ûnfpR
Afla¤›dan, yukar›dan dellâllar gibi ç›k›p ba¤›r›yorlar.

i/RÉnH ¢pürbnQ rQnO ƒoJ p¥rƒn°T piGnƒngpR ƒoJ ¢pûr≤nfp∫ÉnªnLpRrΩnOrΩnO
Senin cemal-i nakfl›ndan keyiflenip, o dellâlmisal

a¤açlar oynuyorlar.

(¬nîr°ùof) i/RÉpH ¢rTƒoN ¢rTƒoN ƒoJ p™ræo°U p∫ÉnªncpR
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beyit: fliirin iki m›sra›.
cemal: güzellik.
cemal-i nak›fl: güzel süsler.
dellâl misal: ilân eden, tan›tanlar
gibi.
dellâl: ilân edici, tan›t›c›.
Farisî: Farsça, ‹ran dili.
hat›ra gelmek: akl›na gelmek,
hat›rlamak.
hüsün: güzellik.
ibret: ders alma.
keyif: nefle.
nazdar: nazl›.
sanat: yap›lm›fl eser.
temafla: hofllanarak bakma, sey-
retme.
zemin yüzü: yeryüzü.
zîhayat: hayat sahibi, canl›.
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2. Nüsha: Sana olan tutkusundan.

2 ƒoJ p¥rƒn°T piGnƒngpR :¬nîr°ùof



Senin kemal-i sanat›ndan neflelenip, güzel güzel seda
veriyorlar.

i/RÉnfpO r≈ng r≈ng rOƒoN pRGnhBG ≈/æj/Ò/°TpR
Güya sedalar›n›n tatl›l›¤›, onlar› da neflelendirip naze-

ninâne bir naz ettiriyor.

i/RÉnN ¬nHrõnL róneBG n¢ürbnQ rinh rRnCG
‹flte ondand›r ki; flu a¤açlar raksa gelmifl, cezbe istiyor-

lar.

i/RnÉn‰ oí«/Ñ°rùnJ ¢pSrQnO r≈nM rông âraÉnj rânªrMnQ pQÉnKBG øj/RnCG
fiu rahmet-i ‹lâhiyenin âsâr›ylad›r ki; her zîhayat, ken-

dine mahsus tesbih ve namaz›n dersini al›yorlar.

i/RGnôparôn°S n’ÉnH p∂ræ°nSrônH ≈/µnj rông âr°SnOÉnà°rùj/G
Ders ald›ktan sonra, her bir a¤aç, yüksek bir tafl üze-

rinde Arfla bafl›n› kald›r›p durmufllar.

i/RÉnÑr¡n°Tƒo̧ rºng ≈/¡'dpG p√ÉncrQnónH GnQ Én¡nà°rSnO âr°SnOrôncrRGnQpO
Her birisi, yüzler ellerini, fiehbaz-› Kalender (HAfi‹YE 1)

gibi dergâh-› ‹lâhîye uzat›p muhteflem bir ibadet vaziye-
tini alm›fllar.
(HAfi‹YE 2)ipRÉnær¡n°T põ«/µ``rfnG ¥rƒn°T nÜGnQÉng ∞rdoR râ°rSnó«pÑræoénH

arfl: en yüksek gök tabakas›.
âsâr: eserler.
cezbe: heyecan, coflkunluk.
dergâh-› ‹lâhiye: Allah’›n huzuru.
güya: sanki.
hafliye: aç›klay›c› not, dipnot.
hafliye: dipnot.
ibadet: kulluk görevi.
ibadet: kulluk.
iltica etmek: s›¤›nmak.
irflat: do¤ru yolu gösterme.
kemal-i sanat: sanat›n mükem-
melli¤i ve kusursuzlu¤u.

mahsus: özel.
mertebe-i velâyet: ermifllik
makam›.
muhteflem: görkemli.

nazeninâne: nazikçe.
rahmet-i ‹lâhiye: Allah’›n
sonsuz rahmeti.
raks: oynama, dans etme.

seda: ses.
tesbih: anma, zikretme.
vaziyet: durum.
zîhayat: hayat sahibi.
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HAfi‹YE 1: fiehbaz-› Kalender, meflhur bir kahramand›r ki, fieyh Geylâ-
nî’nin irflad›yla, dergâh-› ‹lâhîye iltica edip, mertebe-i velâyete ç›km›flt›r.
HAfi‹YE 2: fiehnaz-› Çelkezî, k›rk örme saç ile meflhur bir dünya güze-
lidir.



Oynatt›r›yorlar zülüfvari küçük dallar›n› ve onunla te-
mafla edenlere de lâtif flevklerini ve ulvî zevklerini ihtar
ediyorlar.

ipRÉnH ≥r°ûnY zpiƒog pinÉg{ piÉng √nOrôn> rRnCG rórænfnõ«pe n’ÉnÑnH
Aflk›n “hay huy” perdelerinden en hassas tellere, da-

marlara dokunuyor gibi seda veriyorlar. (NÜSHA)

≈pdGnhnR piÉng røjpG rQnO piÉn¡ræjpôj ¬n°Tƒog róngpó«pe
ipRÉnéne uÖoM rRnG

Fikre flu vaziyetten flöyle bir mana geliyor: Mecazî mu-
habbetlerin zeval elemiyle gelen a¤lay›fl, hem derinden
derine hazin bir enini ihtar ediyorlar.

ipRÉnjnG põ«pfnG ¿rõoM piÉn¡nªr̈ nf ÉngrOƒoªrëne pôn°S rônH
Mahmutlar›n, yani Sultan Mahmut gibi mahbubundan

ayr›lm›fl bütün âfl›klar›n bafllar›nda, hüznâlûd mahbupla-
r›n›n na¤mesinin tarz›n› iflittiriyorlar.

ipRGnƒnf põ«rfG ¿rõoM rRnG »pdnRnG piÉng ¬nªr̈ nf GnQ ÉngnOrôoe
Dünyevî sedalar›n ve sözlerin dinlemesinden kesilmifl

olan ölmüfllere; ezelî na¤meleri, hüznengiz sedalar› iflitti-
riyor gibi bir vazifesi var görünüyorlar.

SÖZLER | 357 ON YED‹NC‹ SÖZ

iltica: s›¤›nma.
irflat: gafletten uyand›r›p do¤ru
yolu gösterme.
lâtif: güzel.
mahbup: sevilmifl, sevilen.
mecazî: dünyevî ve geçici.
mertebe-i velâyet: velîlik merte-
besi.
muhabbet: sevgi.
na¤me: güzel ses.
nüsha: yaz›l› fley.
seda: ses.
flevk: istek, heves.
temafla: hofllanarak bakma, sey-
retme.
ulvî: yüksek.
vazife: görev.
vaziyet: durum.
zeval: sona erme, yok olma.
zülüfvari: saç teli gibi.

dergâh-› ‹lâhiye: Allah’›n der-
gâh›, kap›s›.
elem: üzüntü, ac›.
enin: inilti.

ezelî: bafllang›c› olmayan.
hafliye: aç›klay›c› not, dipnot.
hay huy: sevinç naaralar›.
hazin: hüzünlü.

hüznâlûd: üzüntülü.
hüznengiz: hüzün veren,
üzücü.
ihtar etme: hat›rlatma.

NÜSHA: fiu nüsha mezaristandaki ard›ç a¤ac›na bakar:

≈pdnRnG piÉn¡nªr¨nf GnQ Éngrôoe zpiƒog pinÉg{ piÉng √nOrôn> rRnCG rórænfnõ«pe n’ÉnÑnH
pRGnƒnf põ«rfnG ¿rõoM rRnG



ipRÉn«pf oRÉnf pA¬nenõrenR hoRnG rónjBG ≈pe z¬nMhoQ{
Ruh ise flu vaziyetten flöyle anlad› ki: Eflya, tesbihat ile

Sâni-i Zülcelâl’in tecelliyat-› esmas›na mukabele edip, bir
naz-niyaz zemzemesidir; geliyor.

uƒo∏oYpR ró«pMrƒnJ uôp°S Én¡rJÉnjBG røjpRnG rónfGnƒnî«pe rÖr∏nb
ipRÉnérYpG pºr¶nf

Kalp ise, flu her biri birer âyet-i mücesseme hükmün-
de olan flu a¤açlardan s›rr-› tevhidi, bu i’caz›n ulüvv-ü
nazm›ndan okuyor. Yani, hilkatlerinde o derece harika
bir intizam, bir sanat, bir hikmet vard›r ki, bütün esbab-›
kâinat birer fail-i muhtar farz edilse ve toplansalar, taklit
edemezler.

p»bÉnH p¥rhnR Én¡ndnõrdnR Én¡ndnƒrdnh røjpG rQnO róngGnƒnî«pe ¢ùrØnf
ipRÉnHÉn«rfoO piÉnæna rQnO

Nefis ise, flu vaziyeti gördükçe, bütün rûy-i zemin vel-
veleâlûd bir zelzele-i firakta yuvarlan›yor gibi gördü, bir
zevk-i bâkî arad›; “Dünyaperestli¤in terkinde bulacaks›n”
manas›n› ald›.

,rân≤r∏pN pºr¶nf :Én¡nenórenO Én¡nenõrenR røjpRnG rónæ«pÑ«pe rπr≤nY
ipRGnQ põrænc ,rânªrµpM p¢ûr≤nf

Ak›l ise, flu zemzeme-i hayvan ve eflcardan ve demde-
me-i nebat ve havadan gayet manidar bir intizam-› hil-
kat, bir nakfl-› hikmet, bir hazine-i esrar buluyor; her fley
çok cihetlerle Sâni-i Zülcelâl’i tesbih etti¤ini anl›yor.

ayet-i mücesseme: cisimleflmifl
delil.
cihet: yön.
demdeme-i nebat ve hava: ha-
van›n ve bitkilerin ç›kard›klar› ses,
h›fl›rt›.
dünyaperestlik: dünyay› tapar-
cas›na sevme.
esbab-› kâinat: kâinat var olan
sebepler.
fail-i muhtar: istedi¤ini serbestçe
yapan.
farz etmek: varsaymak.
gayet: son derece.
hazine-i esrar: s›rlarla dolu hazi-
ne.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak faydal› ve tam ye-
rinde olmas›.
hilkat: yarat›l›fl.
i’caz: mu’cize olufl, benzerini yap-
maktan insanlar› âciz b›rakma.
intizam: düzen.
intizam-› hilkat: yarat›l›fltaki dü-
zen ve tertip.
manidar: anlaml›.
mukabele : karfl›l›k verme.
nakfl-› hikmet: her fleyi belli bir
maksat ve fayda ile yaratan Al-
lah’›n nak›fllar›, süsleri.
nefis: insan›n ‹lâhî hakikatleri ka-
bul etmek istemeyen, sürekli
zevk peflinde koflan yönü.
niyaz: dua.
rûy-i zemin: yer yüzü.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi, her fleyi sanatla yaratan
Allah.
s›rr-› tevhit: Allah’›n birli¤i s›rr›,
hakikati.
taklit etmek: benzerini yapmak.
tecelliyat-› esma: Cenab-› Hakka
ait isimlerin kâinat ve mahlûkat
üzerinde görülen tecellileri, teza-
hürleri.
tesbih: anma, zikretme.

tesbihat: tesbihler.
ulüvv-ü naz›m: diziliflin, dü-
zenin yüceli¤i.
vaziyet: durum.

velveleâlûd: gürültülü.
zelzele-i firak: ayr›l›k sars›n-
t›s›.
zemzeme: na¤me, hofl ses.

zemzeme-i hayvan ve efl-
car: a¤aç ve hayvanlar›n ç›-
kard›klar› ses.
zevk-i bâkî: sonsuz zevk.

358 | SÖZLERON YED‹NC‹ SÖZ



rOƒoN rône Éngƒogƒog Én¡nªn¡rªng røjpRnG Gnƒng rOnQGnó«pe hoRQBG
ipRÉnéne p¥GnhrRnG p∑rônJ rQnO

Heva-i nefis ise, flu hemheme-i hava ve hevheve-i
yapraktan öyle bir lezzet al›yor ki, bütün ezvak-› mecazî-
yi ona unutturup, o heva-i nefsin hayat› olan zevk-i me-
cazîyi terk etmekle, bu zevk-i hakikatte ölmek istiyor.

róneBG rón°ùnL GnQ r∂pFnÓne rQÉnér°TnG røjpRnG rónæ«pH r∫Én«nN
r≈nf r¿GnQGnõngÉnH iphÉnªn°S

Hayal ise, görüyor; güya flu a¤açlar›n müekkel melâ-
ikeleri içlerine girip, her bir dal›nda çok neyler tak›lan
a¤açlar› ceset olarak giymifller, güya Sultan-› Sermedî,
binler ney sedas›yla muhteflem bir resmiküflatta onlara
onlar› giydirmifl ki, o a¤açlar camit, fluursuz cisim gibi
de¤il, belki gayet fluurkârâne manidar vaziyetleri gösteri-
yorlar.

r»nM päGnP piÉn¡r°ûpjÉnàn°S ¢Tƒog ränó«pæo°T Én¡r«nf røjpRnG
‹flte o neyler, semavî, ulvî bir musikiden geliyor gibi sa-

fî ve müessirdirler. Fikir o neylerden, baflta Mevlâna Ce-
lâleddin-i Rumî olarak bütün âfl›klar›n iflittikleri elemkâ-
râne teflekkiyat-› firak› iflitmiyor. Belki, Zat-› Hayy-› Kay-
yum’a karfl› takdim edilen teflekkürat-› Rahmaniyeyi ve
tahmidat-› Rabbaniyeyi iflitiyor.

¬nH órfnQBG ôrcpP zƒog ƒog{ ¬nªng órfnQGnO r¿ÉnHnR GnQ Én¡rbnQnh
r≈nM t≈nM :piÉnær©ne rQnO

Madem a¤açlar, birer ceset oldu; bütün yapraklar da-
hi diller oldu. Demek her biri, binler dilleri ile, havan›n 
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ç›kan yaprak sesi.
manidar: anlaml›.
melâike: melekler.
musiki: müzik.
müekkel: vekil tayin edilmifl.
müessir: tesirli, etkili.
ney: kam›fltan yap›lm›fl, kaval bi-
çiminde, yan›k sesli, üflemeli çal-
g›.
resmiküflat: aç›l›fl töreni.
safî: saf, temiz.
seda: ses.
semavî: gökyüzüne ait.
Sultan-› Sermedî: sonsuz, kal›c›
saltanat sahibi olan Allah.
fluurkârâne: fluurluca.
fluursuz: bilinçsiz, ak›ls›z.
tahmidat-› Rabbaniye: bizi idare
ve terbiye eden Allah’a yap›lan
hamd ve övgüler.
takdim etmek: sunmak.
terk etmek: b›rakmak, vazgeç-
mek.
teflekkiyat-› firak: ayr›l›ktan do-
lay› yap›lan flikâyetler.
teflekkürat-› Rahmaniye: Allah’a
sunulan hamd ve flükürler.
ulvî: yüksek, yüce.
vaziyet: durum.
Zat Hayy-› Kayyum: her hususta
gücü olan, her canl›ya hayat ve-
ren ve onlar› ayakta tutan Zat
olan Allah.
zevk-i hakikat: gerçek zevk.
zevk-i mecazî: geçici zevkler.

camit: cans›z.
ceset: beden, vücut.
elemkârâne: elemlice, ac›l›
bir flekilde.

ezvak-› mecazî: geçici zevk-
ler.
gayet: son derece.
güya: sanki.

hemheme-i hava: hafif tatl›
rüzgâr sesi.
heva-i nefis: nefsin istekleri.
hevheve-i yaprak: rüzgârla



dokunmas›yla “Hû, Hû” zikrini tekrar ediyorlar. Hayatla-
r›n›n tahiyyat›yla sâniinin Hayy-› Kayyum oldu¤unu ilân
ediyorlar.

r»n°Trông rónfnõ«perônHGnônH znƒog s’pG n¬dpG nB’{ ƒo¸

Çünkü, bütün eflya 
1 nƒog s’pG n¬ndpG nB’ deyip, kâinat›n azîm

halka-i zikrinde beraber zikrederek çal›fl›yorlar.

zr»nM Énj{ órfnónjƒoc rôn°SGnôn°S zr≥nM Énj{ órfnónjƒoL rΩnOÉnenO
zrˆnG{ órænfnõ«pe rônHGnônH

Vakitbevakit lisan-› istidat ile Cenab-› Hak’tan hukuk-u
hayat›n› “Yâ Hak!” deyip, hazine-i rahmetten istiyorlar.
Bafltan bafla da hayata mazhariyetleri lisan›yla “Yâ Hay”
ismini zikrediyorlar.

pΩƒt«nb u»nM pºr°SpG u≥nëpH oΩƒt«nbÉnj t»nM Én«na

¬nH r√pO râneÉn≤pàr°SpG @ GnQ¿Én°ûjpôn> pÖr∏nb røjpG ¬nH r√pO ≈pJÉn«nM
2 rÚpeBG ...GnQ r¢Tsƒn°ûoe πr≤nY røjpG

@
azîm: büyük.
Cenab-› Hak: Allah.
halka-i zikir: zikir halkas›.
Hayy-› Kayyum: her hususta gü-
cü olan, her canl›ya hayat veren
ve onlar› ayakta tutan, Allah.
hazine-i rahmet: bitmeyen rah-
met hazineleri.
Hû Hû: Allah, Allah sesleri.
hukuk-u hayat: yaflamas› için
gerekli olan maddeler, ihtiyaçlar;
hayat haklar›.
ilân etmek: yaymak, bildirmek.
lisan: dil.
lisan-› istidat: kabiliyet dili.
mazhariyet: kavuflma, flereflen-
me.
müflevvefl: kar›fl›k, karmakar›fl›k.
Sâni: her fleyi sanatl› bir flekilde
yaratan Allah.
tahiyyat: Cenab-› Hakka arz edi-
len selâmlar, dualar, manevî ha-
yat hediyeleri.
vakitbevakit: her an.
Yâ Hak: Yâ Allah.
yâ Hay: ey gerçek ve ebedî hayat
sahibi olan ve bütün hayat sahip-
lerine hayatlar›n› veren Allah.
zikretmek: anmak.

1. Ondan baflka hiçbir ilâh yoktur. (Bakara Suresi: 163.)

2. Ey Hay ve Kayyum olan! Hay ve Kayyum isimlerin hürmetine, bu periflan kalbe bir hayat
ver, bu müflevvefl akla do¤ru yolu göster... Âmin.
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[Bir vakit Barla’da, Çam Da¤›nda yüksek bir mevkide, gecede
seman›n yüzüne bakt›m. Gelecek f›kralar, birden hutur etti. Y›ld›z-
lar›n lisan-› hâl ile konuflmalar›n› hayalen iflittim gibi bu yaz›ld›.
Naz›m ve fliir bilmedi¤im için, fliir kaidesine girmedi; tahattur ol-
du¤u gibi yaz›lm›fl. Dördüncü Mektup ile Otuz ‹kinci Sözün Birin-
ci Mevk›f›n›n ahirinden al›nm›flt›r.]

Y›ld›zlar› Konuflturan Bir Y›ld›zname
Dinle de y›ld›zlar› flu hutbe-i flîrînine,

Name-i nurîni Hikmet, bak ne takrir eylemifl.

Hep beraber nutka gelmifl, hak lisan›yla derler:

“Bir Kadîr-i Zülcelâl’in haflmet-i sultan›na

Birer bürhan-› nurefflan›z; vücud-u Sânia,

Hem vahdete, hem kudrete flahitleriz biz.

fiu zeminin yüzünü yald›zlayan

Nazenin mu’cizat› çün melek seyran›na;

Bu seman›n arza bakan, Cennete dikkat eden

Binler müdakkik gözleriz biz. (HAfi‹YE)
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hak lisan›: gerçe¤in dili.
hafliye: dipnot.
haflmet-i Sultan: kâinat›n sahibi
ve hâkimi olan Allah’›n büyüklü-
¤ü.
Hikmet: her fleyi faydal› ve güzel
maksatlarla yapan Allah.
hutbe-i flirin: sevimli ve tatl› ko-
nuflmalar.
hutur etmek: hat›rlama, akla gel-
me.
Kadîr-i Zülcelâl: büyüklük sahibi
ve her fleye gücü yeten Allah.
kaide: kural, usul.
kudret: Allah’›n kâinat› idare
eden güç ve kuvveti.
lisan-› hâl: hâl ve beden dili.
masnuat: sanatl› bir flekilde ya-
p›lm›fl fleyler.
mevki: yer, mekân.
mevk›f: durma yeri, durak.
mezraa: bahçe.
mu’cizat: mu’cizeler, büyük hari-
ka ifller.
muvakkat: geçici.
müdakkik: dikkatle inceleyen.
müflahede etmek: seyretmek,
görmek.
name-i nurîn: nurlu, parlak mek-
tup.
nazenin: nazl›.
naz›m: fliir.
nezaret: gözetme, bakma.
nutuk: konuflmak.
sema: gökyüzü.
semavat: gökler.
flahit: tan›k.
tahattur: hat›rlama.
takrir eylemek: iyi ifade etmek,
bildirmek.
temafla: seyretme.
teflhir etmek: sergilemek.
vahdet: Allah’›n birli¤i.
vakit: zaman.
vücud-u Sânia: her fleyi sanatla
yaratan Allah’›n varl›¤›na.
yald›zlama: süsleme, eflyalar› al-
t›n ve gümüfl rengindeki parlak
maddelerle süsleme.
y›ld›zname: y›ld›z mektubu.
zemin: yeryüzü.

ahir: son.
arz: yeryüzü.
bâkî: kal›c›, sonsuz.
bürhan-› nurefflan: parlak

delil.
çün melek seyran›na: çünkü
meleklerin gezmesi, seyret-
mesi için.

ecram-› semaviye: gökteki
cisimler, y›ld›zlar ve gezegen-
ler.
f›kra: paragraf, bölüm.

HAfi‹YE: Yani Cennet çiçeklerinin fidanl›k ve mezraac›¤› olan zeminin
yüzünde hadsiz mu’cizat-› Kudret teflhir edildi¤inden semavat âlemindeki
melâikeler o mu’cizat›, o harikalar› temafla ettikleri gibi, ecram-› semavi-
yenin gözleri hükmünde olan y›ld›zlar dahi, güya melâikeler gibi, zemin
yüzündeki nazenin masnuat› gördükçe, Cennet âlemine bak›yorlar. O
muvakkat harikalar› bâkî bir surette Cennette dahi müflahede ediyorlar
gibi, bir zemine, bir Cennete bak›yorlar. Yani, o iki âleme nezaretleri var
demektir.



Tuba-i hilkatten semavat fl›kk›na,
hep Kehkeflan a¤san›na;

Bir Cemil-i Zülcelâl’in, dest-i hikmetle tak›lm›fl
pek güzel meyveleriyiz biz.

fiu semavat ehline birer mescid-i seyyar,
birer hane-i devvar, birer ulvî afliyâne;

Birer misbah-› nevvar, birer gemi-i Cebbar,
birer tayyareleriz biz.

Bir Kadîr-i Zülkemal’in, bir Hakîm-i Zülcelâl’in 
birer mu’cize-i kudret,

Birer harika-i sanat-› hâl›kane, birer nadire-i hikmet, 
birer dâhiye-i hilkat, birer nur âlemiyiz biz.

Böyle yüz bin dil ile, yüz bin bürhan gösteririz; 
iflittiririz insan olan insana.

Kör olas› dinsiz gözü, görmez oldu yüzümüzü, 
hem iflitmez sözümüzü; hak söyleyen ayetleriz biz.

Sikkemiz bir, turram›z bir; Rabbimize musahhar›z. 
Müsebbihiz; zikrederiz âbidâne.

Kehkeflan›n halka-i kübras›na mensup 
birer meczuplar›z biz”

dediklerini hayalen dinledim.

®

âbidâne: kullu¤a yarafl›r bir flekil-
de.
a¤san: dallar.
afliyâne: oturulan yer.
ayet: ispat eden delil.
bâkî: ebedî, sonsuz.
bürhan: delil, ispat vas›tas›.
Cemîl-i Zülcelâl: fleref ve büyük-
lük sahibi olan, sonsuz güzellik
sahibi Allah.
dâhiye-i hilkat: dâhîce yarat›lan,
harika.
dest-i hikmet: her fleyi hikmetle
yapan el.
ecram-› semaviye: gök cisimleri,
y›ld›zlar ve gezegenler.
gemi-i Cebbar: büyüklük ve yü-
celik sahibi, yaratt›¤› varl›klara is-
tedi¤ini yapt›ran Allah’›n yaratt›¤›
gemi.
hadsiz: s›n›rs›z.
hak: do¤ru.
Hakîm-i Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük sahibi ve her fleyi hikmetle
yaratan Allah.
halka-i kübra: en büyük halka.
hane-i devvar: devaml› dönen,
devreden ev.
harika-i sanat-› Hâl›kane: yara-
tan›n sanat harikas›.
hafliye: aç›klay›c› not, dipnot.
hükmünde: gibi, yerinde.
Kadîr-i Zülkemal: sonsuz kemal
sahibi ve her fleye gücü yeten Al-
lah.
Kehkeflan: Samanyolu.
masnuat: Allah’›n yaratt›¤› sanat-
l› varl›klar.
melâike: melekler.
mensup: ait, ilgisi olan.
meczup: ‹lâhî aflkla cezbeye ge-
len kifli, divane.
mescid-i seyyar: gezici mescit.
mezraa: tarla.
misbah-› nevvar: nurlu lâmba.
mu’cizat: Allah’›n yaratt›¤›, ben-
zerini yapmaktan âciz kal›nan
eserler.
mu’cizat-› kudret: kudret mu’ci-
zeleri.
mu’cize-i kudret: Cenab-› Hakk›n
kudretinin mu’cizesi.
musahhar: boyun e¤en, emir
dinleyen.
muvakkat: geçici.
müsebbih: tesbih eden, Allah’›
anan.
müflahede: gözle görme.
nadire-i hikmet: bir maksat için
benzersiz yarat›lan.
nazenin: nazl›.

nezaret: bakma, gözetme.
nur âlemi: parlak, ayd›nl›k
âlem.
Rab: yaratan, besleyen, ter-
biye ve idare eden Allah.
semavat âlemi: gökyüzü âle-
mi.
semavat ehli: melekler, gök-

yüzünde yaflayan fluur sahibi
varl›klar.
semavat fl›kk›na: gö¤e do¤-
ru.
sikke: damga, mühür.
suret: flekil, biçim.
tayyare: uçak.
temafla: hofllanarak bakmak,

seyretmek.
teflhir: sergileme, gösterme.
tuba-i hilkat: yarat›l›fl a¤ac›.
turra: mühür, damga.
ulvî: yüksek.
zemin yüzü: yeryüzü.
zikretmek: anmak, hat›r-
lamak.
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On Sekizinci Söz
Bu Sözün iki Makam› var. ‹kinci Makam› daha yaz›lmam›flt›r.

Birinci Makam› Üç Noktad›r.

B‹R‹NC‹ NOKTA

W
rºnd ÉnªpH Ghoónªrëoj r¿nG n¿ƒtÑpëojnh GrƒnJnG BÉn pÃ n¿ƒoMnôrØnj nøjpòsdG sønÑ°nùrënJ n’
1

lº«pdnG lÜGnònY rºo¡ndnh pÜGnòn©rdG nøpe mInRÉnØnªpH rºo¡sænÑ°nùrënJ nÓna G oƒ∏n©rØnj
Nefs-i Emmareme Bir Sille-i Tedip

EY FAHRE MEFTUN, flöhrete müptelâ, medhe düflkün,
hodbinlikte bîhemta sersem nefsim!

E¤er binler meyve veren incirin menflei olan küçücük
bir çekirde¤i ve yüz salk›m ona tak›lan üzümün siyah ku-
rucuk çubu¤u bütün o meyveleri, o salk›mlar› kendi hü-
nerleri oldu¤u; ve onlardan istifade edenler o çubu¤a, o
çekirde¤e medih ve hürmet etmek lâz›m oldu¤u, hak bir
dava ise, senin dahi sana yüklenen nimetler için fahre,
gurura, belki bir hakk›n var.

Hâlbuki, sen daim zemme müstahaks›n. Zira o çekir-
dek ve o çubuk gibi de¤ilsin. Senin bir cüz-i ihtiyar›n
bulunmakla, o nimetlerin k›ymetlerini fahrin ile tenkis 
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gurur: kibir, böbürlenme.
hak: do¤ru, gerçek.
hodbin: bencil, yaln›zca kendisini
düflünen.
hüner: yetenek, bilgi, kabiliyet.
hürmet: sayg›.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
makam: derece, kademe.
medih: övme, övgü.
meftun: düflkün, tutkun.
menfle: kaynak, köken.
müptelâ: düflkün, tutkun, ba¤l›.
müstahak: hak eden, lây›k olan.
nefis: kendi, flahs›.
nefs-i emmare: insana sürekli
kötülü¤ü emreden nefis.
nimet: ba¤›fllar, ikramlar.
sersem: dengesiz, ölçüsüz.
sille-i tedip: terbiye etme tokad›.
flöhret: ün, ad, san.
tenkis: azaltma, eksiltme.
zem: k›nama, yerme.
zira: çünkü.

azap: ceza, eziyet.
bîhemta: benzeri bulunma-
yan, eflsiz.

cüz-i ihtiyar: insan›n zay›f,
küçük hür iradesi, seçme ye-
tene¤i.

daim: devaml›, sürekli.
dava: konu, mesele.
fahir: kendisiyle övünme.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • Yapt›klar› kötülüklerle sevinen ve yapmad›klar›
hay›rla övülmekten hofllanan kimseleri, sak›n azaptan kurtulurlar zannetme. Onlar için pek
ac› bir azap vard›r. (Âl-i ‹mran Suresi: 188.)

] On Sekizinci Söz, Bar-
la’da 1927’de Türkçe
olarak telif edilmifltir.



ediyorsun. Gururunla tahrip ediyorsun ve küfran›nla ip-
tal ediyorsun ve temellükle gasp ediyorsun.

Senin vazifen fahir de¤il, flükürdür. Sana lây›k olan
flöhret de¤il, tevazudur, hacalettir. Senin hakk›n medih
de¤il isti¤fard›r, nedamettir. Senin kemalin hodbinlik de-
¤il, hudabinliktedir.

Evet, sen, benim cismimde, âlemdeki tabiata benzer-
sin. ‹kiniz, hayr› kabul etmek, flerre merci olmak için ya-
rat›lm›fls›n›z. Yani, fail ve mastar de¤ilsiniz, belki münfa-
il ve mahalsiniz. Yaln›z bir tesiriniz var; o da hayr-› mut-
laktan gelen hayr› güzel bir surette kabul etmemenizden,
flerre sebep olman›zd›r.

Hem, siz birer perde yarat›lm›fls›n›z; tâ güzelli¤i görül-
meyen zahirî çirkinlikler size isnat edilip, Zat-› Mukadde-
se-i ‹lâhiyenin tenzihine vesile olas›n›z. Hâlbuki, bütün
bütün vazife-i f›trat›n›za z›t bir suret giymiflsiniz. Kabili-
yetsizli¤inizden hayr› flerre kalbetti¤iniz hâlde, Hâl›k’›n›z-
la güya ifltirak edersiniz. Demek nefisperest, tabiatpe-
rest, gayet ahmak, gayet zalimdir.

Hem deme ki, “Ben mazhar›m. Güzele mazhar ise gü-
zelleflir.” Zira, temessül etmedi¤inden, mazhar de¤il, me-
mer olursun.

Hem deme ki, “Halk içinde ben intihap edildim. Bu
meyveler benim ile gösteriliyor. Demek bir meziyetim
var.” Hay›r, hâflâ! Belki herkesten evvel sana verildi; 

ahmak: budala, aptal.
âlem: bütün yarat›lm›fl varl›klar.
fahir: övünmek.
fail: yapan.
gasp: zorla, izinsiz almak.
gayet: pek çok.
gurur: büyüklük taslama.
hacalet: utanma, utanç.
Hâl›k: yaratan, yoktan varl›¤a ge-
tiren, Allah.
hâflâ: asla, öyle de¤il.
hay›r: iyilik, fayda, yararl› ifl.
hayr-› mutlak: sonsuz ve s›n›rs›z
iyilik.
hodbin: kendini be¤enen.
hudabin: Cenab-› Hakk› tan›yan.
intihap edilme: seçilme, görev
alma.
iptal: bozma, çürütme.
isnat: dayand›rmak, nispet et-
mek.
isti¤far: af dilemek.
ifltirak: ortakl›k, pay sahibi ol-
mak.
kabiliyet: yetenek, beceri.
kalp etmek: dönüfltürmek, çevir-
mek.
kemal: olgunluk, güzellik, erdem.
küfran: nimetlere sayg›s›zl›k.
lây›k: uygun.
mahal: yer, yöre, mevzi.
mastar: kaynak, menba.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› yer.
medih: övmek.
memer: geçit yeri, geçit noktas›.
merci: bafl vurulan yer, merkez.
meziyet: yetenek, özellik.
münfail: yap›lan; baflkas›ndan
etkilenen.
nedamet: piflmanl›k.
nefisperest: nefsini taparcas›na
seven.
suret: flekil, biçim.
fler: kötülük, fenal›k.
flöhret: ün, ad, san.
flükür: memnuniyet, teflekkür.

tabiat: yarat›lm›fl olan fleyle-
rin tamam›.
tabiatperest: eflyay›, tabiat›n
yaratt›¤›n› kabul eden.
tahrip: zarar verme, y›kma.
temellük: sahiplenme.
temessül: özümleme, ben-
zeflme.

tenzih: kusurlardan uzak tut-
mak.
tevazu: alçak gönüllülük.
vazife: görev, ödev.
vazife-i f›trat: yarat›l›fl vazi-
fesi, ödevi.
vesile: sebep, bahane.
zahiri: görünen, aflikâr.

zalim: ac›mas›z, haks›z davra-
nan.

Zat-› Mukaddese-i ‹lâhiye:
Allah’›n her türlü kusur ve ek-
sikliklerden uzak oluflu.

zira: çünkü.

z›t: ters.
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çünkü herkesten ziyade sen müflis ve muhtaç ve müteel-
lim oldu¤undan en evvel senin eline verildi. (HAfi‹YE)

‹K‹NC‹ NOKTA

1 o¬n≤n∏nN mAr∆n°T sπoc nø°nùrMnG ayetinin bir s›rr›n› izah eder.

fiöyle ki:

Her fleyde, hatta en çirkin görünen fleylerde, hakikî
bir hüsün ciheti vard›r. Evet, kâinattaki her fley, her hâ-
dise, ya bizzat güzeldir, ona hüsnübizzat denilir; veya ne-
ticeleri cihetiyle güzeldir ki, ona hüsnübilgayr denilir. Bir
k›s›m hâdiseler var ki, zahiri çirkin, müflevvefltir. Fakat o
zahirî perde alt›nda gayet parlak güzellikler ve intizamlar
var. Ezcümle:

Bahar mevsiminde f›rt›nal› ya¤mur, çamurlu toprak
perdesi alt›nda, nihayetsiz güzel çiçek ve muntazam ne-
batat›n tebessümleri saklanm›fl. Ve güz mevsiminin haflin
tahribat›, hazin firak perdeleri arkas›nda, tecelliyat-› Ce-
lâliye-i Sübhaniyenin mazhar› olan k›fl hâdiselerinin taz-
yikinden ve tazibinden muhafaza etmek için, nazdar çi-
çeklerin dostlar› olan nazenin hayvanc›klar› vazife-i ha-
yattan terhis etmekle beraber, o k›fl perdesi alt›nda naze-
nin, taze, güzel bir bahara yer ihzar etmektir. F›rt›na,
zelzele, veba gibi hâdiselerin perdeleri alt›nda gizlenen
pek çok manevî çiçeklerin inkiflaf› vard›r. Tohumlar gibi 
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haflin: sert, y›k›c›, üzücü olan.
hafliye: dipnot.
hüsnübilgayr: dolay›s›yla, netice-
leri bak›m›ndan güzel olan.
hüsnübizzat: zat›nda, flahs›nda
güzel olan.
hüsün: güzellik.
ihzar etmek: haz›rlamak.
ilzam: susturma, haddini bildir-
me.
inkiflaf: aç›l›p belirme, ortaya ç›k-
ma.
intizam: düzgün, ölçülü, dengeli.
›skat: cevap veremez hale düflür-
me.
kâinat: yarat›lan bütün varl›klar.
manevî: maddî olmayan, sonucu
ve anlam›yla Allah’›n r›zas›na ba-
kan.
mazhar: bir fleyin ç›k›fl noktas›,
göründü¤ü yer.
muhafaza: korumak.
muntazam: düzenli, intizaml›.
müflis: iflâs etmifl, muhtaç duru-
ma düflmüfl.
münazara: tart›flma.
müflevvefl: karmakar›fl›k.
müteellim: ac›, ›zt›rap çeken,
üzüntülü.
nazdar: nazl›.
nazenin: nazik, incelikli.
nebatat: bitkiler.
nefis: insana devaml› kötülü¤ü
emreden nefsi.
netice: sonuç.
nihayetsiz: say›s›z, sonsuz.
s›r: giz, gizem, gizli fley.
tahribat: y›k›mlar.
tazip: azap, s›k›nt› verme.
tazyik: s›k›flt›rmak, zorlamak,
bask›.
tecelliyat-› Celâliye-i Sübhaniye:
yüce Allah’›n icraat ve ifllerinin
büyük ve kusursuz tecellileri.
terhis: görev bitimi.
vazife-i hayat: hayat vazifesi.
veba: bulafl›c› hastal›k.
zahiri: d›fl görünüfl.
zelzele: depreflme, deprem.
ziyade: en çok, fazlaca.

ayet: Kur’ân-› Kerîm’in her bir
cümlesi.
bârekâllah: Allah mübarek
etsin.
cihet: taraf, yön.

derece: aflama, seviye.
ezcümle: bu cümleden ola-
rak; örne¤in; numune olarak.
firak: ayr›l›klar.
gayet: pek çok.

güz mevsimi: son bahar.
hâdise: olan, meydana gelen,
olay.
hakikaten: do¤rusu, gerçek-
ten.

1. O her fleyi en güzel flekilde yaratt›. (Secde Suresi: 7.)

HAfi‹YE: Hakikaten, ben de bu münazarada Yeni Said nefsini bu dere-
ce ilzam ve iskât etmesini çok be¤endim ve “Bin bârekâllah” dedim.



neflvünemas›z kalan birçok istidat çekirdekleri, zahiri çir-
kin görünen hâdiseler yüzünden sümbüllenip güzelleflir.
Güya umum ink›lâplar ve küllî tahavvüller birer manevî
ya¤murdur.

Fakat insan, hem zahirperest, hem hodgâm oldu¤un-
dan, zahire bak›p çirkinlikle hükmeder. Hodgâml›k cihe-
tiyle, yaln›z kendine bakan netice ile muhakeme ederek
fler oldu¤una hükmeder. Hâlbuki, eflyan›n insana ait ga-
yesi bir ise, Sâniinin esmas›na ait binlerdir. Meselâ, kud-
ret-i fât›ran›n büyük mu’cizelerinden olan dikenli otlar›
ve a¤açlar› muz›r, manas›z telâkki eder. Hâlbuki onlar,
otlar›n ve a¤açlar›n mücehhez kahramanlar›d›rlar. Mese-
lâ, atmaca kuflu serçelere tasliti, zahiren rahmete uygun
gelmez. Hâlbuki serçe kuflunun istidad›, o taslit ile inki-
flaf eder. Meselâ, “kar”› pek bâridâne ve tats›z telâkki
ederler. Hâlbuki, o bârid, tats›z perdesi alt›nda o kadar
hararetli gayeler ve öyle fleker gibi tatl› neticeler vard›r
ki, tarif edilmez.

Hem insan, hodgâml›k ve zahirperestli¤iyle beraber,
her fleyi kendine bakan yüzüyle muhakeme etti¤inden,
pek çok mahz-› edebî olan fleyleri, hilâf-› edep zanneder.
Meselâ, alet-i tenasül-ü insan, insan nazar›nda bahsi ha-
caletaverdir. Fakat flu perde-i hacalet, insana bakan yüz-
dedir. Yoksa, hilkate, sanata ve gayat-› f›trata bakan yüz-
ler öyle perdelerdir ki, hikmet nazar›yla bak›lsa ayn-›
edeptir, hacalet ona hiç temas etmez.

alet-i tenasül: üreme organ›.
ayn-› edep: terbiyenin tâ kendisi.
bahis: anlatma, söz etme.
bârid: so¤uk.
bâridâne: so¤ukça.
cihet: yön, taraf.
gayat-› f›trat: yarat›l›fl gayeleri.
gaye: amaç, maksat.
güya: sanki, âdeta.
hacalet: ar, utanma, s›k›lma.
hacaletaver: utanç verici.
hâdise: olmufl, olay.
hararet: ›s›, s›cakl›k.
hikmet: yarat›l›fltaki ‹lâhî gaye.
hilâf-› edep: edebe, terbiyeye z›t.
hilkat: yarat›l›fl.
hodgâm: yaln›z kendini düflünen.
hodgâml›k: kendini düflünmek,
bencillik.
hükmetmek: de¤erlendirmek,
karar vermek.
ink›lâp: de¤iflme, baflkalaflma.
inkiflaf: belirme, ortaya ç›kma.
istidat: yetenek, kabiliyet.
kudret-i fât›ra: yarat›c› güç.
küllî tahavvül: genel de¤ifliklik-
ler, baflkalaflmalar.
mahz-› edebî: edebin, kendisi,
tamamen ahlâkî.
mana: anlam.
manevî: maddî olmayan, sonucu
ve anlam›yla Allah’›n r›zas›na ba-
kan.
mu’cize: insan› âciz b›rakan, ola-
¤anüstü hâller.

muhakeme: de¤erlendirme,
karar verme.
muz›r: zararl›.
mücehhez: donat›lm›fl.
nazar: bak›fl, görüfl, bak›fl aç›-
s›.
neflvünema: geliflme, aç›lma.
perde-i hacalet: ar perdesi,

utanma perdesi.
rahmet: ac›ma, flefkat etme,
ba¤›fl› olan ‹lâhî koruyuculuk.
Sâniin esmas›: yapan, yarat›-
c› olan Allah’›n isimleri.
sümbül: filiz verme, çiçek.
fler: fena, kötü.
taslit: musallat etme, musal-

lat olma, sald›rma.
telâkki: kabul etme, alg›la-
ma.
umum: bütün, genel.
zahiren: difl görünüflü ile.
zahiri: d›fl görünüfl, aflikâr.
zahirperest: d›fl görünüfle ba-
k›p aldanan.
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‹flte, menba-› edep olan Kur’ân-› Hakîm’in baz› tabira-
t› bu yüzler ve perdelere göredir. Nas›l ki bize görünen
çirkin mahlûklar›n ve hâdiselerin zahirî yüzleri alt›nda ga-
yet güzel ve hikmetli sanat ve hilkatine bakan güzel yüz-
ler var ki, Sâniine bakar; ve çok güzel perdeler var ki,
hikmetleri saklar; ve pek çok zahirî intizams›zl›klar ve ka-
r›fl›kl›klar var ki, pek muntazam bir kitabet-i kudsiyedir.

ÜÇÜNCÜ NOKTA
1 *G oºoµrÑpÑrëoj /Êƒo©pÑsJÉna %G n¿ƒtÑpëoJ rºoàræoc r¿pG rπob

Madem kâinatta hüsnüsanat, bilmüflahede vard›r ve
kat’îdir; elbette, risalet-i Ahmediye (a.s.m.) fluhut derece-
sinde bir kat’iyetle sübutu lâz›m gelir. Zira, flu güzel mas-
nuattaki hüsnüsanat ve ziynet-i suret gösteriyor ki, onla-
r›n Sanatkâr›nda ehemmiyetli bir irade-i tahsin ve kuv-
vetli bir taleb-i tezyin vard›r. Ve flu irade ve talep ise, o
Sâni’de ulvî bir muhabbet ve masnular›nda izhar etti¤i
kemalât-› sanat›na karfl› kudsî bir ra¤bet var oldu¤unu
gösteriyor. Ve flu muhabbet ve ra¤bet ise, masnuat için-
de en münevver ve mükemmel fert olan insana daha zi-
yade müteveccih olup temerküz etmek ister.

‹nsan ise, flecere-i hilkatin zîfluur meyvesidir. Meyve
ise, en cemiyetli ve en uzak ve en ziyade nazar› âmm ve
fluuru küllî bir cüz’îdir. Nazar› âmm ve fluuru küllî zat ise,
o Sanatkâr-› Zülcemal’e muhatap olup görüflen ve küllî
fluurunu ve âmm nazar›n› tamamen Sâniinin perestiflli¤i-
ne ve sanat›n›n istihsan›na ve nimetinin flükrüne sarf
eden en yüksek, en parlak bir fert olabilir.
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hilkat: yarat›l›fl.
hüsnüsanat: sanat güzelli¤i.
intizam: düzgünlük, ölçülü.
irade: dileme, karar.
irade-i tahsin: güzel yapma dü-
flüncesi, iste¤i, karar›.
istihsan: be¤enme, güzelli¤ini
kabul etme.
izhar etme: gösterme, ortaya
ç›karma.
kâinat: bütün varl›klar, evren.
kat’î: kesin.
kemalât-› sanat: sanat mükem-
mellikleri.
kitabet-i kudsiye: kudsî, ‹lâhî ya-
z›lar, eserler.
kudsî: aflk›n, duru, tertemiz.
Kur’ân-› Hakîm: hikmetli Kur’ân.
küllî fluur: bütün her fleyi düflü-
nebilen ak›l.
madem: böylece, de¤il mi ki?
mahlûk: yarat›k, varl›k.
masnu: sanatl› estetik ölçülerle
yap›lan fley, eflya.
masnuat: sanatl› eserler, varl›k-
lar.
menba-› edep: ahlâk, edep kay-
na¤›.
muhabbet: sevgi, flefkat, ilgi.
muntazam: düzenli.
münevver: nurlu, p›r›l p›r›l, ayd›n.
müteveccih: yönelmifl, yönelik.
nazar› âmm: bütünü, geneli kav-
rayabilen bak›fl.
nimet: lütfedilen ikramlar, ba¤›fl-
lar, sahip olunan her fley.
perestifl: tapma, severek ba¤lan-
ma.
ra¤bet: ilgi, alâka.
risalet-i Ahmediye: Hz. Muham-
med’in peygamberli¤i.
Sanatkâr-› Zülcemal: ola¤anüstü
güzelli¤ini icraat›nda da gösteren
yüce sanatkâr, Allah.
Sâni: sanatl›, estetik ölçülerle gü-
zel yapan yüce yaratan, Allah.
sarf etmek: harcamak.
sübut: sabit olma, kesinlik.
flecere-i hilkat: yarat›l›fl a¤ac›.
fluhut: görme, flahit olma.
fluur-u küllî: fluuru, akl› geneli içi-
ne alan.
flükür: bütün nimetlere karfl›l›k,
teflekkür etmek, Allah’tan raz› ol-
du¤unu düflünmek, göstermek.
tabirat: ifadeler, tabirler.
taleb-i tezyin: her fleyi harika,
süslü yapma iste¤i.
talep: istek.
temerküz: merkeze odaklanma,
yo¤unlaflma.
ulvî: çok yüksek, yüce.
zahiri: d›fl görünüfl, aflikâr olan.
zira: çünkü.
zîfluur: ak›l, fluur, sahibi.
ziyade: fazlaca.
ziynet-i suret: flekil, biçim ve
tarzdaki süslülük.

âmm nazar: kavray›fl› geneli
içine alan görüfl.
bilmüflahede: görüldü¤ü
üzere, görerek.
cemiyetli: kendisinde bir çok

özelli¤in topland›¤›, insan.
cüz: küçük parça.
daire-i rububiyet: idare ve
terbiye edicilik dairesi.
derece: mertebe, aflama.

ehemmiyet: önem.
fert: kifli, tek cins, bir flah›s.
hâdise: olay.
hikmetli sanat: üstün bir bil-
gi ile yap›lan, faydal› sanat.

1. [De ki:] E¤er Allah’› seviyorsan›z bana uyun ki, Allah da sizi sevsin. (Âl-i ‹mran Suresi: 31.)



fiimdi iki levha, iki daire görünüyor:

Biri, gayet muhteflem, muntazam bir daire-i rububiyet
ve gayet musanna, murassa bir levha-i sanat.

Di¤eri, gayet münevver, müzehher bir daire-i ubudiyet
ve gayet vâsi, cami bir levha-i tefekkür ve istihsan ve te-
flekkür ve iman vard›r ki, ikinci daire bütün kuvvetiyle bi-
rinci dairenin nam›na hareket eder.

‹flte, o Sâniin bütün makas›d-› sanatperverânesine hiz-
met eden o daire reisinin ne derece o Sâni ile münase-
bettar ve onun nazar›nda ne kadar mahbup ve makbul
oldu¤u bilbedahe anlafl›l›r.

Acaba hiç ak›l kabul eder mi ki, flu güzel masnuat›n bu
derece sanatperver, hatta a¤z›n her çeflit tad›n› nazara
alan in’amperver Sanatkâr›, arfl ve ferfli ç›nlatt›racak bir
velvele-i istihsan ve takdir içinde ber ve bahri cezbeye
getirecek bir zemzeme-i flükran ve tekbir ile perestiflkâ-
râne Ona müteveccih olan en güzel masnuuna karfl› lâ-
kayt kals›n ve onunla konuflmas›n ve alâkadarâne onu
resul yap›p güzel vaziyetinin baflkalara da sirayet etmesi-
ni istemesin?

Kellâ! Konuflmamak ve onu resul yapmamak müm-
kün de¤il.

1@ oΩnÓ°rSp’rG $G nóræpY nøjpqódG s¿pG
2

rºo¡nær«nH oABÉnªnMoQ pQÉsØ`oµrdG n¤nY oABG sóp°TnG =o¬n©ne nøj/òsdGnh $G o∫ƒo°SnQ lósªnfio
* * *

alâkadarâne: ilgilenerek, alâka
göstererek.
arfl ve ferfl: yer ve gök.
ber ve bahir: kara ve deniz.
bilbedahe: aç›kça, apaç›k bir fle-
kilde.
cami: çok özelli¤i kendinde topla-
yan.
cezbe: kendinden geçme.
daire reisi: saha komutan›.
daire: saha, manzara, alan.
daire-i rububiyet: Allah’›n yara-
t›p, yönetti¤i her fleyi kuflatan ge-
nifl saha.
daire-i ubudiyet: kulluk dairesi.
derece: seviye de¤er, makam.
gayet: son derece, oldukça.
gayet vâsi: oldukça genifl.
iman: Allah’a inanma.
in’amperver: nimetlendirmeyi
çok seven.
istihsan: be¤enme, güzelli¤ini
kabul etme.
kellâ: asla, hay›r.
lâkayt: kay›ts›z, ilgisiz.
levha: pano.
levha-i sanat: sanat levhas›.
levha-i tefekkür: derinlemesine
düflünme levhas›.
mahbup: sevimli.
makas›d-› sanatperverâne: sa-
nat severlere ve sanatç›lara has
gayeler, maksatlar.
masnu: sanatl›, de¤erli varl›k.
masnuat: sanatl› eflya.
muhteflem: görkemli, debdebeli.
muntazam: düzgünlük, ölçü için-
de.
murassa: süslü, s›rmal›.
musanna: sanatl› yap›lan.
münasebettar: ilgili, alâkal›.
münevver: tertemiz, ayd›n.
müteveccih: yönelmifl, yönelik.
müzehher: çiçeklerle süslenmifl.
nam: ad, isim.
nazar: görüfl, bak›fl.
nazara almak: önemsemek; dik-
kate de¤er bulmak.
perestiflkârâne: taparcas›na, can
atarak.
resul: peygamber.

sanatperver: sanat sever, sa-
natl› yapmaya düflkün.
Sâni: sanatl›, estetik ölçülerle
güzel yapan yüce yaratan, Al-
lah.
sirayet: geçmek, yay›lmak.

takdir: k›ymet, de¤er.
tekbir: Allah’› yüceltmek, “Al-
lahü ekber” demek.
teflekkür: bir fleye karfl›
memnuniyet ifade etme;
flükretme.

vâsi: genifl.
vaziyet: durum, özellik.
velvele-i istihsan: yüksek
sesli övgü, medih ifadesi.
zemzeme-i flükran: teflekkür
sesleri, na¤mesi.

1. fiüphesiz ki, Allah kat›nda makbul olan din, ‹slâm dinidir. (Âl-i ‹mran Suresi: 19.)

2. Muhammed, Allah’›n resulüdür. Onunla beraber olanlar da, kâfirlere karfl› fliddetli, kendi
aralar›nda ise pek merhametlidirler. (Fetih Suresi: 29.)

368 | SÖZLERON SEK‹Z‹NC‹ SÖZ



F‹RKATL‹ VE GURBETL‹ B‹R ESARETTE, FEC‹R VAKT‹NDE
A⁄LAYAN B‹R KALB‹N A⁄LAYAN A⁄LAMALARIDIR

Seherlerde eser bad-› tecelli,

Uyan ey gözlerim vakt-i seherde.

‹nayethah zidergâh-› ‹lâhî

Seherdir ehl-i zenbin tevbegâh›,

Uyan ey kalbim vakt-i fecirde,

Bikün tevbe, bicû gufran, zidergâh-› ‹lâhî.

pÜGnƒnînH@r≈n°T ¬nªng rí«pÑr°ùnJrQnO rQÉn«r°ûog hoQnO,âr°ùjpôr°ûnMrônën°S
rônØn°S âr°ùjpôr°ünY rôoªoY @ ?r≈nc ≈nànM rºn°ùrØnf rºn°Srôn°S rân∏rØnZ
ƒoc ipRÉn«pfƒo¸ ipRnÉn‰ rõ«pNrônÑpH@r≈nM rôngpR rónjÉnH ≈pe pôrÑnbÉnH
,rºn∏«pénN ,rÂnÉnª«p°ûn> ,rÜnQÉnj :ƒoµnH @ r≈nf r¿ƒo̧ ipRGnhBG røoµpH
∂r°TnG ,rºn∏«pdnP ,rÂnÉn°ûjpôn> ,rΩnQÉnªo°T ≈pH p√ÉnfrRnG rΩnQÉn°ùnerôn°T
,rºnØ«p©n°V ,rºn°ùnc ≈pH ,rºnÑjpônZ ,rΩnQGnônb »pH räÉn«nM rRnG rΩnQÉnH
r¿Énen’nG ,rΩnQÉn«pàrNpG ≈pH ,rΩnQÉn«pàrNpG,rΩnòpLÉnY ,rºn∏«p∏nY ,rÂnGnƒoJÉnf

1 ≈/¡'dpG rângGrQnOpR rºngGƒnNrOnóne,rËnƒoLoƒrØnY,rËnh

®
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âciz: güçsüz.
af: ba¤›fl.
ar etmek: utanmak, s›k›lmak.
as›r: yüzy›l.
bad-› tecelli: tecelli rüzgâr›.
begün: tevbe et.
bicû gufran: af dile, af iste!
dergâh: huzur, makam; huzurda,
makamda olma.
dergâh›ndan: affedici kap›s›ndan,
kat›ndan.
ehl-i zenb: günahkârlar.
el-aman: medet, imdat isteme.
firkat: ayr›lmak, ayr›l›k.
garip: kimsesiz.
haflir: dirilifl.
ibare: dizilmifl söz, metin.
ifade etmek: söylemek, konufl-
mak.
ihtiyars›z: gücü yetmeyen, irade-
si olmayan.
inayethah: yard›m iste.
kabir: mezar.
namaz: ‹slâm›n befl flart›ndan bi-
ri.
naz›m: fliir.
ney: kam›fltan yap›lm›fl üflemeli
çalg›.
niyaz: dua.
sefer: yolculuk.
seher: sabah vakti.
sersem nefis: görevinde dikkat-
siz, sorumsuz ben, ego.
tesbih: Allah’› an›p zikretme.
vakt-i fecir: fecir, sabah vakti.
vakt-i seher: seher vakti.
yâ Rab: ey Allah’›m.
zelil: afla¤›lanm›fl, horlanm›fl.
zidergâh-› ‹lâhî: ‹lâhî dergâhtan,
Allah’›n dergâh›ndan.

1. Üstad›m›z›n naz›m fleklinde özetle ifade etti¤i bu Farsça ibarenin tam tercümesi flu flekilde-
dir:

Seher vakti haflir gibidir; her fley, onda uyanm›fl, tesbih ediyor.
Ey galetle sersem olmufl nefsim, ne zaman uyanacaks›n?
Ömür bir as›r da olsa, her canl›n›n kabre seferi gerekiyor.
Namaza kalk, ney gibi inleyerek niyaz eyle, söyle:
Yâ Rab! Piflman›m, utan›yorum, say›s›z günah›mdan ar ediyorum. Periflan›m, zelilim.

Karars›z›m; yaflamaktan göz yafl› döküyorum. Garibim, kimsesizim, yaln›z›m, zay›f›m, güçsü-
züm, hastay›m, âcizim, yafll›y›m, ihtiyars›z›m. “El-aman!” diyorum, af diliyorum, dergâh›ndan
yard›m istiyorum ey Allah’›m!



On Dokuzuncu Söz
Risalet-i Ahmediyeye dairdir.

mósªnëoªpH »/àndÉn≤ne oârMnóne røpµ'd nh @ »/àndÉn≤nªpH Gkósªnfio oârMnóne Énenh
1

oΩnÓ°sùdGnh oInÓ°südG p¬r«n∏nY
EVET, flu Söz güzeldir. Fakat onu güzellefltiren, gü-

zellerin güzeli olan evsaf-› Muhammediyedir.

On Dört Reflehat› tazammun eden On Dördüncü Lem’an›n

B‹R‹NC‹ REfiHASI

Rabbimizi bize tarif eden üç büyük küllî muarrif var.
Birisi flu kitab-› kâinatt›r ki, bir nebze, flahadetini on üç
lem’a ile, Arabî Nur Risalesinden On Üçüncü Dersten
iflittik; birisi flu kitab-› kebirin ayet-i kübras› olan Hatemü-
lenbiya Aleyhissalâtü Vesselâmd›r; birisi de Kur’ân-› Azî-
müflflan’d›r. fiimdi, flu ikinci bürhan-› nat›kî olan Hate-
mülenbiya Aleyhissalâtü Vesselâm› tan›mal›y›z, dinleme-
liyiz.

Evet, o bürhan›n flahs-› manevîsine bak:

Sath-› arz bir mescit, Mekke bir mihrap, Medine bir
minber; o bürhan-› bâhir olan Peygamberimiz Aleyhissa-
lâtü Vesselâm bütün ehl-i imana imam, bütün insanlara
hatip, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün 

aleyhissalâtü vesselâm: Allah’›n
selâm› ve rahmeti onun üzerine
olsun.
ayet-i kübra: en büyük ayet, en
büyük delil.
bürhan-› bâhir: apaç›k delil.
bürhan-› nat›kî: konuflan delil.
ehl-i iman: inananlar.
enbiya: peygamberler.
evsaf-› Muhammediye: Hz. Mu-
hammed’in vas›flar›, özellikleri.
Hatemülenbiya: son peygamber,
peygamberlik makam›na vurulan
son mühür.
hatip: toplulu¤a karfl› konuflan.
‹mam-› Rabbanî: bkz. fiah›s Bilgi-
leri.
kitab-› kâinat: kâinat kitab›, dün-
ya.
kitab-› kebir: büyük kitap.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve flere-
fi yüce olan Kur’ân.
külli muarrif: tarif eden, evrensel
rehber.
lâsiyyema: özellikle.
Mesnevî-i Nuriye: Risale-i Nur

Külliyat›ndan bir eser.
mihrap: imam›n namaz k›ld›-
r›rken durdu¤u yer.
minber: hutbe okunulan yer.
nebze: az fley, bir parça.
Rab: her fleyi yaratan, idare
ve terbiye eden Mevlâm›z, Al-
lah.
bürhan: delil, kan›t.

evliya: Allah dostu.
imam: bafl, önder, namaz k›l-
d›ran din görevlisi.
lem’a: par›lt›.
mescit: küçük cami.
reis: baflkan.
reflahat: s›z›nt›lar, damlalar.
reflha: s›z›nt›, damla.
risalet-i Ahmediye: Peygam-

ber Efendimizin peygamberli-
¤i.
sath-› arz: yeryüzü.
seyyid: efendi.
flahadet: görerek, flahitlik.
flahs-› manevî: manevî flah›s.
tarif: tan›t›m, anlatma.
tazammun: içine alma, ihtiva
etme.

1. Ben sözlerimle Muhammed’i (a.s.m.) övmüfl, güzel göstermifl olmad›m; aksine Muhammed
Aleyhissalâtü Vesselâmdan bahsetmekle sözlerimi güzellefltirmifl oldum. (‹mam-› Rabbanî,
Mektubat, 1: 58.)
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] On Dokuzuncu Söz risa-
lesi, 1921-23 y›llar›nda
telif edilen Arabî Mes-
nevî-i Nuriye’nin bafl›n-
daki Lâsiyyemalar,
Lem’alar ve Reflhalar
isimli üç risaleden
üçüncüsü olan Reflha-
lar isimli risale ile ayn›
mealde olup, bir nevi
onun tercümesi hük-
mündedir. Ayn› zaman-
da 1925’te Burdur'da
telif edilen Nurun ‹lk
Kap›s› isimli Türkçe
eserin de On Dördüncü
Dersidir.



enbiya ve evliyadan mürekkep bir halka-i zikrin serzaki-
ri; bütün enbiya hayattar kökleri, bütün evliya taravettar
semereleri bir flecere-i nuraniyedir ki, her bir davas›n›,
mu’cizatlar›na istinat eden bütün enbiya ve kerametleri-
ne itimat eden bütün evliya tasdik edip imza ediyorlar.

Zira, o 
1 *G s’pG n¬'dpG nB’ der, dava eder. Bütün sa¤ ve sol, yani

mazi ve müstakbel taraflar›nda saf tutan o nuranî za-
kirler, ayn› kelimeyi tekrar ederek, icma ile manen
2 nâr≤n£nf u≥n r◊ÉpHnh nârb nó°nU derler.

Hangi vehmin haddi var ki, böyle hesaps›z imzalarla
teyit edilen bir müddeaya parmak kar›flt›rs›n.

‹K‹NC‹ REfiHA

O nuranî bürhan-› tevhit, nas›l ki iki cenah›n icma ve
tevatürüyle teyit ediliyor; öyle de, Tevrat ve ‹ncil gibi kü-
tüb-ü semaviyenin (HAfi‹YE) yüzler iflarat› ve irhasat›n bin-
ler rumuzat› ve hatiflerin meflhur beflarat› ve kâhinlerin
mütevatir flehadat› ve fiakk-› Kamer gibi binler mu’ciza-
t›n›n delâlât› ve fleriat›n hakkaniyeti ile teyit ve tasdik et-
tikleri gibi, zat›nda gayet kemaldeki ahlâk-› hamidesi ve
vazifesinde nihayet hüsnündeki secaya-i galiyesi ve ke-
mal-i emniyeti ve kuvvet-i iman›n› ve gayet itminan›n› ve
nihayet vüsukunu gösteren fevkalâde takvas›, fevkalâde 
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halka-i zikir: zikir halkas›.
hafliye: dipnot.
hatif: gaipten haber veren me-
lek.
hayattar: canl›, dipdiri.
hüsün: güzellik.
icma: fikir birli¤i, söz birli¤i.
icma: fikir birli¤i.
irhasat: Hz. Muhammed’in pey-
gamberli¤inden evvel meydana
gelen harika hâller, olaylar.
istinat: dayanma.
iflarat: iflaretler.
itimat: güvenme.
itminan: emin olma, güvenme.
kâhin: gelecekten haber verdi¤i-
ni iddia eden kimse, falc›, med-
yum.
kemal: olgunluk.
kemal-i emniyet: tam bir güven
içinde olma.
keramet: Allah’›n dostlar›na ik-
ram etti¤i güzel hâller.
kuvvet-i iman: iman kuvveti.
kütüb-ü semaviye: vahye daya-
nan kutsal kitaplar.
mazi: geçmifl zaman.
mu’cizat: mu’cizeler, harika olay-
lar, ola¤anüstü fleyler.
müddea: iddia eden.
mürekkep: bir araya gelmifl,
oluflmufl.
müstakbel: gelecek zaman.
mütevatir flehadat: do¤rulu¤u
kesin olan flahitlikler.
nihayet hüsün: sonsuz güzellik.
nihayet vüsuk: inand›¤› fleye
sonsuz ba¤l›l›k, sadakat.
nuranî: parlak, ayd›n.
reflha: s›z›nt›, damla.
rumuzat: rumuzlar, iflaretler.
secaya-i galiye: çok k›ymetli
özellikler.
serzakir: zikredenlerin bafl›.
seyyid: efendi, rehber, ileri gelen.
flakk-› kamer: ay›n ikiye bölün-
mesi.
flecere-i nuraniye: nurlu a¤aç.
fleriat: ‹slâmiyet.
tahrif: de¤iflim, bozma.
taravettar semere: taze, turfan-
da meyve.
tasdik: do¤rulama.
tasrihat: düzeltme.
tevatür: yalanda ittifak etmeleri
aklen imkâns›z olan birçok kifli
taraf›ndan nakledilen kesin bilgi.
teyit: kuvvet verme, destekleme,
pekifltirme.
vazife: görev.
vehim: yanl›fl ve esass›z düflünce.
vüsuk: ba¤, rab›ta.
zakir: çok dua eden, zikreden.
zat›nda: flahs›nda.
zira: çünkü.

ahlâk-› hamide: övülmüfl ah-
lâk.
beflarat: müjdeler.
bürhan-› tevhit: Allah’›n birli-
¤inin delili.
cenah: taraf, kanat.
dava etmek: inanc›n› ilân et-
mek.
dava: ideal, iddia.
delâlât: deliller, iflaretler.

enbiya: peygamberler, nebî-
ler.
enbiya: peygamberler.
evliya: erenler, Allah dostlar›,
kullukta örnek insanlar.
fevkalâde takva: Allah’›n
emirlerini tutup yasaklar›n-
dan kaç›nmada, herkesten
üstün olmak.
fevkalâde: ola¤anüstü, nor-

malin üzerinde.
gayet: çok fazla, oldukça, son
derece.
gayet itminan: inanc›na son-
suz güvenmek.
gayet kemalde: son derece
mükemmel.
had: güç, kuvvet.
hakkaniyet: bir fleyin do¤ru-
lu¤u.

1. Allah’tan baflka hiçbir ilâh yoktur. (Saffat Suresi: 35; Muhammed Suresi: 19.)

2. Do¤ru dedin ve söyledi¤in hakt›r.

HAfi‹YE: Hüseyin-i Cisrî Risale-i Hamidiye’sinde yüz on dört iflarat› o ki-
taplardan ç›karm›flt›r. Tahriften sonra bu kadar bulunsa, elbette daha ev-
vel çok tasrihat varm›fl.



ubudiyeti, fevkalâde ciddiyeti, fevkalâde metaneti; dava-
s›nda nihayet derecede sad›k oldu¤unu günefl gibi aflikâ-
re gösteriyor.

ÜÇÜNCÜ REfiHA

E¤er istersen gel, Asr-› Saadete, Ceziretülarap’a gide-
riz. Hayalen olsun onu vazife bafl›nda görüp ziyaret ede-
riz. ‹flte bak:

Hüsnüsîret ve cemal-i suret ile mümtaz bir zat› görü-
yoruz ki, elinde mu’ciznüma bir kitap, lisan›nda hakaika-
flina bir hitap, bütün benîâdeme, belki cin ve inse ve me-
le¤e, belki bütün mevcudata karfl› bir hutbe-i ezeliyeyi
tebli¤ ediyor. S›rr-› hilkat-i âlem olan muamma-i acibâne-
sini hall ve flerh edip ve s›rr-› kâinat olan t›ls›m-› mu¤lâ-
k›n› fetih ve keflfederek, bütün mevcudattan sorulan, bü-
tün ukulü hayret içinde meflgul eden üç müflkül ve müt-
hifl sual-i azîm olan “Necisin? Nereden geliyorsun? Ne-
reye gidiyorsun?” suallerine mukni, makbul cevap verir.

DÖRDÜNCÜ REfiHA

Bak, öyle bir ziya-i hakikat neflreder ki, e¤er onun o
nuranî daire-i hakikat-i irflad›ndan hariç bir surette kâina-
ta baksan, elbette kâinat›n fleklini bir matemhane-i umu-
mî hükmünde ve mevcudat› birbirine ecnebi, belki düfl-
man ve camidat› dehfletli cenazeler ve bütün zevilhayat›
zeval ve firak›n sillesiyle a¤layan yetimler hükmünde gö-
rürsün.

Asr-› Saadet: Peygamberimizin
yaflad›¤› devir.
aflikâre: apaç›k.
benîâdem: Âdemo¤ullar›.
camidat: cans›zlar.
cemal-i suret: görünüfl güzelli¤i.
Ceziretülarap: Arap Yar›madas›.
cin: gözle görülmeyen bir k›s›m
lâtif, ruhlu varl›klar.
dehflet: korku.
ecnebi: yabanc›.
fetih: açmak.
fevkalâde metanet: s›k›nt›lara
karfl› sab›rda sa¤laml›k.
fevkalâde ubudiyet: Allah’a kul-
luk yapmada herkesten üstün ol-
mak.
fevkalâde: ola¤anüstü, normalin
üzerinde.
firak: ayr›lma.
hakaikaflina: gerçekleri bilen.
hall: çözme.
hariç: baflka, d›flar›.
hayret: flafl›rtan.
hitap: toplulu¤a karfl› konuflma.
hutbe-i ezeliye: varl›¤›n›n bafl-
lang›c› olmayan Allah’›n insanlara
ve cinlere bir hutbesi olan Kur’ân.
Hüseyin-i Cisrî: bkz. fiah›s Bilgi-
leri.
hüsnüsîret: ahlâk güzelli¤i.
ins: insan.
kâinat: evren, tüm varl›klar.
lisan: dil, konuflma.
makbul: geçerli.
matemhane-i umumî hükmün-
de: herkesin kendine ait hüzün-
lerden dolay› üzülüp a¤lad›¤›, yas
tuttu¤u yer benzerinde, de¤erin-
de.
melek: nurdan yarat›lm›fl ma-
sum, ruhlu varl›klar.
metanet: sa¤laml›k, dayan›kl›l›k.
mevcudat: yarat›lm›fl varl›klar,
var olan her fley.
mu’ciznüma: mu’cizeli, harikalar
gösteren.
muamma-i acibâne: hayret veri-
ci s›r, flafl›rt›c›.
mukni: ikna edici.
mümtaz zat: seçilmifl peygam-
ber, flah›s.
müflkül: güç, zor.
müthifl: dehfletli.
neflretmek: yaymak.
nuranî daire-i hakikat-i irflat:
gerçekleri, do¤rular› gösteren

nurlu daire, parlak saha.
reflha: s›z›nt›, damla.
Risale-i Hamidiye: Hüseyin-i
Cisrî’nin en mühim eseri.
sad›k: inanc›na son derece
ba¤l›, do¤ru.
s›rr-› hilkat-i âlem: âlemin
yarat›l›fl s›rr›.

s›rr-› kâinat: kâinat›n s›rr›.
sual-i azîm: büyük soru.
suret: biçim, flekil.
flerh: aç›klama.
tebli¤: bildirme, duyurma.
t›ls›m-› mu¤lâk: anlafl›lmas›
zor s›r.
ubudiyet: kulluk.

ukul: ak›llar.
yetimler hükmünde: annesiz
kalan çocuklar gibi.
zeval: yok olma.
zevilhayat: hayat sahipleri,
canl›lar.
ziya-i hakikat: gerçek, do¤-
rulu¤un  ›fl›¤›.
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fiimdi bak, onun neflretti¤i nur ile, o matemhane-i
umumî, flevk u cezbe içinde bir zikirhaneye ink›lâp etti.
O ecnebi, düflman mevcudat, birer dost ve kardefl flekli-
ne girdi. O camidat-› meyyite-i samite, birer munis me-
mur, birer musahhar hizmetkâr vaziyetini ald›. Ve o a¤-
lay›c› ve flekva edici, kimsesiz yetimler, birer tesbih için-
de zakir veya vazife paydosundan flakir suretine girdi.

BEfi‹NC‹ REfiHA

Hem o nur ile; kâinattaki harekât, tenevvüat, tebeddü-
lât, tagayyürat, manas›zl›ktan ve abesiyetten ve tesadüf
oyuncakl›¤›ndan ç›k›p, birer mektubat-› Rabbaniye, birer
sahife-i ayat-› tekviniye, birer merâyâ-i esma-i ‹lâhiye ve
âlem dahi bir kitab-› hikmet-i Samedâniye mertebesine
ç›kt›lar.

Hem, insan› bütün hayvanat›n mâdûnuna düflüren
hadsiz zaaf ve aczi, fakr ve ihtiyacat› ve bütün hayvanlar-
dan daha bedbaht eden, vas›ta-i nakl-i hüzün ve elem ve
gam olan akl› o nur ile nurland›¤› vakit, insan bütün hay-
vanat, bütün mahlûkat üstüne ç›kar. O nurlanm›fl acz,
fakr, ak›l ile niyaz ile nazenin bir sultan ve fizar ile naz-
dar bir halife-i zemin olur.

Demek, o nur olmazsa, kâinat da, insan da, hatta her
fley dahi hiçe iner. Evet, elbette böyle bedî bir kâinatta,
böyle bir zat lâz›md›r; yoksa, kâinat ve eflâk olmamal›d›r.
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ink›lâp: dönüflme.
kâinat: bütün yarat›lm›fllar, ev-
ren.
kitab-› hikmet-i Samedâniye:
her fleyin kendisine muhtaç oldu-
¤u, ‹lâhî icraatlardaki gayeleri
gösteren kitap.
mâdûn: afla¤›, alt.
mahlûkat: yarat›lan bütün canl›,
cans›z her fley.
matemhane-i umumî: herkesin
kendine ait hüzünlerden dolay›
üzülüp a¤lad›¤›, yas tuttu¤u yer.
mektubat-› Rabbaniye: her fleyi
terbiye eden Allah’›n yaratt›¤› ve
her biri bir mektup gibi manalar
ifade eden varl›klar.
merâyâ-i esma-i ‹lâhiye: Allah’›n
isimlerinin tecelli etti¤i aynalar.
mevcudat: yarat›lm›fl varl›klar.
munis: cana yak›n, dost.
musahhar: boyun e¤en.
nazdar: naz yapan.
nazenin: nazl›.
neflretti¤i nur: yay›p saçt›¤› nur,
ayd›nl›k.
niyaz: dua.
nur: Kur’ân’›n ayd›nl›¤›, maddî-
manevî ayd›nl›k.
reflha: s›z›nt›, damla.
sahife-i ayat-› tekviniye: yarat›-
l›fla ait delillerin sayfas›.
flakir suret : flükreden biçim.
flekva: flikâyet.
flevkucezbe: nefle, coflku ile ken-
dinden geçme.
tagayyürat: de¤ifliklikler.
tebeddülât: de¤iflmeler, baflka-
laflmalar.
tenevvüat: çeflitlilikler.
tesbih: Allah’› anma.
vas›ta-i nakl-i hüzün: üzüntüyü
nakleden araç.
vaziyet: durum.
zaaf: zay›fl›k.
zakir: zikreden, çok çok dua
eden.
zikirhane: zikir yap›lan yer.

abesiyet: faydas›z ve bofl ol-
ma.
acz: eli ermez, güçsüz.
âlem: bütün evren.
bedbaht: zavall›.
bedî: eflsiz güzel.
camidat: cans›z varl›klar.
camidat-› meyyite-i samite:

suskun ölü ve cans›z varl›klar.
ecnebi: yabanc›.
eflâk: felekler gökler, uzay.
elem ve gam: s›k›nt› ve tasa,
kayg›.
fakr: çok fleye muhtaç, fakir-
lik.
fizar: a¤lay›p inleme.

hadsiz: s›n›rs›z.
halife-i zemin: yeryüzü hali-
fesi.
harekât: hareketler.
hayvanat: hayvanlar.
hizmetkâr : hizmet eden.
ihtiyacat: ihtiyaçlar, muhtaç-
l›k.



ALTINCI REfiHA

‹flte o zat, bir saadet-i ebediyenin muhbiri, müjdecisi,
bir rahmet-i bînihayenin kâflifi ve ilânc›s› ve saltanat-› ru-
bubiyetin mehasininin dellâl›, seyircisi ve künuz-u esma-i
‹lâhiyenin keflflaf›, göstericisi oldu¤undan, böyle baksan,
yani ubudiyeti cihetiyle, onu bir misal-i muhabbet, bir
timsal-i rahmet, bir fleref-i insaniyet, en nuranî bir seme-
re-i flecere-i hilkat göreceksin; flöyle baksan, yani risale-
ti cihetiyle, bir bürhan-› Hak, bir sirac-› hakikat, bir
flems-i hidayet, bir vesile-i saadet görürsün.

‹flte, bak: Nas›l berk-i hatif gibi, onun nuru flarktan
garb› tuttu. Ve n›sf-› arz ve hums-u befler onun hediye-i
hidayetini kabul edip h›rz-› can etti. Bizim nefis ve fleyta-
n›m›za ne oluyor ki, böyle bir zat›n bütün davalar›n›n

esas› olan 
1 *G s’pG n¬'dpG nB’ ›, bütün meratibiyle beraber ka-

bul etmesin?

YED‹NC‹ REfiHA

‹flte, bak: fiu cezire-i vâsiada vahflî ve âdetlerine muta-
ass›p ve inatç› muhtelif akvam›, ne çabuk âdât ve ahlâk-›
seyyie-i vahfliyânelerini def’aten kal’ ve refederek bütün
ahlâk-› hasene ile teçhiz edip bütün âleme muallim ve
medenî ümeme üstat eyledi. Bak, de¤il zahirî bir tasallut,
belki ak›llar›, ruhlar›, kalpleri, nefisleri fetih ve teshir edi-
yor. Mahbub-u kulûp, muallim-i ukul, mürebbî-i nüfus,
sultan-› ervah oldu.

âdât: âdetler, gelenekler.
âdet: töre, gelenek.
ahlâk-› hasene: güzel ahlâk.
ahlâk-› seyyie-i vahfliyâne: kaba
ve çirkin ahlâk.
âlem: dünya.
berk-i hatif: göz kamaflt›ran flim-
flek.
bürhan-› hak: hakk›n, do¤runun
delili, göstericisi.
cezire-i vâsia: genifl yar›mada.
cihet: yön.
def’aten: birden.
dellâl: ilân eden.
fetih: kazanma.
garb: bat›.
hediye-i hidayet: hidayete sevk
edicili¤i.
h›rz-› can: can› gibi koruma.
hums-u befler: insanlar›n beflte
biri.
kal’ etmek: temelinden y›kmak.
kâflif: keflfeden.
keflflaf: keflfeden.
künuz-u esma-i ‹lâhiye: Allah’›n
isimlerinin hazineleri.
mahbub-u kulûp: kalplerin sev-
gilisi.
mehasin: güzellikler.
meratip: mertebeler, basamak-
lar.
misal-i muhabbet: muhabbet
misali.
muallim: ö¤retmen.
muallim-i ukul: ak›llar›n ö¤ret-
meni.
muhbir: haber veren.
muhtelif akvam: çeflitli kavimler,
milletler.
mutaass›p: eski âdet ve gelenek-
lerine afl›r› ba¤l› olan.
mürebbî-i nüfus: nefislerin terbi-
yecisi.
nefis: insanda kötülü¤e sevk
eden güç, kötülü¤e sevk eden,
meyleden, ben.
n›sf-› arz: dünyan›n yar›s›.
nur: ayd›nl›k.
nuranî: nurlu, ayd›nl›k.
rahmet-i bînihaye: sonsuz rah-
met.
ref etmek: kald›rmak.
risalet: peygamberlik.
saadet-i ebediye: sonsuz mutlu-
luk.
saltanat-› rububiyet: kâinat› ter-
biye ve idare edici olan Allah’›n
saltanat›.
semere-› flecere-i hilkat: yarat›-
l›fl a¤ac›n›n meyvesi, neticesi.
sirac-› hakikat: hakikat lâmbas›.
sultan-› ervah: ruhlar›n sultan›.

flark: do¤u.
flems-i hidayet: hidayet gü-
nefli.
fleref-i insaniyet: insanl›¤›n
iftihar etti¤i, flerefi, yüz ak›.

tasallut: rahats›z etme.
teçhiz: donatma.
teshir: emrine itaat ettirme.
timsal-i rahmet: rahmet
sembolü.

ubudiyet: kulluk.
ümem: ümmet, millet.
vesile-i saadet: mutluluk ve-
silesi.
zahiri: görünen.

1. Allah’tan baflka hiçbir ilâh yoktur. (Saffat Suresi: 35; Muhammed Suresi: 19.)
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SEK‹Z‹NC‹ REfiHA

Bilirsin ki sigara gibi küçük bir âdeti, küçük bir kavim-
de büyük bir hâkim, büyük bir himmetle ancak daimî kal-
d›rabilir. Hâlbuki, bak, bu zat büyük ve çok âdetleri, hem
inatç›, mutaass›p büyük kavimlerden zahirî küçük bir
kuvvetle, küçük bir himmetle, az bir zamanda ref’ edip,
yerlerine öyle secaya-i âliyeyi-ki, dem ve damarlar›na ka-
r›flm›fl derecede sabit olarak-vaz’ ve tespit eyliyor. Bunun
gibi daha pek çok harika icraat› yap›yor.

‹flte, flu Asr-› Saadeti görmeyenlere Ceziretülarap’›
gözlerine sokuyoruz. Haydi yüzer feylesofu als›nlar, ora-
ya gitsinler, yüz sene çal›fls›nlar. O zat›n, o zamana nis-
peten bir senede yapt›¤›n›n yüzden birisini, acaba yapa-
bilirler mi?

DOKUZUNCU REfiHA

Hem, bilirsin, küçük bir adam, küçük bir haysiyetle,
küçük bir cemaatte, küçük bir meselede, münazaral› bir
davada hicaps›z, pervas›z, küçük fakat hacaletaver bir
yalan›, düflmanlar› yan›nda, hilesini hissettirmeyecek de-
recede teessür ve telâfl göstermeden söyleyemez.

fiimdi bak bu zata: Pek büyük bir vazifede, pek büyük
bir vazifedar; pek büyük bir haysiyetle, pek büyük emni-
yete muhtaç bir hâlde, pek büyük bir cemaatte, pek bü-
yük husumet karfl›s›nda, pek büyük meselelerde, pek bü-
yük davada, pek büyük bir serbestiyetle, bilâperva, bilâ-
tereddüt, bilâhicap, telâfls›z, samimî bir saffetle, büyük 
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mutaass›p: eski geleneklerine
afl›r› ba¤l› olan.
münazara: tart›flma.
perva: korku.
ref etme: kald›rma.
secaya-i âliye: yüksek özellik.
teessür: etkilenme.
vaz’ ve tespit: meydana getirip
ispat etme.
vazifedar: vazifeli, görevli.
Zat: Hazret-i Muhammed.

âdet: gelenek.
asr-› saadet: Hz. Muham-
med’in peygamber olarak
dünyada bulundu¤u devir.
bilâhicap: perdesiz.
bilâperva: korkusuzca.
bilâtereddüt: flüphesiz.
cemaat: topluluk.

Ceziretülarap: Arap Yar›ma-
das›.
daimî: sürekli.
dava: konu, mesele.
dem: kan.
feylesof: filozof.
hacaletaver: utand›r›c›.
hâkim: adaletli idareci.

haysiyet: itibar, k›ymet fleref.
hicap: utanma duygusu, per-
de.
himmet: gayret gösterme;
gayret
husumet: düflmanl›k.
icraat: ifller.
kavim: millet, toplum.



bir ciddiyetle, has›mlar›n›n damarlar›na dokunduracak
fledit, ulvî bir surette söyledi¤i sözlerinde hiç hilâf bulu-
nabilir mi? Hiç hile kar›flmas› mümkün müdür? Kellâ!
1≈'Mƒoj l»rMnh s’pG nƒog r¿pG .

Evet, hak aldatmaz, hakikatbin aldanmaz. Hak olan
mesle¤i hileden müsta¤nidir; hakikatbinin gözüne haya-
lin ne haddi var ki hakikat görünsün, aldats›n.

ONUNCU REfiHA
‹flte bak: Ne kadar merakaver, ne kadar cazibedar, ne

kadar lüzumlu, ne kadar dehfletli hakaik› gösterir ve me-
saili ispat eder. Bilirsin ki, en ziyade insan› tahrik eden
merakt›r. Hatta, e¤er sana denilse, “Yar› ömrünü, yar›
mal›n› versen, kamerden ve müflteriden biri gelir, kamer-
de ve müflteride ne var, ne yok, ahvalini sana haber ve-
recek. Hem do¤ru olarak senin istikbalini ve bafl›na ne
gelece¤ini do¤ru olarak haber verecek”; merak›n varsa,
vereceksin.

Hâlbuki, flu zat öyle bir Sultan›n ahbar›n› söylüyor ki,
memleketinde Kamer, bir sinek gibi, bir pervane etraf›n-
da döner. O Arz olan o pervane ise, bir lâmba etraf›nda
pervaz eder; ve o günefl olan lâmba ise, o Sultan›n bin-
ler menzillerinden bir misafirhanesinde binler misbahlar
içinde bir lâmbas›d›r.

Hem öyle acayip bir âlemden hakikî olarak bahsedi-
yor ve öyle bir ink›lâptan haber veriyor ki, binler küre-i
arz bomba olsa, patlasalar, o kadar acip olmaz. Bak,
onun lisan›nda,

acayip: ilginç, hayret veren, garip.
acip: ilginç, hayret veren.
ahbar: haberler.
ahval: hâller.
arz: yer, yeryüzü.
cazibedar: çekici.
dehflet: korkma.
hak: gerçek, hakikat.
hakaik: gerçekler.
hakikat: gerçek.
hakikatbin: hakikati gören.
has›m: düflman.
hilâf: z›tl›k, ayk›r›l›k.
hile: aldatma, kand›rma.
ink›lâp: de¤iflime, baflkalaflma.
istikbal: gelecek.
kamer: ay.
kellâ: asla.
lisan: dil.
küre-i arz: dünya, yer küre.
menzil: yer.
merakaver: merak uyand›ran.
mesail: meseleler.
misbah: lâmba.
müsta¤ni: tenezzül etmeyen, ih-
tiyaç duymayan ihtiyaç duyma-

ma.
Müflteri: Jüpiter.
pervane: çark edip dönen.
pervaz: uçan.
reflha: s›z›nt›, damla.

saffet: duru, temiz, berrak.
Sultan: yüce yaratan, bütün
varl›klar emir ve idaresi alt›n-
da olan, Allah.
suret: flekil, biçim.

fledit: fliddetli.
tahrik: harekete geçirme,
teflvik.
ulvî: yüksek, yüce.
ziyade: fazla.

1. O ancak kendisine vahyolunan› söyler. (Necm Suresi: 4.)
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gibi sureleri iflit.

Hem öyle bir istikbalden do¤ru olarak haber veriyor
ki, flu dünyevî istikbal ona nispeten bir katre serap hük-
mündedir. Hem, öyle bir saadetten pek ciddî olarak ha-
ber veriyor ki, bütün saadet-i dünyeviye, ona nispeten
bir berk-i zailin bir flems-i sermede nispeti gibidir.

ON B‹R‹NC‹ REfiHA

Böyle acip ve muammaâlûd flu kâinat›n perde-i zahiri-
yesi alt›nda, elbette ve elbette böyle acayip bizi bekliyor.
Böyle acayibi haber verecek, böyle harika ve fevkalâde
mu’ciznüma bir zat lâz›md›r.

Hem, bu zat›n gidiflat›ndan görünüyor ki, o, görmüfl
ve görüyor ve gördü¤ünü söylüyor.

Hem, “Bizi nimetleriyle perverde eden flu semavat ve
arz›n ‹lâh›, bizden ne istiyor, marziyat› nedir?” pek sa¤-
lam olarak bize ders veriyor.

Hem bunlar gibi daha pek çok merakaver, lüzumlu ha-
kaik› ders veren bu zata karfl› her fleyi b›rak›p ona kofl-
mak, onu dinlemek lâz›m gelirken, ekser insanlara ne ol-
mufl ki, sa¤›r olup kör olmufllar, belki divane olmufllar ki
bu hakk› görmüyorlar, bu hakikati iflitmiyorlar, anlam›-
yorlar?
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rum.
hak: do¤ruluk, do¤ru.
hakikat: gerçek.
hakaik: hakikatler, imana, ‹slâma
ait do¤rular.
harika: ola¤anüstü vas›flar tafl›-
yan.
hükmünde: de¤erinde, ölçüsün-
de.
istikbal: gelecek.
katre: damla.
marziyat: raz› olunacak fleyler.
merakaver: merak uyand›ran.
mu’ciznüma: mu’cize gösteren.
muammaâlûd: anlafl›lmaz, kar›-
fl›k ifl.
nimet: yiyecek, içecekler.
nispet: oran.
perde-i zahiriye: görünüflteki
perde.
perverde etmek: besleyip bü-
yütmek, yetifltirmek.
saadet: mutluluk.
saadet-i dünyeviye: dünya mut-
lulu¤u.
semavat: gökler.
serap: su olmay›p, su gibi görü-
nen sis.
sure: Kur’ân’›n her bir bölümü.
flems-i sermed: batmayan gü-
nefl.

acayip: ilginç, hayret veren,
garip.
acip: ilginç, hayret veren.

arz: dünya.
berk-i zail: bir anda parlay›p
sönen flimflek.

divane: deli.
fevkalâde: ola¤anüstü.
gidiflat: tutum, davran›fl, du-

1. Günefl dürülüp topland›¤›nda. (Tekvir Suresi: 1.)

2. Gök yar›ld›¤› zaman. (‹nfitar Suresi: 1.)

3. Çarpacak olan felâket. (Karia Suresi: 1.)



ON ‹K‹NC‹ REfiHA

‹flte flu zat, flu mevcudat hâl›k›n›n vahdaniyetinin hak-
kaniyeti derecesinde hak bir bürhan-› nat›k, bir delil-i sa-
d›k oldu¤u gibi, haflrin ve saadet-i ebediyenin dahi bir
bürhan-› kat››, bir delil-i sat››d›r. Belki, nas›l ki o zat, hi-
dayetiyle saadet-i ebediyenin sebeb-i husulü ve vesile-i
vusulüdür. Öyle de; duas›yla, niyaz›yla o saadetin sebeb-i
vücudu ve vesile-i icad›d›r. Haflir meselesinde geçen flu
s›rr›, makam münasebetiyle tekrar ederiz.

‹flte, bak: O zat öyle bir salât-› kübrada dua ediyor ki,
güya flu cezire, belki arz, onun azametli namaz›yla na-
maz k›lar, niyaz eder.

Bak, hem öyle bir cemaat-i uzmada niyaz ediyor ki,
güya benîâdemin zaman-› Âdem’den asr›m›za, k›yamete
kadar bütün nuranî kâmil insanlar, ona ittiba ile iktida
edip duas›na âmin diyorlar.

Hem bak, öyle bir hacet-i amme için dua ediyor ki,
de¤il ehl-i arz, belki ehl-i semavat, belki bütün mevcudat,
niyaz›na, “Evet, yâ Rabbena, ver, biz dahi istiyoruz” de-
yip ifltirak ediyorlar.

Hem öyle fakirâne, öyle hazinâne, öyle mahbubâne,
öyle müfltakane, öyle tazarrukârâne niyaz ediyor ki, bü-
tün kâinat› a¤latt›r›yor, duas›na ifltirak ettiriyor.

Bak, hem öyle bir maksat, öyle bir gaye için dua edi-
yor ki, insan› ve âlemi, belki bütün mahlûkat› esfel-i sa-
filînden, sukuttan, k›ymetsizlikten, faydas›zl›ktan âlây›il-
liyyine, yani k›ymete, bekaya, ulvî vazifeye ç›kar›yor.

âlây›illiyyin: en yüksek mertebe.
âlem: dünya.
âmin: ‘Allah kabul etsin.’
arz: dünya, yeryüzü.
as›r: yüzy›l.
azamet: büyüklük.
beka: ebedîlik.
benîâdem: Âdemo¤ullar›, insan-
l›k.
bürhan-› kàt›: kesin delil.
bürhan-› nat›k: konuflan delil.
cemaat-i uzma: çok büyük ce-
maat.
cezire: yar›mada.
delil-i sad›k: do¤ru kan›t.
delil-i sat›: parlak delil.
ehl-i arz: dünyadakiler.
ehl-i semavat: gökyüzü halk›,
melekler, ruhanîler.
esfel-i safilîn: afla¤›lar›n en afla¤›-
s›.
fakirâne: fakirce, muhtaçl›¤›n›
söyleyerek.
güya: sanki.
hacet-i amme: herkesin ihtiyac›
olan fley.
hak: gerçek, do¤ru.
hakkaniyet: do¤ruluktan, adalet-
ten ayr›lmamak.
hâl›k: yarat›c›.
haflir: dirilifl.
hazinâne: hüzünlü bir flekilde.
hidayet: do¤ruluk, ‹slâml›k.
iktida: uyma, örnek alma.
ifltirak: kat›lma.
ittiba: tâbi olma.
kâinat: bütün varl›klar, evren.
kâmil: ermifl, Allah dostu.
k›yamet: dünyan›n ölümü.
mahbubâne: muhabbetle, sev-
giyle.
mahlûkat: yarat›lm›fl varl›klar ya-
rat›lanlar.
maksat: amaç, gaye.
mevcudat: var olanlar.
müfltakane: çok isteyerek.
niyaz: dua, yalvar›fl.
niyaz: dua.

nuranî: nurlu, ayd›n.
saadet: mutluluk.
saadet-i ebediye: sonsuz
mutluluk.
salât-› kübra: en büyük na-
maz.
sebeb-i husul: meydana gel-
me sebebi.

sebeb-i vücut: varl›k sebebi.
s›r: gizli bilgi, gizem.
sukut: de¤erden düflme, k›y-
metini yitirme.
tazarrukârâne: yalvar›p ya-
kararak.
ulvî: yüksek.
vahdaniyet: Allah’›n bir olu-

flu.
vesile-i icat: yarat›l›fl vesilesi
vesile-i vusul: kavuflma vesi-
lesi.
yâ Rabbena: Ey Rabbimiz.
zaman-› Âdem: Hz. Âdem za-
man›.
zat: kifli; Hazret-i Peygamber.
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Bak, hem öyle yüksek bir fizar-› istimdatkârâne ve öy-
le tatl› bir niyaz-› istirhamkârâne ile istiyor, yalvar›yor ki,
güya bütün mevcudata ve semavata ve Arfla iflittirip, vec-
de getirip, duas›na “Âmin, Allahümme âmin” dedirtiyor.

Bak, hem öyle Semî, Kerîm bir Kadîr’den, öyle Basîr,
Rahîm bir Alîm’den hacetini istiyor ki, bilmüflahede en
hafî bir zîhayat›n en hafî bir hacetini, bir niyaz›n› görür,
iflitir, kabul eder, merhamet eder. Çünkü, istedi¤ini—ve-
lev lisan-› hâl ile olsun—verir ve öyle bir suret-i hakîmâ-
ne, basîrâne, rahîmânede verir ki, flüphe b›rakmaz, bu
terbiye ve tedbir, öyle bir Semî ve Basîr ve öyle bir Ke-
rîm ve Rahîm’e hast›r.

ON ÜÇÜNCÜ REfiHA

Acaba bütün efaz›l-› benîâdemi arkas›na al›p, arz üs-
tünde durup, Arfl-› Azama müteveccihen el kald›r›p dua
eden flu fleref-i nev-i insan ve ferid-i kevnüzaman ve bi-
hakk›n Fahr-i Kâinat ne istiyor?

Bak, dinle; saadet-i ebediye istiyor, beka istiyor, lika is-
tiyor, Cennet istiyor. Hem, merâyâ-i mevcudatta ahkâ-
m›n› ve cemallerini gösteren bütün esma-i kudsiye-i ‹lâ-
hiye ile beraber istiyor. Hatta, e¤er rahmet, inayet, hik-
met, adalet gibi, hesaps›z o matlûbun esbab-› mucibesi
olmasa idi, flu zat›n tek duas›, bahar›m›z›n icad› kadar
kudretine hafif gelen flu Cennetin binas›na sebebiyet ve-
recekti.

Evet, nas›l ki onun risaleti flu dâr-› imtihan›n aç›lmas›-
na sebebiyet verdi; öyle de, onun ubudiyeti dahi, öteki
dâr›n aç›lmas›na sebeptir. Acaba ehl-i ak›l ve tahkike 
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esbab-› mucibe: gerekçeler.
esma kudsiye-i ‹lâhiye: Allah’›n
mukaddes isimleri.
Fahr-i Kâinat: kâinat›n iftihar
tablosu olan Hz. Muhammed.
ferid-i kevnüzaman: kâinat›n ve
bütün zamanlar›n benzersizi
olan, bir tanesi.
fizar-› istimdatkârâne: yard›m
isteyerek inleyip yalvarmak.
hacet: ihtiyaç.
hafî: gizli.
hakîmâne: hikmetle, hikmetlice.
has: mahsus, özel.
hikmet: ‹lâhî maksatlar, gayeler.
icat: yarat›l›fl.
inayet: yard›m, lütuf.
Kadîr: her fleye gücü yeten, Al-
lah.
Kerîm: çok cömert, çok âlicenap
ikram ve ihsan› bol olan Allah.
kudret: Allah’›n ezelî gücü.
lika: kavuflma, Allah’a ulaflma.
lisan-› hâl: hâl dili.
matlûp: istenen.
merâyâ-i mevcudat: üzerlerinde
Allah’›n isimlerinin tecelli edip gö-
ründü¤ü, varl›k aynalar›.
mevcudat: var olanlar.
müteveccihen: yönelerek.
niyaz: dua.
niyaz-› istirhamkârâne: merha-
met isteyerek dua etmek.
Rahîm: merhameti, ihsan› sonsuz
Hz. Allah.
rahîmâne: merhamet ederek
rahmet: ac›ma, flefkat gösterme,
merhamet etme.
risalet: peygamberlik.
saadet-i ebediye: sonsuz mutlu-
luk.
semavat: gökyüzü.
Semî: her fleyi ifliten, Hz. Allah.
suret-i hakîmâne: hikmetli bir
flekilde.
fleref-i nev-i insan: insanl›¤a fle-
ref veren.
tedvir: çekip çevirme.
terbiye: besleme, yetifltirme.
ubudiyet: kulluk.
vecd: coflku, ‹lâhî aflk›n insan› bü-
tünüyle sarmas›.
velev: flayet, dahi.
zîhayat: hayat sahibi.

adalet: her fleye hakk›n› eflit-
çe verme.
ahkâm: emirler, buyruklar.
Alîm: her fleyi hakk›yla bilen,
Allah.
arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
Arfl-› Azam: yüceler yücesi
‹lâhî makam. Cenab-› Hakk›n

irade ve idaresinin tecelli etti-
¤i, göründü¤ü yer.
arz: yer, yeryüzü.
Basîr: her fleyi gören, Allah.
Basîrâne: görerek.
beka: ölümsüz bir hayat.
bihakk›n: tam bir liyakatle,
uygunlukta.

bilmüflahede: görerek.
cemal: güzellik.
dâr: yer, dünya.
dâr-› imtihan: imtihan yeri.
efaz›l-› benîâdem: âdemo¤-
lunun faziletlileri, seçkinleri.
ehl-i ak›l ve tahkik: ilim sa-
hipleri, ‹slâm âlimleri.



1 n¿Énc Ésªpe o´nórHnG p¿Énµrep’rG≈pa ¢nùr«nd dediren flu meflhut intizam-

› faik, flu rahmet içinde kusursuz hüsnüsanat ve misilsiz
cemal-i rububiyet, hiç böyle bir çirkinli¤i, böyle bir mer-
hametsizli¤i, böyle bir intizams›zl›¤› kabul eder mi ki, en
cüz’î, en ehemmiyetsiz arzular›, sesleri ehemmiyetle ifli-
tip ifa etsin, en ehemmiyetli, en lüzumlu arzular› ehem-
miyetsiz görüp iflitmesin, anlamas›n, yapmas›n? Hâflâ ve
kellâ, yüz bin defa hâflâ; böyle bir cemal, böyle bir çir-
kinli¤i kabul etmez, çirkin olmaz.

Yahu, ey hayalî arkadafl›m! fiimdilik kâfidir, geri git-
meliyiz. Yoksa yüz sene flu zamanda, flu cezirede kalsak,
yine o zat›n garaib-i icraat›n› ve acaib-i vezaifini, yüzden
birisine, tamamen ihata edip, temaflas›nda doyamay›z.
fiimdi, gel, üstünde dönece¤imiz her asra birer birer ba-
kaca¤›z. Bak, nas›l her as›r, o flems-i hidayetten ald›klar›
feyiz ile çiçek açm›fllar; Ebu Hanife, fiafiî, Bayezit-i Bis-
tamî, fiah-› Geylânî, fiah-› Nakflibend, ‹mam-› Gazalî,
‹mam-› Rabbanî gibi milyonlar münevver meyveler veri-
yor.

Meflhudat›m›z›n tafsilât›n› baflka vakte talik edip, o
mu’ciznüma ve hidayetedaya bir k›s›m kat’î mu’cizat›na
iflaret eden bir salâvat getirmeliyiz:

¢pTrôn©dG nøpe pº«/MsôdG pø'ªrMsôdG nøpe oº«/µn◊rG o¿ÉnbrôoØrdG p¬r«n∏nY n∫põrfoG røne '¤nY
pOnón©pH mΩnÓn°S p∞rdnG o∞rdnGnh mInÓn°U p∞rdnG o∞rdnG mósªnëoe Énfpóu«°nS pº«/¶n©rdG
oQƒoHsõdGnh oπ«pérfp’rGnh oájnQrƒsàdG p¬pàndÉn°SpôpH nösûnH røne n¤nY 2@ /¬pàseoG päÉnæn°ùnM

acaib-i vezaif: vazifelerin flafl›rt›-
c›l›¤›.
Arfl-› Azîm: Cenab-› Hakk›n salta-
nat›n›n büyük dairesi.
arzu: istek.
as›r: yüzy›l.
Bayezit-i Bistamî: Hicrî 188-261
tarihleri aras›nda yaflam›fl büyük
evliya. bkz. fiah›s Bilgileri.
cemal: güzellik.
cemal-i rububiyet: Allah’›n bü-
tün varl›klar› kuflatan mükemmel
yönetimi, terbiye etmedeki eflsiz
güzelli¤i.
cezire: yar›mada.
cüz’î: pek az.
Ebu Hanife: ‹mam-› Azam Ebu
Hanife. bkz. fiah›s Bilgileri.
ehemmiyet: önem.
faik: üstünlük, farkl› ve üstün
olan.
feyiz: irfan, ihsan.
Furkan-› Hakîm: do¤ruyu yanl›fl-
tan ay›ran hikmetli Kur’ân.
garaib-i icraat: ifllerin hayret ve-
ricili¤i.
hâflâ ve kellâ: asla ve kesinlikle.
hidayeteda: hidayet sebeplerini
yerine getiren.
hüsnüsanat: sanattaki güzellik.
ifa: yerine getirme.
ihata: kuflatma.
‹mam-› Gazalî: bkz. fiah›s Bilgileri.
‹mam-› Rabbanî: bkz. flah›s Bilgi-
leri.
intizam: uyum, düzenlilik.
intizam-› faik: üstün düzen, inti-
zam.
kat'î: kesin.
meflhudat: görünenler.
meflhut: görünen, bilinen.
misilsiz: benzersiz, eflsiz.
mu’ciznüma: mu’cize gösteren.

münevver: ayd›nlat›lm›fl.
Rahman-› Rahîm: dünya ve
ahirette yaratt›klar›na sonsuz
flefkat ve merhametiyle mu-
amele eden Allah.
rahmet: her fleyi kuflatan ih-
sanlar, ikramlar, ba¤›fllar.

salâvat: Hz. Muhammed’e
rahmet ve esenlik dileme.
fiafiî: ‹mam-› fiafiî. bkz. fiah›s
Bilgileri.
fiah-› Geylânî: Abdülkadir-i
Geylânî. bkz. fiah›s Bilgileri.
fiah-› Nakflibend: bkz. fiah›s

Bilgileri.
flems-i hidayet: hidayet gü-
nefli Hz. Muhammed.
tafsilât: aç›klamalar, izahlar.
talik: tehir, erteleme.
temafla: hayretle bak›p sey-
retme.

1. ‹mkân dairesi içinde, flu andaki durumdan daha mükemmeli, daha üstünü, daha güzeli
yoktur. (‹mam-› Gazalî)
2. Rahmanirrahîm olan Allah’›n, Furkan-› Hakîm’i Arfl-› Azîmden üzerine indirdi¤i zat olan
Efendimiz Muhammed’e (a.s.m.) ümmetinin iyilikleri adedince milyon salât ve milyon selâm
olsun.
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¢pùrfp’rG oABÉn«pdrhnGnh uøpérdG o∞pJGnƒngnh oäÉn°UÉngrQp’rG p¬pJsƒoÑoæpH nösûnHnh
p∞rdnG o∞rdnG mósªnëoe Énfpóu«°nS ,oônªn≤rdG p¬pJnQÉn°TpÉpH s≥n°ûrfGnh pôn°ûnÑrdG oøpgGnƒncnh
,oônés°ûdG p¬pJnƒrYnópd ränABÉnL røne '¤nY@/¬pàseoG ¢pSÉnØrfnG pOnón©pH mΩnÓn°Snh mInÓn°U
røpe n™nÑn°Tnh uônërdG nøpe oáneÉnªn̈ rdG o¬ràs∏nXnGnh ,oôn£nªrdG p¬pFBÉnYoópH kánYrôo°S n∫nõnfnh
/¬p©pHÉn°UnG pør«nH røpe oABÉnªrdG n™nÑnfnh ,pôn°ûnÑrdG nøpe lä'Épe /¬peÉn©nW røpe m É́n°U
ń rõpérdGnh n»rÑs¶dGnh sÖs°†dG o¬nd *G n≥n£rfnGnh pônKrƒnµrdÉnc mäGsône nçnÓnK
pêGnôr©pªrdG pÖpMÉn°U nQnónªrdGnh nônénërdGnh nπnÑnérdGnh nπnªnérdGnh n´GnQuòdGnh
mΩnÓn°Snh mInÓn°U p∞rdnG o∞rdnG mósªnëoe Énæp©«/Øn°Tnh Énf póu«°nS @ oönünÑrdG nÆGnR Énenh
p¿rPpÉpH pán∏uãnªnàoªrdG päÉnªp∏nµrdG p≈a pán∏uµ°nûnàoªrdG p±hoôoërdG uπoc pOnón©pH
p¿'Grôo≤rdG nøpe mánªp∏nc uπoc pánFBGnôpb nóræpY pABGnƒn¡rdG päÉnLtƒnªnJ ÉnjGnône /‘ pø'ªrMsôdG
ÉnærªnMrQGnh Énænd rôpØrZGnh p¿ÉnesõdG pôpNnG ='‹pG p∫hoõtædG p∫shnG røpe mApQÉnb uπoc røpe

1 @ rÚ/e'G ..Én¡ræpe mInÓn°U uπoµpH Énæn¡'dpG BÉnj

[fiuaat-› Marifetinnebî
2

nam›ndaki Türkçe bir risalede ve On
Dokuzuncu Mektupta ve flu sözde icmalen iflaret etti¤imiz de-
lâil-i nübüvvet-i Ahmediyeyi (a.s.m.) beyan etmiflim. Hem on-
da Kur’ân-› Hakîm’in vücuh-u i’caz› icmalen zikredilmifl. Yine
Lemaat nam›nda Türkçe bir risalede ve Yirmi Beflinci Sözde
Kur’ân’›n k›rk vecihle mu’cize oldu¤unu icmalen beyan ve k›rk
vücuh-u i’caz›na iflaret etmiflim. O k›rk vecihte, yaln›z naz›m-
da olan belâgati, ‹flaratü’l-‹’caz nam›ndaki bir tefsir-i Arabîde 
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âmin: “Kabul eyle!” anlam›nda
kullan›l›r.
belâgat: sözün güzel olmakla be-
raber yerinde ve makama uygun
olmas›.
cins-i lâtifler: gaipten haber ve-
ren cinler.
delâil-i nübüvvet-i Ahmediye:
Hz. Muhammed’in peygamberli-
¤inin delilleri.
evliya: Allah dostlar›, velîler.
hâl: durum.
harikulâde: ola¤anüstü.
icmalen: k›saca.
‹flaratü’l-‹’caz: Risale-i Nur Külli-
yat›nda yer alan bir eser.
kâhin: gaipten haber veren, falc›.
Kevser: Cennette bir havuz.
kile: tah›l ölçülen bir a¤›rl›k ölçü-
sü.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet bulunan
Kur’ân.
merhamet: ac›ma.
Miraç: Hz. Peygamberin, ruhen ve
bedenen gö¤e ç›kma mu’cizesi.
nübüvvet: peygamberlik.
risalet: peygamberlik.
salât: dua.
selâm: esenlik, koruma, selâmet
dileme.
fiuaat-› Marifetinnebî: Peygam-
beri tan›ma par›lt›lar› manas›na
gelen Üstad Bediüzzaman’›n bir
eseri.
tefsir-i Arabî: Arap dilinde yaz›l-
m›fl Kur’ân yorumu.
temessül: suret giyme, cisimlefl-
me.
ümmet: nesil, millet.
vücuh-u i’caz: mu’cizelik yönleri.

1. Risaletini ‹ncil, Tevrat ve Zebur’un müjdeledi¤i; nübüvvetini do¤du¤undan hemen önce ve
do¤umu an›nda meydana gelen harikulâde hâllerin, cinnî hatiflerin, insanlardan evliya ve kâ-
hinlerin haber verdi¤i; iflaretiyle ay›n ikiye bölündü¤ü Efendimiz Muhammed’e (a.s.m.) ümme-
tinin al›p verdi¤i nefesler say›s›nca milyon salât ve milyon selâm olsun. Ça¤›rmas›yla, a¤açla-
r›n, yan›na geldi¤i, duas›yla ya¤murun sür’atle ya¤d›¤›, bulutun s›caktan korumak için bafl›n-
da gölge yapt›¤›, bir kilelik yiyece¤inden yüzlerce insan›n doydu¤u, parmaklar› aras›ndan su-
yun üç defa Kevser gibi akt›¤›; Allah’›n kertenkeleyi, ceylân›, kuru hurma dire¤ini, koyun pa-
ças›n›, deveyi, da¤›, tafl› ve çak›l tafllar›n› onun için konuflturdu¤u; Mirac›n ve, “Göz ne flaflt›,
ne de baflka bir fleye bakt›” (Necm Suresi: 17.) ayetinin sahibi Efendimiz ve flefaatçimiz Mu-
hammed’e, (a.s.m.) ilk indi¤i andan itibaren k›yamete kadar Kur’ân’›n, her okuyan›n okudu-
¤unda hava dalgalar›n›n aynalar›nda Allah’›n izni ile temessül eden her kelimesindeki her har-
fi say›s›nca salât ve selâm olsun. Bu salâvatlar›n her birisi hürmetine bizi ba¤›flla, bize merha-
met et, ey ‹lâh›m›z! Âmin.

2. Rumî 1339’da, ‹stanbul’da Türkçe olarak telif edilen fiuaat risalesidir.



k›rk sahife içinde yazm›fl›m. E¤er ihtiyac›n varsa, flu üç kitaba
müracaat edebilirsin.]

ON DÖRDÜNCÜ REfiHA

Mahzen-i mu’cizat ve mu’cize-i kübra olan Kur’ân-›
Hakîm, nübüvvet-i Ahmediye (a.s.m.) ile vahdaniyet-i ‹lâ-
hiyeyi, o derece kat’î ispat ediyor ki, baflka bürhana ha-
cet b›rakm›yor. Biz de onun tarifine ve medar-› tenkit ol-
mufl bir iki lem’a-i i’caz›na iflaret ederiz.

‹flte, Rabbimizi bize tarif eden Kur’ân-› Hakîm, flu ki-
tab-› kebir-i kâinat›n bir tercüme-i ezeliyesi, flu sahaif-i
arz ve semada müstetir künuz-u esma-i ‹lâhiyenin kefl-
flaf›, flu sutur-u hâdisat›n alt›nda muzmer hakaik›n mif-
tah›, flu âlem-i flahadet perdesi arkas›ndaki âlem-i gayp
cihetinden gelen iltifatat-› Rahmaniye ve hitabat-› Ezeli-
yenin hazinesi, flu âlem-i maneviye-i ‹slâmiyenin güne-
fli, temeli, hendesesi, avalim-i uhreviyenin haritas›, zat
ve s›fât ve fluun-u ‹lâhiyenin kavl-i flarihi, tefsir-i vaz›h›,
bürhan-› nat›k›, tercüman-› sat››, flu âlem-i insaniyetin
mürebbîsi, hikmet-i hakikîsi, mürflit ve hâdîsi; hem bir
kitab-› hikmet ve fleriat, hem bir kitab-› dua ve ubudiyet,
hem bir kitab-› emir ve davet, hem bir kitab-› zikir ve
marifet gibi, bütün hacat-› maneviyesine karfl› birer ki-
tap ve bütün muhtelif ehl-i mesalik ve meflarip olan ev-
liya ve s›dd›kînin, asfiya ve muhakkikînin her birinin
meflreplerine lây›k birer risale ibraz eden bir kütüpha-
ne-i mukaddesedir.

âlem-i gayp: befl duyu ile kavra-
namayan gerçeklerin âlemi.
âlem-i insaniyet: insanl›k âlemi.
âlem-i maneviye-i ‹slâmiye: ‹s-
lâm›n manevî âlemi.
âlem-i flahadet: gözle gördü¤ü-
müz âlem.
âlem-i uhreviye: ahiret âlemi.
asfiya: Hz. Peygamberin vârisi
hükmünde olan âlim zatlar.
bürhan: delil.
bürhan-› nat›k: konuflan delil.
cihet: yön, taraf.
ehl-i mesalik ve meflarip: mes-
lek  ve meflrep sahipleri.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
hacat-› maneviye: manevî ihti-
yaçlar.
hâdî: hidayet eden, do¤ru yolu
gösteren.
hendese: matematik bilgisi.
hikmet-i hakikî: gerçek hikmet,
do¤ru, yan›ltmayan, üstün bilgi.
hitabat-› ezeliye: ezelî hitaplar,
Allah’›n cinlerle ve insanlarla ko-
nuflmas› olan Kur’ân-› Kerîm.
ibraz: ortaya koyma.
iltifatat-› rahmaniye: her fleye
merhametle bakan Allah’›n s›n›r-
s›z iltifatlar›.
kat’î: kesin.
kavl-i flarih: aç›klay›c› söz.
keflflaf: keflfeden, ortaya ç›karan.
kitab-› dua: dua kitab›.
kitab-› emir: emir, tavsiye kitab›.
kitab-› hikmet ve fleriat: varl›k-
lar›n yarat›l›fl sebeplerini aç›kla-
yan hikmet ve hukuk kitab›.
kitab-› kebir-i kâinat: büyük bir
kitap olan kâinat.
kitab-› zikir ve marifet: okun-
makla Allah’›n zikredildi¤i, an›ld›¤›
üstün bilgi kitab›.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet bulunan
Kur’ân.
künuz-u esma-i ‹lâhiye: ‹lâhî
isimlerin hazineleri.
kütüphane-i mukaddese: mu-
kaddes kitapl›k, bütün ilimlere
kaynak olan ‹lâhî kitap.
lem’a-i i’caz: mu’cizelik par›lt›s›.
mahzen-i mu’cizat: mu’cizelerin
toplu bulundu¤u kitap.
medar-› tenkit: tenkit sebebi.
miftah: anahtar.
mu’cize-i kübra: en büyük mu’-
cize.
muhakkikîn: muhakkikler, titizce
hakikati araflt›ranlar.
muzmer hakaik: gizli, örtülmüfl
gerçekler.
mürebbî: terbiye eden.
mürflit: do¤ru yolu gösteren.
müstetir: gizli, sakl›.
nübüvvet-i Ahmediye: Hz. Mu-
hammed’in peygamberli¤i.
risale: belli bir konuda yaz›lm›fl

olan küçük kitap.
sahaif-i arz: yeryüzü sayfala-
r›.
sema: gökyüzü.
s›dd›kîn: s›dd›klar, iflleri iman›
do¤rulayan, çok vefal› ideal
kifliler.
sutur-u hâdisat: olaylar›n ön
yüzü, hâdiselerin ifade etti¤i

gerçeklerin kâinat kitab›nda
yer ald›¤› sat›rlar.
fluun-u ‹lâhiye: Allah’a ait ic-
raatlar, ifller, hâl ve keyfiyet-
ler.
tefsir-i vaz›h: aç›klay›c› tefsir.
tercüman-› sat›: yüksek, par-
lak tercüman.
tercüme-i ezeliye: ezelî olan

ve bütün varl›klar›n mahiyet
ve vazifelerini herkesin anla-
yaca¤› bir flekilde aç›klayan
mevcudat›n tercümesi hük-
mündeki Kur’ân-› Kerîm.

ubudiyet: kulluk.

vahdaniyet-i ‹lâhiye: Allah’›n
bir ve tek olmas›.
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Sebeb-i kusur tevehhüm edilen tekrarat›ndaki lem’a-i
i’caza bak ki; Kur’ân, hem bir kitab-› zikir, hem bir ki-
tab-› dua, hem bir kitab-› davet oldu¤undan, içinde tek-
rar müstahsendir, belki elzemdir ve eblâ¤d›r, ehl-i kusu-
run zann› gibi de¤il. Zira, zikrin fle’ni, tekrar ile tenvirdir;
duan›n fle’ni, terdat ile takrirdir; emir ve davetin fle’ni,
tekrar ile te’kittir.

Hem, herkes her vakit bütün Kur’ân’› okumaya muk-
tedir olamaz, fakat bir sureye galiben muktedir olur.
Onun için, en mühim makas›d-› Kur’âniye ekser uzun
surelerde derç edilerek, her bir sure bir küçük Kur’ân
hükmüne geçmifl. Demek, hiç kimseyi mahrum etme-
mek için tevhit ve haflir ve k›ssa-i Mûsa gibi baz› maksat-
lar tekrar edilmifl.

Hem, cismanî ihtiyaç gibi, manevî hacat dahi muhte-
liftir. Baz›s›na insan her nefes muhtaç olur: cisme hava,
ruha Hû gibi. Baz›s›na her saat: Bismillâh gibi ve hake-
za... Demek, tekrar-› ayet, tekerrür-ü ihtiyaçtan ileri gel-
mifl ve o ihtiyaca iflaret ederek, uyand›r›p teflvik etmek,
hem ifltiyak› ve ifltihay› tahrik etmek için tekrar eder.

Hem Kur’ân, müessistir, bir Din-i Mübinin esasat›d›r
ve flu âlem-i ‹slâmiyetin temelleridir ve hayat-› içtima-
iye-i befleriyeyi de¤ifltirip, muhtelif tabakata, mükerrer
suallerine cevapt›r. Müessise, tespit etmek için tekrar lâ-
z›md›r, te’kit için terdat lâz›md›r, teyit için takrir, tahkik,
tekrir lâz›md›r.
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lem’a-i i’caz: mu’cizelik par›lt›s›.
mahrum: yoksun kalmak.
manevî hacat: manevî ihtiyaçlar.
muhtelif: çeflitli, farkl›.
muktedir: güç yetirme.
müessis: temel atan, kuran, tesis
eden.
mükerrer: tekrar edilen. .
müstahsen: ö¤ülmüfl, be¤enil-
mifl, makbul.
sebeb-i kusur: eksiklik nedeni.
fle’n: gerek, özellik, yap›.
tahkik: inceleme, iç yüzünü arafl-
t›rma.
tahrik: harekete geçirme.
takrir: yerlefltirme, anlatma.
te’kit: kuvvetlendirme pekifltir-
me.
tekerrür-ü ihtiyaç: ihtiyac›n tek-
rarlanmas›.
tekrarat: tekrarlar.
tekrir: tekrarlama.
tenvir: ayd›nlatma.
terdat: tekrar, devaml›.
teflvik: özendirme, isteklendirme.
tevehhüm: vehmetme, sanma.
tevhit: Allah’›n birli¤i.
teyit: do¤rulama.
zan: zannetme.

âlem-i ‹slâmiyet: ‹slâm dün-
yas›.
Bismillâh: Allah’›n ad› ve izni
ile.
derç: içine almak, ilâve yap-
mak.
Din-i Mübinin esasat›: ‹slâm
dininin esaslar›, temelleri.
eblâ¤: en beli¤, daha edebî.

ehl-i kusur: kusur arayanlar.
ekser: daha çok, ço¤unluk.
elzem: daha lüzumlu.
galiben: genellikle.
haflir: dirilifl.
hayat-› içtimaiye-i befleriye:
insanl›¤›n sosyal, toplumsal
hayat›.
Hû: Allah, demek.

hükmüne geçme: yerine
geçme.
ifltiyak: isteme, özleme.
k›ssa-i Mûsa: Hz. Mûsa’n›n
k›ssas›.
kitab-› davet: davet, tavsiye
kitab›.
kitab-› dua: dua kitab›.
kitab-› zikir: zikir kitab›.



Hem öyle mesail-i azîme ve hakaik-› dakikadan bahse-
diyor ki, umumun kalplerinde yerlefltirmek için çok defa
muhtelif suretlerde tekrar lâz›md›r.

Bununla beraber, sureten tekrard›r, fakat manen her
bir ayetin çok manalar›, çok faydalar›, çok vücuh ve ta-
bakat› vard›r. Her bir makamda ayr› bir mana ve fayda
ve maksatlar için zikrediliyor.

Hem Kur’ân’›n, mesail-i kevniyenin baz›s›nda ipham
ve icmali ise, irfladî bir lem’a-i i’cazd›r. Ehl-i ilhad›n te-
vehhüm ettikleri gibi medar-› tenkit olamaz ve sebeb-i
kusur de¤ildir.

E¤er  desen : “Acaba neden Kur’ân-› Hakîm, felse-
fenin mevcudattan bahsetti¤i gibi etmiyor? Baz› mesaili
mücmel b›rak›r, baz›s›n› nazar-› umumîyi okflayacak,
hiss-i ammeyi rencide etmeyecek, fikr-i avam› taciz edip
yormayacak bir suret-i basitâne-i zahirânede söylüyor.”

Cevaben der i z  k i : Felsefe, hakikatin yolunu flafl›r-
m›fl onun için. Hem, geçmifl derslerden ve sözlerden el-
bette anlam›fls›n ki, Kur’ân-› Hakîm flu kâinattan bahse-
diyor; tâ zat ve s›fât ve esma-i ‹lâhiyeyi bildirsin. Yani bu
kitab-› kâinat›n maanisini anlatt›r›p, tâ Hâl›k›n› tan›tt›r-
s›n. Demek, mevcudata kendileri için de¤il, belki mucit-
leri için bak›yor. Hem, umuma hitap ediyor. ‹lm-i hikmet
ise, mevcudata mevcudat için bak›yor. Hem, hususan
ehl-i fenne hitap ediyor. Öyle ise, madem ki Kur’ân-›
Hakîm mevcudat› delil yap›yor, bürhan yap›yor; delil za-
hirî olmak, nazar-› umuma çabuk anlafl›lmak gerektir.

bürhan: ispatlay›c› delil.
delil: kan›t, bürhan.
ehl-i fen: fen bilimleri ile u¤ra-
flanlar.
ehl-i ilhad: inançs›zlar, dinsizler.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
felsefe: bilimsel araflt›rmaya da-
yal› bilgi esaslar›, varl›klar› tan›m-
layan, akl›n ürünü olan fen ilimle-
ri
fikr-i avam: halk›n düflüncesi, bil-
gi seviyesi.
hakaik-i dakika: ince, dikkat is-
teyen gerçekler.
hakikat: gerçek.
Hâl›k: Yaratan, yarat›c›.
hiss-i amme: genel his, toplu-
mun hissiyat›.
hitap: konuflma.
icmal: k›saca özetlemek.
ilm-i hikmet: felsefe, fen bilimle-
ri.
ipham: anlam›n kapal› oluflu.
irfladî: do¤ru yolu göstermekle il-
gili.
kâinat: evren, tüm varl›klar.
kitab-› kâinat: kâinat kitab›.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z ‹lâhî gayeler bulu-
nan Kur’ân.
lem’a-i i’caz: mu’cizelik par›lt›s›.
maani: manalar, anlamlar.
makam: mevki, mertebe.
manen: mana itibar›yla, manaca.
medar-› tenkit: tenkit, elefltiri
dayana¤›.
mesail: mesele, konu.
mesail-i azîme: büyük mesele-
ler.
mesail-i kevniye: kâinatta var
oluflla ilgili meseleler
mesaili kevniye: kâinatta var
oluflla ilgili meseleler.
mevcudat: varl›klar.

Mucit: icat eden, varl›klar›
meydana getiren.
muhtelif: çeflitli.
mücmel: maksad›n k›sa ve
özlü anlat›m›.
nazar-› umumî: kamuoyu-
nun bak›fl›, genel anlay›fl.
rencide: incinme, k›r›lma, gü-

cenme.
sebeb-i kusur: eksiklik nede-
ni.
s›fat: vas›f, nitelik, hâl.
suret: görünüfl, biçim.
suret-i basitâne-i zahirâne:
görünüfle göre, aç›k basitçe
flekil.

tabakat: tabakalar.
taciz etmek: rahats›z etmek,
s›kmak.
tevehhüm: zannetme.
umum: genel, bütün.
vücuh: yön, taraf.
zahiri: aç›k.
zat: kifli.
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Hem madem ki Kur’ân-› Mürflit, bütün tabakat-› beflere
hitap eder; kesretli tabaka ise, tabaka-i avamd›r. Elbette
irflat ister ki, lüzumsuz fleyleri ipham ile icmal etsin ve da-
kik fleyleri temsil ile takrip etsin; ve mugalâtalara düflür-
memek için zahirî nazarlar›nda bedihî olan fleyleri, lü-
zumsuz, belki zararl› bir surette ta¤yir etmemektir.

Meselâ, günefle der: “Döner bir siraçt›r, bir lâmbad›r.”
Zira, güneflten günefl için, mahiyeti için bahsetmiyor.
Belki bir nevi intizam›n zembere¤i ve nizam›n merkezi
oldu¤undan; intizam ve nizam ise Sâniin âyine-i marife-
ti oldu¤undan bahsediyor.

Evet, der: 
1 ipôrénJ ¢oùrªs°ûdnG , “Günefl döner.” Bu döner

tabiriyle, k›fl-yaz, gece-gündüzün deveran›ndaki munta-
zam tasarrufat-› kudreti ihtar ile azamet-i Sânii ifham
eder. ‹flte, bu dönmek hakikati ne olursa olsun, maksut
olan ve hem mensuç, hem meflhut olan intizama tesir
etmez.

Hem, der: 
2 ÉkLGnôp°S ¢nùrªs°ûdG nπn©nLnh . fiu “siraç” tabiriyle

âlemi bir kas›r suretinde; içinde olan eflya ise, insana ve
zîhayata ihzar edilmifl müzeyyenat ve mat’umat ve leva-
z›mat oldu¤unu ve günefl dahi musahhar bir mumdar ol-
du¤unu ihtar ile, rahmet ve ihsan-› Hâl›k’› ifham eder.

fiimdi bak; flu sersem ve geveze felsefe ne der? Bak,
diyor ki: “Günefl, bir kitle-i azîme-i mayia-i nâriyedir.
Ondan f›rlam›fl olan seyyarat›, etraf›nda döndürüp, 
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eden dünya görüflünün genel ad›.
geveze: çok konuflan, bofl konu-
flan.
hakikat: gerçek.
hitap: konuflma.
icmal: k›saca, özetlemek.
ifham: anlatma, bildirme.
ihsan-› Hâl›k: Yaratan›n hediyesi,
ikram›.
ihtar: uyarma, hat›rlatma.
ihzar: haz›rlama.
intizam: düzen, düzgünlük.
ipham: anlam›n aç›k olmay›fl›.
irflat: do¤ru yolu gösterme, ay-
d›nlatma.
kas›r sureti: saray görünüflü.
kesretli tabaka: ço¤unluklu kat-
man.
kitle-i azîme-i mayia-i nâriye:
s›v› hâldeki büyük atefl denizi
kütlesi.
Kur’ân-› mürflit: hak yolu göste-
ren Kur’ân.
levaz›mat: gerekli malzemeler.
mahiyet: özellik, netice, sonuç.
maksut: istenilen fley, istek, arzu,
gaye.
mat’umat: yenecek fleyler.
mensuç: dokunmufl, ifllenmifl.
meflhut: görünen.
mugalâta: delilsiz, saçmal›kla ya-
n›ltma.
mumdar: ayd›nlatan lâmba.
muntazam: kusursuz, mükem-
mel.
musahhar: emir alt›nda olan.
mürflit: do¤ru yolu gösteren, reh-
ber, k›lavuz.
müzeyyenat: süslenmifl fleyler.
nazar: bak›fl.
nevi: çeflit.
nizam: düzen, kanun.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
ba¤›fllama.
rahmet: sonsuz, ‹lâhî nimetler,
lütuf ve ba¤›fllar.
Sâni: yapan, yarat›c›.
sersem: dengesiz.
seyyarat: gezegenler.
siraç: kandil, lâmba.
suret: flekil, görünüfl.
tabaka-i avam: avam tabakas›,
genel halk.
tabakat-› befler: toplum seviye-
leri, katmanlar›.
tabir: söz.
ta¤yir: de¤ifltirme, bozma.
takrip: yak›nlaflt›rma.
tasarrufat-› kudret: Cenab-› Al-
lah’›n kudretinin iflleri.
temsil: benzetme, örnek getirme.
zahiri: d›fl görünüfl.
zemberek: saatlerin parçalar›n›
harekete geçiren yay.
zîhayat: canl›lar.
zira: çünkü.

âlem: evren, dünya.
âyine-i marifet: Allah’› tan›-
ma ve bilme vas›tas›, ‹lâhî bil-
gileri yans›tan ayna.

azamet-i Sâni: sanatkârâne
yaratan Allah’›n büyüklü¤ü.
bedihî: aç›k.
dakik: ince dikkat gerektiren.

deveran: birbirini takip etme,
pefli s›ra gelme.
felsefe: sadece akla dayanan,
bilimselli¤i tek ölçü kabul

1. Yâsin Suresi: 38.

2. Günefli de bir kandil olarak asm›flt›r. (Nuh Suresi: 16.)



cesameti bu kadar, mahiyeti böyledir, flöyledir.” Muhifl
bir dehfletten, müthifl bir hayretten baflka ruha bir ke-
mal-i ilmî vermiyor. Bahs-i Kur’ân gibi etmiyor. Buna k›-
yasen, bât›nen kof, zahiren mutantan felsefî meselelerin
ne k›ymette oldu¤unu anlars›n. Onun flaflaa-i sûriyesine
aldan›p, Kur’ân’›n gayet mu’ciznüma beyan›na karfl›
hürmetsizlik etme.

Ék°ùpfƒoenh ,mABGnO uπoc røpe /¬p∏nãrenGnh /¬pÑpJÉnµpdnh Énænd kABÉnØp°T n¿'Grôo≤rdG pπn©rLG sºo¡ s∏dnG
pôrÑn≤rdG »panh ,Ékæj/ônb Én«rftódG »panh ,ÉnæpJrƒne nór©nHnh ÉnæpJÉn«nM »/a rºo¡ndnh Énænd
Gkôràp°S pQÉsædG nøpenh ,GkQƒof p•Gnôu°üdG n¤nYnh ,Ék©«/Øn°T páneÉn«p≤rdG »panh ,Ék°ùpfƒoe
,ÉkeÉnepGnh kÓ«/dnO Én¡u∏oc päGnôr«nîrdG n‹pGnh ,Ék≤«/anQ pásænérdG »panh ,ÉkHÉnépMnh

nÚ/enôrcn’rG nΩnôrcnG BÉnj n∂pànªrMnQnh n∂penôncnh n∑pOƒoLnh n∂p∏r°†nØpH
nÚ/e'G nÚ/ªpMGsôdG nºnMrQnG BÉnjnh

='¤nYnh oº«/µnërdG o¿ÉnbrôoØrdG p¬r«n∏nY n∫põrfoG røne '¤nY rºu∏°nSnh uπn°U sºo¡ s∏dnG
1 nÚ/e'G nÚ/e'G @ nÚ/©nªrLnG =/¬pÑrën°Unh /¬pd'G

‹HTAR: Arabî Risaletü’n-Nur’da On Dördüncü Reflhan›n
Alt› Katresi, bahusus Dördüncü Katrenin Alt› Nüktesi,
Kur’ân-› Hakîm’in k›rk kadar enva-› i’caz›ndan on beflini
beyan eder. Ona iktifaen burada ihtisar ettik. ‹stersen
ona müracaat et; bir hazine-i mu’cizat bulursun.

* * *

ahiret: öteki âlem.
Âl: Sevgili Peygamberimizin aile
fertleri.
âmin: “Öyle olsun, kabul buyur!”
anlam›nda bir ibare.
Ashap: Sevgili Peygamberimizin
arkadafllar›.
bahs-i Kur’ân: Kur’ân’›n bahsi,
konunun Kur’ân da geçti¤i gibi.
bahusus: özellikle.
bat›l: yanl›fl.
bât›nen: iç yüzünde.
beyan: aç›klama.
cesamet: büyüklük, irilik.
cömert: eli aç›k, ikram sahibi.
dehflet: korku.
enva-› i’caz: mu’cizelik türleri.
fazl: Allah’›n rahmeti, adaleti.
felsefî: felsefe ile ilgili.
hak: do¤ru.
hazine-i mu’cizat: mu’cizeler ha-
zinesi.
hürmet: sayg›.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
ihtisar: k›saltma.
iktifaen: yeterli görerek.
kemal-i ilmî: ilmî olgunluk, zevk.
kerem: ikram edifl.
k›yamet: evrenin y›k›lmas›, da¤›l-
mas›.
k›yasen: benzeterek.
kof: güçlü görünmekle birlikte
kuvvetli olmayan.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z ‹lâhî gayeler bulu-
nan Kur’ân.
mahiyeti: özelli¤i, yap›s›.
merhamet: ba¤›fllama, rahmet.
mu’ciznüma: mu’cizeli, harika.
muhifl: korkutucu.
mutantan: gösteriflli, flatafatl›.
müracaat: baflvuru.
rahmet: ac›ma, ba¤›fllama, mer-
hamet etme.
rehber: önder.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
salât: Sevgili Peygamberimizin is-
mi an›ld›¤›nda okunan dua.
selâm: esenlik dileme, dua.
sevk: yollama.
s›rat: köprü, ahirette bütün in-
sanlar›n üzerinden geçece¤i özel
bir geçit.
flaflaa-i sûriye: görünüflteki par-
lakl›k.
flefaat: ba¤›fllanmay› dilemek.
zahiren: d›fl görünüfl.
zat: Sevgili Peygamberimiz.

1. Allah’›m! Kur’ân’›, bizim için, onu yazan ve benzerleri için, her türlü hastal›ktan flifa, bize ve
onlara hem dünyada, hem de ahirette dost, dünyada yoldafl, kabirde arkadafl, k›yamette fle-
faatçi, S›rat üzerinde nur, Cehenneme karfl› perde ve örtü, Cennette arkadafl ve bütün hay›r-
lara bizi sevk eden rehber ve önder k›l. Bunu fazl›n, cömertli¤in, keremin ve rahmetinle yap
ey merhametlilerin en merhametlisi ve ey bütün cömertlerden daha cömert olan! Duam›z›
kabul buyur.

Allah’›m! Kendisine hakla bat›l› ay›rt eden Kur’ân-› Hakîm’in indi¤i zata, onun bütün Âl ve
Ashab›na salât ve selâm eyle. Âmin, âmin.
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Yirminci Söz
‹ki Makamd›r.

Birinci Makam
W

%ÉsfpG @ ¢nù«p∏rHpG s=’pG BGoóné°nùna nΩnOn’p Ghoóoér°SG pânµp=Än∏nªr∏pd nÉær∏obrPpGnh
n∂pdnP pór©nH røpe rºoµoHƒo∏ob râ°nùnb sºoK @ kInôn≤nH GƒoënHrònJ r¿nG rºocoôoerÉnj

1@ kI nƒ°rùnb tón°TnG rhnG pInQÉnépërdÉnc n»p¡na
B‹R GÜN flu ayetleri okurken, ‹blisin ilkaat›na karfl›

Kur’ân-› Hakîm’in feyzinden üç nükte ilham edildi. Ves-
vesenin sureti fludur:

Dedi ki: “Dersiniz, ‘Kur’ân mu’cizedir; hem nihayetsiz
belâgattedir; hem umuma her vakitte hidayettir.’ Hâlbu-
ki, flöyle baz› hâdisat-› cüz’iyeyi tarihvari bir surette mu-
s›rrâne tekrar etmekte ne mana var? Bir ine¤i kesmek
gibi bir vak›a-i cüz’iyeyi, o kadar mühim tavsifat ile böy-
le zikretmek, hatta o sure-i azîmeye de el-Bakara tes-
miye etmekte ne münasebet var? Hem de “Âdem’e sec-
de” olan hâdise, s›rf bir emr-i gaybîdir. Ak›l ona yol bula-
maz. Kavi bir imandan sonra teslim ve iz’an edilebilir.
Hâlbuki Kur’ân, umum ehl-i akla ders veriyor.
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hâdisat-› cüz’iye: küçük ve basit
olaylar.
hâdise: olay.
hâlbuki: hakikat flu ki oysa ki.
hidayet: do¤ru olan.
iblis: fleytan.
ilham: Allah taraf›ndan insan›n
kalbine veya zihnine indirilen
mana.
ilkaat: akl› çelme.
iman: inanç.
iz’an: gönülden inanma.
kavi: kuvvetli.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
mus›rrâne: ›srarla.
mühim: önemli.
münasebet: alâka.
nihayetsiz: sonsuz.
nükte: herkesin anlayamad›¤› in-
ce mana
secde: bafl e¤me.
s›rf: sadece.
sure-i azîme: büyük sure.
suret: görünüfl tarz.
tarihvari: tarih gibi.
tavsifat: vas›fland›rmalar.
tesmiye: isimlendirme.
umum: bütün herkes.
vak›a-i cüz’iye: küçük ve basit
olay.
vesvese: kalbe gelen as›ls›z kötü
ve sinsi düflünce.
zikretmek: ifade etmek.

Âdem: Cenab-› Allah’›n yarat-
t›¤› ilk insan ve insanl›¤›n ilk
atas›.
bakara: inek, öküz.

belâgat: sözün düzgün, ku-
sursuz, yerinde ve hâlin ve
makam›n icab›na göre söy-
lenmesi.

ehl-i ak›l: ak›l sahipleri.
el-Bakara: Kur’ân’›n 2. suresi.
emr-i gaybî: gizli emir.
feyiz: ihsan.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • Meleklere “Âdem’e secde edin” dedi¤imizde, ‹b-
lis hariç secde ettiler. ‹blis ise bundan kaç›nd›. • Allah size bir inek kesmenizi emrediyor. •
Sonra, bütün bunlar›n ard›ndan kalbiniz yine kat›laflt›. Sanki tafl kesildi, hatta tafltan da kat›-
laflt›. (Bakara Suresi: 34, 67, 74.)

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



Çok yerlerde, 
1 n¿ƒo∏p≤r©nj nÓnanG der, akla havale eder. Hem tafl-

lar›n tesadüfî olan baz› hâlât-› tabiiyesini ehemmiyetle
beyan etmekte ne hidayet var?”

‹lham olunan nüktelerin sureti fludur:

B‹R‹NC‹ NÜKTE

Kur’ân-› Hakîm’de çok hâdisat-› cüz’iye vard›r ki, her
birisinin arkas›nda bir düstur-u küllî saklanm›fl ve bir
kanun-u umumînin ucu olarak gösteriliyor. Nas›l ki, 
2 Én¡s∏oc nABÉnªr°Sn’rG nΩnOnG nºs∏nY Hazret-i Âdem’in melâikelere karfl›

kabiliyet-i hilâfet için bir mu’cizesi olan talim-i esmad›r
ki, bir hâdise-i cüz’iyedir. fiöyle bir düstur-u küllînin ucu-
dur ki:

Nev-i beflere camiiyet-i istidat cihetiyle talim olunan
hadsiz ulûm ve kâinat›n enva›na muhit pek çok fünun ve
Hâl›k’›n fluunat ve evsaf›na flamil kesretli maarifin talimi-
dir ki; nev-i beflere, de¤il yaln›z melâikelere, belki sema-
vat ve arz ve da¤lara karfl› emanet-i kübray›3 haml dava-
s›nda bir rüçhaniyet vermifl ve hey’et-i mecmuas›yla ar-
z›n bir halife-i manevîsi oldu¤unu Kur’ân ifham etti¤i mi-
sillü, “Melâikelerin Âdem’e secdesiyle beraber, fleytan›n
secde etmemesi”4 olan hâdise-i cüz’iye-i gaybiye, pek
genifl bir düstur-u külliye-i meflhudenin ucu oldu¤u gibi,
pek büyük bir hakikati ihsas ediyor. fiöyle ki:

Kur’ân, flahs-› Âdem’e melâikelerin itaat ve ink›yad›n›
ve fleytan›n tekebbür ve imtina›n› zikretmesiyle; nev-i
beflere kâinat›n ekser maddî envalar› ve o enva›n manevî

Allah: varl›¤› kendinden olan ve
kemal s›fatlar›n› kendinde topla-
yan hakikî ma’budun özel ismi;
Rab, Mevlâ, ‹lâh.
arz: yeryüzü.
beyan: bildirme, izah.
camiiyet-i istidat: kabiliyetin çok
fleylerle alâkal› oluflu.
düstur-u küllî: büyük ve genel
prensip.
düstur-u külliye-i meflhude: gö-
rünen ve bilinen genel prensip.
ehemmiyet: önem.
ekser: daha çok, ço¤unluk.
emanet-i kübra: en büyük ema-
net.
enva: çeflitler, türler.
evsaf: s›fatlar, vas›flar.
fünun: fenler.
hâdise-i cüz’iye: küçük ve basit
hâdise.
hâdise-i cüz’iye-i gaybiye: bilin-
meyen küçük olay.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikat: gerçek.
hâlât-› tabiiye: tabiî hâller.
halife-i manevî: mana halifesi.
Hâl›k: her fleyi yoktan var eden,
yarat›c›; Allah.
haml: yüklenme.
havale: bir ifli baflka birine b›rak-
ma.
Hazret-i Âdem: ilk insan ve ilk
peygamber. bkz. fiah›s Bilgileri,
Âdem (a.s.).
hey’et-i mecmua: bir fleyin bütü-
nünün gösterdi¤i hâl ve manzara.
hidayet: do¤ru olma.
iblis: fleytan.
ifham: bildirme.
ihsas: üstü kapal› olarak dile ge-
tirme.
ilham: Allah taraf›ndan insan›n
kalbine veya zihnine indirilen
mana.
imtina: bir ifli yapmaktan kaç›n-
ma.
ink›yat: kay›t alt›na girme.
itaat: boyun e¤me.
kabiliyet-i hilâfet: halifelik yete-
ne¤i.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
kanun-u umumî: genel kanun.
kesretli: çok fazla.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
maarif: marifetler, bilimler.
manevî: manaya ait.
melâike: melekler.
melek: Allah’›n nurdan yaratt›¤›
mahlûk.

misillü: gibi.
mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n âciz kald›¤› fley.
muhit: kuflatan.
nev-i befler: insanl›k.
nükte: herkesin anlayamad›-
¤› ince mana.
rüçhaniyet: üstünlük.

secde: bafl e¤me.
semavat: semalar, gökler.
suret: görünüfl.
flahs-› Âdem: Âdem’in flahs›.
flamil: içine alan, kaplayan.
fluunat: ifller, hâller.
talim: ö¤retme.

talim-i esma: isimleri ö¤ret-
mek.

tekebbür: kibirlenme, bü-
yüklenme.

tesadüfî: rastgele.

ulûm: ilimler.

zikir: bildirme.

1. Hiç düflünmüyorlar m›? (Yâsin Suresi: 68.)
2. Âdem’e bütün isimleri ö¤retti. (Bakara Suresi: 31.)
3. Ahzab Suresi: 72.
4. Bkz. A'raf Suresi: 11-18; Hicr Suresi: 30-38.
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mümessilleri ve müekkelleri musahhar olduklar›n› ve
nev-i beflerin hassalar›n›n bütün istifadelerine müheyya
ve münkad olduklar›n› ifham etmekle beraber, o nev’in
istidadat›n› bozan ve yanl›fl yollara sevk eden mevadd-›
flerire ile onlar›n mümessilleri ve sekene-i habiseleri o
nev-i beflerin tarik-› kemalât›nda ne büyük bir engel, ne
müthifl bir düflman teflkil etti¤ini ihtar ederek, Kur’ân-›
Mu’cizülbeyan, bir tek Âdem’le (a.s.) cüz’î hâdiseyi konu-
flurken bütün kâinatla ve bütün nev-i beflerle bir mükâle-
me-i ulviye ediyor.

‹K‹NC‹ NÜKTE

M›s›r k›t’as›, kumistan olan Sahra-i Kebirin bir parça-
s› oldu¤undan Nil-i mübarekin feyziyle gayet mahsuldar
bir tarla hükmüne geçti¤inden, o Cehennemnümun sah-
ra komflulu¤unda flöyle Cennet-misal bir mevki-i müba-
rekin bulunmas›, felâhat ve ziraat›, ahalisinde pek mer-
gup bir surete getirmifl ve o sekenenin seciyesine öyle
tespit etmifl ki ziraat› kudsiye ve vas›ta-i ziraat olan “ba-
kar”› ve “sevr”i mukaddes, belki ma’bud derecesine ç›-
karm›fl. Hatta o zamandaki M›s›r milleti sevre, bakara,
ibadet etmek derecesinde bir kudsiyet vermifller. ‹flte o
zamanda benîisrail dahi o k›t’ada nefl’et ediyordu; ve o
terbiyeden bir hisse ald›klar›, “icl” meselesinden anlafl›l›-
yor.

‹flte Kur’ân-› Hakîm, Hazret-i Mûsa Aleyhisselâm›n ri-
saletiyle, o milletin seciyelerine girmifl ve istidatlar›na ifl-
lemifl olan o bakarperestlik mefkûresini kesip öldürdü¤ü-
nü, bir bakar›n zebhi ile ifham ediyor.
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ma’bud: kendisine ibadet edilen.
mahsuldar: mahsul veren.
mefkûre: gaye, ülkü.
mergup: be¤enilmifl, çok k›ymet
verilmifl.
mevadd-› flerire: kötü maddeler.
mevki-i mübarek: mübarek yer.
mukaddes: kutsal.
musahhar: emir alt›na girme.
müekkel: vekil tayin edilmifl.
müheyya: haz›r.
mükâleme-i ulviye: yüce konufl-
ma.
mümessil: temsilci.
münkad: boyun e¤en.
nefl’et: ortaya ç›kma.
nev’: tür.
nev-i befler: insanl›k.
Nil-i mübarek: mübarek Nil Neh-
ri.
nükte: herkesin anlayamad›¤› in-
ce mana.
risalet: peygamberlik.
Sahra-i Kebir: Cezayir, Tunus ve
Libya’n›n güneyinden Çat Çölü hi-
zas›na kadar uzanan Afrika’n›n en
büyük çölü.
seciye: karakter.
sekene: ikamet edenler, oturan-
lar.
sekene-i habise: kötü ve pis sa-
kinler.
sevr: öküz.
suret: görünüfl.
tarik-› kemalât: olgunluklar yolu.
teflkil: ortaya koyma.
vas›ta-i ziraat: tar›m aleti.
zebih: bo¤azlama.
ziraat: ekincilik tar›m.

ahali: halk.
bakar: inek.
bakar: s›¤›r.
bakarperest: öküz ve ben-
zerlerini put yap›p ona tap-
ma.
benîisrail: ‹srailo¤ullar›, Yahu-
diler.
Cehennemnümun: Cehen-
nem gibi.
Cennet-misal: Cennet gibi.
cüz’î hâdise: küçük olay.
felâhat: çiftçilik.
feyiz: bereket, verimlilik.

hasse: duyu.
Hazret-i Mûsa: kendisine ki-
tap gönderilen peygamber-
lerden biri.
hisse: pay.
Hz. Âdem: bkz. fiah›s Bilgileri,
Âdem (a.s.).
ibadet: tapma.
icl: buza¤›.
ifham: bildirme.
istidadat: yetenekler.
istidat: kabiliyet, yetenek.
istifade: faydalanma.

kâinat: yarat›lm›fl olan fleyle-
rin tamam›.

kudsiye: kutsal, kudsî.

kudsiyet: kutsall›k.

kumistan: kumluk arazi.

Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.

Kur’ân-› Mu’cizülbeyan:
aç›klamalar›yla ak›llar› benze-
rini yapmaktan âciz b›rakan
Kur’ân-› Kerîm.

k›t’a: ana kara.



‹flte flu hâdise-i cüz’iye ile bir düstur-u küllîyi, her vakit,
hem herkese gayet lüzumlu bir ders-i hikmet oldu¤unu
ulvî bir i’caz ile beyan eder.

Buna k›yasen bil ki, Kur’ân-› Hakîm’de baz› hâdisat-›
tarihiye suretinde zikredilen cüz’î hâdiseler, küllî düstur-
lar›n uçlar›d›r. Hatta çok surelerde zikir ve tekrar edilen
k›ssa-i Mûsa’n›n yedi cümlelerine misal olarak Lema-
at’ta, ‹’caz-› Kur’ân Risalesinde o cüz’î cümlelerin her bir
cüz’ünün nas›l mühim bir düstur-u küllîyi tazammun etti-
¤ini beyan etmifliz. ‹stersen o risaleye müracaat et.

ÜÇÜNCÜ NÜKTE

s¿pGnh kInƒ°rùnb tón°TnGrhnG pInQÉnépërdÉnc n»p¡na n∂pdnP pór©nH røpe rºoµoHƒo∏ob rân°ùnb sºoK
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fiu ayeti okurken, müvesvis dedi ki: “Herkese malûm

ve adî olan tafllar›n flu f›trî baz› hâlât-› tabiiyesini, en mü-
him ve büyük meseleler suretinde bahis ve beyanda ne
mana var, ne münasebet var, ne ihtiyaç var?”

fiu vesveseye karfl› feyz-i Kur’ân’dan flöyle bir nükte il-
ham edildi:

Evet, münasebet var ve ihtiyaç var. Hem o derece bü-
yük bir münasebet ve ehemmiyetli bir mana ve o derece
muazzam ve lüzumlu bir hakikat var ki, ancak Kur’ân’›n
icaz-› mu’cizi ve lütf-u irflad›yla bir derece basitlefltirilmifl 

beyan: anlatma.
cüz: parça.
cüz’î hâdise: küçük olay.
cüz’î: teferruat, küçük.
ders-i hikmet: hikmet dersi.
düstur: kanun.
düstur-u küllî: büyük ve genel
prensip.
ehemmiyet: önem.
feyz-i Kur’ân: Kur’ân’›n verdi¤i il-
ham, bereket ve ilim bollu¤u.
f›trî: tabiî.
hâdisat-› tarihiye: tarihî olaylar.
hâdise-i cüz’iye: küçük ve basit
olay.
hakikat: gerçek.
hâlât-› tabiiye: tabiî hâller.
i’caz: mu’cize.
i’caz-› Kur’ân: Kur’ân’›n mu’cizeli-
¤i.
icaz-› mu’ciz: mu’cizeli bir flekilde
az sözle çok mana ifade etmek.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
küllî: genel.
k›ssa-i Mûsa: Hz. Mûsa’n›n bafl›n-
dan geçen mühim hâdiselerin an-
lat›ld›¤› k›ssa.
k›yasen: karfl›laflt›rarak, oranla.
lütf-u irflat: do¤ru yola erifltirme
nimeti.
malûm: bilinen.
mesele: düflünülüp halledilecek
ifl ve husus.
muazzam: çok büyük önem.
münasebet: alâka.
müracaat: baflvurma.
müvesvis: vesveseli.
nükte: herkesin anlayamad›¤› in-
ce mana.
risale: belli bir konuda yaz›lm›fl
küçük kitap, broflür.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
suret: görünüm.

tazammun: kapsama, içine
alma.

ulvî: yüce.
vesvese: kalbe gelen as›ls›z

kötü ve sinsi düflünce.
zikir: bildirilme.

1. Sonra, bütün bunlar›n ard›ndan kalbiniz yine kat›laflt›. Sanki tafl kisildi, hatta tafltan da ka-
t›laflt›. Çünkü öyle tafllar vard›r, ba¤r›ndan nehirler ça¤lar. Öyleleri var ki, yar›l›r da aralar›ndan
sular akar. Öyleleri var ki, Allah’›n korkusundan parçalan›p afla¤›lara yuvarlan›r. Allah ise sizin
yapt›klar›n›zdan asla habersiz de¤ildir. (Bakara Suresi: 74.)
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ve ihtisar edilmifl. Evet, i’caz-› Kur’ân’›n bir esas› olan
icaz, hem hidayet-i Kur’ân’›n bir nuru olan lütf-u irflat ve
hüsnüifham, iktiza ediyorlar ki, Kur’ân’›n muhataplar›
içinde ekseriyeti teflkil eden avama karfl› küllî hakikatleri
ve derin ve umumî düsturlar›, me’lûf ve cüz’î suretler ile
gösterilsin ve fikirleri basit olan umumî avama karfl›, mu-
azzam hakikatlerin yaln›z uçlar› ve basit bir sureti göste-
rilsin. Hem âdet perdesi taht›nda ve zeminin alt›nda ha-
rikulâde olan tasarrufat-› ‹lâhiye, icmalen gösterilsin. ‹flte
bu s›rra binaendir ki, Kur’ân-› Hakîm, flu ayetle diyor:

Ey benîisrail ve ey benîâdem! Sizlere ne olmufl ki,
kalpleriniz tafltan daha camit ve daha ziyade kat›laflm›fl-
t›r. Zira görmüyor musunuz ki, o pek sert ve pek camit
ve toprak alt›nda bir tabaka-i azîme teflkil eden o koca
tafllar, o kadar evamir-i ‹lâhiyeye karfl› mutî ve musahhar
ve icraat-› Rabbaniye alt›nda o kadar yumuflak ve emir-
berdir ki, havada a¤açlar›n teflkilinde tasarrufat-› ‹lâhiye,
ne derece sühuletle cereyan ediyor. Öyle de; tahtezze-
min ve o sert, sa¤›r tafllarda o derece sühulet ve intizam
ile, hatta damarlara karfl› kan›n cevelân› gibi muntazam
su cetvelleri (HAfi‹YE) ve su damarlar›, kemal-i hikmetle o 
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lan aç›klay›c› yaz›.
hakikat: gerçek.
harikulâde: ola¤anüstü.
hidayet-i Kur’ân: Kur’ân’›n yol
göstericili¤i.
hüsnüifham: anlat›m güzelli¤i.
i’caz-› Kur’ân: Kur’ân’›n mu’cizeli-
¤i.
icmalen: k›saca.
icraat-› Rabbaniye: her fleyi ter-
biye eden Allah’a ait fiiller.
ihtisar: k›saltma.
iktiza: gerektirme.
intizam: düzenlilik.
kemal-i hikmet: tam ve eksiksiz
bir hikmet.
kudret-i ‹lâhiye: Cenab-› Allah’›n
gücü.
kudret-i Rabbaniye: Cenab-› Al-
lah’›n gücü.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
küllî: genel.
lütf-u irflat: do¤ru yola erifltirme
nimeti.
me’lûf: al›flm›fl.
muazzam: çok büyük.
muhatap: konuyla ilgili say›lan
kimse.
muhteflem: görkemli.
muntazam: intizaml›, düzenli.
musahhar: boyun e¤en.
mutî: itaat eden.
mühim: önemli.
nebatat: bitkiler.
seyyar: gezici.
sühulet: kolayl›k.
tabaka-i azîme: büyük tabaka.
tahtezzemin: yer alt›.
tasarrufat-› ‹lâhiye: Allah’›n kud-
retiyle yapt›¤› ifller.
tavzif edilmek: görevlendirilmek.
umumî: genel.
zemin: yer.

âdet: kanun.
avam: halk›n büyük k›sm›.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
benîâdem: Âdemo¤ullar›.
benîisrail: ‹srailo¤ullar›.
beyan etmek: aç›klamak, an-
latmak.

binaen: -den dolay›.
camit: sert.
cevelân: dolaflma.
cüz’î suret: küçük  görünüfl.
dayelik: dad›l›k, bak›c›l›k, süt
annelik.
deveran-› dem: kan dolafl›m›. 
düstur: prensip.

ekseriyet: ço¤unluk.
emirber: emir alan.
evamir-i ‹lâhiye: Allah’›n
emirleri.
Fât›r-› Zülcelâl: haflmet sahi-
bi yarat›c› olan Allah.
hafliye: bir kitab›n sayfalar›-
n›n kenar›na veya alt›na yaz›-

HAfi‹YE: Evet, zemin denilen muhteflem ve seyyar saray›n temel tafl›
olan tafl tabakas›n›n Fât›r-› Zülcelâl taraf›ndan tavzif edilen en mühim üç
vazifeyi beyan etmek, ancak Kur’ân’a yak›fl›r.

‹flte birinci vazifesi: Topra¤›n, kudret-i Rabbaniye ile nebatata anal›k
edip yetifltirdi¤i gibi, kudret-i ‹lâhiye ile, tafl dahi, topra¤a dâyelik edip ye-
tifltiriyor.

‹kinci vazifesi: Zeminin bedeninde deveran-› dem hükmünde olan sula-
r›n muntazam cevelân›na hizmetidir. å



tafllarda mukavemet görmeyerek cereyan ediyor. Hem
havada nebatat ve a¤açlar›n dallar›n›n sühuletle suret-i
intiflar› gibi o derece sühuletle köklerin nazik damarlar›,
yer alt›ndaki tafllarda mümanaat görmeyerek evamir-i
‹lâhî ile muntazaman intiflar etti¤ini Kur’ân iflaret ediyor
ve genifl bir hakikati, flu ayetle ders veriyor ve o ders ile,
o kasavetli kalplere bu manay› veriyor ve remzen diyor:

Ey benîisrail ve ey benîâdem! Zaaf ve acziniz içinde
nas›l bir kalp tafl›yorsunuz ki, öyle bir Zat›n evamirine
karfl› o kalp, kasavetle mukavemet ediyor. Hâlbuki, o ko-
ca sert tafllar›n tabaka-i muazzamas›, o Zat›n evamiri
önünde kemal-i ink›yatla karanl›kta nazik vazifelerini
mükemmel ifa ediyorlar. ‹taatsizlik göstermiyorlar. Belki
o tafllar, toprak üstünde bulunan bütün zevilhayata, âb-›
hayatla beraber sair medar-› hayatlar›na öyle bir hazine-
darl›k ediyor ve öyle bir adaletle taksimata vesiledir ve
öyle bir hikmetle tevziata vas›ta oluyor ki, Hakîm-i Zül-
celâl’in dest-i kudretinde, bal mumu gibi ve belki hava gi-
bi yumuflakt›r, mukavemetsizdir ve azamet-i kudretine
karfl› secdededir. Zira toprak üstünde müflahede etti¤i-
miz flu masnuat-› muntazama ve flu hikmetli ve inayetli
tasarrufat-› ‹lâhiye misillü, zemin alt›nda aynen cereyan
ediyor. Belki hikmeten daha acip ve intizamca daha ga-
rip bir surette hikmet ve inayet-i ‹lâhiye tecelli ediyor.
Bak›n›z! En sert ve hissiz o koca tafllar, nas›l bal mumu 

âb-› hayat: hayat suyu.
adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi.
azamet-i kudret: kudretin bü-
yüklü¤ü.
benîâdem: Âdemo¤ullar›.
benîisrail: ‹srailo¤ullar›.
cevelân: dolaflma.
dâye: dad›.
delâil-i vahdaniyet: birlik delille-
ri.
dest-i kudret: kudret eli, yapabil-
me gücü.
deveran-› dem: kan dolafl›m›.
enhar: nehirler.
evamir: emirler, buyruklar.
evamir-i ‹lâhî: Allah’›n emirleri.
Fât›r-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve benzeri olmayan fleyle-
ri yaratan Allah.
Hakîm-i Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük sahibi ve her fleyi hikmetle
yaratan Allah.
hafliye: dipnot.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye.
ifa: yerine getirme.
inayet: yard›m, ihsan.
inayet-i ‹lâhiye: Allah’›n yard›m›.
intiflar: yay›lma.
intizam: düzgünlük, tertipli olma.
itaat: uyma, yerine getirme.
kasavet: keder, kayg›.
kemal-i ink›yat: mükemmel ve
kusursuz boyun e¤me.
kudret-i ‹lâhiye: Allah’›n kudreti,
Allah’›n kudretiyle yapt›¤› ifller, fi-
iller, tasarruflar.
kudret-i Rabbaniye: her fleyi ter-
biye eden Allah’›n sonsuz kudret
ve kuvveti.
masnuat-› muntazam: intizaml›
ve sanatl› olan varl›klar.
medar-› hayat: hayat sebebi.
misillü: benzeri.
muhteflem: ihtiflaml›, görkemli.
mukavemet: dayanma, direnme,
karfl› koyma.
muntazaman: düzenli olarak ola-
rak.
mümanaat: engel olma.
müflahede: gözle görme.

nebatat: bitkiler.
remzen: iflaret ederek.
sair: di¤er, baflka.
seyyar: hareket eden.
suret: biçim, görünüfl.
suret-i intiflar: yay›lma flekli.
sühulet: kolayl›k.

tabaka-i muazzama: aza-
metli tabaka.
taksimat: taksimler, bölüfl-
türmeler.
tasarrufat-› ‹lâhiye: Allah’›n
kudretiyle yapt›¤› ifller.
tavzif: görevlendirme.
tevziat: da¤›tmalar.

uyun: p›narlar, su gözenekle-
ri.
vas›ta: arac›.
vazife-i f›triye: yarat›l›fla ait
vazife.
vesile: vas›ta.
zevilhayat: hayat sahipleri.
zuhur: meydana ç›kma.
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Üçüncü vazife-i f›triyesi: Çeflmelerin ve ›rmaklar›n, uyûn ve enhar›n
muntazam bir mizan ile zuhur ve devamlar›na hazinedarl›k etmektir. Evet,
tafllar, bütün kuvvetiyle ve a¤›zlar›n›n dolusuyla ak›tt›klar› âb-› hayat sure-
tinde delâil-i vahdaniyeti, zemin yüzüne yaz›p serpiyor.



gibi evamir-i tekviniyeye karfl› yumuflakl›k gösteriyorlar
ve memur-u ‹lâhî olan o lâtif sulara, o nazik köklere, o
ipek gibi damarlara o derece mukavemetsiz ve kasavet-
sizdir. Güya bir âfl›k gibi, o lâtif ve güzellerin temas›yla
kalbini parçal›yor, yollar›nda toprak oluyor.

Hem, 
1 $G pá ǹ«°rûnN røpe o§pÑr¡nj nÉnŸ Én¡ræpe s¿pGnh ile flöyle bir haki-

kat-i muazzaman›n ucunu gösteriyor ki: Taleb-i rü’yet
hâdisesinde meflhur da¤›n tecelli ile parçalanmas› ve tafl-
lar›n›n da¤›lmas› gibi, umum rûy-i zeminde, asl›, sudan
incimat etmifl, âdeta yekpare tafllardan ibaret olan ekser
da¤lar›n zelzele veya baz› hâdisat-› arziye suretinde tecel-
liyat-› Celâliye ile, o da¤lar›n yüksek zirvelerinden o hafl-
yet verici tecelliyat-› Celâliyenin zuhuruyla tafllar parçala-
narak, bir k›sm› ufalan›p topra¤a kalbolup, nebatata
menfle olur. Di¤er bir k›sm› tafl kalarak, yuvarlan›p dere-
lere, ovalara da¤›l›p, sekene-i zeminin meskeni gibi bir-
çok ifllerinde hizmetkârl›k ederek ve mahfî baz› hikem ve
menafi için kudret ve hikmet-i ‹lâhiyeye secde-i itaat ede-
rek, desatir-i hikmet-i Sübhaniyeye emirber fleklini al›-
yorlar.

Elbette, o haflyetten o yüksek mevkii terk edip müte-
vaziâne afla¤› yerleri ihtiyar etmek ve o mühim menfaat-
lere sebep olmak; beyhude olmay›p, bafl›bofl de¤il ve te-
sadüfî dahi olmad›¤›n›, belki bir Hakîm-i Kadîr’in tasar-
rufat-› hakîmânesiyle, o intizams›zl›k içinde zahir nazara
görünmeyen bir intizam-› Hakîmâne bulundu¤una delil
ise; o tafllara müteallik faydalar, menfaatler ve onlar,
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haflyet: korku, ürperti.
hikem: hikmetler.
hikmet-i ‹lâhiye: mahlûkat›n ya-
rat›l›fl›nda Allah’›n gayeleri.
hikmet-i Sübhaniye: Allah’a
mahsus hikmet.
hizmetkâr: hizmetçi.
incimat: donma, buz hâline gir-
me.
intizam: düzgünlük, tertipli olma.
intizam-› hakîmâne: hikmetlice
olan düzen, tertip.
kasavet: sertlik, kat›l›k.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
lâtif: güzel, narin yumuflak, hofl.
mahfî: gizli.
memur-u ‹lâhî: Allah’›n memuru.
menafi: menfaatler, faydalar.
menfaat: fayda, kâr, gelir, ihtiyaç
karfl›l›¤› olan fley.
menfle: nefl’et etti¤i yer, beslenip
yetiflilen yer.
mevki: yer, mekân.
mukavemet: bir gücün tesirine
karfl› koyan güç, direnç.
müteallik: alâkal›, ilgili.
mütevaziâne: alçak gönüllülükle.
nebatat: bitkiler.
rûy-i zemin: yeryüzü.
secde-i itaat: itaat secdesi; bo-
yun e¤meyi kabul etmeyi bildi-
ren secde.
sekene-i zemin: dünyada otu-
ranlar.
taleb-i rü’yet: Hz. Mûsa’n›n (a.s.)
Cenab-› Hakk› görmek istemesi.
tasarrufat-› hakîmâne: Allah’›n
hikmetle yapt›¤› idare ve icraat-
lar.
tecelli: görünme.
tecelliyat-› Celâliye: Allah’›n bü-
yüklü¤ünün tecellileri, görüntüle-
ri.
tesadüfî: rastgele.
zahir: d›fl yüz, görünüfl.
zelzele: yer sars›nt›s›, deprem.
zuhur: görünme, meydana ç›k-
ma.

beyhude: bofluna.
desatir: düsturlar, kaideler.
emirber: emir alan.
evamir-i tekviniye: varl›¤›n

yarat›l›fl›yla ilgili ifller.
hâdisat-› arziye: yeryüzü hâ-
diseleri.
hakikat-i muazzama: büyük

hakikat. 
Hakîm-i Kadîr: sonsuz kuv-
vet ve kudret sahibi ve her
fleyi hikmetle yaratan, Allah.

1. Öyle tafllar vard›r ki, Allah’›n korkusundan parçalan›p afla¤›lara yuvarlan›r. (Bakara Suresi:

74.)



üstünde yuvarland›klar› da¤›n cesedine giydirilen ve çi-
çek ve meyvelerin murassaat›yla münakkafl ve müzeyyen
olan gömleklerin kemal-i intizam› ve hüsnüsanat›; kat’î,
flüphesiz flahadet eder.

‹flte, flu üç ayetin, hikmet nokta-i nazar›nda ne kadar
k›ymettar oldu¤unu gördünüz. fiimdi bak›n›z, Kur’ân’›n
letafet-i beyan›na ve i’caz-› belâgatine; nas›l flu zikrolu-
nan büyük ve genifl ve ehemmiyetli hakikatlerin uçlar›n›
üç f›kra içinde üç vak›a-i meflhure ve meflhude ile göste-
riyor ve medar-› ibret üç hâdise-i uhray› hat›rlatmakla lâ-
tif bir irflat yapar; mukavemetsûz bir zecreder.

Meselâ, ikinci f›krada der:
1

oAnBÉŸrG o¬ræpe oêoôrîn«na o≥s≤°sûnj nÉnŸ Én¡ræpe s¿pGnh
fiu f›kra ile, Hazret-i Mûsa Aleyhisselâm›n asas›na kar-

fl› kemal-i flevk ile inflikak edip on iki gözünden on iki
çeflme ak›tan tafla iflaret etmekle, flöyle bir manay› ifham
ediyor ve manen diyor:

Ey benîisrail! Bir tek mu’cize-i Mûsa’ya (a.s.) karfl› ko-
ca tafllar yumuflar, parçalan›r; ya haflyetinden veya süru-
rundan a¤layarak sel gibi yafl ak›tt›¤› hâlde, hangi insaf-
la bütün mu’cizat-› Mûseviyeye (a.s.) karfl› temerrüt ede-
rek a¤lamay›p gözünüz cümut ve kalbiniz kat›l›k ediyor?

Hem, üçüncü f›krada der:
2 $G pá ǹ«°rûnN røpe o§pÑr¡nj nÉnŸ Én¡ræpe s¿pGnh

fiu f›kra ile, Tur-i Sina’daki münacat-› Mûseviyede
(a.s.) vuku bulan tecelliye-i Celâliye heybetinden koca 

benîisrail: ‹srailo¤ullar›, Yahudi-
ler.
cümut: donukluk, sertlik.
ehemmiyet: önemli, de¤erli.
hâdise-i uhra: baflka olay.
hakikat: gerçek.
haflyet: korku, ürperti.
hüsnüsanat: sanattaki güzellik.
i’caz-› belâgat: belâgatin mu’ci-
zeli¤i.
ifham: anlatma, bildirme.
inflikak: yar›lma, çatlama.
irflat: do¤ru yolu gösterme.
kat’î: kesin.
kemal-i intizam: tam ve eksiksiz
düzen.
kemal-i flevk: tam ve kusursuz
bir istek.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
lâtif: hofl, güzel.
letafet-i beyan: ifadenin güzelli-
¤i.
medar-› ibret: ibret sebebi.
meflhut: flahadet edilen
mu’cizat-› Mûseviye: Hz. Mû-
sa’n›n mu’cizeleri.
mu’cize-i Mûsa: Hz. Mûsa’n›n
mu’cizesi.
mukavemetsûz: mukavemeti k›-
ran.
murassaat: murassalar, süslen-
mifl fleyler.
münacat-› Mûseviye: Hz. Mû-
sa’n›n duas›.
münakkafl: nak›fll›.
müzeyyen: ziynetlendirilmifl,
süslenmifl.
nokta-i nazar: bak›fl aç›s›.
sürur: sevinç, mutluluk.
flahadet: flahitlik.
tecelliye-i celâliye: Allah’›n bü-

yüklü¤ünün tecellileri.
temerrüt: inat etme, hakk›
kabulde direnme.

tur-u Sina: Mûsa Peygambe-
rin Allah kelâm›na nail oldu¤u
da¤›n ismi. 

vak›a-i meflhure: meflhur hâ-
dise.
zecir: önleme, yasaklama.

1. Öyle tafllar vard›r ki, yar›l›r da aralar›ndan sular akar. (Bakara Suresi: 74.)

2. Öyle tafllar vard›r ki, Allah’›n korkusundan parçalan›p afla¤›lara yuvarlan›r. (Bakara Suresi:
74.)
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da¤ parçalan›p da¤›lmas› ve o haflyetten tafllar›n etrafa
yuvarlanmas› olan vak›a-i meflhureyi ihtar ile flöyle bir
manay› ders veriyor ki:

Ey kavm-i Mûsa! Nas›l Allah’tan korkmuyorsunuz?
Hâlbuki, tafllardan ibaret olan da¤lar, Onun haflyetinden
ezilip da¤›l›yor ve sizden ahz-› misak için üstünüzde Ce-
bel-i Tur’u tuttu¤unu, hem taleb-i rü’yet hâdisesinde da-
¤›n parçalanmas›n› bilip ve gördü¤ünüz hâlde, ne cesa-
retle Onun haflyetinden titremeyip kalbinizi kat›l›k ve ka-
savette bulunduruyorsunuz?

Hem, birinci f›krada diyor:
1

oQÉn¡rfn’rG o¬ræpe oôsénØnànj nÉnŸ pInQÉnépërdG nøpe s¿pGnh
Bu f›kra ile, da¤lardan nebean eden Nil-i mübarek,

Dicle ve F›rat gibi ›rmaklar› hat›rlatmakla, tafllar›n eva-
mir-i tekviniyeye karfl› ne kadar harikanüma ve mu’cize-
vari bir surette mazhar ve musahhar oldu¤unu ifham
eder. Ve onunla böyle bir manay› müteyakk›z kalplere
veriyor ki:

fiöyle azîm ›rmaklar›n, elbette mümkün de¤il, flu da¤-
lar hakikî menbalar› olsun. Çünkü, faraza o da¤lar tama-
men su kesilse ve mahrutî birer havuz olsalar, o büyük
nehirlerin flöyle sür’atli ve kesretli cereyanlar›na muvaze-
neyi kaybetmeden, birkaç ay ancak dayanabilirler. Ve o
kesretli masarife karfl›, galiben bir metre kadar toprakta
nüfuz eden ya¤mur, kâfi varidat olamaz. Demek ki, flu
enhar›n nebeanlar›, adî ve tabiî ve tesadüfî bir ifl de¤ildir.
Belki pek harika bir surette, Fât›r-› Zülcelâl onlar› s›rf ha-
zine-i gayptan ak›tt›r›yor.
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man.
hâdise: vak›a, olay.
harikanüma: harika gösteren.
haflyet: korku, dehflet.
hazine-i gayp: var olan fakat gö-
rünmeyen hazine.
ifham: anlatma, bildirme.
ihtar: hat›rlatma.
kâfi: yeterli.
kasavet: sertlik, kat›l›k.
kavm-i Mûsa: Mûsa’n›n kavmi,
halk›.
kesret: çokluk, ziyadelik.
mahrutî: koni fleklinde olan.
masarif: masraflar, harcamalar.
mazhar: nail olma, flereflenme.
menba: kaynak, her hangi bir fle-
yin ç›kt›¤› yer.
mu’cizevari: mu’cize gibi.
musahhar: boyun e¤en.
muvazene: denge.
müteyakk›z: uyan›k.
nebean: yerden ç›kma, kaynama.
Nil-i mübarek: mübarek Nil Neh-
ri.
nüfuz: iflleme.
taleb-i rü’yet: Hz. Mûsa’n›n Ce-
nab-› Hakk› görmek istemesi.
tesadüfî: rastgele.
vak›a-i meflhure: meflhur olay.
varidat: gelirler.

ahz-› misak: söz ve yemin al-
ma.
azîm: büyük.
Cebel-i Tur: Tur Da¤›, Hz. Mû-
sa’n›n Allah’›n kelâm›na nail

oldu¤u da¤›n ismi.
cereyan: ak›fl, ak›nt›.
enhar: ›rmaklar, nehirler.
evamir-i tekviniye: varl›¤›n
yarat›l›fl›yla ilgili ifller.

faraza: farz edelim ki.
Fât›r-› Zülcelâl: sonsuz bü-
yüklük sahibi ve benzeri ol-
mayan fleyleri yaratan Allah.
galiben: çok kere, ço¤u za-

1. Öyle tafllar vard›r ki, ba¤r›ndan nehirler akar. (Bakara Suresi: 74.)



‹flte, bu s›rra iflareten bu manay› ifade için hadiste ri-
vayet ediliyor ki: “O üç nehrin her birine Cennetten bi-
rer katre her vakit daml›yor ve ondan bereketlidirler.”
Hem bir rivayette denilmifl ki: “fiu üç nehrin menbalar›,
Cennettendir.”1 fiu rivayetin hakikati fludur ki: Madem
esbab-› maddiye, flunlar›n bu derece kesretli nebean›na
kabil de¤ildir. Elbette menbalar›, bir âlem-i gayptad›r ve
gizli bir hazine-i rahmetten gelir ki, masarif ile varidat›n
muvazenesi devam eder.

‹flte Kur’ân-› Hakîm, flu manay› ihtar ile flöyle bir ders
veriyor ki, der: Ey benîisrail ve ey benîâdem! Kalp kat›-
l›¤› ve kasavetinizle öyle bir Zat-› Zülcelâl’in evamirine
karfl› itaatsizlik ediyorsunuz ve öyle bir fiems-i Serme-
dî’nin ziya-i marifetine gafletle gözlerinizi yumuyorsunuz
ki, M›s›r’›n›z› Cennet suretine çeviren Nil-i mübarek gibi
koca nehirleri, adî, camit tafllar›n a¤›zlar›ndan ak›t›p
mu’cizat-› kudretini, flevahid-i vahdaniyetini o koca ne-
hirlerin kuvvet ve zuhur ve ifazalar› derecesinde kâinat›n
kalbine ve zeminin dima¤›na vererek, cin ve insin kulûp
ve ukulüne isale ediyor. Hem, hissiz, camit baz› tafllar›
böyle acip bir tarzda (HAfi‹YE) mu’cizat-› kudretine mazhar 

âlem-i gayp: gayp âlemi, görün-
meyen, fakat varl›¤› kesin olan
baflka dünyalar.
asl-› hilkat-i arz: dünyan›n yara-
t›l›fl›n›n asl›, ilk hali.
benîâdem: Âdemo¤ullar›, insan-
lar.
benîisrail: ‹srailo¤ullar›, Yahudi-
ler.
camit: sert, cans›z.
Cebel-i Kamer: Afrika’da Nil Neh-
rinin ç›kt›¤› da¤›n ismi.
delâlet: delil olma.
esbab-› maddiye: maddî sebep-
ler.
evamir: emirler, buyruklar.
Fât›r-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve benzeri olmayan fleyle-
ri yaratan Allah.
hafliye: bir kitab›n sayfalar›n›n
kenar›na veya alt›na yaz›lan aç›k-
lay›c› yaz›.
hazine-i rahmet: rahmet hazine-
si.
hilkaten: yarat›l›fltan, f›traten.
ifaza: feyizlendirme, bereketlen-
dirme.
ihtar: hat›rlatma.
incimat: donma, cans›zlaflma.
isale: ak›tma.
kabil: kabiliyetli, istidatl›.
kasavet: kat›l›k, duygusuzluk.
katre: damla.
kulup: kalpler.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
madde-i mayia: s›v› madde.
masarif: masraflar, harcamalar.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› yer, zu-
hur etti¤i, göründü¤ü yer.
menba: kaynak, her hangi bir fle-
yin ç›kt›¤› yer.
mu’cizat-› kudret: kudret mu’ci-
zeleri.
muvazene: denklik, denge.
nebean: yerden ç›kma, kaynama.
Nil-i mübarek: mübarek Nil Neh-
ri.
nur-u marifet: Allah’› tan›ma ve
bilme nuru.
rivayet edilmek: anlat›lmak, an-

lat›m.
fiems-i Sermedî: daimî her
fleyi nurland›ran Allah.
flevahid-i vahdaniyet: Al-
lah’›n birli¤inin flahitleri.
tenzih etmek: kusur kondur-

mamak.
tesbihat-› nebeviye: Pey-
gamberimizin tesbihleri, söz
ve zikirleri.
ukul: ak›llar.
varidat: gelirler.

Zat-› Zülcelâl: celâl ve büyük-
lük sahibi zat, Allah.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur, par-
lakl›k.
ziya-i marifet: bilgi ›fl›¤›.
zuhur: meydana ç›kma.

1. Müslim, Cennet: 26; Müsned, 2:289, 440; Münavi, Feyzü’l-Kadîr, 5:381.

2. Arz›, donmufl bir çeflit suyun üzerinde yayan Zat› her türlü noksan s›fatlardan tenzih ede-
rim.” (Mecmuatü’l-Ahzab, 1:304; 2:554.)
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HAfi‹YE: Nil-i mübarek Cebel-i Kamerden ç›kt›¤› gibi, Dicle’nin en mü-
him bir flubesi Van vilâyetinden, Müküs Nahiyesinden bir kayan›n ma¤a-
ras›ndan ç›k›yor. F›rat’›n da mühim bir flubesi, Diyadin taraflar›nda bir
da¤›n ete¤inden ç›k›yor. Da¤lar›n asl›, hilkaten bir madde-i mayiadan
incimat etmifl tafllar oldu¤u fennen sabittir. Tesbihat-› Nebeviyeden olan,
2 mónªnL mABÉne '¤nY ¢nVrQn’rG n§n°ùnH røne n¿ÉnërÑ°oS kat’î delâlet ediyor ki, asl-› hilkat-i arz

flöyledir ki: å



etmesi; Güneflin ziyas›, Günefli gösterdi¤i gibi, o Fât›r-›
Zülcelâl’i gösterdi¤i hâlde, nas›l Onun o nur-u marifetine
karfl› kör olup görmüyorsunuz?

‹flte flu üç hakikate nas›l bir belâgat giydirilmifl gör. Ve
belâgat-i irfladiyeye dikkat et. Acaba hangi kasavet ve
kat›l›k vard›r ki, böyle hararetli flu belâgat-i irflada karfl›
dayanabilsin; ezilmesin?

‹flte bafltan buraya kadar anlad›nsa, Kur’ân-› Hakîm’in
irfladî bir lem’a-i i’caz›n› gör, Allah’a flükret!
1 oº«/µn`◊r G oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG BÉ'ænàrªs∏nY Éne s’pG BÉ'ænd nºr∏pY '’ n∂nfÉnërÑ°oS
nÚ/e'G =/¬pàne rópîpd Énær≤uanhnh ∆'VrônJnh tÖpëoJ Énªnc p¿'Grôo≤rdG nQGnôr°SnG Énærªu¡na -nG

@ nÚ/ªpMGsôdG nºnMrQnG BÉnj n∂pànªrMnôpH
/¬pd'G '=¤nYnh oº«`/µn◊r G o¿nGrôo≤rdG p¬r«n∏nY n∫põrfoG røne n=¤nY rºu∏n°Snh uπn°U sºo¡s∏dnG

2@ nÚ/©nªrLnG =/¬pÑrën°Unh

®
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belâgat-i irfladiye: do¤ru yola
sevk eden, Allah’a yak›nl›k yolu-
nu gösteren belâgat.
belâgat-› irflat: do¤ru yola sevk
eden belâgat.
emr-i ‹lâhî: Allah’›n emri.
Hakîm-i Rahîm: her fleyi gaye ve
hikmetlerle yaratan, çok çok
merhametli, Allah.
hararet: coflkunluk, heyecanl›l›k.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye.
hilkat-i arz: yerin yarat›l›fl›.
incimat: donma.
irfladî: do¤ru yolu göstermekle il-
gili.
izn-i ‹lâhî: Allah’›n izni.
kasavet: sertlik, kat›l›k.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
lâf›z: kelime.
lem’a-i i’caz: mu’cizelik par›lt›s›.
makar: mesken.
Mecmuatü’l-Ahzab: fieyh Ah-
med Ziyaeddin Gümüflhanevî’nin
üç ciltlik dua kitab›.
merhamet: flefkat göstermek.
muhakkak: flüphesiz.
muvaffak: Allah’›n yard›m›na na-
il olmufl kifli.
rahmet: merhamet etme, flefkat
gösterme.
salât: Hz. Muhammed’e, ashab›-
na, ailesine Allah’›n rahmet ve
ma¤firetini, meleklerin isti¤far›n›
ve mü’minlerin dualar›n› dileme.
tenzih: Allah’› flan›na lây›k olma-
yan fleylerden, her türlü eksik ve
noksandan uzak ve yüce tutma.
zevilhayat: canl›, hayat sahipleri.
ziya: ›fl›k.
nur-u marifet: Allah’› bilmenin
sebep oldu¤u ayd›nl›k.

âmin: “Yâ Rabbi! Öyle olsun,
kabul eyle!” anlam›nda du-
an›n sonunda söylenir.

Bakara Suresi: Kur’ân’›n 2.
suresi.

belâgat: sözün düzgün, ku-

sursuz, yerinde ve hâlin ve
makam›n icab›na göre söy-
lenmesi.

1. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize ö¤retti¤inden baflka hiçbir bilgimiz yok-
tur. Muhakkak ki Sen her fleyi hakk›yla bilir, her ifli hikmetle yapars›n. (Bakara Suresi: 32.)

2. Allah’›m! Sevdi¤in ve raz› oldu¤un flekilde Kur’ân’›n s›rlar›n› anlamay› nasip eyle. Ona hiz-
met etmeye bizi muvaffak k›l. Âmin. Bunu rahmetinle yap ey merhamet edenlerin en mer-
hametlisi! Allah’›m! Kur’ân-› Hakîm’in indi¤i zat›n kendisine, bütün Âl ve Ashab›na salât ve se-
lâm eyle.

Su gibi bir madde, emr-i ‹lâhî ile incimat eder, tafl olur. Tafl, izn-i ‹lâhî
ile toprak olur. Tesbihteki “arz” lâfz›, toprak demektir. Demek o su çok
yumuflakt›r, üstünde durulmaz. Tafl çok serttir, ondan istifade edilmez.
Onun için, Hakîm-i Rahîm topra¤› tafl üstünde serer, zevilhayata makar
eder.



Yirminci Sözün ‹kinci Makam›
MU’C‹ZAT-I ENB‹YA YÜZÜNDE PARLAYAN

B‹R LEM’A-‹ ‹’CAZ-I KUR’ÂN

(Ahirdeki iki sual ve iki cevaba dikkat et.)

W
1@ mÚ/Ñoe mÜÉnà p̀c ≈/a s’pG ¢mùpHÉnj n’ nh mÖrWnQ n’ nh

ON DÖRT SENE evvel (flimdi otuz seneden geçti), flu
ayetin bir s›rr›na dair ‹flaratü’l-‹’caz 2 nam›ndaki tefsirim-
de Arabiyyülibare bir bahis yazm›flt›m. fiimdi, arzular›
bence ehemmiyetli olan iki kardeflim, o bahse dair Türk-
çe olarak bir parça izah istediler. Ben de Cenab-› Hak-
k›n tevfikine itimaden ve Kur’ân’›n feyzine istinaden di-
yorum ki:

Bir kavle göre, Kitab-› Mübin, Kur’ân’dan ibarettir.
Yafl ve kuru her fley içinde bulundu¤unu, flu ayet-i keri-
me beyan ediyor. Öyle mi? Evet, her fley içinde bulunur.
Fakat herkes her fleyi içinde göremez. Zira muhtelif de-
recelerde bulunur. Bazen çekirdekleri, bazen nüveleri,
bazen icmalleri, bazen düsturlar›, bazen alâmetleri, ya
sarahaten, ya iflareten, ya remzen, ya iphamen, ya ihtar
tarz›nda bulunurlar. Fakat ihtiyaca göre ve maksad-›
Kur’ân’a münasip bir tarzda ve iktiza-i makam münase-
betinde flu tarzlar›n birisiyle ifade ediliyor.

ahir: son.
alâmet: iflaret.
Arabiyyülibare: Arapça ibare.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n ayeti.
bahis: konu.
Cenab-› Hak: Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi yüce
Allah.
düstur: kaide, esas.
ehemmiyet: önemli olma.
feyiz: bereket, irfan, ihsan.
i’caz-› Kur’ân: Kur’ân’›n mu’cizeli-
¤i.
icmal: özet, hulâsa, esas.
ihtar: hat›rlatma.
iktiza-i makam: makam›n gere-
¤i.
iphamen: kapal› b›rakarak.
istinaden: dayanarak.
‹flaratü’l-i’caz: Bediüzzaman Said
Nursî’nin, Risale-i Nur Külliyat›nda
yer alan bir eseri.
itimat: güvenme.
kavil: söz.
Kitab-› Mübin: iyiyi ve kötüyü,
güzel ve çirkini, hayr› ve flerri,
do¤ru yolu bildiren kitap.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
lem’a: par›lt›.
maksad-› Kur’ân: Kur’ân’›n mak-
sad›.
mu’cizat-› enbiya: peygamberle-
rin mu’cizeleri.
münasebet: ba¤, ilgi, alâka.
münasip: uygun.
nüve: öz.
Rahîm: merhamet eden, koru-
yan Allah.
Rahman: rahmeti bütün herkese
yay›lan ve bütün yarat›lm›fllar›n
r›z›klar›n› ve geçim flekillerini içi-

ne alan rahmetin sahibi Allah.
remzen: iflaret ederek.

sarahaten: aç›kça.
tefsir: Kur’ân’›n anlam›, yoru-

mu.
tevfik: baflar›, muvaffak›yet.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • Yafl ve kuru ne varsa apaç›k bir kitapta yaz›lm›fl-
t›r. (En’am Suresi: 59.)
2. ‹flaratü'l-‹'caz 1914-1916 y›llar› aras›nda Birinci Dünya Savafl› esnas›nda cephede iken telif
edilmifl; 1918 y›l›nda ise neflredilmifltir.
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Ezcümle: Beflerin sanat ve fen cihetindeki terakkiyat-
lar›n›n neticesi olan havarik-› sanat ve garaib-i fen olarak
tayyare, elektrik, flimendifer, telgraf gibi fleyler vücuda
gelmifl ve beflerin hayat-› maddiyesinde en büyük mevki
alm›fllar. Elbette umum nev-i beflere hitap eden Kur’ân-›
Hakîm, flunlar› mühmel b›rakmaz. Evet, b›rakmam›fl. ‹ki
cihet ile onlara da iflaret etmifltir.

• Birinci cihet: Mu’cizat-› enbiya suretiyle.

• ‹kinci k›s›m fludur ki: Baz› hâdisat-› tarihiye suretin-
de iflaret eder. Ezcümle:

Én¡r«n∏nY rºog rPpG @ pOƒobnƒrdG päGnPpQÉsædnG @ pOhoórNo’rG oÜÉnë°rUnG nπpàob
rºo¡ræpe Gƒoªn≤nf Énenh @ lOƒo¡o°T nÚ/æperDƒoªrdÉpH n¿ƒo∏n©rØnjÉne '¤nY rºognh @ lOƒo©ob

(HAfi‹YE 1)      1@ pó«/ªn◊rG põj/õn©rdG $ÉpH GƒoæperDƒoj r¿nG B s’pG
Keza
2@ n¿oƒÑncrônj Éne /¬p∏rãpe røpe rºo¡nd Énær≤n∏nNnh @ p¿ƒoër°ûnŸrG p∂r∏oØrdG ≈pa

gibi ayetlerle flimendifere iflaret etti¤i gibi,

lìÉnÑ°rüpe Én¡«/a mI'ƒµ°rûpªnc /√pQƒof oπnãne ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG oQƒof *nG
røpe oónbƒoj wiuQoO lÖncrƒnc Én¡sfnÉnc oánLÉnLtõdnG mánLÉnLoR ≈/a oìÉnÑ°rüpªrdnG
oÅ=°/†oj Én¡oàrjnR oOÉnµnj más«pHrônZ n’nh más«pbrôn°T n’ mánfƒoàrjnR máncnQÉnÑoe mInônén°T
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ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
befler: insanl›k.
cihet: yön.
ezcümle: bu cümleden olarak
meselâ.
garaib-i fen: fennin flafl›rt›c› ve
hayret verici fleyleri.
hâdisat-› tarihiye: tarihî hâdise-
ler.
hafliye: bir kitab›n sayfalar›n›n
kenar›na veya alt›na yaz›lan aç›k-
lay›c› yaz›, dipnot.
havarik-› sanat: sanat harikalar›.
hayat-› maddiye: yaflad›¤›m›z
hayat.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
mevki: yer.
mu’cizat-› enbiya: peygamberle-
rin mu’cizeleri.
mühmel: ihmal edilmifl, önemsiz.
nev-i befler: bütün insanlar.
suret: biçim.
flimendifer: demiryolu, tren.
tayyare: uçak.
terakkiyat: terakkiler, ilerleme-
ler, geliflmeler.

1. Uhdud Ashab›na lânet olundu. Tutuflturduklar› ateflin karfl›s›na oturur, mü’minlere yapt›k-
lar› iflkenceyi seyrederlerdi. O mü’minlerden intikam almalar›n›n sebebi, onlar›n, kudreti her
fleye galip olan ve her türlü övgüye lây›k bulunan Allah’a iman etmifl olmalar›ndan baflka bir
fley de¤ildi. (Büruc Suresi: 4-8.)

2. Dolu gemilerde tafl›mam›z ve bunun gibi daha nice binekleri onlar için yaratm›fl olmam›z...
(Yâsin Suresi: 41-42.)

HAfi‹YE 1: fiu cümle iflaret ediyor ki, flimendiferdir. Âlem-i ‹slâm› esaret
alt›na alm›flt›r. Kâfirler onunla ‹slâm› ma¤lûp etmifltir.



1

oABÉ°nûnj røne /√pQƒoæpd *G …pór¡nj mQƒof '¤nY (HAfi‹YE)

lQƒof lQÉnf o¬r°ùn°ùrªnJ rºnd rƒndnh
ayeti, pek çok envara, esrara iflaretle beraber elektri¤e
dahi remzediyor.

fiu ikinci k›s›m, hem çok zatlar onlarla u¤raflt›¤›ndan,
hem çok dikkat ve izaha muhtaç oldu¤undan ve hem
çok oldu¤undan, flimdilik flimendifer ve elektri¤e iflaret
eden flu ayetlerle iktifa edip o kap›y› açmayaca¤›m.

Birinci k›s›m ise, mu’cizat-› enbiya suretinde iflaret edi-
yor. Biz dahi o k›s›mdan baz› numuneleri misal olarak
zikredece¤iz.

Mukaddeme
‹flte, Kur’ân-› Hakîm, enbiyalar›, insan›n cemaatlerine

terakkiyat-› maneviye cihetinde birer pifldar ve imam
gönderdi¤i gibi, yine insanlar›n terakkiyat-› maddiye su-
retinde dahi, o enbiyan›n her birisinin eline baz› harika-
lar verip yine o insanlara birer ustabafl› ve üstat etmifltir.
Onlara mutlak olarak ittibaa emrediyor.

‹flte, enbiyalar›n manevî kemalât›n› bahsetmekle in-
sanlar› onlardan istifadeye teflvik etti¤i gibi, mu’cizatla-
r›ndan bahis dahi, onlar›n nazirelerine yetiflmeye ve tak-
litlerini yapmaya bir teflviki iflmam ediyor. Hatta denile-
bilir ki, manevî kemalât gibi maddî kemalât› ve harikalar›

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi.
cemaat: topluluk.
cihet: yön.
enbiya: nebîler, peygamberler.
envar: nurlar, ›fl›klar.
esaret: esirlik.
esrar: s›rlar.
fanus: içinde mum yak›lan bü-
yük fener.
hafliye: bir kitab›n sayfalar›n›n
kenar›na veya alt›na yaz›lan aç›k-
lay›c› yaz›, dipnot.
iktifa: yeterli bulma, kâfi görme.
imam: rehber.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
iflmam: koklatma; hafif olarak
duyurma, ç›tlatma.
ittiba: tâbi olma, uyma.
izah: aç›kça ortaya koyma.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
kandil: lâmba.
kemalât: faziletler, iyilikler, ol-
gunluklar.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
manevî: manaya ait.
misal: numune, örnek.
mu’cizat: mu’cizeler.
mu’cizat-› enbiya: peygamberle-
rin mu’cizeleri.
mukaddeme: ön söz, girifl.
mü’min: iman eden, inanan.
mübarek: feyizli, bereketli.
nazire: örnek, benzer.
numune: örnek.
nur: ›fl›k, flule.
pifldar: öncü.
remiz: iflaret.
suret: biçim, tarz.
flimendifer: tren.
taklit: sahte.
terakkiyat-› maddiye: maddî
ilerlemeler, geliflmeler.
terakkiyat-› maneviye: manevî
yükselmeler.
teflvik: flevklendirmek, istek
uyand›rmak.
üstat: ö¤retmen, usta.

1. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali, bir lâmba yuvas› gibidir ki, onda bir
kandil vard›r. Kandil de cam fanus içindedir. Cam fanus ise, inci gibi parlayan bir y›ld›za ben-
zer ki, ne do¤uya, ne de bat›ya ait olmayan mübarek bir a¤ac›n yak›t›ndan tutuflturulur. Onun
yak›t›, kendisine atefl dokunmasa bile ›fl›k verecek kabiliyettedir. O nur üstüne nurdur. Allah
diledi¤ini nuruna kavuflturur. (Nur Suresi: 35.)

2. Onun yak›t›, kendisine atefl dokunmasa bile ›fl›k verecek kabiliyettedir. (Nur Suresi: 35.)
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HAfi‹YE: 2 mQƒof '¤nY lQƒof lQÉnf o¬°rùn°ùrªnJ rºnd rƒndnh oÅ=°p†oj Én¡oàrjnR oOÉnµnj cümlesi, o remzi

›fl›kland›r›yor.



dahi en evvel mu’cize eli nev-i beflere hediye etmifltir. ‹fl-
te Hazret-i Nuh’un (aleyhisselâm) bir mu’cizesi olan sefi-
ne ve Hazret-i Yusuf’un (aleyhisselâm) bir mu’cizesi olan
saati, en evvel beflere hediye eden, dest-i mu’cizedir. Bu
hakikate lâtif bir iflarettir ki, sanatkârlar›n ekseri, her bir
sanatta birer peygamberi pir ittihaz ediyor. Meselâ, ge-
miciler Hazret-i Nuh’u (aleyhisselâm), saatçiler Hazret-i
Yusuf’u (aleyhisselâm), terziler Hazret-i ‹dris’i (aleyhisse-
lâm).

Evet, madem Kur’ân’›n her bir ayeti, çok vücuh-u ir-
fladî ve müteaddit cihat-› hidayeti oldu¤unu, ehl-i tahkik
ve ilm-i belâgat ittifak etmifller; öyle ise Kur’ân-› Mu’ci-
zülbeyan’›n en parlak ayetleri olan mu’cizat-› enbiya
ayetleri, birer hikâye-i tarihiye olarak de¤il, belki onlar,
çok maani-i irfladiyeyi tazammun ediyorlar. Evet, mu’ci-
zat-› enbiyay› zikretmesiyle fen ve sanat-› befleriyenin ni-
hayet hududunu çiziyor, en ileri gayat›na parmak bas›-
yor, en nihayet hedeflerini tayin ediyor; beflerin arkas›na
dest-i teflviki vurup, o gayeye sevk ediyor. Zaman-› ma-
zi, zaman-› müstakbel tohumlar›n›n mahzeni ve fluunat›-
n›n âyinesi oldu¤u gibi; müstakbel dahi mazinin tarlas› ve
ahvalinin âyinesidir. fiimdi misal olarak o çok vâsi men-
badan yaln›z birkaç numunelerini beyan edece¤iz.

Meselâ, Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm›n bir mu’ci-
zesi olarak teshir-i havay› beyan eden

1

lôr¡n°T Én¡oMGnhnQnh lôr¡n°T ÉngthoóoZ níjuôdG nø'ªr«n∏°oùpdnh
ayeti, “Hazret-i Süleyman, bir günde havada tayeran ile 
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ranlar.
ekser: ço¤u.
gayat: gayeler, amaçlar.
hakikat: gerçek. 
hikâye-i tarihiye: tarihî hikâye.
hudut: s›n›r.
ilm-i belâgat: belâgat ilmi.
ittifak: bir konuda, ortak bir ga-
yede anlaflma, fikir birli¤i etme.
ittihaz: kabul etme, sayma.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân
lâtif: hofl, güzel.
maani-i irfladiye: do¤ru yolu gös-
teren ifadeler.
mazi: geçmifl zaman.
menba: kaynak.
mu’cizat-› enbiya: peygamberle-
rin mu’cizeleri.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
müstakbel: gelecek zaman.
müteaddit: türlü türlü, çeflitli.
nev-i befler: insanl›k, bütün in-
sanlar.
nihayet: son.
numune: örnek, misal.
pir: bir esnaf toplulu¤un ün veya
bir mesle¤in kurucusu ve bafl›
olarak kabul edilen zat.
sanat-› befleriye: insan sanat›.
sefine: gemi.
fluunat: hâdiseler, olaylar.
tayeran: uçma.
tayin: gösterme, belirtme.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma.
teshir-i hava: havan›n emir alt›-
na al›nmas›.
vâsi: genifl, engin.
vücuh-u irfladî: irflat yönleri, do¤-
ru yolu gösterme flekilleri.
zaman-› mazi: geçmifl zaman.
zaman-› müstakbel: gelecek za-
man.

ahval: durumlar, hâller.
âyine: ayna.
befler: insanl›k.

beyan: anlatma.

cihat-› hidayet: hidayet yön-
leri.

dest-i mu’cize: mu’cize eli.
dest-i teflvik: teflvik eli.
ehl-i tahkik: gerçe¤i araflt›-

1. Rüzgâr› da Süleyman’›n emrine verdik ki, sabah gidifli bir ayl›k, akflam dönüflü de bir ayl›k
yol al›rd›. (Sebe Suresi: 12.)



iki ayl›k bir mesafeyi katetmifltir” der. ‹flte, bunda iflaret
ediyor ki: Beflere yol aç›kt›r ki, havada böyle bir mesafe-
yi katetsin. Öyle ise, ey befler, madem sana yol aç›kt›r;
bu mertebeye yetifl ve yanafl!

Cenab-› Hak, flu ayetin lisan›yla manen diyor: “Ey in-
san! Bir abdim heva-i nefsini terk etti¤i için, havaya bin-
dirdim. Siz de nefsin tembelli¤ini b›rak›p baz› kavanin-i
âdetimden güzelce istifade etseniz, siz de binebilirsiniz.”

Hem, Hazret-i Mûsa Aleyhisselâm›n bir mu’cizesini
beyan eden, 
1 Ékær«nY nInôr°ûnY ÉnànærKG o¬ræpe ränônénØrfÉna nônénërdG n∑Én°ün©pH rÜpô°rVG Énær∏o≤na
(ilâahir) bu ayet iflaret ediyor ki, zemin taht›nda gizli olan
rahmet hazinelerinden, basit aletlerle istifade edilebilir.
Hatta tafl gibi bir sert yerde, bir asa ile, âb-› hayat celp
edilebilir. ‹flte flu ayet, bu mana ile beflere der ki: “Rah-
metin en lâtif feyzi olan âb-› hayat›, bir asa ile bulabilir-
siniz. Öyle ise, haydi çal›fl, bul!”

Cenab-› Hak flu ayetin lisan-› remziyle manen diyor ki:
“Ey insan! Madem Bana itimat eden bir abdimin eline
öyle bir asa veriyorum ki, her istedi¤i yerde âb-› hayat›
onunla çeker. Sen de Benim kavanin-i rahmetime istinat
etsen, flöyle, ona benzer veyahut ona yak›n bir aleti elde
edebilirsin. Haydi et!”

‹flte, befler terakkiyat›n›n mühimlerinden birisi, bir ale-
tin icad›d›r ki, ekser yerlerde vuruldu¤u vakit suyu f›flk›r-
t›yor. fiu ayet, ondan daha ileri, nihayat ve gayat-› hudu-
dunu çizmifltir. Nas›l ki evvelki ayet, flimdiki hâl-i haz›r 

abd: kul.
âb-› hayat: hayat suyu.
asa: de¤nek, sopa.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
Bakara Suresi: Kur’ân’›n 2. suresi.
befler: insanl›k.
celp: çekme.
Cenab-› Hak: Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi yüce
Allah.
feyiz: bereket, verimlilik.
gayat-› hudut: s›n›r›n sonu.
hâl-i hâz›r: flimdiki durum.
heva-i nefis: nefsin zararl› ve gü-
nah olan istekleri.
ilâahir: sona kadar.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
istinat: dayanma.
itimat: güvenme, dayanma.
katetme: yol alma.
kavanin-i âdet: Allah’›n kâinata
koydu¤u kanunlar.
kavanin-i rahmet: rahmet ka-
nunlar›.
lâtif: hofl, tatl›.
lisan: dil.
lisan-› remiz: iflaret dili.
mertebe: derece.

mesafe: uzakl›k.
mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n âciz kald›¤› fley.
mühim: önemli.

rahmet: Allah’›n kullar›n› esir-
gemesi, onlar› ba¤›fllamas›,
onlara maddî ve manevî ni-
metler vermesi.

taht›nda: alt›nda.
terakkiyat: terakkiler, ilerle-
meler.
zemin: yeryüzü.

1. Biz ona “Asan› tafla vur” demifltik. Asas›n› vurdu¤u yerden on iki p›nar f›flk›rd›. (Bakara Su-
resi: 60.)
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tayyareden çok ileri nihayetlerinin noktalar›n› tayin et-
mifltir.

Hem meselâ, Hazret-i ‹sa Aleyhisselâm›n bir mu’cize-
sine dair:

1 $G p¿rPpÉpH ≈'JrƒnŸrG p»rMoGnh ¢nUnôrHn’rGnh n¬nªrcn’rG oÇpôrHoGnh
Kur’ân, Hazret-i ‹sa Aleyhisselâm›n nas›l ahlâk-› ulvi-

yesine ittibaa befleri sarihan teflvik eder; öyle de, flu elin-
deki sanat-› âliyeye ve t›bb-› Rabbanîye remzen tergip
ediyor. ‹flte flu ayet iflaret ediyor ki: “En müzmin dertle-
re dahi derman bulunabilir. Öyle ise, ey insan ve ey mu-
sibetzede benîâdem! Me’yus olmay›n›z. Her dert, ne
olursa olsun, derman› mümkündür. Aray›n›z, bulunuz!
Hatta, ölüme de muvakkat bir hayat rengi vermek müm-
kündür.”

Cenab-› Hak, flu ayetin lisan-› iflaretiyle manen diyor
ki: “Ey insan! Benim için dünyay› terk eden bir abdime
iki hediye verdim: biri manevî dertlerin derman›, biri de
maddî dertlerin ilâc›. ‹flte, ölmüfl kalpler nur-u hidayetle
diriliyor. Ölmüfl gibi hastalar dahi, onun nefesiyle ve ilâ-
c›yla flifa buluyor. Sen de benim eczahane-i hikmetimde
her derdine deva bulabilirsin. Çal›fl, bul! Elbette, ararsan
bulursun.”

‹flte beflerin t›p cihetindeki flimdiki terakkiyat›ndan çok
ilerideki hududunu, flu ayet çiziyor ve ona iflaret ediyor
ve teflvik yap›yor.
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di¤i gizli bilgi eczahanesi.
ittiba: tâbi olma, uyma.
lisan-› iflaret: iflaret dili.
me’yus: ümitsiz.
musibetzede: belâya u¤rayan.
muvakkat: geçici.
müzmin: yerleflmifl hastal›k, kro-
nik.
nur-u hidayet: do¤ru, hak ve ha-
kikat yolunun ›fl›¤›.
remzen: iflaretle.
sanat-› âliye: yüce sanat.
sarihan: aç›kça.
tayyare: uçak.
tergip: istek uyand›rma, ra¤bet-
lendirme.
teflvik: flevklendirme, cesaret
verme.
t›bb-› Rabbaniye: Allah’›n sundu-
¤u varl›klar›n iyilefltirici ve tedavi
edicili¤i.

abd: kul.
ahlâk-› ulviye: yüce ve yük-
sek ahlâk.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-

si.
benîâdem: Âdemo¤ullar›.
befler: insanl›k.
Cenab-› Hak: Hakk›n tâ ken-

disi olan, fleref ve azamet sa-
hibi yüce Allah.
eczahane-i hikmet: hikmet
eczahanesi; kimsenin bilme-

1. Allah’›n izniyle anadan do¤ma körleri ve alaca hastal›¤›na tutulanlar› iyilefltirir ve ölüleri di-

riltirim. (Âl-i ‹mran Suresi: 49.)



Hem meselâ, Hazret-i Davud Aleyhisselâm hakk›nda 
1 pÜÉn£pÿr G nπ°rünanh nánªrµp◊r G o√Énær«nJ'Gnh @ nój/ón◊r G o¬nd ÉsændnGnh , Hazret-i

Süleyman Aleyhisselâm hakk›nda 
2pôr£p≤rdG nør«nY o¬nd Énær∏°nSnGnh

ayetleri iflaret ediyorlar ki, telyin-i hadid en büyük bir ni-
met-i ‹lâhiyedir ki, büyük bir peygamberinin fazl›n› onun-
la gösteriyor.

Evet, telyin-i hadid, yani demiri hamur gibi yumuflat-
mak ve nühas› eritmek ve madenleri bulmak, ç›karmak,
bütün maddî sanayi-i befleriyenin asl› ve anas›d›r ve esa-
s› ve madenidir. ‹flte flu ayet iflaret ediyor ki: “Büyük bir
resule, büyük bir halife-i zemine, büyük bir mu’cize sure-
tinde, büyük bir nimet olarak, telyin-i hadiddir ve demiri
hamur gibi yumuflatmak ve tel gibi inceltmek ve bak›r›
eritmekle ekser sanayi-i umumiyeye medar olmakt›r.”
Madem bir resule, hem halife, yani hem manevî, hem
maddî bir hâkime, lisan›na hikmet ve eline sanat vermifl.
Lisan›ndaki hikmete sarihan teflvik eder. Elbette, elinde-
ki sanata dahi tergip iflareti var.

Cenab-› Hak, flu ayetin lisan-› iflaretiyle manen diyor:
“Ey benîâdem! Evamir-i teklifiyeme itaat eden bir abdi-
min lisan›na ve kalbine öyle bir hikmet verdim ki, her fle-
yi kemal-i vuzuh ile fasledip hakikatini gösteriyor. Ve eli-
ne de öyle bir sanat verdim ki, elinde, bal mumu gibi, de-
miri her flekle çevirir. Halifelik ve padiflahl›¤›na mühim
kuvvet elde eder. Madem bu mümkündür, veriliyor; hem,
ehemmiyetlidir. Hem, hayat-› içtimaiyenizde ona çok 

abd: kul.
benîâdem: Âdemo¤ullar›.
Cenab-› Hak: Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi yüce
Allah.
eczahane-i hikmet: hikmet ec-
zanesi.
evamir-i teklifiye: Allah’›n kulla-
r›na mükellef k›larak emretti¤i
emirler, ifller.
fasletmek: halletmek, neticelen-
dirmek.
fazl: erdem, üstünlük.
halife-i zemin: yerin halifesi.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat.
kemal-i vuzuh: tam bir aç›kl›k.
lisan-› iflaret: iflaret dili.
nimet-i ‹lâhiye: Allah’›n verdi¤i,
ihsan etti¤i her fley.
nühas: bak›r.

resul: Allah’›n elçisi.
sanayi-i befleriye: insanlar›n
meydana getirdi¤i endüstri.

sanayi-i umumiye: herkesin
istifade etti¤i sanatlar.
telyin-i hadid: demirin yu-

muflat›lmas›, eritilmesi.
tergip: isteklendirme, ra¤-
betlendirme

1. Demiri onun için yumuflatt›k. (Sebe Suresi: 10.) • Ona ilim ve hikmet ile hakk› ve bat›l› aç›k-
ça ay›rt eden bir ifade gücü verdik. (Sad Suresi: 20.)

2. Erimifl bak›r› ona sel gibi ak›tt›k. (Sebe Suresi: 12.)
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muhtaçs›n›z. Siz de evamir-i tekviniyeme itaat etseniz, o
hikmet ve o sanat, size de verilebilir; mürur-u zamanla
yetiflir ve yanaflabilirsiniz.”

‹flte, beflerin sanat cihetinde en ileri gitmesi ve maddî
kuvvet cihetinde en mühim iktidar elde etmesi, telyin-i
hadid iledir ve izabe-i nühas iledir. Ayette nühas “k›tr” ile
tabir edilmifl. fiu ayetler, umum nev-i beflerin nazar›n› flu
hakikate çeviriyor ve flu hakikatin ne kadar ehemmiyetli
oldu¤unu takdir etmeyen eski zaman insanlar›na ve flim-
diki tembellerine fliddetle ihtar ediyor.

Hem meselâ, Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm taht-›
Belk›s’› yan›na celp etmek için vezirlerinden bir âlim-i
ilm-i celp dedi: “Gözünüzü aç›p kapay›ncaya kadar sizin
yan›n›zda o taht› haz›r ederim” olan hâdise-i harikaya
delâlet eden flu ayet,

n∂r«ndpG sónJ rônj r¿nG nπrÑnb /¬pH n∂«/J'G ÉnfnG pÜÉnà`pµrdG nøpe lºr∏pY o√nóræpY i/òsdG n∫Énb
1 o√nóræpY Gvôp≤nà°rùoe o√'GnQ Ésªn∏na n∂oarônW

(ilâahir), iflaret ediyor ki: Uzak mesafelerden eflyay› ay-
nen veya sureten ihzar etmek mümkündür.

Hem vakidir ki, risaletiyle beraber saltanatla müflerref
olan Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm, hem masumiyeti-
ne, hem de adaletine medar olmak için, pek genifl olan
aktâr-› memleketine bizzat zahmetsiz muttali olmak ve
raiyetinin ahvalini görmek ve dertlerini iflitmek, bir
mu’cize suretinde Cenab-› Hak ihsan etmifltir.
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delâlet: delil olma, gösterme.
evamir-i tekviniye: Allah’›n tabi-
atta geçerli olan emir ve kanunla-
r›, yarat›l›fl kanunlar›.
hâdise-i harika: insan› hayrete
düflüren olay.
ihsan: ikram etme, lütuf.
ihzar etmek: huzura getirmek.
ilâahir: sonuna do¤ru.
izabe-i nühas: bak›r›n eritilmesi.
k›tr: erimifl bak›r.
medar: dayanak noktas›, vesile.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
muttali: haberdar.
mürur-u zaman: zaman afl›m›.
müflerref: flereflendirilmifl, yücel-
tilmifl.
nev-i befler: insanl›k.
nühas: bak›r.
raiyet: halk.
risalet: nebîlik, peygamberlik.
saltanat: sultanl›k, hükümdarl›k.
semavî: Allah taraf›ndan olan, ‹lâ-
hî.
suret: biçim, tarz.
sureten: görünüfl olarak.
taht-› Belk›s: Belk›s’›n taht›.
telyin-i hadid: demirin yumufla-
t›lmas›.
üzüntülü: kederli.

ahval: hâller, durumlar.
aktâr-› memleket: memle-
ketin her taraf›.
âlim ilm-i celp: eflyay› bir

yerden bir yere nakletme il-
mine vak›f olan.
aynen: ayn›yla.
bizzat: kendisi, flahsen.

celp etmek: getirmek.
Cenab-› Hak: Hakk›n tâ ken-
disi olan, fleref ve azamet sa-
hibi yüce Allah.

1. Semavî kitaplar›n esrar›na vak›f bir âlim ise, “Sen daha gözünü aç›p kapamadan ben onu

sana getiririm,” dedi. Süleyman Belk›s’›n taht›n› yan›nda haz›r görünce... (Neml Suresi: 40.)



Demek, Cenab-› Hakka itimat edip, Süleyman Aley-
hisselâm›n lisan-› ismetiyle istedi¤i gibi, o da lisan-› isti-
dad›yla Cenab-› Hak’tan istese ve kavanin-i âdetine ve
inayetine tevfik-› hareket etse, ona dünya bir flehir hük-
müne geçebilir. Demek, taht-› Belk›s Yemen’de iken,
fiam’da ayn›yla veyahut suretiyle haz›r olmufltur, görül-
müfltür. Elbette, taht etraf›ndaki adamlar›n, suretleri ile
beraber sesleri de iflitilmifltir.

‹flte, uzak mesafede, celb-i surete ve savta haflmetli bir
surette iflaret ediyor ve manen diyor: “Ey ehl-i saltanat!
Adalet-i tamme yapmak isterseniz, Süleymanvari, rûy-i
zemini etraf›yla görmeye ve anlamaya çal›fl›n›z. Çünkü,
bir hâkim-i adaletpifle, bir padiflah-› raiyetperver, aktâr-›
memleketine her istedi¤i vakit muttali olmak derecesine
ç›kmakla mes’uliyet-i maneviyeden kurtulur veya tam
adalet yapabilir.”

Cenab-› Hak, flu ayetin lisan-› remziyle manen diyor
ki: “Ey benîâdem! Madem bir abdime genifl bir mülk ve
o genifl mülkünde adalet-i tamme yapmak için, ahval ve
vukuat-› zemine bizzat ›tt›lâ veriyorum; ve madem her bir
insana, f›traten, zemine bir halife olmak kabiliyetini ver-
miflim; elbette o kabiliyete göre rûy-i zemini görecek ve
bakacak, anlayacak istidad›n› dahi vermesini, hikmetim
iktiza etti¤inden, vermiflim. fiahsen o noktaya yetiflmezse
de, nev’en yetiflebilir; maddeten eriflemezse de, ehl-i ve-
lâyet misillü manen eriflebilir. Öyle ise, flu azîm nimetten
istifade edebilirsiniz. Haydi göreyim sizi, vazife-i ubudiye-
tinizi unutmamak flart›yla öyle çal›fl›n›z ki, rûy-i zemini, 

adalet-i tamme: tam ve eksiksiz
olan adalet.
ahval: hâller, durumlar.
aktâr-› memleket: ülkenin her
taraf›.
azîm: büyük.
benîâdem: âdemo¤ullar›, insan-
lar.
celb-i suret ve savt: görüntü (re-
sim) ve ses nakli.
Cenab-› Hak: Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi yüce
Allah.
ehl-i saltanat: devlet baflkanlar›
ve devlet idarecileri.
ehl-i velâyet: velî olanlar.
f›traten: f›trî olarak, yarat›l›fltan.
hâkim-i adaletpifle: adalet sahibi
hâkim.
halife: vekil.
haflmet: ihtiflam, heybet.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye.
›tt›lâ: bilgisi olma.
iktiza: gerekme.
inayet: yard›m, ihsan.
istidat: kabiliyet.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
kavanin-i âdet: Allah’›n kâinata
koydu¤u kanunlar.

lisan-› ismet: masumluk, gü-
nahs›zl›k dili.
lisan-› istidat: kabiliyet dili.
lisan-› remiz: iflaret dili.
manen: ruhça, mana itibar›y-
la.
misillü: benzeri.
muttali: haberdar.

nev’en: cins olarak.
nimet: ihsan.
padiflah-› raiyetperver: hal-
k›n› seven padiflah.
rûy-i zemin: yeryüzü.
savt: ses.
Süleymanvari: Hz. Süleyman
gibi.

taht-› Belk›s: Belk›s’›n taht›.

tevfik-î hareket: uygun dav-
ran›flta bulunma.

vazife-i ubudiyet: kulluk va-
zifesi.

vukuat-› zemin: yeryüzün-
deki hâdiseler.
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her taraf› her birinize görülen ve her köflesindeki sesleri
size iflittiren bir bahçeye çeviriniz.

Gƒo∏ocnh Én¡pÑpcÉnæne ≈ pa Gƒo°ûreÉna k’ƒodnP n¢VrQn’rG oºoµnd nπn©nL i pòsdGnƒog
1 oQƒo°ûtæ∏dG p¬r«ndpGnh p¬pbrRpQ røpe

’deki ferman-› Rahmanîyi dinleyiniz.”

‹flte beflerin nazik sanatlar›ndan olan celb-i suret ve
savtlar›n çok ilerisindeki nihayet hududunu flu ayet rem-
zen gösteriyor ve teflviki iflmam ediyor.

Hem meselâ, yine Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm
cin ve fleytanlar› ve ervah-› habiseyi teshir edip, flerlerini
men ve umur-u nafiada istihdam etmeyi ifade eden flu

ayetler:    
2 pOÉnØr°Un’rG ≈pa nÚpfsôn≤oe (ilâahir), 

3 n∂pdnP n¿hoO kÓnªnY n¿ƒo∏nªr©njnh o¬nd n¿ƒo°Uƒö nj røne pÚpWÉn«s°ûdG nøpenh (ilâ-

ahir) ayetiyle diyor ki: Yerin insandan sonra zîfluur ola-
rak en mühim sekenesi olan cin, insana hizmetkâr ola-
bilir. Onlarla temas edilebilir. fieytanlar da düflmanl›¤› b›-
rakmaya mecbur olup, ister istemez hizmet edebilirler ki;
Cenab-› Hakk›n evamirine musahhar olan bir abdine on-
lar› musahhar etmifltir.

Cenab-› Hak, manen flu ayetin lisan-› remziyle der ki:
“Ey insan! Bana itaat eden bir abdime cin ve fleytanlar›
ve flerirlerini itaat ettiriyorum. Sen de Benim emrime
musahhar olsan, çok mevcudat, hatta cin ve fleytan sa-
na dahi musahhar olabilirler.”
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abd: kul.
celb-i suret ve savt: görüntü (re-
sim) ve ses nakli.
celb-i suret: uzakta olan bir fleyin
suretini yan›na getirmek.
Cenab-› Hak: Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi yüce
Allah.
cevher: öz.
ervah-› habise: kötü ruhlar.
evamir: emirler, buyruklar.
ferman-› Rahmanî: Allah’a ait
buyruk ve emir.
ilâahir: sonuna kadar.
istihdam: bir hizmette kullanma.
iflmam: biraz duyurma, ç›tlatma.
lisan-› remiz: iflaret dili.
mevcudat: var olan her fley.
musahhar: boyun e¤en, emir al-
t›na giren.
savt: ses.
sekene: ikamet edenler, oturan-
lar.
fler: kötülük.
flerir: fler iflleyen, kötü kimse.
teshir etmek: emri alt›na almak,
itaat ettirmek.
umur-u nafia: faydal› ifller.
zîfluur: fluur sahibi, fluurlu.

1. Üzerinde gezesiniz ve Allah’›n verdi¤i r›z›ktan yiyesiniz diye, yeryüzünü sizin emrinize ve-
ren Odur. Sonra dönüflünüz yine Onad›r. (Mülk Suresi: 15.)

2. Asi olan fleytanlar› ise zincirlerle ba¤l› olarak ona boyun e¤dirdik. (Sad Suresi: 38.)

3. Denize dalarak onun için cevherler ç›karan ve baflka ifller de gören fleytanlar› yine onun
emrine verdik. (Enbiya Suresi: 82.)



‹flte, beflerin, sanat ve fennin imtizac›ndan süzülen,
maddî ve manevî fevkalâde hassasiyetinden tezahür
eden ispirtizma gibi celb-i ervah ve cinlerle muhabereyi,
flu ayet en nihayet hududunu çiziyor ve en faydal› suret-
lerini tayin ediyor ve ona yolu dahi aç›yor. Fakat, flimdi-
ki gibi, bazen kendine emvat nam›n› veren cinlere ve
fleytanlara ve ervah-› habiseye musahhar ve maskara
olup oyuncak olmak de¤il, belki t›ls›mat-› Kur’âniye ile
onlar› teshir etmektir, flerlerinden kurtulmakt›r.

Hem temessül-ü ervaha iflaret eden Hazret-i Süley-
man Aleyhisselâm›n ifritleri celp ve teshirine dair ayetler,

hem 
1 Évjpƒn°S Gkôn°ûnH Én¡nd nπsã`nªnà`na ÉnænMhoQ Én¡r«ndpG BÉnær∏n°SrQnÉna misillü baz›

ayetler, ruhanîlerin temessülüne iflaret etmekle beraber,
celb-i ervaha dahi iflaret ediyorlar. Fakat, iflaret olunan
celb-i ervah-› tayyibe ise, medenîlerin yapt›¤› gibi, heze-
liyat suretinde baz› oyuncaklara o pek ciddî ve ciddî bir
âlemde olan ruhlara hürmetsizlik edip, kendi yerine ve
oyuncaklara celp etmek de¤il, belki ciddî olarak ve ciddî
bir maksat için Muhyiddin-i Arabî gibi zatlar ki, istedi¤i
vakit ervah ile görüflen bir k›s›m ehl-i velâyet misillü, on-
lara müncelip olup münasebet peyda etmek ve onlar›n
yerine gidip âlemlerine bir derece takarrüp etmekle ru-
haniyetlerinden manevî istifade etmektir ki, ayetler ona
iflaret eder ve iflaret içinde bir teflviki ihsas ediyorlar ve
bu nevi sanat ve fünun-u hafiyenin en ileri hududunu çi-
ziyor ve en güzel suretini gösteriyorlar.

âlem: dünya, cihan.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
befler: insanl›k.
Cebrail: dört büyük melekten
olan vahiy mele¤i. Allah taraf›n-
dan peygamberlere vahiy götür-
mekle vazifeli melek.
celb-i ervah: ruh ça¤›rma.
celb-i ervah-› tayyibe: temiz
ruhlar›n ça¤r›lmas›.
celp: çekme, kendine çekme, ça-
¤›rma.
ehl-i velâyet: velî olanlar, Allah’›n
dostlu¤unu kazananlar.
emvat: ölüler.
ervah: ruhlar.
ervah-› habise: kötü ruhlar.
fevkalâde: ola¤anüstü.
fünun-u hafiye: gizli ilimler.
hassasiyet: hassasl›k, ihtimam.
hezeliyat: ciddî olmayan sözler.
hudut: s›n›r, s›n›rlar.
hürmet: sayg›, ihtiram.
ifrit: cin taifesinden çok zararl›,
kötü ve korkunç bir cins.
imtizaç: uyuflma, birleflme.
ispirtizma: ruhlarla baz› flartlar
alt›nda haberleflmenin mümkün
bulundu¤una inanan görüfl ve bu
maksatla yap›lan faaliyet.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
maksat: var›lmak istenen nokta.
manevî: manaya ait; maddî ol-
mayan.
maskara: gülünç, soytar›.
medenî: hayat tarz›, bilgi seviye-
si bak›m›ndan yüksek durumda
bulunan.
misillü: benzeri, gibi, ayn›s›, ben-
zer gibi, efl kabîlinden.
muhabere: haberleflme.
Muhyiddin-i Arabî: Hicrî 560 y›-
l›nda do¤an büyük mutasavv›f,
âlim.
musahhar: boyun e¤en, emir al-
t›na giren.
münasebet: alâka, rab›ta.
müncelip: celp edilen, çekilen.
peyda: kurmak.
ruhanî: gözle görülmeyen, cismi
olmayan, elle tutulamayan var-
l›klar.
ruhaniyet: ruhanîlik.

suret: biçim, görünüfl, tarz.

fler: kötülük.

takarrüp: yaklaflmak.

temessül: bir surete girme,
cisimlenme.

temessül-i ervah: ruhlar›n bir
yerde flekil ve özelliklerinin
aksetmesi.

teshir etme: emri alt›na al-
ma, itaat ettirme..

tezahür: ortaya ç›kma.

t›ls›mat-› Kur’âniye: Kur’ân’-
›n fevkalâde kuvvetli ve tesir-
li dualar›.

zat: kifli.

1. Derken ona Cebrail’i gönderdik; o da aynen bir befler suretinde ona görünüverdi. (Meryem

Suresi: 17.)
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Hem meselâ, Hazret-i Davud Aleyhisselâm›n mu’cize-

lerine dair 
1@ p¥Gnôr°Tp’rGnh u∆pûn©rdÉpH nørëuÑn°ùoj o¬n©ne n∫ÉnÑpérdG Énfrôsîn°S ÉsfpG

2 @ nójpónërdG o¬nd ÉsændnGnh nôr«s£dGnh o¬n©ne »/H uhnG o∫ÉnÑpLÉnj ve

3 pôr« s̀£dG n≥p£ræne Énærªu∏oY ayetler delâlet ediyor ki, Cenab-› Hak,

Hazret-i Davud Aleyhisselâm›n tesbihat›na öyle bir kuv-
vet ve yüksek bir ses ve hofl bir eda vermifltir ki, da¤lar›
vecde getirip birer muazzam fonograf misillü ve birer in-
san gibi, bir serzakirin etraf›nda ufkî halka tutup, bir da-
ire olarak tesbihat ediyorlard›. Acaba bu mümkün mü-
dür, hakikat midir?

Evet, hakikattir. Ma¤aral› her da¤, her insanla ve insa-
n›n diliyle, papa¤an gibi konuflabilir. Çünkü, aks-i seda
vas›tas›yla, da¤›n önünde sen “Elhamdülillâh” de; da¤ da
aynen senin gibi “Elhamdülillâh” diyecek. Madem bu ka-
biliyeti Cenab-› Hak da¤lara ihsan etmifltir; elbette, o ka-
biliyet inkiflaf ettirilebilir ve o çekirdek sümbüllenir.

‹flte, Hazret-i Davud Aleyhisselâma, risaletiyle beraber
hilâfet-i rûy-i zemini müstesna bir surette ona verdi¤in-
den, o genifl risalet ve muazzam saltanata lây›k bir mu’ci-
ze olarak o kabiliyet çekirde¤ini öyle inkiflaf ettirmifl ki,
çok büyük da¤lar birer nefer, birer flakirt, birer mürit gi-
bi Hazret-i Davud’a iktida edip onun lisan›yla, onun em-
riyle, Hâl›k-› Zülcelâl’e tesbihat ediyorlard›. Hazret-i Da-
vud Aleyhisselâm ne söylese, onlar da tekrar ediyorlard›.
Nas›l ki, flimdi vesait-i muhabere ve vesail-i irtibat›n kes-
ret ve tekemmülü sebebiyle, haflmetli bir kumandan, 
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Elhamdülillâh: ne kadar hamd ve
medih varsa, kimden gelse ve ki-
me karfl› olsa ezelden ebede ka-
dar Ona hast›r ve lây›kt›r.
fonograf: ses cihaz›.
hakikat: gerçek.
Hâl›k-› Zülcelâl: “celâl, azamet ve
kibriya sahibi yarat›c›” anlam›nda
Allah’›n bir s›fat›.
haflmet: ihtiflam, heybet.
hilâfet-i rûy-i zemin: yeryüzü-
nün halifesi.
ihsan: ikram etme, lütuf.
iktida: tâbi olma, uyma.
inkiflaf: ortaya ç›kma, geliflme.
kabiliyet: d›fltan gelen tesirleri
alabilme gücü, istidat, yetenek, li-
yakat.
kesret: çokluk.
lây›k: liyakatli, münasip.
misillü: benzeri.
muazzam: çok büyük.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
mürit: dervifl.
müstesna: mümtaz, benzerlerin-
den üstün olan.
nefer: er, rütbesiz asker.
risalet: elçilik, resullük.
saltanat: sultanl›k, hükümdarl›k.
serzakir: zikredenlerin bafl›.
suret: biçim, tarz.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tekemmül: olgunlaflma, mükem-
melleflme.
tesbih: Allah’›n zat›nda, s›fât›nda
ve fiillerinde bütün noksanlardan
uzak oldu¤unu ifade etme.
tesbihat: Cenab-› Hakk›n bütün
noksan s›fatlardan uzak ve bütün
kemal s›fatlara sahip oldu¤unu
ifade eden sözler.
ufkî: ufka ait, yatay.
vecd: kendini kaybedercesine
‹lâhî aflka dalma.
vesail-i irtibat: insanlarla iliflki
kurma araçlar›.
vesait-i muhabere: haberleflme
vas›talar›.

aks-i seda: ses yank›lanmas›.

ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.

Cenab-› Hak: Hakk›n tâ ken-
disi olan, fleref ve azamet sa-
hibi yüce Allah.

çekirdek: öz, nüve.
delâlet: delil olma, gösterme.
eda: üslûp, ifade.

1. Biz da¤lar› onun emrine verdik ki, akflam sabah onunla beraber tesbih eder. (Sad Suresi:
18.)
2. “Ey da¤lar ve kufllar, onunla beraber tesbih edin” dedik. Demiri de onun için yumuflatt›k.
(Sebe Suresi: 10.)
3. Bize kufllar›n dili ö¤retildi. (Neml Suresi: 16.)



da¤lara da¤›lan azîm ordusuna bir anda “Allahü Ekber”
dedirir ve o koca da¤lar› konuflturur, velveleye getirir;
madem insan›n bir kumandan›, da¤lar› sekenelerinin li-
san›yla mecazî olarak konuflturur; elbette, Cenab-› Hak-
k›n haflmetli bir kumandan›, hakikî olarak konuflturur,
tesbihat yapt›r›r.

Bununla beraber, her cebelin bir flahs-› manevîsi bu-
lundu¤unu ve ona münasip birer tesbih ve birer ibadeti
oldu¤unu eski Sözler’de beyan etmifliz. Demek, her da¤,
insanlar›n lisan›yla, aks-i seda s›rr›yla tesbihat yapt›klar›
gibi, kendi elsine-i mahsusalar›yla dahi Hâl›k-› Zülcelâl’e

tesbihatlar› vard›r. 
2 pôr« s̀£dG n≥p£ræne Énærªu∏oY 1@ kInQƒo°ûrëne nôr«s£dGnh

cümleleriyle, Hazret-i Davud ve Süleyman Aleyhimesse-
lâma kufllar enva›n›n lisanlar›n›, hem istidatlar›n›n dilleri-
ni, yani hangi ifle yarad›klar›n› onlara Cenab-› Hakk›n ih-
san etti¤ini flu cümleler gösteriyorlar.

Evet, madem hakikattir, madem rûy-i zemin bir sofra-i
Rahman’d›r, insan›n flerefine kurulmufltur; öyle ise, o sof-
radan istifade eden sair hayvanat ve tuyurun ço¤u insa-
na musahhar ve hizmetkâr olabilir. Nas›l ki, en küçükle-
rinden bal ar›s› ve ipek böce¤ini istihdam edip ilham-›
‹lâhî ile azîm bir istifade yolunu açarak ve güvercinleri
baz› ifllerde istihdam ederek ve papa¤an misillü kufllar›
konuflturarak, medeniyet-i befleriyenin mehasinine güzel
fleyleri ilâve etmifltir; öyle de, baflka kufl ve hayvanlar›n
istidat dili bilinirse, çok taifeleri var ki, kar›ndafllar› hay-
vanat-› ehliye gibi, birer mühim iflte istihdam edilebilirler.

aks-i seda: ses yank›lanmas›.
Allahü Ekber: Allah en büyük ve
en yücedir.
azîm: büyük.
beyan: anlatma, izah.
cebel: da¤.
Cenab-› Hak: Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi yüce
Allah.
elsine-i mahsusa: özel diller.
enva: türler.
hakikat: gerçek.
hakikî: gerçek, sahici.
Hâl›k-› Zülcelâl: “celâl, azamet ve
kibriya sahibi yarat›c›” anlam›nda
Allah’›n bir s›fat›.
haflmet: ihtiflam, heybetli.
hayvanat-› ehliye: evcil hayvan-
lar.
ibadet: Allah’a karfl› kulluk vazi-
fesini yapma.
ihsan: ikram etme, lütuf.
ilham-› ‹lâhî: Allah taraf›ndan
kalbe indirilen duygu.
istidat: yetenek, kabiliyet.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
istihdam: hizmete alma, hizmet
ettirme, hizmette kullanma, çal›fl-
t›rma.
kar›ndafl: kardefl.
lisan: dil.
mecazî: gerçek anlam›n›n d›fl›n-
da.
medeniyet-i befleriye: insanlar›n
ilim ve teknikte ilerlemesi.
mehasin: güzellikler, iyilikler.
misillü: benzeri.
musahhar: boyun e¤en, emir al-
t›na giren.
münasip: uygun.
rûy-i zemin: yeryüzü.
sair: di¤er, baflka.
sekene: ikamet edenler, oturan-
lar.
sofra-i Rahman: rahmet sahibi
olan Allah’›n ihsan etti¤i sofra,
sonsuz nimetler.

flahs-› manevî: maddî olma-
yan, manevî kiflilik, flahsiyet.
taife: bölük.
tesbih: Cenab-› Hakk› flan›na

lây›k ifadelerle anma.

tesbihat: Cenab-› Hakk›n bü-
tün noksan s›fatlardan uzak
ve bütün kemal s›fatlara sa-

hip oldu¤unu ifade eden söz-
ler.
tuyur: kufllar.
velvele: gürültü.

1. Kufllar da onun etraf›nda toplan›rd›. (Sad Suresi: 19.)

2. Bize kufllar›n dili ö¤retildi. (Neml Suresi: 16.)
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Meselâ, çekirge afetinin istilâs›na karfl›, çekirgeyi yeme-
den mahveden s›¤›rc›k kufllar›n›n dili bilinse ve harekât›
tanzim edilse, ne kadar faydal› bir hizmette, ücretsiz ola-
rak istihdam edilebilir. ‹flte kufllardan flu nevi istifade ve
teshiri ve telefon ve fonograf gibi camidat› konuflturmak
ve tuyurdan istifade etmek; en münteha hududunu flu
ayet çiziyor, en uzak hedefini tayin ediyor, en haflmetli
suretine parmakla iflaret ediyor ve bir nevi teflvik eder.

‹flte, Cenab-› Hak flu ayetlerin lisan-› remziyle manen
diyor ki: “Ey insanlar! Bana tam abd olan bir hemcinsi-
nize, onun nübüvvetinin ismetine ve saltanat›n›n tam
adaletine medar olmak için, mülkümdeki muazzam mah-
lûkat› ona musahhar edip konuflturuyorum ve cünudum-
dan ve hayvanat›mdan ço¤unu ona hizmetkâr veriyo-
rum. Öyle ise, her birinize de madem gök ve yer ve da¤-
lar, hamlinden çekindi¤i bir emanet-i kübray› tevdi etmi-
flim, halife-i zemin olmak istidad›n› vermiflim; flu mahlû-
kat›n da dizginleri kimin elinde ise, ona ram olman›z lâ-
z›md›r. Tâ Onun mülkündeki mahlûklar da size ram ola-
bilsin; ve onlar›n dizginleri elinde olan Zat›n nam›na el-
de edebilseniz ve istidatlar›n›za lây›k makama ç›ksan›z...

“Madem hakikat böyledir. Manas›z bir e¤lence hük-
münde olan fonograf ifllettirmek, güvercinlerle oyna-
mak, mektup postac›l›¤› yapmak, papa¤anlar› konufltur-
maya bedel, en hofl, en yüksek, en ulvî bir e¤lence-i ma-
sumâneye çal›fl ki, da¤lar sana Davudvari birer muazzam
fonograf olabilsin ve hava-i nesiminin dokunmas›yla efl-
car ve nebatattan birer tel-i musiki gibi na¤amat-› zikriye 
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ismet: günahs›zl›k, masumluk.
istidat: kabiliyet, yetenek.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
istihdam: çal›flt›rma.
istilâ: yay›lma.
lây›k: liyakatli, uygun.
lisan-› remiz: iflaret dili.
mahlûk: yarat›k.
mahlûkat: yarat›klar.
makam: durulacak yer, mevki.
mana: anlam.
manen: manevî olarak.
medar: vesile.
muazzam: çok büyük.
musahhar: boyun e¤en, emir al-
t›na giren.
mülk: sahip olunan, üzerinde ta-
sarruf hakk› bulunan fley.
münteha: son yer, nihayet.
na¤amat-› zikriye: Allah’› zikir
na¤meleri.
nam: ad.
nebatat: bitkiler.
nevi: çeflit, tür.
nübüvvet: nebîlik, peygamberlik.
ram: itaat eden, boyun e¤mifl.
saltanat: sultanl›k, hükümdarl›k.
suret: biçim, görünüfl.
tanzim: düzenleme.
tel-i musiki: düzenli, ahenkli ve
hofl ses ç›karan tel.
teshir: emri alt›na alma, boyun
e¤dirme.
teflvik: flevklendirmek.
tevdi: emanet olarak b›rakma.
tuyur: kufllar.
ulvî: yüksek, yüce.
zat: azamet ve ululuk sahibi kifli;
Allah.

abd: kul.
afet: belâ.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
camidat: cans›zlar.
Cenab-› Hak: Hakk›n tâ ken-
disi olan, fleref ve azamet sa-
hibi yüce Allah.

cünud: askerler.
Davudvari: Hz. Davud gibi.
dizgin: idare etme ve yönlen-
dirme için kullan›lan kay›fl.
e¤lence-i masumâne: ma-
sumca, günahs›z e¤lence.
emanet-i kübra: en büyük
emanet.

eflcar: a¤açlar.
fonograf: ses cihaz›.
hakikat: gerçek.
halife-i zemin: yerin halifesi.
haml: yüklenme.
haflmet: ihtiflam, heybet.
hava-i nesim: temiz hava.
hemcins: ayn› cinsten olan.



kula¤›na gelsin ve da¤, binler dilleriyle tesbihat yapan bir
acaibülmahlûkat mahiyetini göstersin ve ekser kufllar,
Hüdhüd-ü Süleymanî gibi birer munis arkadafl veya mu-
tî birer hizmetkâr suretini giysin. Hem seni e¤lendirsin,
hem müstait oldu¤un kemalâta da seni flevk ile sevk et-
sin, öteki lehviyat gibi, insaniyetin iktiza etti¤i makam-
dan seni düflürtmesin.

Hem meselâ, Hazret-i ‹brahim Aleyhisselâm›n bir
mu’cizesi hakk›nda olan
1 nº«/g'ôrHpG ='¤nY ÉkenÓn°Snh GkOrônH /Êƒoc oQÉnf Énj Énær∏ob ayetinde üç iflaret-i

lâtife var.

• Birincisi: Atefl dahi, sair esbab-› tabiiye gibi kendi
keyfiyle, tabiat›yla, körü körüne hareket etmiyor. Belki
emir taht›nda bir vazife yap›yor ki, Hazret-i ‹brahim’i
(aleyhisselâm) yakmad› ve ona, “Yakma!” emrediliyor.

• ‹kincisi: Ateflin bir derecesi var ki, bürudetiyle ihrak
eder, yani ihrak gibi bir tesir yapar. Cenab-› Hak,
(HAfi‹YE) ÉkenÓn°S lâfz›yla, bürudete diyor ki: “Sen de hararet

gibi bürudetinle ihrak etme!” Demek, o mertebedeki
atefl, so¤uklu¤uyla, yand›r›r gibi tesir gösteriyor; hem
atefltir, hem berddir. Evet, hikmet-i tabiiyede, nâr-› bey-
za hâlinde ateflin bir derecesi var ki, harareti etraf›na
neflretmiyor ve etraf›ndaki harareti kendine celp etti¤i 

acaibülmahlûkat: yarat›lm›fllar›n
flafl›rt›c›, hayret verici hâlleri.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
berd: so¤ukluk.
bürudet: so¤ukluk, so¤uk olma.
celp: çekme.
Cenab-› Hak: Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi yüce
Allah.
ekser: ço¤u.
esbab-› tabiiye: tabiî sebepler.
hararet: s›cakl›k.
hafliye: bir kitab›n sayfalar›n›n
kenar›na veya alt›na yaz›lan aç›k-
lay›c› yaz›, dipnot.
hikmet-i tabiiye: fizik bilgisi.
Hüdhüd-i Süleymanî: Hz. Süley-
man zaman›nda, Belk›s ile Süley-
man aras›nda haberleflmeye ve-
sile olan kuflun ismi.
ihrak: yakma, yakmak.
iktiza: gerektirme.
iflaret-i lâtife: güzel ve hofl iflaret.
kemalât: iyilikler, mükemmellik-
ler.
lâf›z: söz.
lehviyat: e¤lenceler, faydas›z ifl-
ler.
mahiyet: hakikat, iç yüz.
makam: mevki, konum.
mertebe: derece.
mu’cize: benzerini yapmaktan

insanlar›n âciz kald›¤› fley.
munis: cana yak›n.
mutî: itaat eden, boyun e¤en.
müstait: kabiliyet sahibi olan.
nâr-› beyza: akkor.

neflretmek: yaymak.
sair: di¤er, baflka.
selâmet: salimlik, kurtulma.
suret: biçim, flekil.
tesbihat: Cenab-› Hakk›n bü-

tün noksan s›fatlardan uzak
ve bütün kemal s›fatlara sa-
hip oldu¤unu ifade eden söz-
ler.
tesir: etki; iz b›rakma.

1. Dedik: “Ey atefl, ‹brahim için serin ve selâmetli ol.” (Enbiya Suresi: 69.)
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HAfi‹YE: Bir tefsir diyor: ÉkenÓn°S demese idi, bürudetiyle ihrak edecekti.



için, flu tarz bürudetle, etraf›ndaki su gibi mayi fleyleri in-
cimat ettirip, manen bürudetiyle ihrak eder. ‹flte zemhe-
rir, bürudetiyle ihrak eden bir s›n›f atefltir. Öyle ise, ate-
flin bütün derecat›na ve umum enva›na cami olan Ce-
hennem içinde, elbette zemheririn bulunmas› zarurîdir.

• Üçüncüsü: Cehennem ateflinin tesirini men edecek
ve emân verecek iman gibi bir madde-i maneviye, ‹slâ-
miyet gibi bir z›rh oldu¤u misillü, dünyevî ateflinin dahi
tesirini men edecek bir madde-i maddiye vard›r. Çünkü,
Cenab-› Hak, ism-i Hakîm iktizas›yla, bu dünya dârülhik-
met olmak hasebiyle, esbap perdesi alt›nda icraat yap›-
yor. Öyle ise, Hazret-i ‹brahim’in cismi gibi, gömle¤ini
de atefl yakmad›; ve atefle karfl› mukavemet hâletini ver-
mifltir. ‹brahim’i yakmad›¤› gibi, gömle¤ini de yakm›yor.

‹flte bu iflaretin remziyle, manen flu ayet diyor ki: “Ey
millet-i ‹brahim! ‹brahimvari olunuz; tâ maddî ve manevî
gömlekleriniz, en büyük düflman›n›z olan atefle hem bu-
rada, hem orada bir z›rh olsun. Ruhunuza iman› giydirip,
Cehennem atefline karfl› z›rh›n›z oldu¤u gibi; Cenab-›
Hakk›n zeminde sizin için saklad›¤› ve ihzar etti¤i baz›
maddeler var, onlar sizi ateflin flerrinden muhafaza eder.
Aray›n›z, ç›kar›n›z, giyiniz.”

‹flte, beflerin mühim terakkiyat›ndan ve keflfiyat›ndan-
d›r ki, bir maddeyi bulmufl. Atefl yakmayacak ve atefle
dayan›r bir gömlek giymifl. fiu ayet ise, ona mukabil bak
ne kadar ulvî, lâtif ve güzel ve ebede kadar y›rt›lmayacak
“Hanîfen Müslîmen” tezgâh›nda dokunacak bir hulleyi
gösteriyor.
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hafliye: bir kitab›n sayfalar›n›n
kenar›na veya alt›na yaz›lan aç›k-
lay›c› yaz›, dipnot.
hulle: elbise.
‹brahimvari: Hz. ‹brahim gibi.
icraat: ifller.
ihrak: yakma.
ihzar: haz›rlama.
iktiza: gerekme.
iman: inanma, inanç.
incimat: donma.
ism-i Hakîm: Cenab-› Hakk›n hik-
metle, faydalar› takip ederek ifl
gören manas›ndaki ismi.
keflfiyat: keflifler.
lâtif: hofl, güzel.
madde-i maddiye: maddî mad-
de.
madde-i maneviye: manevî
madde.
maddî: cismanî.
manen: manevî olarak.
manevî: manaya ait.
mayi: ak›c›, s›v›.
men etmek: mâni olma, yasakla-
mak.
millet-i ‹brahim: ‹brahim milleti.
misillü: benzeri.
muhafaza: koruma.
mukabil: karfl›l›k.
mukavemet: karfl› koyma, diren-
me.
mühim: önemli.
remiz: iflaretle anlatma.
fler: fenal›k.
tefsir: Kur’ân-› Kerîm’i aç›klamak
maksad›yla yaz›lan kitap.
terakkiyat: terakkiler, ilerleme-
ler, geliflmeler.
tesir: etki.
ulvî: yüce.
umum: bütün.
zarurî: mecburî, zorunlu.
zemherir: Cehennemde bulunan
ve so¤uklu¤u ile yakan bir atefl
zemin: yeryüzü.

ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
befler: insanl›k.
bürudet: so¤ukluk, so¤uk ol-
ma.
cami: toplayan, içine alan.
Cenab-› Hak: Hakk›n tâ ken-
disi olan, fleref ve azamet sa-

hibi yüce Allah.
dârülhikmet: ifllerin bir se-
bep ve hikmete ba¤l› olarak
görüldü¤ü yer olan dünya.
derecat: dereceler.
dünyevî: dünyaya ait.
ebed: sonsuzluk.
emân verme: eminlik, korku-

suzluk.

enva: çeflitler.

esbap: sebepler.

hâlet: hâl.

hanîfen müslimen: Müslim
ve hanîf olarak.

haseb: dolay›.



Hem meselâ, 
1 Én¡s∏oc nABÉnªr°Sn’rG nΩnO'G nºs∏nYnh “Hazret-i Âdem

Aleyhisselâm›n dava-i hilâfet-i kübrada mu’cize-i kübras›,
talim-i esmad›r” diyor. ‹flte, sair enbiyan›n mu’cizeleri,
birer hususî harika-i befleriyeye remzetti¤i gibi, bütün en-
biyan›n pederi ve divan-› nübüvvetin fatihas› olan Haz-
ret-i Âdem Aleyhisselâm›n mu’cizesi umum kemalât ve
terakkiyat-› befleriyenin nihayetlerine ve en ileri hedefle-
rine sarahate yak›n iflaret ediyor.

Cenab-› Hak (c.c.), manen flu ayetin lisan-› iflaretiyle
diyor ki: “Ey benîâdem! Sizin pederinize, melâikelere
karfl› hilâfet davas›nda rüçhaniyetine hüccet olarak, bü-
tün esmay› talim etti¤imden, siz dahi madem onun evlâ-
d› ve vâris-i istidad›s›n›z; bütün esmay› taallüm edip,
mertebe-i emanet-i kübrada bütün mahlûkata karfl› rüç-
haniyetinize liyakatinizi göstermek gerektir. Zira kâinat
içinde, bütün mahlûkat üstünde en yüksek makamata
gitmek ve zemin gibi büyük mahlûkatlar size musahhar
olmak gibi mertebe-i âliyeye size yol aç›kt›r. Haydi, ileri
at›l›n›z ve birer ismime yap›fl›n›z, ç›k›n›z.

“Fakat sizin pederiniz, bir defa fleytana aldand›, Cen-
net gibi bir makamdan rûy-i zemine muvakkaten sukut
etti. Sak›n siz de terakkiyat›n›zda fleytana uyup hikmet-i
‹lâhiyenin semavat›ndan, tabiat dalâletine sukuta vas›ta
yapmay›n›z. Vakitbevakit bafl›n›z› kald›r›p, Esma-i Hüs-
nama dikkat ederek, o semavata uruç etmek için
fünununuzu ve terakkiyat›n›z› merdiven yap›n›z. Tâ
fünun ve kemalât›n›z›n menbalar› ve hakikatleri olan 

ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
benîâdem: Âdemo¤ullar›, insan-
lar.
Cenab-› Hak: Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi yüce
Allah.
dalâlet: azma, do¤ru yoldan ay-
r›lma; sap›kl›k.
dava-i hilâfet-i kübra: Allah’a en
yüksek seviyede muhatap olma
davas›.
divan-› nübüvvet: peygamberlik
meclisi.
enbiya: peygamberler.
esma: isimler.
Esma-i Hüsna: Allah’›n güzel
isimleri.
fatiha: bafllang›ç, girifl.
fünun: fenler.
hakikat: gerçek.
harika-i befleriye: insanlar›n yap-
t›¤› harika fley, medeniyet bulufl-
lar›.
Hazret-i Âdem: ilk insan ve ilk
peygamber.
hikmet-i ‹lâhiye: ‹lâhî gayeler.
hilâfet: bir kimseye halef olma,
birinin yerini tutma.
hilâfet-i kübra: en büyük halife-
lik.
hususî: özel.
hüccet: delil, bürhan.
kâinat: bütün âlemler.
kemalât: faziletler, olgunluklar,
mükemmellikler.
lisan-› iflaret: iflaret dili.
liyakat: lây›k olma, de¤erlilik.
mahlûkat: yarat›lm›fllar.
makam: mevki, yer.
makamat: makamlar.
manen: manevî olarak.
melâike: melekler.
menba: kaynak.
mertebe-i âliye: yüksek derece.
mertebe-i emanet-i kübra: en
büyük emanet mertebesi, dere-
cesi.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
mu’cize-i kübra: en büyük
mu’cize.
musahhar: boyun e¤en, emir al-
t›na giren.
muvakkaten: geçici olarak.
nihayet: son.
peder: baba, ata.
remzetmek: iflaret etmek.
rûy-i zemin: yeryüzü.
rüçhaniyet: üstün olma hâli, üs-
tünlük.
sair: di¤er.
sarahat: sarihlik, aç›kl›k.
semavat: semalar, gökler.
sukut: düflme.

taallüm: ö¤renme.
talim: ö¤retme.
talim-i esma: isimleri ö¤ret-
mek.
terakkiyat: terakkiler, ilerle-

meler, geliflmeler.
terakkiyat-› befleriye: insana
ait yükselifller, ilerlemeler.
umum: bütün.
uruç: yükselme.

vakitbevakit: zaman zaman.
vâris-i istidat: kabiliyetin vâ-
risi.
vas›ta: arac›.
zemin: yeryüzü.

1. Ve Âdem’e bütün isimleri ö¤retti. (Bakara Suresi: 31.)
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esma-i Rabbaniyeme ç›kas›n›z ve o esman›n dürbünüyle,
kalbinizle Rabbinize bakas›n›z.

Bir Nükte-i Mühimme ve Bir S›rr-› Ehem

fiu âyet-i acibe, insan›n camiiyet-i istidad› cihetiyle
mazhar oldu¤u bütün kemalât-› ilmiye ve terakkiyat-›
fenniye ve havarik-› sun’iyeyi “talim-i esma” ünvan›yla
ifade ve tabir etmekte flöyle lâtif bir remz-i ulvî var ki:

Her bir kemalin, her bir ilmin, her bir terakkiyat›n, her
bir fennin bir hakikat-i âliyesi var ki, o hakikat, bir ism-i
‹lâhîye dayan›yor. Pek çok perdeleri ve mütenevvi tecel-
liyat› ve muhtelif daireleri bulunan o isme dayanmakla o
fen, o kemalât, o sanat, kemalini bulur, hakikat olur.
Yoksa, yar›m yamalak bir surette nak›s bir gölgedir.

Meselâ, hendese bir fendir. Onun hakikati ve nokta-i
müntehas› Cenab-› Hakk›n ism-i Adl ve Mukaddir’ine ye-
tiflip, hendese âyinesinde o ismin hakîmâne cilvelerini
haflmetiyle müflahede etmektir.

Meselâ, t›p bir fendir, hem bir sanatt›r. Onun da niha-
yeti ve hakikati Hakîm-i Mutlak’›n fiâfi ismine dayan›p,
eczahane-i kübras› olan rûy-i zeminde Rahîmâne cilvele-
rini, edviyelerde görmekle, t›p, kemalât›n› bulur, hakikat
olur.

Meselâ, hakikat-i mevcudattan bahseden hikmetülefl-
ya, Cenab-› Hakk›n (celle celâlühü) ism-i Hakîm’inin te-
celliyat-› kübras›n› müdebbirâne, mürebbiyâne, eflyada,
menfaatlerinde ve maslahatlar›nda görmekle ve o isme 
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met sahibi ve her fleyi gayeli ya-
ratan Allah.
haflmet: ihtiflam, heybet.
havarik-› sun’iye: sanat harikala-
r›.
hendese: geometri.
hikmetüleflya: fizik, kimya, bota-
nik gibi ilimler; uygulamal› ilimler.
ism-i Adl: Adl ismi.
ism-i Hakîm: Cenab-› Hakk›n hik-
metle, faydalar› takip ederek ifl
gören manas›ndaki ismi.
ism-i ‹lâhîye: Allah’›n bir ismi.
kemal: olgunluk, yetkinlik, tam
ve eksiksiz olma.
kemalât: faziletler, olgunluklar,
mükemmellikler.
kemalât-› ilmiye: ilimdeki ilerle-
me, yükselmeler.
lâtif: hofl, güzel.
maslahat: faydal›, maksatl› ifl.
mazhar: nail olma, flereflenme.
menfaat: fayda, gelir.
muhtelif: türlü türlü.
Mukaddir: takdir eden Allah.
müdebbirâne: tedbirlice, her ifli
önceden ayarlayarak düflünmek.
mürebbiyâne: terbiye edecek
flekilde, e¤iterek.
müflahede: seyretme.
mütenevvi: çeflit çeflit.
nak›s: eksik.
nihayet: son.
nokta-i münteha: en son nokta.
nükte-i mühimme: çok önemli
nokta, bölüm.
perde: gerçe¤i görmeyi engelle-
yen fley.
rahîmâne: flefkat ve merhametli
bir flekilde.
remz-i ulvî: yüce iflaret.
rûy-i zemin: yeryüzü.
suret: biçim, görünüfl.
s›rr-› ehem: mühim, önemli s›r.
fiâfi: flifa veren Allah.
tabir etmek: söz olarak kullan-
mak.
talim-i esma: isimleri ö¤retmek.
tecelliyat: tecelliler.
tecelliyat-› kübra: en büyük te-
celliler.
terakkiyat: terakkiler, ilerleme-
ler, geliflmeler.
terakkiyat-› fenniye: fennî ilerle-
meler.

ayet-i acibe: insana hayret
veren ayet.
âyine: ayna.
camiiyet-i istidat: kabiliyetin
çok fleylerle alâkal› oluflu.
Cenab-› Hak: Hakk›n tâ ken-
disi olan, fleref ve azamet sa-
hibi yüce Allah.

cihet: yön.
eczahane-i kübra: en büyük
eczahane.
edviye: ilâçlar, devalar.
esma: isimler.
esma-i Rabbaniye: her fleyi
terbiye eden Allah’›n isimleri.
fen: uygulamal› ilimler.

hakikat: gerçek.
hakikat-i âliye: yüce haki-
katler.
hakikat-i mevcudat: varl›kla-
r›n hakikati.
hakîmâne: hikmetli bir flekil-
de.
Hakîm-i Mutlak: sonsuz hik-



yetiflmekle ve ona dayanmakla, flu hikmet, hikmet olabi-
lir. Yoksa, ya hurafata ink›lâp eder ve malâyaniyat olur
veya felsefe-i tabiiye misillü, dalâlete yol açar.

‹flte sana üç misal; sair kemalât ve fünunu bu üç misa-
le k›yas et.

‹flte, Kur’ân-› Hakîm, flu ayetle, befleri flimdiki terakki-
yat›nda pek çok geri kald›¤› en yüksek noktalara, en ile-
ri hududa, en nihayet mertebelere, arkas›na dest-i teflvi-
ki vurup, parma¤›yla o mertebeleri göstererek “Haydi,
arfl ileri!” diyor. Bu ayetin hazine-i uzmas›ndan flimdilik
bu cevherle iktifa ederek, o kap›y› kap›yoruz.

Hem meselâ, hatem-i divan-› nübüvvet; ve bütün en-
biyan›n mu'cizeleri onun dava-i risaletine bir tek mu'cize
hükmünde olan enbiyan›n serveri; ve flu kâinat›n mâbi-
hiliftihar›; ve Hazret-i Âdem’e (aleyhisselâm) icmalen ta-
lim olunan bütün esman›n bütün meratibiyle tafsilen
mazhar›; yukar›ya celâl ile parma¤›n› kald›rmakla flakk-›
kamer eden ve afla¤›ya cemal ile indirmekle yine on par-
ma¤›ndan Kevser gibi su ak›tan ve bin mu'cizat ile musad-
dak ve müeyyet olan Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâ-
m›n mu’cize-i kübras› olan Kur'ân-› Hakîm’in vücuh-u
i’caz›n›n en parlaklar›ndan olan hak ve hakikate dair be-
yanat›ndaki cezalet, ifadesindeki belâgat, maanisindeki
camiiyet, üslûplar›ndaki ulviyet ve halâveti ifade eden, 
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arfl: harekete geçmeyi emreden
komut.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
belâgat: sözün düzgün, kusursuz,
yerinde ve hâlin ve makam›n ica-
b›na göre söylenmesi.
befler: insanl›k.
beyanat: aç›klamalar, izahlar.
camiiyet: toplay›c›l›k ve ihata
edicilik.
celâl: nihayet derecede büyük-
lük, ululuk.
cemal: güzellik, Cenab-› Hakk›n
lütuf ve ihsan› ile tecellisi.
cevher: esas, öz.
cezalet: güzel anlat›m.
dair: ilgili.
dalâlet: do¤ru yoldan ayr›lma,
azg›nl›k.
dava-i risalet: peygamberlik da-
vas›.
dest-i teflvik: teflvik eli.
enbiya: nebîler, peygamberler.
esma: isimler.
felsefe-i tabiiye: her fleyi tabiata
dayand›ran felsefe.
fünun: fenler.
hakikat: gerçek.
halâvet: tatl›l›k, flirinlik.
hatem-i divan-› nübüvvet: pey-
gamberlik divan›n›n mührü.
hazine-i uzma: en büyük hazine.
Hazret-i Âdem: ilk insan ve ilk
peygamber.
hikmet: hakimlik.
hudut: s›n›r.
hurafat: bat›l inan›fllar.
icmalen: k›saca, özetle.
iktifa: yeterli bulma, kâfi görme.
ink›lâp: bir hâlden di¤er hale geç-
me.
kâinat: bütün âlemler, dünya.
kemalât: kemaller, mükemmel-
likler.
kevser: Cennette bulunan bir
akarsu.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmetler bulunan
Kur’ân.
k›yas: bir fleyi baflka bir fleye
benzeterek hüküm verme.
maani: manalar, anlamlar.
mâbihiliftihar: kendisiyle iftihar
edilen, övülen.
malâyaniyat: faydas›z, bofl fley-
ler veya sözler.
mazhar: bir fleyin zuhur etti¤i,
göründü¤ü yer.
meratip: mertebeler, dereceler.
mertebe: derece, basamak.
misal: örnek.
misillü: benzeri, gibi.
mu’cizat: mu’cizeler.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
mu’cize-i kübra: en büyük
mu’cize.

musaddak: tasdik edilmifl,
do¤rulanm›fl.
müeyyet: sa¤lamlaflt›r›lm›fl,
kuvvetlendirilmifl.
nihayet: son.
sair: di¤er, baflka.

server: baflkan, reis.
flakk-› kamer: ay›n ikiye bö-
lünmesi.
tafsilen: tafsilli bir flekilde,
ayr›nt›l› olarak.
talim: ö¤retme.

terakkiyat: terakkiler, ilerle-
meler, geliflmeler.
ulviyet: ulvîlik, yücelik.
üslûp: ifade yolu.
vücuh-u i’caz: mu’cizelik ne-
vileri ve vecihleri.

1. De ki: And olsun, e¤er bu Kur’ân’›n benzerini getirmek için insanlar ve cinler bir araya top-
lan›p da hepsi birbirine yard›mc› olsalar, yine de onun benzerini getiremezler. (‹sra Suresi: 88.)
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gibi çok ayat-› beyyinatla ins ve cinnin enzar›n› flu mu’ci-
ze-i ebediyenin vücuh-u i’caz›ndan en zahir ve en parlak
veçhine çeviriyor. Bütün ins ve cinnin damarlar›na do-
kunduruyor. Dostlar›n›n flevklerini, düflmanlar›n›n inad›-
n› tahrik edip, azîm bir teflvik ile, fliddetli bir tergip ile
dost ve düflmanlar›, onu tanzire ve taklide, yani nazirini
yapmak ve kelâm›n› ona benzetmek için sevk ediyor;
hem öyle bir surette o mu’cizeyi nazargâh-› enâma ko-
yuyor. Güya insan›n bu dünyaya geliflinden gaye-i yegâ-
nesi, o mu’cizeyi hedef ve düstur ittihaz edip, ona baka-
rak, netice-i hilkat-i insaniyeye bilerek yürümektir.

Elhâs › l : Sair enbiya aleyhimüsselâm›n mu’cizatlar›,
birer havarik-› sanata iflaret ediyor ve Hazret-i Âdem
Aleyhisselâm›n mu’cizesi ise, esasat-› sanat ile beraber,
ulûm ve fünunun, havarik ve kemalât›n›n fihristesini bir
suret-i icmalîde iflaret ediyor ve teflvik ediyor.

Amma, mu’cize-i kübra-i Ahmediye (a.s.m.) olan
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan ise, talim-i esman›n hakikatine
mufassalan mazhariyetini, hak ve hakikat olan ulûm ve
fünunun do¤ru hedeflerini ve dünyevî, uhrevî kemalât›
ve saadat› vaz›han gösteriyor; hem pek çok azîm teflvi-
katla, befleri onlara sevk ediyor.

Hem öyle bir tarzda sevk eder, teflvik eder ki, o tarz
ile flöyle anlatt›r›yor: “Ey insan! fiu kâinattan maksad-›
âlâ, tezahür-ü rububiyete karfl›, ubudiyet-i külliye-i insa-
niyedir; ve insan›n gaye-i aksâs›, o ubudiyete ulûm ve ke-
malât ile yetiflmektir.”
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kelâm: bir mana ifade den söz di-
zimi; cümleler veya cümlecikler.
kemalât: kemaller, mükemmel-
likler.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân.
maksad-› âlâ: büyük gaye.
mazhariyet: görünme ve tezahür
yeri olma.
mu’cizat: mu’cizeler.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
mu’cize-i ebediye: sonsuz mu’ci-
ze.
mu’cize-i kübra-i Ahmediye:
Peygamberimizin en büyük
mu’cizesi.
mufassalan: tafsilâtl› olarak, ay-
r›nt›l› biçimde.
nazargâh-› enâm: bütün yarat›k-
lar›n bakt›¤› yer.
nazir: benzer.
netice-i hilkat-i insaniye: insa-
n›n yarat›l›fl›n›n neticesi.
saadat: saadetler, mutluluklar.
sair: di¤er, baflka.
suret: biçim, tarz.
suret-i icmalî: k›sa ve özlü bir
tarz.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek.
tahrik: harekete geçirme; k›flk›rt-
ma.
talim-i esma: isimleri ö¤retme.
tanzir: nazire yapma, benzetme.
tergip: isteklendirme.
teflvik: flevklendirme, cesaret
verme.
teflvikat: teflvikler.
tezahür-i rububiyet: Cenab-›
Hakk›n terbiye edicili¤inin ortaya
ç›kmas›, görünmesi.
ubudiyet: kulluk.
ubudiyet-i külliye-i insaniye: in-
san›n büyük ve genifl kullu¤u.
uhrevî: ahiret âlemiyle ilgili.
ulûm: ilimler.
vaz›han: aç›k olarak, aç›kça.
vecih: yön.
vücuh-i i’caz: i’caz nevileri ve ve-
cihleri.
zahir: aç›k, meydanda.

ayat-› beyyinat: apaç›k ayet-
ler.
azîm: büyük.
befler: insanl›k.
dünyevî: dünya ile ilgili.
düstur: kaide, kural.
elhâs›l: sonuç olarak, özetle.
enbiya: nebîler, peygamber-
ler.
enzar: bak›fllar.

esasat-› sanat: sanat›n esas-
lar›.
fihrist: içindekiler, katalog.
fünun: fenler.
gaye-i aksâ: en son gaye.
gaye-i yegâne: tek gaye, as›l
maksat.
hakikat: gerçek.
havarik: harikalar.

havarik-› sanat: sanat hari-
kalar›.

Hazret-i Âdem: ilk insan ve
ilk peygamber.

ins: insan, befler.

ittihaz: edinme.

kâinat: bütün âlemler, varl›k-
lar.



Hem öyle bir surette ifade ediyor ki, o ifade ile flöyle
iflaret eder ki: “Elbette nev-i befler, ahir vakitte ulûm ve
fünuna dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacakt›r.
Hüküm ve kuvvet ise, ilmin eline geçecektir.”

Hem, o Kur’ân-› Mu’cizülbeyan, cezalet ve belâgat-i
Kur’âniyeyi mükerreren ileri sürdü¤ünden, remzen an-
latt›r›yor ki: “Ulûm ve fünunun en parla¤› olan belâgat
ve cezalet, bütün enva›yla ahir zamanda en mergup bir
suret alacakt›r. Hatta, insanlar kendi fikirlerini birbirleri-
ne kabul ettirmek ve hükümlerini birbirine icra ettirmek
için, en keskin silâh›n› cezalet-i beyandan ve en mukave-
metsûz kuvvetini, belâgat-i edadan alacakt›r.”

Elhâs › l , Kur’ân’›n ekser ayetleri, her biri birer hazi-
ne-i kemalât›n anahtar› ve birer define-i ilmin miftah›d›r.
E¤er istersen Kur’ân’›n semavat›na ve ayat›n›n nücumla-
r›na yetiflesin; geçmifl olan yirmi adet Sözleri, yirmi ba-
samakl› (HAfi‹YE) bir merdiven yaparak ç›k. Onunla gör ki,
Kur’ân ne kadar parlak bir günefltir. Hakaik-› ‹lâhiyeye
ve hakaik-› mümkinat üstüne nas›l safî bir nur serpiyor
ve parlak bir ziya neflrediyor, bak.

Netice: Madem enbiyaya dair olan ayetler, flimdiki te-
rakkiyat-› befleriyenin harikalar›na birer nevi iflaretle be-
raber, daha ilerideki hududunu çiziyor gibi bir tarz-› ifa-
desi var; ve madem her bir ayetin müteaddit manalara
delâleti muhakkakt›r, belki müttefekunaleyhtir; ve 

ahir vakit: son vakit.
ahir zaman: dünya hayat›n›n k›-
yamete yak›n son devresi.
ayat: ayetler.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
belâgat: sözün düzgün, kusursuz,
yerinde ve hâlin ve makam›n ica-
b›na göre söylenmesi.
belâgat-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
kendine has olan belâgati.
belâgat-› eda: belâgatli.
cezalet: güzel anlat›m.
cezalet-i beyan: anlat›m›n güzel-
li¤i.
dair: alâkal›, ilgili.
define-i ilim: ilim definesi.
delâlet: delil olma.
ekser: ço¤u.
elhâs›l: sonuç olarak, özetle.
enbiya: nebîler, peygamberler.
enva: çeflitler, neviler.
fünun: fenler.
hakaik-i mümkinat: var veya
yok olmalar› Allah’›n tercihine
muhtaç olan varl›klar›n hakikatle-
ri.
hakaik-› ‹lâhiye: ‹lâhî gerçekler.
hafliye: bir kitab›n sayfalar›n›n
kenar›na veya alt›na yaz›lan aç›k-
lay›c› yaz›, dipnot.
hazine-i kemalât: olgunluklar,
mükemmellikler hazinesi.
hudut: s›n›rlar.
hüküm: karar.
icra: verilen bir hükmü yerine ge-
tirme.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân
mana: anlam.
mergup: be¤enilen, ra¤bet edi-
len.
miftah: anahtar.

muhakkak: kesinlik kazan-
m›fl.
mukavemetsûz: dayanmay›
tesirsiz hâle koyan.
mükerreren: tekrar olarak.
müteaddit: birçok, çeflitli.
müttefekunaleyh: üzerinde
birleflilen mesele.

neflretmek: yayma.
nev-i befler: insanl›k, bütün
insanlar.
nevi: çeflit.
nur: ziya, ›fl›k.
nücum: y›ld›zlar.
remzen: iflaretle.
safî: saf olan, temiz.

semavat: dereceler.
suret: biçim, görünüfl, tarz.
tarz-› ifade: ifade tarz›, anla-
t›fl flekli.
terakkiyat-› befleriye: insana
ait yükselifller, ilerlemeler.
ulûm: ilimler.
ziya: ›fl›k.
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HAfi‹YE: Belki otuz üç adet Sözleri, otuz üç adet Mektuplar›, otuz bir
Lem’alar›, on üç fiualar›, yüz yirmi basamakl› bir merdivendir.



madem enbiyaya ittiba etmek ve iktida etmeye dair eva-
mir-i mutlaka var; öyle ise, flu geçmifl ayetlerin maani-i
sarihalar›na delâletle beraber, “Sanat ve fünun-u befleri-
yenin mühimlerine iflarî bir tarzda delâlet, hem teflvik
ediliyor” denilebilir.

‹ki Mühim Suale Karfl› ‹ki Mühim Cevap
Birincisi:

E¤er  desen : “Madem Kur’ân, befler için nazil ol-
mufltur. Neden beflerin nazar›nda en mühim olan mede-
niyet harikalar›n› tasrih etmiyor? Yaln›z gizli bir remiz ile,
hafî bir ima ile, hafif bir iflaretle, zay›f bir ihtar ile iktifa
ediyor?”

Elcevap : Çünkü, medeniyet-i befleriye harikalar›n›n
haklar› bahs-i Kur’ânîde o kadar olabilir. Zira, Kur’ân’›n
vazife-i asliyesi daire-i rububiyetin kemalât ve fluunat›n›
ve daire-i ubudiyetin vezaif ve ahvalini talim etmektir.
Öyle ise, flu havarik-› befleriyenin o iki dairede haklar›
yaln›z bir zay›f remiz, bir hafif iflaret ancak düfler. Çün-
kü, onlar daire-i rububiyetten haklar›n› isteseler, o vakit
pek az hak alabilirler.

Meselâ, tayyare-i befler (HAfi‹YE) Kur’ân’a dese: “Bana
bir hakk-› kelâm ver, ayat›nda bir mevki ver.” Elbette o 
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harika: ola¤anüstü vas›flar tafl›-
yan ve hayranl›k hissi uyand›ran,
âdet ve tabiat d›fl›nda olan fley.
hafliye: bir kitab›n sayfalar›n›n
kenar›na veya alt›na yaz›lan aç›k-
lay›c› yaz›, dipnot.
havarik-› befleriye: beflerî, insan-
l›¤a ait harikalar.
ihtar: hat›rlatma.
iktida: birinin hareketini örnek
alarak ona benzemeye çal›flma.
iktifa: kâfi görme, yetinme.
ima: iflaret etme.
iflarî: iflaretle.
ittiba: tâbi olma, uyma.
kemalât: faziletler, kemaller, ol-
gunluklar.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
maani-i sariha: aç›k manalar.
medeniyet: bir toplulu¤un hayat
tarz›, bilgi seviyesi, sanat gücü,
maddî ve manevî varl›¤› ile ilgili
vas›flar›n tamam›.
medeniyet-i befleriye: insanl›¤›n
ilim ve teknikte ilerlemesi.
mevki: yer, mekân.
mühim: önemli.
nazar: bak›fl.
nazil: nüzul eden, inen.
remiz: iflaret.
sual: soru.
fluunat: ifller, hâller.
talim: ö¤retme.
tarz: biçim, suret.
tasrih: aç›kça anlatma.
tayyare-i befler: insan›n yap›s›
uçak.
teflvik: flevklendirmek.
vazife-i asliye: as›l vazife.
vezaif: vazifeler, ifller.

ahval: hâller, durumlar.

ayat: Kur’ân ayetleri.

bahs-i Kur’ân: Kur’ân’›n bah-
si, Kur’ân’›n de¤inmesi, söz
edifli.

befler: insanl›k, âdemo¤lu.

dair: alâkal›.

daire-i rububiyet: Allah’›n
besleme, büyütme ve terbiye
edicilik dairesi.

daire-i ubudiyet: kulluk da-
iresi.

delâlet: delil olma, gösterme.

elcevap: cevap.

enbiya: nebîler, peygamber-
ler.
evamir-i mutlaka: kesin
emirler.
fünun-u befleriye: befleri
fenler, uygulamal› bilimler.
hafî: gizli.
hakk-› kelâm: söz hakk›.

HAfi‹YE: fiu ciddî meseleyi yazarken, ihtiyars›z olarak, kalemim üslûbu-
nu flu lâtif lâtifeye çevirdi. Ben de kalemimi serbest b›rakt›m. Ümit ede-
rim ki, üslûbun lâtifeli¤i, meselenin ciddiyetine halel vermesin.



daire-i rububiyetin tayyareleri olan seyyarat, arz, kamer,
Kur’ân nam›na diyecekler: “Burada cirmin kadar bir
mevki alabilirsin.”

E¤er beflerin tahtelbahirleri, ayat-› Kur’âniyeden mev-
ki isteseler, o dairenin tahtelbahirleri, yani bahr-i muhit-i
havaîde ve esir denizinde yüzen zemin ve y›ld›zlar ona
diyecekler: “Yan›m›zda senin yerin görünmeyecek dere-
cede azd›r.”

E¤er elektri¤in parlak y›ld›zmisal lâmbalar›, hakk-› ke-
lâm isteyerek, ayetlere girmek isteseler, o dairenin elekt-
rik lâmbalar› olan flimflekler, flahaplar ve gökyüzünü ziy-
netlendiren y›ld›zlar ve misbahlar diyecekler: “Ifl›¤›n nis-
petinde bahis ve beyana girebilirsin.”

E¤er havarik-› medeniyet, dekaik-› sanat cihetinde
haklar›n› isterlerse ve ayetlerden makam talep ederlerse,
o vakit bir tek sinek onlara, “Susunuz!” diyecek. “Benim
bir kanad›m kadar hakk›n›z yoktur. Zira sizlerdeki, befle-
rin cüz-i ihtiyar›yla kesp edilen bütün ince sanatlar ve
bütün nazik cihazlar toplansa, benim küçücük vücudum-
daki ince sanat ve nazenin cihazlar kadar acip olamaz. 
1 o¬nd Gƒo©nªnàrLG pƒndnh ÉkHÉnHoP Gƒo≤o∏rînj rønd $G p¿hoO røpe n¿ƒoYrónJ nøj/òsdG s¿pG
(ilâahir) ayeti sizi susturur.”

E¤er o harikalar daire-i ubudiyete gidip, o daireden
haklar›n› isterlerse, o zaman o daireden flöyle bir cevap
al›rlar ki:

arz: dünya.
ayat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n ayet-
leri.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
bahr-i muhit-i havaî: büyük bir
okyanusa benzeyen hava.
befler: insanl›k.
beyan: anlatma, izah.
cihet: yön.
cirim: hacim.
cüz-i ihtiyar: Cenab-› Hak taraf›n-
dan insana verilen diledi¤i gibi
hareket edebilme kuvveti.
daire-i rububiyet: Allah’›n besle-
me, büyütme ve terbiye edicilik
dairesi.
daire-i ubudiyet: kulluk dairesi.
dekaik-› sanat: sanat›n incelikle-
ri.
hakk-› kelâm: söz hakk›.
halel: bozukluk, eksiklik.
hafliye: bir kitab›n sayfalar›n›n
kenar›na veya alt›na yaz›lan aç›k-
lay›c› yaz›, dipnot.
havarik-› medeniyet: medeniyet
harikalar›.
ihtiyar: irade, kendi istek ve ar-
zular›na göre hareket etme.
ilâahir: sonuna kadar.
kamer: ay.
kesb: kazanma.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
lâtif: hofl, güzel.
lâtife: ince mana.
makam: mevki.
mevki: yer, mekân.
misbah: benzetme için aya, gü-
nefle, y›ld›zlara verilen isim; lâm-

ba, kandil.
nispet: oran.
seyyarat: gezegenler.
flahap: akan veya kayan y›l-

d›z.
tahtelbahir: denizalt› gemisi.
tayyare: uçak.
üslûp: kendine has ifade ve-

ya yaz› tarz›.
y›ld›z-misal: y›ld›z gibi.
zemin: yeryüzü.
ziynet: süs.

1. Sizin Allah’› b›rak›p da tapt›klar›n›z›n hepsi bir araya gelse, bir sinek bile yaratamazlar. (Hac
Suresi: 73.)
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“Sizin münasebetiniz bizimle pek azd›r ve dairemize
kolay giremezsiniz. Çünkü, program›m›z budur ki: Dün-
ya bir misafirhanedir. ‹nsan ise, onda az duracakt›r ve
vazifesi çok bir misafirdir ve k›sa bir ömürde hayat-› ebe-
diyeye lâz›m olan levaz›mat› tedarik etmekle mükelleftir.
En ehem ve en elzem ifller takdim edilecektir. Hâlbuki,
siz ekseriyet itibar›yla flu fânî dünyay› bir makarr-› ebedî
nokta-i nazar›nda ve gaflet perdesi alt›nda, dünyaperest-
lik hissiyle ifllenmifl bir suret sizde görülüyor. Öyle ise,
hakperestlik ve ahireti düflünmeklik esaslar› üzerine mü-
esses olan ubudiyetten hisseniz pek azd›r.

“Lâkin, e¤er k›ymettar bir ibadet olan s›rf menfaat-i
ibadullah için ve menafi-i umumiye ve istirahat-i amme-
ye ve hayat-› içtimaiyenin kemaline hizmet eden ve el-
bette ekalliyet teflkil eden muhterem sanatkârlar ve mül-
hem keflflaflar, arkan›zda ve içinizde varsa, o hassas zat-
lara flu remiz ve iflarat-› Kur’âniye, sa’ye teflvik ve sanat-
lar›n› takdir etmek için, elhak kâfi ve vâfidir.”

‹kinci Suale Cevap:

E¤er  desen : “fiimdi flu tahkikattan sonra flüphem
kalmad› ve tasdik ettim ki, Kur’ân’da sair hakaikle bera-
ber, medeniyet-i hâz›ran›n harikalar›na ve belki daha ile-
risine iflaret ve remiz vard›r; dünyevî ve uhrevî saadet-i
beflere lâz›m olan her fley, de¤eri nispetinde içinde bulu-
nur. Fakat niçin, Kur’ân, onlar› sarahatle zikretmiyor?
Tâ muannit kâfirler dahi tasdike mecbur olsunlar; kalbi-
miz de rahat olsun?”
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iflarat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n ifla-
retleri.
kâfi: yeten, kâfi gelen, deruhte
eden.
kemal: olgunluk, taml›k.
keflflaf: s›rlar› çözen, gizli manala-
r› ortaya ç›karan.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
levaz›mat: lüzumlu maddeler.
makarr-› ebedî: ebedî karar yeri.
medeniyet-i hâz›ra: flimdiki me-
deniyet; Bat› medeniyeti.
menafi-i umumiye: genel men-
faatler.
menfaat-i ibadullah: Allah’›n kul-
lar›n›n menfaati.
muannit: inatç›.
muhterem: sayg› de¤er.
müesses: kurulmufl olan, kurulu.
mükellef: bir fleyi yapmaya mec-
bur olan, vazifeli.
mülhem: ilham olunmufl.
münasebet: rab›ta, ba¤.
nispet: ölçü.
nokta-i nazar: bak›fl aç›s›.
remiz: gizli mana, iflaret.
saadet-i befler: insanl›¤›n saadeti.
sair: di¤er, baflka.
sarahat: sarihlik, aç›kça.
sa’y: çal›flma.
sual: soru.
suret: biçim.
tahkikat: araflt›rmalar.
takdim: sunma, sunufl.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul etme.
tedarik: haz›rlama.
teflkil: meydana getirme.
ubudiyet: kulluk.
uhrevî: ahiret âlemiyle ilgili.
vâfi: yeter.
zat: kifli.
zikretmek: bildirmek, anlatmak.

ahiret: k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
dünyaperest: dünyaya ta-
pan.
dünyevî: dünya ile ilgili.
ehem: çok mühim olma.
ekalliyet: az›nl›k.
ekseriyet: ço¤unluk.

elhak: do¤ru.
elzem: en lüzumlu.
fânî: geçici.
gaflet: Allah’tan uzaklafl›p
nefsinin arzular›na dalmak.
hakaik: hakikatler, gerçekler.
hakperest: do¤ruluktan ve
haktan ayr›lmayan.

hayat-› ebediye: ahiret haya-
t›.
hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat.
ibadet: Allah’a karfl› kulluk
vazifesini yapma.
istirahat-i amme: herkesin
istirahati, rahat etmesi.



Elcevap : Din bir imtihand›r. Teklif-i ‹lâhî bir tecrübe-
dir. Tâ ervah-› âliye ile ervah-› safile müsabaka meyda-
n›nda birbirinden ayr›ls›n. Nas›l ki bir madene atefl veri-
liyor, tâ elmasla kömür, alt›nla toprak birbirinden ayr›l-
s›n. Öyle de, bu dâr-› imtihanda olan teklifat-› ‹lâhiye bir
iptilâd›r ve bir müsabakaya sevktir ki, istidad-› befler ma-
deninde olan cevahir-i âliye ile mevadd-› süfliye birbirin-
den tefrik edilsin.

Madem Kur’ân, bu dâr-› imtihanda bir tecrübe suretin-
de, bir müsabaka meydan›nda beflerin tekemmülü için
nazil olmufltur; elbette flu dünyevî ve herkese görünecek
umur-u gaybiye-i istikbaliyeye yaln›z iflaret edecek ve
hüccetini ispat edecek derecede akla kap› açacak. E¤er
sarahaten zikretse, s›rr-› teklif bozulur. Âdeta gökyüzün-

deki y›ld›zlarla vaz›han 
1*G s’pG n¬ndpG n=’ yazmak misillü bir be-

dahete girecek; o zaman, herkes ister istemez tasdik
edecek. Müsabaka olmaz; imtihan fevt olur. Kömür gibi
bir ruh ile elmas gibi bir ruh (HAfi‹YE) beraber kalacaklar.

Elhâs › l : Kur’ân-› Hakîm, hakîmdir; her fleye k›ymeti
nispetinde bir makam verir. ‹flte Kur’ân, bin üç yüz sene
evvel, istikbalin zulümat›nda müstetir ve gaybî olan se-
merat ve terakkiyat-› insaniyeyi görüyor; ve gördü¤ü-
müzden ve görece¤imizden daha güzel bir surette göste-
rir. Demek, Kur’ân öyle bir Zat›n kelâm›d›r ki, bütün za-
manlar› ve içindeki bütün eflyay› bir anda görüyor.

âdeta: sanki.
bedahet: aç›kl›k, aflikâr.
befler: insanl›k, âdemo¤lu.
cevahir-i âliye: yüksek, k›ymetli
cevherler.
dâr-› imtihan: imtihan yeri.
dünyevî: dünya ile ilgili.
Ebu Cehil: Hazret-i Resul-i Ekrem
zaman›nda, mu’cizeleri ve çok
delilleri ve Peygamber Aleyhissa-
lâtü Vesselâm› gördü¤ü hâlde
iman etmeyen din düflman› puta
tapan gururlu bir müflrikin lâkab›-
d›r. Bedir Gazâs›nda öldürüldü.
elcevap: cevap.
elhâs›l: sonuç olarak, özetle.
ervah-› âliye: yüce ruhlar.
ervah-› safile: kötü ruhlar.
fevt: kaybolma.
gaybî: gaypla ilgili.
hakîm: her fleyi bir maksatla uy-
gun ve hikmetli olan.
hafliye: bir kitab›n sayfalar›n›n
kenar›na veya alt›na yaz›lan aç›k-
lay›c› yaz›, dipnot.
hüccet: delil.
imtihan: Allah’›n çeflitli flekillerde
kullar›n› denemesi.
imtihan: Allah’›n kullar›n› dene-
mesi.
iptilâ: imtihan.
istidad-› befler: insan›n kabiliyeti.
istikbal: gelecek.
kelâm: söz, lâf›z.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
lain: herkesin k›nad›¤›, lânetle-
nen.
makam: mevki, yer.
mevadd-› süfliye: alçak ve basit
maddeler.
misillü: benzeri.

müsabaka: yar›fl, yar›flma.
müsavi: eflit, denk.
müstetir: gizli.
nazil: nüzul olma, inme.
nispet: ölçü.
sarahaten: aç›kça.
semerat: semereler, meyve-
ler.
suret: biçim, görünüfl.
s›rr-› teklif: insanlar›n dünya-
ya gelip, Allah taraf›ndan va-

zifelendirilmeleri s›rr›.
tecrübe: deneyim.
tefrik: ay›rt etme, ayr› tutma.
tekemmül: olgunlaflma, ke-
male do¤ru gitme.
teklifat-› ‹lâhiye: Allah’›n
yükledi¤i vazifeler.
teklif-i ‹lâhî: Allah’›n insanlar›
kullu¤a ve dinine daveti.
terakkiyat-› insaniye: insan-
l›¤›n yükselifli ve ilerlemeleri.

umur-u gaybiye-i istikbali-
ye: gelecekteki bilinmeyen
ifller.

vaz›han: aç›kça.

zat: azamet ve ululuk sahibi;
Allah.

zayi: elden ç›kan.

zikir etmek: bildirmek.

zulümat: karanl›klar.

1. Allah'tan baflka hiçbir ilâh yoktur. (Muhammed Suresi: 19.)
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HAfi‹YE: Ebu Cehil-i Lâin ile Ebu Bekir-i S›dd›k, müsavi görünecek;
s›rr-› teklif zayi olacak.



‹flte mu’cizat-› enbiya yüzünde parlayan bir lem’a-i
i’caz-› Kur’ân.

1 m¿ÉnenRnh m¿'G uπoc ≈/a /¬pàne rópîpd Énær≤uanhnh p¿'Grôo≤rdG nQGnôr°SnG BÉnærªu¡na sºo¡s∏dnG
2

oº«/µn`◊r G oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG BÉ'ænàrªs∏nY Éne s’pG BÉ'ænd nºr∏pY '’ n∂nfÉnërÑ°oS
3 ÉnfrÉn£rNnGrhnG BÉnæ«p°ùnf r¿pG =ÉnfròpNGnDƒoJ n’ ÉnæsHnQ

n∑pórÑnY mósªnëoe Énæ«'drƒnenh Énfpóu«°nS n¤nY rΩuôncnh r∑pQnÉHnh rºu∏n°Snh uπn°U sºo¡s∏dnG
/¬pLGnhrRnGnh /¬pHÉnër°UnGnh /¬pd'G '=¤nYnh u»ueo’rG u»pÑsædG n∂pdƒo°SnQnh n∂u«pÑnfnh
pABÉn«pdrhn’rGnh nÚ/Hsôn≤oªrdG pánµp=Ä'∏nŸrG n¤nYnh nÚ/∏°nSrôoªrdGnh nÚu«pÑsædG n¤nYnh /¬pJÉsjuQoPnh
pOnón©pH mäÉncnônH '≈r‰nGnh mΩnÓn°S ≈'crRnGnh mInÓn°U nπn°†ranG @ nÚ/ëpdÉs°üdGnh
/√pRƒoeoQnh /¬pJGnQÉn°TpGnh p¬«/fÉn©nenh /¬pJÉnªp∏ncnh /¬pahoôoMnh /¬pJnÉj'Gnh p¿'Grôo≤rdGpQnƒo°S
uπoµpH Énæn≤pdÉnN Énj Énæn¡'dpG BÉnj ÉnæpH r∞o£rdGnh ÉnærªnMrQGnh Énænd rôpØrZGnh /¬pJ n’n’nOnh

nÚ/ªpMGsôdG nºnMrQnG BÉnj n∂pànªrMnôpH Én¡ræpe mänÓn°U
4 nÚ/e'G nÚ/nŸÉn©rdG uÜnQ ! oórªnërdGnh

®
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âl: aile bireyleri.
âmin: “Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
Ashap: Sahabeler.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
bereket: bolluk.
delâlet: delil olma.
hamd : Allah’a karfl› olan flükran
ve memnuniyetini onu överek
bildirme.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye.
hürmet: ihtiram.
ihsan: ikram etme.
ilâh: ma’bud.
kerem: lütuf, ihsan.
kul: insan, abd.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonun-
cusu.
lem’a-i i’caz-› Kur’ân: Kur’ân’›n
mu’cizelik par›lt›lar›.
lütuf: iyilik, ikram ve yard›mda
bulunma.
mana: anlam.
manen: manevî olarak.
melek: Allah’›n nurdan yaratt›¤›
ve emirlerine tam itaat eden
mahlûk.
merhamet: flefkat göstermek,
korumak.
mu’cizat-› enbiya: peygamber-
lerin mu’cizeleri.
muhakkak: flüphesiz.
muvaffak: baflar›l›.
remiz: iflaret.
salât: Hz. Muhammed’e, Ashab›-
na, ailesine Allah’›n rahmet ve
ma¤firetini, meleklerin isti¤far›n›
ve mü’minlerin dualar›n› dileme.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
tenzih etmek: Allah’› her çeflit
kusur, noksan ve ortaktan uzak
bilip söylemek.
ümmî: okuma yazmas› olmayan.

1. Allah’›m! bize Kur’ân’›n s›rlar›n› anlamay› nasip et ve her an ve zamanda ona hizmet et-
meye bizi muvaffak k›l.
2. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize ö¤retti¤inden baflka hiçbir bilgimiz yok-
tur. Muhakkak ki Sen her fleyi hakk›yla bilir, her ifli hikmetle yapars›n. (Bakara Suresi: 32.)
3. Ey Rabbimiz, unutur veya hataya düfler de bir kusur ifllersek bizi bununla hesaba çekme.
(Bakara Suresi: 286.)
4. Allah’›m, ümmî peygamber, elçin, peygamberin ve kulun olan Efendimiz ve Dostumuz Mu-
hammed’e, onun Âline, Ashab›na, han›mlar›na, nesline; peygamber ve resullere, kendine ma-
nen yaklaflt›rd›¤›n meleklere, dostlar›na ve salih insanlara salât, selâm bereket ve kerem ih-
san eyle. Bu Kur’ân’›n sureleri, ayetleri, harfleri, kelimeleri, manalar›, iflaretleri, remizleri ve de-
lâletleri adedince en üstün salât, en bol selâm, en büyük bereketler hâlinde olsun. Ey ‹lâh›-
m›z, ey Yarat›c›m›z, ey merhamet edenlerin en merhametlisi! Bu salâvatlardan her birisi hür-
metine bizi ba¤›flla, bize merhamet et, bize lütufta bulun. Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd
olsun. Âmin.



Yirmi Birinci Söz
[‹ki Makamd›r.]

Birinci Makam
W

1 ÉkJƒob rƒne ÉkHÉnà p̀c nÚ/æperDƒoŸrG n¤nY rânfÉnc nI 'ƒ∏°südÉsfpG

B‹R ZAMAN sinnen, cismen, rütbeten büyük bir adam
bana dedi: “Namaz iyidir. Fakat her gün her gün befler
defa k›lmak çoktur. Bitmedi¤inden usanç veriyor.”

O zat›n o sözünden hayli zaman geçtikten sonra nef-
simi dinledim, iflittim ki, ayn› sözleri söylüyor. Ve ona
bakt›m, gördüm ki, tembellik kula¤›yla fleytandan ayn›
dersi al›yor. O vakit anlad›m, o zat, o sözü bütün nüfus-u
emmarenin nam›na söylemifl gibidir veya söylettirilmifl-
tir. O zaman, ben dahi dedim: “Madem nefsim emmare-
dir. Nefsini ›slah etmeyen baflkas›n› ›slah edemez. Öyle
ise nefsimden bafllar›m.”

Dedim: Ey nefis! Cehl-i mürekkep içinde, tembellik
döfle¤inde, gaflet uykusunda söyledi¤in flu söze mukabil
“Befl ‹kaz”› benden iflit.

befler: insanl›k.
cehl-i mürekkep: bilmedi¤inin
de  fark›nda olmamak, z›r cahillik.
cismen: vücut yap›s› bak›m›ndan.
emmare: kötülü¤ü, fenal›¤› em-
reden.
farz: ‹slâmiyette, Müslüman ka-
d›n ve erkeklerin kesin olarak
yapmas› gereken emir.
gaflet: Allah’tan uzaklafl›p nefsi-
nin arzular›na dalmak.
hayli: epey.
›slah: iyilefltirme, düzeltme.
ikaz: uyar›.
mukabil: karfl›l›k.
mü’min: iman eden
namaz: ‹slâm›n befl flart›ndan bi-
ri.
nam›na: ad›na, yerine.
nefis: insan› her zaman kötülü¤e
sevk eden güç, kendi.
nüfus-u emmare: sürekli kötülü-
¤ü arzulayan, emreden nefisler.

Rahman: rahmeti bütün her-
kese yay›lan ve bütün yarat›l-
m›fllar›n r›z›klar›n› ve geçim
flekillerini içine alan rahmetin

sahibi Allah.

Rahîm: sonsuz merhamet sa-
hibi Allah.

rütbeten: mevki ve makam

bak›m›ndan.
sinnen: yaflça.
vakit: zaman, an.
zat: kifli, flah›s.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • fiüphesiz namaz, mü’minler üzerine belli vakitler
için farz olarak yaz›lm›flt›r. (Nisâ Suresi: 103.)
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] Yirmi Birinci Söz, Bar-
la’da 1926’da Türkçe
olarak telif edilmifltir.



B‹R‹NC‹ ‹KAZ

Ey bedbaht nefsim! Acaba ömrün ebedî midir? Hiç
kat’î senedin var m› ki, gelecek seneye, belki yar›na ka-
dar kalacaks›n?

Sana usanç veren, tevehhüm-ü ebediyettir. Keyif için
ebedî dünyada kalacak gibi nazlan›yorsun. E¤er anlasa
idin ki, ömrün azd›r, hem faydas›z gidiyor; elbette onun
yirmi dörtten birisini, hakikî bir hayat-› ebediyenin sa-
adetine medar olacak bir güzel ve hofl ve rahat ve rah-
met bir hizmete sarf etmek, usanmak flöyle dursun, bel-
ki ciddî bir ifltiyak ve hofl bir zevki tahrike sebep olur.

‹K‹NC‹ ‹KAZ

Ey flikemperver nefsim! Acaba, her gün her gün ek-
mek yersin, su içersin, havay› teneffüs edersin; sana on-
lar usanç veriyor mu?

Madem vermiyor; çünkü ihtiyaç tekerrür etti¤inden
usanç de¤il, belki telezzüz ediyorsun. Öyle ise, hane-i
cismimde senin arkadafllar›n olan kalbimin g›das›, ruhu-
mun âb-› hayat› ve lâtife-i Rabbaniyemin hava-i nesimini
cezp ve celp eden namaz dahi seni usand›rmamak ge-
rektir.

Evet, nihayetsiz teessürat ve elemlere maruz ve müp-
telâ ve nihayetsiz telezzüzata ve emellere meftun ve pür-
sevda bir kalbin kut ve kuvveti, her fleye kadir bir Ra-
hîm-i Kerîm’in kap›s›n› niyaz ile çalmakla elde edilebilir.
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lâtife-i Rabbaniye: ‹lâhî bilgi ve
ilham›n, hissedilmesine ve mane-
vî zevklerin al›nmas›na yarayan
his, vicdan  duygusu.
maruz: u¤rama.
medar: dayanak, yard›mc›.
meftun: vurgun, düflkün
müptelâ: bir fleye düflkün olma.
namaz: ‹slâm›n befl flart›ndan bi-
ri.
naz: fl›mar›kl›k.
nefis: insan› her zaman kötülü¤e
sevk eden güç.
nihayetsiz: sonsuz
niyaz: yalvarma, duâ.
ömür: hayat.
pürsevda: sevgiyle dolu.
Rahîm-i Kerîm: ikram› bol olan
ve kullar›na çokca merhamet
eden Allah.
rahmet: maddî-manevî nimetle-
re kavuflma.
ruh: can.
saadet: mutluluk.
sarf: harcama.
flikemperver: bo¤az›na düflkün,
obur.
tahrik: harekete geçme, teflvik
etme.
teessürat: üzüntüler, ac›lar.
tekerrür: tekrarlanma.
telezzüz: lezzet alma.
telezzüzat: lezzetler.
teneffüs: soluk alma.
tevehhüm-i ebediyet: sonsuz
yaflamay› zannetme, sanma.
usanma: b›kma, ilginin kaybol-
mas›.

âb-› hayat: hayat suyu
bedbaht: zavall›, kötümser.
cezp (celp): kendine do¤ru
çekme.
ebedî: sonsuz.
elem: üzüntü, tasa.
emel: ümit, beklenti.
g›da: insan› besleyen fleyler.

hakikî: gerçek

hane-i cisim: vücut evi.

hava-i nesimi: hafif tatl› rüz-
gâr, temiz hava.

hayat-› ebediye: ahiret haya-
t›, ölümsüz hayat.

ikaz: uyar›.

ifltiyak: arzulama, istek duy-
ma.
kadir: kudret ve kuvvet sahi-
bi. (Allah)
kat’î senet : kesin, güvenile-
cek belge.
keyf: zevk.
kut: g›da, r›z›k.



Evet, flu fânî dünyada kemal-i sür’atle vaveylâ-i firak›
koparan giden ekser mevcudatla alâkadar bir ruhun âb-›
hayat› ise, her fleye bedel bir Ma’bud-u Bâkî’nin, bir
Mahbub-u Sermedî’nin çeflme-i rahmetine, namaz ile te-
veccüh etmekle içilebilir.

Evet, f›traten ebediyeti isteyen ve ebed için halk olu-
nan ve ezelî ve ebedî bir Zat›n âyinesi olan ve nihayetsiz
derecede nazik ve letafetli bulunan zîfluur bir s›rr-› insa-
nî, zînur bir lâtife-i Rabbaniye, flu kasavetli, ezici ve s›k›n-
t›l›, geçici ve zulümatl› ve bo¤ucu olan ahval-i dünyeviye
içinde, elbette teneffüse pek çok muhtaçt›r. Ve ancak
namaz›n penceresiyle nefes alabilir.

ÜÇÜNCÜ ‹KAZ

Ey sab›rs›z nefsim! Acaba, geçmifl günlerdeki ibadet
külfetini ve namaz›n meflakkatini ve musibet zahmetini
bugün düflünüp muztarip olmak, hem gelecek günlerde-
ki ibadet vazifesini ve namaz hizmetini ve musibet elemi-
ni bugün tasavvur edip sab›rs›zl›k göstermek hiç kâr-›
ak›l m›d›r?

fiu sab›rs›zl›kta misalin flöyle bir sersem kumandana
benzer ki: Düflman›n sa¤ cenah kuvveti onun sa¤›ndaki
kuvvetine iltihak etmifl ve ona taze bir kuvvet oldu¤u hâl-
de, o tutar, mühim bir kuvvetini sa¤ cenaha gönderir,
merkezi zay›flaflt›r›r. Hem, sol cenahta düflman›n askeri
yok iken ve daha gelmeden büyük bir kuvvet gönderir.
“Atefl et!” emrini verir. Merkezi bütün bütün kuvvetten
düflürtür. Düflman ifli anlar, merkeze hücum eder, tarü-
mar eder.

âb-› hayat: hayat suyu.
ahval-i dünyeviye: dünya hâlleri;
dünya meseleleri, gündelik ifller.
alâkadar: iliflkili, ilgili.
âyine: ayna.
bedel: karfl›l›k.
cenah: taraf, kanat.
çeflme-i rahmet: rahmet çeflme-
si.
ebed: sonsuzluk.
ebedî: sonu olmayan, sürekli.
ebediyet: sonsuzluk.
ekser: çokça, daha ziyade.
elem: üzüntü, tasa.
ezelî: ezel ile ilgili, bafllang›çs›z.
fânî: ölümlü, geçici.
f›traten: yarat›l›fltan.
halk: yaratma.
hizmet: görev.
hücum: sald›r›; sald›rma.
ibadet: Allah’a karfl› kulluk vazi-
fesini yapma.
ikaz: uyar›.
iltihak: kar›flma, kat›lma.
kâr-› ak›l: ak›l ifli, ak›l kâr›.
kasavet: kayg›, s›k›nt›.
kemal-i sür’at: tam bir sür’at.
kumandan: komutan.
külfet: zahmet, s›k›nt›.
lâtife-i Rabbaniye: ‹lâhî hakikat-
lerin hissedilmesine ve manevî
zevklerin al›nmas›na yarayan his,
duygu, ‹lâhî marifetin parlak bir
aynas›.
letafet: lâtif, güzel.
Ma’bud-i Bâkî: kendisine ibadet
edilen sonsuz, ölümsüz, daimî
varl›k; Cenab-› Hak.
Mahbub-u Sermedî: varl›¤› son-
suz ve ebediyyen sonsuz sevgiye
lây›k olan Allah.
meflakkat: güçlük, zorluk.
mevcudat: var olan her fley, ya-
rat›lm›fllar.
misal: benzer.
musibet: belâ, s›k›nt›.
muztarip: s›k›nt›s› olan, ›zt›rap
çeken.
mühim: önemli.

namaz: ‹slâm›n befl flart›ndan
biri.
nazik: narin, zarif.
nefis: her zaman kötülü¤e
sevk eden güç.
nihayetsiz: sonsuz.
ruh: insan ve hayvanlardaki
dirilik kayna¤›, can

sersem: akl› zihni kar›flm›fl.
s›rr-› insanî: ruh âlemi ile di-
yalo¤u olan, insana âit s›r.
tarümar: periflan etme, da-
¤›tma.
tasavvur: düflünme, göz önü-
ne getirme.
teneffüs: nefes alma.

teveccüh: yönelme
vaveylâ-i firak: ayr›l›k ç›¤l›k-
lar›.
vazife: görev, ödev.
zat: kifli.
zînur: nurlu.
zîfluur: ak›l, fluur sahibi.
zulümat: karanl›klar.
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Evet, buna benzersin. Çünkü, geçmifl günlerin zahme-
ti, bugün rahmete kalbolmufl. Elemi gitmifl, lezzeti kal-
m›fl; külfeti, keramete iltihak ve meflakkati, sevaba ink›-
lâp etmifl. Öyle ise, ondan usanç almak de¤il, belki yeni
bir flevk, taze bir zevk ve devama ciddî bir gayret almak
lâz›m gelir. Gelecek günler ise, madem gelmemifller, flim-
diden düflünüp usanmak ve fütur getirmek, aynen o gün-
lerde açl›¤› ve susuzlu¤u ile bugün düflünüp, ba¤›r›p ça-
¤›rmak gibi bir divaneliktir. 

Madem hakikat böyledir, âk›l isen, ibadet cihetinde
yaln›z bugünü düflün. Ve, “Onun bir saatini ücreti pek
büyük, külfeti pek az, hofl ve güzel ve ulvî bir hizmete
sarf ediyorum” de. O vakit senin ac› bir füturun, tatl› bir
gayrete ink›lâp eder.

‹flte ey sab›rs›z nefsim! Sen, üç sab›r ile mükellefsin:
Birisi taat üstünde sab›rd›r, birisi masiyetten sab›rd›r, di-
¤eri musibete karfl› sab›rd›r. Akl›n varsa, flu Üçüncü ‹kaz-
daki temsilde görünen hakikati rehber tut. Merdane, “Yâ
Sabûr” de, üç sabr› omzuna al. Cenab-› Hakk›n sana
verdi¤i sab›r kuvvetini, e¤er yanl›fl yolda da¤›tmazsan,
her meflakkate ve her musibete kâfi gelebilir. Ve o kuv-
vetle dayan.

DÖRDÜNCÜ ‹KAZ

Ey sersem nefsim! Acaba, flu vazife-i ubudiyet netice-
siz midir? Ücreti az m›d›r ki, sana usanç veriyor? Hâlbu-
ki, bir adam sana birkaç para verse veyahut seni korkut-
sa, akflama kadar seni çal›flt›r›r. Ve fütursuz çal›fl›rs›n. 

SÖZLER | 427 Y‹RM‹ B‹R‹NC‹ SÖZ

merdane: mertçe.
meflakkat: zahmet, güçlük, s›k›n-
t›.
musibet: felâket, belâ.
mükellef: vazifeli.
nefis: insan› her zaman kötülü¤e
sevk eden güç.
rahmet: huzur, afiyet gibi sonsuz
nimetlere sahip olma.
rehber: k›lavuz, ›fl›k tutan.
sab›r: katlanma, zorluklara da-
yanma gücü.
Sabûr: çok sabreden, isyankârlar-
dan acele intikam almayan Allah.
sarf: harcama.
sevap: Allah’›n r›zas›na, hoflnutlu-
¤una sebep olan güzel davran›fl.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek.
taat: ibadet etme, kulluk görev-
lerini yapmak.
temsil: misal verme, örnek.
ulvî: yüce.
vazife-i ubudiyet: kulluk vazifesi.
zahmet: s›k›nt›, eziyet.

âk›l: ak›ll›.

Cenab-› Hak: do¤ru, gerçek,
Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.

cihet: yön. 

divanelik: delilik.

elem: üzüntü, tasa.

fütur: bezginlik, usanç, b›k-
k›nl›k 
gayret: çal›flma, çabalama,
çabalama iste¤i.
hakikat: gerçek, do¤ru.
ibadet: Allah’a karfl› kulluk
görevlerinini yapmak.
ikaz: uyar›

iltihak: kat›lma, ekleme
ink›lâp: de¤iflim, dönüflüm.
kâfi: yeterli.
keramet: güzel, rahatl›k,
mutluluk.
külfet: zahmet, s›k›nt›.
lezzet: haz.
masiyet: günah.



Acaba, bu misafirhane-i dünyada âciz ve fakir kalbine
kut ve g›nâ ve elbette bir menzilin olan kabrinde g›da ve
ziya ve her hâlde mahkemen olan mahflerde senet ve
berat ve ister istemez üstünden geçilecek S›rat Köprü-
sünde nur ve burak olacak bir namaz, neticesiz midir?
Veyahut ücreti az m›d›r?

Bir adam sana yüz liral›k bir hediye vaat etse, yüz gün
seni çal›flt›r›r. Hulfülvaat edebilir. O adama itimat eder-
sin, fütursuz ifllersin. Acaba hulfülvaat, hakk›nda muhal
olan bir Zat, Cennet gibi bir ücreti ve saadet-i ebediye gi-
bi bir hediyeyi sana vaat etse, pek az bir zamanda, pek
güzel bir vazifede seni istihdam etse; sen hizmet etmez-
sen veya isteksiz, suhre gibi veya usançla, yar›m yama-
lak hizmetinle Onu vaadinde ittiham ve hediyesini istih-
faf etsen, pek fliddetli bir tedibe ve dehfletli bir tazibe
müstahak olaca¤›n› düflünmüyor musun? Dünyada, hap-
sin korkusundan, en a¤›r ifllerde fütursuz hizmet etti¤in
hâlde, Cehennem gibi bir haps-i ebedînin havf›, en hafif
ve lâtif bir hizmet için sana gayret vermiyor mu?

BEfi‹NC‹ ‹KAZ

Ey dünyaperest nefsim! Acaba ibadetteki füturun ve
namazdaki kusurun, meflagil-i dünyeviyenin kesretinden
midir? Veyahut derd-i maifletin meflgalesiyle vakit bula-
mad›¤›ndan m›d›r? Acaba s›rf dünya için mi yarat›lm›fl-
s›n ki, bütün vaktini ona sarf ediyorsun?

Sen istidat cihetiyle bütün hayvanat›n fevkinde oldu-
¤unu ve hayat-› dünyeviyenin levaz›mat›n› tedarikte, ikti-
dar cihetiyle, bir serçe kufluna yetiflemedi¤ini biliyorsun. 

âciz: güçsüz.
berat: temize ç›kma, affedilmek.
burak: Hz. Muhammed’in (a.s.m.)
Mi’raçta bindi¤i binek.
cihet: yön, bak›m›ndan, sebep.
dehfletli: korkutucu.
derd-i maiflet: geçim s›k›nt›s›.
dünyaperest: dünyaya taparcas›-
na düflkünlük.
elbette: her halde.
fakir: zavall›, bîçare.
fevkinde: üstünde.
fütur: gevfleklik, b›kk›nl›k, b›kma.
gayret: çal›flma iste¤i.
g›da: insan› besleyen fleyler.
g›nâ: bolluk.
haps-i ebedî: sonsuza dek kal›-
nacak hapis.
havf: korku.
hayat-› dünyeviye: dünyaya ait
olan hayat.
hayvanat: hayvanlar.
hizmet: bir u¤urda bir iflin yap›l-
mas› için çal›flma, çabalama.
hulfülvaat: sözünden dönme.
ibadet: Allah’a karfl› kulluk vazi-
fesini yapma.
ikaz: uyar›.
iktidar: güç yetirme.
istidat: kabiliyet, yetenek.
istihdam: bir hizmette kullanma.
istihfaf: küçümseme, önem ver-
meme.
itimat: güvenme.
ittiham: suçlama, töhmet alt›nda
olma.
kabir: mezar.
kesret: çokluk.
kut: yiyecek, r›z›k.
lâtif: güzel, hofl.
levaz›mat: lüzumlu maddeler.
mahkeme: karar al›nan, hüküm
yeri.
mahfler: k›yamette ölülerin dirilip
toplanacaklar› yer.
menzil: var›lacak yer, ev.
meflagil-i dünyeviye: dünyaya
ait u¤rafllar.
meflgale: ifl, u¤rafl.
misafirhane-i dünya: dünya mi-
safirhanesi, kona¤›.
muhal: imkâns›z
müstahak: hak eden.
namaz: ‹slâm›n befl flart›ndan bi-
ri.
nefis: insan› her zaman kötülü¤e
sevk eden güç.

netice: semere.
nur: ayd›nlat›c› ›fl›k.
saadet-i ebediye: sonsuz
mutluluk.
sarf: harcama.
senet: güvence, bilet.
s›rat: ‹slâm inanc›nda, Cehen-
nem üzerine çekilmifl oldu¤u-

na inan›lan, k›ldan ince k›l›ç-
tan keskin gibi ifadelerle va-
s›fland›r›lan köprü.

s›rf: sadece.

suhre: alaya alma, hafife al-
ma, maskaral›k; alayc›, mas-
kara.

tazip: azap etmek, eziyet et-
mek.
tedarik: sa¤lama, elde etme.
tedip: terbiye.
vaat: söz verme.
vazife: yükümlülük.
zat: kifli.
ziya: ›fl›k, nur.
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Bundan neden anlam›yorsun ki, vazife-i asliyen hayvan
gibi çabalamak de¤il, belki hakikî bir insan gibi, hakikî
bir hayat-› daime için sa’y etmektir.

Bununla beraber, meflagil-i dünyeviye dedi¤in, ço¤u
sana ait olmayan ve fuzulî bir surette kar›flt›¤›n ve kar›fl-
t›rd›¤›n malâyani meflgalelerdir. En elzemini b›rak›p, gü-
ya binler sene ömrün var gibi en lüzumsuz malûmat ile
vakit geçiriyorsun. Meselâ, “Zühalin etraf›ndaki halkala-
r›n keyfiyeti nas›ld›r?” ve “Amerika tavuklar› ne kadar-
d›r?” gibi k›ymetsiz fleylerle k›ymettar vaktini geçiriyor-
sun. Güya, kozmo¤rafya ilminden ve istatistikçi fennin-
den bir kemal al›yorsun!

E¤er desen: “Beni namazdan ve ibadetten al›koyan ve
fütur veren, öyle lüzumsuz fleyler de¤il, belki derd-i ma-
ifletin zarurî iflleridir.”

Öyle ise, ben de sana derim ki: E¤er yüz kurufl bir
gündelik ile çal›flsan, sonra biri gelse, dese ki, “Gel on
dakika kadar fluray› kaz. Yüz lira k›ymetinde bir p›rlanta
ve bir zümrüt bulacaks›n.” Sen ona, “Yok, gelmem.
Çünkü on kurufl gündeli¤imden kesilecek. Nafakam aza-
lacak” desen, ne kadar divanece bir bahane oldu¤unu el-
bette bilirsin.

Aynen onun gibi, sen, flu ba¤›nda nafakan için iflliyor-
sun. E¤er farz namaz› terk etsen, bütün sa’yin semeresi,
yaln›z dünyevî ve ehemmiyetsiz ve bereketsiz bir nafaka-
ya münhas›r kal›r. E¤er, sen, istirahat ve teneffüs vaktini
ruhun rahat›na, kalbin teneffüsüne medar olan namaza 
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istatistik: çeflitli olaylar›, bir neti-
ceye ulaflmak amac›yla düzenli
flekilde toplay›p say›larla göste-
ren ilim dal›.
istirahat: dinlenme.
kemal: yetkinlik, olgunluk.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu¤u,
hal, durum.
k›ymet: de¤er.
kozmo¤rafya: astronomi, gök bi-
limi.
kurufl: liran›n yüzde biri de¤erin-
de Türk paras›.
lüzumsuz: gereksiz.
malâyani: faydas›z, bofl.
malûmat: bilgiler.
medar: yard›mc›, sebep.
meselâ: misal, örnek olarak.
meflagil-i dünyeviye: dünyaya
ait u¤rafllar, ifller.
meflgale: u¤rafl.
münhas›r: hasredilmifl, mahsus,
özel.
nafaka: geçim, geçimlik..
namaz: ‹slâm›n befl flart›ndan bi-
ri.
p›rlanta: elmas.
ruh: insandaki canl›l›¤›n ve dirili-
¤in, iradeli ve irade d›fl› hareketle-
rin ve idrak kabiliyetinin kayna¤›.
sa’y: çal›flma.
semere: netice, sonuç, meyve.
suret: tarz, flekil.
teneffüs: nefes alma, soluklan-
ma.
vazife-i asliye: as›l, gerçek vazife.
zarurî: zorunlu.
Zühal: Satürn gezegeni.
zümrüt: cam parlakl›¤›nda, güzel,
yeflil renkte fleffaf bir süs tafl›.

ba¤: bahçe.
bahane: uydurma, yalandan
özür.
bereket: bolluk.
derd-i maiflet: geçim s›k›nt›s›.
divane: deli.
dünyevî: dünya ile ilgili.
ehemmiyet: önem.

elzem: daha lüzumlu, gerekli.
farz: ‹slâmiyette kesin olarak
yap›lmas› gereken emir.
fen: uygulamal› bilimlere ve-
rilen genel ad.
fuzulî: gereksiz, yersiz.
fütur: gevfleklik.
güya: sanki.

hakikî: dosdo¤ru, yapmac›k
olmayan.
halka: daire fleklinde olan
fley.
hayat-› daime: devaml› ha-
yat.
ibadet: Allah’a karfl› kulluk
vazifesini yapmak.



sarf etsen, o vakit bereketli nafaka-i dünyeviye ile bera-
ber, senin nafaka-i uhreviyene ve zâd-› ahiretine ehem-
miyetli bir menba olan iki maden-i manevî bulursun:

• Birinci maden: Bütün ba¤›ndaki (HAfi‹YE) yetifltirdi-
¤in, çiçekli olsun, meyveli olsun, her nebat›n, her a¤ac›n
tesbihat›ndan, güzel bir niyet ile, bir hisse al›yorsun.

• ‹kinci maden: Hem, bu ba¤dan ç›kan mahsulâttan
kim yese—hayvan olsun, insan olsun, inek olsun, sinek
olsun, müflteri olsun, h›rs›z olsun—sana bir sadaka hük-
müne geçer; fakat o flart ile ki, sen, Rezzak-› Hakikî na-
m›na ve izni dairesinde tasarruf etsen ve Onun mal›n›
Onun mahlûkat›na veren bir tevziat memuru nazar›yla
kendine baksan...

‹flte, bak, namaz› terk eden ne kadar büyük bir hasa-
ret eder, ne kadar ehemmiyetli bir serveti kaybeder! Ve
sa’ye pek büyük bir flevk veren ve amelde büyük bir kuv-
ve-i manevî temin eden o iki neticeden ve o iki maden-
den mahrum kal›r, iflâs eder. Hatta, ihtiyarland›kça bah-
çecilikten usan›r, fütur gelir. “Neme lâz›m,” der. “Ben
zaten dünyadan gidiyorum. Bu kadar zahmeti ne için
çekece¤im?” diyecek, kendini tembelli¤e atacak. Fakat
evvelki adam der: “Daha ziyade ibadetle beraber, sa’y-i
helâle çal›flaca¤›m. Tâ, kabrime daha ziyade ›fl›k gönde-
rece¤im. Ahiretime daha ziyade zahire tedarik edece-
¤im.”

ahiret: öteki dünya.
amel: ifl, fiil.
ba¤: bahçe, gezinti yeri, seyran-
gâh.
bereket: bolluk.
beyan: anlatma.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
evvel: önce.
fütur: bezginlik.
hasaret: zarar.
hafliye: dipnot, kenar yaz›.
hisse: pay.
hükmü: de¤eri.
ibadet: Allah’›n emrettiklerini ye-
rine getirme, kulluk.
iflâs: tükenme
kabir: mezar.
kuvve-i manevî: manevî güç,
kuvvet.
maden: esas, kaynak.
maden-i manevî: manevî kay-
nak.
mahlûkat: yarat›lm›fl canl›lar.
mahrum: nasipsiz, yoksun.
mahsulât: ürün, meyve.
makam: durak.
memur: görevli tayin olunmufl
kimse.
menba: kaynak.
nafaka-i dünyevî: dünyaya ait
geçim kayna¤›.
nafaka-i uhreviye: ahirete âit
gerekli sevaplar, kazançlar.
nam: ad, isim.
namaz: ‹slâm›n befl flart›ndan bi-
ri.
nazar: düflünce, görüfl, niyet.
nebat: bitki.
neme lâz›m: bir fleyi umursuma-
ma durumu,
netice: sonuç.
niyet: düflünce.

Rezzak-› Hakikî: gerçek r›z›k
verici, Allah.
sadaka: Allah r›zas› için ihti-
yaç sahibi fakirlere yap›lan
yard›m.
sarf: harcama.
sa’y: çal›flma.
sa’y-i helâl: helâl kazanç.

servet: zenginlik.
flevk: coflkulu istek.
tasarruf: idareli kullanma, tü-
ketme.
tedarik: haz›rlama.
temin: sa¤lama.
tesbihat: her fleyin hâliyle, di-
liyle Allah’› anmas›, tesbih et-

mesi.
tevziat: da¤›t›m, da¤›t›c›.
vakit: zaman.
zâd-› ahiret: ahiret az›¤›.
zahire: az›k, sevap.
zahmet: s›k›nt›, meflakkat.
zat: kifli, flah›s.
ziyade: fazla.
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HAfi‹YE: Bu makam bir ba¤da, bir zata bir derstir ki, bu tarz ile beyan
edilmifltir.



Elhâs›l: Ey nefis! Bil ki, dünkü gün senin elinden ç›k-
t›; yar›n ise, senin elinde senet yok ki, ona maliksin. Öy-
le ise, hakikî ömrünü bulundu¤un gün bil. Lâakal, günün
bir saatini ihtiyat akçesi gibi, hakikî istikbal için teflkil olu-
nan bir sandukça-i uhreviye olan bir mescide veya bir
seccadeye at.

Hem bil ki, her yeni gün, sana, hem herkese bir yeni
âlemin kap›s›d›r. E¤er namaz k›lmazsan, senin o günkü
âlemin zulümatl› ve periflan bir hâlde gider. Senin aley-
hinde âlem-i misalde flahadet eder. Zira herkesin, her
günde, flu âlemden, bir mahsus âlemi var.

Hem o âlemin keyfiyeti o adam›n kalbine ve ameline
tâbidir. Nas›l ki âyinende görünen muhteflem bir saray,
âyinenin rengine bakar. Siyah ise, siyah görünür; k›rm›-
z› ise, k›rm›z› görünür. Hem, onun keyfiyetine bakar; o
âyine fliflesi düzgün ise saray› güzel gösterir, düzgün de-
¤il ise çirkin gösterir. En nazik fleyleri kaba gösterdi¤i
misillü, sen kalbinle, akl›nla, amelinle, gönlünle kendi
âleminin fleklini de¤ifltirirsin; ya aleyhinde, ya lehinde
flahadet ettirebilirsin. E¤er namaz› k›lsan, o namaz›n ile,
o âlemin Sâni-i Zülcelâl’ine müteveccih olsan, birden
sana bakan âlemin tenevvür eder. Âdeta, namaz›n, bir
elektrik lâmbas› ve namaza niyetin, onun dü¤mesine do-
kunmas› gibi o âlemin zulümat›n› da¤›t›r. Ve o hercü-
merc-i dünyeviyedeki karma kar›fl›k periflaniyet içindeki
tebeddülât ve harekât, hikmetli bir intizam ve manidar
bir kitabet-i kudret oldu¤unu gösterir,
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lâakal: en az›ndan.
leh: ondan yana.
mahsus: kifliye özel.
malik: sahip.
manidar: ince mânâl›.
mescit: ibadet edilen yer, küçük
cami.
misillü: benzeri.
muhteflem: ihtiflaml›, görkemli.
müteveccih: yönelerek.
namaz: ‹slâm›n befl flart›ndan bi-
ri.
nazik: ince, zarif.
nefis: kötülükleri emreden, ba-
¤›ms›z düflünen, bafl›na buyruk
duygu; kendisi, flahs›.
niyet: namaz k›lmaya ve oruç
tutmaya karar verme ve bu iba-
detlere bafllamadan evvel bun-
larla ilgili dua okuma.
periflaniyet: da¤›n›kl›k.
sandukça-i uhreviye: ahiret
amellerini içine alan manevî san-
d›kç›k.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi, her fleyi sanatla güzel ya-
ratan, Allah.
saray: hükümdarlar›n veya dev-
let baflkanlar›n›n oturdu¤u büyük
yap›.
seccade: üzerinde namaz k›l›nan
küçük namazl›k.
senet: güvence, bilet.
flahadet: flahitlik.
tâbi: ba¤lanan.
tebeddülât: de¤ifliklikler.
tenevvür: nurlanmak, ayd›nlan-
mak.
teflkil: flekillenip kurulan.
zira: çünkü.
zulümat: karanl›klar.

âdeta: sanki.
âlem: dünya, ömür dünyas›.
âlem-i misal: görüntüler âle-
mi, dünyadaki ifllerin görün-
tülendi¤i ve gözlendi¤i, ruhla-
r›n bulundu¤u yer.
aleyh: karfl›, z›t.
amel: fiil, ifl.

âyine: ayna.
elhâs›l: netice, sonuç olarak.
hakikî: gerçek.
harekât: hareketler.
hercümerc-i dünyeviye:
dünyadaki kar›fl›kl›klar.
hikmet: ‹lâhî gaye ve mak-
sat.

ihtiyat akçesi: gelece¤i düflü-
nerek, zaman› gelince harca-
mak için tutulan para.
intizam: düzgünlük.
istikbal: gelecek.
keyfiyet: nitelik, durum.
kitabet-i kudret: kudret ka-
lemiyle yaz›lm›fl kitabet.



1¢pVrQn’rGnh päGnƒnª°sùdG oQƒof *nG ayet-i pürenvar›ndan bir nuru

senin kalbine serper. Senin o günkü âlemini, o nurun
in’ikâs›yla ›fl›kland›r›r. Senin lehinde nuraniyetle flahadet
ettirir.

Sak›n deme: “Benim namaz›m nerede, flu hakikat-i
namaz nerede!” Zira bir hurma çekirde¤i, bir hurma a¤a-
c› gibi, kendi a¤ac›n› tavsif eder. Fark yaln›z icmal ve taf-
sil ile oldu¤u gibi, senin ve benim gibi bir âmînin—velev
hissetmezse—namaz›, büyük bir velînin namaz› gibi, flu
nurdan bir hissesi var, flu hakikatten bir s›rr› vard›r—ve-
lev fluurun taallûk etmezse. Fakat, derecata göre inkiflaf
ve tenevvürü ayr› ayr›d›r. Nas›l bir hurma çekirde¤inden
tâ mükemmel bir hurma a¤ac›na kadar ne kadar mera-
tip bulunur; öyle de, namaz›n derecat›nda da, daha faz-
la meratip bulunabilir. Fakat bütün o meratipte, o haki-
kat-i nuraniyenin esas› bulunur.

] pøjuódG oOÉnªpY oIƒ'∏°südnG ) n∫Énb røne n¤nY rºu∏°nSnh uπ°nU -nG
2 nÚ/©nªrLnG =/¬pÑrën°Unh /¬pd'G ='¤nYnh

@

âlem: dünya.
aleyhissalâtü vesselâm: “Salât
ve selâm onun üzerine olsun,”
anlam›nda Peygamberimiz için
söylenir.
âmî: avamca, cahil.
Ashap: Hz. Peygamberi görmüfl
ve onunla konuflmufl olan Müslü-
manlar.
âyet-i pürenvar: nurla dolu ayet.
derecat: dereceler, basamaklar.
hakikat: gerçek.
hakikat-i namaz: gerçek namaz.
hakikat-i nuraniye: parlak, haki-
kat.
hisse: pay.
icmal: özet, k›saca ifade etme.
in’ikâs: aksetme, yank›lanma.
inkiflaf: ortaya ç›kma, belirip gö-
rünmek.
leh: ondan yana
meratip: mertebeler, basamak-
lar, kademeler.
namaz: ‹slâm›n befl flart›ndan bi-
ri.
nur: manevî ›fl›k, ayd›nl›k.
nuraniyet: nurluluk, ayd›nl›k.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rim olan Peygamberimiz.
salât: Peygamberimize duâ.
flahadet: flahitlik
fluur: kavrama gücü; anlay›fl
taallûk: ilgili olma, ba¤lanma.
tafsil: etrafl›ca, uzunca anlatma.
tavsif: özelliklerini ortaya koyma,
niteleme.

tenevvür: nurlanma, ayd›n-
lanma.

velev: hatta.
velev: isterse, hatta.

velî: Allah dostu, evliya.
zira: çünkü.

1. Allah göklerin ve yerin nurudur. (Nur Suresi: 35.)
2. Allah’›m! “Namaz dinin dire¤idir” (Tirmizî, ‹man: 8; ‹bni Mâce, Fiten: 12; Müsned, 5:231, 237)
buyuran Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma ve onun bütün âl ve ashab›na salât ü selâm
eyle.
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Yirmi Birinci Sözün ‹kinci Makam›
[Kalbin befl yaras›na befl merhemi tazammun eder.]

W
n∂pHoPƒoYnGnh @ pÚ/WÉn«°sûdG päGnõnªng røpe n∂pHoPƒoYnG uÜnQ

1@ p¿hoôo°†rënj r¿nG uÜnQ
Ey maraz-› vesvese ile müptelâ! Biliyor musun vesve-

sen neye benzer? Musibete benzer; ehemmiyet verdikçe
flifler, ehemmiyet vermezsen söner. Ona büyük nazar›y-
la baksan büyür; küçük görsen, küçülür. Korksan a¤›rla-
fl›r, hasta eder; havf etmezsen hafif olur, mahfî kal›r. Ma-
hiyetini bilmezsen devam eder, yerleflir; mahiyetini bil-
sen, onu tan›san, gider. Öyle ise, flu musibetli vesvesenin
aksam-› kesiresinden kesirülvuku olan yaln›z befl veçhini
beyan edece¤im. Belki sana ve bana flifa olur. Zira, flu
vesvese öyle bir fleydir ki, cehil onu davet eder, ilim onu
tart eder; tan›mazsan gelir, tan›san gider.

B‹R‹NC‹ VEC‹H-B‹R‹NC‹ YARA

fieytan, evvelâ flüpheyi kalbe atar. E¤er kalp kabul et-
mezse, flüpheden fletme döner. Hayale karfl› fletme ben-
zer baz› pis hat›ralar› ve münafi-i edep çirkin hâlleri tas-
vir eder. Kalbe “Eyvah!” dedirtir; ye’se düflürtür. Vesve-
seli adam zanneder ki, kalbi Rabbine karfl› suiedepte 
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lay›p, canland›rd›¤› fley.
ilim: bilgi, marifet.
kesirülvuku: çok ve s›k görülen.
mahfî: gizli.
mahiyet: bir fleyin özelli¤i, asl›,
esas›.
maraz-› vesvese: vesvese, flüp-
hecilik hastal›¤›.
merhem: yaraya sürülen ilâç.
musibet: dert, s›k›nt›.
musibetli vesvese: belâl›, s›k›nt›-
l› flüphecilik.
münafi-i edep: edebe ahlâka ay-
k›r›, z›t.
müptelâ: bir fleye düflkün ve tu-
tulmufl olan.
nazar: görüfl, düflünce.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
Rahîm: çok merhametli, çok flef-
katl› olan Allah.
Rahman: rahmeti, ikram› bütün
herkese yay›lan, Allah.
sû-i edep: edebe, ahlâka ayk›r›.
fletm: küfür etme, sövme.
fleytan: insano¤lunu devaml› ola-
rak do¤ru yoldan ç›kartmaya u¤-
raflan lânetlenmifl varl›k.
flifa: hastal›ktan kurtulma, iyilefl-
me.
tart: kovma, uzaklaflt›rma.
tasvir: bir fleyi yaz›yla veya bafl-
ka ifade flekilleriyle anlatma.
tazammun: ihtiva etme, içinde
bulundurma.
vecih: yön, cihet
vesvese: flüphe, kuruntu.
ye’s: ümitsizlik.
zan: sanma.

aksam-› kesîre: pek çok k›-
s›mlar.

beyan: anlatma.

cehil: bilgisizlik, cehalet.
davet: ça¤›rma, celp etme.
ehemmiyet: önem verme.

evvelâ: ilk önce.
havf: korkma.
hayal: insan›n zihninde tasar-

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • Ey Rabbim, fleytanlar›n vesveselerinden Sana s›-
¤›n›r›m. • Onlar›n yan›mda bulunmalar›ndan da, yâ Rabbi, Sana s›¤›n›r›m. (Mü’minun Suresi:
97-98.)



bulunuyor. Müthifl bir halecan ve heyecan hisseder. Bun-
dan kurtulmak için huzurdan kaçar, gaflete dalmak ister.
Bu yaran›n merhemi budur:

Bak, ey bîçare vesveseli adam! Telâfl etme. Çünkü, se-
nin hat›r›na gelen, fletim de¤il, belki tahayyüldür. Tahay-
yül-ü küfür, küfür olmad›¤› gibi, tahayyül-ü fletim dahi,
fletim de¤ildir. Zira, mant›kça, tahayyül hüküm de¤ildir.
fietim ise hükümdür.

Hem bununla beraber, o çirkin sözler, senin kalbinin
sözleri de¤il. Çünkü, senin kalbin, ondan müteessir ve
müteessiftir. Belki, kalbe yak›n olan lümme-i fleytanîden
geliyor. Vesvesenin zarar›, tevehhüm-ü zarard›r; yani
onu zararl› tevehhüm etmekle, kalben mutazarr›r olmak-
t›r. Çünkü, hükümsüz bir tahayyülü hakikat tevehhüm
eder. Hem fleytan›n iflini kendi kalbine mal eder; onun
sözünü, ondan zanneder. Zarar anlar, zarara düfler. Za-
ten fleytan›n da istedi¤i odur.

‹K‹NC‹ VEC‹H

Budur ki: Manalar kalpten ç›kt›klar› vakit, suretlerden
ç›plak olarak hayale girerler; oradan suretleri giyerler.
Hayal ise, her vakit bir sebep taht›nda, bir nevi suretleri
nesç eder. Ehemmiyet verdi¤i fleyin suretlerini yol üstün-
de b›rak›r; hangi mana geçse, ya ona giydirir, ya takar,
ya bulaflt›r›r, ya perde eder. E¤er manalar, münezzeh ve
temiz iseler, suretler mülevves ve rezil ise, giymek yok-
tur; fakat, temas var. Vesveseli adam temas›, telebbüsle
iltibas eder. “Eyvah,” der. “Kalbim ne kadar bozulmufl. 

bîçare: çaresiz.
ehemmiyet: önem.
gaflet: Allah’tan uzaklafl›p nefsi-
nin arzular›na dalmak.
hakikat: gerçek.
halecan: titreme, kalp çarp›nt›s›.
hayal: insan›n zihninde tasarla-
y›p, canland›rd›¤› fley.
heyecan: duygularda ve ruhî ya-
p›da meydana gelen coflkunluk.
huzur: ‹lâhî huzur.
hüküm: karar.
hükümsüz: geçersiz karar.
iltibas: kar›flt›rmak.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama.
lümme-i fleytanî: insan›n kalbi-
nin bir köflesinde bulunan fleyta-
n›n flüphe ve kuruntu f›s›ldad›¤›
yer.
mana: anlam.
mant›k: do¤ru düflünme usul,
esas ve kurallar›ndan bahseden
ilim.
merhem: yaraya sürülen ilâç.
mutazarr›r: zarar görmüfl, ziyana
u¤ram›fl.
mülevves: kirli, pis.
münezzeh: temizlenmifl, ar›nm›fl.
müteessif: kederlenen, mahzun.
müteessir: üzülmüfl, hüzünlü.

nesç: dokuma, iflleme.
nev’î: nev’e ait, çeflitle ilgili.
rezil: baya¤›, ahlâks›z.
sebep: neden.
suret: flekil, görünüfl.
fletim: sövme, küfretme.
tahayyül: hayalinde canlan-
d›rma, düflünmek.

tahayyül-ü küfür: küfrü ha-
yal etme, düflünme.
telâfl: endifle, kayg›.
telebbüs: giyme, bir fleyle
bütünleflme.
temas: de¤me, dokunma.
tevehhüm: yok olan› var
zannetme, evham.

tevehhüm-i zarar: zarar zan-
netme, vehmetme.

vakit: zaman, an

vecih: yön

vesvese: flüphe, kuruntu.

zan: sanma.

zira: çünkü.
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Bu sefillik, bu h›sset-i nefis, beni matrut eder.” fieytan
onun flu damar›ndan çok istifade eder.

fiu yaran›n merhemi fludur:

Dinle ey bîçare! Nas›l ki, senin namaz›n edeb-i nezihâ-
nesinin vesilesi olan zahirî taharete, batn›n›n bât›n›ndaki
necaset ona tesir etmez ve bozmaz; öyle de, maani-i mu-
kaddesenin suret-i mülevveseye mücavereti, zarar et-
mez. Meselâ, sen ayat-› ‹lâhiyeyi tefekkür ediyorsun. Bir-
den, bir maraz, ya bir ifltiha, ya bevl gibi bir emr-i mü-
heyyiç, fliddetle senin hissine dokunuyor. Elbette senin
hayalin, deva-i illet ve kaza-i hacetin levaz›mat›n› göre-
cek, bakacak; onlara münasip süflî suretleri nesç edecek;
ve gelen manalar ortalar›ndan geçecekler. Geçeceklere
ne beis vard›r, ne televvüs var ve ne zarar var ve ne ha-
tar var. Yaln›z hatar ise, hasr-› nazard›r, zann-› zarard›r.

ÜÇÜNCÜ VEC‹H

Budur ki: Eflya mabeynlerinde, baz› münasebat-› hafi-
ye bulunur. Hatta, hiç ümit etmedi¤in fleyler içinde, mü-
nasebet ipleri bulunur. Ya bizzat bulunur; veya senin ha-
yalin, meflgul oldu¤u sanata göre o ipleri yapm›fl, onlar›
birbiriyle ba¤lam›fl. fiu s›rr-› münasebettendir ki, bazen
bir mukaddes fleyi görmek, bir mülevves fleyi hat›ra ge-
tirir. Fenn-i beyanda beyan olundu¤u gibi, “Hariçte
uzakl›k sebebi olan z›ddiyet ise, hayalde sebeb-i kurbiyet-
tir.” Yani, iki z›dd›n suretlerinin cem’ine vas›ta, bir mü-
nasebet-i hayaliyedir. Bu münasebetle gelen tahattura, 
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h›sset-i nefis: nefsin alçakl›¤›, re-
zilli¤i.
his: duygu.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma,
ifltiha: istek, arzu.
kaza-i hacet: büyük veya küçük
abdest bozma.
levaz›mat: lüzumlu ihtiyaç.
maani-i mukaddese: mukaddes
manalar, ayetler, dualar.
mabeyin: aras›nda.
maraz: hastal›k..
matrut: horlanan, kovulan.
merhem: yaraya sürülen ilâç.
mukaddes: takdis edilmifl, kutsal.
mücaveret: komfluluk, yak›nl›k.
mülevves: kirli, pis.
münasebat-› hafiye: gizli iliflkiler.
münasebet: iki fley aras›ndaki
uygunluk, benzerlik.
münasebet-i hayaliye: hayalî
iliflki, uygunluk.
münasip: uygun.
namaz: ‹slâm›n befl flart›ndan bi-
ri.
necaset: pislik.
nesç: dokuma, iflleme.
sanat: bir fleyi yapmada gösteri-
len ustal›k.
sebeb-i kurbiyet: yak›nl›k sebe-
bi.
sefillik: afla¤›l›k, alçakl›k.
s›rr-› münasebet: ba¤lant›, ilgi
s›rr›.
suret: flekil, görünüfl, biçim.
suret-i mülevvese: kirli flekiller.
süflî: baya¤›, afla¤›.
fleytan: insano¤lunu devaml› ola-
rak do¤ru yoldan ç›kartmaya u¤-
raflan lânetlenmifl varl›k, iblis.
fliddet: fazlal›k, çokluk.
tahattur: hat›ra getirme.
tefekkür: düflünme.
televvüs: kirlenme.
tesir: iz; etki.
vas›ta: araç.
vecih: yön, cihet.
vesile: arac›, sebep.
zahirî taharet: d›fl görünüflteki
temizlik.
zann-› zarar: zarar etti¤ini zan-
netmek.
z›ddiyet: birbirine muhalif, z›t ol-
ma hâli.
z›t: karfl›t.

ayat-› ‹lâhiye: Allah’›n ayet-
leri, sözleri.
bât›n: iç, görünmeyen taraf.
beis: mahzur, sak›nca.
bevl: idrar.
beyan: anlatma.
bîçare: çaresiz.
bizzat: do¤rudan, kendili¤in-

den.
cem’: toplanma.
devâ-i illet: hastal›¤›n çaresi.
edeb-i nezihane: güzel terbi-
ye, tertemiz terbiye.
emr-i müheyyiç: zorlayan, s›-
k›flt›ran, tahrik eden ifl.
fenn-i beyan: ifade etme yol-

lar›ndan bahseden ilim.
hariç: d›flar›s›.
hasr-› nazar: bak›p kalmak,
dikkatini bir noktaya yo¤un-
laflt›rmak.
hatar: tehlike.
hayal: insan›n zihninde tasar-
lay›p, canland›rd›¤› fley.



tedai-yi efkâr tabir edilir. Meselâ, sen namazda münacat-
ta, Kâbe karfl›s›nda, huzur-u ‹lâhîde iken, ayat› tefekkür-
de oldu¤un bir hâlde, flu tedai-yi efkâr, seni tutup en
uzak malâyaniyat-› rezileye sevk eder.

Senin bafl›n, böyle bir tedai-yi efkâra müptelâ ise, sa-
k›n telâfl etme; belki, intibaha geldi¤in anda dön. “Aman
ne kusur ettim,” deyip, tetkikle meflgul olup durma; tâ o
zay›f münasebet, senin dikkatinle kuvvet peyda etmesin.
Zira teessür gösterdikçe, ehemmiyet verdikçe, senin o
zay›f tahatturun melekeye döner, bir maraz-› hayalî olur.
Korkma, maraz-› kalbî de¤il. fiu nevi tahattur ise, galiben
ihtiyars›zd›r; hususan, hassas asabîlerde daha galiptir.
fieytan, flu nevi vesvesenin madenini çok ifllettirir.

fiu yaran›n merhemi fludur ki:

Tedai-yi efkâr, galiben, ihtiyars›zd›r. Onda mes’uliyet
yoktur. Hem, tedaide mücaveret var, temas ve ihtilât
yoktur. Onun için, efkâr›n keyfiyetleri, birbirine sirayet
etmez, birbirine zarar vermez. Nas›l ki, fleytan ile me-
lek-i ilham, kalp taraflar›nda mücaveretleri var ve füccar
ve ebrar›n karabetleri ve bir meskende durmalar›, zarar
vermez; öyle de, tedai-yi efkâr saikas›yla, istemedi¤in pis
hayalât gelip nezih efkâr›n içine girse, zarar vermez. Me-
¤er, kasten olsa veya zarar zann›yla, onunla ziyade mefl-
gul olsa. Hem, bazen kalp yoruluyor; fikir, kendini e¤len-
dirmek için rastgele bir fleyle meflgul olur. fieytan f›rsat
bulur. Pis fleyleri önüne serpiyor, sürüyor.

asabî: sinirli, öfkeli.
ayat: Kur’ân ayetleri.
ebrar: hay›r sahipleri, iyiler.
efkâr: düflünce, fikirler.
ehemmiyet : önem.
füccar: facirler, günahkârlar.
galiben: ço¤u zaman, ço¤unlukla.
hâl: durum.
hassas: çabuk etkilenen, titiz.
hayalât: hayaller.
hususan: özellikle, bilhassa.
huzur-u ‹lâhî: Allah’›n huzuru.
ihtilât: kar›flma.
ihtiyar: istek, irade, tercih.
intibah: uyanma.
karabet: yak›nl›k.
kasten: bile bile, isteyerek.
keyfiyet: özellik, nitelik.
maden: as›l, kaynak.
malâyaniyat-› rezile: baya¤›, kö-
tü, bofl fleyler.
maraz-› hayalî: hayaldeki, hay-
ale ait hastal›k; hayalin hastal›¤›.
maraz-› kalbî: kalbe ait hastal›k.
meleke: bir ifli al›flkanl›k yapma,
huy edinme.
melek-i ilham: ilham mele¤i.
merhem: yaraya sürülen ilâç.
mesken: ikamet olunan.
mes’uliyet: sorumluluk.
mücaveret: komfluluk, yak›nl›k.
münasebet: alâka, benzerlik.
müptelâ: düflkün, bir fleye tutul-
mufl.
namaz: ‹slâm›n befl flart›ndan bi-
ri.
münacat: Allah’a dua etme, yal-
varma.
nevi: çeflit, tarz.

nezih: temiz.
peyda: kazanma.
saika: sürükleme, sebep ol-
ma.
sevk: sürükleme.
sirayet: birinden di¤erine
geçme.
tabir: manas› olan söz, de-

yim.
tahattur: hat›rlama.
tedai: ça¤r›fl›m.
tedai-i efkâr: bir fikrin baflka
bir fikri ça¤r›flt›rmas›.
teessür: kederlenme, üzül-
me.
tefekkür: derin düflünme.

telâfl: endifle, kayg›.
temas: dokunmak, de¤mek.
tetkik: dikkatle araflt›rma.
vesvese: flüpheci düflünce,
kuruntu.
zan: sanma.
zira: çünkü.
ziyade: gerekenden fazla.
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DÖRDÜNCÜ VEC‹H

Amelin en iyi suretini taharriden nefl’et eden bir ves-
vesedir ki; takva zann›yla tefleddüt ettikçe, hâl ona flid-
detlenir, hatta bir dereceye var›r ki, o adam, amelin da-
ha evlâs›n› ararken, harama düfler. Bazen bir sünnetin
aramas›, bir vacibi terk ettiriyor. “Acaba amelim sahih
oldu mu?” der, iade eder. Bu hâl devam eder. Gayet
ye’se düfler. fieytan flu hâlinden istifade eder, onu yara-
lar. fiu yaran›n iki merhemi var.

• Birinci merhem: Bu gibi vesvese, ehl-i ‹tizale lâ-
y›kt›r. Çünkü, onlar derler: “Medar-› teklif olan ef’al ve
eflya, kendi zat›nda, ahiret itibar›yla, ya hüsnü var, son-
ra o hüsne binaen emredilmifl; veya kubhu var, sonra
ona binaen nehyedilmifl. Demek eflyada, ahiret ve haki-
kat nokta-i nazar›nda olan hüsün ve kubuh, zatîdir; emir
ve nehy-i ‹lâhî ona tâbidir.” Bu mezhebe göre, insan her
iflledi¤i amelde flöyle bir vesvese gelir: “Acaba amelim
nefsülemirdeki güzel surette yap›lm›fl m›d›r?”

Amma mezheb-i hak olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat
derler ki: “Cenab-› Hak bir fleye emreder, sonra hasen
olur; nehyeder, sonra kabih olur.” Demek, emir ile, gü-
zellik; nehiy ile, çirkinlik tahakkuk eder. Hüsün ve ku-
buh, mükellefin ›tt›lâ›na bakar ve ona göre takarrür eder.
fiu hüsün ve kubuh ise, sûrî ve dünyaya bakan yüzünde
de¤il, belki ahirete bakan yüzdedir. Meselâ, sen namaz
k›ld›n veya abdest ald›n. Hâlbuki, namaz›n› ve abdestini
fesada verecek bir sebep, nefsülemirde varm›fl lâkin, sen 
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hepsi.
evlâ: daha iyi.
fesat: bozukluk.
gayet: son derece
hakikat: gerçek.
hâl: içinde bulunulan durum.
haram: ‹slâmiyetçe yasaklanan
ifller.
hasen: güzellik, güzel olma.
hüsün: güzellik, iyilik.
hüsün-kubuh: güzellik-çirkinlik.
›tt›lâ: bilme, bilgisi bulunma.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
kabih: kötü, çirkin.
kubuh: çirkinlik.
lây›k: yak›fl›r, münasip.
medar-› teklif: teklif, sorumluluk
sebebi.
merhem: yaraya sürülen ilâç.
mezheb-i hak: do¤ru kabul edil-
mifl, hak mezhep.
mezhep: bir dinin baz› noktalar-
da görüfl farklar› bulunan kolla-
r›ndan herbiri.
mükellef: ak›ll›, erginli¤e eriflmifl
olup, dinin emir ve yasaklar› kar-
fl›s›nda sorumlu bulunan erkek
ve kad›n.
namaz: ‹slâm›n befl flart›ndan bi-
ri.
nefsülemir: öz, gerçekte olan.
nehiy: yasaklama.
nehy-i ‹lâhî: Cenab-› Hakk›n men
etmesi, yasaklamas›.
nefl’et: meydana ç›kma.
nokta-i nazar: bak›fl aç›s›.
sahih: do¤ru, asl›na uygun.
suret: biçim, tarz görünüfl, flekil..
sûrî: görünüflte olan, d›fl flekli.
sünnet: Peygamber Efendimizin
yapt›¤›, söyledi¤i, buyurdu¤u fley-
ler.
tâbi: ba¤l› olan, uyan.
tahakkuk: gerçekleflme, meyda-
na gelme.
taharri: arama.
takarrür: karar k›lma, yerleflme.
takva: Allah’›n emirlerini tutup
azab›ndan korunma.
tefleddüt: artma, fliddetlenme.
vacip: dinî bak›mdan yap›lmas›
flart olan.
vecih: yön, cihet.
vesvese: kalbe gelen flüphe, ku-
runtu.
yeis: ümitsizlik.
zan: sanma, zannetme.
zat: kifli, flah›s.
zat›nda: özünde.
zatî: kendine ait; flahsa ait.

abdest: namazdan önce belli
bir tertip üzere baz› uzuvlar›
y›kay›p baz›lar›n› da meshet-
mek suretiyle yap›lmas› farz
olan temizlik.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.

amel: dinin emirlerini yerine
getirme ifli fiil, ibadet ifli, yap›-
lan ifl.
binaen: -den dolay›, ötürü,
dayanarak.
Cenab-› Hak: fleref ve azamet
sahibi yüce Allah.
ef’al: fiiller, ifller.

ehl-i ‹tizal: Mutezile mezhe-
binden olan.
Ehl-i Sünnet Velcemaat:
amel ve inançta Hz. Peygam-
ber ve ashab›na uyanlar.
emir: buyruk, buyurmak.
eflya: fleyler, bir çok amaçla
kullan›lan, cans›z varl›klar›n



ona hiç muttali olmad›n. Senin namaz›n ve abdestin
hem sahihtir, hem hasendir. Mutezile der: “Hakikatte ka-
bih ve fasittir. Lâkin senden kabul edilir. Çünkü cehlin
var, bilmedin ve özrün var.” Öyle ise Ehl-i Sünnet mez-
hebine göre, zahir-i fleriata muvaf›k olarak iflledi¤in ame-
line, “Acaba sahih olmufl mu?” deyip, vesvese etme. Fa-
kat, “Kabul olmufl mu?” de; gururlanma, ucba girme.

• ‹kinci Merhem: Dinde, hareç yoktur.

1 pøjuódG p‘ nênônM n’
Madem dört mezhep hakt›r. Madem isti¤fara müncer

olan derk-i kusur ise gurura müncer olan hüsnüamelin
rü’yetine—böyle vesveseli adama—müreccaht›r; yani
böyle vesveseli adam, amelini güzel görüp gurura düfl-
mektense, amelini kusurlu görse, isti¤far etse, daha ev-
lâd›r.

Madem böyledir, sen vesveseyi at, fleytana de ki: “fiu
hâl, bir hareçtir. 

Hakikat-i hâle muttali olmak güçtür. Dindeki yüsre

münafidir. 
2 pøjuódG p‘ nênônM n’ @ lô°rùoj oøjuódnG esas›na muha-

liftir. Elbette, böyle amelim, bir mezheb-i hakka muvaf›k
gelir. O bana kâfidir. Hem, lâakal ben aczimi itiraf ede-
rek ibadeti lây›k-› veçhile eda edemedi¤imden, isti¤far ve
tazarru ile merhamet-i ‹lâhiyeye dehalet edip, kusurum
affolunmak, kusurlu amelim kabul olunmak için mütezel-
lilâne bir niyaza vesiledir.”

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
amel: bir insan›n dinî emirler ve
yasaklara göre yapt›¤› ifl, hareket
fiil, ibadet ifli.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
cehil: cahillik, bilmezlik.
dehalet: s›¤›nmak, yard›m iste-
yifl.
derk-i kusur: kusuru anlama.
eda: yerine getirme.
Ehl-i Sünnet: amel ve inançta Hz.
Peygamber ve Ashab›na uyanlar.
evlâ: daha uygun, daha iyi.
fasit: bozuk, bozulmufl.
gurur: kibir, büyüklük taslama,
kendini be¤enme.
hadis: Hz. Peygamberin sözü.
hakikat: gerçek.
hakikat-i hâl: iflin asl›.
hâl: durum, vaziyet.
hareç: zorlama, bask›.
hasen: güzel olma.
hüsnüamel: güzel amel.
ibadet: Allah’›n emrettiklerini ye-
rine getirme.
iktibas: k›smen aktar›lma.
isti¤far: af dileme, manevî pifl-
manl›k tevbe etme.
kabih: kötü, çirkin olma.
kabul: raz› olma.
kâfi: yeterli.
lâakal: en az›ndan.
lây›k-› vecih: usulüne uygun du-
rum.
merhamet-i ‹lâhiye: Allah’›n
merhameti, ba¤›fl›.
merhem: yaraya sürülen ilâç.
mezheb-i hak: do¤ru kabul edil-
mifl mezhep, hak mezhep.
mezhep: bir dinin baz› noktalar-
da görüfl farklar› bulunan kolla-
r›ndan her biri.
muhalif: ayk›r›l›k gösteren, uy-
mayan.
Mutezile: meseleleri s›rf ak›lla
izaha çal›flan, aklî esaslara daya-
narak kul, fiilinin yarat›c›s›d›r de-
mekle kaderi inkâr yoluna giden
ve hak mezheplerden ayr›lan
inanç, itikadî bir f›rka.
muttali: bir iflten haberdar olma;
bir iflten haberi olan..
muvaf›k: uygun, münasip.
münafi: z›t, ters.
müncer: dayanmak, neticelenen.
müreccah: tercih edilen.
mütezellilâne: kendi hiçli¤ini, za-
y›fl›¤›n› gösterir bir flekilde.
namaz: ‹slâm›n befl flart›ndan bi-
ri.
niyaz: yalvarma, dua.
rü’yet: görülme.
sahih: do¤ru, kusursuz.

tazarru: yalvarma, Allah’a
huflû içinde yalvarma.
ucub: kendini be¤enme.

vesile: arac›, sebep.
vesvese: kalbe gelen flüphe,
kuruntu.

yüsr: kolayl›k.
zahir-i fleriat: ‹slâm dininin
genel, bilinen kurallar›.

1. Dinde zorluk, s›k›nt› yoktur. (Ayet ve hadislerden iktibas edilen dinî bir kaide.)

2. Din kolayl›kt›r. (Keflfü’l-Hafa, c. 1., s. 414; Kenzü’l-Ummal, 3:33, 36, 47; Buharî, ‹man: 29.) •
Dinde zorluk, s›k›nt› yoktur.
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BEfi‹NC‹ VEC‹H

Mesail-i imaniyede flüphe suretinde gelen vesvesedir.
Bîçare vesveseli adam, bazen tahayyülü, taakkul ile ilti-
bas eder. Yani, hayale gelen bir flüpheyi, akla girmifl bir
flüphe tevehhüm edip, itikad›na halel gelmifl zanneder.
Hem, bazen tevehhüm etti¤i bir flüpheyi, imana zarar
veren bir flek zanneder. Hem, bazen tasavvur etti¤i bir
flüpheyi, tasdik-i aklîye girmifl bir flüphe zanneder. Hem,
bazen bir emr-i küfrîde tefekkürü, küfür zanneder; yani
dalâletin esbab›n› anlamak suretinde kuvve-i müfekkire-
nin cevelân›n› ve tetkikat›n› ve bîtarafâne muhakemesi-
ni, hilâf-› iman zanneder. ‹flte telkinat-› fleytaniyenin ese-
ri olan flu zanlardan ürkerek, “Eyvah, kalbim bozulmufl,
itikad›ma halel gelmifl” der. O hâller, galiben ihtiyars›z ol-
du¤undan, cüz-i ihtiyarîsiyle ›slah edemedi¤inden ye’se
düfler. Bu yaran›n merhemi fludur ki:

Tahayyül-ü küfür, küfür olmad›¤› gibi, tevehhüm-ü kü-
für dahi, küfür de¤ildir. Tasavvur-u dalâlet, dalâlet olma-
d›¤› gibi, tefekkür-ü dalâlet dahi, dalâlet de¤ildir. Çünkü,
hem tahayyül, hem tevehhüm, hem tasavvur, hem tefek-
kür, tasdik-i aklîden ve iz’an-› kalbîden ayr›d›rlar, baflka-
d›rlar. Onlar bir derece serbesttirler, cüz-i ihtiyariyeyi pek
dinlemiyorlar, teklif-i dinî alt›na çok giremiyorlar. Tasdik
ve iz’an, öyle de¤iller; bir mizana tâbidirler.

Hem, tahayyül, tevehhüm, tasavvur, tefekkür, nas›l ki
tasdik ve iz’an de¤iller; öyle de, flüphe ve tereddüt say›l-
mazlar. Fakat, e¤er lüzumsuz tekrar ede ede müstakar 
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iz’an: anlay›fl, ak›l.
iz’an-› kalbî: kalbin anlay›p kabul
etmesi.
kuvve-i müfekkire: düflünme
gücü.
küfür: Allah’› inkâr etme, inanç-
s›zl›k.
lüzum: gerekme.
merhem: yaraya sürülen ilâç.
mesail-i imaniye: imanî mesele-
ler.
mizan: terazi, ölçü.
muhakeme: ak›l yürütüp do¤ru
bir sonuç ç›karma.
müstakar: karar bulan, kararl›.
suret: biçim, görünüfl.
flek: flüphe.
flüphe: tereddüt, kuflku.
taakkul: akletme; zihin yorarak
anlama, ak›l erdirme.
tâbi: uyan, ba¤l› olan.
tahayyül: hayalde canland›rma.
tahayyül-ü küfür: küfrü hayal
etme.
tasavvur: bir fleyi zihinde flekil-
lendirme, düflünüp tasarlama.
tasavvur-u dalâlet: dinsizli¤i dü-
flünme,  akl›ndan geçirme.
tasdik: do¤rulama.
tasdik-i aklî: akl›n kabul etmesi,
onay›.
tefekkür: bir mesele hakk›nda
zihni faaliyet gösterme, düflün-
me.
tefekkür-ü dalâlet: dinsizli¤in
sebeplerini anlamak için, zihni fa-
aliyetle düflünme ifli.
teklif-i dini: dinin kifliye yükledi-
¤i görev.
telkinat-› fleytaniye: fleytan›n
telkinleri, fleytan›n fikir afl›lamala-
r›.
tereddüt: karars›zl›k, bir konuda
flüphede kalma.
tetkikat: tetkikler, dikkatle arafl-
t›rmalar.
tevehhüm: vehimlenme, gerçek-
te var olmayan› var zannetmekle
ümitsizli¤e ve korkuya düflme.
tevehhüm-ü küfür: küfre girdi¤i-
ni zannetme.
vecih: yön.
vesvese: kalbe gelen flüphe, ku-
runtu.
yeis: ümitsizlik.
zan: sanma.

bîçare: çaresiz, zavall›.
bîtarafâne: tarafs›zca.
cevelân: dolaflma, hareketli-
lik.
cüz-i ihtiyarî: istedi¤ini seç-
me hakk›, tercih hürriyeti.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lma, sapk›nl›k.

derece: kademe.
emr-i küfrî: Allah’› inkâr em-
ri.
esbap: nedenler, sebepler.
galiben: ço¤u zaman, ço¤un-
lukla. 
hâl: durum, vaziyet.
halel: bozukluk, eksiklik.

hayal: asl› esas› olmadan zi-
hinde kurulan fley.
hilâf-› iman: imana z›t.
›slah: düzeltme, iyilefltirme.
ihtiyar: irade, istek.
iltibas: kar›flt›rma.
iman: inanma, inanç.
itikat: inanç, iman.



bir hâle gelse, o vakit, hakikî bir nevi flüphe ondan tevel-
lüt edebilir.

Hem, bîtarafâne muhakeme nam›yla veya insaf nam›-
na deyip, fl›kk-› muhalifi iltizam ede ede tâ öyle bir hale
gelir ki, ihtiyars›z, taraf-› muhalifi iltizam eder; ona vacip
olan hakk›n iltizam› k›r›l›r. O da tehlikeye düfler; hasm›n
veya fleytan›n bir vekil-i fuzulîsi olacak bir hâlet, zihnin-
de takarrür eder.

fiu nevi vesvesenin en mühimi budur ki: Vesveseli
adam, imkân-› zatî ile imkân-› zihnîyi birbirine iltibas
eder. Yani, bir fleyi zat›nda mümkün görse, o fleyi zihnen
dahi mümkün ve aklen meflkûk tevehhüm eder. Hâlbu-
ki, ilm-i kelâm›n kaidelerindendir ki; imkân-› zatî ise, ya-
kîn-i ilmîye münafi de¤il ve zaruret-i zihniyeye z›ddiyeti
yoktur. Meselâ, flu dakikada Karadeniz’in yere batmas›,
zat›nda mümkündür ve o imkân-› zatî ile muhtemeldir.
Hâlbuki, yakînen o denizin yerinde oldu¤unu hükmedi-
yoruz, flüphesiz biliyoruz; ve o ihtimal-i imkânî ve o im-
kân-› zatî, bize flek vermez, bir flüphe getirmez, yakîni-
mizi bozmaz. Meselâ, flu günefl, zat›nda mümkündür ki,
bugün gurup etmesin veya yar›n tulû etmesin. Hâlbuki,
bu imkân, yakînimize zarar vermez, flüphe getirmez.

‹flte bunun gibi, meselâ, hakaik-› imaniyeden olan ha-
yat-› dünyeviyenin gurubuna ve hayat-› uhreviyenin tulû-
una imkân-› zatî cihetinde gelen vehimler, yakîn-i imanî-
ye zarar vermez.

aklen: akla göre.
bîtarafâne: tarafs›zca.
cihet: yön, taraf.
gurup: batma.
hak: do¤ru.
hakaik-i imaniye: iman hakikat-
leri.
hakikî: gerçekten.
hâl: durum, vaziyet.
hâlbuki: oysa, hakikat flu ki.
hâlet: hâl.
has›m: karfl› taraf, düflman.
hayat-› dünyeviye: dünya haya-
t›.
hayat-› uhreviye: ahiret hayat›.
hükmetmek: bir konu, ifl veya
kimse hakk›nda verilen karar.
ihtimal-i imkânî: olma ihtimali.
ihtiyar: irade.
ilm-i kelâm: Cenab-› Hakk›n zat
ve s›fatlar›ndan, nübüvvet, haflir,
kader gibi imana ait meseleler-
den ‹slâmî esaslar dairesinde de-
lil ve ispata dayal› olarak bahse-
den ilim.
iltibas: kar›flt›rma, bulaflma.
iltizam: birinin taraf›n› tutma, ter-
cih etme, taraf tutma, tarafgirlik,
taraftarl›k yapma.
imkân: mümkün olma, olabilirlik.
imkân-› zatî: bir fleyin, asl›nda
mümkün, akla uygun olmas›.
imkân-› zihnî: bir fleyin mümkün
olabilece¤ini zihinde düflünme.
insaf: hakk› düflünerek davran-
ma.
kaide: esas, temel.
meflkûk: flüpheli.
muhakeme: düflünme, ak›l yü-
rütme.
muhtemel: ihtimal dahilinde
olan.
mühim: önemli.
münafi: z›t, muhalif.
nam: ad, isim.
nevi: çeflit.
flek: flüphe
fl›kk-› muhalif: bir fikrin karfl›t›,
ters fl›kk›.
flüphe: tereddüt, kuflku.
takarrür: yerleflme.
taraf-› muhalif: karfl› taraf.
tevehhüm: vehimlenme, gerçek-
te var olmayan› var kabul etme.
tevellüt: do¤ma, oluflma.
tulû: do¤ma.
vacip: flart olan, yap›lmas› gere-
ken.
vehim: sebepsiz korku.

vekil-i fuzulî: boflu bofluna
vekillik yapan.
vesvese: kalbe gelen flüphe,
kuruntu.
yakîn: kesin bilgi.
yakînen: hiç flüphe edilecek
bir taraf› bulunmaks›z›n, ke-
sin bilgi.

yakîn-i ilmî: kesin ve sa¤lam
bilgi.
yakîn-i imaniye: kesin, sa¤-
lam iman.
zaruret-i zihniye: zihnin de-
lilsiz kabul etti¤i ap aç›k bilgi-
ler.
zat›nda mümkün: bir fley

hakk›nda, ihtimaller, olas›l›k-
lar düflünmek.
zat›nda: özünde, as›l varl›¤›n-
da.
z›ddiyet: birbirine muhalif, z›t
olma hâli.
zihin: bilinç, dima¤.
zihnen: zihin olarak.
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Hem, mπ«/dnO rønY pD∆pTÉsædG pôr«n̈ rdG p∫ÉnªpàrMpÓr`pd nInôrÑpY n’ yani, “Bir

delilden nefl’et etmeyen bir ihtimalin hiç ehemmiyeti
yoktur” olan kaide-i meflhure, hem usulüddin, hem usu-
lülf›kh›n kaide-i mukarreresindendir.

E¤er desen: “Bu derece mü’minlere muz›r ve müz’iç
olan vesvese, ne hikmete binaen bize belâ olmufl?”

Elcevap: ‹frata varmamak, hem galebe çalmamak
flart›yla, asl-› vesvese teyakkuza sebeptir, taharriye dâîdir,
ciddiyete vesiledir; lâkaytl›¤› atar, tehavünü defeder.
Onun için, Hakîm-i Mutlak, flu dâr-› imtihanda, flu mey-
dan-› müsabakada, bize bir kamç›-y› teflvik olarak, vesve-
seyi fleytan›n eline vermifl, beflerin bafl›na vuruyor. fiayet
ziyade incitse, Hakîm-i Rahîm’e flekva etmeli, 
1 pº«/LsôdG p¿Én£r«°sûdG nøpe $ÉpHoPƒoYnG demeli.

®
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derece: miktar, kadar.
din: kaideleri Allah taraf›ndan be-
lirlenen ve peygamberler vas›ta-
s›yla insanlara tebli¤ edilen inanç
sistemi.
ehemmiyet: önem.
elcevap: cevap.
galebe: üstün gelme.
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.
Hakîm-i Rahîm: her fleyi gaye ve
hikmetlerle yaratan, çok merha-
metli, Allah.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye.
ifrat: afl›r› gitme.
ihtimal: olabilirlik.
kaide-i meflhure: bilinen temel,
esas.
kaide-i mukarrere: kesinleflmifl
kaide.
kamç›-y› teflvik: teflvik kamç›s›.
lâkayt: kay›ts›z, ilgisiz.
meydan-› müsabaka: yar›flma
meydan›.
muz›r: zararl›.
mü’min: iman eden, inanan.
müz’iç: rahats›z eden.
nefl’et: meydana gelme.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara ac›y›p ba¤›fllamas›.
flekva: flikâyet, yak›nma.
taharri: araflt›rma.
tehavün: önemsememe, ald›r›fl
etmeme.
teyakkuz: uyanma.
usulüddin: itikada dair mesele-
lerden ‹slâmî esaslar çerçevesin-
de bahseden kelâm ilminin di¤er
ad›.
usulülf›k›h: ‹slâm hukukunu bir
sistem olarak iflleyen ilim dal›.
vesile: sebep, vas›ta.
vesvese: kalbe gelen as›ls›z kötü
ve sinsi düflünce kalbe gelen flüp-
he, kuruntu.
ziyade: çok, fazla.

asl-› vesvese: vesvesenin as-
l›.
belâ: musibet, s›k›nt›.
befler: insanl›k, âdemo¤lu.

binaen: -den dolay›, ötürü.
ciddiyet: ciddîlik.
dâî: sebep, ça¤›ran.
dâr-› imtihan: s›nanma, de-

nenme yeri.
def: mâni olma, uzaklaflt›rma.
delil: bir meseleyi ispata ya-
rayan fley, bürhan.

1. Rahmetten kovulmufl fleytandan Allah’a s›¤›n›r›m. (Buharî, Bed’u’l-Halk: 11, Edep: 76.; Müs-
lim, Birr: 109; Ebu Davud, Salât: 18; Tirmizî, Mevakit: 65.)



Yirmi ‹kinci Söz
[‹ki Makamd›r.]

Birinci Makam
W

1@ n¿hoôscnònànj rºo¡s∏n©nd ¢pSÉsæ∏pd n∫Énãren’rG *G oÜpör†njnh
2@ n¿hoôsµnØnànj rºo¡s∏n©nd ¢pSÉsæ∏pd Én¡oHpör†nf o∫Énãren’rG n∂r∏pJnh

B‹R ZAMAN iki adam bir havuzda y›kand›lar. Fevkalâ-
de bir tesir alt›nda kendilerinden geçtiler. Gözlerini açt›k-
lar› vakit gördüler ki, acip bir âleme götürülmüfller. Öyle
bir âlem ki, kemal-i intizam›ndan bir memleket hükmün-
de, belki bir flehir hükmünde, belki bir saray hükmünde-
dir.

Kemal-i hayretlerinden etraflar›na bakt›lar. Gördüler
ki, bir cihette bak›lsa azîm bir âlem görünüyor; bir cihet-
te bak›lsa muntazam bir memleket, bir cihette bak›lsa
mükemmel bir flehir, di¤er bir cihette bak›lsa gayet muh-
teflem bir âlemi içine alm›fl bir sarayd›r.

fiu acayip âlemde gezerek seyran ettiler. Gördüler ki,
bir k›s›m mahlûklar var; bir tarz ile konufluyorlar. Fakat,
bunlar, onlar›n dillerini bilmiyorlar. Yaln›z, iflaretlerinden 

acayip: flafl›rt›c›, hayret verici.
acip: benzeri görülmemifl, hayret
verici.
âlem: varl›k s›n›flar›ndan her biri
dünya, yer.
azîm: büyük.
cihet: yön.
fevkalâde: ola¤anüstü.
gayet: son derece.
hüküm: de¤er.
kemal-i hayret: flaflk›nl›¤›n son
derecesi.
kemal-i intizam: tam ve eksiksiz
düzen.
mahlûk: yarat›lm›fl, yarat›k.
makam: durulacak yer; bölüm.
memleket: ülke.
misal: örnek.
muhteflem: görkemli.
muntazam: düzenli, tertipli.
Rahîm: Allah’›n rahîm s›fat›; mer-
hamet eden, esirgeyen, koruyan,
ac›yan Allah.
Rahman: Allah’›n rahman s›fat›;
rahmeti bütün herkese yay›lan
ve bütün yarat›lm›fllar›n r›z›klar›n›
ve geçim flekillerini içine alan
rahmetin sahibi Allah.
seyran: seyretme, bak›p görme.
tarz: flekil, biçim.
tesir: etki.
vakit: zaman, an.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • Allah insanlara misaller verir ki, düflünüp ö¤üt al-
s›nlar. (‹brahim Suresi: 25.)

2. Düflünsünler diye insanlara Biz böyle misaller veriyoruz. (Haflir Suresi: 21.)
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] Yirmi ‹kinci Söz, Barla’da
1926’da Türkçe olarak
telif edilmifltir.



anlafl›l›yor ki, mühim ifller görüyorlar ve ehemmiyetli va-
zifeler yap›yorlar.

O iki adamdan birisi arkadafl›na dedi ki: “fiu acip âle-
min elbette bir Müdebbiri ve flu muntazam memleketin
bir Maliki, flu mükemmel flehrin bir Sahibi, flu musanna
saray›n bir Ustas› vard›r. Biz çal›flmal›y›z, Onu tan›mal›-
y›z. Çünkü, anlafl›l›yor ki, bizi buraya getiren Odur. Onu
tan›mazsak, kim bize medet verecek? Dillerini bilmedi¤i-
miz ve onlar bizi dinlemedikleri flu âciz mahlûklardan ne
bekleyebiliriz? Hem, koca bir âlemi bir memleket sure-
tinde, bir flehir tarz›nda, bir saray fleklinde yapan ve bafl-
tan bafla harika fleylerle dolduran ve müzeyyenat›n enva-
›yla tezyin eden ve ibretnüma mu’cizatlarla donatan bir
Zat, elbette bizden ve buraya gelenlerden bir istedi¤i var-
d›r. Onu tan›mal›y›z. Hem, ne istedi¤ini bilmekli¤imiz lâ-
z›md›r.”

Öteki adam dedi: “‹nanmam, böyle bahsetti¤in gibi
bir Zat bulunsun ve bütün bu âlemi tek bafl›yla idare et-
sin.”

Arkadafl› cevaben dedi ki: “Bunu tan›mazsak, lâkayt
kalsak, menfaati hiç yok; zarar› olsa pek azîmdir. E¤er
tan›mas›na çal›flsak, meflakkati pek hafiftir; menfaati
olursa pek azîmdir. Onun için, Ona karfl› lâkayt kalmak
hiç kâr-› ak›l de¤ildir.”

O serseri adam dedi: “Ben bütün rahat›m›, keyfimi
onu düflünmemekte görüyorum. Hem böyle akl›ma
s›¤›flmayan fleylerle u¤raflmayaca¤›m. Bütün bu ifller,
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mahlûk: yarat›k.
Malik: sahip; her fleyin gerçek sa-
hibi olan Allah.
medet: yard›m.
memleket: ülke.
menfaat: fayda, yarar.
meflakkat: s›k›nt›, güçlük.
mu’cizat: ola¤anüstü, hârika fley-
ler.
muntazam: düzenli, tertipli.
musanna: sanatl›.
müdebbir: idare eden.
mühim: önemli.
mükemmel: kusursuz, noksans›z,
tam.
müzeyyenat: süslenmifl fleyler.
serseri: ak›ls›z, bafl›bofl.
suret: flekil, biçim.
tarz: flekil.
tezyin: süsleme.
vazife: görev.
Zat: flah›s, kifli; Allah.

acip: benzeri görülmemifl,
hayret verici.
âciz: gücü yetmez.
ak›l: düflünme.
âlem: bütün yarat›lm›fllar

varl›k s›n›flar›ndan her biri
dünya.
azîm: büyük.
ehemmiyet: pek önemli ol-
ma.

enva: çeflitler.
ibretnüma: ibret verici.
kâr-› ak›l: ak›ll›ca ifl.
keyif: nefle.
lâkayt: ilgisiz.



tesadüfî ve karma kar›fl›k ifllerdir; kendi kendine dönü-
yor. Benim neme lâz›m?”

Ak›ll› arkadafl› ona dedi: “Senin bu temerrüdün beni
de, belki çoklar›n› da belâya atacakt›r. Bir edepsizin yü-
zünden, bazen olur ki, bir memleket harap olur.”

Yine o serseri dönüp, dedi ki: “Ya kat’iyen bana ispat
et ki, bu koca memleketin tek bir maliki, tek bir sânii var-
d›r; yahut bana iliflme.”

Cevaben arkadafl› dedi: “Madem inad›n divanelik de-
recesine ç›km›fl; o inad›nla bizi ve belki memleketi bir
kahra giriftar edeceksin. Ben de sana on iki bürhan ile
gösterece¤im ki, bir saray gibi flu âlemin, bir flehir gibi flu
memleketin tek bir ustas› vard›r. Ve o usta, her fleyi ida-
re eden yaln›z odur. Hiçbir cihette noksaniyeti yoktur.
Bize görünmeyen o usta, bizi ve her fleyi görür ve sözle-
rini iflitir. Bütün iflleri mu’cize ve harikad›r. Bütün bu gör-
dü¤ümüz ve dillerini bilmedi¤imiz flu mahlûklar onun
memurlar›d›r.”

B‹R‹NC‹ BÜRHAN

Gel, her tarafa bak, her fleye dikkat et. Bütün bu ifller
içinde gizli bir el iflliyor. Çünkü, bak, bir dirhem (HAfi‹YE 1)

kadar kuvveti olmayan, bir çekirdek küçüklü¤ünde bir
fley, binler batman yükü kald›r›yor. Zerre kadar fluuru (HA-

fi‹YE 2) olmayan, gayet hakîmâne ifller görüyor.

âlem: dünya.
batman: eskiden kullan›lan ve
sekiz kiloluk a¤›rl›¤a karfl›l›k ge-
len bir ölçü birimi.
belâ: s›k›nt›, musibet.
Bürhan: delil.
cihet: yön.
çekirdek: tohum.
dirhem: eskiden kullan›lan üç
graml›k bir ölçü birimi.
divane: deli.
edepsiz: terbiyesiz.
gayet: son derece.
giriftar etmek: yakalatmak, içine
sokmak.
hakîmâne: hikmetli bir flekilde.
harap: y›k›lm›fl olan.
harika: ola¤anüstü.
hafliye: aç›klay›c› not, dipnot.
idare: yönetme, çekip çevirme.
iliflme: dokunma, kar›flma.
inat: ›srarla diretme.
ispat etme: kan›tlama, do¤rulu-

¤unu ortaya koyma.
kah›r: mahvolma.
kat’iyen: kesin olarak.
lâtif: ince, yumuflak.
mahlûk: yarat›k.
malik: sahip.
memleket: ülke.
memur: emir alt›nda olan.

mu’cize: bir benzerini yapma
konusunda âciz kal›nan ola-
¤anüstü fley.
nazenin: narin, ince yap›l›.
nebatat: bitkiler.
neme lâz›m: bana ne.
noksan: eksik.
sâni: sanatkâr, usta.

serseri: ak›ls›z, bafl›bofl.
s›klet: a¤›rl›k.
fluur: anlay›fl, bilinç.
temerrüt: inat etme.
tesadüfî: tesadüfen, rastgele.
yahut: veya.
zerre: çok küçük parça.
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HAfi‹YE 1: A¤açlar› bafllar›nda tafl›yan çekirdeklere iflarettir.
HAfi‹YE 2: Kendi kendine yükselmeyen ve meyvelerin s›kletine dayan-
mayan üzüm çubuklar› gibi nazenin nebatat›n baflka a¤açlara lâtif eller
at›p sarmalar›na ve onlara yüklenmelerine iflarettir.



Demek bunlar kendi kendilerine ifllemiyorlar. Onlar›
ifllettiren gizli bir kudret sahibi vard›r. E¤er kendi bafl›na
olsa, bütün bafltan bafla bu gördü¤ümüz memlekette her
ifl mu’cize, her fley mu’cizekâr bir harika olmak lâz›m ge-
lir. Bu ise bir safsatad›r.

‹K‹NC‹ BÜRHAN

Gel, bütün bu ovalar›, bu meydanlar›, bu menzilleri
süslendiren fleyler üstünde dikkat et. Her birisinde o giz-
li zattan haber veren ifller var. Âdeta her biri birer turra,
birer sikke gibi, o gaybî zattan haber veriyorlar. ‹flte, gö-
zünün önünde, bak, bir dirhem pamuktan (HAfi‹YE 1) ne ya-
p›yor!

Bak, kaç top çuha ve patiska ve çiçekli kumafl ç›kt›.
Bak, ondan ne kadar flekerlemeler, yuvarlak tatl› köfte-
ler yap›l›yor ki, bizim gibi binler adam giyse ve yese, kâ-
fi gelir.

Hem de bak, bu demiri, topra¤›, suyu, kömürü, bak›-
r›, gümüflü, alt›n› gaybî avucuna ald›, bir et parças› (HAfi‹-

YE 2) yapt›. Bak, gör!
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memleket: ülke.
menzil: yer.
mu’cize: bir benzerini yapma ko-
nusunda âciz kal›nan ola¤anüstü
fley.
mu’cizekâr: mu’cizeli, mu’cize gi-
bi.
nutfe: döl suyu, meni, sperm.
nüvat: çekirdekler.
patiska: pamuktan dokunmufl
s›k ve düzgün bez.
safsata: as›ls›z söz.
sikke: mühür, iflaret.
takdim etme: sunma.
turra: mühür, damga.
unsur: bir fleyin parças›; element.
zat: flah›s, kifli.
zerdali: bir kay›s› türü.
zerre: çok küçük parça.
zîhayat: canl›lar.

âdeta: sanki.
afyon büzürü: afyon tohu-
mu.
bürhan: delil.
cism-i hayvanî: hayvan be-
deni.
çuha: tüysüz ince, s›k dokun-
mufl yün kumafl.

dirhem: eskiden kullan›lan üç
graml›k bir ölçü birimi.
gaybî: görünmeyen.
halk: yaratma.
harika: ola¤anüstü.
hafliye: aç›klay›c› not, dipnot.
hazine-i Rahmet: rahmet ha-
zinesi.

icat: yoktan var etme, yarat-
ma.
kâfi: yeterli.
konserve: özel flekilde kutu-
lanan yiyecek maddeleri.
kudret: güç, kuvvet.
lâtif: yumuflak, hofl, güzel.
leziz: lezzetli.

HAfi‹YE 1: Tohuma iflarettir. Meselâ, zerre gibi bir afyon büzrü, bir dir-
hem gibi bir zerdali nüvat›, bir kavun çekirde¤i nas›l çuhadan daha güzel
dokunmufl yapraklar, patiskadan daha beyaz ve sar› çiçekler, flekerleme-
den daha tatl› ve köftelerden ve konserve kutular›ndan daha lâtif, daha
leziz, daha flirin meyveleri hazine-i rahmetten getiriyorlar, bize takdim
ediyorlar!..
HAfi‹YE 2: Unsurlardan cism-i hayvanîyi halk ve nutfeden zîhayat› icat
etmeye iflarettir.



‹flte, ey ak›ls›z adam, bu ifller öyle bir zata mahsustur
ki, bütün bu memleket, bütün eczas›yla onun mu’cize-i
kuvveti alt›nda duruyor, her arzusuna ram oluyor!

ÜÇÜNCÜ BÜRHAN

Gel, bu müteharrik antika (HAfi‹YE) sanatlar›na bak. Her
birisi öyle bir tarzda yap›lm›fl; âdeta bu koca saray›n bir
küçük nüshas›d›r. Bütün bu sarayda ne varsa, o küçücük
müteharrik makinelerde bulunuyor.

Hiç mümkün müdür ki, bu saray›n ustas›ndan baflka
birisi gelip, bu acip saray› küçük bir makinede derç et-
sin? Hem hiç mümkün müdür ki, bir kutu kadar bir ma-
kine, bütün bir âlemi içine ald›¤› hâlde, tesadüfî veyahut
abes bir ifl içinde bulunsun?

Demek, bütün gözün gördü¤ü ne kadar antika maki-
neler var, o gizli zat›n birer sikkesi hükmündedirler. Bel-
ki birer dellâl, birer ilânname hükmündedirler. Lisan-›
hâlleriyle derler ki: “Biz öyle bir zat›n sanat›y›z ki, bütün
bu âlemimizi, bizi yapt›¤› ve sühuletle icat etti¤i gibi ko-
layl›kla yapabilir bir zatt›r.”

DÖRDÜNCÜ BÜRHAN

Ey muannit arkadafl! Gel, sana daha acibini göstere-
ce¤im. Bak, bu memlekette bütün bu ifller, bu fleyler de-
¤iflti, de¤ifliyor, bir hâlette durmuyor. Dikkat et ki, bu 

abes: anlams›z, faydas›z.
acip: benzeri görülmemifl, hay-
rette b›rakan.
âdeta: sanki.
âlem: dünya, kâinat, cihan.
antika: k›ymetli, de¤erli.
arzu: istek.
bürhan: delil.
dellâl: ilân edici, tan›t›c›.
derç etmek: içine yerlefltirmek.
ecza: parçalar, bölümler.
fihriste: bir fleyin içinde nelerin
bulundu¤unu  gösteren özet liste.
hâlet: hâller.
hükmünde: yerinde, gibi.
icat: yoktan var etme, yaratma.
ilânname: duyuru.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
lisan-› hâl: hâl dili.
mahiyet-i insan: insan›n yap›s›,
insan›n özellikleri.
mahsus: has k›l›nm›fl, ait, özel.

makine: alet.
makine: mükemmel sistem-
lere sahip insanlar ve hayvan-
lar.
memleket: ülke, diyar.
misal-i musa¤¤ar: küçültül-
müfl örnek.
muannit: inatç›.

mu’cize-i kuvvet: kuvvetin
mu’cizesi.
mümkün: olabilir.
müteharrik: hareket eden.
numune: örnek.
nüsha: kopya, örnek.
ram: boyun e¤mek.
sanat: ustal›kla meydana ge-

tirilen eser.
sikke: mühür.
sühulet: kolayl›k.
tarz: biçim, flekil.
tesadüfî: tesadüfen, rastgele.
zat: flah›s, kifli.
zira: çünkü.
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HAfi‹YE: Hayvanlara ve insanlara iflarettir. Zira, hayvan flu âlemin küçük
bir fihristesi ve mahiyet-i insaniye flu kâinat›n bir misal-i musa¤¤ar› oldu-
¤undan, âdeta âlemde ne varsa, insanda numunesi vard›r.



gördü¤ümüz camit cisimler, hissiz kutular, birer hâkim-i
mutlak suretini ald›lar. Âdeta her bir fley bütün eflyaya
hükmediyor.

‹flte, bu yan›m›zdaki bu makineye bak. (HAfi‹YE 1) Güya
emrediyor. ‹flte onun tezyinat›na ve ifllemesine lâz›m le-
vaz›mat ve maddeler, uzak yerlerden koflup geliyorlar. ‹fl-
te, oraya bak: O fluursuz cisim, (HAfi‹YE 2) güya bir iflaret
ediyor; en büyük bir cismi kendine hizmetkâr ediyor,
kendi ifllerinde çal›flt›r›yor.

Daha baflka fleyleri bunlara k›yas et. Âdeta her bir fley,
bütün bu âlemdeki hilkatleri musahhar ediyor. E¤er o
gizli zat› kabul etmezsen, bütün bu memleketteki tafl›n-
da, topra¤›nda, hayvan›nda, insana benzer mahlûklarda
o zat›n bütün hünerlerini, sanatlar›n›, kemalâtlar›n›, birer
birer, o fleylere vereceksin. ‹flte, akl›n uzak gördü¤ü bir
tek mu’ciznüma zat›n bedeline, milyarlar onun gibi
mu’ciznüma, hem birbirine z›t, hem birbirine misil, hem
birbiri içinde bulunsun; bu intizam bozulmas›n, ortal›¤›
kar›flt›rmas›nlar. Hâlbuki, bu koca memlekette iki parmak
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meyvedar: meyveli.
misil: benzer.
mu’ciznüma: mu’cize gösteren.
muhteflem: görkemli.
musahhar: boyun e¤mifl.
rahm-› mader: anne rahmi.
sanat: bir fleyi yapmada gösteri-
len ustal›k.
suret: flekil.
fluursuz: anlay›fls›z, bilinçsiz.
tezgâh: üretim aleti, ifl masas›.
tezyinat: süslemeler.
zat: flah›s, kifli.
zîruh: ruh sahibi, canl›.
z›t: karfl›t.

âdeta: sanki.
âlem: dünya, kâinat.
bedeline: yerine.
camit: cans›z.
güya: sanki.
hâkim-i mutlak: kay›ts›z
flarts›z hükmeden.
hayretnüma: hayret verici.

hilkat: yarat›l›fl; yarat›lm›fl.
hissiz: duygusuz.
hizmetkâr: hizmetçi.
hububat: taneli bitkiler.
hükmetmek: emretmek, is-
tedi¤ini yapt›rmak.
hüner: maharet, beceri iste-
yen ustal›k.

intizam: düzen.
kemalât: mükemmellik.
k›yas etmek: karfl›laflt›rmak.
levaz›mat: gerekli fleyler.
mahlûk: yarat›lm›fl.
mahzen: içinde eflya saklana-
cak yer.
memleket: ülke.

HAfi‹YE 1: Makine, meyvedar a¤açlara iflarettir. Çünkü, yüzer tezgâhla-
r›, fabrikalar› incecik dallar›nda tafl›yor gibi, hayretnüma yapraklar›, çi-
çekleri, meyveleri dokuyor, süslendiriyor, pifliriyor, bizlere uzat›yor. Hâl-
buki, çam ve katran gibi muhteflem a¤açlar, kuru bir taflta tezgâh›n› at-
m›fl, çal›fl›p duruyorlar.
HAfi‹YE 2: Hububata, tohumlara, sineklerin tohumcuklar›na iflarettir.
Meselâ, bir sinek, bir karaa¤ac›n yapra¤›nda yumurtas›n› b›rak›r; birden,
o koca karaa¤aç, yapraklar›n› o yumurtalara bir rahm-› mader, bir beflik
ve bal gibi bir g›da ile dolu bir mahzene çeviriyor. Âdeta o meyvesiz a¤aç,
o surette zîruh meyveler veriyor.



kar›flsa, kar›flt›r›r. Çünkü bir köyde iki müdür, bir flehirde
iki vali, bir memlekette iki padiflah bulunsa, kar›flt›r›r. Ne-
rede kald›, hadsiz hâkim-i mutlak beraber bulunsun!

BEfi‹NC‹ BÜRHAN

Ey vesveseli arkadafl! Gel, bu azîm saray›n nak›fllar›na
dikkat et. Ve bütün bu flehrin ziynetlerine bak. Ve bütün
bu memleketin tanzimat›n› gör. Ve bütün bu âlemin sa-
natlar›n› tefekkür et.

‹flte, bak: E¤er nihayetsiz mu’cizeleri ve hünerleri olan
gizli bir zat›n kalemi ifllemezse, bu nak›fllar› sair fluursuz
sebeplere, kör tesadüfe, sa¤›r tabiata verilse, o vakit, ya
bu memleketin her bir tafl›, her bir otu öyle mu’ciznüma
nakkafl, öyle bir harikulâde kâtip olmas› lâz›m gelir ki, bir
harfte bin kitab› yazabilsin, bir nak›flta milyonlar sanat›
derç edebilsin. Çünkü, bak bu tafllardaki nakfla: (HAfi‹YE)

Her birisinde bütün saray›n nak›fllar› var, bütün flehrin
tanzimat kanunlar› var, bütün memleketin teflkilât prog-
ramlar› var. Demek bu nak›fllar› yapmak, bütün memle-
keti yapmak kadar harikad›r. Öyle ise, her bir nak›fl, her
bir sanat, o gizli Zat›n bir ilânnamesidir, bir hatemidir.

Madem bir harf kâtibini göstermeksizin olmaz; sanat-
l› bir nak›fl, nakkafl›n› bildirmemek olmaz. Nas›l olur ki, 

âlem: dünya, cihan, kâinat.
azîm: büyük.
derç etmek: içine yerlefltirmek,
koymak.
fihriste: bir fleyin içinde nelerin
bulundu¤unu  gösteren özet liste.
hadsiz: s›n›rs›z.
hâkim-i mutlak: kay›ts›z flarts›z
her fleye hükmeden, Allah.
harika: ola¤anüstü.
harikulâde: ola¤anüstü.
hatem: mühür, damga.
hüner: maharet, beceri isteyen
ustal›k.
icmal: özet.
ilânname: ilân yaz›s›, duyuru.
kalem-i kader: kader kalemi.
kalem-i kudret: kudret kalemi.
kanun: yasa.
kâtip: yazan, yaz›c›.
kitab-› kebir: büyük kitap.
mahiyet-i insaniye: insan›n yap›-
s› ve özellikleri.
memleket: ülke.
mu’cize: bir benzerini yapma ko-
nusunda âciz kal›nan ola¤anüstü
fley.
mu’ciznüma: mu’cize gösteren.

nakkafl: nak›fl ustas›.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nihayetsiz: sonsuz.
sair: di¤er, baflka.
sanat: eser, güzel eser.
sanatl› nak›fl: ustal›kla yap›l-
m›fl iflleme.
sebep: bir fleyin meydana

gelmesinde etkili olan fley.
flecere-i hilkat: yarat›l›fl a¤a-
c›.
fluur: bilinç, anlay›fl.
tabiat: do¤a, canl›-cans›z var-
l›klar.
tanzimat: düzenlemeler.
tefekkür: düflünme.

tesadüf: rast gelme.
teflkilât: kurulufllar, yap›l›fllar.
vakit: an, zaman.
vesvese: flüphe, kuruntu.
Zat: flah›s; Allah.
zira: çünkü.
ziynet: süs.
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HAfi‹YE: fiecere-i hilkatin meyvesi olan insana ve kendi a¤ac›n›n prog-
ram›n› ve fihristesini tafl›yan meyveye iflarettir. Zira kalem-i kudret âlemin
kitab-› kebirinde ne yazm›fl ise, icmalini mahiyet-i insaniyede yazm›flt›r;
kalem-i kader da¤ gibi bir a¤açta ne yazm›fl ise, t›rnak gibi meyvesinde
dahi derç etmifltir.



bir harfte koca bir kitab› yazan, bir nak›flta bin nakfl› nak-
fleden nakkafl, kendi kitab›yla ve nakfl›yla bilinmesin?

ALTINCI BÜRHAN

Gel, bu genifl ovaya ç›kaca¤›z. (HAfi‹YE) ‹flte, o ova için-
de yüksek bir da¤ var. Üstüne ç›kaca¤›z, tâ bütün etraf›
görülsün. Hem her fleyi yak›nlaflt›racak güzel dürbünleri
de beraber alaca¤›z. Çünkü, bu acip memlekette acip ifl-
ler oluyor. Her saatte hiç akl›m›za gelmeyen ifller oluyor.

‹flte, bak: Bu da¤lar ve ovalar ve flehirler birden de¤i-
fliyor. Hem nas›l de¤ifliyor! Öyle bir tarzda ki, milyonlar-
la birbiri içinde ifller, gayet muntazam surette de¤ifliyor.
Âdeta milyonlar mütenevvi kumafllar birbiri içinde bera-
ber dokunuyor gibi, pek acip tahavvülât oluyor.

Bak, o kadar ünsiyet etti¤imiz ve tan›d›¤›m›z çiçekli
miçekli fleyler kayboldular. Muntazaman yerlerine ve
mahiyetçe onlara benzer, fakat suretçe ayr› baflkalar› gel-
diler. Âdeta flu ova, da¤lar birer sahife; yüz binlerle ayr›
ayr› kitaplar, içinde yaz›l›yor. Hem hatas›z, noksans›z
olarak yaz›l›yor.

‹flte, bu ifller, yüz derece muhaldir ki, kendi kendine
olsun. Evet, nihayet derecede sanatl›, dikkatli flu ifller, 
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nihayet: son.
noksan: eksik.
rûy-i zemin: yeryüzü.
sahife: sayfa.
sanatl›: ustal›kla yap›lm›fl, güzel.
sofra-i Rahman: rahmet sahibi
olan Allah’›n sofras›.
suret: flekil, biçim.
tablac›: yiyecek sunan.
tahavvülât: de¤ifliklikler.
taife: topluluk.
tarz: flekil, biçim.
ünsiyet etmek: al›flmak.
zemin: yer.
zira: çünkü.

acip: flafl›rt›c›, hayret verici.
âdeta: sanki.
bostan: içinde çeflitli meyve
ve sebzelerin bulundu¤u
bahçe.
galat: yanl›fl, hata.
gayet: son derece.
hafliye: dipnot.

hükmüne geçmek: yerine
geçmek, gibi olmak.
icat: yoktan var etme, yarat-
ma.
kemal-i intizam: mükemmel
bir düzen.
mahiyet: nitelik, özellik.
mahlûkat: yarat›klar.

memleket: ülke.
muhal: imkâns›z.
muhtelif: çeflitli, farkl›.
muntazam: düzenli.
muntazaman: düzenli olarak.
mütenevvi: çeflitli.
nakkafl: nak›fl ustas›.
nak›fl: iflleme, süsleme.

HAfi‹YE: Bahar ve yaz mevsiminde zeminin yüzüne iflarettir. Zira yüz
binler muhtelif mahlûkat›n taifeleri, birbiri içinde beraber icat edilir, rûy-i
zeminde yaz›l›r; galats›z, kusursuz, kemal-i intizamla de¤ifltirilir. Binler
sofra-i Rahman aç›l›r, kald›r›l›r; taze taze gelir. Her bir a¤aç birer tablac›;
her bir bostan birer kazan hükmüne geçer.



kendi kendine olmak bin derece muhaldir ki, kendilerin-
den ziyade, sanatkârlar›n› gösteriyorlar.

Hem bunlar› iflleyici, öyle mu’ciznüma bir zatt›r ki,
hiçbir ifl ona a¤›r gelmez. Bin kitap yazmak, bir harf ka-
dar ona kolay gelir.

Bununla beraber, her tarafa bak ki, hem öyle bir hik-
metle her fleyi yerli yerine koyuyor ve öyle mükrimâne
herkese lây›k olduklar› lütuflar› yap›yor; hem öyle ihsan-
perverâne umumî perdeler ve kap›lar aç›yor ki, herkesin
arzular›n› tatmin ediyor. Hem öyle sahavetperverâne
sofralar kuruyor ki, bütün bu memleketin halklar›na,
hayvanlar›na, her bir taifesine has ve lây›k, belki her bir
ferdine mahsus ismiyle ve resmiyle bir tabla-i nimet veri-
liyor.

‹flte, dünyada bundan muhal bir fley var m› ki, bu gör-
dü¤ümüz ifller içinde tesadüfî ifller bulunsun; veya abes
ve faydas›z olsun; veya müteaddit eller kar›fls›n; veya us-
tas› her fleye muktedir olmas›n; veya her fley ona musah-
har olmas›n? ‹flte, ey arkadafl, haddin varsa, buna karfl›
bir bahane bul!

YED‹NC‹ BÜRHAN

Ey arkadafl, gel! fiimdi bu cüz’iyat› b›rak›p, saray flek-
lindeki bu acip âlemin eczalar›n›n birbirine karfl› olan va-
ziyetlerine dikkat edece¤iz.

‹flte, bak: Bu âlemde o derece intizam ile küllî ifller
yap›l›yor ve umumî ink›lâplar oluyor ki, âdeta bütün bu 

abes: bofl, anlams›z.
acip: benzeri görülmemifl, hayret
verici.
âdeta: sanki.
âlem: dünya.
arzu: istek, heves.
bahane: kusur, noksan.
bürhan: delil.
cüz’iyat: küçük, ferdî fleyler.
ecza: parçalar.
fert: birey.
haddin varsa: gücün yetiyorsa.
has: özel.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak faydal› ve tam ye-
rinde olmas›.
ihsanperverâne: iyili¤i, ba¤›flta
bulunmay› pek sever flekilde.
ink›lâp: de¤iflim, dönüflüm.
intizam: düzen.
iflleyici: yapan.
küllî: büyük.

lây›k: yak›flan.
lütuf: yard›m, iyilik, ba¤›fl.
mahsus: özel.
memleket: ülke.
mu’ciznüma: mu’cize göste-
ren.
muhal: imkâns›z.
muktedir: gücü yeten.

musahhar: boyun e¤mifl.
mükrimâne: ikram ederek.
müteaddit: birden fazla.
sahavetperver: cömertlikte
bulunmaktan pek hofllan›r
flekilde.
sanatkâr: usta.
tabla-i nimet: nimet tablas›.

taife: topluluk.
tatmin: doyurma.
tesadüfî: tesadüfen, rastgele.
umumî: genel, herkese ait,
herkesle alâkal›.
vaziyet: durum, durufl.
zat: kifli, flah›s.
ziyade: fazla.
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saraydaki mevcut tafllar, topraklar, a¤açlar, her bir fley,
birer fail-i muhtar gibi bütün bu âlemin nizamat-› külliye-
sini gözetip ona göre tevfik-› hareket ediyor. Birbirinden
en uzak fleyler birbirinin imdad›na kofluyor.

‹flte, bak: Gaipten acip bir kafile (HAfi‹YE 1) ç›k›p geliyor.
Merkepleri a¤açlara, nebatlara, da¤lara benzerler. Baflla-
r›nda birer tabla-i erzak tafl›yorlar. ‹flte, bak, bu tarafta
bekleyen muhtelif hayvanat›n erzaklar›n› getiriyorlar.

Hem de bak, bu kubbede o azîm elektrik lâmbas›, (HA-

fi‹YE 2) onlara ›fl›k verdi¤i gibi, bütün taamlar›n› öyle güzel
pifliriyor! Yaln›z, piflirilecek taamlar, bir dest-i gaybî tara-
f›ndan birer ipe tak›l›p (HAfi‹YE 3) ona karfl› tutuluyor.

Bu tarafa da bak: Bu bîçare zay›f, nahif, kuvvetsiz hay-
vanc›klar; nas›l onlar›n bafl› önünde, lâtif g›da ile dolu iki
tulumbac›k (HAfi‹YE 4) tak›lm›fl. ‹ki çeflme gibi, yaln›z o kuv-
vetsiz mahlûk, onu a¤z›na yap›flt›rmas› kâfidir.

Elhâs›l: Bütün bu âlemin bütün eflyas›, birbirine bakar
gibi birbirine yard›m eder, birbirini görür gibi birbirine el
ele verir; birbirinin iflini tekmil için birbirine omuz omu-
za veriyor, bel bele verip beraber çal›fl›yorlar. Her fleyi
buna k›yas et; tadat ile bitmez.
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mevcut: var olan.
muhtelif: çeflitli, farkl›.
nahif: zay›f.
nebat: bitki.
nebatat: bitkiler.
nizamat-› külliye: her yerde ge-
çerli olan düzenler.
taam: yiyecek.
tabla-i erzak: yiyecek tablas›.
tadat: sayma.
tekmil: tamamlama.
tevfik-î hareket: uygun hareket.
tulumbac›k: annelerin süt veren
memeleri.
umum: bütün.
valide: ana, anne.

acip: hayret veren.
âlem: dünya.
azîm: büyük.
bîçare: çaresiz.
dest-i gaybî: görünmeyen el.
elhâs›l: sonuç olarak.
erzak: r›z›klar, yiyecek ve içe-
cekler.

eflcar: a¤açlar.
fail-i muhtar: kendi istek ve
iradesi ile ifl gören.
gaipten: görünmeyen âlem-
den.
hafliye: aç›klay›c› not.
hayvanat: hayvanlar.
imdat: yard›m.

kâfi: yeterli.
kafile: topluluk.
kubbe: gökyüzü; yar›m küre.
k›yas: karfl›laflt›rma.
lâtif: hofl, güzel.
leziz: lezzetli.
mahlûk: yarat›lm›fl, yarat›k.
merkep: binek.

HAfi‹YE 1: Umum hayvanat›n erzak›n› tafl›yan nebatat ve eflcar kafilele-
ridir.
HAfi‹YE 2: O azîm elektrik lâmbas› Günefle iflarettir.
HAfi‹YE 3: ‹p ve ipe tak›lan taam ise, a¤ac›n ince dallar› ve leziz mey-
veleridir.
HAfi‹YE 4: ‹ki tulumbac›k ise, validelerin memelerine iflarettir.



‹flte, bütün bu hâller, iki kere iki dört eder derecesinde
kat’î gösterir ki; flu saray-› acibin ustas›na, yani flu garip
âlemin Sahibine her fley musahhard›r, her fley Onun he-
sab›na çal›fl›r, her fley Ona bir emirber nefer hükmünde-
dir, her fley Onun kuvvetiyle döner, her fley Onun emriy-
le hareket eder, her fley Onun hikmetiyle tanzim olur.
Her fley Onun keremiyle muavenet eder, her fley Onun
merhametiyle baflkas›n›n imdad›na koflar; yani koflturu-
lur. Ey arkadafl, haddin varsa buna karfl› bir söz söyle.

SEK‹Z‹NC‹ BÜRHAN

Gel, ey nefsim gibi kendini âk›l zanneden ak›ls›z arka-
dafl! fiu saray-› muhteflemin Sahibini tan›mak istemiyor-
sun. Hâlbuki, her fley Onu gösteriyor, Ona iflaret ediyor,
Ona flahadet ediyor; bütün bu fleylerin flahadetini nas›l
tekzip ediyorsun? Öyle ise, bu saray› da inkâr et ve
“Âlem yok, memleket yok” de ve kendini de inkâr et, or-
tadan ç›k; yahut akl›n› bafl›na al, beni dinle.

‹flte, bak: fiu saray içinde bulunan ve memleketi ihata
eden yeknesak unsurlar, madenler var. (HAfi‹YE) Âdeta,
memleketten ç›kan her fley o maddelerden yap›l›yor. De-
mek o maddeler kimin mülkü ise, bütün ondan yap›lan
fleyler de onundur; tarla kimin ise, mahsulât da onundur;
deniz kimin ise, içindekiler de onundur.

âk›l: ak›ll›.
âlem: dünya.
bürhan: delil.
emirber: emre hâz›r.
emr-i ‹lâhî: Allah’›n emri.
garip: hayret verici.
haddin varsa: gücün yetiyorsa.
hâl: durum.
hafliye: aç›klay›c› not, dipnot.
hesab›na: ad›na.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak faydal› ve tam ye-
rinde olmas›.
hükmünde: yerinde, gibi.
ihata: kuflatma.
imdat: yard›m.
inkâr: yok sayma.
izn-i Rabbanî: Allah’›n izni.
kat’î: kesin, flüphesiz.
kerem: cömertlik, ikram.
levaz›mat: ihtiyaç maddeleri.
mahsulât: meydana gelen, elde
edilen fleyler.
masnuat-› ‹lâhiye: Allah taraf›n-
dan sanatla yarat›lan varl›klar.
medet: yard›m.
memleket: ülke.
menfle: esas, kök.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek.
muavenet: yard›m.
muhtaç: ihtiyaç sahibi.
muntazam: intizaml›, düzenli.
musahhar: boyun e¤mifl, emrine

girmifl.
mülk: mal.
müvellit: do¤urtan, meydana
getiren.
nak›fl: iflleme, süs.
nefer: asker, er.
nefis: insan›n ‹lâhî hakikatleri
kabul etmek istemeyen da-

ima kötülü¤e sevk eden yan›.
nesç: dokuma, örme.
saray-› acip: flafl›rt›c› olan ve
hayranl›k uyand›ran saray.
saray-› muhteflem: görkemli
saray.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
tanzim: düzenleme.

tekzip: yalanlama.
unsur: madde.
vazife: görev.
yeknesak unsurlar: her yer-
de bulunan ve de¤iflmeyen
maddeler.
zîhayat: hayat sahibi, canl›.
ziya: ›fl›k.
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HAfi‹YE: Unsurlar, madenler ise; pek çok muntazam vazifeleri bulunan
ve izn-i Rabbanî ile her muhtac›n imdad›na koflan ve emr-i ‹lâhî ile her
bir yere giren medet veren ve hayat›n levaz›mat›n› yetifltiren ve zîhayat›
emziren ve masnuat-› ‹lâhiyenin nescine, nakfl›na menfle ve müvellit ve
beflik olan hava, su, ziya, toprak unsurlar›na iflarettir.



Hem, bak; bu dokunan fleyler, bu nesç olunan münak-
kafl kumafllar bir tek maddeden yap›l›yor. O maddeyi ge-
tiren, ihzar eden ve ip hâline getiren, elbette, bilbedahe
birdir. Çünkü, o ifl ifltirak kabul etmez. Öyle ise, bütün
nesç olunan sanatl› fleyler, ona mahsustur.

Hem de bak; bu dokunan, yap›lan fleylerin her bir cin-
si bütün memleketin her taraf›nda bulunuyor. Bütün eb-
na-i cinsleriyle öyle intiflar etmifl; beraber olarak birbiri
içinde, bir tarzda, bir anda yap›l›yor, nesç ediliyor. De-
mek bir tek zat›n iflidir; bir tek emirle hareket ediyor.
Yoksa, böyle bir anda, bir tarzda, bir keyfiyette, bir
hey’ette ittifak ve muvafakat muhaldir.

Öyle ise, bu sanatl› fleylerin her birisi, o gizli zat›n bir
ilânnamesi hükmünde, onu gösteriyor. Güya her bir çi-
çekli kumafl, her bir sanatl› makine, her bir tatl› lokma,
o mu’ciznüma zat›n birer sikkesi, birer hatemi, birer ni-
flan›, birer turras› hükmünde, lisan-› hâl ile her birisi der:
“Ben kimin sanat›y›m; bulundu¤um sand›klar ve dükkân-
lar da onun mülküdür.” Ve her bir nak›fl der: “Beni kim
dokudu ise, bulundu¤um top da onun dokumas›d›r.” Her
bir tatl› lokma der: “Beni kim yap›yor, pifliriyorsa, bulun-
du¤um kazan dahi onundur.” Her bir makine der: “Beni
kim yapm›fl ise, memlekette intiflar eden bütün emsalimi
de o yap›yor. Ve bütün memleketin her taraf›nda bizi ye-
tifltiren odur. Demek memleketin maliki de odur. Öyle
ise, bütün bu memlekete, bu saraya malik kim ise, o bi-
ze malik olabilir.” Meselâ, nas›l mirîye mahsus tek bir pa-
laska veyahut bir tek dü¤meye malik olmak için, onlar›
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muhal: imkâns›z.
muvafakat: uygunluk.
mülk: mal.
münakkafl: nak›fll›, ifllemeli.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nesç edilme: dokunma, örülme.
nesç olunma: örülme, dokunma.
niflan: belirti, iz.
palaska: askerlerin kulland›¤› ge-
nifl kemer.
sanat: ustaca ve güzelce yap›lm›fl
eser.
sanatl›: ustaca ve güzelce yap›l-
m›fl.
sikke: mühür, damga.
tarz: flekil, biçim.
top: belirli uzunluktaki kumafl›n
sar›l›p rulo hâline getirilmifl hâli.
turra: mühür, damga.
zat: flah›s, kifli.

bilbedahe: apaç›k bir flekilde.
ebna-i cins: ayn› cinsten ge-
lenler.
emsal: benzerler.
güya: sanki.
hatem: mühür.
hey’et: flekil, görünüfl.
hükmünde: yerinde, gibi.

ihzar: haz›rlama.
ilânname: duyuru.
intiflar: yay›lma.
ifltirak: ortak.
ittifak: birleflme.
keyfiyet: nitelik, özellik, du-
rum.
lisan-› hâl: hâl dili.

mahsus: özel.
makine: bir makineye benze-
yen canl›lar.
malik: sahip.
memleket: ülke.
mirî: devlet mal›.
mu’ciznüma: mu’cize göste-
ren.



yapan bütün fabrikalara malik olmak lâz›md›r ki, onlara
hakikî malik olsun. Yoksa, o boflbo¤az bafl› bozuktan,
“Mirî mal›d›r” diye elinden al›n›p tecziye edilir.

Elhâs›l: Nas›l bu memleketin anas›r› memlekete mu-
hit birer maddedir; onlar›n maliki de, bütün memlekete
malik bir tek zat olabilir. Öyle de, bütün memlekette in-
tiflar eden sanatlar, birbirine benzedi¤i ve bir tek sikke iz-
har ettikleri için, bütün memleket yüzünde intiflar eden
masnular, her bir fleye hükmeden tek bir zat›n sanatlar›
oldu¤unu gösteriyorlar.

‹flte ey arkadafl! Madem flu memlekette, yani flu sa-
ray-› muhteflemde bir birlik alâmeti vard›r, bir vahdet sik-
kesi var. Çünkü bir k›s›m fleyler, bir iken, ihatas› var; bir
k›s›m müteaddit ise, fakat birbirine benzedi¤i ve her ta-
rafta bulundu¤u için, bir vahdet-i nev’iye gösteriyor. Vah-
det ise bir vahidi gösterir. Demek, ustas› da, maliki de,
sahibi de, sânii de bir olmak lâz›m gelir.

Bununla beraber, sen, buna dikkat et ki, bir perde-i
gayptan kal›nca bir ip ç›k›yor. (HAfi‹YE) Bak, sonra binler
ipler ondan uzanm›fl. Her bir ipin bafl›na bak, birer el-
mas, birer niflan, birer ihsan, birer hediye tak›lm›fl. Her-
kese göre birer hediye veriyor. Acaba bilir misin ki, böy-
le garip bir gayp perdesinden böyle acip ihsanat›, hedâ-
yây› flu mahlûklara uzatan zat› tan›mamak, ona teflekkür
etmemek ne kadar divanece bir harekettir? Çünkü, Onu 

acip: flafl›rtan ve hayret uyand›-
ran.
alâmet: belirti, iflaret.
anas›r: unsurlar, maddeler, ele-
mentler.
boflbo¤az: bofla konuflan.
divane: deli, akl› bafl›nda olma-
yan.
elhâs›l: sonuç olarak.
elmas: çok k›ymetli bir mücev-
her.
garip: hayret veren.
gayp perdesi: Allah’›n, bize göre
mahiyeti bilinemeyen ve görüne-
meyen olan ilmi ve kudretinin
yaratt›¤› eserlerin gösterildi¤i, ta-
n›t›ld›¤› perde .
hafliye: aç›klay›c› not, dipnot.
hedâyâ: hediyeler, arma¤anlar.
hükmetme: sözünü geçirme,
kontrol ve idare etme.
ihata: kuflatma.
ihsan: iyilik, ba¤›fl.
ihsanat: iyilikler, ba¤›fllar.
intiflar: yay›lma.
izhar: gösterme.
mahlûk: yarat›k.
malik: sahip.
masnu: sanatl› bir flekilde yarat›l-

m›fl varl›klar.
memleket: ülke.
mirî: devlet mal›.
muhit: her fleyi kuflatan.
müteaddit: birçok, çeflitli.
niflan: iflaret, belirti.
perde-i gayp: Allah’›n, bize
göre mahiyeti bilinemeyen

ve görünemeyen olan ilmi ve
kudretinin yaratt›¤› eserlerin
gösterildi¤i, tan›t›ld›¤› perde.
sanat: ustaca ve güzelce ya-
p›lm›fl eser.
sâni: sanatl› bir flekilde yapan
usta.
saray-› muhteflem: muhte-

flem saray.
sikke: mühür.
tecziye: cezaland›rma.
vahdet: birlik.
vahdet-i nev’iye: tür birli¤i;
ayn› türe ait olma.
vahit: bir, tek.
zat: flah›s, kifli.
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HAfi‹YE: Kal›nca bir ip, meyvedar a¤aca; binler ipler ise, dallar›na; ipler
bafl›ndaki elmas, niflan, ihsan, hediyeler ise, çiçeklerin aksam›na ve mey-
velerin enva›na iflarettir.



tan›mazsan, bilmecburiye diyeceksin ki, “Bu ipler, uçla-
r›ndaki elmaslar›, sair hediyeleri kendileri yap›yorlar, ve-
riyorlar.” O vakit her ipe bir padiflahl›k manas›n› vermek
lâz›m gelir. Hâlbuki, gözümüzün önünde, bir dest-i gay-
bî o ipleri dahi yap›p o hedâyây› onlara tak›yor. Demek,
bütün bu sarayda her fley, kendi nefsinden ziyade o
mu’ciznüma zat› gösteriyor. Onu tan›mazsan, bütün bu
fleyleri inkâr etmekle, hayvandan yüz derece afla¤› düfle-
ceksin.

DOKUZUNCU BÜRHAN

Gel, ey muhakemesiz arkadafl! Sen flu saray›n sahibi-
ni tan›m›yorsun ve tan›mak da istemiyorsun. Çünkü is-
tib’at ediyorsun. Onun acip sanatlar›n› ve hâlât›n› akla s›-
¤›flt›ramad›¤›ndan, inkâra sap›yorsun. Hâlbuki, as›l is-
tib’at, as›l müflkülât ve hakikî suubetler ve dehfletli külfet-
ler, onu tan›mamaktad›r. Çünkü onu tan›sak, bütün bu
saray, bu âlem, bir tek fley gibi kolay gelir, rahat olur, bu
ortadaki ucuzluk ve mebzuliyete medar olur. E¤er tan›-
mazsak ve o olmazsa, o vakit her bir fley, bütün bu sa-
ray kadar müflkülâtl› olur. Çünkü her fley bu saray kadar
sanatl›d›r. O vakit ne ucuzluk ve ne de mebzuliyet kal›r.
Belki bu gördü¤ümüz fleylerin birisi, de¤il elimize, hiç
kimsenin eline geçmezdi.

Sen yaln›z flu ipe tak›lan tatl› konserve kutusuna
bak.(HAfi‹YE) E¤er onun gizli matbaha-i mu’ciznümas›ndan 
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külfet: zorluklar, s›k›nt›.
matbaha-i mu’ciznüma: mu’cize
gösteren mutfak.
mebzuliyet: bolluk, çokluk.
medar: sebep, vesile.
meyvedar: meyveli.
mu’ciznüma: mu’cize gösteren.
muhakeme: bir fleyi düflünüp de-
¤erlendirme.
müflkülât: zorluklar, güçlükler.
nefsinden ziyade: kendi flahs›n-
dan çok.
niflan: belirti.
rahmet: ac›ma
sair: di¤er.
sanat: ustal›k; ustaca yap›lm›fl
güzel eser.
suubet: güçlük, zorluk.
vakit: zaman, an.
zat: kifli, flah›s.

acip: benzeri görülmemifl,
hayret verici.
aksam: k›s›mlar.
âlem: dünya.
bilmecburiye: zorunlu olarak.
bürhan: delil.
dehflet: korkutucu.
dest-i gaybî: görünmez el.

elmas: çok k›ymetli bir mü-
cevher.
enva: çeflitler, türler.
hakikî: gerçek.
hâlât: hâller, durumlar; ifller,
fiiller.
hafliye: aç›klay›c› not, dipnot.
hedâyâ: hediyeler, arma¤an-

lar.
hediye: arma¤an, ba¤›fl.
ihsan: iyilik, ba¤›fl.
inkâr: yok sayma, inanma-
ma.
istib’at: ak›ldan uzak görme.
konserve: özel flekilde kutu-
lanan yiyecek maddeleri.

HAfi‹YE: Konserve kutusu, kudret konserveleri olan kavun, karpuz, nar;
süt kutusu Hindistan cevizi gibi rahmet hediyelerine iflarettir.



ç›kmasa idi, flimdi k›rk para ile ald›¤›m›z hâlde, yüz lira-
ya alamazd›k.

Evet bütün istib’at, müflkülât, suubet, helâket, belki
muhaliyet, onu tan›mamaktad›r. Çünkü, nas›l bir a¤aca,
bir kökte, bir kanunla, bir merkezde hayat veriliyor; bin-
ler meyvelerin teflekkülü, bir meyve gibi sühulet peyda
eder. E¤er o a¤ac›n meyveleri ayr› ayr› merkeze ve kö-
ke, ayr› ayr› kanunla raptedilse, her bir meyve bütün
a¤aç kadar müflkülâtl› olur. Hem nas›l bütün ordunun
teçhizat› bir merkezde, bir kanunla, bir fabrikadan ç›ksa,
kemiyetçe bir neferin teçhizat› kadar kolaylafl›r. E¤er her
bir neferin ayr› ayr› yerlerde teçhizat› yap›lsa, al›nsa, her
bir neferin teçhizat› için, bütün ordunun teçhizat›na lâ-
z›m fabrikalar bulunmas› lâz›md›r.

Aynen bu iki misal gibi, flu muntazam sarayda, flu mü-
kemmel flehirde, flu müterakki memlekette, flu muhte-
flem âlemde bütün bu fleylerin icad› bir tek zata verildi¤i
vakit, o kadar kolay olur, o kadar hiffet peyda eder ki,
gördü¤ümüz nihayetsiz ucuzlu¤a ve mebzuliyete ve saha-
vete sebebiyet verir. Yoksa her fley o kadar pahal›, o ka-
dar müflkülâtl› olacak ki, dünya verilse birisi elde edile-
mez.

ONUNCU BÜRHAN

Gel, ey bir parça insafa gelmifl arkadafl! On befl gün-
dür (HAfi‹YE) biz buraday›z. E¤er flu âlemin nizamlar›n› bil-
mezsek, padiflah›n› tan›mazsak, cezaya müstahak oluruz. 

âlem: dünya.
bürhan: delil.
helâket: mahvolma, mahvolufl.
hiffet peyda etme: hafiflik ka-
zanma, kolaylaflma.
icat: yoktan var etme, yaratma.
insaf: hakk› kabule dayal› ›l›ml›
davran›fl.
istib’at: ak›ldan uzak görme.
kemiyet: say›ca.
k›rk para: eskiden kullan›lan bir
para birimi, 100 para 1 kurufltur.
lâz›m: gerekli.
mebzuliyet: bolluk, çokluk.
memleket: ülke.
misal: örnek.
muhaliyet: imkâns›zl›k.
muhteflem: görkemli.

muntazam: düzenli.
mükemmel: noksans›z, ku-
sursuz.
müstahak: hak eden.
müflkülât: zorluk, güçlük.
müterakki: ilerlemifl.
nefer: asker, er.
nihayetsiz: sonsuz.

nizam: kanun; düzen.
raptetmek: ba¤lamak.
sahavet: cömertlik.
sebebiyet verme: sebep ol-
ma.
sinn-i teklif: bulû¤ ça¤›, insa-
n›n dini emirleri yapmakla
yükümlü oldu¤u ça¤.

suubet: güçlük, zorluk.
sühulet peyda etmek: ko-
layl›k kazanmak.
teçhizat: gerekli araç ve ge-
reçler, cihazlar.
teflekkül: meydana gelme.
vakit: zaman, an.
zat: kifli, flah›s.
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HAfi‹YE: On befl gün, sinn-i teklif olan on befl seneye iflarettir.



Özrümüz kalmad›. Zira on befl gün, güya bize mühlet ve-
rilmifl gibi, bize iliflmiyorlar. Elbette biz bafl›bofl de¤iliz.
Bu derece nazik, sanatl›, mizanl›, letafetli, ibretli masnu-
lar içinde hayvan gibi gezip bozamay›z; bize bozdurmaz-
lar. fiu memleketin haflmetli malikinin, elbette cezas› da
dehfletlidir.

O zat ne kadar kudretli, haflmetli bir zat oldu¤unu flu-
nunla anlay›n›z ki, flu koca âlemi bir saray gibi tanzim
ediyor, bir dolap gibi çeviriyor; flu büyük memleketi, bir
hane gibi, hiçbir fley noksan b›rakmayarak idare ediyor.
‹flte bak: Vakitbevakit, bir kab› doldurup boflaltmak gibi,
flu saray›, flu memleketi, flu flehri kemal-i intizamla dol-
durup, kemal-i hikmetle boflaltt›r›yor. Bir sofray› da kal-
d›r›p indirmek gibi, koca memleketi bafltan bafla çeflit çe-
flit sofralar, (HAfi‹YE) bir dest-i gaybî taraf›ndan kald›r›r, in-
dirir tarz›nda, mütenevvi yemekleri s›ra ile getirip yedirir;
onu kald›r›p baflkas›n› getirir. Sen de görüyorsun ve ak-
l›n varsa anlars›n ki, o dehfletli haflmet içinde, hadsiz sa-
havetli bir kerem var.

Hem de bak ki, o gaybî zat›n saltanat›na, birli¤ine, bü-
tün bu fleyler, flahadet etti¤i gibi; öyle de, kafile kafile ar-
kas›ndan gelip geçen, o hakikî perde perde arkas›ndan
aç›l›p kapanan bu ink›lâplar, bu tahavvülâtlar, o zat›n de-
vam›na, bekas›na flahadet eder. Çünkü, zeval bulan eflya
ile beraber, esbaplar› dahi kayboluyor. Hâlbuki, onlar›n 
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dal› ve tam yerinde olmas›.
kemal-i intizam: mükemmel bir
düzen.
kerem: ikram, ba¤›fl.
kudret: güç, kuvvet.
letafetli: güzel, hofl.
Malik: sahip; her fleyin gerçek sa-
hibi olan Allah.
masnu: sanatl› bir flekilde yarat›l-
m›fl varl›klar.
matbaha-i rahmet: rahmet mut-
fa¤›.
memleket: ülke.
mizanl›: ölçülü.
mühlet: belirli süre.
mütenevvi: çeflit çeflit.
nazik: ince; güzel.
noksan: eksik.
Rahmanî: bütün yarat›lm›fllar›n
r›z›klar›n› ve geçim flekillerini içi-
ne alan rahmetin sahibi Allah’›n
yaratt›¤›.
sahavet: cömertlik.
saltanat: hâkimiyet.
sanatl›: ustaca yap›lm›fl.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
tablac›: yiyecek sunan.
tahavvülât: hâl de¤ifliklikleri.
tanzim: düzenleme, tertipleme.
tarz: biçim, flekil.
vakitbevakit: zaman zaman, za-
manla.
zat: kifli, flah›s.
zeminin yüzü: yeryüzü.
zeval: sona erme, yok olma.
zira: çünkü.

âlem: dünya.
beka: ebedîlik, sonsuzluk.
bostan: içinde çeflitli meyve
ve sebzelerin bulundu¤u
bahçe.
ceza: bir suçun karfl›l›¤›.
dehflet: korku.
dehfletli: korkutucu.

dest-i gaybî: görünmez el.
esbap: sebepler.
gaybî: görünmeyen.
güya: sanki.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikî: gerçek.
hane: ev.
haflmet: hiddet, heybet, bü-

yüklük.
ibretli: düflündürücü, ders ve-
rici.
ink›lâp: de¤iflim, dönüflüm.
kafile: topluluk.
kemal-i hikmet: her fleyin
mükemmel bir flekilde belirli
gayelere yönelik olarak. fay-

HAfi‹YE: Sofralar ise, yazda zeminin yüzüne iflarettir ki; yüzer taze taze
ve ayr› ayr› olarak matbaha-i rahmetten ç›kan Rahmanî sofralar serilir,
de¤iflirler. Her bir bostan bir kazan; her bir a¤aç bir tablac›d›r.



arkas›ndan, onlara isnat etti¤imiz fleyler tekrar oluyor.
Demek o eserler onlar›n de¤ilmifl, belki zevalsiz birinin
eserleriymifl. Nas›l ki bir ›rma¤›n kabarc›klar› gidiyor; ar-
kas›ndan gelen kabarc›klar, gidenler gibi parlad›¤›ndan
anlafl›l›yor ki, onlar› parlatt›ran, daimî ve yüksek bir ›fl›k
sahibidir. Öyle de, bu ifllerin sür’atle de¤iflmesi, arkala-
r›ndan gelenlerin ayn› renk almas› gösteriyor ki, zevalsiz,
daimî bir tek zat›n cilveleridir, nak›fllar›d›r, âyineleridir,
sanatlar›d›r.

ON B‹R‹NC‹ BÜRHAN

Gel ey arkadafl! fiimdi sana, geçmifl olan on bürhan
kuvvetinde kat’î bir bürhan daha gösterece¤im. Gel; bir
gemiye binece¤iz; (HAfi‹YE) flu uzakta bir cezire var, oraya
gidece¤iz. Çünkü bu t›ls›ml› âlemin anahtarlar› orada
olacak. Hem herkes o cezireye bak›yor, oradan bir fley-
ler bekliyor, oradan emir al›yorlar.

‹flte, bak, gidiyoruz. fiimdi flu cezireye ç›kt›k. Bak, pek
büyük bir içtima var. fiu memleketin bütün büyükleri bu-
raya toplanm›fl gibi, mühim ihtifal görünüyor. ‹yi dikkat
et. Bu cemiyet-i azîmenin bir reisi var. Gel, daha yak›n
gidece¤iz. O reisi tan›mal›y›z.

âlem: dünya.
Asr-› Saadet: mutluluk asr›, Pey-
gamberimiz ve dört halifenin ya-
flad›¤› devire verilen ad.
as›r: yüzy›l.
âyine: ayna.
bürhan: delil.
bürhan-› tevhit: Allah’›n birli¤inin
delili, ispat›.
cemiyet-i azîme: büyük toplu-
luk.
cezire: ada, yar›mada.
Ceziretülarap: Arap Yar›madas›.
cilve: yans›ma, görüntü.
daimî: sürekli, devaml›.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak.
eser: sanatl› olarak yarat›lan var-
l›klar.
Fahr-i Âlem: âlemin kendisiyle
övündü¤ü Peygamberimiz.
hafliye: aç›klay›c› not, dipnot.
içtima: toplant›.
ihtifal: tören, merasim.
isnat: dayand›rmak.
kat’î: kesin.
küfür: inkâr.
libas: elbise.
memleket: ülke.
mimsiz medeniyet: prensiplerini
Kur’ân’dan de¤il de felsefeden
alan Bat› medeniyeti; Arapça ya-
z›ld›¤›nda bafl›ndaki mim harfinin

kalkmas›yla “alçalma, alçak-
l›k, afla¤›l›k” anlam›ndaki de-
niyet kelimesinin olma hâli.
mühim: önemli.
nak›fl: iflleme, süs.
reis: baflkan.
sanat: ustal›kla yap›lm›fl gü-
zel eser.

sefine: gemi.
siyer: Peygamberimizin ha-
yat›n›n bütün safhalar›n› an-
latan ilim dal› ve eserleri.
sür’at: çabukluk h›z.
t›ls›m: herkesin bilip de çöze-
medi¤i gizli s›r.
zat: flah›s, kifli; Peygamberi-

miz.

zemin: yer.

zeval: sona erme, yok olma.

zevalsiz: sona ermeyen, yok
olmayan.

ziyaret: yan›na gitmek.

zulümat: karanl›klar.
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HAfi‹YE: Gemi tarihe ve cezire ise Asr-› Saadete iflarettir. fiu asr›n zulü-
matl› sahilinde, “mim”siz medeniyetin giydirdi¤i libastan soyunup, zama-
n›n denizine girip, tarih ve siyer sefinesine binip, Asr-› Saadet ceziresine
ve Ceziretülarap meydan›na ç›k›p, Fahr-i Âlemi (a.s.m.) ifl bafl›nda ziya-
ret etmekle biliriz ki, o zat, o kadar parlak bir bürhan-› tevhittir ki, zemi-
nin bafltan bafla yüzünü ve zaman›n geçmifl ve gelecek iki yüzünü ›fl›klan-
d›rm›fl, küfür ve dalâlet zulümat›n› da¤›tm›flt›r.



‹flte bak, ne kadar parlak ve binden (HAfi‹YE 1) ziyade ni-
flanlar› var. Ne kadar kuvvetli söylüyor, ne kadar tatl› bir
sohbet ediyor. fiu on befl gün zarf›nda, bunlar›n dedikle-
rini ben bir parça ö¤rendim; sen de benden ö¤ren. Bak,
o zat, flu memleketin mu’ciznüma sultan›ndan bahsedi-
yor. “O sultan-› zîflan beni sizlere gönderdi¤ini” söylüyor.
Bak, öyle harikalar gösteriyor, flüphe b›rakm›yor ki, bu
zat o padiflah›n bir memur-u mahsusudur.

Sen dikkat et ki, bu zat›n söyledi¤i sözü, de¤il yaln›z
flu ceziredeki mahlûklar dinliyorlar; belki, harikulâde su-
retinde, bütün memlekete iflittiriyor. Çünkü, uzaktan
uza¤a herkes buradaki nutkunu iflitmeye çal›fl›yor. De¤il
yaln›z insanlar dinliyor, belki hayvanlar da, hatta bak,
da¤lar da onun getirdi¤i emirlerini dinliyorlar ki, yerlerin-
den k›m›ldan›yorlar. fiu a¤açlar, iflaret etti¤i yere gidiyor-
lar. Nerede istese su ç›kar›yor. Hatta parma¤›n› da bir
Âb-› Kevser memesi gibi yapar; ondan âb-› hayat içiri-
yor. Bak, flu saray›n kubbe-i âlîsinde mühim lâmba, (HAfi‹-

YE 2) onun iflaretiyle, bir iken, ikilefliyor. Demek, bu mem-
leket, bütün mevcudat›yla onun memuriyetini tan›yor.
Onu “gaybî bir zat-› mu’ciznüman›n has ve do¤ru bir ter-
cüman›d›r, bir dellâl-› saltanat› ve t›ls›m›n›n keflflaf› ve 
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kubbe-i âlî: yüksek kubbe.
mahlûk: yarat›lm›fl varl›klar.
memleket: ülke.
memuriyet: memurluk, görevli-
lik.
memur-u mahsus: özel görevli.
mevcudat: var olan her fley.
Mevlâna Cami: bkz. fiah›s Bilgi-
leri.
mim: Arapçada bir harf.
mu’cizat-› Ahmedî: Peygamber-
imizin mu’cizeleri.
mu’ciznüma: mu’cize gösteren.
mühim: önemli.
niflan: bir fleyi belirten iflaret.
nun: Arapçada bir harf.
nutuk: konuflma.
sahife-i semavî: gök sayfas›.
sultan: padiflah.
Sultan-› Zîflan: flan sahibi padi-
flah; Allah.
suret: biçim, flekil.
flak: ayr›lma, bölünme.
tercüman: tercüme eden, çevi-
ren.
t›ls›m: herkesin bilip de çözeme-
di¤i gizli s›r.
ümmî: okuma, yazma bilmeyen.
zarf›nda: içinde, süresince.
zat: flah›s, kifli; Hz. Muhammed.
zat-› mu’ciznüma: mu’cize gös-
teren flah›s.
ziyade: çok.

âb-› hayat: canl›lar›n hayatla-
r›n›n devam›n› sa¤layan su.
âb-› Kevser: Cennetteki su-
lardan birisi.
bahsetme: anlatma.
bali¤: ulaflm›fl, yetiflmifl.
cezire: dört taraf› su ile çevril-
mifl toprak parças›.

dellâl-› saltanat: hâkimiyetin
ilânc›s›.
ehl-i tahkik: gerçe¤i araflt›-
ran ve delilleriyle bilenler.
elif: Arap alfabesinin ilk harfi.
evvel: önce.
gaybî: görünmeyen.
harika: ola¤anüstü.

harikulâde: ola¤anüstü.
has: özel.
hafliye: dipnot, aç›klay›c› not.
hilâl: ay›n yay fleklini alm›fl
hâli.
ibaret olan: meydana gelen.
kamer: ay.
keflflaf: keflfeden, açan.

HAfi‹YE 1: Bin niflan ise, ehl-i tahkik yan›nda bine bali¤ olan mu'cizat-›
Ahmediyedir (a.s.m.).
HAfi‹YE 2: Mühim lâmba kamerdir ki, onun iflaretiyle iki parça olmufl.
Yani, Mevlâna Cami’nin dedi¤i gibi, “Hiç yaz› yazmayan o ümmî zat,
parmak kalemiyle sahife-i semavîde bir elif yazm›fl; bir k›rk›, iki elli yap-
m›fl.” Yani, flaktan evvel, k›rk olan “mim”e benzer, flaktan sonra iki hilâl
oldu, elliden ibaret olan iki “nun”a benzedi.



evamirinin tebli¤ine emin bir elçisi” oldu¤unu biliyor gi-
bi, onu dinleyip itaat ediyorlar.

‹flte, bu zat›n her söyledi¤i sözü, etraf›ndaki bütün ak-
l› bafl›nda olanlar, “Evet, evet, do¤rudur” derler, tasdik
ederler. Belki flu memlekette da¤lar, a¤açlar, bütün
memleketleri ›fl›kland›ran büyük nur lâmbas›, (HAfi‹YE) o
zat›n iflaret ve emirlerine bafl e¤mesiyle, “Evet, evet, her
dedi¤in do¤rudur” derler.

‹flte ey sersem arkadafl! fiu padiflah›n hazine-i hassas›-
na mahsus bin niflan tafl›yan flu nuranî ve muhteflem ve
pek ciddî zat›n bütün kuvvetiyle, bütün memleketin ileri
gelenlerinin taht-› tasdikinde bahsetti¤i bir zat-› mu’ciz-
nümadan ve zikretti¤i evsaf›ndan ve tebli¤ etti¤i evami-
rinde hiçbir vecihle hilâf ve hile bulunabilir mi? Bunda hi-
lâf-› hakikat kabilse, flu saray›, flu lâmbalar›, flu cemaati,
hem vücutlar›n›, hem hakikatlerini tekzip etmek lâz›m
gelir. E¤er haddin varsa buna karfl› itiraz parma¤›n› uzat.
Gör, nas›l parma¤›n, bürhan kuvvetiyle k›r›l›p, senin gö-
züne sokulacak.

ON ‹K‹NC‹ BÜRHAN

Gel, ey bir parça akl› bafl›na gelen birader! Bütün on
bir bürhan kuvvetinde bir bürhan daha gösterece¤im.
‹flte, bak: Yukar›dan inen ve herkes ona hayretinden
veyahut hürmetinden kemal-i dikkatle bakan flu nuranî 

arz: dünya.
bahsetmek: anlatmak.
binaen: dayanarak.
birader: kardefl.
bürhan: delil.
cemaat: topluluk.
elçi: arac›, peygamber.
emin: inan›l›r, güvenilir.
evamir: emirler, buyruklar.
evsaf: nitelikler, özellikler.
haddin varsa: gücün yetiyorsa,
yapabiliyorsan.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hafliye: aç›klay›c› not, dipnot.
hazine-i hassa: özel hazine.
hilâf: yalan.
hilâf-› hakikat: gerçe¤e ayk›r›.
hile: aldatma.
hürmet: sayg›.
‹mam-› Ali: bkz fiah›s Bilgileri, Ali
(r.a).
itaat: söz dinleme, boyun e¤me.
itiraz: karfl› ç›kma.
kabil: mümkün.
kemal-i dikkat: tam bir dikkat.
lâz›m gelmek: gerekmek.

mahsus: özel.
memleket: ülke.
mu’cize: Allah taraf›ndan ya-
p›lan, insanlar›n benzerini
yapmaktan âciz kald›klar› ifl
ya da eser.
muhteflem: yüce, büyük.
namaz› edaen k›lmak: na-

maz› zaman›nda k›lmak.
niflan: bir fleyi belirten iflaret.
nur: ›fl›k, ayd›nl›k.
nuranî: nurlu, ›fl›k saçan.
flark: do¤u.
taht-› tasdik: onay alt›nda.
tasdik: do¤rulama.
tebli¤: ulaflt›rmak, bildirmek.

tekzip: yalanlama.
vecih: yön.
vücut: varl›k.
zat: flah›s, kifli.
zat-› mu’ciznüma: mu’cize
gösteren zat.
zikretmek: anlatmak; yeri
geldi¤inde bir fleyi söylemek.
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HAfi‹YE: Büyük bir nur lâmbas›, Günefltir ki, arz›n flarktan geri dönme-
siyle yeniden güneflin görünmesi; kuca¤›nda Peygamberin (a.s.m.) yat-
mas›yla ikindi namaz›n› k›lmayan ‹mam Ali (r.a.), o mu’cizeye binaen
ikindi namaz›n› edaen k›lm›fl.



fermana (HAfi‹YE) bak. O bin niflanl› zat, onun yan›na dur-
mufl, o ferman›n mealini umuma beyan ediyor.

‹flte, flu ferman›n üslûplar› öyle bir tarzda parl›yor ki,
herkesin nazar-› istihsan›n› celp ediyor; ve öyle ciddî,
ehemmiyetli meseleleri zikrediyor ki, herkes kulak ver-
meye mecbur oluyor. Çünkü bütün bu memleketi idare
eden ve bu saray› yapan ve bu acayibi izhar eden Zat›n
fluunat›n›, ef’alini, evamirini, evsaf›n› birer birer beyan
ediyor.

O ferman›n hey’et-i umumiyesinde bir turra-i azam ol-
du¤u gibi; bak her bir sat›r›nda, her bir cümlesinde, tak-
lit edilmez bir turra oldu¤u misillü; ifade etti¤i manalar,
hakikatler, emirler, hikmetler üstünde dahi, o Zata mah-
sus birer manevî hatem hükmünde, ona has bir tarz gö-
rünüyor. Elhâs›l, o ferman-› azam, günefl gibi, o Zat-›
Azam› gösterir; kör olmayan görür.

‹flte ey arkadafl! Akl›n bafl›na gelmifl ise, bu kadar kâ-
fi. E¤er bir sözün varsa flimdi söyle.

O inatç› adam cevaben dedi ki:

“Ben senin bu bürhanlar›na karfl› yaln›z derim: Elham-
dülillâh, inand›m. Hem günefl gibi parlak ve gündüz gibi
ayd›n bir tarzda inand›m ki, flu memleketin tek bir Ma-
lik-i Zülkemal’i, flu âlemin tek bir Sahib-i Zülcelâl’i, flu
saray›n tek bir Sâni-i Zülcemal’i bulundu¤unu kabul et-
tim. Allah senden raz› olsun ki, beni eski inad›mdan ve 
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her yönüyle.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak faydal› ve tam ye-
rinde olmas›.
i’caz: Kur’ân’›n mu’cize oluflu,
benzerinin yap›lamamas›.
ifade etme: bildirme, anlatma.
inatç›: bir konuda ›srar eden kifli.
izhar: gösterme.
kâfi: yeterli.
mahsus: özel.
Malik-i Zülkemal: sonsuz mü-
kemmellik sahibi olan gerçek
mülk sahibi; Allah.
mana: anlam.
manevî: maddî olmayan, mana-
ya ait.
meal: anlam.
memleket: ülke.
meseleler: konular.
misillü: gibi.
nazar-› istihsan: be¤enerek bak-
ma.
niflan: bir fleyi belirten iflaret.
nuranî: nurlu.
Sahib-i Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük ve yücelikte olan sahip; Allah.
Sâni-i Zülcemal: sonsuz güzellik
sahibi ve her fleyi sanatla yaratan
Allah.
fluunat: ifller.
taklit edilmez: benzeri yap›lmaz.
tarz: flekil, biçim, usul, yöntem.
turra: mühür, damga.
turra-i azam: en büyük mühür.
umum: herkes.
üslûp: ifade flekli, anlat›fl biçimi.
zat: Allah, flah›s, kifli.
zat-› azam: en büyük zat.
zikretmek: anlatmak, yeri geldi-
¤inde bir fleyi söylemek.

acayip: flafl›rt›c› ve garip fley-
ler.
âlem: dünya.
ayd›n: ayd›nl›k.
beyan: aç›klama, anlatma,
bildirme.
bürhan: delil.
celp etme: kendine çekme.

cevaben: cevap olarak.
ef’al: fiiller.
ehemmiyetli: önemli.
Elhamdülillâh: hamd Allah’a
aittir.
elhâs›l: netice olarak.
evamir: emirler.
evsaf: nitelikler, özellikler.

ferman: emir, buyruk.
ferman-› azam: en büyük
emir; Kur’ân.
hakikat: gerçek.
has: özel.
hafliye: aç›klay›c› not, dipnot.
hatem: mühür, damga.
heyet-i umumî: bütünüyle,

HAfi‹YE: Nuranî ferman Kur’ân’a ve üstündeki turra ise i’caz›na iflaret-
tir.



divaneli¤imden kurtard›n. Getirdi¤in bürhanlar›n her bi-
risi, tek bafl›yla bu hakikati göstermeye kâfi idi. Fakat,
her bir bürhan geldikçe, daha revnaktar, daha flirin, da-
ha hofl, daha nuranî, daha güzel marifet tabakalar›, tan›-
mak perdeleri, muhabbet pencereleri aç›ld›¤› için bekle-
dim, dinledim.”

Tevhidin hakikat-i uzmas›na ve 
1$ÉpH oârænenG iman›na ifla-

ret eden hikâye-i temsiliye tamam oldu. Fazl-› Rahman,
feyz-i Kur’ân, nur-u iman sayesinde, tevhid-i hakikînin
güneflinden, hikâye-i temsiliyedeki On ‹ki Bürhana mu-
kabil, On ‹ki Lem’a ile bir Mukaddimeyi gösterece¤iz. 

2 oánjGnóp¡rdGnh o≥«/arƒsàdG $G nøpenh

@
bürhan: delil.
divane: deli, ak›ls›z.
fazl-› Rahman: sonsuz flefkat ve
merhamet sahibi Allah’›n fazl ve
ihsan›.
feyz-i Kur’ân: Kur’ân’›n verdi¤i il-
ham.
hakikat-i uzma: en büyük ger-
çek.
hikâye-i temsiliye: içinde ben-
zetmeler ve karfl›laflt›rmalar bu-
lunan hikâye.
iman: inanç, inanma.
kâfi: yeterli.
lem’a: par›lt›.

marifet: bilme, tan›ma.
muhabbet: sevgi.
mukabil: karfl›l›k.
mukaddeme: ön söz, bafllan-
g›ç.

nuranî: nurlu, ›fl›k saçan.
nur-u iman: imandan gelen
nur.
revnaktar: göz al›c› güzellik-
te.

tevhid-i hakikî: Allah’a, varl›-
¤›n› gösteren delillerle, isim
ve s›fatlar›yla inanma.
tevhit: birleme, Allah’›n bir
oldu¤una inanma.

1. Allah’a iman ettim.

2. Tevfik ve hidayet ancak Allah’tand›r.
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Yirmi ‹kinci Sözün ‹kinci Makam›
W

päGnƒ'ªs°ùdG oó«/dÉn≤ne o¬nd@lπ«/cnh mAr∆nT uπoc n¤nY nƒognh mAr∆nT uπoc o≥pdÉnN *nG
p¬r«ndpGnh mAr∆nT uπoc oäƒoµn∏ne /√pón«pH i/òsdG n¿ÉnërÑ°oùna 1@ ¢pVrQn’rGnh
mQnón≤pH s’pG =o¬od pqõnæof Énenh o¬oæpFBGnõnN ÉnfnóræpY s’pG mAr∆nT røpe r¿pGnh 2@ n¿ƒo©nLrôoJ

»uHnQ s¿pG Én¡pàn«°pUÉnæpH lòpNnG nƒog s’pG másHBGnO røpe Éne 3@ mΩƒo∏r©ne
4@ mº«/≤nà°rùoe m•GnöpU '¤nY

Mukaddime
Erkân-› imaniyenin kutb-u azam› olan iman-› billâha

dair Katre Risalesinde, flu mevcudat›n her birisi, elli befl
lisanla Cenab-› Hakk›n vücub-u vücuduna ve vahdaniye-
tine delâlet ve flahadetlerini icmalen beyan etmifliz. Hem
Nokta risalesinde, Cenab-› Hakk›n delâil-i vücup ve vah-
daniyetinden, her birisi bin bürhan kuvvetinde dört bür-
han-› küllî zikretmifliz. Hem on iki kadar Arabî risalele-
rimde, Cenab-› Hakk›n vücub-u vücudunu ve vahdaniye-
tini gösteren yüzler kat’î bürhanlar› zikretti¤imizden,
flimdi onlara iktifaen derin tetkikata giriflmeyece¤iz. Yal-
n›z, flu Yirmi ‹kinci Sözde, Arabî Risaletü’n-Nur’da icma-
len yazd›¤›m On ‹ki Lem’ay›; iman-› billâh güneflinden
göstermeye çal›flaca¤›z.
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adalet: hakkaniyet, âdillik.
Arabî: Arapça yaz›lm›fl, Arapçaya
ait.
beyan: aç›klama, anlatma.
bürhan: delil.
bürhan-› küllî: bir çok delil kuv-
vetinde olan çok güçlü delil.
Cenab-› Hak: Allah.
dair: ait, ilgili.
delâil-i vücup: bir fleyin varl›¤›n›n
gerekli ve zorunlu oldu¤unu ispat
eden deliller.
delâlet: delil olma, gösterme.
derin: ayr›nt›l›, detayl›.
erkân-› iman: iman esaslar›.
erkân-› imaniye: iman›n flartlar›.
hak: do¤ru.
hazine: k›ymetli fleylerin saklan-
d›¤› sa¤lam yer.
hidayet: do¤ruya ulaflma.
hüküm: karar.
icmalen: özet olarak, k›saca.
iktifaen: yeterli görerek.
iman: inanma.
iman-› billâh: Allah’a iman.
kat’î: kesin, flüphesiz.
Katre: Bediüzzaman Said Nursî
Hazretlerinin Mesnevî-i Nuriye
adl› eseri içinde yer alan bir risa-
le.
kudret: güç, kuvvet.
kutb-u azam: en büyük kutup.
lem’a: par›lt›.
lisan: dil.
mevcudat: var olan her fley.
miktar: ölçü.
mukaddime: ön söz, bafllang›ç.
Nokta: Bediüzzaman Said Nursî
Hazretlerinin Mesnevî-i Nuriye
adl› eseri içinde yer alan bir risa-
le.
Rab: yaratan, büyüten, ihtiyaçlar›
gideren, terbiye ve idare eden Al-
lah.
Rahîm: merhamet eden, ac›yan,
koruyan Allah.
Rahman: bütün yarat›lm›fllar›n r›-
z›klar›n› ve geçim flekillerini içine
alan rahmetin sahibi olan Allah.
risale: belli bir konuda yaz›lm›fl
küçük kitap, broflür.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
flan: flöhret, ün.
tasarruf: sahiplik ve kullan›m
hakk›.
tedbir: idare etme, çekip çevir-
me.
tetkikat: incelemeler, araflt›rma-
lar.
tevfik: Allah’›n kuluna yard›m et-
mesi.
vahdaniyet: Allah’›n varl›¤› ve
birli¤i.
vücub-u vücut: varl›¤›n›n gerekli
ve zorunlu olmas›.
zikretmek: belirtmek.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • Allah her fleyin yarat›c›s›d›r. O her fley üzerinde
hakk›yla görüp gözeticidir. • Göklerin ve yerin tedbir ve tasarrufu Ona aittir... (Zümer Suresi:
62-63.)
2. fian› ne yücedir Onun ki, her fleyin hüküm ve tasarrufu elindedir. Siz de Ona döndürülecek-
siniz. (Yâsin Suresi: 83.)
3. Hiçbir fley yoktur ki, hazineleri Bizim yan›m›zda olmas›n. Her fleyi Biz belirli bir miktar ile
indiririz. (Hicr Suresi: 21.)
4. Hiçbir canl› yoktur ki, Allah onu aln›ndan tutup kudretine boyun e¤dirmifl olmas›n. fiüphe-
siz ki benim Rabbim hak ve adalet üzeredir. (Hûd Suresi: 56.)



Birinci Lem’a
Tevhit iki k›s›md›r. Meselâ, nas›l ki bir çarfl›ya ve bir

flehre büyük bir zat›n mütenevvi mallar› gelse, iki çeflitle
onun mal› oldu¤u bilinir. Biri, icmalî, âmiyânedir ki, “Bu
kadar azîm mal, ondan baflka kimsenin haddi de¤il ki sa-
hip olabilsin.” Fakat böyle âmî bir adam›n nezaretinde
çok h›rs›zl›k olabilir. Parçalar›na çok adamlar sahip ç›ka-
bilir. ‹kinci çeflit odur ki, her denk üzerinde yaz›y› okur,
her bir top üstünde turray› tan›r, her bir ilân üstünde
mührünü bilir bir surette, “Her fley o zat›nd›r” der. ‹flte
flu hâlde, her bir fley o zat› manen gösterir.

Aynen öyle de, tevhit dahi iki çeflittir.

• Biri tevhid-i âmî ve zahirîdir ki; “Cenab-› Hak birdir,
fleriki, naziri yoktur, bu kâinat onundur.”

• ‹kincisi tevhid-i hakikîdir ki, her fley üstünde sikke-i
kudretini ve hatem-i rububiyetini ve nakfl-› kalemini gör-
mekle do¤rudan do¤ruya her fleyden Onun nuruna karfl›
bir pencere aç›p Onun birli¤ine ve her fley Onun dest-i
kudretinden ç›kt›¤›na ve ulûhiyetinde ve rububiyetinde
ve mülkünde hiçbir veçhile, hiçbir fleriki ve muini olma-
d›¤›na, fluhuda yak›n bir yakîn ile tasdik edip iman getir-
mektir ve bir nevi huzur-u daimî elde etmektir. Biz dahi
flu Sözde, o halis ve âlî tevhid-i hakikîyi gösterecek flu-
alar› zikredece¤iz.

B‹R‹NC‹ NÜKTE ‹Ç‹NDE B‹R ‹HTAR: Ey esbapperest
gafil! Esbap, bir perdedir. Çünkü, izzet ve azamet öyle 

âlî: yüce, yüksek.
âmî: cahil, s›radan.
âmiyâne: cahilce, basitçe.
azamet: büyüklük.
azîm: büyük.
Cenab-› Hak: Allah.
denk: mal, yük , balya.
dest-i kudret: kudret eli.
esbap: sebepler.
esbapperest: Allah’› unutup se-
beplere haddinden fazla de¤er
veren.
gafil: gaflette bulunan.
haddi: gücü.
hâl: durum.
halis: saf, duru; flüphelerden
uzak.
hatem-i rububiyet: Cenab-› Hak-
k›n idare ve terbiye edicili¤inin
kâinatta görülen mührü.
huzur-u daimî: insan›n kendisini
her an Allah’›n huzurunda hisset-
mesi.
icmalî: k›saca, detays›z.
ihtar: uyar›.
ilân: aç›klama.
iman getirmek: iman etmek,
inanmak.
izzet: fleref, yücelik.
kâinat: bütün âlemler ve tüm
varl›klar.
lem’a: par›lt›.
manen: manevî olarak.
muin: yard›mc›.
mühr: mühür.
mülk: sahip olunan ve kullan›lan
mal.
mütenevvi: çeflitli.
nakfl-› kalem: kalemin nakfl›, ifl-
lemesi.
nazir: benzer.
nevi: çeflit.
nezaret: gözetim.
nur: ayd›nl›k.
nükte: ince manal› söz.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n, var-
l›klar›n ihtiyaçlar›n› gidermesi, on-

lar› yetifltirmesi ve idare et-
mesi.
sikke-i kudret: Allah’›n ezelî
gücünün iflareti.
suret: flekil, biçim.
flerik: ortak.
flua: ›fl›k demeti.
fluhut: kâinatta Allah’›n varl›k
ve birli¤ini gösteren delilleri
aynen seyretme.
tasdik: do¤rulama.

tevhid-i âmî ve zahirî: k›sa-
ca, basitçe ve fazla araflt›rma-
dan, delilsiz bir flekilde Al-
lah’›n bir oldu¤una inanma.
tevhid-i hakikî: ayr›nt›l› bir
flekilde araflt›r›p deliller bula-
rak Allah’›n birli¤ini kabul et-
me.
tevhit: birleme, Allah’›n bir
oldu¤una ondan baflka ilâh
olmad›¤›na inanma.

top: belirli uzunluktaki kuma-
fl›n sar›l›p rulo hâline getiril-
mifl hâli.
turra: mühür, damga.
ulûhiyet: ilâhl›k.
vecih: flekil.
yakîn: do¤rulu¤undan flüphe
edilmeyen kesin bilgi.
zat: flah›s, kifli.
zikretmek: söylemek, anlat-
mak.
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ister. Fakat, ifl gören kudret-i Samedâniyedir. Çünkü,
tevhit ve celâl öyle ister ve istiklâli iktiza eder. Sultan-›
Ezelî’nin memurlar›, saltanat-› rububiyetin icraatç›lar› de-
¤illerdir. Belki o saltanat›n dellâllar›d›rlar ve o rububiye-
tin temaflager naz›rlar›d›rlar. Ve o memurlar, o vas›talar;
kudretin izzetini, rububiyetin haflmetini izhar içindir; tâ
umur-u hasise ile kudretin mübaflereti görünmesin. Ac-
zâlûd, fakrpîfle olan insanî bir sultan gibi, acz ve ihtiyaç
için memurlar› flerik-i saltanat ittihaz etmifl de¤ildir.

Demek esbap vazedilmifl, tâ akl›n nazar-› zahirîsine
karfl› kudretin izzeti muhafaza edilsin. Zira âyinenin iki
veçhi gibi, her fleyin bir mülk ciheti var ki, âyinenin mü-
levven yüzüne benzer, muhtelif renklere ve hâlâta medar
olabilir; biri melekûttur ki, âyinenin parlak yüzüne ben-
zer. Mülk ve zahir veçhinde, kudret-i Samedâniyenin iz-
zetine ve kemaline münafi hâlât vard›r; esbap, o hâlâta
hem merci, hem medar olmak için vazedilmifller. Fakat,
melekûtiyet ve hakikat canibinde, her fley fleffaft›r, güzel-
dir, kudretin bizzat mübafleretine münasiptir, izzetine
münafi de¤ildir. Onun için, esbap s›rf zahirîdir, melekû-
tiyette ve hakikatte tesir-i hakikîleri yoktur.

Hem, esbab-› zahiriyenin di¤er bir hikmeti fludur ki:
Haks›z flekvalar› ve bat›l itirazlar› Âdil-i Mutlak’a tevcih
etmemek için, o flekvalara, o itirazlara hedef olacak es-
bap vazedilmifltir. Çünkü, kusur onlardan ç›k›yor ve on-
lar›n kabiliyetsizli¤inden ileri geliyor. Bu s›rra bir misal-i
lâtif suretinde bir temsil-i manevî rivayet ediliyor ki:
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suzluk.
kudret: Cenab-› Hakk›n kâinatta
ifl gören güç ve kuvveti.
kudret-i Samedanî: her fley ken-
disine muhtaç olan, fakat kendisi
hiçbir fleye muhtaç olmayan Al-
lah.
medar: sebep, vesile.
melekût: iç yüzü.
melekûtiyet: eflyan›n iç yüzü.
merci: müracaat edilecek yer.
misal-i lâtif: güzel ve hofl örnek.
muhafaza: koruma.
muhtelif: çeflitli, farkl›.
mübafleret: temas etme, bulafl-
ma.
mülevven: boyal›.
mülk: eflyan›n gördü¤ümüz, te-
mas etti¤imiz, içinde z›tl›klar›, hofl
olmayan hâl ve durumlar› bar›n-
d›ran d›fl yüzü.
münafi: ayk›r›, z›t.
münasip: uygun.
nazar-› zahirî: d›fl görünüfle
ehemmiyet vererek bakma.
naz›r: bakan, gözeten.
rivayet: nakletme.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n, var-
l›klar›n ihtiyaçlar›n› gidermesi, on-
lar› yetifltirmesi ve idare etmesi.
saltanat: hükümranl›k, hâkimi-
yet.
saltanat-› rububiyet: kâinat› ter-
biye ve idare edici olan Allah’›n
hâkimiyeti.
sultan: padiflah.
Sultan-› Ezelî: kudret, kuvvet ve
hükümranl›¤›n›n bafllang›c› olma-
yan Allah.
suret: biçim.
s›r: hakikat.
s›rf: sadece.
fleffaf: aç›k, temiz.
flekva: flikâyet.
flerik: ortak.
temaflager: seyirci.
temsil-i manevî: manevî bir ör-
nek.
tesir-i hakikî: gerçek etki.
tevcih: yöneltmek.
tevhit: birleme, Allah’›n bir oldu-
¤una ondan baflka ilâh olmad›¤›-
na inanma.
umur-u hasise: ufak ve de¤ersiz
ifller.
vas›ta: araç.
vaz’: konulma.
vecih: yüz, yön.
zahir: görünen.
zahirî: görünüfle ait.
zira: çünkü.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
aczâlûd: âcizlikle kar›fl›k.
Âdil-i Mutlak: zulümden mü-
nezzeh olan ve sonsuz adalet
sahibi Allah.
âyine: ayna.
bat›l: do¤ru ve hakl› olma-
yan.
canip: taraf, yön.
celâl: büyüklük, yücelik.
cihet: yön, taraf.

dellâl: ilân edici.
esbab-› zahirî: görünürdeki
sebepler.
esbap: sebepler.
fakrpîfle: fakirlik içinde.
hakikat: gerçek.
hâlât: hâller, durumlar.
haflmet: büyüklük, heybet.
hikmet: sebep, gaye, amaç.
icraat: ifller, uygulanan fley-
ler.

iktiza: gerekme.
insanî: insan türünden olan.
istiklâl: ba¤›ms›zl›k.
itiraz: karfl› ç›kma.
ittihaz etme: kabul etme.
izhar: gösterme.
izzet: fleref, yücelik.
kabiliyetsizlik: yeteneksizlik,
yetersizlik, yap›s›n›n uygun
olmamas›.
kemal: mükemmellik, kusur-



Hazret-i Azrail Aleyhisselâm, Cenab-› Hakka demifl
ki: “Kabz-› ervah vazifesinde Senin ibad›n benden flekva
edecekler, benden küsecekler.”

Cenab-› Hak lisan-› hikmetle ona demifl ki, “Seninle
ibad›m›n ortas›nda musibetler, hastal›klar perdesini b›ra-
kaca¤›m; tâ flekvalar› onlara gidip, senden küsmesinler.”

‹flte bak: Nas›l hastal›klar perdedir, ecelde tevehhüm
olunan fenal›klara mercidirler ve kabz-› ervahta hakikat
olarak olan hikmet ve güzellik, Azrail Aleyhisselâm›n va-
zifesine mütealliktir; öyle de, Hazret-i Azrail dahi bir per-
dedir, kabz-› ervahta zahiren merhametsiz görünen ve
rahmetin kemaline münasip düflmeyen baz› hâlâta mer-
ci olmak için, o memuriyete bir naz›r ve kudret-i ‹lâhiye-
ye bir perdedir. Evet, izzet ve azamet ister ki, esbap per-
dedar-› dest-i kudret ola akl›n nazar›nda; tevhit ve celâl
ister ki, esbap ellerini çeksinler tesir-i hakikîden.

‹kinci Lem’a
Bak flu kâinat bostan›na; flu zeminin ba¤›na, flu sema-

n›n y›ld›zlarla yald›zlanm›fl güzel yüzüne, dikkat et! Göre-
ceksin ki, bir Sâni-i Zülcelâl’in, bir Fât›r-› Zülcemal’in, o
serilmifl ve serpilmifl masnuattan her bir masnu üstünde
Hâl›k-› Külli fiey’e mahsus bir sikkesi ve her bir mahlûku
üstünde Sâni-i Külli fiey’e has bir hatemi ve kalem-i kud-
retin birer menfluru olan sahaif-i leyl ve nehar, yaz ve ba-
harda yaz›lan tabakat-› mevcudat üstünde taklit kabul et-
mez bir turra-i garras› vard›r.

azamet: büyüklük.
bostan: bahçe.
celâl: büyüklük, ululuk.
Cenab-› Hak: Allah.
ecel: ölüm vakti; ölüm.
esbap: sebepler.
Fât›r-› Zülcemal: sonsuz güzellik
sahibi ve her fleyi benzersiz yara-
tan Allah.
fenal›k: kötülük.
hakikat: gerçek.
hâlât: hâller, durumlar.
Hâl›k-› Külli fiey: her fleyin yara-
t›c›s›.
has: özel.
hatem: mühür, damga.
Hazret-i Azrail: ölüm mele¤i,
ruhlar› alan melek.
hikmet: ‹lâhî gaye.
ibad: kullar.
izzet: fleref ve yücelik.
kabz-› ervah: ruhlar›n al›nmas›.
kâinat: bütün âlemler, bütün
varl›klar.
kalem-i kudret: kudret kalemi.
kemal: mükemmellik, kusursuz-
luk.
kudret-i ‹lâhî: Allah’›n kâinatta ifl
gören güç ve kuvveti.
lem’a: par›lt›.
lisan-› hikmet: hikmet dili, yara-
t›l›fl gayesine uygun dil.
mahlûk: yarat›lm›fl.
mahsus: özel, has.
masnu: sanatl› olarak yarat›lm›fl
varl›k.
masnuat: sanatl› olarak yarat›l-
m›fl varl›klar.
memuriyet: memurluk, emirle
hareket edifl.
menflur: yay›nlanm›fl, herkese
ilân edilmifl.
merci: baflvurulacak yer.
merhametsiz: ac›mas›z.
musibet: belâ, s›k›nt›, ac› verici
olay.
münasip: uygun.
müteallik: alâkal›, ilgili.
nazar›nda: gözünde, görüflünde.
naz›r: bakan, gözeten.
perdedar-› dest-i kudret: Al-
lah’›n kudret elinin önünde per-
de.
rahmet: ac›ma, flefkat, merha-
met.
sahaif-i leyl ve nehar: gece ve
gündüz sayfalar›.

Sâni-i Külli fiey: her fleyi sa-
natl› bir flekilde yaratan Allah.
Sâni-i Zülcelâl: her fleyi sa-
natla yaratan sonsuz büyük-
lük sahibi Allah.
sema: gökyüzü, gök.
sikke: mühür.
flekva: flikâyet.

tabakat-› mevcudat: varl›k-
lar›n tabakalar›, gruplar›.
taklit: benzerini yapma.
tesir-i hakikî: gerçek etki.
tevehhüm: zannetme, var ol-
du¤unu sanma.
tevhit: birleme, Allah’›n bir
oldu¤una ondan baflka ilâh

olmad›¤›na inanma.
turra-i garra: parlak mühür.
vazife: görev.
yald›zlama: süsleme, eflyalar›
alt›n ve gümüfl rengindeki
parlak maddelerle süsleme.
zahiren: görünüflte.
zemin: yeryüzü.
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fiimdi o sikkelerden, o hatemlerden, o turralardan nu-
mune olarak birkaç›n› zikredece¤iz. Meselâ, hesaps›z
sikkelerinden, hayat üzerinde koydu¤u çok sikkelerinden
flu sikkeye bak ki, “Bir fleyden her fley yapar. Hem, her
fleyden bir tek fley yapar.” Çünkü, nutfe suyundan ve
hem içilen basit bir sudan hesaps›z aza ve cihazat-› hay-
vaniyeyi yapar.

‹flte, bir fleyi her fley yapmak, elbette bir Kadîr-i Mut-
lak’›n iflidir. Hem yenilen hadsiz taamlardan, o taam ise
hayvanî olsun, nebatî olsun, o müteaddit maddeleri, has
bir cisme kemal-i intizam ile çeviren ve ondan mahsus
bir cilt nesç eden ve ondan basit cihazlar› yapan, elbette
bir Kadîr-i Külli fiey’dir ve Alîm-i Mutlak’t›r. Evet, Hâl›k-›
Mevt ve Hayat, flu destgâh-› dünyada, hikmetiyle hayat›
öyle bir kanun-u emriye-i mu’ciznüma ile idare ediyor ki,
o kanunu tatbik ve icra etmek, bütün kâinat› kabza-i ta-
sarrufunda tutan bir Zata mahsustur.

‹flte e¤er akl›n sönmemifl ise, kalbin kör olmam›fl ise
anlars›n ki, bir fleyi kemal-i sühulet ve intizamla her fley
yapan ve her fleyi kemal-i mizan ve intizamla sanatkârâ-
ne bir tek fley yapan, her fleyin Sâniine has ve Hâl›k-›
Külli fiey’e mahsus bir sikkedir.

Meselâ, görsen, harikapifle bir zat, bir dirhem pamuk-
tan yüz top çuha ve ipek veya patiska gibi mütenevvi sa-
ir kumafllar› o tek dirhem pamuktan nesç etmekle bera-
ber, helva, baklava gibi çok taamlar› dahi ondan yap›yor.
Sonra görsen ki, o zat, demiri ve tafl›, bal› ve ya¤›, suyu 
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edilen.
hesaps›z: say›s›z.
hikmet: ‹lâhî gaye.
icra: yerine getirme.
intizam: düzen.
kabza-i tasarruf: tasarrufu alt›n-
da olma.
Kadîr-i Külli fiey: s›n›rs›z güç ve
kudret sahibi olan ve her fleye
gücü yeten Allah.
Kadîr-i Mutlak: her fleye gücü
yeten sonsuz kudret sahibi, Allah.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
kanun-u emriye-i mu’ciznüma:
ola¤anüstü flekilde meydana ge-
len ifllerin kanunu.
kemal-i intizam: mükemmel ve
kusursuz düzen.
kemal-i mizan: tam ve kusursuz
ölçü.
kemal-i sühulet: tam bir kolay-
l›k.
mahsus: özel.
müteaddit: çeflitli, birden fazla.
mütenevvi: çeflitli.
nebatî: bitkilerden elde edilen.
nesç: dokuma, dokuyufl.
numune: örnek.
nutfe: döl suyu, meni.
patiska: pamuktan dokunmufl
s›k ve düzgün bez.
sair: di¤er.
sanatkârâne: ustaca, sanatl› bir
flekilde.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
sikke: mühür.
taam: yemek.
tatbik: uygulama.
turra: mühür, damga.
zat: flah›s, kifli, Allah.
zikretmek: söylemek, bildirmek.

Alîm-i Mutlak: sonsuz ve s›-
n›rs›z ilim sahibi Allah.
aza: organlar.
cihaz: organ.
cihazat-› hayvaniye: hay-
vanlar›n organlar›.
cilt: ten, deri.
çuha: tüysüz, ince, s›k dokun-

mufl yün kumafl.
destgâh-› dünya: dünya tez-
gâh›.
dirhem: eskiden kullan›lan üç
graml›k ölçü birimi.
hadsiz: s›n›rs›z.
Hâl›k-› Külli fiey: her fleyin
yarat›c›s› olan Allah.

Hâl›k-› Mevt ve Hayat: haya-
t›n ve ölümün yarat›c›s› olan
Allah.
harikapifle: harika ifller ya-
pan.
has: özel.
hatem: mühür, damga.
hayvanî: hayvanlardan elde



ve topra¤› avucuna al›r, bir güzel alt›n yapar; elbette
kat’iyen hükmedeceksin ki, o zat, öyle kendine has bir
sanata maliktir. Bütün anas›r-› arziye onun emrine mu-
sahhar ve bütün mevalid-i türabiye onun hükmüne ba-
kar. Evet, hayattaki tecelli-i kudret ve hikmet, bu misal-
den bin derece daha aciptir. ‹flte, hayat üstündeki çok
sikkelerden bir tek sikke.

Üçüncü Lem’a
Bak flu kâinat-› seyyalede, flu mevcudat-› seyyarede

cevelân eden zîhayatlara. Göreceksin ki bütün zîhayat-
lardan her bir zîhayat üstünde Hayy-› Kayyum’un koydu-
¤u çok hatemleri vard›r. O hatemlerden bir hatemi fludur
ki:

O zîhayat, meselâ flu insan, âdeta kâinat›n bir misal-i
musa¤¤ar›, flecere-i hilkatin bir semeresi ve flu âlemin bir
çekirde¤i gibi ki, enva-› âlemin ekser numunelerini cami-
dir. Güya o zîhayat bütün kâinattan gayet hassas mizan-
larla süzülmüfl bir katredir. Demek flu zîhayat› halk etmek
ve ona Rab olmak, bütün kâinat› kabza-i tasarrufunda
tutmak lâz›m gelir.

‹flte, e¤er akl›n evhamda bo¤ulmam›fl ise anlars›n ki,
bir kelime-i kudreti, meselâ, bal ar›s›n› ekser eflyaya bir
nevi küçük fihriste yapmak; ve bir sahifede, meselâ, in-
sanda flu kitab-› kâinat›n ekser meselelerini yazmak;
hem, bir noktada, meselâ, küçücük incir çekirde¤inde
koca incir a¤ac›n›n program›n› derç etmek; ve bir harf-
te, meselâ, kalb-i beflerde flu âlem-i kebirin safahat›nda 

acip: hayrette b›rakan.
âdeta: sanki.
âlem: dünya, kâinat.
âlem-i kebir: büyük âlem.
anas›r-› arzî: dünyadaki madde-
ler, elementler.
cami: içine alan.
cevelân: dolanma, gezinme.
derç etmek: yerlefltirmek.
ekser: pek çok, en çok.
enva-› âlem: kâinattaki çeflitler,
türler.
evham: asl› olmayan düflünceler.
gayet: son derece.
güya: sanki.
halk etmek: yaratmak.
has: özel.
hassas: ince.
hatem: mühür, damga.
hayat: yaflam.
Hayy-› Kayyum: her hususta ik-
tidar› olan, her canl›ya hayat ve-
ren ve onlar› ayakta tutan, Allah.
hikmet: ‹lâhî gaye.
hüküm: karar, emir.
kabza-i tasarruf: tasarrufu alt›n-
da.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
kâinat-› seyyale: ak›p giden kâ-
inat.
kalb-i befler: insan kalbi.
kat’iyen: kesin olarak.
katre: damla.
kelime-i kudret: kudret kelimesi.
kitab-› kâinat: kâinat kitab›.
lâz›m: gerek.
lem’a: par›lt›.
malik: sahip.
mevalid-i türabiye: topraktaki
madenler.

mevcudat-› seyyare: bir yer-
de durmay›p yer de¤ifltiren
varl›klar.
misal-i musa¤¤ar: küçültül-
müfl örnek.
mizan: ölçü.
musahhar: boyun e¤en.
numune: örnek.

Rab: her fleyi besleyen, bü-
yüten, ihtiyaçlar›n› gideren
idare ve terbiye eden Allah.
safahat: devreler, evreler.
sahife: sayfa.
sanat: ustal›k.
semere: meyve.
sikke: mühür.

flecere-i hilkat: yarat›l›fl a¤a-
c›.
tecelli-i hikmet: ‹lâhî gayenin
tecellisi.
tecelli-i kudret: Allah’›n kud-
retinin tecellisi, görüntüsü.
zat: flah›s.
zîhayat: hayat sahibi, canl›lar.
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tecelli ve ihata eden bütün esman›n âsâr›n› göstermek;
ve bir mercimek tanesi kadar mevki tutan kuvve-i haf›za-i
insaniyede bir kütüphane kadar yaz› yazd›rmak; ve bü-
tün hâdisat-› kevniyenin mufassal fihristesini o kuvvecik-
te derç etmek, elbette ve elbette Hâl›k-› Külli fiey’e has
ve bu kâinat›n Rabb-i Zülcelâl’ine mahsus bir hatemdir.

‹flte, zîhayat üstünde olan pek çok Hatem-i Rabbanî-
den bir tek hatem, böyle nurunu gösterse ve onun aya-
t›n› flöyle okuttursa, acaba birden bütün o hatemlere ba-

kabilsen, görebilsen, 
1 /√pQƒo¡oX pIsóp°ûpH »'ØnàrNG pøne n¿ÉnërÑ°oS de-

meyecek misin?

Dördüncü Lem’a
Bak, flu semavat›n denizinde yüzen ve flu zeminin yü-

zünde serpilen rengârenk mevcudata ve çeflit çeflit mas-
nuata dikkat et! Göreceksin ki; her biri üstünde fiems-i
Ezelî’nin taklit kabul etmez turralar› vard›r. Nas›l hayatta
sikkeleri, zîhayatta hatemleri görünüyor ve bir ikisini
gördük; ihya üstünde dahi öyle turralar› vard›r. Temsil,
derin manalar› fehme yak›nlaflt›rd›¤›ndan, bir temsil ile
flu hakikati gösterece¤iz.

Meselâ, günefl, seyyarelerden tut, tâ katrelere kadar,
tâ cam›n küçük parçalar›na kadar ve kar›n parlak zerre-
ciklerine kadar, flu güneflin cilve-i misaliyesinden ve
in’ikâs›ndan bir turras› ve günefle mahsus bir eser-i nura-
nîsi görünüyor. fiayet o hadsiz fleylerde görünen günefl-
çiklerini, güneflin cilve-i in’ikâs› ve tecelli-i aksi oldu¤unu 
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Hâl›k-› Külli fiey: kâinatta mev-
cut olan her fleyin yarat›c›s›, Al-
lah.
has: özel.
hatem: mühür, damga.
Hatem-i Rabbanî: her fleyi yara-
tan, ihtiyaçlar›n› gideren, yetiflti-
ren ve büyüten Allah’›n  mührü.
ihata: kuflatma.
ihya: hayat verme.
in’ikâs: yans›ma.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
katre: damla.
kuvvecik: duygu; haf›za.
kuvve-i haf›za-i insaniye: insa-
n›n haf›za gücü ve kabiliyeti.
lem’a: par›lt›.
mahsus: özel.
masnuat: sanatl› olarak yarat›l-
m›fl varl›klar.
mevcudat: var olan her fley.
mevki: yer.
misaliye: benzer, örnek; görüntü.
mufassal: ayr›nt›l›, detayl›.
noksan: eksik.
nur: ayd›nl›k.
Rabb-i Zülcelâl: her fleyi besle-
yen, büyüten, ihtiyaçlar›n› gide-
ren idare ve terbiye eden büyük-
lük ve haflmet sahibi Allah..
semavat: gökler.
seyyare: gezegen.
sikke: mühür.
s›fat: nitelik, özellik.
flayet: e¤er.
fiems-i Ezelî: varl›¤›n›n bafllang›c›
olmayan ve her fleyi nurland›ran
Cenab-› Hak.
fliddet-i zuhur: çok fliddetli ve
kuvvetli bir flekilde görünme.
taklit: benzerini yapma.
tecelli: görünme, belirme.
tecelli-i akis: yans›man›n görün-
tüsü.
temsil: benzetme, örnek.
tenzih: her türlü kusur ve nok-
sandan uzak ve yüce tutma.
turra: mühür, damga.
Zat: Allah.
zemin: yeryüzü.
zerrecik: en küçük madde parça-
s›.
zîhayat: hayat sahibi.

âsâr: eserler.
ayat: deliller.
cilve-i in’ikâs: yans›madan
ileri gelen görüntü.
derç etmek: yerlefltirmek.

eser-i nuranî: parlak eser.
esma: isimler.
fehim: anlay›fl.
fihriste: bir fleyin içinde nele-
rin bulundu¤unu  gösteren

özet liste.
hâdisat-› kevniye: varl›klarla
ilgili olaylar.
hadsiz: say›s›z.
hakikat: gerçek.

1. fiiddet-i zuhurundan gizlenmifl olan Zat› her türlü kusur ve noksan s›fattan tenzih ederiz.



kabul etmezsen, o vakit her bir katrede ve ziyaya maruz
her bir cam parças›nda ve ›fl›¤a mukabil her fleffaf bir
zerrecikte, tabiî ve hakikî bir güneflin vücudunu bilasale
kabul etmek gibi gayet derece bir divanelikle, nihayetsiz
bir belâhate düflmekli¤in lâz›m gelir.

Öyle de, fiems-i Ezelînin tecelliyat-› nuraniyesinden
“ihya,” yani “hayat vermek” cihetinde, her bir zîhayat
üstünde öyle bir turras› vard›r ki, faraza bütün esbap top-
lansa ve birer fail-i muhtar kesilseler, yine o turray› taklit
edemezler. Zira, her biri birer mu’cize-i kudret olan zîha-
yatlar, her biri o fiems-i Ezelî’nin flualar› hükmünde olan
esmas›n›n nokta-i mihrakiyesi suretindedir. 

E¤er, zîhayat üstünde görünen o nakfl-› acib-i sanat›, o
nazm-› garib-i hikmeti ve o tecelli-i s›rr-› ehadiyeti, Zat-›
Ehad-i Samed’e verilmedi¤i vakit, her bir zîhayatta, hat-
ta bir sinekte, bir çiçekte, nihayetsiz bir kudret-i fât›ra,
içinde sakland›¤›n› ve her fleyi muhit bir ilim bulundu¤u-
nu ve kâinat› idare edecek bir irade-i mutlaka onda mev-
cut oldu¤unu, belki Vacibü’l-Vücud’a mahsus bâkî s›fat-
lar› dahi onlar›n içinde bulundu¤unu kabul etmek, âdeta
o çiçe¤in, o sine¤in her bir zerresine bir ulûhiyet vermek
gibi dalâletin en eblehçesine, hurafat›n en ahmakças›na
bir derekesine düflmek lâz›m gelir. Zira o fleyin zerreleri-
ne, hususan tohum olsalar, öyle bir vaziyet verilmifl ki, o
zerre, cüz’ü oldu¤u zîhayata bakar. Onun nizam›na göre
vaziyet al›r. Belki o zîhayat›n bütün nev’ine bakar gibi, o
nev'in devam›na yarayacak her yerde zer’ etmek ve
nev'inin bayra¤›n› dikmek için kanatç›klarla kanatlanmak 

ahmak: akl›n› gerekti¤i gibi kulla-
namayan.
bâkî: kal›c› ve devaml›.
belâhat: aptall›k.
bilasale: bizzat.
cihet: yön.
cüz’: parça.
dalâlet: do¤ru yoldan sapma.
dereke: afla¤›  mertebe.
divanelik: ak›ls›zl›k.
ebleh: son derece aptal.
esbap: sebepler.
esma: isimler.
fail-i muhtar: kendi istek ve ira-
desiyle ifl yapan.
faraza: var sayal›m ki.
gayet: son.
hakikî: gerçek.
hurafat: bofl, bat›l inan›fllar.
hususan: özellikle.
hükmünde: gibi, yerinde, de¤e-
rinde.
idare: yönetme.
ihya: hayat verme.
irade-i mutlaka: s›n›rs›z irade, is-
tek.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
katre: damla.
kesilseler: olsalar.
Kudret-i Fât›ra: her fleyi en uy-
gun flekilde yaratan güç ve kuv-
vet.
mahsus: has k›l›nm›fl, özgü, özel.
maruz: karfl›s›nda bulunma.
mevcut: var.
mu’cize-i kudret: Cenab-› Hakk›n
kudretinin mu’cizesi.
muhit: kuflatan, saran.
mukabil: karfl›l›k.
nakfl-› acib-i sanat: ustaca yap›l-
m›fl flafl›rt›c› iflleme.
nazm-› garib-i hikmeti: hikmetin
hayret verici düzenlemesi.
nev’: tür.
nihayet: son.
nihayetsiz: sonsuz.
nizam: düzen.
nokta-i mihrakiye: hareket nok-
tas›.
suret: flekil.
s›fat: nitelik, vas›f.
fleffaf: saydam, parlak.
fiems-i Ezelî: varl›¤›n›n bafllang›c›
olmayan ve her fleyi nurland›ran
Cenab-› Hak.
flua: ›fl›k demeti.
tabiî: do¤al.
taklit: benzerini yapma.
tecelli-i s›rr-› ehadiyet: Allah’›n
birlik s›rr›n›n her bir varl›kta gö-

rünmesi.
tecelliyat-› nuranî: parlak
nuranî görüntüler.
turra: mühür.
ulûhiyet: ilâhl›k.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zo-
runlu olan, var olmak için hiç
bir sebebe ihtiyac› olmayan

Allah.
vakit: zaman, an.
vaziyet: durum, hâl.
vücut: varl›k.
Zat-› Ehad-i Samed: her fleyin
kendisine muhtaç oldu¤u fa-
kat kendisi hiç bir fleye muh-
taç olmayan ve tek olan Zat,

Allah.
zer’: ekme, dikme.
zerre: atom.
zerre: en küçük madde par-
ças›.
zîhayat: hayat sahibi.
zira: çünkü.
ziya: ›fl›k.
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gibi bir keyfiyet al›r. Belki o zîhayat alâkadar ve muhtaç
oldu¤u bütün mevcudata karfl› muamelât›n› ve münase-
bat-› r›zk›yesini devam ettirecek bir vaziyet tutuyor. ‹flte,
e¤er o zerre, bir Kadîr-i Mutlak’›n memuru olmazsa ve
nispeti o Kadîr-i Mutlak’tan kesilse, o vakit, o zerreye
her fleyi görür bir göz, her fleye muhit bir fluur vermek
lâz›md›r.

Elhâs › l : Nas›l flu katrelerde ve cam›n zerreciklerinde
olan güneflçikler ve çeflit çeflit renkler, güneflin cilve-i ak-
sine ve in’ikâs›n›n tecellisine verilmezse, bir tek günefle
mukabil nihayetsiz güneflleri kabul etmek lâz›m gelir.
Muhal ender muhal bir hurafeyi kabul etmek iktiza eder.
Aynen bunun gibi, e¤er her fley Kadîr-i Mutlak’a veril-
mezse, bir tek Allah’a mukabil nihayetsiz, belki zerrat-›
kâinat adedince ilâhlar› kabul etmek gibi, yüz derece mu-
hal içindeki bir muhali mevcut kabul etmek gibi bir diva-
nelik hezeyan›na düflmek lâz›m gelir.

Elhâs›l, her bir zerreden üç pencere fiems-i Ezelî’nin
nur-u vahdaniyetine ve vücub-u vücuduna aç›l›r:

• Bir inc i  Pencere : Her bir zerre, bir nefer gibi, na-
s›l ki askerî dairelerinin her birinde, yani tak›m›nda, bö-
lü¤ünde, taburunda, alay›nda, f›rkas›nda, ordusunda, her
birisinde bir nispeti, o nispete göre bir vazifesi ve o va-
zifeye göre nizam› dairesinde bir hareketi oldu¤u gibi;
öyle de, senin göz bebe¤indeki o camit zerrecik dahi,
senin gözünde, bafl›nda, vücudunda ve kuvve-i müvelli-
de, kuvve-i cazibe, kuvve-i dafia, kuvve-i musavvire gibi 
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ri çekme gücü.
kuvve-i dafia: zararl› fleyleri
uzaklaflt›rma gücü.
kuvve-i musavvire: maddenin,
varl›klar›n çeflitli flekillere girme
kabiliyeti.
kuvve-i müvellide: üreme kabili-
yeti, gücü.
memur: emirle hareket eden, gö-
revli.
mevcudat: var olan her fley.
mevcut: var.
muamelât: davran›fllar.
muhal ender muhal: olmazl›k
içinde olmazl›k.
muhal: imkâns›z.
muhit: kuflatan, saran.
muhtaç: ihtiyac› olan.
mukabil: karfl›l›k.
münasebat-› r›zk›ye: r›z›kla ilgili
iliflkiler.
nefer: asker.
nihayetsiz: sonsuz.
nispet: ba¤, oran.
nizam: düzen, kanun.
nur-u vahdaniyet: Allah’›n birli-
¤ini gösteren nur.
fiems-i Ezelî: varl›¤›n›n bafllang›c›
olmayan ve her fleyi nurland›ran
Cenab-› Hak.
fluur: bilinç, anlay›fl.
tabur: dört bölükten oluflan as-
kerî birlik.
tak›m: en küçük askeri topluluk.
tecelli: görünme.
vakit: zaman, an.
vazife: görev.
vaziyet: durum.
vücub-u vücut: bir fleyin varl›¤›-
n›n gerekli ve zorunlu olmas›.
zerrat-› kâinat: kâinattaki atom-
lar.
zerre: en küçük parça, atom.
zîhayat: hayat sahibi.

alâkadar: alâkal›, ilgili.
alay: genellikle üç taburdan
oluflan askeri topluluk.
askerî: askerlikle ilgili.
bölük: tak›mlardan oluflan
askeri birlik.
camit: cans›z.
cilve-i aksi: yans›man›n gö-

rüntüsü.
daire: bölüm, k›s›m.
divane: ak›ls›zl›k.
elhâs›l: sonuç olarak.
f›rka: tümen.
hezeyan: saçmalama.
hurafe: akla uymayan saçma
inanç.

iktiza: gerektirme.
ilâh: tanr›.
in’ikâs: yans›ma.
Kadîr-i Mutlak: sonsuz ve s›-
n›rs›z kudret sahibi, Allah.
katre: damla.
keyfiyet: hâl, özellik.
kuvve-i cazibe: faydal› fleyle-



deveran-› deme ve his ve harekeye hizmet eden evride
ve flerayin ve sair asaplarda, hem senin nev’inde, ilâahir;
birer nispeti, birer vazifesi bulundu¤unu, bilbedahe bir
Kadîr-i Ezelî’nin eser-i sun’u ve memur-u muvazzaf› ve
taht-› tedbirinde oldu¤unu, kör olmayan göze gösterir.

• ‹ k inc i  Pencere : Havadaki her bir zerre, her bir
çiçe¤i, her bir meyveyi ziyaret edebilir; her bir çiçe¤e,
her bir meyveye girer, iflleyebilir. E¤er her fleyi görür ve
bilir bir Kadîr-i Mutlak’›n memur-u musahhar› olmasa, o
serseri zerre, bütün meyvelerin, çiçeklerin cihazat›n› ve
yap›lmas›n› ve ayr› ayr› sanatlar›n› ve onlara giydirilen
suretlerin terzili¤ini ve h›yatat-› kâmile-i muhita-i sanat›-
n› bilmek lâz›m gelir.

‹flte flu zerre, bir günefl gibi bir nur-u tevhidin flua›n›
gösteriyor. Ziyay› havaya, mâi türaba k›yas et. Zaten efl-
yan›n as›l menfleleri, flu dört maddedir. Yeni hikmetle,
müvellidülmâ, müvellidülhumuza, karbon, azottur ki, bu
anas›r, evvelki unsurlar›n eczalar›d›r.

• Üçüncü Pencere : Zerrelerden mürekkep bir par-
ça toprak, her bir çiçekli ve meyveli nebatat›n neflvüne-
mas›na menfle olabilir bir kâseyi o zerreciklerden doldur-
san; bütün dünyadaki her nevi çiçek ve meyveli nebata-
t›n tohumcuklar› ki, o tohumcuklar hayvanat›n nutfeleri
gibi ayr› ayr› fleyler de¤il, nutfeler bir su oldu¤u gibi, o
tohumlar da karbon, azot, müvellidülmâ, müvellidülhu-
muzadan mürekkep, mahiyetçe birbirinin misli, keyfiyet-
çe birbirinden ayr›, yaln›z kader kalemiyle s›rf manevî 

anas›r: unsurlar, elementler.
asap: damarlar; sinirler.
azot: bir element.
bilbedahe: apaç›k flekilde.
cihazat: organlar.
deveran-› dem: kan dolafl›m›.
ecza: bütünü oluflturan parçalar.
eser-i sun: sanat eseri.
evride: toplardamar.
hareke: hareket.
hayvanat: hayvanlar.
hikmet: ilim ve fenler.
his: duygu.
h›yatat-› kâmile-i muhita-i sa-
nat: sanat›n bütün mükemmel-
liklerini kapsayan kusursuz terzi-
lik.
ilâahir: sonuna kadar.
kader: ‹lâhî hüküm; Allah’›n,
meydana gelecek olaylar› ve ya-
rat›lan varl›klar›, meydana gelme-
den ve yarat›lmadan önce takdir
etmesi, plânlamas›.
Kadîr-i Ezelî: her fleye gücü ye-
ten, varl›¤›n›n evveli olmayan, Al-
lah.
Kadîr-i Mutlak: sonsuz ve s›n›rs›z
kudret sahibi olan Allah.
karbon: bir element.
kâse: kap, çanak.
keyfiyet: içerik, bir fleyin yap›s›.
k›yas: karfl›laflt›rma.
mâ: su.
mahiyet: özellik, nitelik.
memur-u musahhar: emre itaat
eden görevli.
memur-u muvazzaf: emirle ha-
reket eden görevli.
menfle: kaynak.
misli: benzeri.
mürekkep: … den olma, … den

oluflmufl.
müvellidülhumuza: oksijen.
müvellidülmâ: hidrojen.
nebatat: bitkiler.
neflvünema: büyüyüp gelifl-
me.
nev: tür.
nispet: ba¤.

nur-u tevhit: Allah’›n birli¤ini
gösteren nur.
nutfe: döl suyu, meni.
sair: di¤er.
sanat: ustaca ve güzelce ya-
p›l›fl.
serseri: bafl›bofl.
suret: flekil, biçim.

flerayin: atardamar.
flua: ›fl›k demeti.
taht-› tedbir: yönetimi alt›n-
da.
türab: toprak.
unsur: madde.
zerre: atom.
ziya: ›fl›k.
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olarak asl›n›n program› tevdi edilmifl; iflte o tohumlar›
nöbetle o kâseye koysak, her biri harika cihazat›yla, efl-
kâl ve vaziyetiyle zuhur edece¤ini, vuku bulmufl gibi ina-
n›rs›n.

E¤er o zerreler her bir fleyin her bir hâl ve vaziyetini
bilen ve her fleye (ona) lây›k vücudu ve vücudun levaz›-
mat›n› vermeye kadir ve kudretine nispeten her fley ke-
mal-i sühuletle musahhar olan bir Zat›n memuru ve
emirber bir vazifedar› olmazlarsa, o topra¤›n her bir zer-
resinde, ya bütün çiçekli ve meyvedarlar›n adedince ma-
nevî fabrikalar ve matbaalar içinde bulunmas› lâz›m gelir
ki, o cihazatlar› ve eflkâlleri birbirinden uzak ve birbirin-
den ayr› mevcudat-› muhtelifeye menfle olabilsin veya
bütün o mevcudata muhit bir ilim ve bütün onlar›n teflki-
lât›na muktedir olacak bir kudret vermek lâz›md›r; tâ bü-
tün onlar›n teflkilât›na medar olsun. Demek Cenab-›
Hak’tan nispet kesilse, topra¤›n zerrat› adedince ilâhlar
kabul edilmesi lâz›m gelir. Bu ise bin defa muhal içinde
muhal bir hurafedir.

Fakat memur olduklar› vakit çok kolayd›r. Nas›l, bir
sultan-› azîmin bir adî neferi, o padiflah›n nam›yla ve
onun kuvvetiyle bir memleketi hicret ettirebilir, iki denizi
birlefltirebilir, bir flah› esir edebilir; öyle de, Ezel ve Ebed
Sultan›n›n emriyle, bir sinek bir Nemrut’u yere serer, bir
kar›nca bir Firavun’un saray›n› harap eder yere atar, bir
incir çekirde¤i bir incir a¤ac›n› yüklenir.

Hem, her bir zerrede, vücup ve vahdet-i Sânia iki fla-
hid-i sad›k daha var.
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medar: dayanak, kaynak.
memleket: ülke.
memur: görevli, emirle hareket
eden.
menfle: kaynak.
mevcudat: varl›klar.
mevcudat-› muhtelife: çeflitli
varl›klar.
meyvedar: meyveli.
muhal: imkâns›z.
muhit: kuflatan, saran.
muktedir: ‹ktidarl›, gücü yeten,
güçlü, kuvvetli, ifl becerebilen.
musahhar: emre boyun e¤en.
nam›yla: ismiyle, ad›yla.
nefer: er, asker.
Nemrut: Hz. ‹brahim’le mücadele
eden ve ilâhl›k iddia eden bir fla-
h›s. bkz. fiah›s Bilgileri.
nispet: ba¤, alâka.
padiflah: hükümdar.
sultan-› azîm: büyük sultan.
flah: hükümdar, sultan.
flahid-i sad›k: do¤ru sözlü flahit.
teflkilât: yap›fllar, yap›lmalar,
meydana getirilmeler, kurulufllar.
tevdi: emanet etme.
vakit: zaman, an.
vazifedar: vazifeli, görevli.
vaziyet: durum.
vuku bulma: meydana gelme,
olma.
vücup ve vahdet-i Sâni: her fleyi
sanatla yaratan Allah’›n birli¤i ve
varl›¤›n›n gerekli ve zorunlu ol-
mas›.
vücut: beden.
Zat: Allah.(c.c.)
zerrat: atomlar.
zerre: atom.
zuhur: ortaya ç›kma.

adet: say›.
adî: basit, s›radan.
cihazat: cihazlar, organlar.
emirber: emri yerine getiren.
eflkâl: flekiller.
Ezel ve Ebed Sultan›: bafllan-
g›c› ve sonu olmayan, hüküm
ve saltanat› ezelden ebede

devam eden Sultan; Allah.
Firavun: eski M›s›r hüküm-
darlar›na verilen isim.
hâl: durum.
harap etmek: y›kmak.
hicret: göç.
hurafe: akla uymayan saçma
inanç.

ilâh: tanr›.
kadir: gücü yeten.
kâse: kap, çanak.
kemal-i sühulet: tam bir ko-
layl›k.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
lây›k: yak›flan.
levaz›mat: gerekli fleyler.



Birisi, her bir zerre, acz-i mutlak›yla beraber, pek bü-
yük ve pek mütenevvi vazifeleri kald›r›yor ve cümudiyeti
ile beraber, bir fluur-u küllî gösteren intizamperverâne ni-
zam-› umumîye tevfik-i hareket eder. Demek, her bir zer-
re, lisan-› acziyle Kadîr-i Mutlak’›n vücub-u vücuduna ve
nizam-› âlemi gözetmesiyle, vahdetine flahadet eder.

n∂pd'ònc lópMGnh lÖpLGnh o¬sfnG ='¤nY p¿GnópgÉn°T mIsQnP uπoc /‘ s¿nG BÉnªnc
1 lónªn°U lónMnG o¬sfnG ='¤nY p¿Énànj'G o¬nd x»nM uπoc /‘

Evet, her bir zîhayatta, biri ehadiyet sikkesi, di¤eri sa-
mediyet turras› bulunuyor. Zira, bir zîhayat ekser kâinat-
ta cilveleri görünen esmay›, birden kendi âyinesinde gös-
teriyor. Âdeta bir nokta-i mihrakiye hükmünde Hayy-›
Kayyum’un tecelli-i ‹sm-i Azam›n› gösteriyor. ‹flte ehadi-
yet-i zatiyeyi Muhyî perdesi alt›nda bir nevi gölgesini
gösterdi¤inden, bir sikke-i ehadiyeti tafl›yor.

Hem o zîhayat, kâinat›n bir misal-i musa¤¤ar› ve flece-
re-i hilkatin bir meyvesi hükmünde oldu¤u için, kâinat
kadar ihtiyacat›n› ummad›¤› ve bilmedi¤i bir yerden ko-
layl›kla küçücük daire-i hayat›na yetifltirmek, samediyet
turras›n› gösteriyor. Yani o hâl gösteriyor ki, onun öyle
bir Rabbi var ki, ona, her fleye bedel bir teveccühü var
ve bütün eflyan›n yerini tutar bir nazar› var. Bütün eflya,
Onun bir teveccühünün yerini tutamaz.

o¬rænY»/Ørµnj n’nh mAr∆nT uπoc rønY lAr∆nT mAr∆nT uπoµpd »/Ørµnj rºn©nf
2 mópMGnh mAr∆nûpd rƒndnh mAr∆nT tπoc

acz-i mutlak: s›n›rs›z derecede
âcizlik, güçsüzlük.
âdeta: sanki.
bedel: yerini tutan.
cilve: yans›ma, görüntü.
cümudiyet: cans›zl›k.
daire-i hayat: hayat dairesi.
delil: ispat vas›tas›, kan›t.
Ehad: tek, bir olan Allah.
ehadiyet: her bir fleyde Allah’›n
birli¤inin görünmesi.
ehadiyet-i Zatiye: Allah’›n yüce
Zat›n›n bir olmas›.
ekser kâinatta: kâinat›n pek çok
yerinde.
esma: isimler.
hâl: durum.
Hayy-› Kayyum: her hususta ik-
tidar› olan, her canl›ya hayat ve-
ren ve onlar› ayakta tutan, Allah.
hükmünde: de¤erinde, gibi.
ifade etme: söyleme.
ihtiyacat: ihtiyaçlar.
intizamperverâne: tertip ve dü-
zeni çok severcesine.
Kadîr-i Mutlak: her fleye gücü
yeten sonsuz kudret sahibi, Allah.
kâinat: bütün âlemler.
lisan-› acz: zay›fl›k ve güçsüzlü-
¤ün  dili.
meal: anlam.
misal-i musa¤¤ar: küçültülmüfl
örnek.
Muhyî: bütün canl›lara hayat ve-
ren Allah.
mütenevvi: çeflitli.
nazar: bak›fl.
nevi: çeflit.
nizam-› âlem: kâinat›n düzeni.
nizam-› umumî: her yerde ge-
çerli olan düzen.
nokta-i mihrakiye: hareket nok-
tas›.
Rab: bakan, yetifltiren, besleyen,
terbiye, sevk ve idare eden Allah.
Samed: her fley kendisine muh-
taç oldu¤u hâlde, kimseye ve hiç-
bir fleye muhtaç olmayan, Allah.
samediyet: her fleyin Allah’a
muhtaç olmas›, Allah’›n hiç bir fle-
ye muhtaç olmamas›.
sikke: mühür, iflaret.
sikke-i ehadiyet: Allah’›n birli¤i-
nin bir mühür gibi her bir varl›kta
görünmesi.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
flahit: tan›kl›k.
flecere-i hilkat: yarat›l›fl a¤ac›.

fluur-u küllî: her fleyden ha-
berdar ve her fley hakk›nda
bilgi sahibi olma.
tecelli-i ‹sm-i Azam: Allah’›n
en büyük isminin görünmesi.
teveccüh: yönelme, ilgi.
tevfik-î hareket: uygun ha-

reket.
turra: mühür, damga.
Vacip: varl›¤› zorunlu olan,
yoklu¤u düflünülemeyen Al-
lah.
vahdet: birlik.
Vahit: tek, bir Allah.

vazife: görev.

vücub-u vücut: varl›¤›n›n ge-
rekli ve zorunlu olmas›.

zerre: atom.

zîhayat: hayat sahibi.

zira: çünkü.

1. Üstad›m›za ait bir Arapça metin olup, aç›klamalar› hemen üstteki ve alttaki paragraflarda-
d›r. K›saca, “Her bir zerrede Onun Vacip ve Vahit oldu¤una iki flahit bulundu¤u gibi, her can-
l›da da Onun Ehad ve Samed oldu¤una dair iki delil vard›r” fleklinde ifade edilebilir.

2. Üstada ait ifade olup, meali üstteki paragraf›n “Yani” ile bafllayan son iki cümlesinde veril-
mifltir.

474 | SÖZLERY‹RM‹ ‹K‹NC‹ SÖZ



Hem o hâl gösteriyor ki, onun o Rabbi, hiçbir fleye
muhtaç olmad›¤› gibi, hazinesinden hiçbir fley eksilmez
ve kudretine de hiçbir fley a¤›r gelmez. ‹flte samediyetin
gölgesini gösteren bir nevi turras›.

Demek, her bir zîhayatta bir sikke-i ehadiyet, bir tur-
ra-i samediyet vard›r. Evet, her bir zîhayat, hayat lisan›y-

la 
1 oónªs°üdG *nG @ lónMnG *G nƒog rπob okuyor. Bu iki sikkeden

baflka, birkaç pencere-i mühimme de var. Baflka bir yer-
de tafsil edildi¤i için burada ihtisar edildi.

Madem flu kâinat›n her bir zerresi böyle üç pencereyi
ve iki deli¤i ve hayat dahi iki kap›y› birden Vacibü’l-Vü-
cud’un vahdaniyetine aç›yor, zerreden tâ flemse kadar
tabakat-› mevcudat, Zat-› Zülcelâl’in envar-› marifetini ne
suretle neflretti¤ini k›yas edebilirsin. ‹flte marifetullahta
terakkiyat-› maneviyenin derecat›n› ve huzurun meratibi-
ni bundan anla ve k›yas et.

Beflinci Lem’a
Nas›l ki bir kitap, e¤er yazma ve mektup olsa, onun

yazmas›na bir kalem kâfidir. E¤er basma ve matbu olsa,
o kitab›n hurufat› adedince kalemler, yani demir harfler
lâz›md›r; tâ o kitap tab edilip vücut bulsun. E¤er o kita-
b›n baz› harflerinde, gayet ince bir hat ile, o kitab›n ek-
seri yaz›lm›fl ise, Sure-i Yâsin lâfz-› “yâsin”de yaz›ld›¤› gi-
bi, o vakit bütün o demir harflerin küçücükleri o tek har-
fe lâz›m—tâ tab edilsin.
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Rab: bakan, yetifltiren, besleyen,
terbiye, sevk ve idare eden Allah.
Samed: her fley kendisine muh-
taç oldu¤u hâlde, kimseye ve hiç-
bir fleye muhtaç olmayan.
samediyet: her fleyin Allah’a
muhtaç olmas›, Allah’›n hiç bir fle-
ye muhtaç olmamas›.
sikke: iflaret, mühür.
sikke-i ehadiyet: Allah’›n birli¤i-
nin bir mühür gibi her bir varl›kta
görünmesi.
Sure-i Yâsin: Yâsin Suresi.
surette: flekilde.
flems: günefl.
tab: basma.
tabakat-› mevcudat: varl›klar›n
tabakalar›, gruplar›.
tafsil: ayr›nt›l› aç›klama.
terakkiyat-› maneviye: manevî
ilerlemeler.
turra: mühür, damga.
turra-i Samediyet: Allah’›n, her
fleyin Ona muhtaç oldu¤u hâlde,
Onun hiçbir fleye muhtaç olmad›-
¤› gerçe¤ini gösteren mührü.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zorunlu
olan, var olmak hiç bir sebebe ih-
tiyac› olmayan Allah.
vahdaniyet: Allah’›n birli¤i.
vücut bulmak: meydana gel-
mek.
Zat-› Zülcelâl: celâl ve büyüklük
sahibi zat, Allah.
zerre: molekül, atom.
zîhayat: hayat sahibi.

adedince: say›s›nca.
derecat: dereceler.
ekseri: ço¤u.
envar-› marifet: Allah’› bildi-
ren ve tan›tan bilginin verdi¤i
nur.
gayet: son derece.
hâl: durum.
hat: yaz›.
hurufat: harfler.

huzur: insan›n, kendisinin Al-
lah’›n huzurunda oldu¤unu
bilmesi hâli.
ihtisar: k›saltma.
kâfi: yeterli.
kâinat: bütün âlemler, varl›k-
lar.
kudret: güç, kuvvet.
k›yas: karfl›laflt›rma.
lâfz-› Yâsin: Yâsin kelimesi.

Lem’a: par›lt›.
lisan: dil.
marifetullah: Allah’› isim ve
s›fatlar›yla bilme ve tan›ma.
matbu: bas›lm›fl.
meratip: dereceler.
muhtaç: ihtiyac› olan.
neflretmek: yaymak.
pencere-i mühimme: önemli
pencere.

1. De ki: O Allah birdir. • O Allah’t›r, Samed’dir; her fley Ona muhtaçt›r, O ise hiçbir fleye muh-
taç de¤ildir. (‹hlâs Suresi: 1-2.)



Aynen öyle de, flu kitab-› kâinat› kalem-i kudret-i sa-
medâniyenin yazmas› ve Zat-› Ehadiyetin mektubu de-
sen, vücup derecesinde bir sühulet ve lüzum derecesin-
de bir makuliyet yoluna gidersin. E¤er tabiata ve esbaba
isnat etsen, imtina derecesinde suubetli ve muhal dere-
cesinde müflkülâtl› ve hiçbir vehim kabul etmeyen hura-
fatl› flöyle bir yola gidersin ki, tabiat için, ya her bir cüz
toprakta, her bir katre suda, her bir parça havada, mil-
yarlarca madenî matbaalar ve hadsiz manevî fabrikalar
bulunmas› lâz›m—tâ ki hesaps›z çiçekli, meyveli masnu-
at›n teflekkülât›na mazhar olabilsin—yahut her fleye mu-
hit bir ilim, her fleye muktedir bir kuvvet onlarda kabul
etmek lâz›m gelir—tâ flu masnuata hakikî mastar olabil-
sin.

Çünkü, topra¤›n ve suyun ve havan›n her bir cüz’ü ek-
ser nebatata menfle olabilir. Hâlbuki, her bir nebat—
meyveli olsa, çiçekli olsa—teflekkülât› o kadar munta-
zamd›r, o kadar mevzundur, o kadar birbirinden müm-
tazd›r, o kadar keyfiyetçe birbirinden ayr›d›r ki, her biri-
sine yaln›z ona mahsus birer ayr› manevî fabrika veya
ayr› birer matbaa lâz›md›r. Demek tabiat, mistarl›ktan
mastarl›¤a ç›ksa, her bir fleyde bütün fleylerin makinele-
rini bulundurmaya mecburdur. ‹flte bu tabiatperestlik fik-
rinin esas› öyle bir hurafatt›r ki, hurafeciler dahi ondan
utan›yorlar. Kendini âk›l zanneden ehl-i dalâletin, nas›l
nihayetsiz hezeyanl› bir ak›ls›zl›k iltizam ettiklerini gör,
ibret al.

âk›l: ak›ll›.
cüz’: k›s›m, parça.
derece: mertebe, kademe.
ehl-i dalâlet: do¤ru yoldan ç›kan-
lar.
ekser: pek çok, birçok.
esbap: sebepler.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikî: gerçek
hesaps›z: say›s›z.
hezeyan: saçmalama.
hurafat: ‹slâma ve akla uymayan
saçma inançlar.
hurafeci: bat›l ve saçma inançlar›
yayanlar.
ibret: uyan›kl›¤a sebep olan ders.
iltizam: taraftarl›k.
imtina: imkâns›z olma.
isnat: dayand›rma.
kalem-i kudret-i Samedanî:
kendisi hiçbir fleye muhtaç olma-
y›p, her fleyin kendisine muhtaç
oldu¤u Allah’›n kudret kalemi.
katre: damla.
keyfiyet: özellik, nitelik.
kitab-› kâinat: kâinat kitab›.
lüzum: ihtiyaç, gereklilik.
madeni: metalden yap›lm›fl.
mahsus: özel.
makuliyet: akla uygunluk.
manevî: görünmeyen.
masnuat: sanatl› olarak yarat›l-
m›fl fleyler.
mastar: kaynak.
mazhar: ortaya ç›kma yeri, kay-
nak.
menfle: kaynak.
mevzun: ölçülü, düzgün.
mistar: her hangi bir fleyin kay-
na¤›ndan ç›kmas›n› sa¤layan alet.
muhal: imkâns›z.
muhit: kuflat›c›.

muktedir: gücü yeten.
muntazam: düzenli, tertipli.
mümtaz: seçilmifl, ayr›lm›fl.
müflkülât: zorluklar.
nebat: bitki.
nebatat: bitkiler.
nihayetsiz: sonsuz.
suubet: güçlük, zorluk.

sühulet: kolayl›k.
tabiat: canl›-cans›z varl›klar,
do¤a.
tabiatperest: Allah’a inanma-
y›p yaratma gücünü tabiata
veren, tabiatç›.
teflekkülât: meydana gelifl-
ler.

vehim: yanl›fl ve esass›z dü-
flünce; zan, flüphe, kuruntu.
vücup: gerekli ve zorunlu ol-
ma.
yahut: ya da.
Zat-› Ehadiyet: tek olan ve
hiçbir fleye muhtaç olmayan
Allah.
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Elhâs › l : Nas›l, bir kitab›n her bir harfi, kendi nefsini
bir harf kadar gösterip ve kendi vücuduna tek bir suret-
le delâlet ediyor ve kendi kâtibini on kelime ile tarif eder
ve çok cihetlerle gösterir—meselâ, “Benim kâtibimin
hüsnühatt› var. Kalemi k›rm›z›d›r, flöyledir, böyledir” der;
aynen öyle de, flu kitab-› kebir-i âlemin her bir harfi, ken-
dine cirmi kadar delâlet eder ve kendi sureti kadar gös-
terir. Fakat, Nakkafl-› Ezelî’nin esmas›n› bir kaside kadar
tarif eder ve keyfiyetleri adedince iflaret parmaklar›yla o
esmay› gösterir, müsemmas›na flahadet eder. Demek
hem kendini, hem bütün kâinat› inkâr eden Sofestaî gi-
bi bir ahmak yine Sâni-i Zülcelâl’in inkâr›na gitmemek
gerektir.

Alt›nc› Lem’a
Hâl›k-› Zülcelâl’in nas›l ki mahlûkat›n›n her bir ferdinin

bafl›nda ve masnuat›n›n her bir cüz’ünün cephesinde,
ehadiyetinin sikkesini koymufltur—nas›l ki geçmifl
Lem’alarda bir k›sm›n› gördün; öyle de, her bir nev’in
üstünde çok sikke-i ehadiyet, her bir küll üstünde müte-
addit hatem-i vahidiyet, tâ mecmu-u âlem üstünde müte-
nevvi turra-i vahdet, gayet parlak bir surette koymufltur.
‹flte pek çok sikkelerden ve hatemlerden ve turralardan,
sath-› arz sahifesinde bahar mevsiminde vazedilen bir
sikke, bir hatemi gösterece¤iz. fiöyle ki:

Nakkafl-› Ezelî, zeminin yüzünde yaz, bahar zaman›n-
da en az üç yüz bin nebatat ve hayvanat›n enva›n›, niha-
yetsiz ihtilât, kar›fl›kl›k içinde nihayet derecede imtiyaz 
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hüsnühat: güzel yaz›.
ihtilât: kar›fl›kl›k.
imtiyaz: seçme, ay›rma.
inkâr: inanmama.
kaside: fliir.
kâtip: yaz›c›.
keyfiyet: hâl, durum.
kitab-› kebir-i âlem: büyük bir
kitaba benzeyen kâinat.
küll: bütün.
Lem’a: par›lt›.
mahlûkat: yarat›lm›fllar.
masnuat: sanatl› olarak yarat›l-
m›fl fleyler.
mecmu-u âlem: bütün âlem.
müsemma: isimlendirilmifl, adl›.
müteaddit: birçok, birden fazla
çeflitli.
mütenevvi: çeflitli.
Nakkafl-› Ezelî: her fleyi zat›na
has olarak nak›fl nak›fl iflleyen,
evveli olmayan Allah.
nebatat: bitkiler.
nefsini: kendini, flahs›n›.
nevi: tür.
nihayet: son.
sahife: sayfa.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi, her fleyi sanatla yaratan
Allah.
sath-› arz: yeryüzü.
sikke: mühür, iflaret.
sikke-i ehadiyet: Allah’›n her bir
varl›kta görülen birlik iflareti.
Sofestaî: Allah’› kabul etmemek
için kâinat› ve kendi varl›¤›n› da
inkâr eden.
suret: biçim, flekil.
flahadet: flahitlik.
tarif: tan›tma.
turra: iflaret, mühür, damga.
turra-i vahdet: Allah’›n birli¤ini
gösteren damga.
vazedilme: konulma.
vücuduna: varl›¤›na.
zemin: yeryüzü.

adet: say›.
ahmak: akl›n› gerekti¤i gibi
kullanmayan.
cephe: yüz, ön taraf.
cihet: yön.
cirim: hacim; vücut.
cüz: parça.
delâlet: iflaret etme, delil ol-

ma.
ehadiyet: Allah’›n birli¤inin
ve isimlerinin her bir varl›kta
ayr› ayr› tecelli etmesi.
elhâs›l: sonuç olarak.
enva: çeflitler.
esma: isimler.
fert: flah›s, kifli.

gayet: son derece.
Hâl›k-› Zülcelâl: celâl, azamet
ve kibriya sahibi yarat›c› olan
Allah.
hatem: mühür, damga.
hatem-i vahidiyet: birlik
mührü.
hayvanat: hayvanlar.



ve teflhis ile ve gayet derecede intizam ve tefrik ile haflir
ve neflretmesi, bahar gibi zahir ve bâhir parlak bir sikke-i
tevhittir.

Evet, bahar mevsiminde ölmüfl arz›n ihyas› içinde, üç
yüz bin haflrin numunelerini kemal-i intizam ile icat et-
mek ve arz›n sahifesinde birbiri içinde üç yüz bin muhte-
lif enva›n efrad›n› hatas›z ve sehivsiz, galats›z, noksans›z,
gayet mevzun, manzum, gayet muntazam ve mükemmel
bir surette yazmak, elbette nihayetsiz bir kudrete ve mu-
hit bir ilme ve kâinat› idare edecek bir iradeye malik bir
Zat-› Zülcelâl’in, bir Kadîr-i Zülkemal’in ve bir Hakîm-i
Zülcemal’in sikke-i mahsusas› oldu¤unu zerre miktar flu-
uru bulunan›n derk etmesi lâz›m gelir. Kur’ân-› Hakîm
ferman ediyor ki:

s¿pG Én¡pJrƒne ¢n†r©nH n¢VrQn’rG »p«rëoj n∞r«`nc $G pánªrMnQ pQÉnK'G ='‹pG rôo¶rfÉna
1 lôj/ónb mAr∆nT uπoc '¤nYnƒognh ≈'JrƒnŸrG »p«rëoªnd n∂pd'P

Evet, zeminin diriltilmesinde, üç yüz bin haflrin numu-
nelerini, birkaç gün zarf›nda yapan, gösteren Kudret-i
Fât›ra’ya, elbette insan›n haflri, ona göre kolay gelir. Me-
selâ, Gelincik Da¤›n› ve Süphan Da¤›n› bir iflaretle kald›-
ran bir zat-› mu’ciznümaya, “fiu dereden yolumuzu ka-
payan flu koca tafl› kald›rabilir misin?” denilir mi? Öyle
de, gök ve da¤ ve yeri alt› günde icat eden ve onlar› va-
kitbevakit doldurup boflaltan bir Kadîr-i Hakîm’e, bir Ke-
rîm-i Rahîm’e, “Ebed taraf›ndan ihzar edilip serilmifl,
kendi ziyafetine gidecek yolumuzu seddeden flu toprak 

arz: yer, yeryüzü.
bâhir: apaç›k.
derk etmek: anlamak.
ebed: sonsuzluk, ahiret âlemi.
efrat: fertler, bireyler.
enva: türler, cinsler.
ferman etmek: buyurmak; ilân
etmek.
galats›z: yanl›fls›z, hatas›z.
gayet: son.
Hakîm-i Zülcemal: sonsuz güzel-
lik sahibi ve her fleyi hikmetle ya-
ratan Allah.
haflir ve neflretmek: yeniden di-
riltmek ve yaymak.
haflir: yeniden dirilifl.
icat: yoktan var etme, yaratma.
ihya: hayat verme.
ihzar: haz›rlama.
intizam: düzenlilik.
irade: isteme, karar verme gücü.
kadir: gücü yeten.
Kadîr-i Hakîm: Her fleyi hikmetle
yaratan ve her fleye kudreti ye-
ten, Allah.
Kadîr-i Zülkemal: sonsuz kemal
sahibi ve her fleye gücü yeten Al-
lah.
kemal-i intizam: tam ve mü-
kemmel düzenlilik.
Kerîm-i Rahîm: rahmetiyle bol
bol ihsan eden, sonsuz cömert
olan Allah.
kudret: güç, kuvvet.
Kudret-i Fât›ra: her fleyi benzer-
siz flekil ve biçimde yaratan Al-
lah’›n kudreti.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
malik: sahip.
manzum: düzenli.
mevzun: ölçülü, düzgün.
muhit: kuflat›c›, kapsaml›.
muhtelif: çeflitli.
muntazam: düzenli, tertipli.
mükemmel: tam.
numune: örnek.
rahmet: ac›ma, merhamet etme.
seddetmek: kapatmak.
sehivsiz: yan›lmadan, flafl›rma-
dan.
sikke-i mahsusa: özel mühür.
sikke-i tevhit: Allah’›n birlik
mührü.
suret: flekil, biçim.
fluur: bilinç.
tefrik: birbirinden ay›rma.
teflhis: flekillendirme; seçme,
ay›rma.

vakit be vakit: zaman za-
man.
zahir: görünen, aç›k.
zarf›nda: içinde.

zat-› mu’ciznüma: mu’cize
gösteren zat.

Zat-› Zülcelâl: celâl ve büyük-
lük sahibi zat, Allah.

zemin: yer.
zerre miktar: çok az.
ziyafet: ikram için verilen ye-
mek.

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 kadirdir. (Rum Suresi: 50.)

478 | SÖZLERY‹RM‹ ‹K‹NC‹ SÖZ



tabakas›n› üstümüzden kald›rabilir misin? Yeri düzeltip
bizi ondan geçirebilir misin?” istib’at suretinde söylenir
mi?

fiu zeminin yüzünde yaz zaman›nda bir sikke-i tevhidi
gördün. fiimdi bak: Gayet basîrâne ve hakîmâne zemin
yüzündeki flu tasarrufat-› azîme-i bahariye üstünde, bir
hatem-i vahidiyet gayet aflikâre görünüyor. Çünkü, flu ic-
raat bir vüs’at-i mutlaka içinde ve o vüs’atle beraber bir
sür’at-i mutlaka ile ve o sür’at ile beraber bir sahavet-i
mutlaka içinde görünen intizam-› mutlak ve kemal-i hüs-
nüsanat ve mükemmeliyet-i hilkat öyle bir hatemdir ki,
gayr-i mütenahi bir ilim ve nihayetsiz bir kudret sahibi
ona sahip olabilir.

Evet, görüyoruz ki, bütün yeryüzünde bir vüs’at-i mut-
laka içinde bir icat, bir tasarruf, bir faaliyet var. Hem, o
vüs’at içinde bir sür’at-i mutlaka ile iflleniyor. Hem, o
sür’at ve vüs’atle beraber, bir sühulet-i mutlaka ile yap›l›-
yor. Hem o sür’at ve vüs’at ve sühuletle beraber, teksir-i
efratta bir sahavet-i mutlaka görünüyor. Hem, o sahavet
ve sühulet ve sür’at ve vüs’atle beraber, her bir nevide,
her bir fertte görünen bir intizam-› mutlak ve gayet
mümtaz bir hüsnüsanat ve gayet müstesna bir mükem-
meliyet-i hilkat ile beraber, gayet sahavet içinde bir inti-
zam-› tam var. Ve o teksir-i efrat içinde, bir mükemmeli-
yet-i hilkat ve gayet sür’at içinde bir hüsnüsanat ve niha-
yet ihtilât içinde bir imtiyaz-› etem ve gayet mebzuliyet
içinde gayet k›ymettar eserler ve gayet genifl daire için-
de tam bir muvafakat ve gayet sühulet içinde gayet 
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kemal-i hüsnüsanat: mükem-
mel ve güzel sanat.
kudret: güç, kuvvet.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
mebzuliyet: bolluk, çokluk.
muvafakat: uygunluk.
mükemmeliyet-i hilkat: yarat›l›-
fl›n mükemmelli¤i, kusursuzlu¤u.
mümtaz: üstün, seçkin.
nev: tür
nihayet: son derece
nihayetsiz: s›n›rs›z.
sahavet: cömertlik.
sahavet-i mutlaka: sonsuz ve s›-
n›rs›z cömertlik.
sikke-i tevhit: Allah’›n birlik
mührü.
sühulet: kolayl›k.
sühulet-i mutlaka: s›n›rs›z kolay-
l›k.
sür’at: çabukluk, h›z.
sür’at-i mutlaka: s›n›rs›z çabuk-
luk.
tasarruf: kullanma; sevk ve idare
etme; iflleyifl.
tasarrufat-› azîme-i bahariye:
bahar mevsiminde meydana ge-
len büyük tasarruflar, ifller.
teksir-i efrat: fertlerin ço¤alt›l-
mas›.
vüs’at: genifllik.
vüs’at-i mutlaka: s›n›rs›z genifl-
lik.
zemin: yer.

aflikâre: aç›kça.
basîrâne: görerek.
faaliyet: çal›flma, ifl görme.
fert: birey, flah›s.
gayet: son derece.
gayr-i mütenahi: sonsuz.
hakîmâne: her fleyi bir ama-
ca yönelik, faydal› ve yerli ye-

rinde yaparak.
hatem: mühür, damga.
hatem-i vahidiyet: birlik
mührü.
hüsnüsanat: güzel sanat.
icat: yoktan var etme, yarat-
ma.
icraat: ifller.

ihtilât: kar›fl›kl›k.
imtiyaz-› etem: benzerlerin-
den tamamen farkl› olmak.
intizam-› mutlak: her fleyi
kuflatm›fl düzen, tertip.
istib’at suretinde: ak›ldan
uzak görerek, ihtimal verme-
yerek.



sanatkârâne bedialar› icat etmek, bir anda, her yerde, bir
tarzda, her fertte bir sanat-› harika, bir faaliyet-i mu’ciz-
nüma göstermek, elbette ve elbette, öyle bir Zat›n hate-
midir ki, hiçbir yerde olmad›¤› hâlde, her yerde hâz›r, na-
z›rd›r. Hiçbir fley Ondan gizlenmedi¤i gibi, hiçbir fley
Ona a¤›r gelmez; zerrelerle y›ld›zlar, Onun kudretine nis-
peten müsavidirler.

Meselâ, o Rahîm-i Zülcemal’in ba¤istan-› kereminden,
mu’cizat›n›n salk›mlar›ndan bir tanecik hükmünde gör-
dü¤üm iki parmak kal›nl›¤›nda bir üzüm asmas›na as›l-
m›fl olan salk›mlar› sayd›m; yüz elli befl ç›kt›. Bir salk›m›n
danesini sayd›m; yüz yirmi kadar oldu. Düflündüm, de-
dim: “E¤er bu asma çubu¤u, ball› su muslu¤u olsa, daim
su verse, flu hararete karfl› o yüzer rahmetin flurup tu-
lumbac›klar›n› emziren salk›mlara ancak kifayet edecek.
Hâlbuki, bazen az bir rutubet ancak eline geçer. ‹flte bu
ifli yapan, her fleye kadir olmak lâz›m gelir.

1 o∫ƒo≤o©rdG p¬p©ræo°U /‘ nôs«`nënJ røne n¿ÉnërÑ°oS

Yedinci Lem’a
Bak, nas›l sahife-i arz üstünde Zat-› Ehad-i Samed’in

hatemlerini az dikkatle görebilirsin. Bafl›n› kald›r, gözünü
aç, flu kâinat kitab-› kebirine bir bak. Göreceksin ki, o
kâinat›n hey’et-i mecmuas› üstünde, büyüklü¤ü nispetin-
de bir vuzuh ile hatem-i vahdet okunuyor. Çünkü, flu
mevcudat bir fabrikan›n, bir kasr›n, bir muntazam flehrin
eczalar› ve efratlar› gibi bel bele verip, birbirine karfl› 

ba¤istan-› kerem: cömertlik
bahçeleri.
bedia: be¤enilen ve takdir edilen
pek yeni fley.
daim: devaml›.
ecza: parçalar.
efrat: fertler.
faaliyet-i mu’ciznüma: mu’cizeli
faaliyet.
fert: flah›s, birey.
hararet: s›cakl›k.
hatem: mühür, damga.
hatem-i vahdet: birlik mührü.
her yerde hâz›r: her yerde bulu-
nan.
hey’et-i mecmua: bir fleyin ta-
mam›, bütünü.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
icat: yoktan var etme.
kadir: gücü yeten.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
kâinat kitab-› kebiri: büyük bir
kitaba benzeyen kâinat.
kas›r: köflk, saray.
kifayet: yetme, yeterlilik.
kudret: güç, kuvvet.
Lem’a: par›lt›.
mevcudat: varl›klar.
mu’cizat: Allah’›n, benzerini yap-
makta yetersiz kal›nan fiilleri, ifl-
leri ve eserleri.
muntazam: düzenli, tertipli.
müsavi: eflit, denk.
naz›r: bakan, gören, idare eden.
nispet: oran, ölçü, k›yaslama.
noksan: eksik.
Rahîm-i Zülcemal: yarat›klar›na
karfl› sonsuz flefkat ve merha-
metli olan Allah.
rahmet: ihsan ikram etme.
rutubet: nem.
sahife-i arz: dünya sayfas›.
sanat: ustaca ve güzelce yap›lm›fl

eser.
sanatkârâne: sanatl› bir fle-
kilde.
sanat-› harika: harika sanat,
harika ustal›k.

tarz: flekil, biçim.
vuzuh: aç›kl›k.
zat: flah›s, kifli; Allah.
Zat-› Ehad-i Samed: her fley
kendisine muhtaç oldu¤u

hâlde, kendisi hiçbir fleye
muhtaç olmayan ve birli¤i
her bir fleyde tecelli eden Al-
lah.

zerre: atom.

1. Sanat›nda ak›llar›n hayrete düfltü¤ü Allah, her türlü kusur ve noksandan uzakt›r.
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muavenet elini uzat›p, birbirinin sual-i hacetine, “Leb-
beyk, bafl üstüne!” derler, el ele verip bir intizam ile ça-
l›fl›rlar, bafl bafla verip zevilhayata hizmet ederler, omuz
omuza verip, bir gayeye müteveccihen bir Müdebbir-i
Hakîm’e itaat ederler.

Evet, günefl ve aydan, gece ve gündüzden, k›fl ve yaz-
dan tut, tâ nebatat›n, muhtaç ve aç hayvanlar›n imdad›-
na gelmelerinde ve hayvanlar›n zay›f, flerif insanlar›n im-
dad›na koflmalar›nda, hatta mevadd-› g›daiyenin lâtif,
nahif yavrular›n ve meyvelerin imdad›na uçmalar›nda, tâ
zerrat-› taamiyenin hüceyrat-› beden imdad›na geçmele-
rinde cari olan bir düstur-u teavünle hareketleri, bütün
bütün kör olmayana gösteriyorlar ki, gayet kerîm bir tek
Mürebbî’nin kuvvetiyle, gayet hakîm bir tek Müdebbir’in
emriyle hareket ediyorlar.

‹flte, flu kâinat içinde cari olan bu tesanüt, bu teavün,
bu tecavüp, bu teanuk, bu musahhariyet, bu intizam, bir
tek Müdebbir’in tertibiyle idare edildiklerine ve bir tek
Mürebbî’nin tedbiriyle sevk edildiklerine kat’iyen flahadet
etmekle beraber; flu bilbedahe sanat-› eflyada görünen
hikmet-i amme içindeki inayet-i tamme ve o inayet için-
de parlayan rahmet-i vâsia ve o rahmet üstünde serilen
ve r›zka muhtaç her bir zîhayata onun hacetine lây›k bir
tarzda iafle etmek için serpilen erzak ve iafle-i umumî,
öyle parlak bir hatem-i tevhittir ki, bütün bütün akl› sön-
meyen anlar ve bütün bütün kör olmayan görür.
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intizam: düzenlilik.
itaat etmek: emre uymak, söz
dinlemek.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
kat’iyen: kesinlikle.
Kerîm: ikram ve ihsan› bol olan
anlam›nda Allah’›n bir ismi.
lâtif: hofl, güzel.
lebbeyk: buyurun, emredin.
mevadd-› g›daiye: besleyici g›da
maddeleri.
muavenet: yard›m.
muhtaç: ihtiyac› olan.
musahhariyet: boyun e¤me.
Müdebbir: ilmiyle her fleyin so-
nunu görüp ona göre hikmetle ifl
yapan Allah.
Müdebbir-i Hakîm: her fleyi hik-
met ve tedbirle sevk ve idare
eden, Cenab-› Hak.
Mürebbî: terbiye eden, terbiye
veren, yetifltiren, varl›klar›n ihti-
yaçlar›n› gideren, onlar› yetiflti-
ren, büyüten Allah.
müteveccihen: yönelerek.
nahif: zay›f, c›l›z.
nebatat: bitkiler.
rahmet: ac›ma, flefkat ve merha-
met etme.
rahmet-i vâsia: genifl rahmet.
r›z›k: yiyecek, içecek.
sanat-› eflya: varl›klardaki sanat.
sevk edilmek: gönderilmek; yön-
lendirilmek.
sual-i hacet: ihtiyaç iste¤i.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
flerif: flerefli.
tarz: flekil, biçim.
teanuk: birbirine sar›lma.
teavün: yard›mlaflma.
tecavüp: karfl›l›kl› cevap verme.
tedbir: idare etme, çekip çevir-
me.
tertip: düzene koyma.
tesanüt: dayan›flma.
zerrat-› taam: yiyecek molekül-
leri, atomlar›.
zevilhayat: canl›, hayat sahibi.
zîhayat: hayat sahibi, canl›.

bilbedahe: apaç›k bir flekilde.
cari: geçerli.
düstur-u teavün: yard›mlafl-
ma kanunu.
erzak: r›z›klar, yiyecek, içe-
cek fleyler.
gaye: hedef, maksat.
gayet: son derece.

hacet: ihtiyaç.
Hakîm: her fleyi belirli gaye-
lere yönelik, faydal›, yerli ye-
rinde yaratan ve yapan Allah.
hatem-i tevhit: birlik mührü.
hikmet-i amme: kâinattaki
umumî ve ‹lâhî gaye.
hüceyrat-› beden: beden

hücreleri.
iafle: besleme.
iafle-i umumî: bütün canl›la-
r›n beslenmesi.
imdat: yard›m.
inayet: yard›m.
inayet-i tamme: tam ve ek-
siksiz yard›m.



Evet, kas›t ve fluur ve iradeyi gösteren bir perde-i hik-
met, umum kâinat› kaplam›fl. Ve o perde-i hikmet üstün-
de lütuf ve tezyin ve tahsin ve ihsan› gösteren bir perde-i
inayet serilmifltir. Ve o müzeyyen perde-i inayet üstünde
kendini sevdirmek, tan›tt›rmak, in’am ve ikram etmek
lem’alar›n› gösteren bir hulle-i rahmet, kâinat› içine al-
m›flt›r. Ve o münevver perde-i rahmet-i amme üstüne se-
rilen ve terahhumu ve ihsan ve ikram› ve kemal-i flefkat
ve hüsnüterbiyeyi ve lütf-u rububiyeti gösteren bir sofra-i
erzak-› umumiye dizilmifltir.

Evet, flu mevcudata, zerrelerden günefllere kadar, fert-
ler olsun, neviler olsun, küçük olsun, büyük olsun, seme-
rat ve gayatla ve faydalar ve maslahatlarla münakkafl bir
kumafl-› hikmetten muhteflem bir gömlek giydirilmifl; ve
o hikmetnüma suret gömle¤i üstünde lütuf ve ihsan çi-
çekleriyle müzeyyen bir hulle-i inayet, her fleyin kameti-
ne göre biçilmifl; ve o müzeyyen hulle-i inayet üzerine ta-
habbüp ve ikram ve tahannün ve in’am lem’alar›yla mü-
nevver rahmet niflanlar› tak›lm›fl; ve o münevver ve mu-
rassa niflanlar› ihsan etmekle beraber, zeminin yüzünde
bütün zevilhayat›n taifelerine kâfi, bütün hacetlerine vâfi
bir sofra-i r›zk-› umumî kurulmufltur.

‹flte flu ifl, günefl gibi aflikâre, nihayetsiz Hakîm, Ke-
rîm, Rahîm, Rezzak bir Zat-› Zülcemal’e iflaret edip gös-
teriyor.

Öyle mi? Her fley r›zka muhtaç m›d›r?

Evet, bir fert, r›zka ve devam-› hayata muhtaç oldu¤u
gibi; görüyoruz ki, bütün mevcudat-› âlem, bahusus 

aflikâre: apaç›k.
bahusus: özellikle.
devam-› hayat: hayat›n devam›.
gayat: gayeler, amaçlar.
hacet: ihtiyaç.
Hakîm: her fleyi bir maksatla uy-
gun ve hikmetle yaratan, Allah.
hikmetnüma: hikmet gösteren.
hulle-i inayet: yard›m elbisesi.
hulle-i rahmet: rahmet elbisesi.
hüsnüterbiye: güzelce terbiye.
ihsan: ba¤›fl, iyilik.
ikram: bir fleyler verme, ba¤›fl.
in’am: nimetlendirme.
irade: isteme, karar verme gücü.
kâfi: yeterli.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
kamet: boy.
kas›t: bilerek ve isteyerek yap-
ma.
kemal-i flefkat: tam ve eksiksiz
flefkat.
Kerîm: s›n›rs›z ikram, ihsan ve cö-
mertlik sahibi olan Allah.
kumafl-› hikmet: ‹lâhî maksat ve
gaye kumafl›.
lem’alar: par›lt›lar.
lütf-u rububiyet: Allah’›n iyilik ve
ba¤›fl›.
lütuf: güzellik; iyilik,
maslahat: fayda.
mevcudat: var olan her fley.
mevcudat-› âlem: kâinattaki var-
l›klar.
murassa: süslenmifl.
münakkafl: nak›fll›, ifllemeli.
münevver: nurland›r›lm›fl.
müzeyyen: süslenmifl.
nevi: tür.
nihayetsiz: sonsuz.
niflan: bir fleyi belirten iflaret.
perde-i hikmet: hikmet perdesi.
perde-i inayet: yard›m perdesi.
perde-i rahmet-i amme: her fle-
yi kaplayan rahmet perdesi.
Rahîm: rahmeti her fleyi kuflatan,
Allah.
rahmet: ac›ma, merhamet etme.
Rezzak: bütün yarat›lm›fllar›n r›z-
k›n› veren ve ihtiyaçlar›n› karfl›la-

yan Allah.
r›z›k: yiyecek, içecek fley.
semerat: meyveler, neticeler.
sofra-i erzak-› umumiye:
herkesin istifade etti¤i r›z›k
sofras›.
sofra-i r›zk-› umumî: herke-
sin yararland›¤› r›z›k sofras›.

suret: flekil, biçim.
fluur: anlama, anlay›fl.
tahabbüp: sevgi gösterme.
tahannün: flefkat etme.
tahsin: güzellefltirme.
taife: topluluk.
terahhum: merhamet etme,
ac›ma.

tezyin: süsleme.
umum: bütün.
vâfi: yeterli.
Zat-› Zülcemal: sonsuz güzel-
lik sahibi Zat, Allah.
zerre: atom.
zevilhayat: canl›, hayat sahi-
bi.
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zîhayat olsa, küllî olsun, cüz’î olsun, küll olsun, cüz olsun,
vücudunda, bekas›nda, hayat›nda ve idame-i hayatta
maddeten ve manen çok metalibi var, çok levaz›mat› var.
‹ftikarat› ve ihtiyacat› öyle fleylere var ki, en ednas›na o
fleyin eli yetiflmedi¤i, en küçük matlûbuna o fleyin kuvve-
ti kâfi gelmedi¤i bir hâlde görüyoruz ki, bütün metalibi

ve erzak-› maddiye ve maneviyesi 
1 oÖp°ùnà`rënj n’ oår«n`M røpe

ummad›¤› yerlerden kemal-i intizamla ve vakt-i münasip-
te ve lây›k bir tarzda kemal-i hikmetle ellerine veriliyor.
‹flte bu iftikar ve ihtiyac-› mahlûkat ve bu tarzda imdat ve
iane-i gaybiye, acaba günefl gibi bir Mürebbî-i Hakîm-i
Zülcelâl’i, bir Müdebbir-i Rahîm-i Zülcemal’i göstermiyor
mu?

Sekizinci Lem’a
Nas›l ki bir tarlada ekilen bir nevi tohum delâlet eder

ki, o tarla her hâlde tohum sahibinin taht-› tasarrufunda
oldu¤unu, hem o tohum dahi tarla mutasarr›f›n›n taht-›
tasarrufunda oldu¤unu gösterir. Öyle de, flu anas›r deni-
len mezraa-i masnuat, vahidiyet ve besatet ile beraber,
külliyet ve ihatalar› ve flu mahlûkat denilen semerat-›
rahmet ve mu’cizat-› kudret ve kelâmat-› hikmet olan ne-
batat ve hayvanat, mümaselet ve müflabehetleriyle bera-
ber çok yerlerde intiflar›, her tarafta bulunup tavattunla-
r›, tek bir Sâni-i Mu’ciznüma’n›n taht-› tasarrufunda ol-
duklar›n› öyle bir tarzda gösteriyor ki, güya her bir çiçek,
her bir semere, her bir hayvan, o Sâniin birer sikkesidir, 
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z›klar.
güya: sanki.
hadis: Peygamberimizin hadisleri.
hayvanat: hayvanlar.
iane-i gaybî: görünmeyen âlem-
den gelen yard›m.
idame-i hayat: hayat›n› devam
ettirme.
iftikar: fakirlik.
iftikarat: fakirlik, yoksulluk.
ihata: kuflatma.
ihtiyacat: ihtiyaçlar.
ihtiyac-› mahlûkat: yarat›klar›n
ihtiyac›.
iktibas: bir yaz›n›n oldu¤u gibi
veya k›smen aktar›lmas›.
intiflar: yay›lma.
kâfi: yeterli.
kelâmat-› hikmet: hikmetli söz-
ler.
kemal-i hikmet: tam ve eksiksiz
bir hikmet.
kemal-i intizam: tam ve eksiksiz
düzen.
küll: bütün, çok.
külliyet: genellik; bolluk, çokluk.
lem’a: par›lt›.
levaz›mat: gerekli fleyler.
mahlûkat: yarat›klar.
manevî: maddî olmayan.
matlûp: istek, arzu.
metalip: istekler, arzular.
mezraa-i masnuat: sanatl› olarak
yarat›lan varl›klar›n yarat›ld›klar›
tarla, yer.
mu’cizat-› kudret: kudret mu’ci-
zeleri.
mutasarr›f: tasarruf eden, kulla-
nan.
Müdebbir-i Rahîm-i Zülcemal:
sonsuz güzellik ve merhamet sa-
hibi, her fleyi idare eden Allah.
mümaselet: benzeyifl.
Mürebbî-i Hakîm-i Zülcelâl: her
fleyi hikmetle yapan ve terbiye
eden, sonsuz yücelik sahibi.
müflabehet: benzeme.
nebatat: bitkiler.
nevi: çeflit, tür.
r›z›k: yiyecek, içecek fley.
Sâni: sanatla yaratan Allah.
Sâni-i Mu’ciznüma: mu’cize gös-
teren yarat›c›.
semerat-› rahmet: rahmet mey-
veleri.
semere: meyve.
sikke: mühür.
taht-› tasarruf: idare ve kullan›-
m› alt›nda.
tarz: flekil, biçim.
tavattun: yerleflme, vatan edin-
me.
vahidiyet: birlik.
vakt-i münasip: uygun zaman.
vücut: var olufl, varl›k.
zîhayat: hayat sahibi, canl›.

anas›r: unsurlar, varl›klar›n
meydana gelmelerine yara-
yan maddeler.

ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-

si.
beka: devaml›l›k.
besatet: basitlik.
cüz: k›s›m, parça.

cüz’î: az.
delâlet: iflaret, delil olma.
edna: en basit, en küçük.
erzak-› maddiye: maddî r›-

1. Umulmad›k yerlerden. (Ayet ve hadislerden iktibasen. Talâk Suresinin üçüncü ayeti flu me-
aldedir: “[Allah] onu ummad›¤› bir flekilde r›z›kland›r›r.



birer hatemidir, birer turras›d›r. Her nerede bulunsa, li-
san-› hâliyle her birisi der ki: “Ben kimin sikkesiyim, bu
yer dahi onun masnuudur. Ben kimin hatemiyim, bu me-
kân dahi onun mektubudur. Ben kimin turras›y›m, bu va-
tan›m dahi onun mensucudur.”

Demek en edna bir mahlûka rububiyet, bütün anas›r›
kabza-i tasarrufunda tutana mahsustur; ve en basit bir
hayvan› tedbir ve tedvir etmek, bütün hayvanat›, nebata-
t›, masnuat› kabza-i rububiyetinde terbiye edene has ol-
du¤unu kör olmayan görür.

Evet, her bir fert, sair efrada mümaselet ve misliyet li-
san› ile der: “Kim bütün nev’ime malik ise, bana malik
olabilir; yoksa, yok.” Her nevi, sair nevilerle beraber yer-
yüzünde intiflar› lisan›yla der: “Kim bütün sath-› arza ma-
lik ise, bana malik olabilir; yoksa, yok.” Arz, sair seyya-
rat ile bir günefle irtibat› ve semavat ile tesanüdü lisan›y-
la der: “Kim bütün kâinata malik ise, bana malik o ola-
bilir; yoksa, yok.”

Evet, faraza zîfluur bir elmaya biri dese, “Sen benim
sanat›ms›n”; o elma lisan-› hâl ile ona “Sus!” diyecek.
“E¤er bütün yeryüzünde bütün elmalar›n teflkiline muk-
tedir olabilirsen, belki yeryüzünde münteflir bütün hem-
cinsimiz olan bütün meyvedarlara, belki bütün bahar se-
finesiyle hazine-i rahmetten gelen bütün hedâyâ-i Rah-
maniyeye mutasarr›f olabilirsen, bana rububiyet dava
et.” O elma böyle diyecek ve o ahma¤›n a¤z›na bir tokat
vuracak.

ahmak: akl›n› gerekti¤i gibi kulla-
namayan.
anas›r: unsurlar, varl›klar›n mey-
dana gelmelerine yarayan mad-
deler.
arz: yer, dünya.
edna: en afla¤›, en küçük.
efrat: fertler.
faraza: var sayal›m ki.
fert: flah›s.
has: özel, ait.
hatem: mühür, damga.
hazine-i rahmet: rahmet hazine-
si.
hedâyâ-i Rahmaniye: Rahman
olan Allah’›n hediyeleri.
hemcins: ayn› cinsten olan.
intiflar: yay›lma.
irtibat: ba¤lant›.
kabza-i rububiyet: Cenab-› Hak-
k›n terbiye eli.
kabza-i tasarruf: idare ve kulla-
n›m eli.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
lisan: dil.
lisan-› hâl: bir fleyin duruflu ve
görünüflü ile bir mana ifade et-
mesi.
mahlûk: yarat›lm›fl.
mahsus: ait.
malik: sahip.
masnu: sanatl› olarak yarat›lan
varl›k.
masnuat: sanatl› olarak yarat›l-
m›fl varl›klar.
mekân: yer.
mensuç: dokunan, dokuma.
meyvedar: meyveli.
misliyet: benzerlik.
muktedir: gücü yeten.
mutasarr›f: tasarruf eden, kulla-

nan.
mümaselet: benzeme, ben-
zeyifl.
münteflir: yay›lan.
nev: tür.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n,
varl›klar›n ihtiyaçlar›n› gider-
mesi, onlar› yetifltirmesi ve

idare etmesi.
sair: di¤er.
sanat: eser.
sath-› arz: yeryüzü.
sefine: gemi.
semavat: gökler.
seyyarat: gezegenler.
sikke: mühür.

tedbir: idare etme.
tedvir: çekip çevirme, idare
etme.
tesanüt: dayan›flma.
teflkil: meydana getirme,
yapma.
turra: mühür, damga.
zîfluur: fluur sahibi.
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Dokuzuncu Lem’a
Cüzde, cüz’îde; küllde, küllîde; küll-i âlemde, hayatta;

zîhayatta, ihyada olan sikkelerden, hatemlerden, turra-
lardan baz›lar›na iflaret ettik. fiimdi, nevilerde hesaps›z
sikkelerden bir sikkeye iflaret edece¤iz.

Evet, nas›l ki meyvedar bir a¤ac›n hesaps›z semerele-
ri, bir terbiye-i vahide, bir kanun-u vahdetle, bir tek mer-
kezden idare edildiklerinden, külfet ve meflakkat ve mas-
raf, o kadar sühulet peyda eder ki, kesretle terbiye edi-
len tek bir semereye müsavi olurlar; demek kesret ve ta-
addüd-ü merkez, her semere için, kemiyetçe bütün a¤aç
kadar külfet ve masraf ve cihazat ister. Fark, yaln›z key-
fiyetçedir. Nas›l ki bir tek nefere lâz›m teçhizat-› askeri-
yeyi yapmak için, orduya lâz›m bütün fabrikalar kadar
fabrikalar lâz›md›r; demek ifl, vahdetten kesrete geçse,
efrat adedince—kemiyet cihetiyle—külfet ziyadeleflir. ‹fl-
te her nevide bilmüflahede görünen sühulet-i fevkalâde,
elbette vahdetten, tevhitten gelen bir yüsr ve sühuletin
eseridir.

Elhâs›l: Bir cinsin bütün enva›, bir nev’in bütün efra-
d›, aza-i esasîde muvafakat ve müflabehetleri nas›l ispat
ederler ki, tek bir Sâniin masnular›d›r; çünkü vahdet-i ka-
lem ve ittihad-› sikke öyle ister; öyle de, bu meflhut sü-
hulet-i mutlaka ve külfetsizlik, vücup derecesinde icap
eder ki, bir Sâni-i Vahid’in eserleri olsun. Yoksa imtina
derecesine ç›kan bir suubet o cinsi, in’idama ve o nev’i,
ademe götürecekti.
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küll: bütün, tüm.
küll-i âlem: âlemin tamam›.
küllî: bütüne ait.
Lem’a: par›lt›.
masnu: sanatl› olarak yarat›lm›fl
varl›klar.
masraf: gider, harcama.
meflakkat: zorluk, güçlük.
meflhut: görünen.
meyvedar: meyveli.
muvafakat: uygunluk.
müsavi: eflit, denk.
müflabehet: benzeyifl.
nefer: asker, er.
nevi: tür.
peyda etmek: meydana gelmek.
Sâni: her fleyi sanatl› bir flekilde
yaratan Allah.
Sâni-i Vahit: bir olan ve her fleyi
sanatla yaratan Allah.
semere: meyve, sonuç.
sikke: mühür.
suubet: güçlük, zorluk.
sühulet: kolayl›k.
sühulet-i fevkalâde: ola¤anüstü
kolayl›k.
sühulet-i mutlaka: sonsuz ve s›-
n›rs›z kolayl›k.
taaddüd-ü merkez: merkezin
çoklu¤u.
teçhizat-› askeriye: askerî dona-
n›m.
terbiye: yetifltirme.
terbiye-i vahit: tek bir terbiye.
tevahhut: tek olma.
turra: mühür, damga.
vahdet: birlik, teklik.
vahdet-i kalem: kalem birli¤i.
vücup: varl›¤› gerekli ve zorunlu
olma.
yüsr: kolayl›k.
zîhayat: hayat sahibi, canl›lar.
ziyadeleflme: artma.

adem: yokluk.
aza-i esasî: temel organlar.
bilmüflahede: görerek.
cihazat: organlar.
cihet: yön.
cüz: k›s›m, parça.
cüz’î: parçaya ait.
derece: de¤er.

efrat: fertler.
enva: türler, cinsler.
hatem: mühür, damga.
hesaps›z: say›s›z.
icap: gerekli, gerekme hâli.
ihya: hayat vermek.
imtina: imkâns›zl›k.
in’idam: yok olma.

ispat: flahit, tan›k.
ittihad-› sikke: mühür birli¤i.
kanun-u vahdet: birlik kanu-
nu.
kemiyet: say›ca.
kesret: çokluk.
keyfiyet: nitelik, özellik.
külfet: zahmet, zorluk.



Velhâs›l, Cenab-› Hakka isnat edilse, bütün eflya bir
tek fley gibi bir sühulet peyda eder; e¤er esbaba isnat
edilse, her bir fley bütün eflya kadar suubet peyda eder.
Madem öyledir; kâinatta flu görünen fevkalâde ucuzluk
ve flu göz önündeki hadsiz mebzuliyet, sikke-i vahdeti gü-
nefl gibi gösterir. E¤er, gayet mebzuliyetle elimize geçen
flu sanatl› meyveler Vahid-i Ehad’in mal› olmazsa, bütün
dünyay› verse idik, bir tek nar› yiyemezdik.

Onuncu Lem’a
Tecelli-i cemaliyeyi gösteren hayat, nas›l bir bürhan-›

ehadiyettir, belki bir çeflit tecelli-i vahdettir; tecelli-i celâ-
li izhar eden memat dahi bir bürhan-› vahidiyettir.

Evet, meselâ, 
1 '¤rYn’rG oπnãnŸrG !nh , nas›l ki günefle karfl›

parlayan ve akan büyük bir ›rma¤›n kabarc›klar› ve ze-
min yüzünün mütelemmi fleffafat›, güneflin aksini ve ›fl›-
¤›n› göstermek suretiyle, günefle flahadet ettikleri gibi; o
katarat›n ve fleffafat›n gurubuyla gitmeleriyle beraber, ar-
kalar›ndan yeni gelen katarat taifeleri ve fleffafat kabile-
leri üstünde yine güneflin cilveleri haflmetle devam› ve
›fl›¤›n›n tecellisi ve noksans›z istimrar›, kat’iyen flahadet
eder ki, sönüp yanan, de¤iflip tazelenen, gelip parlayan
misalî güneflçikler ve ›fl›klar ve nurlar bir bâkî, daimî, âlî,
tecellisi zevalsiz bir tek güneflin cilveleridir. Demek o par-
layan kataratlar, zuhuruyla ve gelmeleriyle güneflin vücu-
dunu gösterdikleri gibi, guruplar›yla, zevalleriyle, güne-
flin bekas›n› ve devam›n› ve birli¤ini gösteriyorlar.

aksi: yans›mas›.
âlî: yüce, yüksek.
bâkî: devaml›, sürekli.
beka: devaml›l›k, süreklilik.
bürhan-› ehadiyet: Allah'›n birli-
¤inin her bir varl›k üzerinde, ayr›
ayr› tecellisinin delili.
bürhan-› vahidiyet: Allah’›n birli-
¤inin ispat›.
cilve: yans›ma, görünme.
daimî: sürekli, devaml›.
esbap: sebepler.
fevkalâde: ola¤anüstü.
gayet: son derece.
gurup: batma, batmak.
hadsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
haflmet: heybet, büyüklük.
isnat: dayand›rma.
istimrar: devaml›l›k.
izhar: aç›¤a vurma.
kabile: topluluk.
katarat: damlalar.
kat’iyen: kesinlikle.
lem’a: par›lt›.
mebzuliyet: ucuzluk, bolluk.
memat: ölüm.
misalî: asl›n›n benzeri olan.
mütelemmi: par›ldayan.
noksan: eksik.
nur: ayd›nl›k.
peyda etmek: meydana gelmek.
sikke-i vahdet: birlik mührü.
suret: flekil.
suubet: güçlük, zorluk.
sühulet: kolayl›k.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
fleffafat: fleffaf maddeler.
taife: topluluk.
tecelli: yans›ma, görüntü.
tecelli-i celâl: büyüklük ve hafl-
metin görüntüsü.

tecelli-i cemal: cemal tecelli-
si.
tecelli-i vahdet: birlik tecelli-
si.
Vahid-i Ehad: bir olan ve bir-

li¤i her bir fleyde tecelli eden
Allah.
velhâs›l: k›sacas›.
vücut: varl›k.
zemin: yer.

zeval: yok olma, sona erme.
zevalsiz: sona ermeyen, yok
olmayan.
zuhur: meydana ç›kma, gö-
rünme.

1. En yüce s›fatlar Allah’›nd›r. (Nahl Suresi: 60.)
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Aynen öyle de, flu mevcudat-› seyyale, vücutlar›yla ve
hayatlar›yla Vacibü’l-Vücud’un vücup ve vücuduna ve
ehadiyetine flahadet ettikleri gibi, zevalleriyle, ölümleriy-
le o Vacibü’l-Vücud’un ezeliyetine, sermediyetine ve
ehadiyetine flahadet ederler.

Evet, gece-gündüz, k›fl ve yaz, as›rlar ve devirlerin de-
¤iflmesiyle gurup ve uful içinde teceddüt eden ve tazele-
nen masnuat-› cemîle, mevcudat-› lâtife, elbette bir âlî ve
sermedî ve daimüttecelli bir Cemal Sahibinin vücut ve
beka ve vahdetini gösterdikleri gibi; o masnuat, esbab-›
zahiriye-i süfliyeleriyle beraber zeval bulup ölmeleri, o
esbab›n hiçli¤ini ve bir perde oldu¤unu gösteriyorlar. fiu
hâl kat’iyen ispat eder ki, flu sanatlar, flu nak›fllar, flu cil-
veler bütün esmas› kudsiye ve cemîle olan bir Zat-› Ce-
mîl-i Zülcelâl’in tazelenen sanatlar›d›r, tahavvül eden na-
k›fllar›d›r, taharrük eden âyineleridir, birbiri arkas›ndan
gelen sikkeleridir, hikmetle de¤iflen hatemleridir.

Elhâs › l : fiu kitab-› kebir-i kâinat, nas›l ki vücut ve
vahdete dair ayat-› tekviniyeyi bize ders veriyor; öyle de,
o Zat-› Zülcelâl’in bütün evsaf-› kemaliye ve cemaliye ve
celâliyesine de flahadet eder ve kusursuz ve noksans›z
kemal-i zatîsini ispat ederler. Çünkü, bedihîdir ki, bir
eserde kemal, o eserin menfle ve mebdei olan fiilin ke-
maline delâlet eder. Fiilin kemali ise, ismin kemaline; ve
ismin kemali s›fat›n kemaline; ve s›fat›n kemali fle’n-i za-
tînin kemaline; ve fle’nin kemali o zat-› zîfluunun kemali-
ne hadsen ve zarureten ve bedaheten delâlet eder.
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ye ve celâliye: Cenab-› Hakk›n
mükemmel, güzel ve büyüklük
s›fatlar›.
ezeliyet: öncesi, bafllang›c› olma-
ma.
gurup: batma.
hadsen: sezerek, çabuk bir anla-
y›flla.
hâl: durum.
hatem: mühür, damga.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak faydal› ve tam ye-
rinde olmas›.
ispat: kan›tlama.
kat’iyen: kesinlikle.
kemal: mükemmellik, kusursuz-
luk.
Kemal-i Zatî: Allah’›n, Zat›n›n mü-
kemmelli¤i, kusursuzlu¤u.
kitab-› kebir-i kâinat: büyük kâ-
inat kitab›.
kudsiye: kutsal, kusursuz ve yü-
ce.
masnuat: sanatl› olarak yarat›l-
m›fl varl›klar.
masnuat-› cemîle: güzel ve sa-
natl› yarat›lm›fl varl›klar.
mebde: bafllang›ç.
menfle: kaynak.
mevcudat-› lâtife: çok hofl ve
çok güzel varl›klar.
mevcudat-› seyyale: ak›p giden
varl›klar.
nak›fl: iflleme.
noksans›z: eksiksiz.
sanat: ustaca ve güzelce yarat›l-
m›fl varl›klar.
sermedî: sürekli, devaml›.
sermediyet: süreklilik, sonsuzluk.
sikke: mühür, iflaret.
s›fat: nitelik, özellik.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
fle’n: kabiliyet; özellik.
fle’n-i zatî: zat›n lâz›m› olan ve
hiç ayr›lmayan kabiliyet.
taharrük: hareket etme.
tahavvül: de¤iflme.
teceddüt: yenilenme.
uful: bat›fl.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zorunlu
olan, var olmak için hiç bir sebe-
be ihtiyac› olmayan Allah.
vahdet: birlik.
vücup: varl›¤› gerekli ve zorunlu
olma.
vücut: beden; varl›k, var olufl.
zarureten: zorunlu olarak.
Zat-› Cemîl-i Zülcelâl: s›n›rs›z yü-
celik, haflmet ve güzellik sahibi
Allah.
zat-› zîfluun: kabiliyetler sahibi
zat.
Zat-› Zülcelâl: celâl ve büyüklük
sahibi zat, Allah.
zeval: yok olma, sona erme.

âlî: yüce.
ayat-› tekviniye: yarat›l›fla
ait ayetler, deliller.
âyine: ayna.
bedaheten: apaç›k olarak.
bedihî: apaç›k, belli.
beka: devaml›l›k, süreklilik.
Cemal Sahibi: sonsuz güzellik

sahibi olan Allah.
cemîle: çok güzel.
cilve: yans›ma görünme.
daimüttecelli: aral›ks›z görü-
nen, tecelli eden.
dair: ait, ilgili.
delâlet: delil olma, gösterme.
ehadiyet: Allah’›n her bir fley-

de birli¤ini göstermesi.
elhâs›l: sonuç olarak.
esbab-› zahiriye-› süfliye:
görünürdeki basit ve de¤ersiz
sebepler.
esbap: sebepler.
esma: isimler.
evsaf-› kemaliye ve cemali-



Meselâ, nas›l ki kusursuz bir kasr›n mükemmel olan

nukufl ve tezyinat›, arkalar›nda bir usta ef’alinin mükem-

meliyetini gösterir; o ef’alin mükemmeliyeti, o fail usta-

n›n rütbelerini gösteren ünvanlar› ve isimlerinin mükem-

meliyetini gösterir; ve o esma ve ünvanlar›n›n mükem-

meliyeti, o ustan›n sanat›na dair s›fatlar›n›n mükemmeli-

yetini gösterir; ve o sanat ve s›fatlar›n›n mükemmeliyeti,

o sanat sahibinin fluun-u zatiye denilen kabiliyet ve isti-

dad-› zatiyesinin mükemmeliyetini gösterir; ve o fluun ve

kabiliyet-i zatiyenin mükemmeliyeti, o ustan›n mahiyet-i

zatiyesinin mükemmeliyetini gösterdi¤i misillü; aynen

öyle de, flu kusursuz, fütursuz, 
1 mQƒo£oa røpe i'ônJ rπng s›rr›na

mazhar olan flu âsâr-› meflhude-i âlem, flu mevcudat-›

muntazama-i kâinatta olan sanat ise, bilmüflahede, bir

Müessir-i Züliktidar’›n kemal-i ef’aline delâlet eder; o ke-

mal-i ef’al ise, bilbedahe o Fail-i Zülcelâl’in kemal-i es-

mas›na delâlet eder; o kemal-i esma ise, bizzarure o es-

man›n Müsemma-i Zülcemal’inin kemal-i s›fât›na delâlet

ve flahadet eder; o kemal-i s›fat ise, bilyakîn o Mevsuf-u

Zülkemal’in kemal-i fluununa delâlet ve flahadet eder; o

kemal-i fluun ise, bihakkalyakîn o Zîfluun’un kemal-i za-

t›na öyle delâlet eder ki, bütün kâinatta görünen bütün

enva-› kemalât, Onun kemaline nispeten sönük bir z›ll-i

zay›f suretinde bir Zat-› Zülkemal’in ayat-› kemali ve ru-

muz-u celâli ve iflarat-› cemali oldu¤unu gösterir.

âsâr-› meflhude-i âlem: âlemde-
ki görünen eserler.
ayat-› kemal: mükemmelli¤in
delilleri.
bihakkalyakîn: do¤rulu¤undan
asla flüphe olmayacak bir flekilde.
bilbedahe: apaç›k bir flekilde.
bilmüflahede: görme derecesin-
de.
bilyakîn: flüphesiz, kesin olarak
bilme.
bizzarure: mecburen.
dair: ait, ilgili.
delâlet: delil olma, gösterme.
ef’al: fiiller.
enva-› kemalât: mükemmellik
çeflitleri.
esma: isimler.
fail: ifli yapan.
Fail-i Zülcelâl: sonsuz celâle sa-
hip fiil sahibi Allah.
fütursuz: kusursuz.
istidad-› zatiye: zatî kabiliyet.
iflarat-› cemal: güzellik iflaretleri.
kabiliyet-i zatiye: kifliye ait kabi-
liyet.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
kas›r: köflk, saray.
kemal: mükemmellik, kusursuz-
luk.
kemal-i ef’al: fiillerin mükem-
melli¤i.
kemal-i esma: isimlerin mükem-
melli¤i.
kemal-i s›fât: s›fatlar›n mükem-
melli¤i.
kemal-i fluun: hâl, keyfiyet ve
kabiliyetlerin mükemmelli¤i.
kemal-i zat: zat›n mükemmelli¤i,
kusursuzlu¤u.
mahiyet-i zatiye: kiflili¤in, flah-
siyetin özelli¤i; kiflisel kimlik.
mazhar: ayna, bir fleyin göründü-
¤ü yer.
mevcudat-› muntazama-i kâ-
inat: kâinattaki düzenli varl›klar.
Mevsuf-u Zülkemal: mükem-
mellik sahibi olarak nitelenmifl
olan Allah.
misillü: gibi.
Müessir-i Züliktidar: güç, iktidar
sahibi  ve eseri yaratan Allah.
mükemmeliyet: mükemmellik,
eksiksizlik.
Müsemma-i Zülcemal: sonsuz
güzelli¤e sahip isim sahibi Allah.
nispeten: oranla.
nukufl: nak›fllar, ifllemeler.
rumuz-u celâl: büyüklük iflaret-
leri.

rütbe: derece.
sanat: ustal›k; eser.
suret: flekil, biçim.
s›fat: nitelik, özellik.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.

fluun: kabiliyetler; ifller.

fluun-u zatiye: flah›stan, kifli-
likten ayr› düflünülemeyen
ve zat›n, kiflili¤in gere¤i olan
hâl, keyfiyet ve kabiliyetler.

tezyinat: süslemeler.
ünvan: ad.
zîfluun: kabiliyetler, ifller sahi-
bi.
z›ll-i zay›f: zay›f bir gölge.

1. En küçük bir kusur görüyor musun? (Mülk Suresi: 3.) 
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Günefller Kuvvetinde On Birinci Lem’a:

On Dokuzuncu Sözde tarif edilen kitab-› kebirin ayet-i
kübras› ve o Kur’ân-› kebirdeki ‹sm-i Azam› ve o flecere-i
kâinat›n çekirde¤i ve en münevver meyvesi ve o saray-›
âlemin günefli ve âlem-i ‹slâmiyetin bedr-i münevveri ve
rububiyet-i ‹lâhiyenin dellâl-› saltanat› ve t›ls›m-› kâinat›n
keflflaf-› zîhikmeti olan Seyyidimiz Muhammedü’l-Emin
Aleyhissalâtü Vesselâm, bütün enbiyay› sâyesi alt›na alan
risalet cenah› ve bütün âlem-i ‹slâm› himayesine alan ‹s-
lâmiyet cenahlar›yla, hakikatin tabakat›nda uçan ve bü-
tün enbiya ve mürselîni, bütün evliya ve s›dd›kîni ve bü-
tün asfiya ve muhakkikîni arkas›na al›p, bütün kuvvetiy-
le vahdaniyeti gösterip, arfl-› ehadiyete yol aç›p gösterdi-
¤i iman-› billâh ve ispat etti¤i vahdaniyet-i ‹lâhiyeye hiç
vehim ve flüphenin haddi var m› ki, kapatabilsin ve per-
de olabilsin?

Madem On Dokuzuncu Sözde ve On Dokuzuncu
Mektupta o bürhan-› kàt››n âbülhayat-› marifetinden On
Dört Reflha ve On Dokuz ‹flarat ile o zat-› mu’ciznüma-
n›n enva-› mu’cizat›yla beraber, icmalen bir derece tarif
ve beyan etmifliz; flurada flu iflaret ile iktifa edip, o vah-
daniyetin bürhan-› kàt››n› tezkiye eden ve s›dk›na flaha-
det eden esasata iflaret suretinde bir salâvat-› flerife ile
hatmederiz:
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enbiya: peygamberler.
enva-i mu’cizat: mu’cizelerin çe-
flitleri.
esasat: esas ve temel özellikler.
evliya: Allah dostlar›.
haddi: gücü.
hakikat: gerçek.
hatmetme: bitirme.
himaye: koruma.
icmal: k›saca, özet olarak.
iktifa: yeterli bulma.
iman-› billâh: Allah’a iman.
‹sm-i Azam: Cenab-› Hakk›n bin
bir isminden en büyük ve mana-
ca di¤er isimleri kuflatm›fl olan›.
iflarat: iflaretler.
keflflaf-› zîhikmet: hikmet sahibi
keflfedici, aç›c›.
kitab-› kebir: büyük kitap; kâ-
inat.
Kur’ân-› Kebir: büyük Kur’ân-›
Kerîm; kâinat.
lem’a: par›lt›.
muhakkikîn: hakikati bulup
meydana ç›karanlar.
Muhammedü’l-Emin: güvenilir
Muhammed.
münevver: nurlanm›fl.
mürselîn: peygamberler.
reflha: s›z›nt›, damla.
risalet: elçilik, peygamberlik.
rububiyet-i ‹lâhiye: Allah’›n, var-
l›klar› yarat›p ihtiyaçlar›n› verme-
si, onlar› yetifltirmesi ve idare et-
mesi.
salâvat-› flerife: Peygamber
Efendimiz için yap›lan rahmet du-
as›.
saray-› âlem: âlem saray›.
sâye: gölge.
Seyyid: Efendimiz Hz. Muham-
med.
suret: flekil, biçim.
s›dd›kîn: do¤ru sözlü olanlar.
s›dk: do¤ruluk.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
flecere-i kâinat: kâinat a¤ac›.
flüphe: kuflku.
tabakat: tabakalar.
tarif: tan›tma.
tezkiye: temize ç›karma,.
t›ls›m-› kâinat: kâinat›n gizli s›rr›.
vahdaniyet: Allah’›n birli¤i ve
varl›¤›.
vahdaniyet-i ‹lâhiye: Allah’›n bir
ve tek olmas›.
vehim: zan, flüphe.
zat-› mu’ciznüma: mu’cize gös-
teren zat.

âbülhayat-› marifet: Allah’›
tan›ma ve bilmeyi sa¤layan ,
bilgi verici kaynak
âlem-i ‹slâm: ‹slâm  dünyas›.
âlem-i ‹slâmiyet: ‹slâm dün-
yas›.
Arfl-› Ehadiyet: Cenab-› Al-
lah’›n tekli¤inin en azamî

mertebede tezahür etti¤i ma-
kam.
asfiya: Hz. Peygamberin vâri-
si hükmünde, onun meslek
ve gayelerini hayata geçirme-
ye ve tatbike çal›flan âlim zat-
lar.
ayet-i kübra: en büyük delil.

bedr-i münevver: nurlanm›fl
dolunay.
beyan: aç›klama.
bürhan-› kàt›: en sa¤lam, en
kesin delil.
cenah: kanat, taraf.
dellâl-› saltanat: saltanat›n
ilânc›s›.
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âlem-i gayp: gayp âlemleri.
bürhan: delil.
bürhan-› nat›k: konuflan delil;
Peygamberimiz.
celâl: büyüklük, azamet, ululuk.
delâlet: delil olma, gösterme.
dellâl: ilân edici.
Fât›r-› Âlem: kâinat› benzersiz bir
flekilde yaratan Allah.
fihriste: içindekiler.
hakikat: gerçek.
Hâl›k-› Kâinat: kâinat›n yarat›c›s›,
Allah.
harika: ola¤anüstü vas›flar.
haslet: huy; iyi özellik.
hilâf-› hakikat: gerçe¤e z›t.
icma: fikir birli¤i.
ittifak: birleflme; fikir birli¤i etme.
kâinat: tüm varl›klar.
kemalât: mükemmellikler, güzel-
likler.
keramet: Allah’›n velî kullar›nda
görülen ola¤anüstü hâller.
keflflaf: keflfeden, açan.
maksat: amaç, gaye.
malik: sahip.
melekût: melekler ve ruhlar âle-
mi.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› Allah’›n fiil-
leri ve iflleri.
muhakkak: gerçek, do¤ru.
nizam: düzen.
nur: ayd›nl›k.
Rabbanî: Allah’a ait.
rahmet: ac›ma, merhamet etme.
resul: peygamber.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n, var-
l›klar›n ihtiyaçlar›n› gidermesi, on-
lar› yetifltirmesi, terbiyesi, sevk
ve idare etmesi.
seciye: huy, güzel ahlâk.
s›dd›k: do¤ru söyleyen.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
flahid-i sad›k: do¤ru sözlü flahit.
flahsiyet-i maneviye: manevî ki-
flilik.
fleriat: ‹slâm›n bütün hükümleri.
tahkik: araflt›rma.
tasdik: do¤rulama.
tenzih: yanl›fltan, kusurdan uzak
tutma.
timsal: örnek, numune.
t›ls›m: gizli s›r.
ulviyet: yücelik, ululuk.
vahdaniyet: Allah’›n birli¤i.
vahiy: Cenab-› Hakk›n diledi¤i
hükümleri, s›rlar› ve hakikatleri
peygamberlere bildirmesi.
vücub-u vücut: varl›¤›n gerekli
ve zorunlu olmas›.
zahir: görünen.
zat›nda: flahs›nda.

1. Allah’›m! Senin vücub-u vücuduna ve vahdaniyetine delâlet eden ve Senin celâline, cema-
line ve kemaline flahadet eden; gördü¤ünü önce kendisi tasdik eden flahid-i sad›k ve tahkik
edici bürhan-› nat›k, peygamber ve resullerin efendisi ve onlar›n icma ve tasdik ve mu’cize-
lerinin s›rr›n› tafl›yan, evliya ve s›dd›klar›n önderi ve onlar›n da ittifak ve tahkik ve keramet-
lerinin s›rr›n› kendinde bulunduran, apaç›k mu’cizelerin, zahir harikalar›n, muhakkak, kesin ve
kendisini do¤rulayan delillerin sahibi; zat›nda k›ymetli hasletlerin, vazifesinde yüce huylar›n,
fleriat›nda yüksek seciyelerin maliki—ki, bütün bunlar, mükemmel ve kendisini hilâf-› hakikat
konuflmaktan tenzih ederler—Kur’ân’› indiren Allah’›n, indirilen Kur’ân’›n ve kendisine Kur’ân
inen zat›n icma›yla, Rabbanî vahyin inifl yeri, âlem-i gayp ve melekûtu gezip dolaflan, ruhlar›
müflahede edip meleklerle arkadafll›k eden, flah›s, nev ve cinsiyle kâinattaki kemalât›n fihris-
tesi, yarat›l›fl a¤ac›n›n en nurlu meyvesi, hakk›n kandili, hakikatin bürhan›, rahmetin timsali,
muhabbetin misali, kâinat t›ls›m›n›n keflflaf›, rububiyet saltanat›n›n dellâl›, flahsiyet-i manevi-
yesinin ulviyetiyle kâinat›n yarat›l›fl›ndan Fât›r-› Âlem’in maksad› oldu¤unu gösteren, kanun-
lar›n›n geniflli¤i ve kuvvetiyle kâinat› düzene koyan Zat›n nizam› ve Hâl›k-› Kâinat’›n kanunu
oldu¤unu gösteren fleriat›n sahibi,
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»/ænH nôp°TÉn©ne oørënf Énfpóu«°nS ,pπnªrLn’rG pøn°ùrMn’rG pΩÉn¶uædG Gnò'¡pH pøjuódG Gnò'g
$G pórÑnY oørH oósªnëoe ,nÚ/æperDƒoŸrG nôp°T'É©ne oørënf p¿ÉnÁ/’rG n‹pG Énæj/ór¡nenh nΩnO'G
pâneGnOÉne päÉnª«/∏r°ùsàdG tºnJnGnh päGnƒn∏s°üdG oπn°†ranG p¬r«n∏nY pÖp∏s£oªrdG pórÑnY pørH
n¥són°üoªrdG n¥pOÉs°üdG nópgÉs°ûdG n∂pd'P s¿pÉna @ oäGnƒ'ªs°ùdGnh o¢VrQn’rG
n∞r∏nN pôn°ûnÑrdG p∫Én«rLn’p Ékªu∏n©oenh ,ÉkjpOÉnæoe pOÉn¡r°Tn’rG p¢ShoDhoQ '¤nY oón¡r°ûnj

/¬pàsjuópL pánjÉn̈ pHnh /¬pJsƒob p™«/ªnépH Évjpƒr∏oY kAGnópf ,pQÉn£rbn’rGnh pQÉn°ürYn’rG
oón¡r°TnG { /¬pfÉnÁ/G p∫ÉnªnµpHnh /¬pfÉnærÄpªrWpG pIsƒo≤pHnh /¬pbƒoKoh pánjÉn¡pæpHnh

1 .z o¬nd n∂j/ôn°T n’ o√nórMnh *G s’pG n¬'dpG n’ r¿nG

Günefller Kuvvetinde On ‹kinci Lem’a
fiu Yirmi ‹kinci Sözün On ‹kinci Lem’as›, öyle bir

bahr-i hakaiktir ki, bütün Yirmi ‹ki Söz ancak onun yir-
mi iki katresi; ve öyle bir menba-› envard›r ki, flu Yirmi
‹ki Söz, o güneflten ancak yirmi iki lem’as›d›r. Evet o yir-
mi iki adet Sözlerin her birisi, sema-i Kur’ân’da parlayan
bir tek necm-i ayetin bir lem’as› ve bahr-i Furkan’dan
akan bir ayetin ›rma¤›ndan tek bir katresi ve bir kenz-i
azam-› Kitabullahta her biri bir sandukça-i cevahir olan
ayetlerin bir tek ayetinin bir tek incisidir. ‹flte On Doku-
zuncu Sözün On Dördüncü Reflhas›nda bir nebze tarif
edilen o Kelâmullah, ‹sm-i Azamdan, Arfl-› Azamdan,
rububiyetin tecelli-i azam›ndan nüzul edip, ezeli ebede 
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din: Allah taraf›ndan belirlenen
ve peygamberler vas›tas›yla in-
sanlara tebli¤ edilen, insanlara
dünya ve ahirette saadet yollar›-
n› gösteren sistem.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
ezel: bafllang›c›, öncesi olmama.
gayet: son derece.
iman: inanma.
‹sm-i Azam: Cenab-› Hakk›n bin
bir isminden en büyük ve mana-
ca di¤er isimleri kuflatm›fl olan›.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
katre: damla.
Kelâmullah: Allah’›n kelâm›,
Kur’ân-› Kerîm.
kemal-i iman: iman›n mükem-
melli¤i.
kenz-i azam-›  Kitabullah: Al-
lah’›n kitab›n›n büyük hazinesi.
Kitabullah: Allah’›n kitab›,
Kur’ân-› Kerîm.
kuvvet-i itminan: iman kuvveti.
k›t’a: yer yüzündeki yedi büyük
kara parças›ndan her biri.
lem’a: par›lt›.
menba-› envar: nurlar›n kayna¤›.
Muhammed: Peygamberimiz.
mükemmel: kusursuz; olgun.
mü’min: iman eden.
nebze: bir parça.
necm-i ayet: ayetin y›ld›z›.
nida: seslenme.
nihayetsiz: sonsuz.
nizam: düzen.
nüzul: inme.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n, var-
l›klar›n ihtiyaçlar›n› gidermesi, on-
lar› yetifltirmesi, terbiyesi, sevk
ve idare etmesi.
salât: Peygamberimize dua.
salâvat: Peygamberimize rahmet
ve esenlik dileme.
sandukça-i cevahir: cevherler
sand›¤›.
seda: ses.
selâm: selâmet, esenlik.
sema-i Kur’ân: Kur’ân semas›.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
flahid-i sad›k: do¤ru sözlü flahit.
fleriat: ‹lâhî kanunlar; ‹slâmiyet.
flerik: ortak.
tanzim: düzenleme, tertipleme.
tarif: tan›tma.
tasdik: onaylama.
tecelli-i azam: en büyük tecelli,
görünüm.
ulvî: yüce, yüksek.
Zat: Allah.

Abdullah: Hz. Muhammed’in
babas›.
Abdülmuttalip: Hz. Muham-
med’in dedesi.
Arfl-› Azam: Allah’›n kudret

ve saltanat›n›n en büyük da-
iresi.
as›r: yüzy›l.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.

bahr-i Furkan: hak ile bat›l›
ay›ran Kur’ân denizi.
bahr-i hakaik: apaç›k haki-
katler denizi.
ciddiyet: ciddîlik.

1. Evet, kâinat› bu eksiksiz nizam ile tanzim eden Zatt›r ki, bu dini, bu en güzel ve mükem-
mel nizam›yla ortaya koymufltur. Biz insanlar›n efendisi ve biz mü’minlere iman yolunu gös-
teren, Abdullah bin Abdülmuttalip o¤lu Muhammed’e salât eyle. Ona yer ve gökler durduk-
ça en üstün salâvatlar ve en mükemmel selâmlar olsun. ‹flte, bu gördü¤ünü önce kendisi tas-
dik eden flahid-i sad›k flahitlerin huzurunda, as›rlar›n ve k›t’alar›n gerisinden bütün kuvvetiy-
le gayet ciddiyetiyle, nihayetsiz güveniyle, kuvvet-i itminan›yla ve kemal-i iman›yla, ulvî bir
seda ile flöyle nida edip bildiriyor: “Allah’tan baflka hiçbir ilâh bulunmad›¤›na flahadet ederim.
O tektir ve Onun hiçbir fleriki yoktur.”

n



raptedecek, ferfli arfla ba¤layacak bir vüs’at ve ulviyet
içinde, bütün kuvvetiyle ve ayat›n›n bütün kat’iyetiyle

mükerreren 
1 nƒog s’pG n¬'dpG nB’ der, bütün kâinat› iflhat eder; ve

flahadet ettirir. Evet, 2 rºndÉnY rónfnõ«pe rônHGnônH nƒog s’pG n¬'dpG n’.

Evet, o Kur’ân’a selim bir kalp gözüyle baksan göre-
ceksin ki; cihat-› sittesi öyle parl›yor, öyle fleffaft›r ki, hiç-
bir zulmet, hiçbir dalâlet, hiçbir flüphe ve rayb, hiçbir hi-
le, içine girmeye ve daire-i ismetine duhule fürce bula-
maz. Çünkü, üstünde sikke-i i’caz, alt›nda bürhan ve de-
lil, arkas›nda nokta-i istinad› mahz-› vahy-i Rabbanî,
önünde saadet-i dâreyn, sa¤›nda akl› istintak edip tasdi-
kini temin, solunda vicdan› istiflhat ederek teslimini tes-
pit, içi bilbedahe safî hidayet-i Rahmaniye, üstü bilmüfla-
hede halis envar-› imaniye, meyveleri biaynelyakîn ke-
malât-› insaniye ile müzeyyen asfiya ve muhakkikîn-i ev-
liya ve s›dd›kîn olan o lisan-› gayb›n sinesine kula¤›n› ya-
p›flt›r›p dinlesen, derinden derine gayet munis ve mukni,
nihayet ciddî ve ulvî ve bürhan ile mücehhez bir seda-i

semavî ifliteceksin ki; öyle bir kat’iyetle nƒog s’pG n¬'dpG nB’ der ve

tekrar eder ki, hakkalyakîn derecesinde söyledi¤ini, ay-
nelyakîn gibi bir ilm-i yakîni sana ifade ve ifaza ediyor.

Elhâs › l : Her birisi birer günefl olan Resul-i Ekrem
Aleyhissalâtü Vesselâm ile Furkan-› Ahkem ki, biri
âlem-i flahadetin lisan› olarak bin mu’cizat içinde bütün
enbiya ve asfiyan›n taht-› tasdiklerinde ‹slâmiyet ve risa-
let parmaklar›yla iflaret ederek bütün kuvvetiyle gösterdi-
¤i bir hakikati, di¤eri âlem-i gayb›n lisan› hükmünde, k›rk 

âlem: bütün yarat›lm›fllar.
âlem-i gayp: varl›¤› kesin olan
görülmeyen âlem.
âlem-i flahadet: gözle gördü¤ü-
müz âlem, kâinat.
asfiya: Hz. Peygamberin vârisi
hükmünde, onun meslek ve ga-
yelerini hayata geçirmeye ve tat-
bike çal›flan âlim zatlar.
ayat: Kur’ân ayetleri.
aynelyakîn: gözle görür derece-
de inanma.
biaynelyakîn: görür gibi bilme.
bilbedahe: apaç›k bir flekilde.
bilmüflahede: görerek, bizzat fla-
hit olarak.
cihat-› sitte: alt› cihet, alt› taraf.
daire-i ismet: kusursuzluk daire-
si; masumluk dairesi.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak.
derece: mertebe, kademe.
duhul: içeri girme.
elhâs›l: sonuç olarak.
enbiya: peygamberler.
envar-› imaniye: iman nurlar›.
ferfl: yeryüzü.
Furkan-› Ahkem: do¤ruyu yan-
l›fltan, hakk› bat›ldan ay›rarak
hükmeden Kur’ân-› Kerîm.
fürce: boflluk, aç›kl›k.
hakkalyakîn: yaflayarak bilme.
hidayet-i Rahmaniye: Rahman
olan Allah’›n hidayeti.
ifaza: feyizlendirme.
ilâh: kendisine ibadet edilen var-
l›k.
ilm-i yakîn: ilmî delillere daya-
nan kesin bilgi.
istintak: konuflturma.
istiflhat: delil olarak ileri sürme.
iflhat: flahit gösterme.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
kemalât-› insaniye: insana ait ol-
gunluklar, mükemmellikler.
Lâilâhe illâ Hû: ondan baflka ilâh
yoktur.
lisan-› gayp: görünmeyen âlemin
dili.
mahz-› vahy-i Rabbanî: Allah’›n
vahyinin tâ kendisi.
mu’cizat: mu’cizeler.
muhakkikîn-i evliya: evliyalar›n
gerçekleri araflt›ran k›sm›.
mukni: ikna edici.
munis: cana yak›n, dost.

mücehhez: donat›lm›fl, do-
nanm›fl.
mükerrer: tekrarlanm›fl.
müzeyyen: süslenmifl.
nokta-i istinat: dayanak
noktas›.
rapt: ba¤lama.
rayb: flüphe.
risalet: peygamberlik.
saadet-i dâreyn: dünya ve

ahiret mutlulu¤u.
seda-i semavî: semavî ses.
selim: sa¤lam, temiz.
sikke-i i’caz: mu’cizelik iflare-
ti.
s›dd›kîn: do¤ru sözlü olanlar.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
fleffaf: saydam, içinden ›fl›k
geçen.
taht-› tasdik: onay alt›nda.

tasdik: do¤rulama.

teslimini tespit: do¤rulu¤unu
ispat ettirmek.

ulviyet: yücelik.

vicdan: insan›n iyiyi kötüden
ay›rabilmesini sa¤layan bir
duygu.

vüs’at: genifllik.

zulmet: karanl›k.

1. Ondan baflka ilâh yoktur. (Bakara Suresi 163; Âl-i ‹mran Suresi: 2; ...)
2. Âlem hep beraber “Lâ ilâhe illâ Hû” diyor.
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vücuh-u i’caz içinde, kâinat›n bütün ayat-› tekviniyesinin
taht-› tasdiklerinde, hakkaniyet ve hidayet parmaklar›yla
iflaret edip bütün ciddiyetle gösterdi¤i ayn› hakikati, o
hakikat güneflten daha bâhir, gündüzden daha zahir ol-
maz m›?

Ey dalâletâlûd mütemerrit insanc›k! (HAfi‹YE) Atefl böce-
¤inden daha sönük kafa fenerinle nas›l flu günefllere kar-
fl› gelebilirsin, onlardan isti¤na edebilirsin, üflemekle on-
lar› söndürmeye çal›fl›rs›n? Tuuuh, tuf, senin o münkir
akl›na!.. Nas›l o iki lisan-› gayp ve flahadet ve bütün
âlemlerin Rabbi ve flu kâinat›n Sahibi nam›na ve onun
hesab›na söyledikleri sözleri ve davalar› inkâr edebilirsin?
Ey bîçare ve sinekten daha âciz, daha hakir! Sen necisin
ki, flu kâinat›n Sahib-i Zülcelâl’ini tekzibe yelteniyorsun?

* * *

Hatime
Ey akl› hüflyar, kalbi müteyakk›z arkadafl! E¤er flu Yir-

mi ‹kinci Sözün bafl›ndan buraya kadar fehmetmiflsen,
On ‹ki Lem’ay› birden elinde tut, binler elektrik kuvvetin-
de bir sirac-› hakikat bularak, Arfl-› Azamdan uzat›l›p ge-
len ayat-› Kur’âniyeye yap›fl, burak-› tevfike bin, sema-
vat-› hakaikte uruç et, arfl-› marifetullaha ç›k, 
1 n∂nd n∂jpôn°T n’ n∑ nórMnh nârfnG s’pG n¬'dpG nB’ r¿nG oón¡r°TnG de. Ve,
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lisan-› gayp ve flahadet: gördü-
¤ümüz ve görmedi¤imiz âlemle-
rin haberlerini bildiren dil.
münkir: inkâr eden.
mütemerrit: inatç›.
müteyakk›z: uyan›k, basiretli.
nam›na: ad›na.
Rab: her fleyi yaratan, ihtiyaçlar›-
n› gideren, idare eden ve her fle-
yin sahibi olan Allah.
Sahib-i Zülcelâl: büyüklük ve
haflmet sahibi ve her fleyin sahibi
Allah.
semavat-› hakaik: hakikatler se-
mas›.
sirac-› hakikat: hakikat lâmbas›,
nuru.
taht-› tasdik: onay alt›nda.
tekzip: yalanlama.
uruç: yükselme.
vücuh-i i’caz: mu’cizelik yönleri,
çeflitleri.
yeltenme: çal›flma, giriflme.
zahir: aç›k, görünen.

âciz: zay›f, güçsüz.
âlem: dünya.
Arfl-› Azam: Allah’›n kudret
ve saltanat›n›n en büyük da-
iresi.
arfl-› marifetullah: Allah’›
hakk›yla tan›man›n en yük-
sek derecesi.
ayat-› Kur’ân: Kuran ayetleri.
ayat-› tekviniye: Allah’›n var-
l›¤›n› gösteren birer delil olan

yarat›lm›fl bütün varl›klar.
bâhir: apaç›k.
bîçare: çaresiz, zavall›.
burak-› tevfik: yard›m bine-
¤i.
dalâletâlûd: sap›kl›k ve inkâ-
ra bulaflm›fl.
fehim: anlamak.
hakikat: gerçek.
hakir: de¤ersiz.
hakkaniyet: do¤ruluk.

hafliye: aç›klay›c› not, dipnot.
hatime: son.
hidayet: do¤ru ve hak yol.
hitap: konuflma, nutuk.
hüflyar: uyan›k.
inkâr: inanmama.
isti¤na: yüz çevirip bakma-
ma.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleyle-
rin tamam›.
lem’a: par›lt›.

1. fiahadet ederim ki, Senden baflka hiçbir ilâh yoktur. Sen teksin, Senin hiçbir orta¤›n yoktur.

HAfi‹YE: Bu hitap Kur’ân’› kald›rmaya çal›flanad›r.



âlem: bütün yarat›lm›fllar.
Ashap: Hz. Peygamberi görmüfl
ve onunla konuflmufl olan Müs-
lüman kimseler.
bâkî âlem: ahiret âlemi.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ebed: sonsuzluk.
ebedî: sonu olmayan.
ezel: bafllang›c›, öncesi olmayan.
ezelî: bafllang›c› olmayan.
güruh: kuru kalabal›k, sürü.
hamd: övgü, övme, yüceltme,
flükür.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak faydal› ve tam
yerinde olmas›.
hürmet: sayg›.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden.
merhamet: ac›ma, flefkat göster-
me.
mescid-i kebir-i âlem: büyük
âlem mescidi.
mevcudat-› kâinat: kâinattaki
bütün varl›klar.
minnet: iyili¤e karfl› duyulan
flükür hissi, flükür.
muhakkak: flüphesiz, gerçekten.
musibet: belâ.
mülk: bütün her fley.
noksan: eksiklik.
Rab: her fleyi yaratan, ihtiyaç-
lar›n› gideren, idare eden ve her
fleyin sahibi olan Allah.
rahmet: ac›ma.
salât: dua.
selâm: bar›fl, rahatl›k.
tenzih: her türlü eksik ve nok-
sandan uzak ve yüce tutma.
ümmet: Müslümanlar›n tamam›.
vaat: söz verme.
vahdaniyet: Allah’›n birli¤i.

3. Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya düfler de bir kusur ifllersek bizi onunla hesaba çekme.
Ey Rabbimiz! Bizden evvelkilere yükledi¤in gibi bize de a¤›r vazifeler ve musibetler verme. Ey
Rabbimiz! Bize merhamet et. Bizim dostumuz ve yard›mc›m›z Sensin. Kâfirler güruhuna kar-
fl› Sen bize yard›m et. (Bakara Suresi: 286.)
4. Ey Rabbimiz! Bizi do¤ru yola erifltirdikten sonra kalplerimizi sap›kl›¤a meylettirme. Yüce
kat›ndan bize bir rahmet ba¤›flla. Muhakkak ki veren Sensin, dua edip istediklerimizi bize
ba¤›fllayan Sensin. • Ey Rabbimiz! Gelece¤inde flüphe olmayan hesap gününde insanlar› hu-
zuruna toplayacak olan da muhakkak ki Sensin. Hiç flüphe yok ki Allah vaadinden dönmez.”
(Âl-i ‹mran Suresi: 8-9.)
5. Allah’›m! Âlemlere rahmet olarak gönderdi¤in zata, onun bütün âl ve ashab›na salât ve se-
lâm eyle. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, rahmetin hürmetine bize ve onun ümme-
tine merhamet eyle. Âmin.
6. Dualar› ise flu sözlerle sona erer: Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, flükür ve minnet,
Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. (Yunus Suresi: 10.)

1. Allah’tan baflka ilâh yoktur. O
birdir. Allah bir olur, orta¤› yoktur.
Mülk Onundur. Ezelden ebede
her türlü hamd ve övgü, flükür ve
minnet Ona mahsustur ve Ona lâ-
y›kt›r. Hayat› veren ve devam et-
tiren yine odur. Ölümü de yara-
tan ve bâkî âleme alan Odur. O
ezelî ve ebedî hayat sahibidir. Her
hay›r Onun elindedir; yap›lan her
hayr› da kaydeder ve karfl›l›¤›n›
verir. Her fleye gücü yeter ve hiç-
bir fley Ona a¤›r gelmez. (Buharî,
Ezan: 155, Teheccüd: 21; Müslim,
Zikir: 28, 30; Ebu Davud, Vitr: 24.)
2. Seni her türlü noksandan ten-
zih ederiz. Senin bize ö¤retti¤in-
den baflka bilgimiz yoktur. Sen
her fleyi hakk›yla bilir, her ifli hik-
metle yapars›n. (Bakara Suresi:
32.)
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/¬pd'G ='¤nYnh nÚ/` ǹŸÉn©r∏pd kánªrMnQ o¬nàr∏°nSrQnG røne '¤nY rºu∏°nSnh uπ°nU sºo¡s∏dnG
n∂pànªrMnôpH o¬nàseoG rºnMrQGnh ÉnærªnMrQGnh @ nÚ/©nªrLnG /¬pÑrën°Unh

5 @ nÚ/e'G @ nÚ/ªpMGsôdG nºnMrQnG BÉnj
6 nÚ/nŸÉn©rdG uÜnQ ! oórªn◊r G p¿nG rºo¡j'ƒrYnO oôpN'Gnh

®



Yirmi Üçüncü Söz
fiu sözün ‹ki Mebhas› vard›r.

W
@ nÚ/∏paÉ°nS nπnØ°rSnG o√ÉnfrOnOnQ sºoK@mË/ƒr≤nJ pøn°ùrMnG≈/a n¿Én°ùrfp’rG Énær≤n∏nN rón≤nd

1 päÉnëpdÉ°südG Gƒo∏pªnYnh Gƒoæne'G nøj/òsdG s’pG

Birinci Mebhas
‹MANIN binler mehasininden yaln›z beflini Befl Nok-

ta içinde beyan ederiz.

B‹R‹NC‹ NOKTA

‹nsan, nur-u iman ile âlây›illiyyine ç›kar, Cennete lây›k
bir k›ymet al›r. Ve zulmet-i küfür ile esfel-i safilîne düfler,
Cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. Çünkü, iman
insan› Sâni-i Zülcelâl’ine nispet ediyor. ‹man bir intisap-
t›r. Öyle ise, insan iman ile insanda tezahür eden sanat-›
‹lâhiye ve nukufl-u esma-i Rabbaniye itibar›yla bir k›ymet
al›r. Küfür, o nispeti kateder. O kat’dan sanat-› Rabbani-
ye gizlenir, k›ymeti dahi yaln›z madde itibar›yla olur.
Madde ise, hem fâniye, hem zaile, hem muvakkat bir
hayat-› hayvanî oldu¤undan, k›ymeti hiç hükmündedir.
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Allah’›n isimlerinin nak›fllar›.
nur-u iman: iman nuru.
Rahîm: merhamet sahibi Allah.
Rahman: rahmeti bütün herkese
yay›lan ve bütün yarat›lm›fllar›n
r›z›klar›n› ve geçim flekillerini içi-
ne  alan rahmetin sahibi Allah.
sanat-› ‹lâhiye: Allah’›n sanat›.
sanat-› Rabbaniye: her fleyi ken-
di ölçüleri içerisinde terbiye eden
Allah’›n sanat›.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi, her fleyi sanatla yaratan
Allah.
tezahür: ortaya ç›kma, görünme.
vaziyet: durum, hâl.
zail: yok olan.
zulmet-i küfür: küfür karanl›¤›.

âlây›illiyyin: yüceler yücesi.
beyan: aç›klama.
Cehennem: sonsuz azap yeri.
Cennet: sonsuz mutluluk ye-
ri.
ehil: lây›k olan.
esfel-i safilîn: afla¤›lar›n en
afla¤›s›.
fânî: yok olmak.

hayat-› hayvanî: hayvanlar›n
hayat›.
hüküm: de¤er.
iman: Allah’a ve ‹slâm›n ge-
rekli olan esaslar›na inanma.
intisap: mensup olma, ba¤-
lanma.
itibar: de¤er.
kat’: ortadan kald›rma, yok

etme.
küfür: Allah’› inkâr etme,
inanmama.
k›ymet: de¤er.
mebhas: bahis, konu.
mehasin: güzellikler.
muhakkak: flüphesiz.
nispet: münasebet, ba¤.
nukufl-u esma-i Rabbaniye:

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • Muhakkak ki Biz insan› en güzel bir flekilde ya-
ratt›k. • Sonra da onu en afla¤› seviyeye indirdik. • Ancak iman eden ve güzel ifller yapanlar
müstesna. (Tîn Suresi: 4-6.)

] Yirmi Üçüncü Söz, Bar-
la’da 1929’da Türkçe
olarak telif edilmifltir.



Bu s›rr› bir temsil ile beyan edece¤iz. Meselâ, insanla-
r›n sanatlar› içinde, nas›l ki maddenin k›ymeti ile sanat›n
k›ymeti ayr› ayr›d›r; bazen müsavi, bazen madde daha
k›ymettar, bazen oluyor ki, befl kuruflluk demir gibi bir
maddede befl liral›k bir sanat bulunuyor. Belki bazen, an-
tika olan bir sanat, bir milyon k›ymeti ald›¤› hâlde, mad-
desi befl kurufla da de¤miyor. ‹flte öyle antika bir sanat,
antikac›lar›n çarfl›s›na gidilse, harikapifle ve pek eski hü-
nerver sanatkâr›na nispet ederek, o sanatkâr› yâd et-
mekle ve o sanatla teflhir edilse, bir milyon fiyatla sat›l›r.
E¤er kaba demirciler çarfl›s›na gidilse, befl kuruflluk bir
demir pahas›na al›nabilir.

‹flte insan, Cenab-› Hakk›n böyle antika bir sanat›d›r
ve en nazik ve nazenin bir mu’cize-i kudretidir ki, insan›
bütün esmas›n›n cilvesine mazhar ve nak›fllar›na medar
ve kâinata bir misal-i musa¤¤ar suretinde yaratm›flt›r.

E¤er, nur-u iman, içine girse, üstündeki bütün mani-
dar nak›fllar o ›fl›kla okunur. O mü’min, fluur ile okur ve
o intisapla okutur. Yani, “Sâni-i Zülcelâl’in masnuuyum,
mahlûkuyum, rahmet ve keremine mazhar›m” gibi ma-
nalarla, insandaki sanat-› Rabbaniye tezahür eder. De-
mek, Sâniine intisaptan ibaret olan iman, insandaki bü-
tün âsâr-› sanat› izhar eder. ‹nsan›n k›ymeti, o sanat-›
Rabbaniyeye göre olur ve âyine-i Samedâniye itibar›yla-
d›r. O hâlde, flu ehemmiyetsiz olan insan, flu itibarla bü-
tün mahlûkat üstünde bir muhatab-› ‹lâhî ve Cennete lâ-
y›k bir misafir-i Rabbanî olur.

antika: k›ymetli, de¤erli.
âsâr-› sanat: sanat eserleri.
âyine-i Samedâniye: Allah’›n hiç-
bir fleye muhtaç olmay›fl›n› ve
her fleyin Ona muhtaç oldu¤u
“Samed” isminin tecelli etti¤ini
gösteren ayna.
beyan: aç›klama.
cilve: güzel ve hofl bir biçimde
görünme, yans›ma.
ehemmiyet: önem.
esma: isimler.
hâl: durum.
harikapifle: harika ifller yapan.
hünerver: hünerli, becerikli.
ibaret: meydana gelen.
iman: Allah’a ve ‹slâm›n gerekli
olan esaslar›na inanma.
intisap: mensup olma, ba¤l›l›k.
itibar: de¤er.
izhar: gösterme.
kerem: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
k›ymet: de¤er.
k›ymettar: de¤erli.
lây›k: uygun, yak›fl›r.
mahlûk: yarat›lm›fl, canl› varl›k.
mahlûkat: yarat›lm›fllar.
manidar: manal›, anlaml›.
masnu: sanatla yap›lm›fl.
mazhar: sahip olmufl, eriflmifl,
yans›ma, görünme yeri.
medar: dayanak noktas›, sebep.
misafir-i Rabbanî: Allah’›n misa-
firi.
misal-i musa¤¤ar: küçültülmüfl
örnek.
mu’cize-i kudret: Allah’›n kudre-
tinin mu’cizesi.
muhatab-› ‹lâhî: Allah’›n hitap et-
ti¤i kimse.
mü’min: iman esaslar›na inanan,
Müslüman.
müsavi: eflit.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nazenin: nazl›.
nazik: güzel, zarif.
nispet: ilgi, ba¤, alâka.

nur-u iman: imandan gelen
nur, ›fl›k.
paha: fiyat.
rahmet: ac›ma, merhamet
etme.
sanat: ustal›k, yap›lan güzel
ifl, hüner.
sanatkâr: sanat eseri ortaya

koyan kimse.
sanat-› Rabbaniye: Allah’›n
sanat›.
Sâni: Her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz bü-
yüklük sahibi, her fleyi sanat-
la yaratan, Allah.

suret: biçim, flekil.
s›r: hakikat.
fluur: bilinç, ak›l.
temsil: benzetme.
teflhir: sergileme.
tezahür: görünme, ortaya
ç›kma.
yâd: anma, hat›ra getirme.
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E¤er kat-› intisaptan ibaret olan küfür insan›n içine
girse, o vakit bütün o manidar nukufl-u esma-i ‹lâhiye ka-
ranl›¤a düfler; okunmaz. Zira, Sâni unutulsa, Sânia mü-
teveccih manevî cihetler de anlafl›lmaz; âdeta bafl afla¤›
düfler. O manidar âlî sanatlar›n ve manevî âlî nak›fllar›n
ço¤u gizlenir; bâkî kalan ve gözle görülen bir k›sm› ise,
süflî esbaba ve tabiata ve tesadüfe verilip, nihayet sukut
eder. Her biri birer parlak elmas iken, birer sönük flifle
olurlar. Ehemmiyeti yaln›z madde-i hayvaniyeye bakar.
Maddenin gayesi ve meyvesi ise, dedi¤imiz gibi, k›sac›k
bir ömürde, hayvanat›n en âcizi ve en muhtac› ve en ke-
derlisi oldu¤u bir hâlde, yaln›z cüz’î bir hayat geçirmek-
tir. Sonra tefessüh eder, gider. ‹flte küfür, böyle, mahi-
yet-i insaniyeyi y›kar; elmastan kömüre kalbeder.

‹K‹NC‹ NOKTA

‹man, nas›l ki bir nurdur, insan› ›fl›kland›r›yor, üstünde
yaz›lan bütün mektubat-› Samedâniyeyi okutturuyor;
öyle de kâinat› dahi ›fl›kland›r›yor, zaman-› mazi ve müs-
takbeli zulümattan kurtar›yor. fiu s›rr›, bir vak›ada
1 pQƒtædG n‹pG päÉnªo∏t¶dG nøpe rºo¡oLpôrîoj GƒoænenG nøj/òsdG t≈pdnh *nG ayet-i ke-

rimesinin bir s›rr›na dair gördü¤üm bir temsil ile beyan
ederiz. fiöyle ki:

Bir vak›a-i hayaliyede gördüm ki, iki yüksek da¤ var,
birbirine mukabil. Üstünde dehfletli bir köprü kurulmufl.
Köprünün alt›nda pek derin bir dere; ben o köprünün
üstünde bulunuyorum. Dünyay› da her taraf› karanl›k,
kesif bir zulümat istilâ etmiflti.
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elmas: çok de¤erli.
esbap: sebepler.
gaye: netice.
hâl: durum.
hayvanat: hayvanlar.
hidayet: do¤ru olan, hak olan;
‹slâmiyet.
ibaret: meydana gelen
iman: Allah’a ve ‹slâm›n gerekli
olan esaslar›na inanma
inkâr: kabul ve tasdik etmeme.
istilâ: kaplama.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
kat-› intisap: alâkay› ve ba¤l›l›¤›
kesme.
keder: üzüntü.
kesif: yo¤un, koyu.
küfür: Allah’› inkâr etme.
madde-i hayvaniye: insan›n
hayvanî yönü.
mahiyet-i insaniye: insana ait
özellikler, insan›n manevî yönü.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
manidar: manal›.
mektubat-› Samedâniye: Cen-
ab-› Hakk›n isim ve s›fatlar›n› an-
latan, Allah’›n birli¤ini gösteren
varl›klar.
muhtaç: ihtiyaç sahibi.
mukabil: karfl›.
müstakbel: gelecek zaman.
müteveccih: yönelen.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nihayet: son derece.
nukufl-u esma-i ‹lâhiye: Allah’›n
isimlerinin nak›fllar›.
nur: ayd›nl›k, ›fl›k.
ömür: hayat süresi.
sanat: hüner, ustal›k, beceri.
Sâni: sanatl› olarak yaratan Allah.
sukut etme: düflme, alçalma.
süflî: adî, basit.
s›r: gizli, manevî hakikat.
tabiat: do¤a, canl›, cans›z, tüm
varl›klar.
tefessüh: bozulma, kokuflma.
temsil: k›yaslama tarz›nda ben-
zetme.
tesadüf: rastlant›.
vakit: zaman.
vak›a: hâdise, olay.
vak›a-i hayaliye: hayalî olay.
zaman-› mazi: geçmifl zaman.
zulümat: karanl›klar.

âciz: güçsüz.
âlî: yüce, yüksek.
ayet-i kerime: Kur’ân’›n aye-
ti.

bâkî: sonsuz.
beyan: aç›klama.
cihet: yön taraf.
cüz’î: pek az.

dair: ait.
dehfletli: ola¤anüstü heyecan
verici; ürkütücü, korkutucu.
ehemmiyet: önem.

1. Allah iman edenlerin dostu ve yard›mc›s›d›r; onlar› inkâr karanl›klar›ndan kurtar›p hidayet
nuruna kavuflturur. (Bakara Suresi: 257.)



Ben sa¤ taraf›ma bakt›m; nihayetsiz bir zulümat için-
de, bir mezar-› ekber gördüm, yani tahayyül ettim. Sol
taraf›ma bakt›m; müthifl zulümat dalgalar› içinde azîm
f›rt›nalar, da¤da¤alar, dâhiyeler haz›rland›¤›n› görüyor gi-
bi oldum. Köprünün alt›na bakt›m; gayet derin bir uçu-
rum görüyorum zannettim. Bu müthifl zulümata karfl›,
sönük bir cep fenerim vard›. Onu istimal ettim, yar›m
yamalak ›fl›¤›yla bakt›m; pek müthifl bir vaziyet bana gö-
ründü. Hatta önümdeki köprünün bafl›nda ve etraf›nda
öyle müthifl ejderhalar, aslanlar, canavarlar göründü ki,
“Keflke bu cep fenerim olmasa idi, bu dehfletleri görme-
se idim” dedim. O feneri hangi tarafa çevirdim ise, öyle
dehfletler ald›m. “Eyvah! fiu fener bafl›ma belâd›r” dedim.

Ondan k›zd›m; o cep fenerini yere çarpt›m, k›rd›m.
Güya onun k›r›lmas›, dünyay› ›fl›kland›ran büyük elektrik
lâmbas›n›n dü¤mesine dokundum gibi, birden o zulümat
bofland›. Her taraf o lâmban›n nuru ile doldu; her fleyin
hakikatini gösterdi. Bakt›m ki, o gördü¤üm köprü gayet
muntazam yerde, ova içinde bir caddedir. Ve sa¤ tara-
f›mda gördü¤üm mezar-› ekber, bafltan bafla güzel, yeflil
bahçelerle, nuranî insanlar›n taht-› riyasetinde, ibadet ve
hizmet ve sohbet ve zikir meclisleri oldu¤unu fark ettim.
Ve sol taraf›mda f›rt›nal›, da¤da¤al› zannetti¤im uçurum-
lar, flahikalar ise süslü, sevimli, cazibedar olan da¤lar›n
arkalar›nda azîm bir ziyafetgâh, güzel bir seyrangâh, yük-
sek bir nüzhetgâh bulundu¤unu hayal meyal gördüm. Ve
o müthifl canavarlar, ejderhalar zannetti¤im mahlûklar
ise, munis deve, öküz, koyun, keçi gibi hayvanat-› ehliye 

azîm: büyük.
cazibe: çekicilik.
da¤da¤a: s›k›nt›, gürültü, telâfl, ›z-
t›rap.
dâhiye: musibet, felâket, telâfl,
›zt›rap
dehflet: büyük korku
ejderha: korkunç ve hayalî bir
hayvan.
gayet: çok.
güya: sanki.
hakikat: gerçek.
hayal meyal: hayale yak›n, haya-
le benzer.
hayvanat-› ehliye: evcil hayvan-

lar.
hizmet: vazife.
ibadet: kulluk.
istimal: kullanma.
mahlûk: yarat›k.
meclis: topluluk.
mezar-› ekber: çok büyük
mezar.
munis: insana zarar verme-

yen.
muntazam: düzenli.
müthifl: korkunç, korkutan.
nihayetsiz: sonsuz.
nur: ayd›nl›k, ›fl›k.
nuranî: nurlu, ›fl›k saçan.
nüzhetgâh: gezi yeri.
seyrangâh: muhteflem man-
zaral› yerler.

flahika: zirve.
tahayyül: hayal etme.
taht-› riyaset: bir reisin yö-
netimi alt›nda.
vaziyet: durum.
zan: sanma.
zikir: Allah’› anma
ziyafetgâh: ziyafet yeri.
zulümat: karanl›klar.
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oldu¤unu gördüm.     
1 p¿ÉnÁ/’rG pQƒof '¤nY !oórªn r◊nG diyerek

2 pQƒtædG n‹pG päÉnªo∏t¶dG nøpe rºo¡oLpôrîoj Gƒoæne'G nøj/òsdG t≈pdnh *nG ayet-i ke-

rimesini okudum, o vak›adan ay›ld›m.

‹flte, o iki da¤ mebde-i hayat, ahir-i hayat, yani âlem-i
arz ve âlem-i berzaht›r. O köprü ise hayat yoludur. O sa¤
taraf ise geçmifl zamand›r. Sol taraf ise istikbaldir. O cep
feneri ise, hodbin ve bildi¤ine itimat eden ve vahy-i se-
mavîyi dinlemeyen enaniyet-i insaniyedir. O canavarlar
zannolunan fleyler ise, âlemin hâdisat› ve acip mahlûka-
t›d›r. ‹flte enaniyetine itimat eden, zulümat-› gaflete dü-
flen, dalâlet karanl›¤›na müptelâ olan adam, o vak›ada
evvelki hâlime benzer ki, o cep feneri hükmünde nak›s
ve dalâletâlûd malûmat ile, zaman-› maziyi bir mezar-›
ekber suretinde ve ademâlûd bir zulümat içinde görüyor.
‹stikbali gayet f›rt›nal› ve tesadüfe ba¤l› bir vahfletgâh
gösterir; hem, her birisi bir Hakîm-i Rahîm’in birer me-
mur-u musahhar› olan hâdisat ve mevcudat› muz›r birer
canavar hükmünde bildirir,

pQƒtædG nøpe rºo¡nfƒoLpôrîoj oäƒoZÉs£dG oºogoDhÉn«pdrhnG BGhoônØnc nøj/òsdGnh
3 päÉnªo∏t¶dG n‹pG

hükmüne mazhar eder.
E¤er hidayet-i ‹lâhiye yetiflse, iman kalbine girse,

nefsin firavuniyeti k›r›lsa, kitabullah› dinlese, o vak›ada
ikinci hâlime benzeyecek. O vakit, birden, kâinat bir
gündüz rengini al›r, nur-u ‹lâhî ile dolar; âlem, 
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ti.
canavar: korkunç yarat›k.
dalâlet: do¤ru yoldan ayr›lma.
dalâletâlûd: hak yoldan uzaklafl-
m›fl, sap›kl›¤a bulaflm›fl.
dua: Allah’a yalvarma.
enaniyet: benlik, gurur.
enaniyet-i insaniye: insan›n sa-
dece kendine güvenmesi.
evvel: önce.
firavun: kibirli, gururlu ve inatç›
(adam).
gayet: son derece.
hâdisat: olaylar.
Hakîm-i Rahîm: hikmetle ve
merhametli Allah.
hâl: durum.
hamd: teflekkür, flükran.
hidayet: do¤ru olan, hak olan.
hidayet-i ‹lâhiye: Allah’›n kulunu
do¤ru yola erdirmesi.
hodbin: kibirli, kendini be¤enen.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
hüküm: bir fley hakk›nda verilen
karar.
iman: inanç, inanma.
inkâr: kabul ve tasdik etmeme.
istikbal: gelecek zaman.
itimat: güvenme.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›
Kitabullah: Allah’›n kitab›.
mahlûkat: yarat›klar.
mahrum: yoksun.
malûmat: bilgiler.
mazhar: flereflenme, nail olma,
kavuflma.
mebde-i hayat: hayat›n bafllan-
g›c›.
memur-u musahhar: itaatkâr
görevli.
mevcudat: varl›klar.
mezar-› ekber: çok büyük me-
zar.
muz›r: zararl›.
müptelâ: ba¤›ml›.
nak›s: eksik.
nefis: insan›n kötülü¤ü isteyen
yönü.
nur: ayd›nl›k, ›fl›k.
nur-u ‹lâhî: Allah’›n verdi¤i nur.
suret: flekil.
ta¤ut: put, fleytan.
tesadüf: rastlant›.
vahfletgâh: korkutan yer.
vahy-i semavî: Allah’tan gelen
vahiy.
vakit: zaman.
vak›a: hâdise, olay.
zaman-› mazi: geçmifl zaman.
zan: sanma.
zulümat: karanl›klar.
zulümat-› gaflet: gaflet karanl›k-
lar›.

acip: tuhaf; hayret veren.
ademâlûd: yoklukla kar›fl›k,
yokluk bulaflm›fl.

ahir-i hayat: hayat›n sonu.
âlem: dünya, kâinat.
âlem-i arz: dünya âlemi.

âlem-i berzah: ruhlar›n k›ya-
mete kadar kalacaklar› âlem.
ayet-i kerime: Kur’ân’›n aye-

1. ‹man nurundan dolay›, Allah’a hamd olsun.
2. Allah iman edenlerin dostu ve yard›mc›s›d›r; onlar› inkâr karanl›klar›ndan kurtar›p hidayet
nuruna kavuflturur. (Bakara Suresi: 257.)
3. ‹nkâr edenlerin dostu ise ta¤utlard›r; onlar› iman nurundan mahrum b›rak›p, inkâr karan-
l›klar›na sürüklerler. (Bakara Suresi: 257.)



1¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG oQƒof *nG ayetini okur. O vakit, zaman-›

mazi bir mezar-› ekber de¤il, belki her bir asr› bir nebî-
nin veya evliyan›n taht-› riyasetinde, vazife-i ubudiyeti ifa
eden ervah-› safiye cemaatlerinin vazife-i hayatlar›n› bi-

tirmekle, 
2

oÈn rcnG *nG diyerek makamat-› âliyeye uçmalar›n›

ve müstakbel taraf›na geçmelerini kalp gözü ile görür.
Sol taraf›na bakar ki, da¤larmisal baz› ink›lâbat-› berza-
hiye ve uhreviye arkalar›nda, Cennetin ba¤lar›ndaki sa-
adet saraylar›nda kurulmufl bir ziyafet-i rahmaniyeyi o
nur-u iman ile uzaktan uza¤a fark eder. Ve f›rt›na ve zel-
zele, taun gibi hâdiseleri birer musahhar memur bilir. Ba-
har f›rt›nas› ve ya¤mur gibi hâdisat›, sureten haflin, ma-
nen çok lâtif hikmetlere medar görüyor. Hatta mevti ha-
yat-› ebediyenin mukaddimesi; ve kabri saadet-i ebediye-
nin kap›s› görüyor. Daha sair cihetleri sen k›yas eyle; ha-
kikati temsile tatbik et.

ÜÇÜNCÜ NOKTA

‹man hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakikî iman›
elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir ve iman›n
kuvvetine göre, hâdisat›n tazyikat›ndan kurtulabilir. 
3 $G n¤nY oâr∏scnƒnJ der, sefine-i hayatta kemal-i emniyetle hâ-

disat›n da¤larvari dalgalar› içinde seyran eder. Bütün
a¤›rl›klar›n› Kadîr-i Mutlak’›n yed-i kudretine emanet
eder, rahatla dünyadan geçer, berzahta istirahat eder,
sonra saadet-i ebediyeye girmek için Cennete uçabilir.

Allahü ekber: Allah en büyüktür.
as›r: yüzy›l.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
bahar: k›fl ile yaz aras›ndaki
mevsim, ‹lkbahar.
berzah: ruhlar›n k›yamete kadar
bekleyece¤i, dünya ile ahiret ara-
s›ndaki yer.
cemaat: topluluk
Cennet: sonsuz mutluluk yeri.
cihet: yön.
da¤larmisal: da¤lar gibi.
da¤larvari: da¤lar gibi.
emanet: güvenerek b›rakma.
ervah-› safiye: temiz ve pak ruh-
lar.
evliya: Allah dostlar›.
hâdisat: olaylar.
hâdise: olay.
hakikat: gerçek.
hakikî: gerçek.
haflin: k›r›c›, sert.
hayat-› ebediye: sonsuz hayat.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye.
ifa: yerine getirme.
iman: Allah’a inanma, inanç.
ink›lâbat-› berzahiye ve uhrevi-
ye: kabir âlemi ve ahiretteki de-
¤iflmeler.
istirahat: dinlenme.
kabir: mezar.
Kadîr-i Mutlak: sonsuz kuvvet
sahibi Allah.
kâinat: bütün varl›klar.
kemal-i emniyet: tam bir emni-
yet.
kuvvet: güç.
k›yas: karfl›laflt›rma, benzetme.
lâtif: hofl güzel.
makamat-› âliye: yüce makam-
lar.
manen: mana bak›m›ndan.
medar: sebep, vesile.
mevt: ölüm.
mezar-› ekber: çok büyük me-
zar.
mukaddime: bafllang›ç, girifl.
musahhar: emirle hareket eden.
müstakbel: gelecek zaman.
nebî: kendisine kitap indirilme-
mifl peygamber.
nur: ayd›nl›k, ›fl›k.
nur-u iman: imandan gelen nur.
saadet: mutluluk.
saadet-i ebedî: sonsuz mutluluk.
saadet-i ebediye: sonsuz mutlu-
luk.
sair: di¤er.
saray: görkemli, iyi, zevkli döflen-
mifl yap›.
sefine-i hayat: hayat gemisi.
seyran: gezme.
suret: görünüfl.
taht-› riyaset: bir reisin yönetimi
alt›nda.
taun: veba.
tazyikat: bask›lar

temsil: benzetme, örnek.
vakit: zaman.
vazife-i hayat: hayat vazifesi.
vazife-i ubudiyet: kulluk va-

zifesi.
yed-i kudret: kudret eli.
zaman-› mazi: geçmifl za-
man.

zelzele: deprem.
ziyafet-i rahmaniye: merha-
metli olan Allah’›n haz›rlad›¤›
ziyafet.

1. Allah göklerin ve yerin nurudur. (Nur Suresi: 35.)
2. Allah en büyüktür, en yücedir.
3. Allah’a tevekkül ettim. (Hûd Suresi: 56.)
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Yoksa, tevekkül etmezse, dünyan›n a¤›rl›klar› uçmas›na
de¤il, belki esfel-i safilîne çeker.

Demek, iman tevhidi, tevhit teslimi, teslim tevekkülü,
tevekkül saadet-i dâreyni iktiza eder.

Fakat, yanl›fl anlama! Tevekkül, esbab› bütün bütün
reddetmek de¤ildir. Belki, esbab› dest-i kudretin perdesi
bilip riayet ederek; esbaba teflebbüs ise, bir nevi dua-i fi-
ilî telâkki ederek; müsebbebat› yaln›z Cenab-› Hak’tan is-
temek ve neticeleri Ondan bilmek ve Ona minnettar ol-
maktan ibarettir.

Tevekkül eden ve etmeyenin misalleri, flu hikâyeye
benzer:

Vaktiyle iki adam, hem bellerine, hem bafllar›na a¤›r
yükler yüklenip, büyük bir sefineye bir bilet al›p girdiler.
Birisi, girer girmez yükünü gemiye b›rak›p, üstünde otu-
rup, nezaret eder; di¤eri hem ahmak, hem ma¤rur oldu-
¤undan, yükünü yere b›rakm›yor.

Ona denildi: “A¤›r yükünü gemiye b›rak›p rahat et.”

O dedi: “Yok, ben b›rakmayaca¤›m. Belki zayi olur.
Ben kuvvetliyim. Mal›m›, belimde ve bafl›mda muhafaza
edece¤im.” 

Yine ona denildi: “Bizi ve sizi kald›ran flu emniyetli se-
fine-i sultaniye daha kuvvetlidir, daha ziyade iyi muhafa-
za eder. Belki bafl›n döner, yükün ile beraber denize dü-
flersin. Hem, gittikçe kuvvetten düflersin. fiu bükülmüfl
belin, flu ak›ls›z bafl›n, gittikçe a¤›rlaflan flu yüklere takat 
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nezaret: gözetme, kontrol.
riayet: gerekenleri yapma.
saadet-i dâreyn: dünya ve ahiret
mutlulu¤u.
sefine: gemi
sefine-i sultaniye: sultan›n gemi-
si.
telâkki: kabul etme.
teslim: kendini Allah’›n emrine
b›rakma.
teflebbüs: giriflme.
tevekkül: Allah’a dayanma ve
güvenme.
tevhit: Allah’›n bir oldu¤una
inanma.
vaktiyle: bir zaman.
zayi: elden ç›kan.
ziyade: fazla.

ahmak: sersem, budala, ak›l-
s›z, zekâca geliflmemifl.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
dest-i kudret: kudret eli.
dua-i fiilî: fiilî dua; istenilen
bir fleyin meydana gelmesi

için lâz›m gelen flartlar› ve se-
bepleri yerine getirme.
emniyet: güvenlik
esbap: sebepler.
esfel-i safilîn: afla¤›lar›n en
afla¤›s›.
hikâye: olay, k›ssa.
ibaret: meydana gelen.
iktiza: gerektirme.

iman: inanma.
ma¤rur: gururlu.
minnettar olma: iyili¤e karfl›
duyulan flükür hissi.
misal: örnek.
muhafaza: koruma
müsebbebat: sebeplerin so-
nuçlar›, neticeler.
nevi: çeflit.



getiremeyecek. Kaptan dahi, e¤er seni bu hâlde görse,
ya divanedir diye seni tart edecek, ya ‘Haindir, gemimi-
zi ittiham ediyor, bizimle istihza ediyor, hapis edilsin’ di-
ye emredecektir. Hem, herkese maskara olursun. Çün-
kü, ehl-i dikkat nazar›nda, zaaf› gösteren tekebbürün ile,
aczi gösteren gururun ile, riyay› ve zilleti gösteren tasan-
nuun ile, kendini halka mudhike yapt›n; herkes sana gü-
lüyor” denildikten sonra, o bîçarenin akl› bafl›na geldi,
yükünü yere koydu, üstünde oturdu. “Oh! Allah senden
raz› olsun. Zahmetten, hapisten, maskaral›ktan kurtul-
dum” dedi.

‹flte ey tevekkülsüz insan! Sen de bu adam gibi akl›n›
bafl›na al, tevekkül et. Tâ bütün kâinat›n dilencili¤inden
ve her hâdisenin karfl›s›nda titremekten ve hodfüruflluk-
tan ve maskaral›ktan ve flekavet-i uhreviyeden ve tazyi-
kat-› dünyeviye hapsinden kurtulas›n.

DÖRDÜNCÜ NOKTA

‹man, insan› insan eder; belki, insan› sultan eder. Öy-
le ise, insan›n vazife-i asliyesi iman ve duad›r. Küfür, in-
san› gayet âciz bir canavar hayvan eder.

fiu meselenin binler delillerinden yaln›z hayvan ve in-
san›n dünyaya gelmelerindeki farklar›, o meseleye vaz›h
bir delildir ve bir bürhan-› kàt›d›r.

Evet, insaniyet iman ile insaniyet oldu¤unu, insan ile
hayvan›n dünyaya geliflindeki farklar› gösterir. Çünkü
hayvan, dünyaya geldi¤i vakit, âdeta baflka bir âlemde 

âciz: zay›f, güçsüz.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
âdeta: sanki.
âlem: dünya.
bîçare: çaresiz
bürhan-› kàt›: kesin delil.
canavar: korkunç yarat›k.
delil: kan›t.
divane: deli.
dua: yalvarmak ve istemek
ehl-i dikkat: dikkatliler.
gayet: son derece.
hâdise: olay.
hain: ihanet eden.
hâl: durum.
hapis: tutuklu, kapal› bir yere
konma.
hodfürufl: sadece kendini be¤e-
nen.
iman: Allah’a inanma.
insaniyet: insanl›k.
istihza: alaya alma
ittiham: suçlama.
kâinat: bütün varl›klar, âlem.
kaptan: gemilerin sevk ve idare-
sinden sorumlu en üst derecede-
ki görevli.
küfür: Allah’› inkâr etme, inanç-
s›zl›k.
maskara: gülünç duruma düflen.

mesele: konu.
mudhike: gülünç hâl.
nazar: huzur, ön.
raz›: memnun.
riya: yalandan gösterifl.
sultan: padiflah, hükümdar.
flekavet-i uhreviye: ahirette
kötü duruma düflme.

tart: kovma

tasannu: yapmac›k, zorlaya-
rak bir fleyi oldu¤undan daha
de¤erli gösterme.

tazyikat-› dünyeviye: dün-
yadaki s›k›nt›lar.

tekebbür: büyüklenme.

tevekkül: Allah’a dayanma
ve güvenme.
vakit: zaman.
vazife-i asliye: as›l vazife.
vaz›h: aç›k.
zaaf: zay›fl›k.
zahmet: s›k›nt›.
zillet: alçakl›k, afla¤›l›k.
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tekemmül etmifl gibi, istidad›na göre mükemmel olarak
gelir; yani gönderilir. Ya iki saatte, ya iki günde veya iki
ayda bütün flerait-i hayatiyesini ve kâinatla olan münase-
betini ve kavanin-i hayat›n› ö¤renir, meleke sahibi olur.
‹nsan›n yirmi senede kazand›¤› iktidar-› hayatiyeyi ve
meleke-i ameliyeyi, yirmi günde serçe ve ar› gibi bir hay-
van tahsil eder; yani ona ilham olunur.

Demek, hayvan›n vazife-i asliyesi taallümle tekemmül
etmek de¤ildir; ve marifet kesb etmekle terakki etmek
de¤ildir; ve aczini göstermekle medet istemek, dua et-
mek de¤ildir. Belki vazifesi, istidad›na göre taammüldür,
amel etmektir, ubudiyet-i fiiliyedir.

‹nsan ise, dünyaya geliflinde, her fleyi ö¤renmeye
muhtaç ve hayat kanunlar›na cahil. Hatta yirmi senede
tamamen flerait-i hayat› ö¤renemiyor. Belki, ahir-i ömrü-
ne kadar ö¤renmeye muhtaç. Hem gayet âciz ve zay›f
bir surette dünyaya gönderilip, bir iki senede ancak aya-
¤a kalkabiliyor. On befl senede ancak zarar ve menfaati
fark eder; hayat-› befleriyenin muavenetiyle ancak men-
faatlerini celp ve zararlardan sak›nabilir.

Demek ki, insan›n vazife-i f›triyesi taallümle tekem-
müldür, dua ile ubudiyettir. Yani, “Kimin merhametiyle
böyle hakîmâne idare olunuyorum? Kimin keremiyle
böyle müflfikane terbiye olunuyorum? Nas›l birisinin lü-
tuflar›yla böyle nazeninâne besleniyorum ve idare edili-
yorum?” bilmektir. Ve binden ancak birisine eli yetifle-
medi¤i hacat›na dair, Kadiü’l-Hacat’a lisan-› acz ve fakr 
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zanmak.
lisan-› acz ve fakr: fakirlik ve
âcizlik dili.
lütuf: ikram, yard›m.
marifet: bilgi.
medet: yard›m.
meleke: el al›flkanl›¤›, kabiliyet.
meleke-i ameliye: ifl yapabilme
melekesi, kabiliyeti.
menfaat: faydal› fley.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek
muavenet: yard›m
muhtaç: ihtiyac› olan.
mükemmel: tam, eksiksiz.
münasebet: ilgi, alâka.
müflfikane: flefkatlice.
nazeninâne: nazikçesine.
suret: flekilde.
flerait-i hayat: hayat flartlar›.
flerait-i hayatiye: hayat flartlar›.
taallüm: ö¤renme.
taammül: çal›flma, vazife yapma.
tahsil: elde etme.
tekemmül: mükemmelleflme, ol-
gunlaflma.
terakki: ilerleme.
terbiye: yetifltirme, kabiliyetlerini
gelifltirme.
ubudiyet: kulluk.
ubudiyet-i fiiliye: fiilî kulluk, fiili
ibadetler.
vazife: görev.
vazife-i asliye: as›l vazife.
vazife-i f›trî: yarat›l›fl vazifesi.

âciz: güçsüz; beceriksiz.
ahir-i ömür: ömrün sonu.
amel: fiil, ifl.
cahil: bilgisiz.
celp: kendine çekmek; elde
etmek.
dua: yalvarmak, istemek.
hacat: ihtiyaçlar.

hakîmâne: hikmetli bir flekil-
de.
hayat-› befleri: toplum haya-
t›.
idare: yönetme.
iktidar-› hayatiye: hayat gü-
cü.
ilham: Allah’›n bildirmesi.

istidat: kabiliyet, yetenek.
Kadiü’l-Hacat: bütün ihtiyaç-
lar› yerine getiren Allah.
kâinat: varl›klar, herkes.
kavanin-i hayat: hayat ka-
nunlar›.
kerem: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
kesb etmek: edinmek, ka-



ile yalvarmakt›r; ve istemek ve dua etmektir. Yani, aczin
ve fakr›n cenahlar›yla makam-› âlâ-i ubudiyete uçmakt›r.

Demek, insan bu âleme ilim ve dua vas›tas›yla tekem-
mül etmek için gelmifltir. Mahiyet ve istidat itibar›yla her
fley ilme ba¤l›d›r. Ve bütün ulûm-u hakikiyenin esas› ve
madeni ve nuru ve ruhu, marifetullaht›r. Ve onun üssüle-
sas› da iman-› billâht›r.

Hem insan, nihayetsiz acziyle nihayetsiz beliyyata ma-
ruz ve hadsiz a’dân›n hücumuna müptelâ ve nihayetsiz
fakr›yla beraber nihayetsiz hacata giriftar ve nihayetsiz
metalibe muhtaç oldu¤undan, vazife-i asliye-i f›triyesi,
imandan sonra duad›r. Dua ise, esas-› ubudiyettir.

Nas›l, bir çocuk, eli yetiflmedi¤i bir meram›n›, bir ar-
zusunu elde etmek için ya a¤lar, ya ister; yani, ya fiilî, ya
kavlî lisan-› acziyle, bir dua eder, maksuduna muvaffak
olur. Öyle de, insan, bütün zîhayat âlemi içinde nazik,
nazenin, nazdar bir çocuk hükmündedir. Rahmanirra-
hîm’in dergâh›nda, ya zaaf ve acziyle a¤lamak veya fakr
ve ihtiyac›yla dua etmek gerektir; tâ ki, makas›d› ona
musahhar olsun veya teshirin flükrünü eda etsin. Yoksa,
bir sinekten vaveylâ eden ahmak ve haylaz bir çocuk gi-
bi, “Ben kuvvetimle bu kabil-i teshir olmayan ve bin de-
rece ondan kuvvetli olan acip fleyleri teshir ediyorum. Ve
fikir ve tedbirimle kendime itaat ettiriyorum” deyip küf-
ran-› nimete sapmak, insaniyetin f›trat-› asliyesine z›t ol-
du¤u gibi, fliddetli bir azaba kendini müstahak eder.

acip: tuhaf, hayret veren.
âciz: zay›f, güçsüz.
acz: güçsüzlük.
a’dâ: düflman.
ahmak: pek ak›ls›z.
âlem: dünya.
arzu: istek.
azap: büyük s›k›nt›, fliddetli ac›.
beliyyat: belâlar.
cenah: kanat.
derece: mertebe.
dergâh: makam, huzur.
dua: Allah’a yalvarmak, istemek.
eda: yerine getirme.
esas: as›l, temel.
esas-› ubudiyet: kullu¤un asl›,
kullu¤un esas›, temeli.
fakr: fakirlik.
fiilî: fiillerle, hareketlerle.
f›trat-› asliye: aslî yarat›l›fl.
giriftar: yakalanm›fl.
hacat: ihtiyaçlar.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
haylaz: hofla gitmeyen davran›fl-
larda bulunan.
hüküm: konum, durum.
ilim: hakikati ifade eden bilgi.
iman: Allah’a inanma.
iman-› billâh: Allah’a iman.
insaniyet: insanl›k.
istidat: kabiliyet, yetenek.
itaat: boyun e¤me.
kabil-i teshir: boyun e¤dirilebi-
len, itaat ettirilen.
kavlî: sözle, konuflarak.
küfran-› nimet: Allah’›n verdi¤i
nimetleri inkâr etme, nankörlük.
lisan-› acz: zay›fl›k ve güçsüzlü-
¤ün dili.
maden: kaynak.
mahiyet: nitelik, yap›.
makam-› âlâ-i ubudiyet: kullu-
¤un en yüce makam›.
makas›d: maksatlar, gayeler.
maksut: istenilen fley, arzu.
marifetullah: Allah’› tan›ma, an-
lama, bilme.
maruz: bir fleyin karfl›s›nda ve te-
siri alt›nda bulunan.
meram: arzu, istek.
metalip: talep olunan, istenen
fleyler.
musahhar: boyun e¤en, emir al-
t›na giren.
muvaffak: ulaflmak, elde etmek.
müptelâ: tutulmufl.
müstahak: hak eden.
nazdar: nazl›.
nazenin: narin, ince yap›l›.
nazik: çabuk incinen.

nihayetsiz: sonsuz.
nur: ayd›nl›k, ›fl›k.
Rahmanirrahîm: flefkatli,
merhametli, koruyan Allah.
ruh: öz, can.
flükür: Allah’›n nimetlerine
karfl› memnunluk gösterme.
tedbir: idare etme.

tekemmül: mükemmellefl-
me, olgunlaflma.
teshir: emrine itaat ettirme,
boyun e¤dirme.
ulûm-u hakikiye: gerçek
ilimler.
üssülesas: hakikî sa¤lam te-
mel.

vas›ta: arac›.

vaveylâ: ç›¤l›k, feryat.

vazife-i asliye-i f›triye: yara-
t›l›fla ait as›l vazife.

zaaf: zay›fl›k, güçsüzlük.

zîhayat: hayat sahibi, canl›lar.

z›t: bir fleyin aksi, tersi.
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BEfi‹NC‹ NOKTA

‹man, duay› bir vesile-i kat’iye olarak iktiza etti¤i; ve
f›trat-› insaniye onu fliddetle istedi¤i gibi, Cenab-› Hak
dahi “Duan›z olmazsa ne ehemmiyetiniz var?” mealinde,
1 rºocoDh=ÉnYoO n’rƒnd »uHnQ rºoµpH GoDƒnÑr©nj Éne rπob ferman ediyor. Hem, 

2 rºoµnd rÖpénà°rSnG /ÊƒoYrOoG emrediyor.

E¤er  desen : “Birçok defa dua ediyoruz, kabul ol-
muyor. Hâlbuki, ayet umumîdir; her duaya cevap var,”
ifade ediyor.

Elcevap : Cevap vermek ayr›d›r, kabul etmek ayr›d›r.
Her dua için cevap vermek var; fakat kabul etmek, hem
ayn-› matlûbu vermek Cenab-› Hakk›n hikmetine tâbidir.

Meselâ, hasta bir çocuk ça¤›r›r: “Yâ hekim, bana
bak.” 

Hekim, “Lebbeyk,” der, “Ne istersin?” cevap verir.

Çocuk, “fiu ilâc› ver bana” der.

Hekim ise, ya aynen istedi¤ini verir, yahut onun mas-
lahat›na binaen ondan daha iyisini verir, yahut hastal›¤›-
na zarar oldu¤unu bilir, hiç vermez.

‹flte, Cenab-› Hak Hakîm-i Mutlak, hâz›r, naz›r oldu¤u
için, abdin duas›na cevap verir. Vahflet ve kimsesizlik
dehfletini, huzuruyla ve cevab›yla ünsiyete çevirir. Fakat,
insan›n hevaperestâne ve heveskârâne tahakkümüyle 
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elcevap: cevap olarak.
ferman: emir, buyruk.
f›trat-› insaniye: insan›n maddî
ve manevî yap›s›.
Hakîm-i Mutlak: Sonsuz hikmet
sahibi Allah.
hâz›r: her yerde haz›r olan, bulu-
nan.
hekim: doktor.
hevaperestâne: nefsin istekleri-
ne düflkün bir flekilde.
heveskârâne: hevesine düflkün
bir flekilde.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›.
huzur: Allah’›n huzurunda olma
fluuru.
iktiza: gerekli olma.
iman: Allah’a inanma.
lebbeyk: buyurun, efendim.
maslahat: fayda, iyilik.
meal: anlam, mana.
meselâ: misal olarak.
naz›r: her fleyi bilen ve gören.
fliddet: afl›r› derecede.
tâbi: ba¤l›.
tahakküm: bask›, zorbal›k, zorla-
ma.
umumî: herkesle alâkal›, her du-
rumla ilgili.
ünsiyet: dostluk, ahbapl›k.
vahflet: yaln›zl›k.
vesile-i kat’iye: insan› isteklerine
mutlaka ulaflt›racak vas›ta.

abd: kul.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
ayn-› matlûp: istedi¤i fleyin

ayn›s›.
binaen: dayanarak.
Cenab-› Hak: Allah.
cevap: soruya verilen karfl›l›k.

dehflet: büyük korku.
dua: Allah’a yalvarma, iste-
me.
ehemmiyet: önem.

1. Furkan Suresi: 77.

2. Bana dua edin, size cevap vereyim. (Mü’min Suresi: 60.)



de¤il, belki hikmet-i Rabbaniyenin iktizas›yla, ya matlû-
bunu veya daha evlâs›n› verir veya hiç vermez.

Hem, dua bir ubudiyettir; ubudiyet ise, semerat› uhre-
viyedir. Dünyevî maksatlar ise, o nevi dua ve ibadetin va-
kitleridir; o maksatlar, gayeleri de¤il.

Meselâ, ya¤mur namaz› ve duas› bir ibadettir. Ya¤mur-
suzluk, o ibadetin vaktidir; yoksa, o ibadet ve o dua, ya¤-
muru getirmek için de¤ildir. E¤er s›rf o niyet ile olsa, o
dua, o ibadet halis olmad›¤›ndan, kabule lây›k olmaz.

Nas›l ki, güneflin gurubu, akflam namaz›n›n vaktidir;
hem güneflin ve ay›n tutulmalar›, küsuf ve husuf namaz-
lar› denilen iki ibadet-i mahsusan›n vakitleridir. Yani, ge-
ce ve gündüzün nuranî ayetlerinin nikaplanmas›yla bir
azamet-i ‹lâhiyeyi ilâna medar oldu¤undan, Cenab-›
Hak, ibad›n›, o vakitte bir nevi ibadete davet eder. Yok-
sa, o namaz, aç›lmas› ve ne kadar devam etmesi, mü-
neccim hesab›yla muayyen olan ay ve güneflin husuf ve
küsuflar›n›n inkiflaflar› için de¤ildir.

Ayn› onun gibi, ya¤mursuzluk dahi, ya¤mur namaz›-
n›n vaktidir. Ve beliyyelerin istilâs› ve muz›r fleylerin ta-
sallutu, baz› dualar›n evkat-› mahsusalar›d›r ki, insan o
vakitlerde aczini anlar; dua ile, niyaz ile Kadîr-i Mutlak’›n
dergâh›na iltica eder. E¤er dua çok edildi¤i hâlde, beliy-
yeler defolunmazsa, denilmeyecek ki, “Dua kabul olma-
d›.” Belki denilecek ki, “Duan›n vakti, kaza olmad›.”
E¤er Cenab-› Hak, fazl ve keremiyle, belây› ref etse, nu-
run âlâ nur, o vakit dua vakti biter, kaza olur.

âciz: zay›f, güçsüz.
ayet: Allah’›n varl›¤›n› gösteren
delil.
azamet-i ‹lâhiye: Allah’›n büyük-
lü¤ü.
belâ: kötü olay, s›k›nt›.
beliyye: belâ, felâket, kötü olay.
Cenab-› Hak: Allah.
davet: ça¤›rma.
def: ortadan kald›rma, yok etme.
dergâh: s›¤›n›lacak yer.
dua: Allah’a yalvarma, istemek.
dünyevî: dünyaya ait, dünya ile
ilgili.
evkat-› mahsusa: özel zamanlar.
evlâ: daha iyi, daha uygun.
fazl: lütuf, ihsan.
gaye: hedef.
hâl: durum.
halis: ihlâsl›, Allah r›zas› için.
hikmet-i Rabbaniye: Allah’›n
hikmeti.
husuf: ay tutulmas›.
ibad: kullar.
ibadet: kulluk vazifesi.
ibadet-i mahsusa: özel zaman-
larda yap›lan ibadet.
iktiza: gerektirme.
ilân: herkese duyurma, göster-
me.
iltica: s›¤›nma.
inkiflaf: aç›lma, ortaya ç›kma.
istilâ: kaplama, yay›lma, ele ge-

çirme.
Kadîr-i Mutlak: sonsuz kud-
ret sahibi Allah.
kaza: olaca¤› Allah taraf›ndan
bilinen ve takdir olunan fley-
lerin zaman› gelince yarat›l-
mas›.
kerem: cömertlik, lütuf, ih-
san, ba¤›fl.
küsuf: günefl tutulmas›.
maksat: amaç; ihtiyaç.
matlûp: talep edilen, isteni-

len.
medar: sebep, vesile.
meselâ: örne¤in, örnek ola-
rak.
muayyen: belli, belirli.
muz›r: zararl›.
müneccim: astronomi ile u¤-
raflan kifli.
nevi: çeflit.
nikap: örtü; kapanma.
niyaz: yalvarma, yakarma.
niyet: maksat, amaç.

nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak
nurun ala nur: nur üstüne
nur.
ref: kald›rma, giderme.
semerat: meyveler, neticeler.
tasallut: musallat olma, pefli-
ni b›rakmama.
ubudiyet: kulluk vazifesini
yerine getirme.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
vakit: zaman.
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Demek dua, bir s›rr-› ubudiyettir. Ubudiyet ise, halisen
livechillâh olmal›. Yaln›z aczini izhar edip, dua ile Ona il-
tica etmeli; rububiyetine kar›flmamal›. Tedbiri Ona b›rak-
mal›, hikmetine itimat etmeli, rahmetini ittiham etme-
meli.

Evet, hakikat-i hâlde, ayat-› beyyinat›n beyan›yla sabit
olan: Bütün mevcudat, her birisi birer mahsus tesbih ve
birer hususî ibadet, birer has secde ettikleri gibi; bütün
kâinattan dergâh-› ‹lâhiyeye giden, bir duad›r.

Ya istidat lisan›ylad›r—bütün nebatat›n dualar› gibi ki,
her biri lisan-› istidad›yla Feyyaz-› Mutlak’tan bir suret ta-
lep ediyorlar ve esmas›na bir mazhariyet-i münkeflife is-
tiyorlar.

Veya ihtiyac-› f›trî lisan›ylad›r—bütün zîhayat›n, ikti-
darlar› dahilinde olmayan hacat-› zaruriyeleri için duala-
r›d›r ki, her birisi o ihtiyac-› f›trî lisan›yla Cevad-› Mut-
lak’tan idame-i hayatlar› için bir nevi r›z›k hükmünde ba-
z› metalibi istiyorlar.

Veya lisan-› ›zt›rar›yla bir duad›r ki, muztar kalan her
bir zîruh, kat’î bir iltica ile dua eder, bir hamî-i meçhulü-
ne iltica eder, belki Rabb-i Rahîm’ine teveccüh eder.

Bu üç nevi dua bir mâni olmazsa daima makbuldür.

Dördüncü nevi ki, en meflhurudur, bizim duam›zd›r.
Bu da iki k›s›md›r: Biri fiilî ve hâlî, di¤eri kalbî ve kàlîdir.

Meselâ, esbaba teflebbüs, bir dua-i fiilîdir. Esbab›n içti-
ma›, müsebbebi icat etmek için de¤il, belki lisan-› hâl ile 
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gelmesi.
idame-i hayat: hayat›n› devam
ettirme.
ihtiyac-› f›trî: yarat›l›fl›n gere¤i
olan ihtiyaç.
iktidar: güç, kuvvet.
iltica: s›¤›nma,
istidat: kabiliyet, yetenek.
itimat: güvenme
ittiham: suçlama.
izhar: gösterme.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
kalbî: kalpten.
kàlî: sözlü dil ile.
kat’î: kesin.
lisan: dil, ifade tarz›.
lisan-› hâl: hâl ve hareketlerin di-
li.
lisan-› istidat: kabiliyet ve yete-
nek dili.
lisan-› ›zt›rar: çaresizlik ve mec-
buriyet dili.
livechillâh: Allah için
mahsus: özel,  has olan.
makbul: kabul edilmifl.
mâni: engel.
mazhariyet-i münkeflife: bir fle-
yin bir fley üzerinde ortaya ç›k-
mas›, görünmesi
meselâ: örnek olarak.
meflhur: bilinen.
metalip: lâz›m olan ihtiyaçlar.
mevcudat: varl›klar.
muztar: zor durumda kalan.
müsebbep: sebep olunarak mey-
dana getirilen; sonuç, netice.
nebatat: bitkiler.
nevi: çeflit.
Rabb-i Rahîm: flefkat ve merha-
metle muamele eden Allah.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
esirgeme
rububiyet: rabl›k; Allah’›n her bir
varl›¤a yarat›l›fl gayelerine ulafl-
malar› için muhtaç oldu¤u fleyleri
vermesi; terbiye edip idaresi ve
egemenli¤i alt›nda bulundurmas›.
r›z›k: hayat›n devam› için gerekli
bir ihtiyac› gideren fley.
sabit: de¤iflmez olan.
secde: ibadet.
suret: flekil, biçim.
s›rr-› ubudiyet: kullu¤un s›rr›.
talep: istemek.
tedbir: idare etme.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma
bunu söz ve hareketlerle ifade
etme.
teflebbüs: giriflim, giriflme.
teveccüh: yönelme.
ubudiyet: kulluk vazifesini yerine
getirme.
zîhayat: hayat sahibi, canl›lar.
zîruh: ruh sahibi.

âciz: gücü yetmez.
ayat-› beyyinat: apaç›k ayet-
ler.
beyan: bildirme.
Cevad-› Mutlak: sonsuz cö-
mertlik ve iyilik sahibi Allah.
dahil: iç; kapsam.
dergâh-› ‹lâhiye: Allah’›n hu-
zuru, Allah kat›.
dua: Allah’a yalvarma, iste-
me.
dua-i fiilî: fiilî dua; istenilen
bir fleyin meydana gelmesi

için gereken flartlara ve se-
beplere baflvurma.
esbap: sebepler, vas›talar.
esma: isimler.
feyyaz-› Mutlak: istekleri ka-
bul edip veren Allah.
fiilî: fiille ilgili, amelî.
hacat-› zaruriye: zorunlu ih-
tiyaçlar.
hakikat-i hâl: gerçekte.
hâlî: hâletle alâkal›.
halisen: ihlâsl› olarak
hamî-i meçhul: bilinmeyen

koruyucu.
has: kendine ait.
hikmet: her fleyin belirli ga-
yelere yönelik olarak. manal›,
faydal› ve tam yerli yerinde
olmas›.
hususî: flahsî; özel.
hüküm: kabul edilen.
ibadet: Allah’a karfl› kulluk
vazifesini yapma.
icat: vücuda getirmek, yok-
tan yaratmak.
içtima›: toplanmas›, bir araya



müsebbebi Cenab-› Hak’tan istemek için, bir vaziyet-i
marziye almakt›r. Hatta çift sürmek, hazine-i rahmet ka-
p›s›n› çalmakt›r. Bu nevi dua-i fiilî, Cevad-› Mutlak’›n isim
ve ünvan›na müteveccih oldu¤undan, kabule mazhariye-
ti ekseriyet-i mutlakad›r.

‹kinci k›s›m, lisan ile, kalp ile dua etmektir; eli yetiflme-
di¤i bir k›s›m metalibi istemektir. Bunun en mühim cihe-
ti, en güzel gayesi, en tatl› meyvesi fludur ki: Dua eden
adam anlar ki, birisi var; onun hat›rat-› kalbini iflitir, her
fleye eli yetiflir, her bir arzusunu yerine getirebilir, aczine
merhamet eder, fakr›na medet eder.

‹flte ey âciz insan ve ey fakir befler! Dua gibi hazine-i
rahmetin anahtar› ve tükenmez bir kuvvetin medar› olan
bir vesileyi elden b›rakma. Ona yap›fl; âlây›illiyyin-i insa-
niyete ç›k. Bir sultan gibi, bütün kâinat›n dualar›n› kendi
duan içine al, bir abd-i küllî ve bir vekil-i umumî gibi 
1 oÚ/©nà°rùnf n∑ÉsjpG de, kâinat›n güzel bir takvimi ol.

@
abd-i küllî: bütün yarat›lm›fllar›n
ibadet ve tesbihatlar›n› kendi
flahs›nda temsil edebilen kul.
âciz: güçsüz, zay›f.
âlây›illiyyin-i insaniyet: insanl›-
¤›n en yüksek derecesi.
arzu: istek.
befler: insano¤lu.
Cenab-› Hak: Allah.
Cevad-› Mutlak: sonsuz cömert-
lik ve iyilik sahibi Cenab-› Hak.
cihet: yön.
dua: Allah’a yalvarma, isteme.
dua-i fiilî: fiilî dua; istenilen bir
fleyin meydana gelmesi için gere-
ken flartlara ve sebeplere baflvur-
ma.
ekseriyet-i mutlaka: kesin ço-
¤unluk.
fakir: muhtaç.
fakr: fakirlik.
gaye: netice.
hat›rat-› kalp: kalbe gelen hat›ra-
lar.
hazine-i rahmet: rahmet hazine-
si.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
lisan: dil; söz.
mazhariyet: nail olma, kavuflma.
medar: sebep, vesile.
medet: yard›m.
merhamet: ac›ma, flefkat göster-
me.
metalip: lâz›m olan ihtiyaçlar.

mühim: önemli.
müsebbep: sebebin olufltur-
du¤u fley; sonuç, netice.
müteveccih: yönelmifl, yö-
nelmifl olma.

nevi: çeflit.
sultan: padiflah.
takvim: program, biçim.
ünvan: isimler.
vaziyet-i marziye: raz› olu-

nacak hâl.

vekil-i umumî: umumun na-
m›na hareket eden vekil.

vesile: sebep, vas›ta.

1. Ancak Senden yard›m isteriz. (Fatiha Suresi: 5.)
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‹kinci Mebhas
‹nsan›n saadet ve flekavetine medar 

Befl Nükteden ibarettir.

‹nsan, ahsen-i takvimde yarat›ld›¤› ve ona gayet cami bir
istidat verildi¤i için, esfel-i safilînden tâ âlây›illiyyine, ferfl-
ten tâ Arfla, zerreden tâ flemse kadar dizilmifl olan maka-
mata, meratibe, derecata, derekâta girebilir ve düflebilir
bir meydan-› imtihana at›lm›fl, nihayetsiz sukut ve suuda
giden iki yol onun önünde aç›lm›fl bir mu’cize-i kudret ve
netice-i hilkat ve acube-i sanat olarak flu dünyaya gönde-
rilmifltir. ‹flte insan›n flu dehfletli terakki ve tedennisinin
s›rr›n› Befl Nüktede beyan edece¤iz.

B‹R‹NC‹ NÜKTE

‹nsan, kâinat›n ekser enva›na muhtaç ve alâkadard›r.
‹htiyacat› âlemin her taraf›na da¤›lm›fl; arzular› ebede ka-
dar uzanm›fl. Bir çiçe¤i istedi¤i gibi, koca bir bahar› da
ister. Bir bahçeyi arzu etti¤i gibi, ebedî Cenneti de arzu
eder. Bir dostunu görmeye müfltak oldu¤u gibi, Cemîl-i
Zülcelâl’i de görmeye müfltakt›r. Baflka bir menzilde du-
ran bir sevdi¤ini ziyaret etmek için, o menzilin kap›s›n›
açmaya muhtaç oldu¤u gibi, berzaha göçmüfl yüzde dok-
san dokuz ahbab›n› ziyaret etmek ve firak-› ebedîden
kurtulmak için, koca dünyan›n kap›s›n› kapayacak ve bir
mahfler-i acayip olan ahiret kap›s›n› açacak, dünyay› kal-
d›r›p ahireti yerine kuracak ve koyacak bir Kadîr-i Mut-
lak’›n dergâh›na ilticaya muhtaçt›r.
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ri.
dehflet: hayret verici.
derecat: dereceler.
derekât: en afla¤› katlar.
dergâh: s›¤›n›lacak yer.
ebed: sonsuzluk.
ebedî: sürekli, sonsuz.
ekser: en çok, daha ziyade.
enva: türler, çeflitler.
esfel-i safilîn: afla¤›lar›n en afla¤›-
s›.
ferfl: yeryüzü, dünya.
firak-› ebedî: sonsuz ayr›l›k.
gayet: son derece.
ihtiyacat: ihtiyaçlar.
iltica: s›¤›nma.
insan: Allah’›n en güzel biçimde
yaratt›¤› varl›k.
istidat: kabiliyet, yetenek.
Kadîr-i Mutlak: sonsuz kudret
sahibi Allah.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›
mahfler-i acayip: hayret verici
fleylerin topland›¤› yer.
makamat: makamlar.
mebhas: bahis, konu, bölüm.
medar: sebep, vesile.
menzil: var›lacak yer, konak yeri.
meratip: mertebeler.
meydan-› imtihan: imtihan mey-
dan›.
mu’cize-i kudret: Allah’›n kudre-
tinin mu’cizesi.
muhtaç: ihtiyac› olan.
müfltak: arzulu, özleyen, can
atan.
netice-i hilkat: yarat›l›fl›n netice-
si.
nihayetsiz: sonsuz.
nükte: herkesin anlayamad›¤› in-
ce mana, ancak dikkat edildi¤in-
de anlafl›lan ince söz ve mana.
saadet: mutluluk.
sukut: düflme, düflüfl, afla¤› inme.
suud: yukar› ç›kma, yükselme.
s›r: insan akl›n›n eriflemedi¤i ‹lâhî
hikmet.
flekavet: baht› karal›k, kötü halis-
lik.
flems: günefl.
tedenni: daha kötü bir dereceye
düflme, gerileme.
terakki: ilerleme, geliflme.
zerre: en küçük parça.
ziyaret: görmeye gitme

acube-i sanat: hayret uyan-
d›ran sanat eseri.
ahbap: dostlar.
ahiret: k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
ahsen-i takvim: en mükem-
mel ve en güzel biçim.
alâkadar: ilgili.

âlây›illiyyin: en yüksek mer-
tebe.
âlem: kâinat.
Arfl: gö¤ün en yüksek taba-
kas›.
arzu: istek.
berzah: öldükten sonra ruh-
lar›n k›yamete kadar bekle-

yece¤i yer.
beyan: anlatma, bildirme.
cami: kapsayan, bir çok özel-
li¤i içinde bar›nd›ran.
Cemîl-i Zülcelâl: sonsuz bü-
yüklük ve güzellik sahibi Al-
lah.
Cennet: sonsuz mutluluk ye-



‹flte, flu vaziyette bir insana hakikî ma’bud olacak, yal-
n›z her fleyin dizgini elinde, her fleyin hazinesi yan›nda,
her fleyin yan›nda naz›r, her mekânda haz›r, mekândan
münezzeh, aczden müberra, kusurdan mukaddes, naks-
tan muallâ bir Kadîr-i Zülcelâl, bir Rahîm-i Zülcemal, bir
Hakîm-i Zülkemal olabilir. Çünkü, nihayetsiz hacat-› in-
saniyeyi ifa edecek, ancak nihayetsiz bir kudret ve muhit
bir ilim sahibi olabilir. Öyle ise, ma’budiyete lây›k yaln›z
Odur.

‹flte ey insan! E¤er yaln›z Ona abd olsan, bütün mah-
lûkat üstünde bir mevki kazan›rs›n. E¤er ubudiyetten is-
tinkâf etsen, âciz mahlûkata zelil bir abd olursun. E¤er
enaniyetine ve iktidar›na güvenip tevekkül ve duay› b›ra-
k›p, tekebbür ve davaya sapsan, o vakit, iyilik ve icat ci-
hetinde, ar› ve kar›ncadan daha afla¤›, örümcek ve si-
nekten daha zay›f düflersin; fler ve tahrip cihetinde, da¤-
dan daha a¤›r, taundan daha muz›r olursun.

Evet, ey insan! Sende iki cihet var: Birisi, icat ve vü-
cut ve hay›r ve müspet ve fiil cihetidir. Di¤eri, tahrip,
adem, fler, nefiy, infial cihetidir. Birinci cihet itibar›yla
ar›dan, serçeden afla¤›; sinekten, örümcekten daha za-
y›fs›n. ‹kinci cihet itibar›yla da¤, yer, göklerden geçersin.
Onlar›n çekindi¤i ve izhar-› acz ettikleri bir yükü kald›r›r-
s›n. Onlardan daha genifl, daha büyük bir daire al›rs›n.
Çünkü sen, iyilik ve icat etti¤in vakit, yaln›z vüs’atin nis-
petinde, elin ulaflacak derecede, kuvvetin yetiflecek mer-
tebede iyilik ve icat edebilirsin. E¤er fenal›k ve tahrip et-
sen, o vakit, fenal›¤›n tecavüz ve tahribin intiflar eder.

abd: kul.
âciz: güçsüz, kuvvetsiz.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
adem: yokluk.
cihet: yan, yön, taraf.
daire: manevî bir emrin (iflin)
hükmünün geçerli oldu¤u yer.
derece: miktar.
dizgin: idare, kontrol.
dua: Allah’a yalvarma, isteme.
enaniyet: kendini be¤enme.
fiil: ifl yapma.
hacat-› insaniye: insan›n ihtiyaç-
lar›.
hakikî: gerçek.
Hakîm-i Zülkemal: kemal sahibi,
her fleyi faydal› ve hikmetli yara-
tan Allah.
hazine: k›ymetli fleylerin bulun-
du¤u yer.
icat: yeni bir fley ortaya koyma,
yapma.
ifa: yerine getirme.
iktidar: güç kuvvet, kabiliyet.
ilim: bilgi; haber.
infial: her hangi bir fiile ya da et-
kiye maruz kalma.
intiflar: yay›lma.
istinkâf: yüz çevirme, geri dur-
ma.
itibar: de¤er.
izhar-› acz: aczini gösterme.
Kadîr-i Zülcelâl: büyüklük sahibi
ve her fleye gücü yeten Allah.
kudret: güç, kuvvet.
ma’bud: tap›lan, kendisine ibadet
edilen.
ma’budiyet: tap›n›lma.
mahlûkat: yarat›lm›fllar, varl›klar.

mekân: yer.
mertebe: derece.
mevki: makam.
muallâ: yüce, yüksek
muhit: her fleyi kuflatan, kap-
saml›.
mukaddes: ay›p ve noksan-
lardan kurtulmufl.
muz›r: zararl›.
müberra: uzak, ar›nm›fl.
münezzeh: uzak, yüce.
müspet: olumlu.

naks: eksiklik.
naz›r: bakan, gözeten.
nefiy: inkâr etme, yok say-
ma.
nihayetsiz: sonsuz.
nispet: ölçü, oran.
Rahîm-i Zülcemal: güzellik
sahibi, yarat›klar›na karfl› son-
suz flefkat ve merhametli
olan Allah.
fler: kötülük.
tahrip: y›kma, bozma.

taun: veba.
tecavüz: haddini aflma.
tekebbür: kibirlenme.
tevekkül: Allah’a dayanma
ve güvenme.
ubudiyet: kulluk.
vakit: zaman.
vaziyet: durum.
vücut: var olma.
vüs’at: genifllik.
zelil: afla¤›lanm›fl.
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Meselâ, küfür bir fenal›kt›r, bir tahriptir, bir adem-i tas-
diktir. Fakat o tek seyyie, bütün kâinat›n tahkirini ve bü-
tün esma-i ‹lâhiyenin tezyifini, bütün insaniyetin terzilini
tazammun eder. Çünkü, flu mevcudat›n âlî bir makam›,
ehemmiyetli bir vazifesi vard›r. Zira, onlar mektubat-›
Rabbaniye ve merâyâ-i Sübhaniye ve memurin-i ‹lâhiye-
dirler. Küfür ise, onlar› âyinedarl›k ve vazifedarl›k ve ma-
nidarl›k makam›ndan düflürüp, abesiyet ve tesadüfün
oyunca¤› derekesine ve zeval ve firak›n tahribiyle çabuk
bozulup de¤iflen mevadd-› fâniyeye ve ehemmiyetsizlik,
k›ymetsizlik, hiçlik mertebesine indirdi¤i gibi, bütün kâ-
inatta ve mevcudat›n âyinelerinde nak›fllar› ve cilveleri ve
cemalleri görünen esma-i ‹lâhiyeyi inkâr ile tezyif eder ve
insanl›k denilen bütün esma-i kudsiye-i ‹lâhiyenin cilvele-
rini güzelce ilân eden bir kaside-i manzume-i hikmet ve
bir flecere-i bâkiyenin cihazat›n› cami çekirdekmisal bir
mu’cize-i kudret-i bâhire ve emanet-i kübray› uhdesine
almakla yer, gök, da¤a tefevvuk eden ve melâikeye kar-
fl› rüçhaniyet kazanan bir sahib-i mertebe-i hilâfet-i arzi-
yeyi en zelil bir hayvan-› fânî-i zailden daha zelil, daha
zay›f, daha âciz, daha fakir bir derekeye atar; ve mana-
s›z, karma kar›fl›k, çabuk bozulur bir adî levha derekesi-
ne indirir.

Elhâs › l : Nefs-i emmare, tahrip ve fler cihetinde niha-
yetsiz cinayet iflleyebilir. Fakat, icat ve hay›rda iktidar›
pek azd›r ve cüz’îdir. Evet, bir haneyi bir günde harap
eder; yüz günde yapamaz. Lâkin, e¤er enaniyeti b›rak-
sa, hayr› ve vücudu tevfik-i ‹lâhiyeden istese, fler ve 
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fenâ: kötü.
firak: ayr›l›k.
hane: ev.
harap: y›kma, bozma.
hayvan-› fânî-i zail: yok olup gi-
den hayvan.
hay›r: iyilik, güzellik, fayda.
icat: meydana getirme, yapma.
iktidar: güç yetirme kabiliyeti.
inkâr: inanmama, reddetme, ka-
bul etmeme.
insaniyet: insanl›k.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, âlem.
kaside-i manzume-i hikmet:
hikmetli ve düzenli bir flekilde
yaz›lm›fl kaside, fliir.
küfür: Allah’› inkâr etme.
lâkin: fakat.
levha: üzerinde yaz› ya da resim
bulunan tablo.
makam: de¤er; mevki, görev.
mana: anlam.
manidar: manal›.
mektubat-› Rabbaniye: her fleyi
terbiye eden Allah’›n yaratt›¤› ve
her biri bir mektup gibi manalar
ifade eden varl›klar.
melâike: melekler.
memurin-i ‹lâhiye: Allah’›n me-
murlar›.
merâyâ-i Sübhaniye: eksiklikler-
den uzak olan Cenab-› Hakk›n
isim ve s›fatlar›n› gösteren ayna-
lar.
mertebe: derece.
meselâ: örnek olarak.
mevadd-› fâniye: fânî maddeler.
mevcudat: varl›klar.
mu’cize-i kudret-i bâhire: apaç›k
kudret mu’cizesi.
nak›fl: iflleme.
nefs-i emmare: insan› kötülü¤e
sürükleyen nefis.
nihayetsiz: sonsuz.
rüçhaniyet: üstünlük.
sahib-i mertebe-i hilâfet-i arzi-
ye: yeryüzünde Allah’›n halifesi
olma mertebesinin sahibi.
seyyie: suç, günah.
flecere-i bâkiye: daimî, kal›c›
a¤aç
fler: kötülük.
tahkir: hakaret etme.
tahrip: y›kma, bozma.
tazammun: içinde bulundurma,
içerme.
tefevvuk: üstün gelme.
terzil: rezil duruma düflme.
tesadüf: rastlant›.
tevfik-i ‹lâhiye: Allah’›n yard›m›.
tezyif: alaya alma.
uhde: bir ifli üzerine alma.
vazife: görev.
vazifedar: vazifeli.
zelil: afla¤›l›k, alçakl›k.
zeval: yok olma.
zira: çünkü.

abesiyet: lüzumsuz ve gaye-
siz olufl.
âciz: güçsüz, kuvvetsiz.
adem-i tasdik: kabul etme-
me.
adî: de¤ersiz.
âlî: yüksek.
âyine: ayna.
âyinedar: ayna olan, yans›-
tan.
cami: içinde bulunduran,
kapsayan.

cemal: güzellik.
cihazat: cihazlar, donan›m,
azalar, organlar.
cihet: yön, taraf.
cilve: güzel ve hofl bir biçim-
de görünme, yans›ma.
cinayet: a¤›r suç.
cüz’î: az.
çekirdek-misal: çekirdek gi-
bi.
dereke: afla¤› mertebe, en
afla¤› mertebe.

ehemmiyet: önem.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
elhâs›l: sonuç olarak.
emanet-i kübra: en büyük
emanet, halifelik.
enaniyet: kendine güvenme,
be¤enme.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isim-
leri.
esma-i kudsiye-i ‹lâhîye: Al-
lah’›n her türlü kusur ve nok-
sandan uzak isimleri.



tahripten ve nefse itimattan vazgeçse, isti¤far ederek

tam abd olsa, o vakit 
1 mäÉnæ°nùnM rºp¡pJÉnÄu«°nS *G o∫uónÑoj s›rr›na

mazhar olur. Ondaki nihayetsiz kabiliyet-i fler, nihayetsiz
kabiliyet-i hayra ink›lâp eder; ahsen-i takvim k›ymetini
al›r, âlây›illiyyine ç›kar.

‹flte, ey gafil insan! Bak, Cenab-› Hakk›n fazl›na ve ke-
remine! Seyyieyi bir iken bin yazmak, haseneyi bir yaz-
mak veya hiç yazmamak adalet oldu¤u hâlde; bir seyyi-
eyi bir yazar, bir haseneyi on, bazen yetmifl, bazen yedi
yüz, bazen yedi bin yazar. Hem, flu Nükteden anla ki, o
müthifl Cehenneme girmek ceza-i ameldir, ayn-› adldir;
fakat Cennete girmek, mahz-› fazld›r.

‹K‹NC‹ NÜKTE

‹nsanda iki vecih var: Birisi, enaniyet cihetinde flu ha-
yat-› dünyeviyeye naz›rd›r. Di¤eri, ubudiyet cihetinde ha-
yat-› ebediyeye bakar.

Evvelki vecih itibar›yla öyle bir bîçare mahlûktur ki,
sermayesi, yaln›z ihtiyardan bir fla’re (saç) gibi cüz’î bir
cüz-i ihtiyarî ve iktidardan zay›f bir kesb ve hayattan ça-
buk söner bir flule ve ömürden çabuk geçer bir müddet-
çik ve mevcudiyetten çabuk çürür küçük bir cisimdir. O
hâliyle beraber, kâinat›n tabakat›nda serilmifl hadsiz en-
va›n hesaps›z efrad›ndan nazik, zay›f bir fert olarak bulu-
nuyor.

‹kinci vecih itibar›yla ve bilhassa ubudiyete müteveccih
acz ve fakr cihetinde, pek büyük bir vüs’ati var, pek 

abd: kul.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
ahsen-i takvim: insan›n en güzel
biçimde yarat›lmas›.
âlây›illiyyin: en yüksek, en yüce
mertebe.
ayn-› adl: adaletin tâ kendisi.
bîçare: çaresiz.
bilhassa: özellikle.
ceza-i amel: yap›lan iflin cezas›.
cihet: yön, özellik.
cisim: madde, nesne.
cüz-i ihtiyarî: insana verilen seç-
me hürriyeti.
cüz’î: az.
efrat: fertler.
enaniyet: benlik,  kendini be¤en-
me.
enva: çeflitler, türler.
evvel: önce.
fakr: fakirlik.
fazl: cömertlik ve ihsan.
fert: birey, kifli.
gafil: duyars›z, sorumsuz, gerçek-
lerden habersiz davranan kimse.
had: s›n›r.
hâl: durum.
hasene: iyilik, sevap.
hayat-› dünyeviye: dünya haya-
t›.
hayat-› ebediye: ahiret hayat›.
iktidar: bir fleyi. yapma güç ve
kuvvetine sahip olma.
ink›lâp: de¤iflim, dönüflüm.
isti¤far: af dileme, tevbe etme.
itibar: de¤er.
itimat: güvenme, dayanma.
kabiliyet-i hay›r: hay›r iflleme
kabiliyeti.
kabiliyet-i fler: kötülük iflleme
kabiliyeti.
kâinat: âlem.
kerem: ikram, ihsan.
kesb: kazanç.
k›ymet: de¤er.
mahlûk: yarat›k.
mahz-› fazl: iyilik ve ba¤›fl›n tâ
kendisi.
mazhar: nail olma.
mevcudiyet: varl›k.
müddet: süre.
müteveccih: yönelik.
müthifl: korkunç.
naz›r: bakan, yönelik.

nefis: kendi, flah›s.
nihayetsiz: sonsuz.
nükte: ince ve derin mana.
ömür: hayat süresi.
sermaye: ana para.

seyyie: kötülük, günah.
s›r: hakikat.
fla’re: saç.
flule: alev.
tabakat: tabakalar.

tahrip: y›kma, bozma.
ubudiyet: kulluk.
vakit: zaman.
vecih: yön; özellik.
vüs’at: genifllik.

1. Allah onlar›n kötülüklerini iyiliklere çevirir. (Furkan Suresi: 70.)
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büyük bir ehemmiyeti bulunuyor. Çünkü, Fât›r-› Hakîm,
insan›n mahiyet-i maneviyesinde nihayetsiz azîm bir acz
ve hadsiz cesim bir fakr derç etmifltir—tâ ki, kudreti
nihayetsiz bir Kadîr-i Rahîm ve g›nâs› nihayetsiz bir Ga-
nî-i Kerîm bir Zat›n hadsiz tecelliyat›na cami genifl bir
âyine olsun.

Evet, insan bir çekirde¤e benzer. Nas›l ki, o çekirde¤e
Kudretten manevî ve ehemmiyetli cihazat ve kaderden
ince ve k›ymetli program verilmifl. Tâ ki, toprak alt›nda
çal›fl›p, tâ o dar âlemden ç›k›p, genifl olan hava âlemine
girip, Hâl›k’›ndan istidat lisan›yla bir a¤aç olmas›n› iste-
yip, kendine lây›k bir kemal bulsun. E¤er o çekirdek, su-
imizac›ndan dolay›, ona verilen cihazat-› maneviyeyi,
toprak alt›nda baz› mevadd-› muz›rray› celbine sarf etse,
o dar yerde, k›sa bir zamanda, faydas›z tefessüh edip
çürüyecektir. E¤er o çekirdek, o manevî cihazat›n›, 
1 i'ƒsædGnh uÖnërdG o≥pdÉna ’n›n emr-i tekvinîsini imtisal edip,

hüsnüistimal etse, o dar âlemden ç›kacak meyvedar ko-
ca bir a¤aç olmakla, küçücük cüz’î hakikati ve ruh-u ma-
nevîsi, büyük bir hakikat-i külliye suretini alacakt›r.

‹flte, aynen onun gibi, insan›n mahiyetine, kudretten
ehemmiyetli cihazat ve kaderden k›ymetli programlar
tevdi edilmifl.

E¤er insan, flu dar âlem-i arzîde, hayat-› dünyeviye
topra¤› alt›nda, o cihazat-› maneviyesini nefsin hevesat›-
na sarf etse, bozulan çekirdek gibi, bir cüz’î telezzüz için, 
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derç: yerlefltirme.
ehemmiyet: k›ymet, de¤er.
emr-i tekvinî: yaratma emri.
fakr: fakirlik.
Fât›r-› Hakîm: her varl›k türünü
farkl› yap›da ve belirli bir amaca
yönelik yaratan Allah.
Ganî-i Kerîm: kimseye muhtaç
olmayan, sonsuz ikram ve gerçek
zenginlik sahibi Allah.
g›nâ: zenginlik.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikat-i külliye: büyük gerçek.
Hâl›k: yoktan yaratan Allah.
hayat-› dünyeviye: dünya haya-
t›.
hevesat: hevesler, istekler.
hüsnüistimal: iyi ve yerinde kul-
lanma.
imtisal: yerine getirme, boyun
e¤me.
istidat: potansiyel kabiliyet, ye-
tenek.
kader: Cenab-› Hakk›n takdir ve
tayin etmesi.
Kadîr-i Rahîm: çok merhametli
olan ve her fleye gücü yeten, Al-
lah.
kemal: mükemmellik.
kudret: güç, kudret.
lisan: dil.
mahiyet: yap›.
mahiyet-i manevîye: manevî
yap›.
manevî cihazat: manevî dona-
n›m, cihazlar.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mevadd-› muz›rra: zararl› mad-
deler.
meyvedar: meyveli.
nefis: insan›n kötülü¤ü isteyen
ve sevk eden yan›.
nihayetsiz: sonsuz.
program: yap›lacak ifller için ön-
ceden haz›rlanm›fl tasar›, plan.
ruh-u manevî: manevî ruh, prog-
ram.
sarf: harcama.
suimizaç: kötü huy.
suret: flekil.
tecelliyat: Allah’›n isimlerinin
manalar›n› icra etmesi.
tefessüh: bozulma.
telezzüz: lezzet alma.
tevdi: emanet olarak b›rakma.
zat: kifli, flah›s.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
âlem: ortam.
âyine: ayna.
azîm: büyük.
cami: toplayan, içine alan.

celp: kendine çekmek.
cesim: çok büyük.
cihazat: lüzumlu azalar, or-
ganlar.
cihazat-› maneviye: manevî

donan›m, cihazlar.
cüz’î hakikat: küçük bir ger-
çek.
cüz’î: az.
dane: çekirdek.

1. Daneleri ve çekirdekleri çatlatan Allah. (En’am Suresi: 95.)



k›sa bir ömürde, dar bir yerde ve s›k›nt›l› bir hâlde çürü-
yüp tefessüh ederek, mes’uliyet-i maneviyeyi bedbaht
ruhuna yüklenecek, flu dünyadan göçüp gidecektir. 

E¤er o istidat çekirde¤ini ‹slâmiyet suyu ile, iman›n zi-
yas›yla, ubudiyet topra¤› alt›nda terbiye ederek evamir-i
Kur’âniyeyi imtisal edip, cihazat-› maneviyesini hakikî
gayelerine tevcih etse, elbette âlem-i misal ve berzahta
dal ve budak verecek ve âlem-i ahiret ve Cennette had-
siz kemalât ve nimetlere medar olacak bir flecere-i bâki-
yenin ve bir hakikat-i daimenin cihazat›na cami k›ymet-
tar bir çekirdek ve revnaktar bir makine ve bu flecere-i
kâinat›n mübarek ve münevver bir meyvesi olacakt›r.

Evet, hakikî terakki ise, insana verilen kalp, s›r, ruh,
ak›l, hatta hayal ve sair kuvvelerin hayat-› ebediyeye yüz-
lerini çevirerek, her biri kendine lây›k hususî bir vazife-i
ubudiyet ile meflgul olmaktad›r. Yoksa, ehl-i dalâletin te-
rakki zannettikleri, hayat-› dünyeviyenin bütün incelikle-
rine girmek; ve zevklerinin her çeflitlerini, hatta en süflî-
sini tatmak için bütün letaifini ve kalp ve akl›n› nefs-i em-
mareye musahhar edip yard›mc› verse, o terakki de¤il,
sukuttur.

fiu hakikati bir vak›a-i hayaliyede, flöyle bir temsilde
gördüm ki: Ben büyük bir flehre giriyorum. Bakt›m ki, o
flehirde büyük saraylar var. Baz› saraylar›n kap›s›na bak›-
yorum; gayet flenlik, parlak bir tiyatro gibi, nazar-› dik-
kati celp eder, herkesi e¤lendirir bir cazibedarl›k vard›.
Dikkat ettim ki, o saray›n efendisi kap›ya gelmifl, it ile 

âlem-i ahiret: ahiret âlemi.
âlem-i misal: görüntüler âlemi.
bedbaht: talihsiz.
berzah: ruhlar›n k›yamete kadar
bekleyece¤i, dünya ile ahiret ara-
s›ndaki yer.
cazibedar: çekici.
celp: çekme.
cihazat-› maneviye: manevî or-
ganlar; hisler ve duygular.
ehl-i dalâlet: küfür içinde olanlar.
evamir-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
emirleri.
gaye: maksat, hedef.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikat-i daime: devam eden
gerçek.
hakikî: gerçek.
hayat-› dünyeviye: dünya haya-
t›.
hayat-› ebediye: ebedî ve son-
suz hayat, ahiret hayat›.
hususî: özel, flahsî.
iman: Allah’a inanma.
imtisal: kullanma.
istidat: potansiyel kabiliyet, ye-
tenek.
kemalât: mükemmellikler.
kuvve: his ve duygu.
letaif: duygular, hisler.
medar: vesile.
mes’uliyet-i maneviye: manevî
sorumluluk.
meflgul: ilgilenmek.
musahhar: boyun e¤en, emir al-
t›na giren.
mübarek: bereketli.
münevver: nurlanm›fl.
nazar-› dikkat: dikkatli bak›fl,
merak.
nefs-i emmare: insan› kötülü¤e
sürükleyen nefis.

nimet: iyilik, ihsan.
revnaktar: parlak.
sair: di¤er.
sukut: düflme, afla¤› inme.
süflî: baya¤›, adî.
s›r: kalbe konulan bir duygu.

flecere-i bâkiye: ebedî a¤aç.
flecere-i kâinat: kâinat a¤ac›,
a¤aca benzeyen kâinat.
tefessüh: bozulma, da¤›lma.
temsil: benzetme, örnek.
terakki: ilerleme, geliflme.

tevcih: yöneltme.
ubudiyet: kulluk.
vak›a-i hayaliye: hayali olay.
vazife-i ubudiyet: kulluk va-
zifesi.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k.
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oynuyor ve oynamas›na yard›m ediyor. Han›mlar, yaba-
nî gençlerle tatl› sohbetler ediyorlar. Yetiflmifl k›zlar dahi,
çocuklar›n oynamas›n› tanzim ediyorlar. Kap›c› da, onla-
ra kumandanl›k eder gibi bir aktör tavr›n› alm›fl. O vakit
anlad›m ki, o koca saray›n içerisi bombofl; hep nazik va-
zifeler muattal kalm›fl. Ahlâklar› sukut etmifl ki, kap›da
bu sureti alm›fllard›r.

Sonra geçtim, bir büyük saraya daha rast geldim. Gör-
düm ki, kap›da uzanm›fl vefadar bir it ve kaba, sert, sa-
kin bir kap›c› ve sönük bir vaziyet vard›. Merak ettim: Ne
için o öyle, bu böyle? ‹çeriye girdim; bakt›m ki, içerisi
çok flenlik. Daire daire üstünde, ayr› ayr› nazik vazifeler-
le, saray ehli meflguldürler. Birinci dairedeki adamlar sa-
ray›n idaresini, tedbirini görüyorlar. Üstündeki dairede
k›zlar, çocuklar ders okuyorlar. Daha üstünde, han›mlar,
gayet lâtif sanatlar, güzel nak›fllarla ifltigal ediyorlar. En
yukar›da, efendi, padiflahla muhabere edip halk›n istira-
hatini temin için ve kendi kemalât› ve terakkiyat› için
kendine has ve ulvî vazifeler ile ifltigal ediyor gördüm.
Ben onlara görünmedi¤im için, “Yasak!” demediler; ge-
zebildim.

Sonra ç›kt›m, bakt›m. O flehrin her taraf›nda bu iki k›-
s›m saraylar var; sordum.

Dediler: “O kap›s› flenlik ve içi bofl saraylar, kâfirlerin
ileri gelenlerinindir ve ehl-i dalâletindir. Di¤erleri, namus-
lu Müslüman büyüklerinindir.”
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sukut: düflme, alçalma.
suret: görüntü.
tanzim: düzenleme.
tedbir: çekip çevirme.
temin: sa¤lama, karfl›lama.
terakkiyat: ilerleme, geliflme.
ulvî: yüksek, yüce.
vefadar: söz dinleyen, sad›k.
yabanî: yabanc›, namahrem.

aktör: rol yapan.
ehl-i dalâlet: do¤ru yoldan
ç›kanlar.
ehli: halk›, bir yerde oturan-
lar.
gayet: son derece.

has: özel, ait.
istirahat: dinlenme.
ifltigal: meflgul olma, u¤rafl-
ma.
kâfir: Allah’› inkâr edenler.
kemalât: ‹nsandaki ahlâk ve

huy güzellikleri.
kumandan: komutan.
lâtif: hofl, güzel.
muattal: bofl, terk edilmifl.
muhabere: haberleflme.
nazik: hassas, önemli.



Sonra bir köflede bir saraya rast geldim. Üstünde “Sa-
id” ismini gördüm. Merak ettim. Daha dikkat ettim, su-
retimi üstünde gördüm gibi bana geldi. Kemal-i taaccü-
bümden ba¤›rarak, akl›m bafl›ma geldi, ay›ld›m.

‹flte, o vak›a-i hayaliyeyi sana tabir edece¤im. Allah
hay›r etsin.

‹flte, o flehir ise, hayat-› içtimaiye-i befleriye ve medi-
ne-i medeniyet-i insaniyedir. O saraylar›n her birisi, birer
insand›r. O saray ehli ise, insandaki göz, kulak, kalp, s›r,
ruh, ak›l gibi letaif ve nefis ve heva ve kuvve-i fleheviye
ve kuvve-i gadabiye gibi fleylerdir. Her bir insanda her bir
lâtifenin ayr› ayr› vazife-i ubudiyetleri var; ayr› ayr› lezzet-
leri, elemleri var. Nefis ve heva, kuvve-i fleheviye ve ga-
dabiye, bir kap›c› ve it hükmündedirler.

‹flte o yüksek letaifi, nefis ve hevaya musahhar etmek
ve vazife-i asliyelerini unutturmak, elbette sukuttur, te-
rakki de¤ildir. Sair cihetleri sen tabir edebilirsin.

ÜÇÜNCÜ NÜKTE

‹nsan, fiil ve amel cihetinde ve sa’y-i maddî itibar›yla
zay›f bir hayvand›r, âciz bir mahlûktur. Onun, o cihette-
ki daire-i tasarrufat› ve malikiyeti o kadar dard›r ki, elini
uzatsa, ona yetiflebilir. Hatta, insan›n eline dizginini ve-
ren hayvanat-› ehliye, insan›n zaaf ve acz ve tembelli¤in-
den birer hisse alm›fllard›r ki, yabanî emsallerine k›yas
edildikleri vakit, azîm fark görünür (ehlî keçi ve öküz, ya-
banî keçi ve öküz gibi).

âciz: zay›f, güçsüz.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
amel: fiil, ifl, emek.
azîm: büyük.
cihet: yön.
daire-i tasarrufat: tasarruflar da-
iresi, sevk ve idare etme dairesi.
dizgin: idare, yönetim.
ehlî: evcil.
elem: dert, üzüntü, ac›.
emsal: benzer.
fiil: davran›fl, hareket.
hayat-› içtimaiye-i befleriye: in-
sanlara ait olan sosyal hayat.
hayvanat-› ehliye: evcil hayvan-
lar.
heva: istek, arzu, nefse ait olan
fleylere düflkünlük.
hisse: pay.
hüküm: bir fley hakk›nda verilen
karar.
itibar›yla: bak›m›ndan.
kemal-i taaccüp: tam hayrette
kalmak.
kuvve-i gadabiye: hiddet, öfke
duygusu.
kuvve-i fleheviye ve gadabiye:
cinsel istek ve öfke duygular›.
kuvve-i fleheviye: dünya zevkle-
rine istek duygusu; cinsel istek.
k›yas: karfl›laflt›rma.
letaif: lâtifeler, duygular.
lezzet: hofla giden fleyler, tat ol-
ma.
mahlûk: yarat›k.
malikiyet: sahib olma.
medine-i medeniyet-i insaniye:
insanl›¤›n medeniyet flehri.

musahhar: emir alt›na giren.
nefis: insandaki bedenî canl›-
l›k; yeme, içme, flehvet gibi
biyolojik ihtiyaçlara duyulan
tabiî istek insan›n kötülü¤ü
isteyen yönü.
nükte: ince söz ve mana.
sair: di¤er.

sa’y-i maddî: maddî çal›flma.
sukut: düflme, alçalma.
suret: resim.
s›r: kalbe konulan bir lâtife,
duygu.
tabir: yorum.
terakki: ilerleme, geliflme.
vakit: zaman.

vak›a-i hayaliye: hayalî hâdi-
se.
vazife-i asliye: as›l vazife.
vazife-i ubudiyet: kulluk va-
zifesi.
yabanî: yabana ait, evcil ol-
mayan.
zaaf: zay›fl›k, güçsüzlük.
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Fakat o insan, infial ve kabul ve dua ve sual cihetinde,
flu dünya han›nda aziz bir yolcudur. Ve öyle bir Kerîm’e
misafir olmufl ki, nihayetsiz rahmet hazinelerini ona aç-
m›fl ve hadsiz bedî masnuat›n› ve hizmetkârlar›n› ona
musahhar etmifl. Ve o misafirin tenezzühüne ve temafla-
s›na ve istifadesine öyle büyük bir daire aç›p müheyya et-
mifltir ki, o dairenin n›sf-› kutru, yani merkezden muhit
hatt›na kadar gözün kesti¤i miktar, belki hayalin gitti¤i
yere kadar genifltir ve uzundur. 

‹flte, e¤er insan enaniyetine istinat edip hayat-› dünye-
viyeyi gaye-i hayal ederek, derd-i maiflet içinde muvak-
kat baz› lezzetler için çal›flsa, gayet dar bir daire içinde
bo¤ulur, gider. Ona verilen bütün cihazat ve alât ve leta-
if, ondan flikâyet ederek, haflirde onun aleyhinde flaha-
det edeceklerdir ve davac› olacaklard›r. E¤er kendini mi-
safir bilse, misafir oldu¤u Zat-› Kerîm’in izni dairesinde
sermaye-i ömrünü sarf etse, öyle genifl bir daire içinde
uzun bir hayat-› ebediye için güzel çal›fl›r ve teneffüs edip
istirahat eder; sonra âlây›illiyyine kadar gidebilir. Hem
de, bu insana verilen bütün cihazat ve alât, ondan mem-
nun olarak ahirette lehinde flahadet ederler.

Evet, insana verilen bütün cihazat-› acibe, bu ehemmi-
yetsiz hayat-› dünyeviye için de¤il, belki pek ehemmiyet-
li bir hayat-› bâkiye için verilmifller. Çünkü, insan› hayva-
na nispet etsek, görüyoruz ki, insan, cihazat ve alât
itibar›yla çok zengindir, yüz derece hayvandan daha zi-
yadedir. Hayat-› dünyeviye lezzetinde ve hayvanî yaflay›-
fl›nda, yüz derece afla¤› düfler. Çünkü, her gördü¤ü 
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dine güvenme.
gaye-i hayal: hayal edilen gaye,
ideal.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
han: yolcular›n misafir oldu¤u bi-
na.
haflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n diriltilip, bir yere top-
lanmalar›.
hayat-› bâkiye: sonsuz hayat,
ahiret hayat›.
hayat-› dünyeviye: dünyaya ha-
yat›.
hayat-› ebediye: ebedî ve son-
suz hayat.
hayvanî: biyolojik, bedeni ihti-
yaçlar bak›m›ndan.
hizmetkâr: hizmetçi.
infial: her hangi bir fiile ya da et-
kiye maruz kalkma.
istifade: faydalanma.
istinat: dayanma.
istirahat: dinlenme.
Kerîm: “ikram ve ihsan› bol olan”
anlam›nda Allah’›n bir ismi.
leh: onun faydas›na, ondan yana.
letaif: ince duygular.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
muhit: çevre.
musahhar: boyun e¤en, emir al-
t›na giren.
muvakkat: geçici.
müheyya: haz›r.
nihayetsiz: sonsuz.
nispet: k›yaslama, karfl›laflt›rma.
n›sf-› kutr: yar›çap.
rahmet: maddî ve manevî nimet-
ler.
sarf: harcama.
sermaye-i ömür: ömür sermaye-
si.
sual: isteme.
flahadet: flahitlik.
temafla: bakma, bak›p seyretme.
teneffüs: nefes alma.
tenezzüh: gezinti, e¤lenmek
amac›yla yap›lan gezinti.
Zat-› Kerîm: Cömert zat, kerem
sahibi Allah.
ziyade: çok, fazla.

ahiret: öbür dünya, k›yamet-
ten sonra kurulacak olan
âlem.
alât: aletler.
âlây›illiyyin: yücelerin yüce-
si.
aleyh: onun zarar›na, ona
karfl›.

aziz: muhterem, sayg›n.
bedî: eflsiz güzel.
cihazat: cihazlar; kendilerine
ihtiyaç duyulan maddî mane-
vî organlar.
cihazat-› acibe: flafl›rt›c› ci-
hazlar, organlar.
cihet: yön.

derd-i maiflet: geçim s›k›nt›s›.
dua: Allah’a yalvarma, iste-
me.
ehemmiyetli: k›ymetli, de-
¤erli.
ehemmiyetsiz: k›ymetsiz,
de¤ersiz.
enaniyet: benlik, gurur, ken-



lezzetinde binler elem izi vard›r. Geçmifl zaman›n elem-
leri ve gelecek zaman›n korkular› ve her bir lezzetin da-
hi elem-i zevali, onun zevklerini bozuyor ve lezzetinde bir
iz b›rak›yor. Fakat hayvan öyle de¤il; elemsiz bir lezzet
al›r, kedersiz bir zevk eder. Ne geçmifl zaman›n elemleri
onu incitir, ne gelecek zaman›n korkular› onu ürkütür;
rahatla yaflar, yatar, Hâl›k’›na flükreder.

Demek, ahsen-i takvim suretinde yarat›lan insan, ha-
yat-› dünyeviyeye hasr-› fikir etse, yüz derece, sermaye-
ce hayvandan yüksek oldu¤u hâlde, yüz derece, serçe
kuflu gibi bir hayvandan afla¤› düfler. Baflka bir yerde bir
temsil ile bu hakikati beyan etmifltim. Münasebet geldi,
yine o temsili tekrar ediyorum. fiöyle ki:

Bir adam, bir hizmetkâr›na on alt›n verip “Mahsus bir
kumafltan bir kat elbise yapt›r” emreder. ‹kincisine bin al-
t›n verir, bir pusula içinde baz› fleyler yaz›l› o hizmetkâ-
r›n cebine koyar, bir pazara gönderir.

Evvelki hizmetkâr, on alt›n ile, âlâ kumafltan mükem-
mel bir elbise al›r. ‹kinci hizmetkâr, divanelik edip evvel-
ki hizmetkâra bak›p, cebine konulan hesap pusulas›n›
okumayarak, bir dükkânc›ya bin alt›n vererek, bir kat el-
bise istedi. ‹nsafs›z dükkânc› da kumafl›n en çürü¤ünden
bir kat elbise verdi. O bedbaht hizmetkâr, seyyidinin hu-
zuruna geldi. Ve fliddetli bir tedip gördü ve dehfletli bir
azap çekti.

ahsen-i takvim: insan›n en mü-
kemmel ve en güzel biçimde ya-
rat›lmas›.
âlâ: kaliteli, de¤erli.
azap: büyük s›k›nt›, fliddetli ac›.
bedbaht: zavall›, talihsiz.
beyan: anlatma, izah etme.
dehflet: büyük korku hâli.
divane: deli, mant›ks›zca davra-
nan.
elem: ac›, üzüntü.
elem-i zeval: sona erme elemi
ve ac›s›.
elemsiz: ac›s›z, üzüntüsüz.

Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.
hasr-› fikir: bir fleye bütün
fikrini verme.
hayat-› dünyeviye: dünya
hayat›.
hesap pusulas›: ne alaca¤›n›

gösteren yaz›.
hizmetkâr: hizmet eden.
kat: tak›m.
keder: tasa, kayg›.
lezzet: zevk, haz keyif.
mahsus: kaliteli, de¤erli.
münasebet: ilgi, alâka; yeri
gelme.

pusula: bir iflin nas›l yap›laca-
¤›n› gösteren k›sa not, mek-
tup.
sermaye: ana para.
seyyid: efendi.
suret: biçim, görünüfl.
flükür: hamd, teflekkür.
temsil: misal, örnek.

518 | SÖZLERY‹RM‹ ÜÇÜNCÜ SÖZ



‹flte, edna bir fluuru olan anlar ki, ikinci hizmetkâra ve-
rilen bin alt›n, bir kat elbise almak için de¤ildir; belki,
mühim bir ticaret içindir.

Aynen onun gibi, insandaki cihazat-› maneviye ve le-
taif-i insaniye ki, her birisi hayvana nispeten yüz derece
inbisat etmifl. Meselâ, güzelli¤in bütün meratibini fark
eden insan gözü ve taamlar›n bütün çeflit çeflit ezvak-›
mahsusalar›n› temyiz eden insan›n zaika-i lisaniyesi ve
hakaik›n bütün inceliklerine nüfuz eden insan›n akl› ve
kemalât›n bütün enva›na müfltak insan›n kalbi gibi, sair
cihazlar›, aletleri nerede? Hayvan›n pek basit, yaln›z bir
iki mertebe inkiflaf etmifl aletleri nerede? Yaln›z flu kadar
fark var ki, hayvan, kendine has bir amelde—münhas›-
ran o hayvanda bir cihaz-› mahsus-ziyade inkiflaf eder.
Fakat o inkiflaf, hususîdir.

‹nsan›n cihazat cihetiyle zenginli¤i flu s›rdand›r ki: Ak›l
ve fikir sebebiyle, insan›n hasseleri, duygular› fazla inki-
flaf ve inbisat peyda etmifltir. Ve ihtiyacat›n kesreti sebe-
biyle, çok çeflit çeflit hissiyat peyda olmufltur. Ve hassasi-
yeti çok tenevvü etmifl; ve f›trat›n camiiyeti sebebiyle,
pek çok makas›da müteveccih arzulara medar olmufl; ve
pek çok vazife-i f›triyesi bulundu¤u sebebiyle, alât ve ci-
hazat› ziyade inbisat peyda etmifltir. Ve ibadat›n bütün
enva›na müstait bir f›tratta yarat›ld›¤› için, bütün kema-
lât›n tohumlar›na cami bir istidat verilmifltir.

‹flte flu derece cihazatça zenginlik ve sermayece kes-
ret, elbette ehemmiyetsiz, muvakkat flu hayat-› dünyevi-
yenin tahsili için verilmemifltir. Belki, flöyle bir insan›n 
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hayat-› dünyeviye: dünya haya-
t›.
hissiyat: hisler, duygular.
hizmetkâr: hizmetçi.
hususî: flahsî, özel.
ibadat: ibadetler.
ihtiyacat: ihtiyaçlar.
inbisat peyda etmek: geliflme
göstermek.
inbisat: yay›lma, geniflleme, aç›-
l›p geliflme.
inkiflaf: aç›lma, geliflme.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kemalât: mükemmellikler, ol-
gunluklar.
kesret: çokluk.
letaif-i insaniye: insan›n manevî
duygular›.
medar: sebep.
meratip: mertebeler, dereceler.
mertebe: derece.
muvakkat: geçici.
mühim: önemli.
münhas›ran: sadece.
müstait: kabiliyetli kimse.
müfltak: arzulu.
müteveccih: yönelen.
nispeten: oranla, k›yasla.
nüfuz: içine girebilme; anlayabil-
me.
peyda: hâz›r hale gelmek.
sair: di¤er, baflka.
sermaye: ana para.
s›r: sebep, hakikat.
fluur: bilinç.
taam: yemek.
tahsil: elde etme.
temyiz: inceleyip seçme, ay›rt et-
me.
tenevvü: çeflitlenme.
ticaret: al›fl, verifl.
vazife-i f›triye: yarat›l›fla ait vazi-
fe.
zaika-i lisaniye: dilin tad alma
hissi.
ziyade: çok, fazla.

alât: aletler.
arzu: istek.
cami: toplayan, içine alan.
camiiyet: farkl› bir çok özelli-
¤i içinde bulundurma.
cihaz: aza, organ.
cihazat: cihazlar, maddî ve
manevî organlar, duygular.

cihazat-› maneviye: manevî
organlar; hisler ve duygular.
cihaz-› mahsus: tek bir kabi-
liyet, yetenek.
cihet: yön.
edna: en afla¤›, en küçük.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
enva: çeflitler.

ezvak-› mahsusa: özel zevk-
ler.
f›trat: yarat›l›fl, maddî ve ma-
nevî yap›.
hakaik: gerçekler.
has: kendine ait
hassasiyet: hassasl›k.
hasse: duyu, duygu.



vazife-i asliyesi, nihayetsiz makas›da müteveccih vezaifi-
ni görüp, acz ve fakr ve kusurunu ubudiyet suretinde ilân
etmek ve küllî nazar›yla mevcudat›n tesbihat›n› müflahe-
de ederek, flahadet etmek ve nimetler içinde imdadat-›
Rahmaniyeyi görüp flükretmek ve masnuatta kudret-i
Rabbaniyenin mu’cizat›n› temafla ederek nazar-› ibretle
tefekkür etmektir.

Ey dünyaperest ve hayat-› dünyeviyeye âfl›k ve s›rr-›
ahsen-i takvimden gafil insan! fiu hayat-› dünyeviyenin
hakikatini, bir vak›a-i hayaliyede, Eski Said görmüfl. Onu
Yeni Said’e döndürmüfl olan flu vak›a-i temsiliyeyi dinle.

Gördüm ki, ben bir yolcuyum, uzun bir yola gidiyo-
rum, yani gönderiliyorum. Seyyidim olan zat, bana tah-
sis etti¤i altm›fl alt›ndan tedricen birer miktar para veri-
yordu. Ben de sarf edip pek e¤lenceli bir hana geldim.
O handa, bir gece içinde on alt›n› kumara mumara, e¤-
lencelere ve flöhretperestlik yoluna sarf ettim. Sabahle-
yin elimde hiçbir para kalmad›; bir ticaret edemedim, gi-
dece¤im yer için bir mal alamad›m. Yaln›z, o paradan
bana kalan elemler, günahlar ve e¤lencelerden gelen ya-
ralar, bereler, kederler benim elimde kalm›flt›.

Birden, ben o hazin hâlette iken, orada bir adam pey-
da oldu. Bana dedi:

“Bütün bütün sermayeni zayi ettin; tokada da müsta-
hak oldun. Gidece¤in yere de, müflis olarak, elin bofl gi-
deceksin. Fakat, akl›n varsa, tevbe kap›s› aç›kt›r, bundan
sonra sana verilecek bâkî kalan on befl alt›ndan, her 

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
bâkî: geride kalan.
dünyaperest: dünyaya afl›r› düfl-
kün.
elem: ac›, keder, s›k›nt›.
fakr: fakirlik.
gafil: duyars›z, umursamaz.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hâlet: hâl, durum.
han: yolcular›n misafir oldu¤u bi-
na.
hayat-› dünyeviye: dünya haya-
t›.
hazin: ac›nacak hâlde bulunan.
imdadat-› Rahmaniye: sonsuz
rahmet sahibi Allah’›n yard›mlar›.
keder: gam, üzüntü.
kudret-i Rabbaniye: her fleyi ter-
biye eden Allah’›n sonsuz kudret
ve kuvveti.
kusur: suç, kabahat.
küllî: umumî, kapsaml›.
makas›d: maksatlar.
masnuat: sanat eseri varl›klar.
mevcudat: varl›klar.
mu’cizat: mu’cizeler.
müflis: iflâs etmifl.
müstahak: hak eden.
müflahede: gözle görme, seyre-
derek anlama.
müteveccih: yönelen.
nazar-› ibret: ibretle bakma.
nihayetsiz: sonsuz.
peyda: görünme.
sarf: harcama.
sermaye: mal varl›¤›.
seyyid: efendi.
suret: flekil.
s›rr-› ahsen-i takvim: insan›n en
mükemmel ve en güzel flekilde
yarat›lm›fl olman›n s›rr›.
flahadet: flahitlik.
flöhretperestlik: flöhret tutkunlu-
¤u.
flükür: teflekkür.
tahsis: ay›rma.
tedriç: azar azar
tefekkür: bir mesele hakk›nda
zihni faaliyet gösterme, düflün-
me.
temafla: ibretle ve dikkatle bak-
ma.
tesbihat: tesbihler, Allah’› eksik

s›fatlardan tenzih etmeler.
tevbe: af dilime.
ubudiyet: kulluk,
vak›a-i hayaliye: hayalî hâdi-

se.
vak›a-i temsiliye: örnek ola-
rak verilen hayali olay.
vazife-i asliye: as›l vazife.

vezaif: vazifeler.
zat: kifli.
zayi: elden ç›km›fl, kaybol-
mufl.
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eline geçtikçe, yar›s›n› ihtiyaten muhafaza et; yani, gide-
ce¤in yerde sana lâz›m olacak baz› fleyleri al.”

Bakt›m, nefsim raz› olmuyor. “Üçte birisini” dedi; ona
da nefsim itaat etmedi. Sonra “Dörtte birisini” dedi.
Bakt›m; nefsim müptelâ oldu¤u âdetini terk edemiyor. O
adam hiddetle yüzünü çevirdi, gitti.

Birden, o hâl de¤iflti. Bakt›m ki, ben tünel içinde su-
kut eder gibi bir sür’atle giden bir flimendifer içindeyim.
Telâfl ettim. Fakat ne çare ki hiçbir tarafa kaç›lmaz. Ga-
raipten olarak o flimendiferin iki taraf›nda pek cazibedar
çiçekler, leziz meyveler görünüyordu. Ben de ak›ls›z ace-
miler gibi onlara bak›p elimi uzatt›m, o çiçekleri kopar-
mak, o meyveleri almak için çal›flt›m. Fakat o çiçekler ve
meyveler, dikenli mikenli; mülâkat›nda elime bat›yor, ka-
nat›yor, flimendiferin gitmesiyle müfarakat›ndan elimi
parçal›yorlar, bana pek pahal› düflüyorlard›.

Birden, flimendiferdeki bir hademe, dedi: “Befl kurufl
ver; sana o çiçek ve meyvelerden istedi¤in kadar verece-
¤im. Befl kurufl yerine, elin parçalanmas›yla, yüz kurufl
zarar ediyorsun. Hem de, ceza var; izinsiz koparamaz-
s›n.”

Birden, s›k›nt›dan ne vakit tünel bitecek diye bafl›m› ç›-
kar›p ileriye bakt›m, gördüm ki, tünel kap›s› yerine çok
delikler görünüyor. O uzun flimendiferden, o deliklere
adamlar at›l›yorlar. Bana mukabil bir delik gördüm; iki
taraf›nda iki mezar tafl› dikilmifl. Merak ile dikkat ettim,
o mezar tafl›nda, büyük harflerle “Said” ismi yaz›lm›fl 
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müptelâ: düflkün, ba¤›ml›.
nefis: kifli kendisi, arzu ve iste¤i.
sukut: düflme, alçalma.
sür’at: h›z.
flimendifer: tren.
vakit: zaman.

cazibedar: çekici.
garaip: tuhaf, flafl›lacak fley.
hademe: hizmetçi.
hâl: durum.

hiddet: öfke.
ihtiyat: ilerisini düflünerek
davranma.
itaat: uyma, dinleme.

leziz: lezzetli.
muhafaza: saklama.
müfarakat: ayr›lma, ayr›l›k.
mülâkat: kavuflma, birleflme.



gördüm. Teessüf ve hayretimden, “Eyvah!” dedim. Bir-
den, o han kap›s›nda bana nasihat eden zat›n sesini iflit-
tim. Dedi:

“Akl›n bafl›na geldi mi?” 

Dedim: “Evet geldi. Fakat kuvvet kalmad›, çare yok.”

Dedi: “Tevbe et, tevekkül et.” 

Dedim: “Ettim.”

Ay›ld›m. Eski Said kaybolmufl; Yeni Said olarak kendi-
mi gördüm.

‹flte, o vak›a-i hayaliyeyi, Allah hay›r etsin, bir iki k›s-
m›n› ben tabir edece¤im; sair cihetleri sen kendin tabir
et.

O yolculuk ise, âlem-i ervahtan, rahm-› maderden,
gençlikten, ihtiyarl›ktan, kabirden, berzahtan, haflirden,
köprüden geçen ebedülâbâd taraf›na bir yolculuktur.

O altm›fl alt›n ise, altm›fl sene ömürdür ki, bu vak›ay›
gördü¤üm vakit, kendimi k›rk befl yafl›nda tahmin edi-
yordum. Senedim yok, fakat bâkî kalan on beflinden ya-
r›s›n› ahirete sarf etmek için, Kur’ân-› Hakîm’in halis bir
tilmizi beni irflat etti.

O han ise, benim için ‹stanbul imifl.

O flimendifer ise, zamand›r. Her bir y›l bir vagondur.

O tünel ise, hayat-› dünyeviyedir.

O dikenli çiçekler ve meyveler ise, lezaiz-i nâmeflru-
ad›r ve lehviyat-› muharremedir ki, mülâkat esnas›nda, 

ahiret: öbür dünya.
âlem-i ervah: ruhlar âlemi.
bâkî: geride kalan.
berzah: ruhlar›n k›yamete kadar
bekleyece¤i, dünya ile ahiret ara-
s›ndaki yer.
cihet: yön.
ebedülâbâd: sonsuzluk; Cennet.
esnas›nda: an›nda, s›ras›nda.
halis: her amelini, yaln›z Allah r›-
zas› için iflleyen.
han: yolcular›n misafir oldu¤u bi-
na.
haflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n diriltilip topland›klar›
yer.
hayat-› dünyeviye: dünya haya-
t›.
irflat: do¤ru yolu gösterme.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
lehviyat-› muharreme: haram
k›l›nm›fl olan e¤lenceler.
lezaiz-i nameflrua: helâl olma-
yan lezzetler.
mukabil: karfl›, karfl›l›k.
mülâkat: görüflme, kavuflma, bir-
leflme.
nasihat: ö¤üt.
rahm-› mader: ana rahmi.
sair: di¤er.
sarf: harcama.
senet: dayan›lacak güvenilecek

fley.
flimendifer: tren.
tabir: yorum.
teessüf: üzülme, üzüntü.

tevbe: af dileme.
tevekkül: Allah’a dayanma
ve güvenme.
tilmiz: ö¤renci, talebe.

vakit: zaman.
vak›a: mevcut olay.
vak›a-i hayaliye: hayalî olay.
zat: kifli.
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tasavvur-u zevaldeki elem kalbi kanat›yor; müfarakat›nda
parçal›yor, cezay› dahi çektiriyor.

fiimendifer hademesi demiflti: “Befl kurufl ver. Onlar-
dan istedi¤in kadar verece¤im.” Onun tabiri fludur ki:

‹nsan›n helâl sa’yiyle meflru dairede gördü¤ü zevkler,
lezzetler keyfine kâfidir, harama girmeye ihtiyaç b›rak-
maz. Sair k›s›mlar› sen tabir edebilirsin.

DÖRDÜNCÜ NÜKTE

‹nsan, flu kâinat içinde pek nazik ve nazenin bir çocu-
¤a benzer. Zaaf›nda büyük bir kuvvet ve aczinde büyük
bir kudret vard›r. Çünkü, o zaaf›n kuvvetiyle ve aczin
kudretiyledir ki, flu mevcudat, ona musahhar olmufl.
E¤er insan zaaf›n› anlay›p, kàlen, hâlen, tavren dua etse
ve aczini bilip istimdat eylese, o teshirin flükrünü eda ile
beraber, matlûbuna öyle muvaffak olur ve maksatlar›
ona öyle musahhar olur ki, iktidar-› zatîsiyle onun aflr-›
miflar›na muvaffak olamaz. Yaln›z, baz› vakit, lisan-› hâl
duas›yla hâs›l olan bir matlûbunu, yanl›fl olarak kendi ik-
tidar›na hamleder.

Meselâ, tavu¤un yavrusunun zaaf›ndaki kuvvet, tavu-
¤u aslana sald›rt›r. Yeni dünyaya gelen aslan›n yavrusu,
o canavar ve aç aslan› kendine musahhar edip, onu aç
b›rak›p kendi tok oluyor. ‹flte, cây-› dikkat, zaaftaki bir
kuvvet ve flayan-› temafla bir cilve-i rahmet!..

Nas›l ki, nazdar bir çocuk, a¤lamas›yla, ya istemesiy-
le, ya hazin hâliyle, matlûplar›na öyle muvaffak olur ve 
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ran›flla.
haml: yükleme; isnat etme.
haram: ‹slâmiyetçe yasaklanan
ifller.
hazin: hüzünlü, üzüntülü.
iktidar-› zatî: kendi zat›n›n kuv-
veti.
istimdat: yard›m isteme.
kâfi: yeterli.
kâinat: bütün âlemler.
kàlen: sözle, söyleyerek.
kudret: güç, kuvvet.
lisan-› hâl: hâl dili.
maksat: gaye, istek.
matlûp: istek, istekler, arzu.
meflru: dinin müsaade etti¤i.
mevcudat: varl›klar.
musahhar: boyun e¤en, emir al-
t›na giren.
muvaffak: baflar›l›, ulafl›r.
müfarakat: ayr›lma.
nazdar: nazl›.
nazenin: nazl›.
nazik: narin, ince.
nükte: ince söz ve mana.
sair: di¤er.
sa’y: çal›flma.
flayan-› temafla: seyretmeye de-
¤er.
flimendifer: tren.
tabir: yorum, yorumlama.
tasavvur-u zeval: her hangi bir
fleyin yok olaca¤›n› düflünme.
tavren: tav›rla, davran›flla.
teshir: boyun e¤dirme.
vakit: zaman.
zaaf: zay›fl›k.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
aflr-› miflar: yüzde bir.
cây-› dikkat: dikkate edile-
cek nokta.

cilve-i rahmet: rahmet gö-
rüntüsü.
dua: Allah’a yalvarma, iste-
me.

eda: ödeme.
elem: ac› üzüntü.
hademe: hizmetçi.
hâlen: hâl ile, hareketle, dav-



öyle kaviler ona musahhar olurlar ki, o matlûplardan
binden birisine, bin defa kuvvetçi¤iyle yetiflemez. Demek
zaaf ve acz, onun hakk›nda flefkat ve himayeti tahrik et-
tikleri için, küçücük parma¤›yla kahramanlar› kendine
musahhar eder. fiimdi, böyle bir çocuk, o flefkati inkâr
etmek ve o himayeti ittiham etmek suretiyle, ahmakane
bir gururla, “Ben kuvvetimle bunlar› teshir ediyorum”
dese, elbette bir tokat yiyecektir.

‹flte, insan dahi, Hâl›k’›n›n rahmetini inkâr ve hikme-
tini ittiham edecek bir tarzda küfran-› nimet suretinde,

Karun gibi 
1 mºr∏pY '¤nY o¬oà«/JhoG BÉnªsfpG , yani “Ben kendi ilmimle,

kendi iktidar›mla kazand›m” dese, elbette sille-i azaba
kendini müstahak eder.

Demek flu meflhut saltanat-› insaniyet ve terakkiyat-›
befleriye ve kemalât-› medeniyet, celp ile de¤il, galebe ile
de¤il, cidal ile de¤il; belki ona, onun zaaf› için teshir edil-
mifl, onun aczi için ona muavenet edilmifl, onun fakr›
için ona ihsan edilmifl, onun cehli için ona ilham edilmifl,
onun ihtiyac› için ona ikram edilmifl. Ve o saltanat›n se-
bebi, kuvvet ve iktidar-› ilmî de¤il, belki flefkat ve re’fet-i
Rabbaniye ve rahmet ve hikmet-i ‹lâhiyedir ki, eflyay›
ona teshir etmifltir.

Evet, bir gözsüz akrep ve ayaks›z bir y›lan gibi haflera-
ta ma¤lûp olan insana bir küçük kurttan ipe¤i giydiren
ve zehirli bir böcekten bal› yediren, onun iktidar› de¤il, 

acz: âcizlik, güçsüzlük.
ahmakane: ak›ls›zca.
cehil: cahillik.
celp: çekme.
cidal: kavga, savafl.
fakr: fakirlik.
galebe: galip gelme.
Hâl›k: her fleyi yoktan var eden,
yarat›c›; Allah.
haflerat: böcekler.
hikmet: ‹lâhî gaye.
himayet: koruma.
ihsan : verme, ba¤›fllama.
ikram: ba¤›fl, ihsan.
iktidar-› ilmi: ilmî güç ve kudret.
ilham: Allah taraf›ndan insan›n
kalbine veya zihnine indirilen
mana.
inkâr: reddetme, kabul etmeme.
ittiham: suçlama.
Karun: Hz Mûsa döneminde ya-
flam›fl mevki h›rs›, cimrili¤i ve k›s-
kançl›¤› ile tan›nm›fl ilim sahibi
çok zengin bir Yahudi.
kavi: kuvvetli.
kemalât-› medeniyet: medeni-
yetin mükemmellik ve güzellikle-
ri.
küfran-› nimet: nimetleri Cenab-
› Hakk›n ihsan etti¤ini inkâr etme,
nankörlük.

matlûp: istekler.
meflhut: görünen.
muavenet: yard›m.
musahhar: boyun e¤en.
müstahak: hak eden.
Rahmet ve hikmeti ‹lâhiye:
Allah’›n hikmeti ve rahmeti.
rahmet: ac›ma, merhamet
etme.

saltanat: hâkimiyet.
saltanat-› insaniyet: insanl›-
¤›n saltanat›.
sille-i azap: azap tokad›.
suret: tarz.
flefkat ve re’fet-i Rabbaniye:
Cenab-› Allah’›n merhameti
ve esirgemesi.
flefkat: karfl›l›ks›z merhamet.

tahrik: harekete geçirme.

tarz: üslûp.

terakkiyat-› befleriye: insan-
l›¤›n kaydetti¤i geliflmeler,
ilerlemeler.

teshir: boyun e¤dirme, itaat
ettirme.

zaaf: zay›fl›k, güçsüzlük.

1. Kasas Suresi: 78.
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belki onun zaaf›n›n semeresi olan teshir-i Rabbanî ve ik-
ram-› Rahmanîdir.

Ey insan! Madem hakikat böyledir; gururu ve enaniye-
ti b›rak. Ulûhiyetin dergâh›nda acz ve zaaf›n› istimdat li-
san›yla, fakr ve hacat›n› tazarru ve dua lisan›yla ilân et ve

abd oldu¤unu göster. Ve 
1 oπ«/cnƒrdG nºr©pfnh *G ÉnæoÑ°rùnM de,

yüksel.

Hem deme ki: “Ben hiçim; ne ehemmiyetim var ki,
bu kâinat, bir Hakîm-i Mutlak taraf›ndan kastî olarak ba-
na teshir edilsin, benden bir flükr-ü küllî istenilsin?” Çün-
kü sen, çendan nefsin ve suretin itibar›yla hiç hükmün-
desin, fakat vazife ve mertebe noktas›nda, sen flu hafl-
metli kâinat›n dikkatli bir seyircisi, flu hikmetli mevcuda-
t›n belâgatli bir lisan-› nat›k› ve flu kitab-› âlemin anlay›fl-
l› bir mütalâac›s› ve flu tesbih eden mahlûkat›n hayretli
bir naz›r› ve flu ibadet eden masnuat›n hürmetli bir usta-
bafl›s› hükmündesin.

Evet, ey insan! Sen, nebatî cismaniyetin cihetiyle ve
hayvanî nefsin itibar›yla, sa¤ir bir cüz, hakir bir cüz’î, fa-
kir bir mahlûk, zay›f bir hayvans›n ki, bütün dehfletli
mevcudat-› seyyalenin dalgalar› içinde çalkan›p gidiyor-
sun. Fakat, muhabbet-i ‹lâhiyenin ziyas›n› tazammun
eden iman›n nuruyla münevver olan ‹slâmiyetin terbiye-
siyle tekemmül edip, insaniyet cihetinde, abdiyetin için-
de bir sultans›n ve cüz’iyetin içinde bir küllîsin, küçüklü-
¤ün içinde bir âlemsin. Ve hakaretin içinde, öyle maka-
m›n büyük ve daire-i nezaretin genifl bir naz›rs›n ki, 
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l› olmaks›z›n gayeli ve faydal› ya-
ratan Allah.
hakir: de¤ersiz, k›ymetsiz.
haflmetli: ihtiflaml›, manal›, gaye-
li.
hayvanî nefis: insan bedeninin
hayvanî yönü.
hikmetli: hikmetli bir flekilde ya-
rat›lan.
hüküm: k›ymet, de¤er.
hürmetli: flerefli.
ibadet: kullukta bulunma.
ikram-› Rahmanî: sonsuz flefkat
ve merhamet sahibi  Allah’›n ik-
ram ve ihsan›.
ilân: duyurma.
iman: Allah’a inanma.
insaniyet: insanl›k.
‹slâmiyet: ‹slâm dini.
istimdat: yard›m isteme.
itibar: de¤eri.
kâinat: evren, yarat›lm›fl her fley.
kastî: bilerek ve isteyerek.
kitab-› âlem: âlem kitab›, kâinat.
küllî: büyük.
lisan: dil.
lisan-› nat›k: konuflan dil.
mahlûk: yarat›k.
mahlûkat: yarat›lm›fllar.
makam: manevî mevki.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
mertebe: rütbe, makam.
mevcudat: varl›klar.
mevcudat-› seyyale: ak›p giden
varl›klar.
muhabbet-i ‹lâhiye: Allah sevgi-
si.
münevver: nurlanm›fl.
mütalâac›: okuyucu, tetkik edici.
naz›r: bakan, gözeten.
nebatî cismaniyet: insan bedeni-
nin bitkisel yönü.
nefis: insan›n kendi, flahs›.
nur: ayd›nl›k, ›fl›k.
sa¤ir: küçük, ufak.
semere: meyve; netice.
sultan: padiflah, hükümdar.
suret: beden, vücut.
flükr-ü küllî: Allah’›n vermifl oldu-
¤u bütün nimetlere karfl› edilen
flükürlerin bütünü.
tazammun: içinde bulundurma.
tazarru: yalvarma.
tekemmül: olgunlaflma, mükem-
melleflme.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma.
teshir: boyun e¤dirme.
teshir-i Rabbaniye: her fleyin
Rabbi olan Allah’›n her fleye bo-
yun e¤dirmesi.
ulûhiyetin dergâh›: Allah’›n hu-
zuru.
vazife: görev
vekil: dayan›lan, güvenilen Allah.
zaaf: zay›fl›k, güçsüz.
ziya: nur.

abd: kul.
abdiyet: kulluk.
acz: âcizlik, güçsüzlük.
âlem: dünya, cihan.
belâgat: iyi, güzel, pürüzsüz
söz söyleme.
cihet: yön.
cüz: parça.
cüz’î: parçaya ait olan, pek

az.
cüz’iyet: küçüklük.
çendan: gerçi.
daire-i nezaret: bak›fl ve
kumanda sahas›.
dehfletli: korkutucu, korkunç.
dua: Allah’a yalvarma, iste-
me, niyaz.
ehemmiyet: önem.

enaniyet: benlik, ego, gurur,
kendine güvenme.
fakir: zavall›, muhtaç.
fakr: fakirlik.
gurur: büyüklenme.
hacat: ihtiyaçlar.
Hakîm-i Mutlak: sonsuz hik-
met sahibi ve her fleyi her
hangi bir kayda ve flarta ba¤-

1. Allah bize yeter; O ne güzel vekildir. (Âl-i ‹mran Suresi: 173.)



diyebilirsin, “Benim Rabb-i Rahîm’im, dünyay› bana bir
hane yapt›; ay ve günefli o haneme bir lâmba ve bahar›
bir deste gül ve yaz› bir sofra-i nimet ve hayvan› bana
hizmetkâr yapt›; ve nebatat›, o hanemin ziynetli levaz›-
mat› yapm›flt›r.”

Netice-i kelâm: Sen, e¤er nefis ve fleytan› dinlersen,
esfel-i safilîne düflersin. E¤er Hak ve Kur’ân’› dinlersen,
âlây›illiyyine ç›kar, kâinat›n bir güzel takvimi olursun.

BEfi‹NC‹ NÜKTE

‹nsan, flu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönde-
rilmifl, çok ehemmiyetli istidat ona verilmifl; ve o istida-
data göre, ehemmiyetli vazifeler tevdi edilmifl. Ve insan›
o gayeye ve o vazifelere çal›flt›rmak için, fliddetli teflvik-
ler ve dehfletli tehditler edilmifl. Baflka yerde izah etti¤i-
miz vazife-i insaniyetin ve ubudiyetin esasat›n› flurada ic-
mal edece¤iz; tâ ki, ahsen-i takvim s›rr› anlafl›ls›n.

‹flte insan, flu kâinata geldikten sonra, iki cihet ile ubu-
diyeti var. Bir ciheti, gaibâne bir surette bir ubudiyeti, bir
tefekkürü var; di¤eri, hâz›râne muhataba suretinde bir
ubudiyeti, bir münacat› vard›r.

Birinci vecih fludur ki: Kâinatta görünen saltanat-› Ru-
bubiyeti, itaatkârâne tasdik edip, kemalât›na ve mehasi-
nine hayretkârâne nezaretidir.

Sonra, esma-i kudsiye-i ‹lâhiyenin nukufllar›ndan iba-
ret olan bedî sanatlar›, birbirinin nazar-› ibretlerine gös-
terip, dellâll›k ve ilânc›l›kt›r.

ahsen-i takvim: insan›n en güzel
biçimde yarat›lmas›.
âlây›illiyyin: yüceler yücesi, en
yüksek mertebe.
bedî: eflsiz güzel.
cihet: yön.
dehfletli: korkunç, korkutucu.
dellâll›k: ilân edicilik.
ehemmiyetli: çok önemli, çok
k›ymetli.
esasat: esaslar, temel noktalar.
esfel-i safilîn: afla¤›lar›n en afla¤›-
s›.
esma-i kudsiye-i ‹lâhiye: Allah’›n
mukaddes isimleri.
gaibâne: hâz›rda görünmeksizin,
yüz yüze olmadan, gizliden.
gaye: maksat, hedef.
Hak: Allah.
hane: ev.
hayretkârâne: hayret ederek.
hâz›râne: haz›rcas›na, karfl›s›nda
bulunup görürcesine.
hizmetkâr: hizmetçi.
ibaret: meydana gelen.
icmal: özetleme.
ilânc›l›k: duyuruculuk.
istidat: kabiliyet, yetenek.
itaatkârâne: itaat ederek.
izah: aç›klama, anlatma.
kâinat: bütün âlemlerin, varl›k
âlemi.
kemalât: mükemmellikler.
levaz›mat: ihtiyaç maddeleri.
mehasin: güzellikler.
muhatap: hitap olunan, kendisi-
ne söz söylenilen, konuflulan
kimse.
münacat: Allah’a dua etme, yal-
varma.
nazar-i ibret: ders alacak bak›fl.
nebatat: bitkiler.
nefis: insan›n kötülü¤ü isteyen
ve sevk eden yönü.
netice-i kelâm: sözün özü.
nezaret: bakma, seyretme.
nukufl: nak›fllar, ifllemeler.
nükte: ince manal› söz.
Rabb-i Rahîm: flefkat ve merha-
met sahibi olan Cenab-› Hak.
saltanat-› rububiyet: kâinat› ter-
biye ve idare edici olan Allah’›n
saltanat›.
sanat: eser; eserdeki ustal›k ve
hüner.

sofra-i nimet: nimet sofras›.
suret: tarz, biçim.
s›r: gizlilik
fleytan: tamamen kötü olan
ve kötülü¤e teflvik eden var-
l›k.
fliddetli: çok etkili, çok tesirli.
takvim: küçük bir örnek.

tasdik: do¤rulu¤unu kabul
etme.
tefekkür: zihni faaliyet gös-
terme, düflünme, fikir üret-
me.
tehdit: korkutarak uyarma.
teflvik: flevklendirmek, cesa-
ret vermek.

tevdi: b›rakma, emanet ver-
me.
ubudiyet: kulluk.
vazife: görev.
vazife-i insaniyet: insan ol-
man›n gerektirdi¤i görev.
vecih: yön, yan, taraf.
ziynet: süs.
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Sonra, her biri birer gizli hazine-i maneviye hükmün-
de olan esma-i Rabbaniyenin cevherlerini idrak terazisiy-
le tartmak, kalbin k›ymetflinasl›¤› ile takdirkârâne k›ymet
vermektir.

Sonra, kalem-i Kudretin mektubat› hükmünde olan
mevcudat sahifelerini arz ve sema yapraklar›n› mütalâa
edip, hayretkârâne tefekkürdür.

Sonra, flu mevcudattaki ziynetleri ve lâtif sanatlar› is-
tihsankârâne temafla etmekle, onlar›n Fât›r-› Zülce-
mal’inin marifetine muhabbet etmek ve onlar›n Sâni-i
Zülkemal’inin huzuruna ç›kmaya ve iltifat›na mazhar ol-
maya bir ifltiyakt›r.

‹kinci vecih huzur ve hitap makam›d›r ki, eserden mü-
essire geçer. Görür ki, bir Sâni-i Zülcelâl, kendi sanat›n›n
mu’cizeleri ile kendini tan›tt›rmak ve bildirmek ister. O
da iman ile, marifet ile mukabele eder.

Sonra görür ki, bir Rabb-i Rahîm, rahmetinin güzel
meyveleriyle kendini sevdirmek ister. O da, Ona hasr-›
muhabbetle, tahsis-i taabbütle kendini Ona sevdirir.

Sonra görüyor ki, bir Mün’im-i Kerîm, maddî ve ma-
nevî nimetlerin lezizleriyle onu perverde ediyor. O da,
ona mukabil, fiiliyle, hâliyle, kàliyle, hatta elinden gelse
bütün hasseleriyle, cihazat›yla flükür ve hamdüsena eder.

Sonra görüyor ki, bir Celîl-i Cemîl, flu mevcudat›n âyi-
nelerinde kibriya ve kemalini ve celâl ve cemalini izhar
edip, nazar-› dikkati celp ediyor. O da, ona mukabil, 
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Hasse: duygu, duyu.
hayretkârâne: hayret ederek.
hazine-i maneviye: mana hazi-
nesi.
hitap: konuflma.
huzur: hâz›r olma.
hükmünde: de¤erinde.
idrak: ak›lla anlay›fl, kavray›fl.
iltifat: teveccüh etme, de¤er ve-
rip yönelme.
iman: Allah’a inanma.
istihsankârâne: güzel bularak,
be¤enerek.
ifltiyak: çok fazla isteme.
izhar: gösterme.
kàl: söz.
kalem-i kudret: kudret kalemi.
kemal: mükemmellik, kusursuz-
luk.
kibriya: azamet, büyüklük, ulu-
luk.
k›ymet: de¤er.
k›ymetflinas: k›ymet bilen.
lâtif: güzel, hofl.
leziz: lezzetli.
maddî: cismanî.
makam: mevki, yer.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
marifet: bilme, tan›ma.
mazhar: kavuflma, nail olma.
mektubat: mektuplar.
mevcudat: varl›klar.
mu’cize: harika.
mukabele: karfl›l›k verme.
mukabil: karfl›l›k.
müessir: eser sahibi.
Mün’im-i Kerîm: kerem sahibi ni-
met veren, yedirip içiren, nimet-
lerin hakikî sahibi olan Cenab-›
Hak.
mütalâa: düflünerek dikkatli
okuma.
nazar-› dikkat: dikkatli bak›fl.
nimet: faydal› fley.
perverde: besleme, büyütme.
Rabb-i Rahîm: flefkat ve merha-
met sahibi olan Cenab-› Hak.
rahmet: merhamet ve flefkat.
sanat: ustal›k, hüner.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi, her fleyi sanatla yaratan
Allah.
Sâni-i Zülkemal: sonsuz kemal
sahibi ve her fleyi sanatla yaratan
Allah.
sema: gökyüzü, gök.
flükür: teflekkür, memnunluk
gösterme.
tahsis-i taabbüt: sadece Allah’a
ibadet etme.
takdirkârâne: takdir ederek.
temafla: hayretle ve dikkatle
bakma, seyretme.
vecih: yön.
ziynet: süs.

arz: yeryüzü.
âyine: ayna.
celâl: nihayet derecede bü-
yüklük, azamet, ululuk.
Celîl-i Cemîl: sonsuz büyük-
lük ve güzellik sahibi olan Al-
lah.
celp: çekme.

cemal: güzellik.
cevher: k›ymetli mana.
cihazat: maddî ve manevî
azalar.
eser: Allah’›n yaratt›¤› tüm
varl›klar.
esma-i Rabbaniye: her fleyi
terbiye eden Allah’›n isimleri.

Fât›r-› Zülcemal: sonsuz gü-
zellik sahibi ve her fleyi ben-
zersiz yaratan Allah.
fiil: davran›fl, hareket.
hâl: davran›fl, durum.
hamd ü sena: flükür ve övgü.
hasr-› muhabbet: bütün sev-
giyi bir flahsa verme.



2 $G n¿ÉnërÑ°oS 1@ oÈn rcnG *nG deyip, mahviyet içinde, hayret ve

muhabbetle secde eder.

Sonra görüyor ki, bir Ganî-i Mutlak, bir sahavet-i mut-
lak içinde, nihayetsiz servetini, hazinelerini gösteriyor. O
da, ona mukabil, tazim ve sena içinde kemal-i iftikar ile
sual eder ve ister.

Sonra görüyor ki, o Fât›r-› Zülcelâl, yeryüzünü bir ser-
gi hükmünde yapm›fl, bütün antika sanatlar›n› orada tefl-

hir ediyor. O da, ona mukabil 
3 *G nA=Én°TÉne diyerek takdir

ile, 
4 *G n∑nQÉnH diyerek tahsin ile, $G n¿ÉnërÑ°oS diyerek hayret

ile, oÈn rcnG *nG diyerek istihsan ile mukabele eder.

Sonra görüyor ki, bir Vahid-i Ehad, flu kâinat saray›n-
da taklit edilmez sikkeleriyle, Ona mahsus hatemleriyle,
Ona münhas›r turralar›yla, Ona has fermanlar›yla bütün
mevcudata damga-i vahdet koyuyor ve tevhidin ayat›n›
nakflediyor. Ve afak-› âlemin aktâr›nda Vahdaniyetin
bayra¤›n› dikiyor. Ve rububiyetini ilân ediyor. O da, ona
mukabil, tasdik ile, iman ile, tevhit ile, iz’an ile, flahadet
ile, ubudiyet ile mukabele eder.

‹flte, bu çeflit ibadat ve tefekküratla, hakikî insan olur,
ahsen-i takvimde oldu¤unu gösterir; iman›n yümnü ile,
emanete lây›k, emin bir halife-i arz olur.

afak-› âlemin aktâr›: âlemin
ufuklar›n›n her taraf›.
ahsen-i takvim: insan›n en güzel
biçimde yarat›lmas›.
antika: k›ymetli, de¤erli.
ayat: iflaretler, deliller.
damga-i vahdet: birlik mührü.
emin: güvenilir.
esfel-i safilîn: afla¤›lar›n en afla¤›-
s›, Cehennemin en afla¤› tabakas›.
Fât›r-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve benzeri olmayan fleyle-
ri yaratan Allah.
ferman: emir, buyruk.
Ganî-i Mutlak: sonsuz zenginlik
sahibi olan Allah.
hakikî: gerçek.
halife-i arz: yeryüzünde bütün
varl›klar üzerinde tasarruf eden
insan.
has: özel.
hatem: mühür, damga.
hükmünde: tarz›nda, fleklinde.
ibadat: ibadetler.
iman: Allah’a inanma.
insan-› gafil: gafletle Rabbini
unutan insan.
istihsan: güzel bulma, be¤enme.
iz’an: ak›l; anlay›fl, kavray›fl,
feraset, basiret.
kâinat: evren, tüm varl›klar.
kemal-i iftikar: fakirli¤ini tam
hissetme.
mahsus: sadece bir kifliye ait.
mahviyet: alçak gönüllülük.
mevcudat: varl›klar.
muhabbet: sevgiyle.
mukabele: karfl›l›k verme.
mukabil: karfl›l›k.
münhas›r: sadece bir kiflide bulu-
nan.
nakfletme: iflleme.
nihayetsiz: sonsuz.
rububiyet: idare ve terbiye edici-
lik.
sahavet-i mutlak: sonsuz cö-
mertlik.
secde: ibadet için bafl› yere koy-
ma.
sena: övme.
servet: zenginlik.
sikke: damga.
sual: isteme.
suiihtiyar: iradeyi kötüye kullan-
ma.
flahadet: flahitlik.
tahsin: be¤enme, hayran olma.
takdir: be¤enme.
taklit: benzerini yapma.
tasdik: kabul etme, do¤rulama.
tazim: hürmet.
tefekkürat: zihni faaliyetlerde
bulunma, düflünmeler.
teflhir: gösterme, sergileme.
tevhit: Allah’›n bir ve benzersiz
olmas›, Allah’›n bir oldu¤una
inanma.
turra: mühür, damga, tu¤ra.

ubudiyet: kulluk.

vahdaniyet: Allah’›n birli¤i.

Vahid-i Ehad: Bir olan ve bir-

li¤i her bir fleyde tecelli eden

Allah.

yümün: u¤ur, bereket.

1. Allah en büyüktür, en yücedir.
2. Allah her türlü kusur ve noksandan münezzehtir. 
3. Allah dilemifl, n e güzel yaratm›fl.
4. Allah dilemifl, ne mübarek yaratm›fl.
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Ey ahsen-i takvimde yarat›lan ve sû-i ihtiyar›yla esfel-i
safilîn taraf›na giden insan-› gafil! Beni dinle. Ben de se-
nin gibi gençlik sarhofllu¤uyla, gaflet içinde, dünyay› hofl
ve güzel gördü¤üm hâlde, gençlik sarhofllu¤undan ihti-
yarl›k sabah›nda ay›ld›¤›m dakikada, o güzel zannetti-
¤im, ahirete müteveccih olmayan dünyan›n yüzünü nas›l
çirkin gördü¤ümü ve ahirete bakan hakikî yüzü ne kadar
güzel oldu¤unu, On Yedinci Sözün ‹kinci Makam›ndaki
iki levha-i hakikate bak, sen de gör.

Birinci Levha: Ehl-i dalâlet gibi, fakat sarhofl olmadan,
gaflet perdesiyle eskiden gördü¤üm ehl-i gaflet dünyas›-
n›n hakikatini tasvir eder.

‹kinci Levha: Ehl-i hidayet ve huzurun hakikat-i dün-
yalar›na iflaret eder. Eskiden ne tarzda yaz›lm›fl, o tarzda
b›rakt›m. fiiire benzer, fakat fliir de¤illerdir.

1

oº«/µn`◊r G oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG BÉ'ænàrªs∏nY Éne s’pG BÉ'ænd nºr∏pY '’ n∂nfÉnërÑ°oS
kInór≤oY rπo∏rMGnh @ i/ôrenG /‹ röuùnjnh @ i/Qrón°U /‹ rìnôr°TG uÜnQ

2@ /‹rƒnb Gƒo¡n≤rØnj @ /ÊÉn°ùpd røpe
pABÉnª°nS ¢pùrªn°T pásjpónMn’rG pánØ«/£s∏dG pásjpósªnëoŸrG päGsòdG n¤nY uπ°nU sºo¡s∏dnG
p∂n∏na pÖr£obnh p∫nÓnérdG pQGnóne põ`ncrônenh pQGnƒrfn’rG pôn¡r¶nenh pQGnôr°Sn’rG
rπpbnGnh /‘rƒnN røpe'G n∂r«ndpG =/√pqöpùpHnh n∂rjnónd /√uôp°ùpH sºo¡s∏dnG @ p∫ÉnªnérdG
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yet ve do¤ru yolda olanlar ve hu-
zur ehli.
gaflet: dikkatsizlik, ihmal.
hak: en güzel ve en iyi flekilde.
hakikat: gerçek.
hakikat-i dünya: dünyan›n ger-
çe¤i.
hakikî: gerçek.
hâl: durum.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›.
iflaret: gösterme.
levha-i hakikat: gerçe¤i gösteren
levha.
makam: k›s›m, bölüm.
muhakkak: flüphesiz.
müteveccih: bir tarafa yönelmifl.
Rab: yaratan, büyüten, terbiye
eden Allah.
tarz: flekil.
tasvir: anlatma.
tenzih: kusur ve noksandan.
uzak tutma.
zannetmek: sanmak.

ahiret: öbür dünya.
ehl-i dalâlet: bat›l inanç sa-

hipleri.
ehl-i gaflet: ahireti unutanlar,

fark›nda olmayanlar.
ehl-i hidayet ve huzur: hida-

1. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize ö¤retti¤inden baflka hiçbir bilgimiz yok-
tur. Muhakkak ki Sen her fleyi hakk›yla bilir, her ifli hikmetle yapars›n. (Bakara Suresi: 32.)

2. Gönlüme genifllik ver, Rabbim. • ‹flimi kolaylaflt›r. • Dilimden tutuklu¤u çöz. • Tâ ki sözü-
mü iyice anlas›nlar. (Taha Suresi: 25-28.)



»uæpe n∂r«ndpG /ÊròoNnh /‹ røocnh ∆/UrôpMnh /ÊrõoM rÖpgrPnGnh ≈/JnôrãoY
»u°ùpëpH ÉkHƒoérëne »/°ùrØnæpH ÉkfƒoàrØne » pær∏n©rénJ n’nh » uænY nABÉnænØrdG p»ærboRrQGnh
t≈nM Énj oΩƒt«nb Énj t≈nM Énj oΩƒt«nb Énj t≈nM Énj mΩƒoà`rµne uôp°S uπoc rønY /‹ r∞p°ûrcGnh
p¿'Grôo≤rdGnh p¿ÉnÁ/’rG nπrgnG rºnMrQGnh ≈/FBÉn≤naoQ rºnMrQGnh »/ærªnMrQGnh oΩƒt«nbÉnj

1 nÚ/enôrcn’rG nΩnôrcnG Énjnh nÚ/ªpMGsôdG nºnMrQnG BÉnj nÚ/e'G
2 nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQ ! oórªnërdG p¿nG rºo¡j'ƒrYnO oôpN'Gnh

°
âlem: evren, kâinat.
benlik: ben duygusu, ego.
Celâl: nihayet derecede büyük-
lük, azamet, ululuk sahibi Allah.
Cemal: Cenab-› Hakk›n lütuf ve
ihsan› ile tecellisi.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz, yal-
varma, istek..
ebed: sonsuzluk.
ehadiyet: Allah’›n birli¤i.
ehl-i iman: iman edenler, Müslü-
manlar.
emniyet: güven.
ezel: bafllang›c› olmayan geçmifl
zaman.
felek: gökyüzü.
hamd: Allah’› övme, yüceltme.
hata: kusur, eksik ve yanl›fl.
Hayy-› Kayyum: her hususta ik-
tidar› olan, her canl›ya hayat
veren ve onlar› ayakta tutan, Al-
lah.
hisler: duygular.
hürmet: hat›r.
hüzün: üzüntü, keder.
h›rs: k›zg›nl›k, öfke.
kerem: cömertlik.
kutup: büyük evliya, çok büyük
din âlimi.
lâtif: güzel, hofl.
mahsus: ait.
mazhar: gösteren.
meftun: müptelâ, düflkün, tut-
kun.
mensup: ba¤l›.
merhamet: flefkatli, ac›yan,
koruyan flefkat göstermek, koru-
mak.
minnet: flükür hissi.
nasip: k›smet.
nefis: insan›n kötülü¤ü isteyen
ve sevk eden yan›.
nur: manevî güzellik.
Rab: sahip, terbiye ve idareci
olan Allah.
salât: rahmet.
sema: gök.
s›r: gerçek k›ymeti, gizli hakikat-
ler.
s›rr›: bilinmeyen hakikatleri.
flükür: teflekkür etme, minnet
duyma.

1. Allah’›m! S›rlar semas›n›n günefli, nurlar›n mazhar›, Celâl dairesinin merkezi, Cemal fele¤i-
nin kutbu olan, ehadiyete mensup Muhammed’in (a.s.m.) lâtif zat›na salât eyle.

Allah’›m! Onun, Senin kat›ndaki s›rr› ve onun Sana olan manevî yak›nl›¤› hürmetine korku-
mu emniyete çevir, hatalar›m› sil, hüzün ve h›rs›m› gider, benim destekçim ol; beni benden
al›p Kendine götür, yaklaflt›r; benli¤imden geçmeyi bana nasip et, beni nefsime meftun ve
hislerimle perdelenmifl k›lma; bana her gizli s›rr› aç.

Yâ Hayyü, yâ Kayyum! Yâ Hayyü, yâ Kayyum! Yâ Hayyü yâ Kayyum! Bana merhamet et,
arkadafllar›ma merhamet et, ehl-i iman ve Kur’ân’a merhamet et. Duam›z› kabul buyur, ey
merhamet edenlerin en merhametlisi ve ey kerem sahiplerinden daha çok kerem sahibi Al-
lah’›m!

2. Dualar›, “Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, flükür ve minnet, Âlemlerin Rabbi olan Al-
lah’a mahsustur” sözleriyle sona erer. (Yunus Suresi: 10.)
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Yirmi Dördüncü Söz
fiu Söz “Befl Dal”d›r. Dördüncü Dala dikkat et;
Beflinci Dala yap›fl ç›k, meyvelerini kopar, al.

W
1 »'æ°rùo◊rG oABÉnª°rSn’rG o¬nd nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG

fiU AYET-‹ CELÎLEN‹N flecere-i nuraniyesinin çok haki-
katlerinden bir hakikatinin Befl Dal›na iflaret ederiz.

Birinci Dal
Nas›l ki, bir sultan›n kendi hükûmetinin dairelerinde

ayr› ayr› ünvanlar› ve raiyetinin tabakalar›nda baflka bafl-
ka nam ve vas›flar› ve saltanat›n›n mertebelerinde çeflit
çeflit isim ve alâmetleri vard›r: meselâ, adliye dairesinde
hâkim-i âdil ve mülkiyede sultan ve askeriyede kuman-
dan-› azam ve ilmiyede halife. Daha buna k›yasen sair
isim ve ünvanlar›n› bilsen anlars›n ki; bir tek padiflah,
saltanat›n›n dairelerinde ve tabaka-i hükûmet mertebele-
rinde bin isim ve ünvana sahip olabilir. Güya o hâkim,
her bir dairede, flahsiyet-i maneviye haysiyetiyle ve te-
lefonuyla mevcut ve haz›rd›r, bulunur ve bilir. Ve her ta-
bakada kanunuyla, nizam›yla, mümessiliyle meflhut ve
naz›rd›r; görünür, görür. Ve her bir mertebede, perde 
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mümessil: temsilci.
nam: isim, flöhret.
naz›r: bakan, gözeten.
nizam: düzenlilik.
padiflah: hükümdar, sultan.
Rahman ve Rahîm: sonsuz mer-
hamet sahibi, her mahlûka mü-
nasip r›z›k veren ve yarat›klar›na
karfl› çokça flefkat eden.
raiyet: halk, millet.
sair: di¤er, baflka.
saltanat: sultanl›k, hükümdarl›k.
sultan: hükümdar, padiflah.
flahsiyet-i maneviye: mana ola-
rak kiflilik.
flecere-i nuraniye: nurlu, ›fl›lda-
yan a¤aç.
tabaka: katman, s›n›f.
tabaka-i hükûmet: yöneten ida-
renin kademeleri.
ünvan: ad, isim.
vas›f: hususiyet, özellik.

adliye: adalet yeri, yarg›.
alâmet: iz, iflaret.
aleyhissalâtü vesselâm: dua
ve niyaz, esenlik onun üzeri-
ne olsun.
askeriye: askerlik, ordu.
ayet-i celile: azîm ve yüce
manalar› ihtiva eden ayet.
daire: devlet ifllerini gören
kurulufllardan her biri.
hakikat: gerçek.

hâkim: baflkas›na müdahale
ettirmeden, her fleye hükme-
den, idare eden.
hâkim-i âdil: adaletli hâkim.
halife: vekil.
haysiyet: fleref, onur.
hükûmet: yönetim.
ibadet: Allah’a karfl› kulluk
vazifesini yapmak.
ilâh: kendisine ibadet edilen,
ma’bud.

ilmiye: ilim adamlar› s›n›f›.
kanun: yasa.
kumandan-› azam: en büyük
komutan.
k›yas: karfl›laflt›rma.
lây›k: uygun, yak›fl›r.
mertebe: basamak, tabaka.
meflhut: görünen.
mevcut: var olan, hâz›r olan.
mülkiye: asker d›fl›ndaki me-
murlar.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • O Allah ki, Ondan baflka ibadete lây›k hiçbir ilâh
yoktur. En güzel isimler Onundur. (Taha Suresi: 8.)

] Yirmi Dördüncü Söz,
Barla’da 1926-34 y›llar›
aras›nda Türkçe olarak
telif edilmifltir.



arkas›nda, hükmüyle, ilmiyle, kuvvetiyle, mutasarr›f ve
basîrdir, idare eder, bakar.

Öyle de ezel ebed sultan› olan Rabbülâlemîn için, ru-
bubiyetinin mertebelerinde ayr› ayr›, fakat birbirine ba-
kar fle’n ve namlar›; ve ulûhiyetinin dairelerinde baflka
baflka, fakat birbiri içinde görünür isim ve niflanlar›; ve
haflmetnüma icraat›nda ayr› ayr›, fakat birbirine benzer
temessül ve cilveleri; ve kudretinin tasarrufat›nda baflka
baflka, fakat birbirini ihsas eder ünvanlar› var. Ve s›fatla-
r›n›n tecelliyat›nda baflka baflka, fakat birbirini gösterir
mukaddes zuhurat› var. Ve ef’alinin cilvelerinde çeflit çe-
flit, fakat birbirini ikmal eder hikmetli tasarrufat› var. Ve
rengârenk sanat›nda ve mütenevvi masnuat›nda çeflit çe-
flit, fakat birbirini temafla eder haflmetli rububiyat› vard›r. 

Bununla beraber, kâinat›n her bir âleminde, her bir ta-
ifesinde, Esma-i Hüsnadan bir ismin ünvan› tecelli eder.
O isim, o dairede hâkimdir; baflka isimler orada ona tâ-
bidirler, belki onun z›mn›nda bulunurlar.

Hem mahlûkat›n her bir tabakas›nda az ve çok, küçük
ve büyük, has ve âmm her birisinde, has bir tecelli, has
bir rububiyet, has bir isimle cilvesi vard›r. Yani, o isim
her fleye muhit ve âmm oldu¤u hâlde, öyle bir kas›t ve
ehemmiyetle bir fleye teveccüh eder; güya o isim yaln›z
o fleye hast›r.

Hem, bununla beraber, Hâl›k-› Zülcelâl her fleye yak›n
oldu¤u hâlde, yetmifl bine yak›n nuranî perdeleri vard›r.

âlem: dünya, evren.
âmm: umumî, genel.
Basîr: gören, görücü, Allah.
cilve: Esma-i ‹lâhînin tecellisi; efl-
ya ve insanda, ‹lâhî kudret eserle-
rinin belirip görünmesi, yans›ma-
s›; güzel ve hofl bir biçimde gö-
rünme.
daire: saha, alan, sorumluluk sa-
has›.
ebed: sonu olmayan gelecek za-
man.
ef’al: fiiller, ifller.
ehemmiyet: önem.
Esma-i Hüsna: Allah’›n güzel
isimleri.
ezel: bafllang›c› olmayan, zaman
üstü, geçmifli, hâli ve gelece¤i ay-
n› anda gösteren aynaya benzer.
hâkim: hükmeden, hükmü alt›n-
da tutan.
Hâl›k: her fleyi yoktan var eden,
yarat›c›; Allah’›n bir ismi.
Hâl›k-› Zülcelâl: “celâl, azamet ve
kibriya sahibi yarat›c›” anlam›nda
Allah’›n bir s›fât›.
has: özel, mahsus.
haflmet: ihtiflam, görkem, kendi-
sine boyun e¤ilen büyüklük.
haflmetnüma: her fleyde kendisi-
ne boyun e¤diren büyüklük gös-
teren, ihtiflaml›.
hikmet: ‹lâhî maksatlar, gayeler,
herkesin bilmedi¤i gizli sebepler.
hükmüyle: hükmetmesi, etkisiy-
le.
icraat: ifller.
idare: bir ifli yürütme, yönetme.
ihsas: hissettirme, sezdirme.
ikmal: tamamlama, eksik, ve
noksan b›rakmama.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
kas›t: bir ifli bilerek yapmak.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî güç ve kuvvet sa-
hipli¤inin s›fat›.
mahlûkat: yarat›lm›fllar.
mahlûk›yet: Allah taraf›ndan ya-
rat›lm›fl olma durumu.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
mertebe: derece, basamak.
muhit: ihata eden, kapsayan.
mukaddes: ay›p ve noksanlardan
kurtulmufl, kutsal.
mutasarr›f: yetki sahibi olan,
kendinde yönetim hakk› bulu-
nan.
mütenevvi: türlü, çeflitli.
nam: ün, ad.
niflan: belirti, alâmet.
nuranî: nurlu, parlak.
Rabbülâlemîn: âlemlerin Rabbi,
yaratan›.
rengârenk: p›r›l p›r›l renklerle be-
zenmifl.

rububiyet: Allah’›n bütün
varl›klar› kuflatan idare ve
terbiye hâkimiyeti.
sanat: bir fleyi yapmada gös-
terilen ustal›k, marifet.
sultan: hükümdar, padiflah.
s›fat: nitelik, özellik.
fle’n: hâl, keyfiyet, durum.
tabaka: s›n›f.
tâbi: ba¤l›, uyar.

taife: tak›m, k›s›m.

tasarrufat: yönetme hakk›
ve yetkisi.

tecelli: Cenab-› Hakk›n isim
ve s›fatlar›n›n varl›klarda
özellikleriyle görünmesi; gö-
rünme, belirme, yans›ma.

tecelliyat: tecelliler, Cenab-›
Hakk›n isim ve s›fatlar›yla efl-
yadaki icraatlar›.

temafla: hayretle bak›p sey-
retme.
temessül: yans›ma, görün-
me.
teveccüh: yönelme.
ulûhiyet: ilâhl›k.
ünvan: ad, isim, flöhret.
zuhurat: görünümler, hâller.
z›mnî: aç›ktan olmayan, iç k›-
s›m.
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Meselâ, sana tecelli eden Hâl›k isminin mahlûk›yetinde-
ki cüz’î mertebesinden tut, tâ bütün kâinat›n hâl›k› olan
mertebe-i kübra ve ünvan-› azama kadar ne kadar per-
deler bulundu¤unu k›yas edebilirsin. Demek bütün kâina-
t› arkada b›rakmak flart›yla, mahlûk›yetin kap›s›ndan
Hâl›k isminin müntehas›na yetiflirsin, daire-i s›fâta yana-
fl›rs›n.

Madem perdelerin birbirine temafla eder pencereleri
var; ve isimler birbiri içinde görünüyor; ve fluunat birbi-
rine bakar; ve temessülât birbiri içine girer; ve ünvanlar
birbirini ihsas eder; ve zuhurat birbirine benzer; ve tasar-
rufat birbirine yard›m edip itmam eder; ve rububiyetin
mütenevvi terbiyeleri birbirine imdat edip muavenet
eder; elbette gerektir ki, Cenab-› Hakk› bir isim, bir
ünvan ile, bir rububiyetle ve hakeza tan›sa, baflka ünvan-
lar›, rububiyetleri, fle’nleri, içinde inkâr etmesin. Belki,
her bir ismin cilvesinden sair esmaya intikal etmezse, za-
rar eder. Meselâ, Kadîr ve Hâl›k isminin eserini görse,
Alîm ismini görmezse, gaflet ve tabiat dalâletine düflebi-
lir. Belki, lâz›m gelir ki, onun nazar› daima karfl›s›nda 
1 *G nƒog ,nƒog okusun, görsün. Onun kula¤› her fleyden 

2 lónMnG *G nƒog rπob dinlesin, iflitsin. Onun lisan› 
3 rºndÉnY rónfnõ«pe rônHGnônH nƒog s’pG n¬'dpG nB’ desin, ilân etsin.

‹flte, Kur’ân-› Mübin, 
4»næ°rùo◊r G oABÉnªr°Sn’rG o¬nd nƒog s’pG n¬'dpG 'B’ *nG

ferman›yla, zikretti¤imiz hakikatlere iflaret eder.
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ma.
esma: isimler.
ferman: emir, buyruk.
gaflet: dikkatsizlik, umursamaz-
l›k.
hakeza: böylece.
hakikat: gerçek.
Hâl›k: her fleyi yoktan var eden,
yarat›c› olan Allah.
ibadet: kulluk görevleri.
ihsas: hissettirme, sezdirme.
ilâh: kendisine ibadet edilen.
ilân: aç›klamak, herkese duyur-
mak.
inkâr: kabul ve tasdik etmeme,
inanmama.
intikal: geçme.
itmam: tamamlama, bitirme.
Kadîr: kudret sahibi olan ve her
fleye gücü yeten Allah.
kâinat: bütün âlemler, evren.
Kur’ân-› Mübin: hak ve hakikati
aç›klayan Kur’ân.
k›yas: karfl›laflt›rma.
lâ ilâhe illâ hû: Allah’tan baflka
ilâh yoktur.
lây›k: uygun, yak›flan.
lisan: dil.
mahlûk›yet: Allah taraf›ndan ya-
rat›lm›fl olma durumu.
mertebe: derece, basamak.
mertebe-i kübra: en büyük mer-
tebe, makam.
muavenet: yard›m etme.
münteha: son.
mütenevvi: çeflit çeflit.
nazar: bak›fl, fikir görüflü.
rububiyet: Allah’›n her fleyi kufla-
tan idare ve terbiye edici hâkimi-
yeti .
sair: di¤er, baflka.
fle’n: iflleyifller.
fluunat: ‹lâhî ifller, iflleyifller.
tabiat: canl›-cans›z bütün varl›k-
lar.
tasarrufat: yönetme, kullanma
yetki ve haklar›.
tecelli: Cenab-› Hakk›n isim ve s›-
fatlar›n›n varl›klarda özellikleriyle
görünmesi; görünme, belirme,
yans›ma.
temafla: bakma, seyretme.
temessülât: yans›malar, benzefl-
meler.
terbiye: yetifltirme, kabiliyetlerini
gelifltirme.
ünvan: s›fat, ad ve isimler.
ünvan-› azam: en büyük isim.
zikir: anma.
zuhurat: görünmeler, hâller.

âlem: bütün yarat›lm›fllar.
Alîm: her fleyi hakk›yla bilen
Allah.
Cenab-› Hak: varl›¤› do¤ru,

gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
cilve: görünme, yans›ma.

cüz’î: küçüklük, azl›k.
daire-i s›fât: s›fatlar dairesi.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lmak, do¤ru yoldan ayr›l-

1. O, o Allah’t›r.
2. De ki: O Allah birdir. (‹hlâs Suresi: 1.)
3. Bütün âlem, beraber “Lâ ilâhe illâ Hû” diyor.
4. O Allah ki, Ondan baflka ibadete lây›k hiçbir ilâh yoktur. En güzel isimler Onundur. (Taha
Suresi: 8.)



E¤er o yüksek hakikatleri yak›ndan temafla etmek is-
tersen, git f›rt›nal› bir denizden, zelzeleli bir zeminden
sor, “Ne diyorsunuz?” de; elbette, “Yâ Celîl, yâ Celîl, yâ
Aziz, yâ Cebbar!” dediklerini ifliteceksin. Sonra, deniz
içinde ve zemin yüzünde merhamet ve flefkatle terbiye
edilen küçük hayvanattan ve yavrulardan sor, “Ne diyor-
sunuz?” de; elbette “Yâ Cemîl, yâ Cemîl, yâ Rahîm, yâ
Rahîm” diyecekler. (HAfi‹YE)

Semay› dinle; nas›l “Yâ Celîl-i Zülcemal!” diyor. Ve
arza kulak ver; nas›l “Yâ Cemîl-i Zülcelâl!” diyor. Ve 

âlem: dünya.
âmm: umumî, genel.
arz: yeryüzü.
Aziz: çok izzetli, kuvvet ve kudret
sahibi.
bidayet: bafllang›ç.
Cebbar: yaratt›klar›n›n ifllerini ve
hâllerini düzelten iradesiyle onla-
r› istedi¤i flekilde yöneten Allah.
Celîl: Celâl sahibi, büyüklük, yü-
celik sahibi Allah.
Celil-i Zülcemal: cemal ve bü-
yüklük sahibi Allah.
Cemîl: yaratt›klar›na karfl› sürekli
iyilik ve güzellikler lütfeden Allah.
Cemîl-i Zülcelâl: büyüklük, izzet
ve azamet sahibi olan ve sonsuz
güzellik sahibi Allah.
çendan: gerçi, her ne kadar.
derece: artma veya yükselme
basama¤› ölçü, aflama, miktar.
esbap: sebepler, flartlar.
esbapperest: yarat›l›fl ve kâinat›n
idaresini sebeplere veren; sebep-
lere gerçek tesir veren, sebeplere
tapan.
fasih: aç›k.
fert: tek, bir flah›s.
hakikat: gerçek.
Hâl›k-› Rahîm: sonsuz merhamet
ve flefkat sahibi yarat›c›, Allah.
hamd: Allah’a karfl› olan flükran
ve memnuniyetini onu överek
bildirme.
hafliye: dipnot.
hat›r: zihin, haf›za.
hayvanat: hayvanlar.
hikâye: anlatma.
hilâf: ters, z›t.
ihtar: hat›rlatma.
ihvan: kardefller.
ikaz: uyarma.
ilân: aç›klama, herkese duyurma.
itiraz: kabul etmedi¤ini belirtme,
karfl› ç›kma.
kelp: köpek.
lisan: dil.
mahreçsiz: ses ve harfleri tam
yerlerinden ç›karmaks›z›n.
mahsus: özel, has olan.
medet: inayet, yard›m.
merhamet: ac›mak, ba¤›fllay›p
flefkat göstermek.
m›rm›r: m›r›ldama sesi, kedinin
ç›kard›¤› ses.
muteriz: itiraz eden.
mübarek: hay›rl›, kutlu.
münhas›r: s›n›rl›, çevrili.

mütefavit: birbirinden farkl›.
nam: ad, yerine.
nazdar: nazl›.
nazik: ince davran›fll›, zarif.
nevm-i gaflet: gaflet uykusu.
nida: seslenme.
nimet: ihsan, ikramlar.
Rahîm: sonsuz ve s›n›rs›z
merhamet sahibi olan Allah.
rahmet: ac›ma, merhamet
etme.
red: kabul etmeme.
sarih: aç›k.

sema: gökyüzü.
suret: biçim, tarz, flekil.
flefkat: ac›yarak sevme, kar-
fl›l›ks›z merhamet.
flive: söyleyifl, a¤›z.
tahkir: fleref ve haysiyetini
incitme, hor görme.
taife: kabile, tür k›sm›, türü.
taltif: iltifat etme, sevgiyle il-
gilenme.
temafla: bak›p seyretme.
terbiye: yetifltirme, kabiliyet-
lerini gelifltirme.

vazife: görev.
vech-i tahsis: verilmesi, tah-
sis edilmesi, has k›l›nmas›n›n
sebebi.
yâ Rahîm: ey merhameti bol
Allah›m; ey ba¤›fllay›c› ve flef-
katli Allah›m.
zelzele: sars›nt›.
zemin: yeryüzü.
zikir: çeflitli flekillerde Esma-i
Hüsnay› söyleme.
zikr-i hazin: hüzünlü, içli zi-
kir.yâ: ey.
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HAfi‹YE: Hatta bir gün kedilere bakt›m; yaln›z yemeklerini yediler, oy-
nad›lar yatt›lar. Hat›r›ma geldi, “Nas›l bu vazifesiz canavarc›klara müba-
rek denilir?” Sonra gece yatmak için uzand›m. Bakt›m, o kedilerden biri-
si geldi, yast›¤›ma dayand›, a¤z›n› kula¤›ma getirdi. Sarih bir surette, “Yâ
Rahîm, yâ Rahîm, yâ Rahîm, yâ Rahîm!” diyerek, güya hat›r›ma gelen
itiraz› ve tahkiri, taifesi nam›na reddedip yüzüme çarpt›. Akl›ma geldi,
“Acaba flu zikir bu ferde mi mahsustur, yoksa taifesine mi âmmd›r? Ve
iflitmek yaln›z benim gibi haks›z bir muterize mi münhas›rd›r, yoksa her-
kes dikkat etse bir derece iflitebilir mi?” Sonra sabahleyin baflka kedileri
dinledim. Çendan onun gibi sarih de¤il, fakat mütefavit derecede ayn›
zikri tekrar ediyorlar. Bidayette h›rh›rlar› arkas›nda “Yâ Rahîm!” fark edi-
lir. Git gide h›rh›rlar›, m›rm›rlar› ayn› “Yâ Rahîm” olur. Mahreçsiz, fasih
bir zikr-i hazin olur. A¤z›n› kapar, güzel “Yâ Rahîm” çeker. Yan›ma gelen
ihvanlara hikâye ettim. Onlar dahi dikkat ettiler, “Bir derece iflitiyoruz”
dediler. Sonra kalbime geldi, “Acaba flu ismin vech-i tahsisi nedir ve ne
için insan flivesiyle zikrederler, hayvan lisan›yla etmiyorlar?” Kalbime gel-
di, flu hayvanlar çocuk gibi çok nazdar ve nazik ve insana kar›fl›k bir ar-
kadafl oldu¤undan, çok flefkat ve merhamete muhtaçt›rlar. Okfland›¤› va-
kit hofllar›na giden taltifleri gördükleri zaman, o nimete bir hamd olarak,
kelbin hilâf›na olarak, esbab› b›rak›p yaln›z kendi Hâl›k-› Rahîm’inin rah-
metini kendi âleminde ilân ile, nevm-i gaflette olan insanlar› ikaz ve “Yâ
Rahîm!” nidas›yla, kimden medet gelir ve kimden rahmet beklenir, es-
bapperestlere ihtar ediyorlar.



hayvanlara dikkat et; nas›l “Yâ Rahman, yâ Rezzak!” di-
yorlar. Bahardan sor; bak nas›l, “Yâ Hannan, yâ Rah-
man, yâ Rahîm, yâ Kerîm, yâ Lâtif, yâ Atûf, yâ Musav-
vir, yâ Münevvir, yâ Muhsin, yâ Müzeyyin!” gibi çok es-
may› ifliteceksin. Ve insan olan bir insandan sor; bak na-
s›l bütün Esma-i Hüsnay› okuyor ve cephesinde yaz›l›.
Sen de dikkat etsen, okuyabilirsin. Güya, kâinat azîm bir
musika-i zikriyedir; en küçük na¤me, en gür na¤amata
kar›flmakla, haflmetli bir letafet veriyor. Ve hakeza, k›yas
et.

Fakat, çendan insan bütün esmaya mazhard›r; fakat
kâinat›n tenevvüünü ve melâikenin ihtilâf-› ibadat›n› in-
taç eden tenevvü-ü esma, insanlar›n dahi bir derece te-
nevvüüne sebep olmufltur. Enbiyan›n ayr› ayr› fleriatlar›,
evliyan›n baflka baflka tarikatleri, asfiyan›n çeflit çeflit
meflrepleri flu s›rdan nefl’et etmifltir. Meselâ ‹sa Aleyhis-
selâm; sair esma ile beraber Kadîr ismi onda daha galip-
tir. Ehl-i aflkta Vedûd ismi ve ehl-i tefekkürde Hakîm is-
mi daha ziyade hâkimdir.

‹flte, nas›l e¤er bir adam hem hoca, hem zabit, hem
adliye kâtibi, hem mülkiye müfettifli olsa, onun her bir
dairede birer nispeti, birer vazifesi, birer hizmeti, birer
maafl›, birer mes’uliyeti, birer terakkiyat› ve muvaffak›-
yetsizli¤ine sebep birer düflman ve rakipleri oluyor; ve
padiflaha karfl› çok ünvanlarla görünüyor ve görür; ve
çok lisanlarla ondan medet ister; ve amirinin çok ünvan-
lar›na müracaat eder; ve düflmanlar›n flerrinden kurtul-
mak için muavenetini çok suretlerle talep eder.
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Kadîr: kudret sahibi olan ve her
fleye gücü yeten Allah.
kâinat: bütün âlemler.
kâtip: sekreter, yazman.
Kerîm: “ikram ve ihsan› bol olan”
anlam›nda Allah’›n bir ismi.
k›yas: karfl›laflt›rma.
Lâtif: çok lütuf ve ihsanda bulu-
nan Allah.
letafet: güzellik, hoflluk.
lisan: dil.
mazhar: flereflenme, kavuflma.
medet: inayet, yard›m.
melâike: melekler.
mes’uliyet: sorumluluk.
meflrep: tav›r, tutum, meslek.
muavenet: yard›mc›l›k.
Muhsin: kullar›na çok ihsanda
bulunan Allah.
Musavvir: yaratt›klar›n› istedi¤i
s›fat ve seçti¤i maddî-manevî su-
rette yaratan; Allah.
musika-i zikriye: zikir hâlindeki
müzik.
muvaffak›yet: baflarma.
müfettifl: denetleyip incelemekle
vazifeli memur.
mülkiye: asker d›fl›ndaki, devlet
memurlar›.
Münevvir: her fleyi maddî mane-
vî nurland›ran Allah.
müracaat: baflvurma.
Müzeyyin: her fleyi süslendiren
Allah.
na¤amat: na¤meler, ezgiler.
na¤me: güzel ses.
nispet: ba¤, münasebet.
Rahîm: sonsuz merhamet sahibi
olan Allah.
Rahman: rahmeti bütün herkese
yay›lan ve bütün yarat›lm›fllar›n
r›z›klar›n› ve geçim flekillerini içi-
ne alan rahmetin sahibi Allah.
Rezzak: bütün yarat›lm›fllar›n r›z-
k›n› veren ve ihtiyaçlar›n› karfl›la-
yan, Allah.
sair: di¤er, baflka.
suret: flekil, tarz.
s›rdan nefl’et etme: gizli kalan,
insan akl›n›n yeterince aç›kl›k ge-
tirmedi¤i fleyleri ortaya ç›karma.
fler: kötülük, fenal›k.
fleriat: dinî hüküm ve kurallar.
tarikat: meslek, terbiye usul ve
yolu.
tenevvü: çeflit çeflit olma.
tenevvü-ü esma: isimlerin çeflit
çeflit olmas›.
terakkiyat: ilerlemeler, geliflme-
ler.
ünvan: kazan›lan s›fat, ad, flöhret.
vazife: görev.
Vedûd: çok flefkatli olan ve çok
sevgi beslenen, seven ve sevilen
Allah.
zabit: subay, rütbeli asker.
ziyade: çok, fazla.

adliye: mahkeme.
amir: memurun üstü, emre-
den.
asfiya: samimî, saf, içi temiz,
tuttu¤u yol do¤ru olan kim-
seler.
Atûf: Allah’›n flefkat ve mer-
hameti çok olan manas›ndaki
isimlerinden biri.
azîm: büyük.
cephe: yüz.
çendan: gerçi, her ne kadar.
daire: devlet ifllerinde, so-

rumluluk alan›.
ehl-i aflk: Allah âfl›klar›.
ehl-i tefekkür: tefekkür
edenler, düflünenler, düflün-
ceyi esas alanlar.
enbiya: nebîler, peygamber-
ler.
esma: isimler.
Esma-i Hüsna: Allah’›n güzel
isimleri.
evliya: keramet sahibi olan-
lar, velîler.
güya: sanki.

hakeza: bunun gibi.
Hakîm: her fleyi bir maksatla
uygun ve hikmetle yaratan
hikmet sahibi Allah.
hâkim: galip, geçerli.
Hannan: çok ac›yan, çok
merhametli olan, Allah.
haflmet: ihtiflam, görkemli
büyüklük.
ihtilâf-› ibadat: ibadetlerin
farkl› farkl› olmas›.
intaç: netice verme, sonuç-
land›rma.



Öyle de, çok esmaya mazhar ve çok vazifelerle mükel-
lef ve çok düflmanlara müptelâ olan insan, münacat›nda,
istiazesinde çok isimleri zikreder. Nas›l ki, nev-i insan›n
medar-› fahri ve elhak en hakikî insan-› kâmil olan Mu-
hammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm, Cevflenü’l-Ke-
bir nam›ndaki münacat›nda bin bir ismiyle dua ediyor,
ateflten istiaze ediyor. ‹flte flu s›rdand›r ki, sure-i 

uôn°T røpe @ ¢pSÉsædG p¬'dpG @ ¢pSÉsædG p∂p∏ne @ ¢pSÉsædG uÜnôpHoPƒoYnG rπob
1 ¢pSÉsænîrdG ¢pSGnƒr°SnƒrdG ’ta üç ünvan ile istiazeyi emrediyor ve

Bismillâhirrahmanirrahîm’de, üç ismiyle istianeyi göste-
riyor.

‹kinci Dal
Çok esrar›n anahtarlar›n› tazammun eden iki s›rr› be-

yan eder.

• B‹R‹NC‹ SIR: “Evliya, niçin usul-ü imaniyede ittifak et-
tikleri hâlde, meflhudatlar›nda, keflfiyatlar›nda çok teha-
lüf ediyorlar? fiuhut derecesinde olan keflifleri bazen hi-
lâf-› vaki ve muhalif-i hak ç›k›yor. Hem, niçin ehl-i fikir
ve nazar, her biri kat’î bir bürhan ile hak telâkki ettikleri
efkârlar›nda birbirine mütenak›z bir surette hakikati gö-
rüyorlar ve gösteriyorlar? Bir hakikat niçin çok renklere
giriyor?”

• ‹K‹NC‹ SIR: “Enbiya-i salife, niçin haflr-i cismanî gibi
bir k›s›m erkân-› imaniyeyi bir derece mücmel b›rakm›fl-
lar, Kur’ân gibi tafsilât vermemifller? Sonra, ümmetlerin-
den bir k›sm›, ileride o mücmel olan erkân› inkâra kadar 

aleyhissalâtü vesselâm: dua, ni-
yaz ve esenlik onun üzerine ol-
sun.
beyan: anlatma, izah.
Bismillâhirrahmanirrahîm: Rah-
man ve Rahîm olan Allah nam›na,
Allah için, Allah’›n ad› ve izni ile.
bürhan: delil.
Cevflenü’l-Kebir: büyük z›rh an-
lam›ndaki Hz. Muhammed Efendi-
mize vahiyle gelen, Esma-i Hüs-
nay› içine alan emsalsiz bir mü-
nacat ve benzersiz bir dua.
derece: mertebe, aflama, basa-
mak.
dua: niyaz, Allah’tan istemek.
efkâr: fikirler, düflünceler.
ehl-i fikir ve nazar: fikir ve görüfl
sahipleri.
elhak: do¤ru.
enbiya-i salife: geçmifl peygam-
berler.
erkân: rükünler, esaslar.
erkân-› imaniye: imana ait esas-
lar.
esma: isimler.
esrar: s›rlar.
evliya: Allah dostlar›, velîler.
hak telâkki etmek: do¤ru kabul
etmek, anlamak.
hakikat: gerçek.
hakikî: gerçek.
haflr-i cismanî: ruhla beraber be-
denlerin ve vücutlar›n dirilmesi.
hilâf-› vaki: gerçe¤e ayk›r›.
inkâr: reddetme, inanmama.
insan-› kâmil: olgun ve mükem-
mel, ideal insan.
istiane: yard›m isteme.
istiaze: s›¤›nma.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i etme.
kat’î: kesin.
keflfiyat: evliyan›n, Allah’›n ilham
etmesiyle, gösterdikleri gizli s›r-
lar.
keflif: gizli bir fleyin Allah taraf›n-
dan birisine ilham edilmesi yo-
luyla bilinmesi.
mazhar: nail olma, flereflenme.
medar-› fahir: övünme sebebi.
meflhudat: müflahede edilenler,
görülenler.
muhalif-i hak: hakka ayk›r›, ger-
çe¤e z›t.
Muhammed-i Arabî: Peygambe-
rimiz Hz. Muhammed..
mücmel: k›sa, öz.
mükellef: bir fleyi yapmaya mec-
bur olan, vazifeli.
münacat: Allah’a dua etme, yal-
varma.
müptelâ: ba¤›ml›; dertli, s›k›nt›l›.
mütenak›z: çeliflkili, z›t.
nam: ad, isim.

nev-i insan: insan cinsi,
insanl›k.
s›r: gizli kalm›fl hakikat.
suret: biçim, flekil.
fler: kötülük.
fluhut: görmek.
tafsilât: aç›klamalar, etrafl›

bilgiler.
tazammun: ihtiva etme, içer-
me, içine alma.
tehalüf: birbirine z›t olma, ih-
tilâfl›.
usul-ü imaniye: iman esasla-
r›, as›llar›.

ümmet: peygambere inan›p
ba¤lanan cemaat, topluluk.
ünvan: isim.
vazife: görev.
vesvese: kalbe gelen flüphe,
kuruntu.
zikir: anma.

1. De ki: S›¤›n›r›m insanlar›n Rabbine. • Hükümdarlar hükümdar› olan insanlar›n Melik’ine •

‹nsanlar›n ‹lâh›na • ‹nsanlar›n kalbine vesvese verenlerin flerrinden. (Nâs Suresi: 1-4.)
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gitmifller. Hem, niçin hakikî arif olan evliyan›n bir k›sm›
yaln›z tevhitte ileri gitmifller, hatta derece-i hakkalyakîne
kadar gittikleri hâlde, bir k›s›m erkân-› imaniye, onlar›n
meflreplerinde pek az ve mücmel bir surette görünüyor?
Hatta, onun içindir ki, onlara tebaiyet edenler, ileride o
erkân-› imaniyeye lâz›m olan ehemmiyeti vermemifller,
hatta baz›lar› sapm›fllar. Madem bütün erkân-› imaniye-
nin inkiflaf›yla hakikî kemal bulunur; niçin ehl-i hakikat
baz›s›nda çok ileri ve bir k›sm›nda çok geri kalm›fllar?
Hâlbuki, bütün esman›n mertebe-i azamlar›n›n mazhar›
ve bütün enbiyan›n serveri olan Resul-i Ekrem Aleyhis-
salâtü Vesselâm ve bütün kütüb-ü mukaddesenin reis-i
enveri olan Kur’ân-› Hakîm, bütün erkân-› imaniyeyi va-
z›h bir surette, pek ciddî bir ifadede ve kastî bir tarzda
tafsil etmifllerdir.”

Evet; çünkü, hakikatte hakikî kemal-i etem öyledir. ‹fl-
te flu esrar›n hikmeti fludur ki:

‹nsan, çendan bütün esmaya mazhar ve bütün kema-
lâta müstaittir; lâkin, iktidar› cüz’î, ihtiyar› cüz’î, istidad›
muhtelif, arzular› mütefavit oldu¤u hâlde, binler perde-
ler, berzahlar içinde hakikati taharri eder. Onun için, ha-
kikatin keflfinde ve hakk›n fluhudunda berzahlar ortaya
düflüyor. Baz›lar berzahtan geçemiyorlar. Kabiliyetler bafl-
ka baflka oluyor. Baz›lar›n kabiliyeti baz› erkân-› imaniye-
nin inkiflaf›na menfle olam›yor. Hem, esman›n cilveleri-
nin renkleri, mazhara göre tenevvü ediyor, ayr› ayr› olu-
yor. Baz› mazhar olan zat, bir ismin tam cilvesine medar
olam›yor. Hem, külliyet ve cüz’iyet ve z›lliyet ve asliyet 
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ifade: anlat›m.
ihtiyar› cüz’î: iradesi, seçme hak-
k› küçük.
iktidar› cüz’î: güç yetirmesi az.
inkiflaf: aç›lma, görülme, meyda-
na ç›kma keflfolunma, manevî bir
s›rr›n veya hâlin aç›lmas›.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kabiliyet: anlama, anlay›fl.
kastî: bile bile, kas›tl› olarak.
kemal: olgunluk.
kemalât: faziletler, iyilikler.
kemal-i etem: tam, eksiksiz mü-
kemmellik.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
külliyet: bütünlük.
kütüb-ü mukaddese: kutsal ki-
taplar.
lâz›m: gerekli, lüzumlu.
mazhar: görünme yeri.
medar: dayanak noktas›, yard›m-
c›.
menfle: esas, kök.
mertebe-i azam: en büyük mer-
tebe.
meflrep: hareket tarz›, tav›r, tu-
tum, meslek.
muhtelif: çeflit çeflit.
mücmel: k›sa, öz.
müstait: kabiliyetli, yetenekli
kimse.
mütefavit: birbirinden farkl›, çe-
flitli.
reis-i enver: en nurlu parlak li-
der.
server: baflkan, reis.
suret: biçim, tarz, flekil.
tafsil: etrafl›ca bildirme, aç›kla-
ma.
taharri: araflt›rma, inceleme.
tarz: biçim, suret.
tebaiyet: tâbi olma, uyma.
tenevvü: çeflit çeflit olma.
tevhit: Allah’›n varl›¤›n›, birli¤ini,
dengi ve orta¤› bulunmad›¤›n› ka-
bul etme.
vaz›h: aç›k.
zat: kifli.
z›lliyet: gölgelik, gölge olufl.

arif: bilgi, bilen kifli.
arzu: istek, heves.
asliyet itibar›yla: orijinal ol-
mas› bak›m›ndan.
berzah: iki fley aras›ndaki
aral›k, perde.
cilve: güzel ve hofl bir biçim-
de görünme.
cüz’iyet: azl›k.
çendan: gerçi, her ne kadar.
derece-i hakkalyakîn: bir fle-

yi yaflayarak bilmek.
ehemmiyet: önem.
ehl-i hakikat: gerçe¤i bulup
onun peflinden gidenler.
enbiya: nebîler, peygamber-
ler.
erkân-› imaniye: imana ait
esaslar.
esma: isimler.
esrar: s›rlar.
evliya: Allah’a kullukta ileri

olanlar, velîler.
hakikat: gerçek.
hakikatin keflfi: gerçek, do¤-
runun araflt›r›l›p bulunmas›.
hakikî arif: samimî ve gerçek
âlim olan insan.
hakikî: gerçek, asl›na uygun.
hakk›n fluhudu: gerçe¤e fla-
hit olmak.
hikmet: kâinattaki ve yarat›-
l›fltaki gizli, ‹lâhî gaye.



itibar›yla, cilve-i esma, baflka baflka suret al›yor. Baz› is-
tidat cüz’iyetten geçemiyor ve gölgeden ç›kam›yor. Ve
istidada göre, bazen bir isim galip oluyor, yaln›z kendi
hükmünü icra ediyor, o istidatta onun hükmü hükümran
oluyor. ‹flte, flu derin s›rra ve flu genifl hikmete esrarl›, ge-
nifl ve hakikat ile bir derece kar›fl›k bir temsille baz› ifla-
retler ederiz.

Meselâ, zühre nam›yla nak›fll› bir çiçek ve kamere âfl›k
hayatl› bir katre ve günefle bakan saffetli bir reflhay› farz
ediyoruz ki, her birisinin bir fluuru, bir kemali var ve o
kemale bir ifltiyak› bulunuyor. fiu üç fley de, çok hakikat-
lere iflaret etmekle beraber, nefis ve ak›l ve kalbin sülûk-
lar›na iflaret eder ve üç tabaka ehl-i hakikate misaldir. (HA-

fi‹YE)

• Birincisi; ehl-i fikir, ehl-i velâyet, ehl-i nübüvvetin ifla-
rat›d›r.

• ‹kincisi; cismanî cihazat ile kemaline sa’y edip haki-
kate gidenleri; ve nefsin tezkiyesiyle ve akl›n istimaliyle
mücahede etmekle hakikate gidenleri; ve kalbin tasfiye-
siyle ve iman ve teslimiyetle hakikate gidenlerin misalle-
ridir.

• Üçüncüsü, enaniyeti b›rakmayan ve âsâra dalan ve
yaln›z istidlâliyle hakikate giden ve ilim ve hikmetle ve
ak›l ve marifetle hakikati aramaya giden ve iman ve
Kur’ân’la, fakr ve ubudiyetle hakikate çabuk giden ayr› 

âsâr: eserler.
âfl›k: seven.
cihazat: cihazlar, maddî manevî
organlar.
cilve-i esma: Allah’›n isimlerinin
tecelli edip göründü¤ü yer.
cismanî: bedenle ilgili, vücutla
alâkal›.
cüz’iyet: azl›k, küçüklük.
derece: miktar, ölçü.
ehl-i fikir: tefekkür sahipleri, dü-
flünmeye önem verenler.
ehl-i hakikat: gerçe¤i bulup
onun peflinden gidenler.
ehl-i nübüvvet: peygamberler.
ehl-i velâyet: velî olanlar, Allah’›n
dostlu¤unu kazananlar.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik.
esrar: s›rlar.
fakr: fakirlik.
farz etmek: var saymak.
galip: üstün, üstün gelme.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hafliye: dip not.
hayatl›: yaflayan, yaflam sahibi.
hikmet: herkesin bilmedi¤i gizli,
‹lâhî gayeler.
hüküm: hâkim olma, nüfuz.
hükümran: hâkim, hüküm süren.
icra: iflleri yürütme.
iman: inanç, itikat.
istidat: kabiliyet, yetenek.
istidlâl: bir delile dayanarak bir
fleyden sonuç ç›karma.
istimal: kullanma.
iflarat: iflaretler.
ifltiyak: afl›r› istek, çok fazla arzu
etme.
kamer: ay.
katre: damla.
kemal: olgunluk, mükemmellik.
marifet: bilme, tan›ma.

misal: örnek.
mücahede: mücadele, nefis
ile savaflma, cihad.
nam: isim.
nefis: insan› devaml› kötülü-
¤e sevk eden, iç benlik.
reflha: s›z›nt›, damla.
sa’y: çal›flma, çabalama.

saffet: ar›, duru, berrak.
s›r: gizli hakikat.
suret: biçim, görünüfl.
sülûk: bir yola girme.
fluur: kavrama gücü, anlay›fl.
tabaka: s›n›f.
taife: bölük, k›s›m, tak›m.
tasfiye: saflaflt›rma, temizle-

me.
temsil: benzetme örnek ver-
me.
teslimiyet: teslim olma, bo-
yun e¤ifl.
tezkiye: temizleme, ar›tma.
ubudiyet: kulluk.
zühre: parlak renkli bir çiçek.
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HAfi‹YE: Her tabakada dahi üç taife var. Temsildeki üç misal, her taba-
kadaki o üç taifeye, belki dokuz taifeye bakar. Yoksa üç tabakaya de¤il.



ayr› istidatta bulunan üç taifenin hikmet-i ihtilâflar›na ifla-
ret eden temsillerdir.

‹flte flu üç tabakan›n terakkiyat›ndaki s›rr› ve genifl hik-
meti, zühre, katre, reflha ünvanlar› alt›nda, bir temsil ile
bir derece gösterece¤iz.

Meselâ, güneflin kendi Hâl›k’›n›n izniyle ve emriyle üç
çeflit tecellisi ve in’ikâs› ve ifazas› var. Birisi çiçeklere, bi-
risi kamere ve seyyarelere, birisi flifle ve su gibi parlakla-
ra verdi¤i ayr› ayr› in’ikâslar›d›r.

• Birincisi üç tarzdad›r:

Biri, küllî ve umumî bir tecelli ve in’ikâst›r ki, bütün çi-
çeklere birden ifazas›d›r.

Biri de has bir tecellidir ki, her bir nev’e göre bir hu-
susî in’ikâs› vard›r.

Biri de cüz’î bir tecellidir ki, her bir çiçe¤in flahsiyeti-
ne göre bir ifazas›d›r. fiu temsilimiz, o kavle göredir ki,
çiçeklerin süslü renkleri güneflin ziyas›ndaki yedi rengin
istihale-i in’ikâsiyesinden nefl’et ediyor; ve bu kavle gö-
re, çiçekler dahi güneflin bir çeflit âyineleridir.

• ‹kincisi, güneflin kamere ve seyyarelere, Fât›r-› Ha-
kîm’in izniyle verdi¤i nur ve feyizdir. fiu küllî ve genifl fe-
yiz ve nurdan sonra, kamer, o ziyan›n gölgesi hükmün-
de olan nuru, güneflten küllî bir surette istifade eder, son-
ra hususî bir tarzda denizlere ve havaya ve parlak topra-
¤a ve bir suret-i cüz’iyede denizin kabarc›klar›na ve
topra¤›n fleffaflar›na ve havan›n zerrelerine ifade ve ifa-
zas›d›r.
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istidat: kabiliyet, yetenek.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
istihale-i in’ikâs: yans›man›n dö-
nüflümü, de¤iflimi.
kamer: ay.
katre: damla.
kavil: söz, lâf.
küllî: bütünü içine alan, bütüne
ait, genel.
nefl’et: meydana gelme, ç›kma
yeri.
nev: cins, tür.
nur: par›lt›, ziya, ›fl›k.
reflha: s›z›nt›.
seyyare: dolaflan gezegen, y›ld›z.
suret: tarz, flekil.
suret-i cüz’iye: küçük flekil.
flahsiyet: kiflilik.
fleffaf: içinden ›fl›k geçen, say-
dam.
tabaka: s›n›f, k›s›m.
taife: bölük, tak›m.
tarz: flekil, yol.
tecelli: görünme, belirme.
temsil: benzetme, örnek verme,
örnek.
terakkiyat s›rr›: ilerlemeler, yük-
selifllerdeki s›r.
umumî: umuma, genele ait.
ünvan: isim, ad.
zerre: en küçük parça.
ziya: ›fl›k, nur.
zühre: çiçek.

âyine: ayna.
cüz’î: küçük, az.
derece: miktar, ölçü.
Fât›r-› Hakîm: her fleyi bir
maksada uygun ve hikmetle
benzersiz bir flekilde yaratan
Allah.
feyiz: Allah vergisi bereket,

kerem.
Hâl›k: her fleyi yoktan var
eden, yarat›c›; Allah.
has: mahsus, özel.
hikmet: herkesin bilmedi¤i
gizli sebep, ‹lâhî gaye.
hikmet-i ihtilâf: ihtilâf›n, fikir
ayr›l›¤› ve farkl›l›¤›n›n "ne-

den" ve "niçin"i.
hususî: herkese ait olmayan,
özel.
ifade: faydaland›rma.
ifaza: doldurma, feyizlendir-
me, yayma, tafl›rma, kuflat-
ma.
in’ikâs: aksetme, yans›ma.



• Üçüncüsü, güneflin, emr-i ‹lâhî ile cevv-i havay› ve
denizlerin yüzlerini birer âyine ederek, safî ve küllî ve
gölgesiz bir in’ikâs› var. Sonra o günefl, denizin kabarc›k-
lar›na ve suyun katrelerine ve havan›n reflhalar›na ve ka-
r›n flifleciklerine, her birine birer cüz’î aksi, birer küçük
timsalini veriyor

‹flte, güneflin her bir çiçe¤e ve kamere mukabil her bir
katreye, her bir reflhaya, mezkûr üç cihette, ikifler tarik-
le teveccüh ve ifazas› var.

Birinci tarik: Bilasale, do¤rudan do¤ruya, berzahs›z,
hicaps›zd›r. fiu yol, nübüvvetin tarik›n› temsil eder.

‹kinci yol: Berzahlar tavassut eder. Âyine ve mazhar-
lar›n kabiliyetleri flemsin cilvelerine birer renk tak›yor. fiu
yol ise, velâyet mesle¤ini temsil eder.

‹flte, zühre, katre, reflha, her birisi evvelki yolda diye-
bilirler ki, “Ben umum âlem güneflinin bir âyinesiyim.”
Fakat ikinci yolda öyle diyemez; belki, “Ben kendi güne-
flimin âyinesiyim, veyahut nev’ime tecelli eden güneflin
âyinesiyim” der. Çünkü, günefli öyle tan›yor. Bütün âle-
me bakar bir günefli göremiyor. Hâlbuki, o flahs›n veya-
hut nev’inin veya cinsinin günefli, dar berzah içinde,
mahdut bir kay›t alt›nda ona görünüyor. Hâlbuki, kay›t-
s›z, berzahs›z mutlak güneflin âsâr›n› o mukayyet günefle
veremiyor. Çünkü, bütün yeryüzünü ›s›tmak, tenvir et-
mek, umum nebatat, hayvanat›n hayatlar›n› tahrik et-
mek ve seyyarat› etraf›nda döndürmek gibi haflmetnüma
eserleri o dar kay›t ve mahdut berzah içinde gördü¤ü 

akis: yans›ma.
âlem: dünya, cihan.
âsâr: eserler.
âyine: ayna.
berzah: belli maksatla ayr›lm›fl
mekân, yer, alan.
bilasale: bizzat, as›l olarak.
cevv-i hava: hava tabakas›.
cilve: görünme, belirme, yön.
cüz’î: küçük.
emr-i ‹lâhî: Allah’›n emri.
evvel: önceki.
haflmetnüma: haflmet gösteren,
ihtiflaml›.
hayvanat: hayvanlar.
hicap: örtü.
ifaza: feyizlendirme, yayma, ta-
fl›rma.
in’ikâs: aksetme, yans›ma.
kabiliyet: istidat, yetenek.
kamer: Ay.
katre: damla.
kay›t: s›n›r, s›n›rland›rma, tahdit.
küllî: umumî, genel.
mahdut: s›n›rland›r›lm›fl.
mazhar: bir fleyin zuhur etti¤i,
göründü¤ü yer.
meslek: tutulan manevî yol, ak-
len kalben gidilen yol.
mezkûr: ad› geçen.
mukabil: karfl›l›k.
mukayyet: kay›tl›.
mutlak: kesin, kat’î.
nebatat: bitkiler.

nev: cins, tür.
nübüvvet: nebîlik, peygam-
berlik.
reflha: s›z›nt›.
safî: halis, temiz.
seyyarat: gezegenler.
flah›s: zat, kifli.
flems: günefl.

tahrik: harekete geçirme.
tarik: yol.
tavassut: arac›l›k etme, vas›-
ta olma, ara bulma.
tecelli: görünme, belirme.
temsil: örnek, olma.
tenvir: nurland›rma, ›fl›klan-
d›rma.

teveccüh: yönelme.
timsal: örnek.
umum âlem: bütün günefl
sistemi.
umum: bütün.
velâyet: velîlik, ermifllik, Al-
lah dostlu¤u.
zühre: çiçek.
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günefle fluhud-u kalbî ile veremiyor. Belki, o âsâr-› acibe-
yi, e¤er o fluurlu farz etti¤imiz üç fley, o kay›t alt›nda gör-
dü¤ü günefle verse de, s›rf aklî ve imanî bir tarzda ve o
mukayyet ayn-› mutlak oldu¤unu bir teslimiyetle verebi-
lir. Fakat o insan gibi ak›ll› farz etti¤imiz zühre, katre,
reflha, flu hükümleri, yani pek büyük âsâr› günefllerine is-
nat etmeleri aklîdir, fluhudî de¤il. Belki bazen, hükm-ü
imanîleri fluhud-u kevniyelerine müsademe eder, pek
güçlükle inanabilirler.

‹flte, hakikate dar gelen ve baz› köflelerinde hakikatin
azalar› görünen ve hakikatle kar›fl›k flu temsil içine üçü-
müz de girmeliyiz, üçümüz de kendimizi zühre, katre,
reflha farz edece¤iz. Zira onlarda farz etti¤imiz fluur kâfi
gelmiyor. Biz akl›m›z› dahi onlara katmal›y›z. Yani onlar
maddî günefllerinden nas›l feyiz al›yorlar; biz de manevî
güneflimizden öyle al›yoruz, anlamal›y›z.

‹flte, sen ey dünyay› unutmayan ve maddiyata tevag-
gul eden ve nefsi kesafet peyda eden arkadafl, sen züh-
re ol. Nas›l ki, o zühre çiçe¤i ziya-i flemsten inhilâl etmifl
bir renk al›yor; ve o bir renk içinde flemsin timsalini ka-
r›flt›r›p kendine ziynetli bir suret giydiriyor. Zira senin is-
tidad›n dahi ona benzer.

Hem, flu esbaba dalm›fl Eski Said gibi mektepli feyle-
sof ise, kamere âfl›k olan katre olsun ki; kamer güneflten
ald›¤› ziya z›llini ona verir ve onun göz bebe¤ine bir nur
verir. O da, o nur ile parlar. Fakat, o katre, o nur ile yal-
n›z kameri görür, günefli göremez; belki, iman›yla göre-
bilir.
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kay›t: s›n›rland›rma, tahdit.
kesafet: bulan›kl›k, kir.
maddiyat: maddî ve cismanî fley-
ler.
manevî: manaya ait.
mukayyet: kay›tl›, s›n›rl›.
müsademe: çarp›flma.
nefis: kötülüklerin pefline giden
duygu.
nur: ayd›nl›k, ›fl›k.
peyda: kazanma.
reflha: s›z›nt›, damla.
suret: biçim, k›l›k.
s›rf: sadece.
flems: günefl.
fluhudî: keflfe ve görmeye dayal›.
fluhud-u kalbî: kalbin flahit olma-
s›, görmesi.
fluhud-u kevniye: kâinattaki ya-
rat›l›fllar› görme, flahit olma.
fluur: kendi varl›¤›ndan haberi ol-
ma hissi, bilinç.
tarz: biçim, suret.
temsil: örnek, benzetme.
teslimiyet: itiraz› terk edip, tes-
lim olma.
tevaggul etmek: çok u¤raflmak,
meflgul olmak.
timsal: örnek, suret.
ziya: ›fl›k, nur.
ziya-› flems: günefl ›fl›¤›.
ziynet: süs.
zühre: çiçek.
z›ll: gölge.

aklî: akla uygun, tutarl›, man-
t›kl›; ak›l ile ilgili, akla ait.
âsâr: eserler.
âsâr-› acibe: flafl›rt›c› eserler.
ayn-› mutlak: tam ayn›s›,
kendisi.
aza: parçalar.
esbap: sebepler.

farz: kabul etmek.
feyiz: bereket, verimlilik.
feylesof: felsefe ile u¤raflan
kifli, felsefe düflünürü.
hakikat: gerçek.
hükm-ü imanî: imanî hü-
küm, inanca dair karar.
hüküm: karar.

iman: inanma, inanç.
imanî: imana dair.
inhilâl: da¤›lma, çözülme.
isnat: dayand›rma.
istidat: kabiliyet.
kâfi: yeterli.
kamer: Ay.
katre: damla.



Hem, flu her fleyi do¤rudan do¤ruya Cenab-› Hak’tan
bilir, esbab› bir perde telâkki eder fakir adam, o da refl-
ha olsun. Öyle bir reflha ki, kendi zat›nda fakirdir. Hiçbir
fleyi yok ki, ona dayan›p, zühre gibi kendine güvensin.
Hiçbir rengi yok ki, onunla görünsün. Baflka fleyleri de
tan›m›yor ki, ona teveccüh etsin. Halis bir saffeti var ki,
do¤rudan do¤ruya güneflin timsalini göz bebe¤inde sak-
l›yor.

fiimdi madem biz bu üç fley yerine geçtik; kendimize
bakmal›y›z: Bizde ne var? Ne yapaca¤›z?

‹flte bak›yoruz ki, bir Zat-› Kerîm, ihsan›yla bizi gayet
derece tezyin ve tenvir ve terbiye ediyor. ‹nsan ise, ihsan
edene perestifl eder, perestifle lây›k olana kurbiyet ister
ve görmek talep eder. Öyle ise her birimiz, istidad›m›za
göre, o muhabbet cazibesiyle sülûk edece¤iz.

Ey zühremisal! Sen gidiyorsun. Fakat çiçek olarak git.
‹flte gittin. Terakki ede ede tâ bir mertebe-i külliyeye gel-
din. Güya bütün çiçeklerin hükmüne geçtin. Hâlbuki,
zühre kesif bir âyinedir. Onda ziyadaki yedi renk inhilâl
ve inkisar eder; flemsin aksini gizler. Sen sevdi¤in güne-
flin yüzünü görmekte muvaffak olamazs›n. Çünkü, kay›t-
l› olan renkler, hususiyetler da¤›t›yor; perde çekiyor, gös-
teremiyor. Sen, flu hâlde, suretlerin, berzahlar›n ortaya
girmesiyle nefl’et eden firaktan kurtulamazs›n.

Lâkin bir flart ile kurtulabilirsin ki, sen kendi nefsinin
muhabbetine dalm›fl olan bafl›n› kald›ras›n ve nefsin
mehasini ile telezzüz ve iftihar eden nazar›n› çekesin, 

âyine: ayna.
berzah: yer, mekân, saha.
cazibe: çekicilik.
Cenab-› Hak: Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi yüce
Allah.
esbap: sebepler, vesileler, araçlar.
firak: ayr›l›k.
gayet: nihayet, son derece.
güya: sanki.
halis: saf, temiz.
hususiyet: özellik.
hüküm: yerine.
iftihar: övünme.
ihsan: ikram etme, lütuf ikramlar,
ba¤›fllar.
inhilâl: da¤›lma, parçalanma.
inkisar etmek: k›r›lmak.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kay›t: s›n›rland›rma, tahdit.
kesif: fleffaf olmayan.
kurbiyet: yak›nl›k, yak›n olma.
lâkin: fakat.
lây›k: yak›flan, münasip.
mehasin: güzellikler, iyilikler.
mertebe-i külliye: büyük, kap-
saml› mertebe.
muhabbet: sevme, sevgi, bir fle-
ye meyletme.
muvaffak: baflar›l›.
nazar: dikkatli görüfl.
nefis: flahs›n›n helâl olmayan ar-
zu ve istekleri.
nefl’et: meydana gelme ç›kma.
perestifl etmek: afl›r› derecede
sevme, düflkünlük, meftunluk.

reflha: s›z›nt›.
saffet: safîlik, ar›l›k, berrakl›k.
suret: d›fl görünüfl.
sülûk: bir yola girme.
flems: günefl.
talep: istek.
telâkki: anlay›fl, kabul etme.
telezzüz: lezzet alma, hofllan-

ma.
tenvir: nurland›rma, ›fl›klan-
d›rma.
terakki: yükselme, ilerleme.
terbiye: besleme, yetifltirme,
büyütme.
teveccüh: yönelme.
tezyin: süsleme.

timsal: misal, suret, örnek.

zat: nefis, öz, flah›s.

Zat-› Kerîm: cömert zat, ke-
rem sahibi Allah.

ziya: ›fl›k, parlakl›k.

zühre: çiçek.

zühremisal: zühre gibi.
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gökyüzündeki güneflin yüzüne atas›n. Hem, bafl afla¤›
celb-i r›z›k için topra¤a bakan yüzünü, yukar›daki flemse
çeviresin. Çünkü, sen onun âyinesisin. Vazifen, âyine-
darl›kt›r. Bilsen, bilmesen, hazine-i rahmet kap›s› olan
toprak taraf›ndan senin r›zk›n gelecektir.

Evet, nas›l bir çiçek güneflin küçücük bir âyinesidir; flu
koca günefl dahi gök denizinde fiems-i Ezelî’nin “Nur”
isminden tecelli eden bir lem’an›n katremisal bir âyinesi-
dir. Ey kalb-i insanî, sen, nas›l bir güneflin âyinesi oldu-
¤unu, bundan bil! Bu flart› yapt›ktan sonra, kemalini bu-
lursun. Fakat günefli, nefsülemirde nas›l ise, öyle göre-
mezsin. O hakikati, ç›plak anlamazs›n. Belki, senin s›fat-
lar›n›n renkleri, ona bir renk verir ve kesafetli dürbünün
bir suret takar ve kay›tl› kabiliyetin bir kay›t alt›na al›r.

fiimdi sen dahi, ey Katre içine giren hakîm feylesof!
Senin katre-i fikrin dürbünüyle, felsefenin merdiveniyle
tâ kamere kadar terakki ettin, kamere girdin. Bak, ka-
mer kendi zat›nda kesafetli, zulümatl›d›r; ne ziyas› var,
ne hayat›. Senin sa’yin beyhude, ilmin faydas›z gitti. Sen
ye’sin zulümat›ndan ve kimsesizli¤in vahfletinden ve er-
vah-› habisenin iz’acat›ndan ve o vahfletin dehfletinden
flu flartlar ile kurtulabilirsin ki, tabiat gecesini terk edip,
hakikat günefline teveccüh etsen; ve yakînen inansan ki,
flu gece nurlar› gündüz güneflinin ›fl›klar›n›n gölgeleridir.
Bu flart› yapt›ktan sonra, sen, kemalini bulursun. Fakir
ve karanl›kl› kamer yerine haflmetli günefli bulursun.
Fakat, sen dahi öteki arkadafl›n gibi, günefli safî göre-
mezsin. Belki, senin akl›n ve felsefen ünsiyet ve ülfet 
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kemal: olgunluk, mükemmellik.
kesafet: bulan›kl›k, yo¤unluk.
lem’a: parlay›fl, parlama.
nefsülemir: iflin hakikati.
Nur: Allah’›n isimlerinden, parlak-
l›k, ziya.
r›z›k: Allah taraf›ndan her canl›
için ayr›lm›fl ve takdir edilmifl
olan nimet, yiyecek içecek.
safî: saf, duru, halis.
sa’y: çal›flma, çabalama.
suret: görünüfl, flekil, k›l›f.
s›fat: nitelik, vas›f.
flems: günefl.
fiems-i Ezelî: varl›¤›n›n bafllang›c›
olmayan ve her fleyi nurland›ran
Cenab-› Hak.
tabiat: yarat›lm›fl olan tüm varl›k-
lar.
tecelli: belirme, görünme.
terakki: yükselmek, ilerlemek.
terk: b›rakma, vazgeçme.
teveccüh: yönelme.
ülfet: al›flma, kaynaflma.
ünsiyet: al›flkanl›k.
vahflet: vahflîlik.
vazife: görev.
yakînen: tam ve kesin bir inanç,
flüpheye düflmeden.
yeis: ümitsizlik.
zat: öz cevher, flah›s.
ziya: ›fl›k, nur.
zulümat: karanl›klar.

âyine: ayna.
âyinedar: ayna tutan, ayna-
l›k.
beyhude: boflu bofluna.
celb-i r›z›k: r›z›k elde etme.
dehflet: korkma, ürkme.
ervah-› habise: kötü ruhlar.
felsefe: dünya görüflü, dü-

flünce, fen ilmi, hikmet bilgisi.
hakikat: gerçek.
hakîm feylesof: felsefeci dü-
flünür, bilge filozof.
haflmet: ihtiflam, heybet.
hazine-i rahmet: rahmet ha-
zinesi.
iz’acat: rahats›z etmeler, s›k-

malar.
kabiliyet: istidat, yetenek.
kalb-i insanî: insan kalbi.
kamer: Ay.
katre: damla.
katre-i fikir: fikir damlas›.
katremisal: damla gibi.
kay›t: s›n›rl›.



ettikleri perdeler arkas›nda ve ilim ve hikmetin nesç etti-
¤i hicaplar›n halfinde ve kabiliyetin verdi¤i bir renk için-
de görebilirsin.

‹flte, reflhamisal üçüncü arkadafl›n›z ki, hem fakirdir,
hem renksizdir. Güneflin hararetiyle çabuk tebahhur
eder, enaniyetini b›rak›r, buhara biner, havaya ç›kar. ‹çin-
deki madde-i kesife, nâr-› aflk ile atefl al›r, ziya ile nura
döner. O ziyan›n cilvelerinden gelen bir fluaa yap›fl›r, ya-
nafl›r.

Ey reflhamisal! Madem do¤rudan do¤ruya günefle âyi-
nedarl›k ediyorsun; sen hangi mertebede bulunsan bulun,
ayn-› flemse karfl›, aynelyakîn bir tarzda, safî bak›lacak
bir delik, bir pencere bulursun. Hem, o flemsin âsâr-› aci-
besini ona vermekte müflkülât çekmeyeceksin. Ona lây›k
haflmetli evsaf›n› tereddütsüz verebilirsin. Saltanat-› zati-
yesinin dehfletli âsâr›n› ona vermekte hiçbir fley senin
elinden tutup ondan vazgeçiremez. Seni ne berzahlar›n
darl›¤›, ne kabiliyetlerin kayd›, ne âyinelerin küçüklü¤ü
seni flafl›rtmaz, hilâf-› hakikate sevk etmez. Çünkü sen,
safî, halis, do¤rudan do¤ruya ona bakt›¤›n için, anlam›fl-
s›n ki, mazharlarda görünen ve âyinelerde müflahede
olunan, günefl de¤il, belki bir nevi cilveleridir, bir çeflit
renkli akisleridir. Çendan o akisler onun ünvanlar›d›r; fa-
kat, bütün âsâr-› haflmetini gösteremiyorlar.

‹flte, flu hakikatle kar›fl›k temsilde, böyle baflka baflka
üç tarik ile kemale gidilir. Ve o kemalât›n mezâyâs›nda
ve mertebe-i fluhudun tafsilât›nda baflka baflkad›rlar. Fa-
kat, neticede ve hakka iz’an ve hakikati tasdikte ittifak 

akis: ›fl›¤›n yans›mas›.
âsâr: eserler.
âsâr-› acibe: flafl›rt›c› eserler.
âsâr-› haflmet: büyüklük, yücelik
eserleri, izleri.
âyine: ayna.
âyinedar: ayna tutan, aynal›k.
aynelyakîn: gözle görür derece-
de inanma.
ayn-› flems: güneflin kendisi, asl›.
berzah: yer, mekân, saha.
cilve: belirme, görünme.
çendan: gerçi, her ne kadar.
dehflet: büyük korku hâli, kork-
ma.
enaniyet: kendini be¤enme.
evsaf: s›fatlar, vas›flar, özellikler.
hakikat: gerçek.
half: arka, arkas›.
halis: saf, temiz.
haflmet: ihtiflam, heybet.
hicap: örtü.
hilâf-› hakikat: gerçe¤e ayk›r›.
ittifak: fikir birli¤i etme.
iz’an: anlay›fl, itaat etme.
kabiliyet: istidat, yetenek.
kay›t: ba¤l› k›lma; s›n›rland›rma.
kemal: olgunluk, mükemmellik.
kemalât: faziletler, kemaller, ol-
gunluklar.
lây›k: uygun, münasip.
madde-i kesife: fleffaf olmayan,
bulan›k madde.
mazhar: bir fleyin zuhur etti¤i,
göründü¤ü yer.
mertebe: derece, aflama, basa-
mak.
mertebe-i fluhut: görme derece-
si.
mezâyâ: özellikler, üstünlük va-
s›flar›.
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyretme.
müflkülât: s›k›nt›lar, güçlükler.
nâr-› aflk: aflk atefli.
nesç: örme, dokuma.

netice: sonuç.
nevi: çeflit, tür.
nur: parlakl›k, ziya, ›fl›k.
reflhamisal: reflha gibi.
safî: saf, halis, samimî.
saltanat-› zatiye: Allah’›n za-
t›n›n gere¤i olan; özel salta-
nat.

sevk: sürme, gönderme.
flems: günefl.
flua: ›fl›n, ›fl›k telleri.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar.
tarik: yol.
tarz: biçim, suret, flekil.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul

etme, onaylama.

tebahhur: buharlaflma.

temsil: benzetme, örnek ge-
tirme.

tereddüt: flüphe, karars›zl›k.

ünvan: ad, isim.

ziya: ›fl›k, nur.
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ederler. ‹flte nas›l, bir gece adam› ki, hiç günefli görme-
mifl, yaln›z kamer âyinesinde bir gölgesini görüyor. Gü-
nefle mahsus haflmetli ziyay›, dehfletli cazibeyi akl›na s›-
¤›flt›ram›yor; belki, görenlere teslim olup, taklit ediyor.
Öyle de, veraset-i Ahmediye (a.s.m.) ile Kadîr ve Muhyî
gibi isimlerin mertebe-i uzmas›na yetiflmeyen, haflr-i aza-
m› ve k›yamet-i kübray› taklidî olarak kabul eder; “Aklî
bir mesele de¤ildir” der. Çünkü, hakikat-i haflir ve k›ya-
met, ‹sm-i Azam›n ve baz› esman›n derece-i azam›n›n
mazhar›d›r. Kimin nazar› oraya ç›kmazsa, taklide mec-
burdur. Kimin fikri oraya girse, haflir ve k›yameti, gece-
gündüz, k›fl ve bahar derecesinde kolay görür, itminan-›
kalp ile kabul eder.

‹flte flu s›rdand›r ki, haflir ve k›yameti, en azam merte-
bede, en ekmel tafsilâtla Kur’ân zikrediyor ve ‹sm-i Aza-
m›n mazhar› olan Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesse-
lâm ders veriyor. Ve eski peygamberler ise, hikmet-i ir-
flad›n iktizas›yla, bir derece basit ve iptidaî bir hâlde olan
ümmetlerine, haflri en azam bir derecede, en genifl bir
tafsilâtla ders vermemifller. Hem, flu s›rdand›r ki, bir k›-
s›m ehl-i velâyet, baz› erkân-› imaniyeyi mertebe-i uzma-
s›nda görmemifller veya gösterememifller. Hem, flu s›r-
dand›r ki, marifetullahta derecat-› arifîn çok tefavüt edi-
yor. Daha bunlar gibi çok esrar, flu hakikatten inkiflaf
eder. fiimdi flu temsil, hem bir derece hakikati ihsas etti-
¤inden, hem hakikat çok genifl ve çok derin oldu¤undan,
biz dahi temsil ile iktifa ediyoruz. Haddimizin ve takati-
mizin fevkinde olan esrara giriflmeyece¤iz.
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haflmet: ihtiflam, heybet.
haflr-i azam: büyük dirilifl.
hikmet-i irflat: hak ve hakikati
gösterme gayesi.
ihsas: hissettirme, sezdirme.
iktifa: kâfi görme, var olanla ye-
tinme.
iktiza: gerekme, gereklilik.
inkiflaf: meydana ç›kma.
iptidaî: ilkel.
‹sm-i azam: Cenab-› Hakk›n bin
bir isminden en büyük ve mana-
ca di¤er isimleri kuflatm›fl olan›.
itminan-› kalp: kalbî tatminkâr-
l›k.
Kadîr: kudret sahibi olan ve her
fleye gücü yeten Allah.
kamer: Ay.
k›s›m: parçalara ayr›lm›fl bir fleyin
her bölümü.
k›yamet: dünyan›n sonu.
k›yamet-i kübra: büyük k›ya-
met.
mahsus: bir fleye has olan, özel.
marifetullah: Allah’› tan›ma, bil-
me.
mazhar: bir fleyin zuhur etti¤i,
göründü¤ü yer.
mertebe: derece, basamak.
mertebe-i uzma: en büyük mer-
tebe.
mesele: düflünülüp halledilecek
ifl.
Muhyî: ölüleri dirilten, hayat ve-
ren Allah.
nazar: düflünme, fikir.
s›r: gizli fley, manevî hakikat ve
meziyet.
tafsilât: aç›klamalar, etrafl› bilgi-
ler.
takat: bir fleyi yapabilme gücü.
taklit: baflkas›n›n fikir ve görüflle-
rine uymak, benzemeye çal›flma.
tefavüt: farkl›l›k.
temsil: benzetme, örnek.
teslim: karfl›s›ndakinin hükmü al-
t›na girme, r›za gösterme.
ümmet: peygambere inan›p ba¤-
lanan cemaat, topluluk.
veraset-i Ahmediye: Peygambe-
rimizin hakk› tebli¤, ‹slâm› neflir
ve Allah’›n hükümlerini hâkim k›l-
madaki vazifelerine vâris olma.
zikir: anma, bildirme.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k.

âyine: ayna.
azam: en büyük.
cazibe: çekicilik.
dehflet: ola¤anüstü heyecan
verici.
derecat-› arif: ariflerin dere-
celeri.
derece: miktar, ölçü.

derece-i azam: en büyük de-
rece.
ehl-i velâyet: velî olanlar; Al-
lah’›n dostlu¤unu kazananlar.
ekmel: en mükemmel ve ku-
sursuz olan.
erkân-› imaniye: imana ait
esaslar.

esma: isimler.
esrar: s›rlar.
fevk: üstünde.
fikrî: fikre, düflünceye ait.
hakikat: gerçek.
hakikat-i haflir: haflir gerçe¤i.
haflir: dirilifl, k›yametten son-
ra dirilifl.



Üçüncü Dal
K›yamet alâmetlerinden ve ahir zaman vukuat›ndan

ve baz› a’malin fazilet ve sevaplar›ndan bahseden eha-
dis-i flerife güzelce anlafl›lmad›¤›ndan, ak›llar›na güvenen
bir k›s›m ehl-i ilim, onlar›n bir k›sm›na zay›f veya mevzu
demifller. ‹man› zay›f ve enaniyeti kavi bir k›s›m da, inkâ-
ra kadar gitmifller. fiimdi tafsile giriflmeyece¤iz. Yaln›z,
“On ‹ki As›l”› beyan ederiz.

• B‹R‹NC‹ ASIL: Yirminci Sözün ahirindeki sual ve ce-
vapta izah etti¤imiz meseledir. ‹cmali fludur ki:

Din bir imtihand›r, bir tecrübedir; ervah-› âliyeyi, er-
vah-› safileden tefrik eder. Öyle ise, ileride herkese göz
ile görülecek vukuat› öyle bir tarzda bahsedecek ki, ne
bütün bütün meçhul kals›n, ne de bedihî olup, herkes is-
ter istemez tasdike mecbur kals›n. Akla kap› açacak, ih-
tiyar› elinden almayacak. Zira, e¤er tamamen bedahet
derecesinde bir alâmet-i k›yamet görülse, herkes tasdike
muztar olsa, o vakit kömür gibi bir istidat, elmas gibi bir
istidat ile beraber kal›r. S›rr-› teklif ve netice-i imtihan za-
yi olur.

‹flte, bunun için, Mehdî ve Süfyan meseleleri gibi çok
meselelerde çok ihtilâf olmufl. Hem rivayat dahi çok
muhteliftir; birbirine z›t hükümler olmufl.

• ‹K‹NC‹ ASIL: Mesail-i ‹slâmiyenin tabakat› vard›r. Bi-
ri bir bürhan-› kat’î istese, di¤eri bir zann-› galibî ile ikti-
fa eder, baflkas› yaln›z bir kabul-ü teslimî ve reddetmemek

ahir: son.
alâmet: belirti, iflaret.
alâmet-i k›yamet: k›yamet alâ-
meti, belirtileri.
a’mal: ameller, ifller.
bedahet: aç›kl›k, aflikârl›k.
bedihî: aç›k olan, aflikâr.
beyan: anlatma, izah.
bürhan-› kat’î: kat’î, kesin delil.
ehadis-i flerife: hadis-i flerifler,
Hz. Peygamberin sözleri.
ehl-i ilim: ilim sahipleri.
elmas: çok de¤erli bir tafl.
enaniyet: kendini be¤enme.
ervah-› âliye: yüce ruhlar.
ervah-› safile: alçak, kötü ruhlar.
fazilet: kifliyi ahlâkl›, iyi hareket
etmeye yönelten manevî kuvvet,
erdem.
hüküm: karar.
icmalî: k›saca.
ihtilâf: fikir ayr›l›¤›.
ihtiyar: irade, seçme, tercih et-
me.
iktifa: yeterli bulma.
iman: inanç, itikat.
imtihan: Allah’›n kullar›n› dene-
mesi, s›nav yapmas›.
inkâr: reddetme, inanmama.
istidat: kabiliyet, yetenek.
izah: aç›klama yapma.
kabul-ü teslimî: teslim olmaktan
kaynaklanan kabul.
kavi: kuvvetli, güçlü.
k›s›m: parçalara ayr›lm›fl bir fleyin
her bölümü.
k›yamet: dünyan›n sonu.
meçhul: tam bilinmeyen, belli ol-
mayan.
Mehdî: hadislere göre ahir za-
manda tevhidi esas alarak iman›
muhafaza edip ‹slâmiyeti hurafe-
lerden ve bid’alardan ar›nd›rarak
zaman›n anlay›fl›na göre yenile-
yecek olan âlim ve önder zat.
mesail-i ‹slâmiye: ‹slâmî mesele-

ler.
mevzu: yalanc›lar›n uydurdu-
¤u, uydurma hadisler.
muhtelif: çeflitli.
muztar: zaruret içinde, zor-
lanm›fl.
netice-i imtihan: imtihan ne-
ticesi.
red: kabul etmeme.
rivayat: rivayetler.
sevap: Allah’›n r›zas›na sebep
olan hay›rl› hareket.

sual: soru.
Süfyan: ahir zamanda gele-
ce¤i ve ümmetin karanl›k
günler yaflamas›na sebep
olaca¤› sahih hadislerde bildi-
rilen dehfletli, dinsiz ve müna-
f›k flah›s.
s›rr-› teklif: yükümlülük, so-
rumluluk s›rr›.
tabakat: tabakalar.
tafsil: etrafl›ca bildirme, aç›k-
lama.

tarz: biçim, flekil.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul
etme.
tecrübe: deneyim.
tefrik: birbirinden ay›rma.
vakit: zaman, an.
vukuat: olaylar, hâdiseler.
zann-› galip: gerçe¤e en ya-
k›n olan zan.
zayi: elden ç›kan.
zira: çünkü.
z›t: karfl›t.
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ister. Öyle ise, esasat-› imaniyeden olmayan mesail-i fer-
’iye veya vukuat-› zamaniyenin her birinde bir iz’an-› ya-
kîn ile bir bürhan-› kat’î istenilmez. Belki, yaln›z reddet-
memek ve teslimiyetle iliflmemektir.

• ÜÇÜNCÜ ASIL: Zaman-› Sahabede benîisrail ve na-
sarâ ulemalar›ndan ço¤u ‹slâmiyete girdiler. Eski malû-
matlar› dahi onlarla beraber Müslüman oldu. Baz› hilâf-›
vaki malûmat-› sab›kalar›, ‹slâmiyetin mal› olarak teveh-
hüm edildi.

• DÖRDÜNCÜ ASIL: Ehadis-i flerife ravilerinin baz›
kavilleri veyahut istinbat ettikleri manalar›, metn-i hadis-
ten telâkki ediliyordu. Hâlbuki, insan hatadan hâlî olma-
d›¤› için, hilâf-› vaki baz› istinbatlar› veya kavilleri hadis
zannedilerek, zaaf›na hükmedilmifl.

• BEfi‹NC‹ ASIL:
1 n¿ƒoKsónëoe »/àseoG ≈/a s¿pG yani, 

2 n¿ƒoªn¡r∏oe s›r-

r›nca, baz› ehl-i keflif ve ehl-i velâyet olan muhaddisîn-i
muhaddesûn ilhamlar›yla gelen baz› maani, hadis telâk-
ki edilmifl. Hâlbuki, ilham-› evliya—baz› ar›zalarla—hata
olabilir. ‹flte bu neviden, bir k›s›m hilâf-› hakikat ç›kabilir.

• ALTINCI ASIL: Beynennâs ifltihar bulmufl baz› hikâ-
yeler bulunuyor ki, durub-u emsal hükmüne geçer. Haki-
kî manas›na bak›lmaz; ne maksat için sevk edilir, ona ba-
k›l›r. ‹flte bu neviden beynennâs tearüf etmifl baz› k›ssa ve
hikâyat›, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, bir mak-
sad-› irfladî için temsil ve kinaye nev’inden zikredivermifl.
fiu nevi meselelerin mana-i hakikîsinde kusur varsa, örf

SÖZLER | 547 Y‹RM‹ DÖRDÜNCÜ SÖZ

hikâyat: hikâyeler.
hikâye: k›ssa.
hilâf-› hakikat: gerçe¤e ayk›r›.
hilâf-› vaki: gerçe¤e z›t, yalan.
hükmetmek: karar vermek.
ilham: kalbe gelen manalar, esin,
kalbe gelme, gönüle do¤an fley.
ilham-› evliya: evliya ilham›.
‹slâmiyet: Müslümanl›k.
istinbat: bir söz veya iflten gizli
bir mana ç›karma.
ifltihar: meflhur olma, flöhret bul-
ma.
iz’an-› yakîn: kesin delile dayal›
inanç.
kavil: söz, lâf.
kinaye: maksad›, üstü kapal›, do-
layl› olarak anlatan söz.
kusur: eksiklik, noksan.
k›ssa: ibret verici hikâye.
k›s›m: bölüm.
maani: manalar, anlamlar.
maksad-› irfladî: do¤ru yolu gös-
termedeki gaye.
maksat: kastedilen, istenilen fley.
malûmat: bilgiler.
malûmat-› sab›ka: geçmiflteki
eski bilgiler.
mana: anlam.
mana-i hakikî: hakikî mana.
mesail-i fer’iye: esasa ait olma-
y›p teferruata dair olan mesele-
ler.
mesele: düflünülüp halledilecek
ifl ve husus.
metn-i hadis: hadisin metni.
muhaddisîn-i muhaddesûn: Al-
lah taraf›ndan ilhama mazhar
olan hadis âlimleri.
Müslüman: ‹slâm dinine girmifl,
kabul etmifl.
nasarâ: Hristiyanlar.
nev(i): çeflit.
örf: âdet, gelenek.
ravi: rivayet eden, nakleden.
red: reddetme.
sevk: ileri sürme, gönderme.
s›r: hakikati do¤rultusunca.
tearüf: bir fleyin herkes taraf›n-
dan bilinmesi.
telâkki: anlama, anlafl›lma, kabul
etme.
temsil: benzetme, örnek.
teslimiyet: teslim olma, boyun
e¤me.
tevehhüm: zannedilme, sanma.
ulema: âlimler.
ümmet: peygambere inan›p ba¤-
lanan cemaat, topluluk.
vukuat-› zamaniye: zaman›n hâ-
diseleri.
zaaf: zay›fl›k.
zaman-› Sahabe: Sahabe devri.
zan: sanmak.
zikir: anma, bildirme.

benîisrail: ‹srailo¤ullar›, Yahu-
diler.

beynennâs: halk aras›nda.

bürhan-› kat’î: kat’î, kesin
delil.

durub-u emsal: atasözleri.

ehadis-i flerife: hadis-i flerif-
ler.

ehl-i keflif: keflif ehli, Cenab-›
Hakk›n lütuf ve ihsan› ile bi-
len, ilhama mazhar olan velî-
ler.

ehl-i velâyet: velî olanlar, Al-
lah’›n dostlu¤unu kazananlar.

esasat-› imaniye: imanî esas-
lar, temeller.

hadis: Hz. Peygamberin sözü.

hâlî: bofl.

1. Ümmetimin içerisinde muhaddesûn vard›r. (Tirmizî, 4:370; Sahih-i Buharî: 2:211, 5:15;
Müsned, 6:55; Kurtubî, 13:174; Müslim, Fedailü's-Sahabe: 23.)

2. Kendilerine ilham olunanlar.



ve âdât-› nâsa aittir ve tearüf ve tesamu-u umumîye raci-
dir.

• YED‹NC‹ ASIL: Pek çok teflbih ve temsiller bulunu-
yor ki, mürur-u zamanla veya ilmin elinden cehlin eline
geçmesiyle hakikat-i maddiye telâkki ediliyor. Hataya dü-
fler. Meselâ, “Sevr” ve “Hut” isminde ve âlem-i misalde
sevr ve hut timsalinde berrî ve bahrî hayvanat naz›rlar›n-
dan iki melâiketullah, âdeta bir koca öküz ve cismanî bir
bal›k zannedilerek, hadise iliflilmifl.

Hem meselâ, bir vakit huzur-u Nebevîde derin bir ses
iflitildi. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman et-
ti ki: “Bu gürültü, yetmifl senedir yuvarlan›p, tâ ancak bu
dakika Cehennemin dibine düflen bir tafl›n gürültüsü-
dür.” 1 ‹flte bu hadisi ifliten, hakikate vas›l olmayan, inkâ-
ra sapar. Hâlbuki, yirmi dakika-o hadisten-sonra,
kat’iyen sabittir ki, biri geldi, Resul-i Ekrem Aleyhissalâ-
tü Vesselâma dedi ki: “Meflhur münaf›k, yirmi dakika ev-
vel öldü.” Yetmifl yafl›na giren o münaf›k Cehennemin
bir tafl› olarak bütün müddet-i ömrü tedennide, esfel-i sa-
filîne, küfre sukuttan ibaret oldu¤unu gayet beli¤âne bir
surette, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm beyan
etmifltir. Cenab-› Hak, o vefat dakikas›nda o sesi iflittirip,
ona alâmet etmifltir.

• SEK‹Z‹NC‹ ASIL: Cenab-› Hakîm-i Mutlak, flu dâr-›
tecrübe ve meydan-› imtihanda çok mühim fleyleri, kes-
retli eflya içinde sakl›yor. O saklamakla çok hikmetler,
çok maslahatlar ba¤l›d›r. Meselâ, Leyle-i Kadri umum 

âdât-› nâs: insanlar›n âdetleri,
görenekleri.
âdeta: sanki.
alâmet: iflaret.
âlem-i misal: manevî suret ve
modellerin akis ve temessül et-
tikleri görüntüler âlemi.
bahrî: denize ait.
beli¤âne: edebi, düzgün ve yerin-
de ifade ederek.
berrî: kara ile ilgili.
beyan: anlatma, bildirme.
cehil: cahillik, bilmezlik.
Cenab-› Hak: Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi yüce
Allah.
Cenab-› Hakîm-i Mutlak: her fle-
yi sonsuz hikmetle yapan, Allah.
cismanî: bedene ba¤l›, vücutla
alâkal›.
dâr-› tecrübe: imtihan yeri; dün-
ya.
esfel-i safilîn: Cehennemin en
afla¤› tabakas›.
ferman: emir, buyruk.
hadis: Hz. Peygamberin sözü.
hâdise: vak›a, olay.
hakikat: gerçek.
hakikat-i maddiye: maddî ger-
çek.
hayvanat: hayvanlar.
hikmet: ‹lâhî maksatlar, gayeler.
hut: büyük bal›k.
huzur-u Nebevî: Peygamberin
huzuru, sohbeti.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
inkâr: reddetme, inanmama.
kat’î: kesin.
kesret: çokluk.
küfür: imans›zl›k, müflriklik.
Leyle-i Kadir: Kadir Gecesi.
maslahat: yerine göre icap eden,
faydal› ifl.
melâiketullah: Allah’›n melekleri.
meydan-› imtihan: imtihan mey-
dan›, dünya.
müddet-i ömür: yaflama süresi.
mühim: önemli.
münaf›k: kalbinde küfrü gizledi¤i
hâlde Müslüman görünen.
mürur-u zaman: zaman afl›m›,
zamanla.
naz›r: bakan, gözeten.
raci: geri gelen, ilgili yere dönen.
sevr: öküz, bo¤a.

sukut: düflme.
suret: biçim, flekil.
tearüf: bir fleyin herkes tara-
f›ndan bilinmesi.
tedenni: alçalma, geri kalma.

telâkki: anlama, kabul etme.
temsil: misal getirme, örnek.
tesamu-u umumiye: herke-
sin bir sözü birbirinden duy-
mas›.

teflbih: benzetme.
timsal: benzetme, misallen-
dirme.
vas›l: eriflen, ulaflan.
zan: sanmak.

1. Müslim, 4:3184, hadis no: 2844, 4:2145, hadis no: 2782; Müsned, 2:271, 3:341, 346, 360.
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Ramazan’da, saat-i icabe-i duay› Cuma gününde, mak-
bul velisini insanlar içinde, eceli ömür içinde ve k›yame-
tin vaktini ömr-ü dünya içinde saklam›fl. 1

Zira, ecel-i insan muayyen olsa, yar› ömrüne kadar
gaflet-i mutlaka, yar›dan sonra dara¤ac›na ad›m ad›m
gitmek gibi bir dehflet verecek. Hâlbuki, ahiret ve dünya
muvazenesini muhafaza etmek ve her vakit havf ve reca
ortas›nda bulunmak maslahat›, iktiza eder ki, her dakika
hem ölmek, hem yaflamak mümkün olsun. fiu hâlde
müphem tarzdaki yirmi sene müphem bir ömür, bin se-
ne muayyen bir ömre müreccaht›r.

‹flte k›yamet dahi flu insan-› ekber olan dünyan›n ece-
lidir. E¤er vakti taayyün etseydi, bütün kurun-u ulâ ve
vusta gaflet-i mutlakaya dalacak idiler ve kurun-u uhra
dehflette kalacakt›. ‹nsan, nas›l hayat-› flahsiyesiyle hane-
sinin ve köyünün bekas›yla alâkadard›r; öyle de, hayat-›
içtimaiye ve nev’iyesiyle küre-i arz›n ve dünyan›n yafla-

mas›yla alâkadard›r. Kur’ân, 
2 oánYÉ°sùdG pânHnônàrbpG der. “K›ya-

met yak›nd›r,” ferman ediyor. Bin bu kadar sene geçtik-
ten sonra gelmemesi, yak›nl›¤›na halel vermez. Zira,
k›yamet dünyan›n ecelidir. Dünyan›n ömrüne nispeten
bin veya iki bin sene, bir seneye nispetle bir iki gün ve-
ya bir iki dakika gibidir. Saat-i k›yamet yaln›z insaniyetin
eceli de¤il ki, onun ömrüne nispet edilip bait görülsün.
‹flte bunun içindir ki, Hakîm-i Mutlak, k›yameti “Mugay-
yebat-› Hamse”den olarak, ilminde sakl›yor. ‹flte bu ip-
ham s›rr›ndand›r ki, her as›r, hatta asr-› hakikatbin olan 
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ecel: her canl›n›n Allah taraf›ndan
takdir edilen ölüm vakti.
ecel-i insan: insan›n, Allah tara-
f›ndan tayin edilen ölüm vakti.
ferman: emir, buyruk.
gaflet-i mutlaka: tam gaflet hâli,
vurdum duymazl›k, nefsine ve
hevesat›na uyarak, Allah’› ve
emirlerini unutma
Hakîm-i Mutlak: sonsuz hikmet
sahibi ve her fleyi gayeli ve fay-
dal› yaratan, Allah.
halel: eksiklik, noksanl›k.
hane: ev, ikamet edilen yer.
havf: korku, korkma.
hayat-› içtimaiye: toplumun sos-
yal hayat›.
hayat-› flahsiye: flahsa ait hayat.
iktiza: gerekme, gerektirme.
ilim: bilgi.
insaniyet: insanl›k, bütün insan-
lar.
insan-› ekber: büyük ve en mak-
bul olan insan, kâinat.
ipham: kapal› b›rakma, anlam›n
aç›k olmay›fl›.
kurun-u uhra: ortaça¤ sonras›,
son ça¤.
kurun-u ulâ: ilk ça¤.
kurun-u vusta: ortaça¤.
küre-i arz: yer küresi, dünya.
k›yamet: dünyan›n sonu.
makbul: kabul edilmifl olan, red-
dedilmeyen.
maslahat: yerine göre icap edifl.
muayyen: belirli, belli.
mugayyebat-› hamse: insanlar›n
önceden bilemeyecekleri befl hu-
sus
muhafaza: koruma.
muvazene: denge.
müphem: belirsiz.
müreccah: tercih edilen.
nev: cins, tür, çeflit.
nispet: oran, ölçü.
ömr-ü dünya: dünya hayat›.
ömür: yaflama süresi, hayat
müddeti.
Ramazan: Üç Aylar›n sonuncusu,
oruç ay›.
reca: ümit hâli.
saat-i icabe-i dua: dualar›n kabul
edildi¤i vakit.
saat-i k›yamet: k›yamet vakti.
s›r: gizli gaye ve maksat.
taayyün: belli olma.
tarz: biçim, flekil, suret.
velî: Allah’›n sevgisine, himayesi-
ne kavuflmufl, ermifl kimseler.
zira: çünkü.

ahiret: k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.

alâkadar: iliflkili, ilgili, müna-
sebetli, ba¤l›.

asr-› hakikatbin: gerçekleri
görebilen as›r.
baid: uzak, ›rak.
beka: ebedîlik, sonsuz hayat.

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

dehflet: korkma, büyük kor-
ku hâli, ürkme.

1. Münebbihat-› ‹bni Hacer, s. 25.
2. Kamer Suresi: 1.



Asr-› Saadet dahi daima k›yametten korkmufllar. Hatta
baz›lar›, “fieraiti hemen hemen ç›km›fl” demifller.

‹flte bu hakikati bilmeyen insafs›z insanlar derler
ki: “Ahiretin tafsilât›n› ders alan müteyakk›z kalpli, kes-
kin nazarl› olan Sahabelerin fikirleri niçin bin sene haki-
katten uzak olarak fikirleri düflmüfl gibi, istikbal-i dünye-
vîde bin dört yüz sene sonra gelecek bir hakikati, as›rla-
r›nda karip zannetmifller?”

Elcevap : Çünkü Sahabeler, feyz-i sohbet-i Nübüv-
vetten herkesten ziyade dâr-› ahireti düflünerek, dünya-
n›n fenâs›n› bilerek, k›yametin ipham-› vaktindeki hik-
met-i ‹lâhiyeyi anlayarak, ecel-i flahsî gibi, dünyan›n ece-
line karfl› dahi daima muntaz›r bir vaziyet alarak ahiret-
lerine ciddî çal›flm›fllar. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Ves-
selâm, “K›yameti bekleyiniz, intizar ediniz” 1 tekrar et-
mesi, flu hikmetten ileri gelmifl bir irflad-› Nebevîdir. Yok-
sa, vuku-u muayyene dair bir vahyin hükmüyle de¤ildir
ki, hakikatten uzak olsun. ‹llet ayr›d›r, hikmet ayr›d›r. ‹fl-
te Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm›n bu nevi sözleri,
hikmet-i iphamdan ileri geliyor.

Hem flu s›rdand›r ki, Mehdî, Süfyan gibi ahir zaman-
da gelecek eflhaslar›, çok zaman evvel, hatta Tâbiîn za-
man›nda onlar› beklemifller; yetiflmek emelinde bulun-
mufllar. Hatta baz› ehl-i velâyet, “Onlar geçmifl” demifl-
ler. ‹flte bu da, k›yamet gibi, hikmet-i ‹lâhiye iktiza eder
ki, vakitleri taayyün etmesin. Çünkü, her zaman, her
as›r, kuvve-i maneviyenin takviyesine medar olacak ve 

ahir zaman: dünyan›n son zama-
n› ve son devresi.
ahiret: k›yametten sonra kurula-
cak olan âlem.
as›r: dönem, yüzy›l.
dâr-› ahiret: ahiret yurdu, öteki
dünya.
ecel: Allah taraf›ndan takdir edi-
len ölüm vakti.
ecel-i flahsî: kiflinin ölüm vakti.
ehl-i velâyet: velî olanlar, Allah
dostlar›.
elcevap: cevap.
emel: arzu.
eflhas: flah›slar.
evvel: önce.
feyz-i sohbet-i nübüvvet: Pey-
gamber Efendimizin sohbetinin
feyzi, bereketi.
fikir: düflünce.
hakikat: gerçek.
hikmet: ‹lâhî gaye, fayda, mak-
sat.
hikmet-i ‹lâhiye: mahlûkat›n ya-
rat›l›fl›nda Allah’›n gayesi, maksa-
d›.
hikmet-i ipham: bir fleyi gizle-
menin hikmeti, faydas›.
hüküm: karar.
iktiza: lâz›m gelme, gerektirme.
illet: sebep.
intizar: bekleme.
ipham-› vakit: vaktinin belirsiz
oluflu.
irflad-› Nebevî: Hz. Peygamberin
do¤ru yolu, hidayet yolunu gös-
teren uyar›lar›.
istikbal-i dünyevî: dünyan›n ge-
lece¤i.
karip: yak›n.
kuvve-i maneviye: manevî güç.
k›yamet: dünyan›n sonu; bütün
kâinat›n harap olmas›, y›k›lmas›.
medar: dayanak, vesile.
Mehdî: hadislere göre ahir za-
manda tevhidi esas alarak iman›
muhafaza edip ‹slâmiyeti hurafe-
lerden ve bid’alardan ar›nd›rarak
zaman›n anlay›fl›na göre yenile-
yecek olan âlim ve önder zat.
muntaz›r: bekleyen, hâz›r.
müteyakk›z: uyan›k, basiretli.
nazar: bak›fl, düflünme.
nevi: çeflit.
Sahabe: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in mübarek yüzünü
görmekle flereflenen ve onun
sohbetlerine kat›lan mü’min kim-
se.
Süfyan: ahir zamanda gelece¤i
ve ümmetin karanl›k günler ya-
flamas›na sebep olaca¤› sahih ha-
dislerde bildirilen dehfletli, dinsiz
ve münaf›k flah›s.
s›r: gizli hakikat.
flerait: flartlar.
taayyün: belli olma.

Tâbiîn: Hz. Muhammed’in As-
hab›yla görüflmüfl, onlardan
hadis dinlemifl ve ders alm›fl
olan Müslümanlar.
tafsilât: tafsiller, etrafl› olarak
bildirmeler.

takviye: kuvvetlendirme,
sa¤lamlaflt›rma.
vahiy: Cenab-› Hakk›n diledi¤i
hükümleri, s›rlar› ve hakikat-
leri peygamberlere bildirme-
si.

vaziyet: durum.
vuku-u muayyene: meyda-
na gelmesi belirli olan, hâdi-
se.
zan: sanma.
ziya: ›fl›k, nur, parlakl›k.

1. Tirmizî, Fiten: 39; Buharî, ‹lim: 2, Rikak: 35; Müsned, 2:361.
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yeisten kurtaracak “Mehdî” manas›na muhtaçt›r. Bu ma-
nada her asr›n bir hissesi bulunmak lâz›md›r. Hem gaflet
içinde fenalara uymamak ve lâkaytl›kta nefsin dizginini
b›rakmamak için, nifak›n bafl›na geçecek müthifl flah›s-
lardan her as›r çekinmeli ve korkmal›. E¤er tayin edilsey-
di, maslahat-› irflad-› umumî zayi olurdu.

fiimdi, Mehdî gibi eflhas›n hakk›ndaki rivayat›n ihtilâ-
fat› ve s›rr› fludur ki: Ehadisi tefsir edenler, metn-i ehadi-
si tefsirlerine ve istinbatlar›na tatbik etmifller. Meselâ,
merkez-i saltanat o vakit fiam’da veya Medine’de oldu-
¤undan, vukuat-› Mehdiye veya Süfyaniyeyi merkez-i sal-
tanat civar›nda olan Basra, Kûfe, fiam gibi yerlerde ta-
savvur ederek öyle tefsir etmifller. Hem de, o eflhas›n
flahs-› manevîsine veya temsil ettikleri cemaate ait âsâr-›
azîmeyi o eflhas›n zatlar›nda tasavvur ederek öyle tefsir
etmifller ki, o eflhas-› harika ç›kt›klar› vakit bütün halk
onlar› tan›yacak gibi bir flekil vermifller. Hâlbuki, demifl-
tik, bu dünya tecrübe meydan›d›r. Akla kap› aç›l›r, fakat
ihtiyar› elinden al›nmaz. Öyle ise, o eflhas, hatta o müt-
hifl Deccal dahi ç›kt›¤› zaman çoklar›, hatta kendisi de
bidayeten Deccal oldu¤unu bilmez. Belki nur-u iman›n
dikkatiyle o eflhas-› ahir zaman tan›nabilir.

Alâmet-i k›yametten olan Deccal hakk›nda hadis-i fle-
rifte, “Birinci günü bir sene, ikinci günü bir ay, üçüncü
günü bir hafta, dördüncü günü eyyam-› saire gibidir. Ç›k-
t›¤› zaman dünya iflitir. K›rk günde dünyay› gezer.”1 riva-
yet ediliyor. ‹nsafs›z insanlar bu rivayete muhal demifller.
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eyyam-› saire: di¤er günler.
gaflet: Allah’tan uzaklafl›p nefsi-
nin arzular›na dalmak.
hadis-i flerif: Peygamberimizin
sözleri, fiilleri ve görüp te sustu¤u
fleylerin yaz›yla ifade edilen riva-
yetleri.
ihtilâfat: farkl›l›klar.
ihtiyar: irade, tercih.
istinbat: bir söz veya iflten mana
ç›karma.
lâkayt: ilgisiz.
lâz›m: gerekli.
maslahat-› irflad-› umumî: her-
kesi do¤ru yola sevk etmenin ge-
re¤i.
Mehdî: hadislere göre ahir za-
manda tevhidi esas alarak iman›
muhafaza edip ‹slâmiyeti hurafe-
lerden ve bid’alardan ar›nd›rarak
zaman›n anlay›fl›na göre yenile-
yecek olan âlim ve önder zat.
merkez-i saltanat: saltanat›n yö-
netim merkezi.
metn-i ehadis: hadislerin metni.
muhal: imkâns›z.
müthifl: dehflet veren, ürküten.
nefis: insan› sürekli kötülü¤e
sevk eden kuvvet.
nifak: iki yüzlülük, münaf›kl›k.
nur-u iman: imandan gelen nur,
›fl›k.
rivayat: nakiller.
rivayet: nakil.
s›r: konunun hakikati, en ince ya-
n›.
flahs-› manevî: manevî flah›s.
flah›s: kifli, kimse.
tasavvur: zihinde flekillendirme,
düflünme.
tatbik: uygulama.
tayin: belirlenme.
tecrübe: imtihan, s›nanma.
tefsir: aç›klama, izah.
temsil: bir fleyin sembolü olma.
vukuat-› Mehdiye: Mehdî’nin
gelmesiyle ortaya ç›kacak hâdi-
seler.
yeis: ümitsizlik.
zat: kendi.
zayi: elden ç›kan.

alâmet-i k›yamet: k›yamet
alâmeti.
âsâr-› azîme: büyük eserler.
bidayet: bafllang›ç.
cemaat: topluluk.
civar: çevre.

deccal: nifakla, aldatarak ifl
yapaca¤› belirtilen yalanc› ve
zararl› flah›s, güç.
dizgin: sevk ve idare, yönet-
me.
ehadis: Peygamberimizin ha-

disleri.
eflhas: flah›slar.
eflhas-› ahir zaman: ahir za-
man flah›slar›.
eflhas-› harika: harika flah›s-
lar.

1. Müslim, Fiten: 110; Müsned, 3:367, 4:181; Tirmizî, Fiten: 59; ‹bni Mâce, Fiten: 33.



Hâflâ, flu rivayetin inkâr ve iptaline gitmifller. Hâlbuki, 
1 $G nóræpY oºr∏p©rdGnh , hakikati flu olmak gerektir ki:

Âlem-i küfrün en kesafetlisi olan flimalde tabiiyyunun
fikr-i küfrîsinden süzülen bir cereyan-› azîmin bafl›na ge-
çecek ve ulûhiyeti inkâr edecek bir flahs›n flimal taraf›n-
dan ç›kmas›na iflaret ve flu iflaret içinde bir remz-i hikmet
vard›r ki, kutb-u flimalîye yak›n dairede bütün sene, bir
gece bir gündüzdür. Alt› ay› gece, alt› ay› gündüzdür.
“Deccalin bir günü bir senedir,” o daire yak›n›nda zuhu-
runa iflarettir. “‹kinci günü bir ayd›r” demekten murat, fli-
malden bu tarafa geldikçe, bazen olur yaz›n bir ay›nda
günefl gurup etmez. fiu dahi Deccal flimalden ç›k›p,
âlem-i medeniyet taraf›na tecavüzüne iflarettir. Günü
Deccale isnat etmekle flu iflarete iflaret eder. Daha bu ta-
rafa geldikçe bir haftada günefl gurup etmiyor. Daha ge-
le gele tulû ve gurup ortas›nda üç saat devam ediyor.
Ben Rusya’da esarette iken böyle bir yerde bulundum.
Bize yak›n, bir hafta günefl gurup etmeyen bir yer vard›;
seyir için oraya gidiyorlard›. “Deccalin ç›kt›¤› vakit,
umum dünya iflitecek” olan kayd›, telgraf ve radyo
halletmifltir. K›rk günde gezmesini de, merkebi olan fli-
mendifer ve tayyare halletmifltir. Eskiden bu iki kayd›
muhal gören mülhitler, flimdi adî görüyorlar.

Alâmet-i k›yametten olan Ye’cüc ve Me’cüc’e ve Sed-
de dair bir risalede bir derece tafsilen yazd›¤›mdan, ona
havale edip, flurada yaln›z flunu deriz ki: Eskiden Man-
çur, Mo¤ol ünvan›yla içtimaat-› befleriyeyi zirüzeber eden 

adî: s›radan, baya¤›.
alâmet-i k›yamet: k›yamet alâ-
meti, belirtileri.
âlem-i küfür: küfür dünyas›.
âlem-i medeniyet: medeniyet
dünyas›.
cereyan-› azîm: büyük ak›m.
deccal: nifakla, aldatarak ifl yapa-
ca¤› belirtilen yalanc› ve zararl›
flah›s, güç.
derece: miktar, ölçü.
esaret: esirlik.
fikr-i küfrî: küfür ve inkâr fikri.
gurup: batma.
hakikat: gerçek.
halletme: tamamlama, yerine
getirme.
hâflâ: Allah göstermesin, asla,
uzak olsun.
havale: baflka birine b›rakma,
gönderme.
içtimaat-› befleriye: insan top-
lumlar›.
iktibas: bir fliir veya yaz›n›n oldu-
¤u gibi veya k›smen aktar›lmas›.
inkâr: reddetme.
iptal: hükümsüz, geçersiz b›rak-
ma.
isnat: dayand›rma.
iflaret: alâmet, iz.
kaide: esas, temel.
kay›t: flart, yaz›l› olan.
kesafet: bulan›kl›k, aç›k veya
berrak olmama.
kutb-u flimalî: kuzey kutbu.
Mançur: Çin’in bugün Kuzeydo¤u
Çin denilen bölgesinin eski ad›.
merkep: binilen vas›ta, araç.
Mo¤ol: Turanî milletlerden bir ka-
bile olup Türkler ve Mançurlarla
cinsî, ›rkî yak›nl›klar› olan millet.
muhal: imkâns›z.
murat: maksat.
mülhit: dinsiz, imans›z.
remz-i hikmet: hikmet iflareti,
gaye ve maksada vurgu yap›lma-
s›.
risale: belli bir konuda yaz›lm›fl
küçük kitap.
rivayet: hadis, nakil.
sed: sur, duvar.
seyir: bakma.
flimal: kuzey.
flimendifer: tren, binek.
tabiiyyun: tabiatç›lar, materya-
listler.
tafsilen: tafsilli bir flekilde, ayr›n-
t›l› olarak.

tayyare: uçak.
tecavüz: sald›rma.
tulû: do¤ma.
ulûhiyeti inkâr: Allah’› inkâr.
umum: bütün.

ünvan: ad, isim.

Ye’cüc Me’cüc’: Kur’ân’da
bahsi geçen, ahir zamanda
gelip yeryüzünde anarfli ve
bozgunculuk ç›karacak bir

topluluk.

zirüzeber: yerle bir, darma-
da¤›n.

zuhur: görünme, meydana
ç›kma.

1. Bilgi Allah kat›ndad›r. (Ayetlerden iktibas dinî bir kaide: Ahkâf Suresi: 23; Mülk Suresi: 26.)
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taifeler ve Sedd-i Çinî’nin yap›lmas›na sebebiyet veren-
ler, k›yamete yak›n yine anarflistlik gibi bir fikirle mede-
niyet-i befleriyeyi zirüzeber edecekleri rivayetlerde vard›r.

Baz› mülhitler derler: “Bu kadar acaibi yapan ve
yapacak taifeler nerede?”

Elcevap: Çekirge gibi bir afat, bir mevsimde pek çok
kesretle bulunur. Mevsim de¤ifltikçe memleketi fesada
veren kesretli o taifelerin hakikatleri mahdut baz› fertler-
de saklan›yor. Yine zaman› geldikçe, emr-i ‹lâhî ile o
mahdut fertlerden gayet kesretli ayn› fesat yine bafllar.
Güya onlar›n hakikat-i milliyetleri inceliyor, kopmuyor.
Yine mevsimi geldikçe zuhur ediyor. Aynen öyle de, bir
zaman dünyay› hercümerç eden o taifeler izn-i ‹lâhî ile
mevsimi geldi¤i vakit, ayn› o taife, medeniyet-i befleriye-
yi hercümerç edecekler. Fakat, onlar›n muharrikleri bafl-

ka bir surette tezahür eder.
1 *G s’pG nÖr«n r̈dG oºn∏r©nj '’

• DOKUZUNCU ASIL: Mesail-i imaniyeden bir k›sm›n
netaici, flu mukayyet ve dar âleme bakar, di¤er bir k›sm›
genifl ve mutlak olan âlem-i ahirete bakar. Amellerin
fazilet ve sevab›na dair ehadis-i flerifenin bir k›sm›, tergip
ve terhibe münasip bir tesir vermek için, belâgatli bir üs-
lûpta geldi¤inden, dikkatsiz insanlar onlar› mübalâ¤al›
zannetmifller. Hâlbuki, bütün onlar ayn-› hak ve mahz-›
hakikat olduklar›ndan, mücazefe ve mübalâ¤a, içlerinde
yoktur.
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sursuz, yerinde, hale ve muhata-
ba faydal› bir flekilde kullan›lma
sanat›.
dair: alâkal›, ilgili.
ehadis-i flerife: hadis-i flerifler,
Hz. Peygamberin sözleri.
elcevap: cevap.
emr-i ‹lâhî: Allah’›n emri.
fazilet: erdem, iyi ahlâk.
fert: tek kifli, flah›s.
fesat: bozma, y›kma.
fikir: düflünce.
gayet: son derece.
gayp: gizli olan.
güya: sanki.
hakikat: gerçek.
hakikat-i milliyet: ›rkî, millî yap›
ve niteli¤in asl›, esas›, özü.
hercümerç: darmada¤›n›k, allak
bullak.
iktibas: bir fliir veya yaz›n›n oldu-
¤u gibi veya k›smen aktar›lmas›.
izn-i ‹lâhî: Allah’›n izni.
kaide: esas, temel.
kesret: çokluk, fazlal›k.
k›yamet: dünyan›n sonu.
mahdut: s›n›rland›r›lm›fl.
mahz-› hakikat: gerçe¤in asl›.
medeniyet-i befleriye: insanl›k
medeniyeti.
mesail-i imaniye: imanî mesele-
ler.
muharrik: harekete geçiren.
mukayyet: kay›tl›, s›n›rl›.
mutlak: kesin.
mübalâ¤a: abart›.
mücazefe: aldatma, cerbeze ile
karfl›s›ndakini aldatma.
mülhit: dinsiz, imans›z.
münasip: uygun.
netaiç: neticeler, sonuçlar.
rivayet: nakil.
sebebiyet: sebep olma.
Sedd-i Çin: Çin Seddi.
sevap: hay›rl› bir ifle karfl› Allah
taraf›ndan verilen mükâfat.
suret: biçim, görünüm, tarz.
taife: kavim, kabile, boy.
tergip: ra¤bet verme, teflvik, is-
teklendirme.
terhip: sak›nd›rma, korkutma.
tesir: etki.
tezahür: zuhur etme, ortaya ç›k-
ma.
üslûp: ifade yolu, anlat›m biçimi.
zan: sanma.
zirüzeber: yerlebir, darmada¤›n.
zuhur: görünme, meydana ç›k-
ma.

acayip: flafl›lacak fley.
afat: afetler, büyük belâ ve
musibetler.
âlem: dünya, cihan.

âlem-i ahiret: ahiret âlemi.
amel: ifl, fiil, iflleyifl.
anarflist: y›k›c›, tahripkâr.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-

si.
ayn-› hak: hakk›n, gerçe¤in
tâ kendisi.
belâgat: sözün düzgün, ku-

1. Gayb› Allah’tan baflka kimse bilmez. (Ayetten iktibas, ‹slâmî bir kaide: “Göklerde ve yerde
olanlar gayb› bilmez, onu ancak Allah bilir.” (Neml Suresi: 65.)



Ezcümle, en ziyade insafs›zlar›n zihnini kurcalayan flu

hadistir ki: nÜpönT Éne má°nVƒo©nH nìÉnænL $G nóræpY Én«rftódG pânfpRoh rƒnd
1 mABÉne nánYrôoL Én¡ræpe oôpanÉµrdG ev kemâ kàl.

Meal-i flerifi: “Dünyan›n Cenab-› Hakk›n yan›nda bir
sinek kanad› kadar k›ymeti olsa idi, kâfirler bir yudum
suyu ondan içmeyecek idiler.”

Hakikati fludur ki: $G nóræpY tabiri, “âlem-i bekadan” de-

mektir. Evet, âlem-i bekadan bir sinek kanad› kadar bir
nur, madem ebedîdir, yeryüzünü dolduracak muvakkat
bir nurdan daha çoktur.

Demek koca dünyay› bir sinek kanad›yla muvazene
de¤il, belki herkesin k›sac›k ömrüne yerleflen hususî dün-
yas›n› âlem-i bekadan bir sinek kanad› kadar daimî bir
feyz-i ‹lâhîye ve bir ihsan-› ‹lâhîye muvazeneye gelmedi-
¤i demektir.

Hem, dünyan›n iki yüzü var, belki, üç yüzü var. Biri,
Cenab-› Hakk›n esmas›n›n âyineleridir. Di¤eri ahirete
bakar, ahiret tarlas›d›r. Di¤eri fenâya, ademe bakar, bil-
di¤imiz marzî-i ‹lâhî olmayan ehl-i dalâletin dünyas›d›r.
Demek, Esma-i Hüsnan›n âyineleri ve mektubat-› Same-
dâniye ve ahiretin mezraas› olan koca dünya de¤il, belki
ahirete z›t ve bütün hatiat›n menflei ve beliyyat›n menba›
olan dünyaperestlerin dünyas›n›n âlem-i ahirette ehl-i
imana verilen sermedî bir zerresine de¤medi¤ine iflaret-
tir. ‹flte, en do¤ru ve ciddî flu hakikat nerede? Ve insafs›z 

adem: yokluk.
ahiret: k›yametten sonra kurula-
cak olan âlem.
âlem-i ahiret: ahiret âlemi.
âlem-i beka: sonsuzluk âlemi,
ahiret.
âyine: ayna.
beliyyat: belâlar, felâketler.
Cenab-› Hak: Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi yüce
Allah.
ciddî: gerçek.
dünyaperest: dünyaya tapan.
ebedî: zevalsiz, sonu olmayan.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli, azg›n
ve sapk›n kimseler.
ehl-i iman: inananlar.
esma: isimler.
Esma-i Hüsna: Allah’›n güzel
isimleri.
ezcümle: bu cümleden.
fenâ: yokluk, son bulma.
feyz-i ‹lâhîye: ‹lâhî feyiz, ihsan
bereket.
hakikat: gerçek.
hatiat: hatalar, yanl›fllar.
ihsan-› ‹lâhîye: Cenab-› hakk›n
mahlûkat›na verdi¤i bütün ni-
metler.
k›ymet: de¤er.
marzî-i ‹lâhî: Allah’›n r›zas›na uy-
gun ifller.

meal-i flerif: hadisin çok de-
¤erli anlam›.

mektubat-› Samedâniye: sa-
med olan, yani hiç bir fleye
ihtiyac› bulunmay›p, her fley
kendisine muhtaç olan Al-
lah’›n, samediyetini ve birli¤i-

ni gösteren varl›klar.
menba: kaynak.
menfle: bir fleyin ç›kt›¤›,
nefl’et etti¤i yer.
mezraa: tarla, ekilecek yer.
muvakkat: geçici, k›sa süreli.
muvazene: mukayese, karfl›-

laflt›rma.
nur: par›lt›, ziya, ›fl›k.
sermedî: daimî, sürekli.
tabir: mana, yorum.
zerre: en küçük parça.
ziyade: fazla.
z›t: tersi.

1. Buharî, Tefsir: 18; Müslim, Münaf›kun: 18; ‹bni Mâce, Züht: 3; Tirmizî, Züht: 13.
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ehl-i ilhad›n fehmettikleri mana nerede? O insafs›z ehl-i
ilhad›n en mübalâ¤a, en mücazefe zannettikleri mana
nerede?

Hem meselâ, insafs›z ehl-i ilhad›n mübalâ¤a zannet-
tikleri hatta muhal bir mübalâ¤a ve mücazefe tevehhüm
ettikleri biri de, amellerin sevab›na dair ve baz› surelerin
faziletleri hakk›nda gelen rivayetlerdir. Meselâ, Fati-
ha’n›n Kur’ân kadar sevab› vard›r;1 Sure-i ‹hlâs, sülüs-ü
Kur’ân;2 Sure-i ‹zâ Zülzileti’l-Ardu, rub’u;3 sure-i Kul Yâ
Eyyühe’l-Kâfirûn, rub’u;4 Sure-i Yâsin, on defa Kur’ân
kadar5 oldu¤una rivayet vard›r. ‹flte insafs›z ve dikkatsiz
insanlar demifller ki, “fiu muhaldir. Çünkü, Kur’ân için-
de Yâsin ve öteki faziletli olanlar da vard›r. Onun için
manas›z olur?”

Elcevap : Hakikati fludur ki: Kur’ân-› Hakîm’in her
bir harfinin bir sevab› var; bir hasenedir.6 Fazl-› ‹lâhîden
o harflerin sevab› sümbüllenir; bazen on tane verir, ba-
zen yetmifl, bazen yedi yüz (Ayete’l-Kürsî harfleri gibi),
bazen bin befl yüz (Sure-i ‹hlâs’›n harfleri gibi), bazen on
bin (Leyle-i Beratta okunan ayetler ve makbul vakitlere
tesadüf edenler gibi) ve bazen otuz bin (meselâ, haflhafl
tohumunun kesreti misillü, Leyle-i Kadir’de okunan
ayetler gibi). Ve “O gece bin aya mukabil”7 iflaretiyle,
“Bir harfinin o gecede otuz bin sevab› olur” anlafl›l›r. ‹fl-
te, Kur’ân-› Hakîm tezauf-u sevab›yla beraber elbette
muvazeneye gelmez ve gelemiyor. Belki, as›l sevap ile
baz› surelerle muvazeneye gelebilir.
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amel: dinin emirlerini yerine ge-
tirme iflleri.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
Ayete’l-Kürsî: Bakara Suresinin
255. ayeti.
ehl-i ilhad: imans›zlar, dinsizler.
elcevap: cevap.
fazilet: iyi ahlâk, manevî kuvvet,
erdem.
fazl-› ‹lâhî: Allah’›n lütfu, ihsan›.
fehim: anlama, anlay›fl.
hakikat: gerçek.
hasene: Allah r›zas›na uygun ifl.
haflhafl: afyon ç›kar›lan bitki.
insafs›z: do¤ru ve adaletli düflün-
meyen.
kesret: çokluk.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
Leyle-i Berat: Berat Gecesi.
Leyle-i Kadir: Kadir Gecesi.
makbul: kabul edilmifl olan, red-
dedilmeyen.
mana: anlam.
misillü: benzeri, gibi.
muhal: imkâns›z.
mukabil: karfl›l›k.
muvazene: ölçme, karfl›laflt›rma,
k›yaslama.
mübalâ¤a: abart›.
mücazefe: sözle karfl›s›ndakini
aldatma, kand›rma.
rivayet: nakletme.
rub’: dörtte bir, çeyrek.
sevap: Allah taraf›ndan verilen
mükâfat.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
sülüs-ü Kur’ân: Kur’ân-› Kerîm’in
üçte biri.
sümbül: filiz, çiçek.
tesadüf: rast gelme, isabet etme.
tevehhüm: vehimlenme, var
sayma.
tezauf-u sevap: sevab›n kat kat
fazla olmas›.
zan: zannetme, sanma.

1. Buharî, Tefsiru Sureti: 1:1, 15:3, Fezailü’l-Kur’ân: 9; Tirmizî, Sevabü’l-Kur’ân: 1; Neseî, ‹ftitah:
26; Muvatta, Nida: 38; Müsned, 4:211, 5:114.
2. Tirmizî, Sevabü’l-Kur’ân: 10, 11; ‹bni Mâce, Edep: 52; Ebu Davud, Vitir: 18; Neseî, ‹ftitah: 69;
Muvatta, Kur’ân: 17, 19.
3. Tirmizî, Sevabü’l-Kur’ân: 9; Müsned, 3:147, 221.
4. Tirmizî, Sevabü’l-Kur’ân: 9; Müsned, 3:147, 221.
5. Tirmizî, Sevabü’l-Kur’ân: 7; Darimî, Fezailü’l-Kur’ân: 21.
6. Tirmizî, Fezailü’l-Kur’ân: 16; Beyhakî, fiuabü’l-‹man, 1:154, 157; Riyazü’s-Salihîn, s. 404; Hâ-
kim, Müstedrek, 1:55.
7. Kadir Suresi: 3. (Meali: Kadir Gecesi bin aydan hay›rl›d›r.)



Meselâ, içinde m›s›r ekilmifl bir tarla farz edelim ki, bin
tane ekilmifl. Baz› habbeleri yedi sümbül vermifl farz et-
sek, her bir sümbülde yüzer tane olmufl ise, o vakit tek
bir habbe bütün tarlan›n iki sülüsüne mukabil oluyor. Me-
selâ, birisi de on sümbül vermifl, her birinde iki yüz tane
vermifl; o vakit bir tek habbe as›l tarladaki habbelerin iki
misli kadard›r. Ve hakeza, k›yas et.

fiimdi, Kur’ân-› Hakîm’i nuranî, mukaddes bir mez-
raa-i semaviye tasavvur ediyoruz. ‹flte her bir harfi as›l
sevab›yla birer habbe hükmündedir. Onlar›n sümbülleri
nazara al›nmayacak. Sure-i Yâsin, ‹hlâs, Fatiha, Kul Yâ
Eyyühe’l-Kâfirûn, ‹zâ Zülzileti’l-Ardu gibi sair faziletlerine
dair rivayet edilen sure ve ayetlerle muvazene edilebilir.
Meselâ, Kur’ân-› Hakîm’in üç yüz bin alt› yüz yirmi har-
fi oldu¤undan; Sure-i ‹hlâs Besmele ile beraber altm›fl
dokuzdur, üç defa altm›fl dokuz iki yüz yedi harftir; de-
mek Sure-i ‹hlâs’›n her bir harfinin haseneleri bin befl yü-
ze yak›nd›r. ‹flte Sure-i Yâsin’in hurufat› hesap edilse
Kur’ân-› Hakîm’in mecmu hurufat›na nispet edilse ve on
defa muzaaf olmas› nazara al›nsa, flöyle bir netice ç›kar
ki, Yâsin-i fierifin her bir harfi takriben befl yüze yak›n
sevab› vard›r, yani o kadar hasene say›labilir. ‹flte buna
k›yasen, baflkalar›n› dahi tatbik etsen, ne kadar lâtif ve
güzel ve do¤ru ve mücazefesiz bir hakikat oldu¤unu an-
lars›n.

• ONUNCU ASIL: Ekser taife-i mahlûkatta oldu¤u
gibi, ef’al ve a’mal-i befleriyede baz› harika fertler bulu-
nur. O fertler, e¤er iyilikte ileri gitmiflse, o nevilerin 

a’mal-i befleriye: insanlar›n
amelleri.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
Besmele: Bismillâhirrahmanirra-
hîm.
dair: alâkal›, ilgili.
ef’al: fiiller, ifller.
ekser: ço¤u, ço¤unluk.
farz: kabul etme.
fazilet: erdem, üstün güzellikler.
fert: flah›s, tek kifli.
habbe: tah›l tanesi.
hakeza: bunun gibi.
hakikat: gerçek.
harika: ola¤anüstü vas›flar tafl›-
yan ve hayranl›k hissi uyand›ran.
hasene: Allah r›zas›na uygun ifl.
hurufat: harfler.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
k›yas: karfl›laflt›rma.
k›yasen: k›yas ederek, karfl›laflt›-
rarak.
lâtif: yumuflak, hofl, güzel.
mecmu: toplam.
medar-› fahir: övünme sebebi.
mezraa-i semaviye: semavî tar-
la.
misil: kere, kat.
mukabil: karfl›l›k.
mukaddes: kutsal olan, kusurdan
beri. temiz.
muvazene: ölçme, karfl›laflt›rma,

k›yaslama.
muzaaf: kat kat, fazla.
mücazefe: sözle aldatma,
kand›rma.
nazar: bak›fl, dikkate de¤er
görüfl.
netice: sonuç.
nev: cins, çeflit.

nispet: k›yaslama, karfl›laflt›r›-
larak yap›lan ölçü.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›.
rivayet: nakil.
sair: di¤er, baflka.
sevap: Allah taraf›ndan veri-
len mükâfat.
sülüs: üçte bir.

sümbül: baflak, filiz, çiçek.

taife-i mahlûkat: yarat›lm›fl-
lar taifesi, türleri.

takriben: yaklafl›k.

tasavvur: düflünce, tasarla-
ma.

tatbik: uygulama.
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medar-› fahirleridir; yoksa, medar-› fleametleridir. Hem,
gizleniyorlar; âdeta birer flahs-› manevî, birer gaye-i ha-
yal hükmüne geçerler. Sair fertlerin her birisi o olmaya
çal›fl›r ve o olmak ihtimali var. Demek o mükemmel ha-
rika fert, mutlak, müphem bulunup, her yerde bulunma-
s› mümkün. fiu ipham itibar›yla, mant›kça kaziye-i müm-
kine suretinde külliyetine hükmedilebilir. Yani, her bir
amel flöyle bir netice verebilmesi mümkündür. Meselâ,
“Kim iki rekât namaz› filân vakitte k›lsa, bir hac kadar-
d›r.” 1 ‹flte iki rekât namaz baz› vakitte bir hacca muka-
bil geldi¤i hakikattir. Her bir iki rekât namazda bu mana
külliyet ile mümkündür.

Demek flu nevideki rivayetler, vukuu bilfiil daimî ve
küllî de¤il. Zira, kabulün madem flartlar› vard›r; külliyet
ve daimîlikten ç›kar. Belki, ya bilfiil muvakkatt›r, mutlak-
t›r; veyahut mümkinedir, külliyedir. Demek flu nevi eha-
disteki külliyet ise, imkân itibar›ylad›r.

Meselâ, “G›ybet, katl gibidir.” 2 Demek g›ybette öyle
bir fert bulunur ki, katl gibi bir zehr-i katilden daha mu-
z›rd›r. Meselâ, “Bir güzel söz, bir abdi azat etmek gibi bir
sadaka-i azîmenin yerine geçer.” 3 fiimdi tergip ve teflvik
için o müphem ferd-i mükemmel, mutlak bir surette her
yerde bulunmas›n›n imkân›n› vaki bir surette göstermek-
le, hayra flevki ve flerden nefreti tahrik etmektir.

Hem de, flu âlemin mikyas›yla âlem-i ebedînin fleyleri
tart›lmaz. Buran›n en büyü¤ü, oran›n en küçü¤üne mu-
vazi gelemez. Sevab-› a'mal o âleme bakt›¤› için dünyevî 
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daimî: sürekli.
dünyevî: dünyaya ait.
ehadis: Hz. Peygamberimizin ha-
disleri.
ferd-i mükemmel: olgun, mü-
kemmel flah›s.
fert: birey, flah›s, kifli.
gaye-i hayal: ideal.
g›ybet: arkadan çekifltirme, dedi-
kodu yapma.
hakikat: gerçek.
harika: ola¤anüstü, hayranl›k his-
si uyand›ran.
hay›r: iyilik.
hüküm : karar, de¤er.
ihtimal: olabilirlik, mümkün ol-
ma.
imkân: mümkün olma, olabilirlik.
ipham: kapal› kalma.
kabul: raz› olma.
katl: öldürme, katletme.
kaziye-i mümkine: mümkün
olana hükmetme, karar verme.
küllî: bütüne ait.
külliye: bütünle ilgili, umumî.
külliyet: bütünlük, genel.
mana: anlam.
mant›k: do¤ru düflünme, akla
uygun söz söyleme.
medar-› fleamet: kötülük kayna-
¤›.
mikyas: ölçü.
mukabil: karfl›l›k.
mutlak: kesin, s›n›rland›r›lmam›fl
kay›ts›z, müstakil.
muvakkat: geçici, k›sa süreli.
muvazi: birbirine denk.
muz›r: zararl›.
mükemmel: tam, kâmil.
mümkine: imkân dahilinde.
mümkün: olabilir.
müphem: kapal›, gizli.
nefret: bir fleyden kaç›nma.
netice: sonuç.
nev: çeflit.
rivayet: nakil.
sadaka-i azîme: büyük sadaka.
sair: di¤er, baflka.
sevab-› a’mal: yap›lan ifllerin
amellerin sevab›, karfl›l›¤›.
suret: biçim, flekil, görünüm.
flahs-› manevî: manevî kiflilik,
flahsiyet.
fler: kötülük.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek.
tahrik: harekete geçirme.
tergip: ra¤bet ettirme, isteklen-
dirme.
teflvik: flevklendirme, istekli, ar-
zulu hale getirme.
vaki: olmufl.
vuku: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
zehr-i katil: öldürücü zehir.
zina: meflru olmayan cinsî müna-
sebet.

abd: köle.
âlem: dünya, cihan.

âlem-i ebedî: sonsuz âlem.
amel: fiil, ifl.

azat: serbest b›rakma.
bilfiil: gerçek olarak.

1. Kenzü’l-Ummal, 7:808, hadis no: 21508; Taberanî, Mu’cemü’l-Kebir: 7740.
2. Müsnedü’l-Firdevs, 3:116, 117; Kenzü’l-Ummal, 3:589, hadis no: 8043. (Kenzü’l-Ummal’da
“G›ybet zinadan daha fliddetlidir” fleklinde geçmektedir.)
3. Tergip ve Terhip, 3:421, 434; Kenzü’l-Ummal, 6:422, hadis no: 16360; Nevevî, Ezkâr, s. 288.



nazar›m›z ona dar geliyor. Akl›m›za s›¤›flt›ram›yoruz. Me-

selâ: 
1 @ n¿hoQÉngnh ∆'Sƒoe pÜGnƒnK oπrãpe o¬nd n»p£rYoG Gnò'g nCGnônb røne Yani,

o¬ndnh ,nÚ/nŸÉn©rdG uÜnQ ,nÚ/°VnQn’rG uÜnQnh päGnƒ'ªs°ùdG uÜnQ ! oórªnërdnG
! oórªnërdnG @ oº«/µn◊rG oõj/õn©rdGnƒognh ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG p‘ oABÉnjpôrÑpµrdG
oánªn¶n©rdG o¬ndnh ,nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQ nÚ/°VnQn’rG uÜnQnh päGnƒ'ªs°ùdG uÜnQ

o∂r∏oŸrG o¬ndnh @ oº«/µn◊r G oõj/õn©rdG nƒognh p¢VrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG p‘
2 @ oº«/µn◊rG oõj/õn©rdGnƒognh päGnƒ'ªs°ùdG tÜnQ

‹nsafs›z ve dikkatsizlerin en ziyade nazar-› dikkatini
celp eden flu gibi rivayetlerdir. Hakikati fludur ki:

Dünyada dar nazar›m›zla, k›sac›k fikrimizle Mûsa ve
Harun Aleyhisselâmlar›n sevaplar›n› ne derece tasavvur
ediyoruz, biliyoruz? Âlem-i ebediyette, Rahîm-i Mutlak,
saadet-i ebediyede nihayetsiz ihtiyaç içinde bir abdine bir
tek virde mukabil verece¤i hakikat-i sevap, o iki zat›n se-
vaplar›na—fakat daire-i ilmimize ve tahminimize giren
sevaplar›na—müsavi olabilir. 

Meselâ, bedevî, vahflî bir adam hiç padiflah› görme-
mifl, saltanat haflmetini bilmiyor. Bir köyde bir a¤ay›
nas›l tasavvur eder, o mahdut fikriyle, bir padiflah› ondan
büyükçe bir a¤a kadar bilir. Hatta, bizde sadedil bir taife
var ki, eskiden diyorlard› ki: “Padiflah, kendi oca¤› ya-
n›nda ve tenceresinin bafl›nda piflirdi¤i bulgur çorbas› ya-
n›nda ne yap›yor; bizim a¤am›z onu biliyor.” Demek on-
lar, padiflah› o kadar dar bir vaziyette ve adî bir surette 

abd: kul.
adî: s›radan, baya¤›.
âlem: bütün yarat›lm›fllar.
âlem-i ebediyet: sonsuzluk âle-
mi.
azamet: büyüklük, yücelik.
bedevî: göçebe tarzda, çölde ya-
flayan.
celp: çekme.
daire-i ilim: ilim dairesi.
derece: miktar.
hakikat: gerçek.
hakikat-i sevap: sevaba ait olan
gerçek.
hamd: övme, yüceltme.
haflmet: ihtiflam, heybet.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye.
izzet: fleref, yücelik.
mahdut: s›n›rland›r›lm›fl.
mahsus: has.
mukabil: karfl›l›k.
mülk: sahip olunan, üzerinde ta-
sarruf hakk› bulunan fley.
nazar: bak›fl, görüfl, teveccüh.
nazar-› dikkat: dikkatli bak›fl.
nihayetsiz: sonsuz.
padiflah: hükümdar, sultan.
Rab: her fleyin sahibi; yaratan,
terbiye eden Allah.
Rahîm-i Mutlak: sonsuz rahîmi-
yeti kayda, flarta ba¤l› olmayan
merhamet sahibi olan Allah.
rivayet: nakil.
saadet-i ebediye: zevalsiz, sonu
olmayan mutluluk.
sadedil: saf gönüllü, temiz kalpli.
saltanat: sultanl›k, padiflahl›k.
semavat: semalar, gökler.
sevap: hay›rl› bir ifle karfl› Allah
taraf›ndan verilen mükâfat.
suret: biçim.
tahmin: önceden kestirilen, dü-
flünülen fley.
taife: kabile, gurup, boy.
tasavvur: düflünme, göz önüne
getirme.
vahflî: yabanî, medenîleflmemifl.
vaziyet: durum.
virt: zikir.
zat: kifli, flah›s.
ziyade: fazla.

1. Kim bunu okursa, Mûsa ve Harun’un sevab› kadar sevap verilir. (fieyh Ahmed Gümüflhane-
vî, Mecmuatü’l-Ahzab, s. 263.)

2. Göklerin ve yerlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. • Göklerde ve yerlerde büyüklük sa-
dece âlemlerin Rabbi olan Ona mahsustur. O, sonsuz izzet ve hikmet sahibidir. • Hamd gök-
lerin ve yerlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. • Göklerde ve yerlerde azamet sadece Âlem-
lerin Rabbi olan Onundur. O sonsuz izzet ve hikmet sahibidir.• Mülk sadece Onundur. O se-
mavat›n Rabbidir ve sonsuz izzet, hikmet sahibidir. (Mecmuatü’l-Ahzab, s. 350.)
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tahayyül ediyorlar ki, kendi bulgur çorbas›n› kendi pifliri-
yor. Âdeta bir yüzbafl› haflmetinde farz ediyorlar. fiimdi,
biri o adamlardan birisine dese, “Sen bugün benim için
bu ifli yapsan, senin bildi¤in padiflah haflmeti kadar sana
bir haflmetlik verece¤im, yani bir yüzbafl› kadar bir rütbe
verece¤im;” o söz hakikattir. Çünkü, haflmet-i padiflahî-
den onun dar daire-i fikrine giren, ancak bir yüzbafl›l›k
kadar bir flevkettir.

‹flte, dünya nazar›yla, dar fikrimizle, ahirete mütevec-
cih hakaik-› sevabiyeyi o bedevî adam kadar da düflüne-
miyoruz. Hazret-i Mûsa (a.s.) ve Harun’un (a.s.) meçhu-
lümüz olan hakikî sevaplar› ile muvazene de¤il—çünkü
teflbih kaidesi meçhulü malûma k›yas eder—belki muva-
zene edilen, malûmumuz olan ve tahminimize giren se-
vaplar›yla, bir abd-i mü’minin bir virdine mukabil meçhu-
lümüz olan hakikî sevab›d›r.

Hem de, deniz yüzü ile katrenin göz bebe¤i, güneflin
tamam aksini tutmakla müsavidirler; fark, keyfiyettedir.
Hazret-i Mûsa (a.s.) ve Harun’un (a.s.) denizmisal âyine-i
ruhlar›na in’ikâs eden mahiyet-i sevap, bir katre hük-
münde, bir abd-i mü’minin bir ayetten ald›¤› ayn› mahi-
yet-i sevapt›r. Mahiyetçe, kemiyetçe birdirler; keyfiyet
ise, kabiliyete tâbidir.

Hem bazen olur ki, bir tek kelime, bir tek tesbih, öy-
le bir saadet hazinesini açar ki, altm›fl sene hizmetle o
aç›lmam›fl. Demek baz› hâlât oluyor ki, bir tek ayet
Kur’ân kadar fayda verebilir.
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çal›flma.
in’ikâs: aksetme, yans›ma.
kabiliyet: istidat, yetenek.
katre: damla.
kemiyet: nicelik, say› çoklu¤u.
keyfiyet: bir fleyin özelli¤i, du-
rum, nitelik, vaziyet.
k›yas: karfl›laflt›rma.
mahiyet: nitelik, iç yüzü.
mahiyet-i sevap: mükâfat›n ma-
hiyeti, iç yüzü.
malûm: bilinen.
meçhul: tam bilinmeyen, gizli.
mukabil: karfl›l›k.
muvazene: karfl›laflt›r›p tartmaya
çal›flma, karfl›laflt›r›p ölçme, den-
ge.
müsavi: eflit, denk.
müteveccih: yönelen.
nazar: bak›fl, görüfl.
rütbe: mertebe, basamak.
saadet: mutluluk.
sevap: Allah taraf›ndan verilen
mükâfat.
flevket: büyüklük.
tâbi: uyan.
tahayyül: hayalinde canland›r-
ma.
tahmin: yaklafl›k olarak de¤er-
lendirme.
tesbih: Cenab-› Hakk› flan›na lâ-
y›k ifadelerle anma.
teflbih kaidesi: iki fleyi birbirine
benzetme usulü, kural›.
virt: zikir.

abd-i mü’min: ‹slâmda ina-
nan kul.
âdeta: sanki.
ahiret: k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
akis: yans›ma.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.

âyine-i ruh: ruhun aynas›.
bedevî: göçebe tarzda yafla-
yan, medenî olmayan.
daire-i fikir: fikir dairesi, sa-
has›.
farz etme: sanma.
hakaik-i sevabiye: sevaba
ait olan gerçekler.

hakikat: gerçek.
hakikî: gerçek.
hâlât: hâller, durumlar.
haflmet: büyüklük, yücelik,
ihtiflam.
haflmet-i padiflahî: padiflah›n
büyüklü¤ü, yüceli¤i.
hizmet: bir iflin yap›lmas› için



Hem ‹sm-i Azama mazhar olan Resul-i Ekrem Aley-
hissalâtü Vesselâm›n bir ayette mazhar oldu¤u feyz-i ‹lâ-
hî, belki bir peygamberin umum feyzi kadar olabilir. Ve-
raset-i Ahmediye ile ‹sm-i Azam z›lline mazhar bir
mü’min, kendi kabiliyeti itibar›yla, kemiyetçe bir nebînin
feyzi kadar sevap al›yor denilse, hilâf-› hakikat olamaz.

Hem de, sevap ve fazilet nur âlemindendir. O âlem-
den bir âlem, bir zerreye s›¤›flabilir. Nas›l ki bir zerrecik
bir fliflede, semavat, nücumuyla beraber görünebilir; öy-
le de, niyet-i halise ile fleffafiyet peyda eden bir zikirde
veya bir ayette, semavat gibi nuranî sevap ve fazilet yer-
leflebilir.

Netice-i Kelâm: Ey insafs›z ve dikkatsiz ve iman› za-
y›f, felsefesi kavi, hodbin, münekkit adam! fiu “On As›l”›
nazara al. Sonra sen, hilâf-› hakikat ve kat’î muhalif-i va-
ki gördü¤ün bir rivayeti bahane ederek, ehadis-i flerifeye
ve dolay›s›yla Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm›n
mertebe-i ismetine halel verecek itiraz parma¤›n› uzat-
ma! Zira, evvelâ o “On As›l”›n on dairesi seni inkârdan
vazgeçirir. “Hakikî bir kusur varsa, bize aittir” derler, ha-
dise raci olamaz. “E¤er hakikî de¤ilse senin suifehmine
aittir” derler.

Elhâs›l, inkâr ve redde gitmek için, flu “On As›l”› tek-
zip ve iptal etmek lâz›m gelir. fiimdi insaf›n varsa, bu on
usulü kemal-i dikkatle düflündükten sonra, o akl›n hilâf-›
hakikat gördü¤ü bir hadisin inkâr›na kalk›flma. “Ya bir
tefsiri, ya bir tevili, ya bir tabiri vard›r” de, iliflme.

ait: iliflkin, dolay›.
âlem: dünya, cihan.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
bahane: uydurma sebep.
ehadis-i flerife: hadis-i flerifler.
elhâs›l: netice itibar›yla.
evvelâ: ilk önce.
fazilet: iyi, güzel ahlâk.
felsefe: sadece akla dayanan, bi-
limselli¤i tek ölçü kabul eden
dünya görüflünün genel ad›.
feyiz: bereket, ihsan, kerem.
feyz-i ‹lâhî: Allah’›n feyzi, ihsan›,
bereketi.
hadis: Hz. Peygamberin sözü.
hakikî: do¤ru, gerçek.
halel: bozukluk, eksiklik.
hilâf-› hakikat: gerçe¤e ayk›r›,
ters.
hodbin: kendini be¤enen, bencil.
iman: inanma, inanç.
inkâr: reddetme, inanmama.
iptal: geçersiz b›rakma.
‹sm-i Azam: Cenab-› Hakk›n bin
bir isminden en büyük ve mana-
ca di¤er isimleri kuflatm›fl olan›.
itibar›yla: bak›m›ndan.
itiraz: kabul etmedi¤ini belirtme.
kabiliyet: istidat, yetenek.
kat’î: kesin.
kavi: kuvvetli, güçlü.
kemal-i dikkat: tam ve mükem-
mel bir dikkat.
kemiyet: çokluk, nicelik.
lâz›m: gerekli, lüzumlu.
mazhar: ortaya ç›kma, görünme
yeri, flereflenme.
mertebe-i ismet: günahs›zl›k
mertebesi, derecesi.
muhalif-i vaki: do¤ru olan fleye
z›t.
mü’min: iman eden, inanan.
münekkit: tenkit eden, elefltiren.
nebî: Allah’›n elçisi, peygamber.
netice-i kelâm: sözün neticesi.
niyet-i halise: samimî niyet.
nur: ›fl›k, flule.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›.
nücum: y›ld›zlar.
peyda etmek: kazanmak; ortaya
ç›kmak.

peygamber: Allah’›n elçisi.
raci: ait oldu¤u yere geri dö-
nen; ait.
red: reddetme.
rivayet: nakledilen haber.
semavat: semalar, gökler.
sevap: Allah taraf›ndan veri-
len mükâfat, ‹lâhî mükâfat›

kazand›ran ifller.
suifehim: kötü anlay›fl.
fleffafiyet: fleffafl›k, saydam-
l›k.
tabir: yorum.
tefsir: aç›klama.
tekzip: yalanlama.
tevil: yorum, de¤iflik izah.

umum: bütün, genel.
usul: as›llar, esaslar, kurallar.
veraset-i Ahmediye: Pey-
gamber Efendimizin geriye
b›rakt›¤› büyük manevî miras.
zerre: en küçük parça.
zikir: Allah’› anma.
z›ll: gölge.
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• ON B‹R‹NC‹ ASIL: Nas›l Kur’ân-› Hakîm’in mütefla-
bihat› var; tevile muhtaçt›r veyahut mutlak teslim istiyor;
ehadisin de Kur’ân’›n müteflabihat› gibi müflkülât› vard›r.
Bazen çok dikkatli bir tefsire ve tabire muhtaçt›r. Geçmifl
misallerle iktifa edebilirsiniz.

Evet, nas›l ki hüflyar olan adam, yatm›fl olan adam›n
rüyas›n› tabir eder; öyle de, bazen uykuda olan bir adam,
yan›nda uyan›k olan konuflanlar›n sözlerini iflitiyor.
Fakat, kendi âlem-i menam›na tatbik eder bir tarzda
mana veriyor, tabir ediyor. Öyle de, ey gaflet ve felsefe
uykusu içinde tenvim edilen insafs›z adam! S›rr-› 
1≈'̈ nWÉnenh oönünÑrdG nÆGnRÉne ve 

2»/Ñr∏nb oΩÉnænj n’nh »/ær«nY oΩÉnænJ hükmüne

mazhar ve hakikî hüflyar ve yakzan olan Zat›n gördü¤ü-
nü sen kendi rüyanda inkâr de¤il, tabir et.

Evet, uykuda bir adam› bir sinek ›s›rsa, müthifl bir
harpte yaralar al›r gibi bir hakikat-i nevmiye bazen telâk-
ki eder. Ondan sorulsa, “Hakikaten ben yaraland›m. Ba-
na top, tüfek at›ld›” diyecek. Yan›nda oturanlar onun uy-
kusundaki ›zt›rab›na gülüyorlar. ‹flte bu nevmâlûd nazar-›
gaflet ve fikr-i felsefe elbette hakaik-› nübüvvete mihenk
olamazlar.

• ON ‹K‹NC‹ ASIL: Nazar-› nübüvvet ve tevhit ve
iman; vahdete, ahirete, ulûhiyete bakt›¤› için, hakaik›
ona göre görür.

Ehl-i felsefe ve hikmetin nazar›, kesrete, esbaba, tabi-
ata bakar, ona göre görür. Nokta-i nazar birbirinden çok 

SÖZLER | 561 Y‹RM‹ DÖRDÜNCÜ SÖZ

felsefe: sadece akla dayanan, bi-
limselli¤i tek ölçü kabul eden
dünya görüflünün genel ad›.
fikr-i felsefe: felsefe fikri.
gaflet: Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalma.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakaik-i nübüvvet: peygamber-
lik gerçekleri.
hakikaten: gerçekten.
hakikat-i nevmiye: uykunun ha-
kikati.
hakikî: gerçek.
harp: savafl.
hüflyar: uyan›k, ak›ll›.
hüflyar: uyan›k, ak›ll›.
iktifa: yeterli bulma, kâfi görme.
iman: inanma, inanç.
inkâr: reddetme.
kesret: çokluk.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mihenk: ölçü.
misal: örnek.
muhtaç: ihtiyac› olan.
mutlak teslim: flarts›z, do¤ru ol-
du¤unu kabul etme.
müflkülât: zorluklar, güçlükler.
müteflabihat: Kur’ân-› Kerîm’in
manas› aç›k olmayan ayetleri.
müthifl: dehfletli.
nazar: bak›fl.
nazar-› gaflet: mana ve mahiyet-
ten yoksun olan bak›fl, idrak ede-
meyen nazar.
nazar-› nübüvvet: peygamber
bak›fl›.
nevmâlûd: uykulu.
nokta-i nazar: bak›fl aç›s›.
tabir: yorum, yorumlama.
tarz: biçim, flekil.
tatbik: uygulama.
tefsir: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›, flerhi.
telâkki: anlama.
tenvim: uyutulma.
tevhit: birleme.
tevil: yorum, de¤iflik izah.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allahl›k.
vahdet: birlik, teklik.
yakzan: uyan›k.
zat: kifli.
›zt›rap: kuvvetli ac›, s›k›nt›.

ahiret: k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.

âlem-i menam: uyku, rüya

âlemi.

ehadis: Peygamberimizin ha-
disleri.

ehl-i felsefe ve hikmet: filo-
zoflar, felsefe ile u¤raflanlar.

esbap: nedenler, sebepler.

1. Göz ne flaflt›, ne de baflka bir fleye bakt›. (Necm Suresi: 17.)
2. Gözüm uyur, fakat kalbim uyumaz. (Müsned, 2:151, 438; ‹bni Hibban: 2:124; ‹bni Sa’d, Taba-
kat: 1/107.



uzakt›r. Ehl-i felsefenin en büyük bir maksad›, ehl-i usu-
lüddin ve ulema-i ilm-i kelâm›n makas›d› içinde görün-
meyecek bir derecede küçük ve ehemmiyetsizdir. ‹flte
onun içindir ki, mevcudat›n tafsil-i mahiyetinde ve ince
ahvallerinde ehl-i hikmet çok ileri gitmifller. Fakat hakikî
hikmet olan ulûm-u âliye-i ‹lâhiye ve uhreviyede o kadar
geridirler ki, en basit bir mü’minden daha geridirler. Bu
s›rr› fehmetmeyenler, muhakkikîn-i ‹slâmiyeyi, hükema-
lara nispeten geri zannediyorlar. Hâlbuki, ak›llar› gözle-
rine inmifl, kesrette bo¤ulmufl olanlar›n ne haddi var ki,
veraset-i nübüvvet ile makas›d-› âliye-i kudsiyeye yetiflen-
lere yetiflebilsinler.

Hem, her bir fley iki nazar ile bak›ld›¤› vakit, iki muh-
telif hakikati gösteriyor. ‹kisi de hakikat olabilir. Fennin
hiçbir hakikat-i kat’iyesi, Kur’ân’›n hakaik-› kudsiyesine
iliflemez. Fennin k›sa eli, onun münezzeh ve muallâ dâ-
menine eriflemez. Numune olarak bir misal zikrederiz.

Meselâ, küre-i arz ehl-i hikmet nazar›yla bak›lsa, haki-
kati fludur ki: Günefl etraf›nda mutavass›t bir seyyare gi-
bi, hadsiz y›ld›zlar içinde döner. Y›ld›zlara nispeten küçük
bir mahlûk. Fakat, ehl-i Kur’ân nazar›yla bak›ld›¤› vakit,
On Beflinci Sözde izah edildi¤i gibi, hakikati flöyledir ki:
Semere-i âlem olan insan, en cami, en bedî ve en âciz,
en aziz, en zay›f, en lâtif bir mu’cize-i kudret oldu¤undan,
beflik ve meskeni olan zemin, semaya nispeten madde-
ten küçüklü¤üyle ve hakaretiyle beraber, manen ve sana-
ten bütün kâinat›n kalbi, merkezi, bütün mu’cizat-› sa-
nat›n›n meflheri, sergisi, bütün tecelliyat-› esmas›n›n 

âciz: gücü yetmez, zavall›.
ahval: hâller, durumlar.
aziz: muhterem, sayg›n.
bedî: eflsiz güzel.
cami: toplayan, içine alan.
dâmen: etek.
ehemmiyet: önemli olma, de¤er-
lilik.
ehl-i felsefe: felsefe ile u¤raflan
filozoflar.
ehl-i hikmet: felsefe ile meflgul
olan ilim adamlar›, hikmet ehli.
ehl-i Kur’ân: Kur’ân’a inan›p, ona
uyanlar.
ehl-i usulüddin: ‹slâm›n inanç
esaslar›n› inceleyen ilim adamlar›.
etraf: taraflar, çevreler.
fehim: anlama.
fen: uygulamal› bilimler.
had: yetki, de¤er.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakaik-i kudsiye: mukaddes,
kutsal gerçekler.
hakaret: hakirlik, horluk.
hakikat: gerçek.
hakikat-i kat’iye: kesin gerçek-
ler.
hakikî: gerçek.
hikmet: ‹lâhî gaye.
hükema: bilim adamlar›, filozof-
lar.
izah: aç›kça ortaya koyma.
kâinat: bütün âlemler.
kesret: çokluk, ço¤unluk.
küre-i arz: yer yuvarla¤›, dünya.
lâtif: tatl›, flirin.
maddeten: madde ve cisim ola-
rak.
mahlûk: yarat›k.
makas›d: maksatlar, gayeler.
makas›d-› âliye-i kudsiye: yüce,
kutsal maksatlar, gayeler.
maksat: var›lmak istenen nokta.
manen: manaca, anlam bak›m›n-
dan.
merkez: teflkilât olan yerin en
yüksek makam›.
mesken: ikamet olunan, oturulan
ev.
meflher: teflhir yeri, sergi.
mevcudat: var olan her fley.
misal: örnek.
muallâ: yüce, yüksek, âlî.
mu’cizat-› sanat: sanat harikala-
r›.
mu’cize-i kudret: Cenab-› Hakk›n
kudretinin mu’cizesi.
muhakkikîn-i ‹slâmiye: konular›
derinlemesine araflt›r›p bulan ‹s-
lâm âlimleri.
muhtelif: çeflitli, farkl›.
mutavass›t: vasat olan, orta bü-
yüklükte bulunan.
mü’min: iman eden, inanan.

münezzeh: temiz, pak, beri.
nazar: bak›fl, görüfl.
nispet: oran, k›yas.
numune: örnek.
sanaten: sanat bak›m›ndan.
sema: gökyüzü.
semere-i âlem: âlemin mey-
vesi.
seyyare: gezegen.
s›r: bir fleyin veya iflin dikkat,

tecrübe, yetenek ve tecrübe
ile anlafl›labilen en ince yan›.
tafsil-i mahiyet: iç yüzün ay-
r›nt›l› olarak anlat›lmas›.
tecelliyat-› esma: Cenab-›
Hakka ait isimlerin kâinat ve
mahlûkat üzerinde görülen
tecellileri.
ulema-i ilm-i kelâm: ‹slâm›n
inanca ait meselelerini incele-

yen ilim adamlar›.
ulûm-u âliye-i ‹lâhiye: yük-
sek dinî ilimler.
ulûm-u âlîye-i uhreviye: ahi-
rete ait yüksek ilimler.
veraset-i nübüvvet: Pey-
gamber vârisli¤i.
zan: sanma.
zemin: yeryüzü.
zikir: anmak.
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mazhar›, nokta-i mihrakiyesi, nihayetsiz faaliyet-i Rabba-
niyenin mahfleri, ma’kesi, hadsiz hallâk›yet-i ‹lâhiyenin
hususan nebatat ve hayvanat›n kesretli enva-› sa¤iresin-
den cevâdâne icad›n medar›, çarfl›s› ve pek genifl ahiret
âlemlerindeki masnuat›n küçük mikyasta numunegâh› ve
mensucat-› ebediyenin sür’atle iflleyen tezgâh› ve mena-
z›r-› sermediyenin çabuk de¤iflen taklitgâh› ve besatin-i
daimenin tohumcuklar›na sür’atle sümbüllenen dar ve
muvakkat mezraas› ve terbiyegâh› olmufltur. ‹flte, arz›n
bu azamet-i maneviyesinden ve ehemmiyet-i sanaviyesin-
dendir ki, Kur’ân-› Hakîm, semavata nispeten büyük bir
a¤ac›n küçük bir meyvesi hükmünde olan arz›, bütün se-
mavata karfl›, küçücük kalbi büyük kal›ba mukabil tutmak
gibi, denk tutuyor. Onu bir kefede, bütün semavat› bir ke-

fede koyuyor, mükerreren,
1¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG tÜnQ diyor.

‹flte sair mesaili buna k›yas et ve anla ki, felsefenin
ruhsuz, sönük hakikatleri Kur’ân’›n parlak, ruhlu haki-
katleriyle müsademe edemez. Nokta-i nazar ayr› ayr› ol-
du¤u için ayr› ayr› görünür.

Dördüncü Dal
¢oùrªs°ûdGnh ¢pVrQn’rG≈pa rønenh päGnƒ'ª°sùdG≈pa røne o¬nd oóoér°ùnj %G s¿nG nônJ r n⁄nG
¢pSÉsædG nøpe lÒ/ã`ncnh tÜBGnhsódGnh oônés°ûdGnh o∫ÉnÑpérdGnh oΩƒoétædGnh oônªn≤rdGnh

mΩpôrµoe røpe o¬nd Énªna *G pøp¡oj rønenh oÜGnòn©rdG p¬r«n∏nY s≥nM lÒ/ã ǹcnh
2

oABÉn°ûnj Éne oπn©rØnj %G s¿pG
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cevâdâne: cömertçe.
ehemmiyet-i sanavî: sanatça
önemli olufl.
enva-› sa¤ire: küçük çeflitler.
faaliyet-i Rabbaniye: her fleyi
terbiye eden Allah’›n faaliyeti.
felsefe: sadece akla dayanan, bi-
limselli¤i tek ölçü kabul eden
dünya görüflünün genel ad›.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikat: gerçek.
hallâk›yet-i ‹lâhiye: Allah’›n ken-
di zat›na yaraflan yarat›c›l›¤›.
hayvanat: hayvanlar.
hor: de¤ersiz, baya¤›.
hususan: bilhassa, özellikle.
icat: yaratma.
kal›p: örnek, numune, model.
kefe: terazi gözü.
kesret: çokluk.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
k›yas: karfl›laflt›rma, oranlama.
mahfler: toplan›lacak yer.
ma’kes: aksetme, yans›ma.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
mazhar: zuhur etti¤i, göründü¤ü
yer.
medar: dayanak noktas›, sebep.
menaz›r-› sermediye: ebedî
manzaralar.
mensucat-› ebediye: ebedî do-
kumalar.
mesail: meseleler.
mezraa: tarla, ekilecek yer.
mikyas: derece, ölçü.
mukabil: karfl›l›k.
muvakkat: geçici.
mükerreren: mükerrer olarak,
tekrar olarak.
müsademe: çarp›flma, vuruflma.
nebatat: bitkiler.
nihayetsiz: sonsuz.
nispet: k›yas, oran.
nokta-i mihrakiye: odak noktas›.
nokta-i nazar: bak›fl aç›s›.
numunegâh: örneklerin bulun-
du¤u yer.
saadet: mutluluk.
sair: di¤er, baflka.
secde: Allah’a karfl›, zay›f ve
muhtaç oluflunu anlay›p bafl e¤-
me.
semavat: semalar, gökler.
sür’at: çabukluk.
taklitgâh: taklit yap›lan yer.
terbiyegâh: terbiye yeri.
tezgâh: dokuma aleti.

ahiret: k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
arz: yer, dünya.

azamet-i maneviye: manevî
büyüklük.
azap: günahlara karfl› ahiret-

te çekilecek ceza.
besatin-i daime: daimî bah-
çeler.

1. Göklerin ve yerin Rabbi. (Kehf Suresi: 14; Sad Suresi: 66; Zuhruf Suresi: 82; Nebe Suresi: 37.)
2. Görmez misin ki, göklerde olanlar ve yerde olanlar, günefl, ay ve y›ld›zlar, da¤lar, a¤açlar
ve hayvanlar ve insanlar›n birço¤u Allah’a secde eder. Birço¤u da vard›r ki, onlar üzerine azap
hak olmufltur. Allah kimi hor k›larsa, onu saadete kavuflturacak hiçbir kimse yoktur. fiüphe-
siz ki Allah diledi¤ini yapar. [Hac Suresi: 18. (Bu ayet secde ayetidir.)]



fiu büyük ve genifl ayetin hazinesinden yaln›z bir tek
cevherini gösterece¤iz. fiöyle ki:

Kur’ân-› Hakîm tasrih ediyor ki, arfltan ferfle, y›ld›zlar-
dan sineklere, meleklerden semeklere, seyyarattan zer-
relere kadar her fley Cenab-› Hakka secde ve ibadet ve
hamd ve tesbih eder. Fakat ibadetleri, mazhar olduklar›
esmalara ve kabiliyetlerine göre ayr› ayr›d›r, çeflit çeflittir.
Biz onlar›n ibadetlerinin tenevvüünün bir nev’ini bir tem-
sil ile beyan ederiz.

Meselâ, 
1 '¤rYn’rG oπnãnŸrG !nh , azîm bir malikülmülk, büyük

bir flehri veya muhteflem bir saray› bina etti¤i vakit, o zat
dört nevi ameleyi onun binas›nda istihdam ve istimal
eder:

• Birinci nevi, onun memlûk ve köleleridir. Bu nev’in,
ne maafl› var ve ne de ücreti var. Belki onlar seyyidleri-
nin emriyle iflledikleri her amelde, onlar›n gayet lâtif bir
zevk ve hofl bir flevkleri vard›r. Seyyidlerinin methinden
ve vasf›ndan ne deseler onlar›n zevkini ve flevkini ziyade
eder. Onlar o mukaddes seyyidlerine intisaplar›n› büyük
bir fleref bilerek onunla iktifa ediyorlar. Hem o seyyidin
nam›yla, hesab›yla, nazar›yla ifllere bakmalar›ndan da
manevî lezzet buluyorlar. Ücret ve rütbeye ve maafla
muhtaç olmuyorlar.

• ‹kinci k›s›m ki, baz› âmî hizmetkârlard›r. Bilmiyorlar
niçin iflliyorlar. Belki o malik-i zîflan onlar› istimal ediyor,
kendi fikriyle ve ilmiyle onlar› çal›flt›r›yor. Onlara lây›k bir
cüz’î ücret dahi veriyor. O hizmetkârlar bilmiyorlar ki, 

amel: fiil, ifl.
amele: iflçi.
âmî: avamca, cahil.
arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
azîm: büyük, yüce.
beyan: anlatma.
Cenab-› Hak: Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi yüce
Allah.
cevher: öz.
cüz’î: az.
esma: isimler.
ferfl: yeryüzü.
fikir: düflünce.
gayet: son derece.
hamd: Allah’a karfl› olan flükran
ve memnuniyetini onu överek
bildirme.
hazine: k›ymetli fleylerin saklan-
d›¤› sa¤lam yer.
hizmetkâr: hizmetçi.
ibadet: Allah’a karfl› kulluk vazi-
fesini yapma.
iktifa: kanaat, yetinme.
ilim: bilgi.
intisap: mensup olma, ba¤lanma.
istihdam: bir iflte çal›flt›rma.
istimal: kullanma, çal›flt›rma.
kabiliyet: istidat, yetenek.
köle: hür olmayan, birinin emri
alt›nda olan.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
k›s›m: çeflit, nevi’.
lâtif: yumuflak, hofl.
lây›k: uygun, münasip.
maafl: çal›flanlara verilen para.
Malik-i Zîflan: flan sahibi ve her
fleyin sahibi olan Allah.
malikülmülk: mülkün, yerin sa-
hibi.
mazhar: zuhur yeri, görünme,
nail olma.
melek: Allah’›n nurdan yaratt›¤›
her zaman görülemeyen, Allah’›n
emirlerine tam itaat eden mah-
lûk.
memlûk: köle.
methetme: övme.
muhtaç: ihtiyaç içinde bulunan.
muhteflem: ihtiflaml›, görkemli.
mukaddes: kutsal k›l›nm›fl, kut-
sallaflt›r›lm›fl.
nam: ad, isim.
nazar: görüfl.
nev(i): cins, çeflit, tür.
rütbe: mertebe, paye.
saray: büyük yap›, konak.
secde: Allah’a bafl e¤me.
semek: bal›k.
seyyarat: gezegenler.
seyyid: efendi, reis.
s›fat: nitelik, vas›f.

fleref: manevî büyüklük, yü-
celik.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek.
tasrih: aç›kça anlatma.
temsil: misal getirme.

tenevvü: çeflitlenme.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tut-
ma.
ücret: emek karfl›l›¤› al›nan

para.
vas›f: özellik.
zat: kifli, flah›s.
zerre: en küçük parça.
ziyade: fazla.

1. En yüce s›fatlar Allah’›nd›r. (Nahl Suresi: 60.)
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amellerine ne çeflit küllî gayeler, âlî maslahatlar terettüp
ediyor. Hatta baz›lar› tevehhüm ediyorlar ki, onlar›n
amelleri yaln›z kendilerine ait o ücret ve maafl›ndan bafl-
ka gayesi yoktur.

• Üçüncü k›s›m: O malikülmülkün bir k›s›m hayvanat›
var; onlar› o flehrin, o saray›n binas›nda baz› ifllerde is-
tihdam ediyor. Onlara yaln›z bir yem veriyor. Onlar›n da
istidatlar›na muvaf›k ifllerde çal›flmalar›, onlara bir telez-
züz veriyor. Çünkü, bilkuvve bir kabiliyet ve bir istidat, fi-
il ve amel suretine girse, inbisat ile teneffüs eder, bir lez-
zet verir; ve bütün faaliyetlerdeki lezzet bu s›rdand›r. fiu
k›s›m hizmetkârlar›n ücret ve maafllar› yaln›z yem ve flu
lezzet-i maneviyedir. Onunla iktifa ederler.

• Dördüncü k›s›m: Öyle amelelerdir ki, biliyorlar ne ifl-
liyorlar ve ne için iflliyorlar ve kimin için iflliyorlar ve sa-
ir ameleler ne için iflliyorlar ve o malikülmülkün maksa-
d› nedir, ne için ifllettiriyor. ‹flte bu nevi amelelerin sair
amelelere bir riyaset ve nezaretleri var. Onlar›n derecat
ve rütbelerine göre derece derece maafllar› var.

Aynen bunun gibi, semavat ve arz›n Malik-i Zülcelâl’i
ve dünya ve ahiretin Bani-i Zülcemal’i olan Rabbülâle-
mîn, de¤il ihtiyaç için (Çünkü her fleyin hâl›k› Odur), bel-
ki izzet ve azamet ve rububiyetin fluunat› gibi baz› hik-
metler için, flu kâinat saray›nda, flu daire-i esbap içinde,
hem melâikeyi, hem hayvanat›, hem cemadat ve neba-
tat›, hem insanlar› istihdam ediyor, onlara ibadet ettiri-
yor.
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hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye.
hizmetkâr: hizmetçi.
ibadet: Allah’a karfl› kulluk vazi-
fesini yapma.
ihtiyaç: gereklilik, muhtaç olufl.
iktifa: kanaat, yeterli bulma.
inbisat: geniflleme, ferahlama.
istidat: kabiliyet, yetenek.
istihdam: hizmet ettirme, çal›flt›r-
ma.
izzet: fleref, yücelik.
kabiliyet: anlama, anlay›fl.
kâinat: yarat›lm›fl bütün âlemler.
küllî: umumî, genel.
k›s›m: çeflit, nevi’.
lezzet-i maneviye: manevî lez-
zet.
maksat: niyet, meram.
Malik-i Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük ve her fleyin sahibi olan Allah.
malikülmülk: mülkün, yerin sa-
hibi.
melâike: melekler.
muvaf›k: uygun.
nebatat: bitkiler.
nevi: çeflit.
nezaret: gözeticilik, bakanl›k.
Rabbülâlemîn: âlemlerin Rabbi.
riyaset: reislik, baflkanl›k.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n her-
kesi ve her fleyi içine alan engin
terbiye ve idaresi.
rütbe: mertebe.
sair: di¤er, baflka.
saray: hükümdarlar›n oturdu¤u
konak, büyük yap›.
semavat: semalar, gökler.
suret: biçim, tarz.
s›r: sebep, neden.
fluunat: hâl, keyfiyet, kabiliyetler.
telezzüz: lezzetlenme, hofllanma.
teneffüs: nefes alma, soluklan-
ma.
terettüp: s›ralanma, dizilme.
tevehhüm: kuruntu, varsay›m,
zannetme.

ahiret: k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
âlî maslahat: yüksek fayda-
lar.
amel: ifl, eylem, emek.
amele: iflçi.
arz: yer, dünya.
azamet: büyüklük, yücelik.

Bani-i Zülcemal: güzellik sa-
hibi olan Cenab-› Hakk›n lütuf
ve ihsan› ile varl›klar› yarat-
mas›.
bilkuvve: kabiliyet ve potan-
siyel hâlinde, fiile geçmemifl.
cemadat: cans›zlar.
daire-i esbap: sebepler daire-

si.
derecat: dereceler.
derece: kademe.
fiil: davran›fl, hareket.
gaye: maksat.
Hâl›k: her fleyi yoktan yara-
tan.
hayvanat: hayvanlar.



fiu dört nev’i, ayr› ayr› vezaif-i ubudiyetle mükellef et-
mifltir:

Birinci k›s›m: Temsilde memlûklara misal, melâike-
lerdir. Melâikeler ise, onlarda mücahede ile terakkiyat
yoktur, belki her birinin sabit bir makam›, muayyen bir
rütbesi vard›r. Fakat, onlar›n, nefs-i amellerinde bir
zevk-i mahsusalar› var, nefs-i ibadetlerinde derecatlar›na
göre tefeyyüzleri var. Demek o hizmetkârlar›n›n mükâfa-
t› hizmetlerinin içindedir. Nas›l insan mâ, hava ve ziya ve
g›da ile tegaddi edip telezzüz eder; öyle de, melekler zi-
kir ve tesbih ve hamd ve ibadet ve marifet ve muhabbe-
tin envar›yla tegaddi edip, telezzüz ediyorlar. Çünkü, on-
lar nurdan mahlûk olduklar› için g›dalar›na nur kâfidir.
Hatta nura yak›n olan rayiha-i tayyibe dahi onlar›n bir
nevi g›dalar›d›r ki, ondan hofllan›yorlar. Evet, ervah-› tay-
yibe, revayih-i tayyibeyi sever.

Hem melekler, Ma’budlar›n›n emriyle iflledikleri ifller-
de ve Onun hesab›yla iflledikleri amellerde ve Onun na-
m›yla ettikleri hizmette ve Onun nazar›yla yapt›klar› ne-
zarette ve Onun intisab›yla kazand›klar› flerefte ve Onun
mülk ve melekûtunun mütalâas›yla ald›klar› tenezzühte
ve Onun tecelliyat-› cemaliye ve celâliyesinin müflahede-
siyle kazand›klar› tenaumda öyle bir saadet-i azîme var-
d›r ki, akl-› befler anlamaz, melek olmayan bilemez.

Meleklerin bir k›sm› âbiddirler, di¤er bir k›sm›n›n ubu-
diyetleri ameldedir. Melâike-i arziyenin amele k›sm› bir
nevi insan gibidir. Tabir caiz ise, bir nev’i çobanl›k eder-
ler, bir nev’i de çiftçilik ederler.

âbid: ibadet eden, kulluk eden.
akl-› befler: insan akl›.
amel: fiil, ifl.
amele: çal›flan.
caiz: uygun.
derecat: dereceler.
emir: buyruk.
envar: nurlar, ›fl›klar.
ervah-› tayyibe: iyi, temiz ruhlar.
hamd: methetme, övme.
hizmet: bir iflin yap›lmas› için ça-
l›flma.
hizmetkâr: hizmetçi.
ibadet: Allah’a karfl› kulluk vazi-
fesini yapma.
intisap: mensup olma, ba¤lanma.
kâfi: yeter.
k›s›m: çeflit, nevi.
mâ: su.
ma’bud: kendisine ibadet edilen
‹lâh.
mahlûk: yarat›lm›fl.
makam: mevki.
marifet: bilgi.
melâike: melekler.
melâike-i arziye: dünyadaki ifl-
lerle vazifeli melekler.
melek: Allah’›n nurdan yaratt›¤›,
emirlerine tam itaat eden mah-
lûk.
melekût: eflya ve olaylar›n gö-
rünmeyen iç yüzü.
memlûk: köle.
misal: örnek.
muayyen: belirli.
muhabbet: sevgi.
mücahede: savaflma, mücadele.
mükâfat: arma¤an, ödül.
mükellef: vazifeli, memur.
mülk: sahip olunan, üzerinde ta-
sarruf hakk› bulunan fley.
müflahede: ‹lâhî s›rlar› ve tecelli-
leri seyretme.
mütalâa: inceleme, iyice düflün-
me.
nam: ad, isim.
nazar: bak›fl.
nefs-i amel: amelin kendisi.
nefs-i ibadet: ibadetin kendisi.
nev(i): çeflit.
nezaret: gözetme, bak›fl.
nur: par›lt›, ziya.
rayiha-i tayyibe: güzel, hofl ko-
ku.
revayih-i tayyibe: güzel, hofl ko-
kular.
rütbe: mertebe, paye.
saadet-i azîme: büyük mutluluk.
sabit: yerinde duran, de¤iflme-
yen.
fleref: manevî büyüklük, yücelik.

tabir: söz.
tecelliyat-› celâliye: Allah’›n
büyüklü¤ünün tecellileri.
tecelliyat-› cemaliye: Ce-
nab-› Hakk›n Cemal isminin
tecellileri.
tefeyyüz: feyizlenme.
tegaddi: beslenme.

telezzüz: lezzetlenme, lezzet,
tad alma.
temsil: misal getirme.
tenaum: nimetlenme.
tenezzüh: gezinti, dolaflma.
terakkiyat: terakkiler, yük-
selmeler.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve

noksan s›fatlardan uzak tut-
ma.
ubudiyet: kulluk.
vezaif-i ubudiyet: kulluk va-
zifeleri, ödevleri.
zevk-i mahsusa: özel zevk.
zikir: Allah’› anma.
ziya: ›fl›k.
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Yani, rûy-i zemin umumî bir mezraad›r; içindeki bütün
hayvanat›n taifelerine Hâl›k-› Zülcelâl’in emriyle, izniyle,
hesab›yla, havl ve kudretiyle bir melek-i müekkel nezaret
eder. Ondan daha küçük her bir nevi hayvanata mahsus,
bir nevi çobanl›k edecek bir melâike-i müekkel var.

Hem de, rûy-i zemin bir tarlad›r; umum nebatat onun
içinde ekilir. Umumuna Cenab-› Hakk›n nam›yla, kuvve-
tiyle nezaret edecek müekkel bir melek vard›r. Ondan
daha afla¤›, bir melek bir taife-i mahsusaya nezaret et-
mekle Cenab-› Hakka ibadet ve tesbih eden melekler
var. Rezzak›yet arfl›n›n hamelesinden olan Hazret-i Mi-
kâil Aleyhisselâm flunlar›n en büyük naz›rlar›d›r.

Meleklerin çoban ve çiftçiler mesabesinde olanlar›n›n
insanlara müflabehetleri yoktur. Çünkü, onlar›n nezaret-
leri s›rf Cenab-› Hakk›n hesab›ylad›r ve Onun nam›yla ve
kuvvetiyle ve emriyledir. Belki nezaretleri, yaln›z rububi-
yetin tecelliyat›n›, memur oldu¤u nevide müflahede et-
mek ve kudret ve rahmetin cilvelerini o nevide mütalâa
etmek ve evamir-i ‹lâhiyeyi o nev’e bir nevi ilham etmek
ve o nev’in ef’al-i ihtiyariyesini bir nevi tanzim etmekten
ibarettir. Ve bilhassa zeminin tarlas›ndaki nebatata neza-
retleri, onlar›n tesbihat-› maneviyelerini melek lisan›yla
temsil etmek ve onlar›n hayatlar›yla Fât›r-› Zülcelâl’e kar-
fl› takdim etti¤i tahiyyat-› maneviyelerini melek lisan›yla
ilân etmek; hem onlara verilen cihazat› hüsnüistimal et-
mek ve baz› gayelere tevcih etmek ve bir nevi tanzim et-
mekten ibarettir.
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hayvanat: hayvanlar.
hüsnüistimal: iyi, güzel ve yerin-
de kullanma.
ibadet: Allah’a karfl› kulluk vazi-
fesini yapma.
ibaret: oluflan, müteflekkil.
ilân: aç›klama, herkese duyurma.
ilham: kalbe ve zihne gelen ma-
na.
kudret: güç, kuvvet.
lisan: dil.
mahsus: özel, has olan.
melâike-i müekkel: belirli görev-
leri olan melekler.
melek: Allah’›n nurdan yaratt›¤›,
emirlerine tam itaat eden mah-
lûk.
melek-i müekkel: belirli bir vazi-
fesi olan melek.
mesabe: derece, de¤er, yer.
mezraa: tarla.
müekkel: vekil tayin edilmifl.
müflabehet: benzemek.
müflahede: görme.
mütalâa: inceleme, iyice düflün-
me.
nam: ad, isim.
naz›r: nezaret eden, gözeten.
nebatat: bitkiler.
nev(i): cins, tür; çeflit.
nezaret: gözetme, bakma.
rahmet: ac›ma, flefkat gösterme.
rezzak›yet: her mahlûka müna-
sip r›zk›n› verici olma.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n her-
kesi ve her fleyi içine alan engin
terbiye ve idaresi.
rûy-i zemin: yeryüzü.
s›rf: sadece.
tahiyyat-› maneviye: varl›klar›n
hayatlar›yla Yüce Yarat›c›ya sun-
duklar› manevî selâm ve dualar.
taife: k›s›m, familya.
taife-i mahsusa: özel bir taife.
takdim: arz etme, sunma.
tanzim: düzenleme, tertipleme.
tecelliyat: tecelliler, Cenab-› Hak-
k›n farkl› isim ve s›fatlar› ile eflya-
daki icraatlar›.
temsil: birinin, bir toplulu¤un ad›-
na hareket etme.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma.
tesbihat-› maneviye: manevî
tesbihler, manen Allah’› anmalar.
tevcih: yönlendirme, çevirme.
umum: bütün.
umumî: herkese ait.
zemin: yeryüzü.

arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
bilhassa: özellikle.
Cenab-› Hak: Hakk›n tâ ken-
disi olan, fleref ve azamet sa-
hibi yüce Allah.
cihazat: cihazlar, maddî ma-
nevî aletler.
cilve: görülme, belirme, yan-

s›ma.
ef’al-i ihtiyariye: insan›n ira-
de ve tercihi neticesinde ken-
di iste¤iyle yapt›¤› ifller.
evamir-i ‹lâhiye: Allah’›n
emirleri.
Fât›r-› Zülcelâl: sonsuz bü-
yüklük sahibi ve benzeri ol-

mayan fleyleri yaratan Allah.
gaye: maksat, amaç.
Hâl›k-› Zülcelâl: “celâl, aza-
met ve kibriya sahibi yarat›c›”
anlam›nda Allah’›n bir s›fât›.
hamele: tafl›yanlar, yükle-
nenler.
havl: kuvvet.



Melâikelerin flu hizmetleri, cüz-i ihtiyarîleriyle bir nevi
kisptir, belki bir nevi ubudiyet ve ibadettir; tasarruf-u ha-
kikîleri yoktur. Çünkü, her fleyde Hâl›k-› Külli fiey’e has
bir sikke vard›r; baflkalar› parma¤›n› icada kar›flt›ramaz.
Demek, melâikelerin flu nevi amelleri ise, onlar›n ibade-
tidir; insan gibi, âdetleri de¤ildir.

Ve bu saray-› kâinatta ikinci k›s›m amele, hayvanatt›r.
Hayvanat dahi, ifltiha sahibi ve bir nefis ve bir cüz-i ihti-
yarîleri oldu¤undan, amelleri “halisen livechillâh” olmu-
yor. Bir derece nefislerine de bir hisse ç›kar›yorlar. Onun
için Malikü’l-Mülk-ü Zülcelâl-i Velikram, kerîm oldu¤un-
dan onlar›n nefislerine bir hisse vermek için amellerinin
z›mn›nda onlara bir maafl ihsan ediyor.

Meselâ, meflhur bülbül kuflu; (HAfi‹YE) gülün aflk›yla ma-
ruf o hayvanc›¤›, Fât›r-› Hakîm istihdam ediyor. Befl ga-
ye için onu istimal ediyor:

• Birincisi: Hayvanat kabileleri nam›na, nebatat taife-
lerine karfl› olan münasebat-› fledideyi ilâna memurdur.

• ‹kincisi: Rahman’›n r›zka muhtaç misafirleri hük-
münde olan hayvanat taraf›ndan bir hatib-i Rabbanîdir
ki, Rezzak-› Kerîm taraf›ndan gönderilen hediyeleri alk›fl-
lamakla ve ilân-› sürur etmekle muvazzaft›r.

• Üçüncüsü: Ebna-i cinsine imdat için gönderilen ne-
batata karfl› hüsnüistikbali herkesin bafl›nda izhar etmek-
tir.

âdet: görenek, al›flkanl›k.
amel: fiil, ifl.
amele: iflçi.
bahis: konu.
cüz-i ihtiyarî: insana verilen za-
y›f, küçücük tercih gücü.
derece: miktar.
ebna-i cins: hemcins, ayn› türden
olanlar.
Fât›r-› Hakîm: her fleyi bir mak-
sada uygun ve hikmetle benzer-
siz bir flekilde yaratan Allah.
gaye: maksat, amaç.
hakikat: gerçek.
halisen: halis olarak, safî temiz.
Hâl›k-› Külli fley: kâinatta mev-
cut olan her fleyin yarat›c›s›, Al-
lah.
has: mahsus, özel.
hafliye: dipnot.
hatib-i Rabbanî: kendisini idare
ve terbiye eden Rabbinin emirle-
rini anlatan hatip, konuflmac›.
hayal: insan›n zihninde tasarla-
y›p, canland›rd›¤› fley.
hayvanat: hayvanlar.
hediye: birine karfl›l›ks›z olarak
verilen fley.
hisse: pay.
hüsnüistikbal: güzel karfl›lama.
ibadet: Allah’›n emrettiklerini ye-
rine getirme; kulluk.
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme.
ihsan: ikram etme, lütuf.
ilân: aç›klama, duyurma.
ilân-› sürur: sevincin herkese du-
yurulmas›.
istihdam: hizmet ettirme, çal›flt›r-
ma.
istimal: kullanma.
ifltiha: istek, arzu.
izhar: gösterme.
kabile: ayn› türden gelenler.
Kerîm: “ikram ve ihsan› bol olan”
anlam›nda Allah’›n bir ismi.
kisp: kiflinin kendi çabas›, emek.
livechillâh: Allah için, Allah r›zas›-
na.
Malikü’l-Mülk-ü Zülcelâl-i Velik-
ram: sonsuz büyüklük, haflmet,
güzellik, ikram ve bütün mülkün
gerçek sahibi olan Allah.
maruf: bilinen.
melâike: melekler.
meflhur: tan›nm›fl.
muhtaç: ihtiyaç içinde bulunan.

muvazzaf: vazifeli, görevli.
münasebat-› fledide: fliddetli
münasebetler.
nam›na: ad›na, yerine.
nebatat: bitkiler.
nefis: can, hayvan nefsi, can›.
nev(i): cins, tür; çeflit.
Rahman: rahmeti bütün her-

kese yay›lan rahmet sahibi
Allah.
Rezzak-› Kerîm: ikram sahibi
olan r›z›k verici; Cenab-› Hak.
r›z›k: hayat› devam ettirme-
ye yetecek miktarda yiyecek.
saray-› kâinat: kâinat saray›.
sikke: damga, niflan.

flairâne: flairce.

taife: tak›m, k›s›m.

tasarruf-u hakikî: gerçek ta-
sarruf, gerçek kullan›m, haki-
kî yönetme, idare etme.

ubudiyet: kulluk.

z›mn: iç.
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HAfi‹YE: Bülbül flairâne konufltu¤u için flu bahsimiz de bir parça flairâne
düflüyor. Fakat hayal de¤il, hakikattir.



• Dördüncüsü: Nev-i hayvanat›n nebatata derece-i afl-
ka vas›l olan fliddet-i ihtiyac›n› nebatat›n güzel yüzlerine
karfl› mübarek bafllar› üstünde beyan etmektir.

• Beflincisi: Malikü’l-Mülk-ü Zülcelâl-i Velcemal-i Velik-
ram’›n bârgâh-› merhametine en lâtif bir tesbihi, en lâtif
bir flevk içinde, gül gibi en lâtif bir yüzde takdim etmek-
tir.

‹flte, flu befl gayeler gibi baflka manalar da vard›r. fiu
manalar ve flu gayeler, bülbülün Hak Sübhanehü ve Te-
âlâ’n›n hesab›na etti¤i amelin gayesidir. Bülbül kendi di-
liyle konuflur. Biz flu manalar› onun hazin sözlerinden
fehmediyoruz. Melâike ve ruhaniyat›n fehmettikleri gibi
kendisi kendi na¤amat›n›n manas›n› tamamen bilmese
de fehmimize zarar vermez. “Dinleyen söyleyenden da-
ha iyi anlar” meflhurdur. Hem, bülbül flu gayeleri tafsilâ-
t›yla bilmemesinden, olmamas›na delâlet etmiyor. Lâ-
akal, saat gibi sana evkat›n› bildirir; kendisi bilmiyor ne
yap›yor. Bilmemesi senin bildi¤ine zarar vermez.

Amma o bülbülün cüz’î maafl› ise, o tebessüm eden ve
gülen güzel gül çiçeklerinin müflahedesiyle ald›¤› zevk ve
onlarla muhavere ve konuflmak ve dertlerini dökmekle
ald›¤› telezzüzdür. Demek onun na¤amat-› hazinesi, hay-
vanî teellümattan gelen teflekkiyat de¤il, belki atâyâ-i
Rahmaniyeden gelen bir teflekküratt›r.

Bülbüle nahli, fahli, ankebut ve nemli; yani ar› ve va-
s›ta-i nesil erkek hayvan ve örümcek ve kar›nca ve he-
vam ve küçük hayvanlar›n bülbüllerini k›yas et. Her biri-
nin amellerinin bülbül gibi çok gayeleri var. Onlar için de 
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lâakal: en az.
lâtif: hofl, güzel.
Malikü’l-Mülk-ü Zülcelâl-i Velik-
ram: sonsuz büyüklük, haflmet,
güzellik, ikram ve bütün mülkün
gerçek sahibi olan Allah.
mana: anlam.
melâike: melekler.
meflhur: tan›nm›fl.
muhavere: konuflma.
mübarek: mutlu, kutlu.
müflahede: seyretme.
na¤amat: güzel ses.
na¤amat-› hazine: üzüntü veren
na¤meler, sesler.
nahl: bal ar›s›.
nebatat: bitkiler.
neml: kar›nca.
nev-i hayvanat: hayvan çeflitleri.
ruhaniyat: maddî cisim tafl›ma-
yan varl›klar—melek, cin gibi.
flevk: keyif, nefle sevinç.
fliddet-i ihtiyaç: afl›r› derecede
gereksinim duyma.
tafsilât: aç›klamalar, etrafl› bilgi-
ler.
takdim: sunma.
tebessüm: hafifçe gülme; gülüm-
seme.
teellümat: teellümler, elemler.
telezzüz: lezzetlenme.
tesbih: Cenab-› Hakk› flan›na lâ-
y›k ifadelerle anma.
teflekkiyat: teflekkiler, flikâyetler.
teflekkürat: memnuniyet ve flü-
kür ifade etmeler.
vas›l: ulaflan, kavuflan.
vas›ta-i nesil: üreme arac›.

amel: fiil, ifl.
ankebut: örümcek.
atâyâ-i Rahmaniye: Cenab-›
Hakk›n ba¤›fl ve ihsanlar›, he-
diyeleri.
bârgâh-› merhamet: yüce di-
van, merhamet dilenecek yü-
ce huzur.

beyan: anlatma.
cüz’î: az.
delâlet: alâmet, iflaret.
derece-i aflk: aflk derecesi.
evkat: vakitler.
fahl: hayvanlar›n erkek cins-
lerinin ortak ad›.
fehim: anlama.

gaye: maksat.
Hak Sübhanehü ve Teâlâ:
hakk›n ta kendisi, her türlü
kusur ve eksiklikten uzak ve
yüce olan Allah.
hazin: hüzün veren, ac›kl›.
hevam: böcekler, haflereler.
k›yas: karfl›laflt›rma.



birer maafl-› cüz’î hükmünde birer zevk-i mahsus, hiz-
metlerinin içinde derç edilmifltir. O zevk ile sanat-› Rab-
baniyedeki mühim gayelere hizmet ediyorlar. Nas›l ki bir
sefine-i sultaniyede bir nefer dümencilik edip, bir cüz’î
maafl al›r; öyle de, hizmet-i Sübhaniyede bulunan bu
hayvanat›n, birer cüz’î maafllar› vard›r.

BÜLBÜL BAHS‹NE B‹R TET‹MME

Sak›n zannetme ki, bu ilân ve dellâll›k ve tesbihat›n
na¤amat›yla teganni bülbüle mahsustur. Belki, ekser en-
va›n her bir nev’inin bülbül misali bir s›n›f› var ki, o
nev’in en lâtif hissiyat›n›, en lâtif bir tesbih ile, en lâtif
sec’alarla temsil edecek birer lâtif ferdi veya efrad› bulu-
nur. Hususan sinek ve böceklerin bülbülleri hem çoktur,
hem çeflit çeflittirler ki, onlar bütün kula¤› bulunanlar›n
en küçük hayvandan en büyü¤üne kadar olanlar›n baflla-
r›nda tesbihatlar›n› güzel sec’alarla onlara iflittirip, onlar›
mütelezziz ediyorlar.

Onlardan bir k›sm› leylîdir; gecede sükûta dalan ve sü-
kûnete giren bütün küçük hayvanlar›n kasidehan enisle-
ri, gecenin sükûnetinde ve mevcudat›n sükûtunda onla-
r›n tatl› sözlü nutukhanlar›d›r ve o meclis-i halvette olan
zikr-i hafînin dairesinde birer kutuptur ki, her birisi onu
dinler, kendi kalpleriyle Fât›r-› Zülcelâl’lerine bir nevi zi-
kir ve tesbih ederler.

Di¤er bir k›sm›, neharîdir; gündüzde a¤açlar›n minber-
lerinde, bütün zîhayatlar›n bafllar›nda, yaz ve bahar mev-
simlerinde yüksek avazlar›yla, lâtif na¤amat ile, sec’al› 

avaz: ses, ba¤›rt›.
bahis: mevzu.
cüz’î: az.
dellâl: ilân edici.
derç: toplama, biriktirme.
efrat: fertler, flah›slar.
ekser: ço¤u, çokça.
enis: dost.
enva: çeflitler.
Fât›r-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve benzeri olmayan fleyle-
ri yaratan Allah.
fert: kifli, flah›s.
gaye: maksat, amaç.
hayvanat: hayvanlar.
hissiyat: hisler, duygular.
hizmet-i Sübhaniye: kusur ve
eksiklikten münezzeh olan Yüce
Yarat›c›n›n, f›trata koydu¤u gö-
rev.
hususan: bilhassa, özellikle.
kasidehan: kaside okuyan.
kutup: lider, seçilmifl.
lâtif: hofl, güzel.
leylî: gececi.
maafl-› cüz’î: az bir maafl.
mahsus: has olan, özel.
meclis-i halvet: bafl bafla kal›nan
meclis.
mevcudat: varl›klar, mahlûklar.
minber: camide hatibin hutbe
okudu¤u merdivenli kürsü.
misal: benzer.
mühim: önemli.
mütelezziz: lezzet alan, hoflla-
nan.

na¤amat: na¤meler, güzel
sesler.
nefer: bir adam, flah›s.
neharî: gündüzlü, gündüze
ait.
nev’i: çeflit, cins.
nutukhan: konuflma yapan.
sanat-› Rabbaniye: her fleyi
kendi ölçüleri içerisinde terbi-
ye eden Allah’›n sanat›.
sec’a: kumru, güvercin gibi

kufllar›n ötüflü, kafiyeye uy-
gun okuma.
sefine-i sultaniye: hükümda-
r›n gemisi.
sükûnet: durgunluk, sakinlik,
sessizlik.
sükût: sessizlik.
teganni: makamla flark› söy-
leme.
temsil etmek: ad›na davran-
mak, sembolü olmak.
tesbih: Allah’›n flan›n› yücelt-

me, noksan s›fatlardan uzak
tutma.
tesbihat: Cenab-› Hakk›n bü-
tün noksan s›fatlardan uzak
ve bütün kemal s›fatlara sa-
hip oldu¤unu ifade eden söz-
ler.
tetimme: ek, ilâve.
zevk-i mahsus: özel zevk.
zîhayat: hayat sahibi.
zikir: Allah’› anma.
zikr-i hafî: gizli zikir.
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tesbihat ile, Rahmanirrahîm’in rahmetini ilân ediyorlar.
Güya bir zikr-i cehrî halkas›n›n bir reisi gibi, iflitenlerin
cezbelerini tahrik ediyorlar ki, o vakit iflitenlerin her biri-
si lisan-› mahsusuyla ve bir avaz-› hususî ile Fât›r-› Zülce-
lâl’inin zikrine bafllar.

Demek, her bir nevi mevcudat›n, hatta y›ld›zlar›n da
bir serzakiri ve nurefflan bir bülbülü var. Fakat, bütün bül-
büllerin en efdali ve en eflrefi ve en münevveri ve en bâ-
hiri ve en azîmi ve en kerîmi ve sesçe en yüksek ve va-
s›fça en parlak ve zikirce en etem ve flükürce en eam ve
mahiyetçe en ekmel ve suretçe en ecmel, kâinat bosta-
n›nda arz ve semavat›n bütün mevcudat›n› lâtif secaat›y-
la, leziz na¤amat›yla, ulvî tesbihat›yla vecde ve cezbeye
getiren, nev-i beflerin andelib-i zîflan› ve benîâdemin bül-
bül-ü zülkur’ân›, Muhammed-i Arabîdir.

1 päÉnª«/∏°rùsàdG oπnªrLnGnh pInÓ°südG oπ°n†ranG /¬pdÉnãrenGnh /¬pd'G '=¤nYnh p¬r«n∏nY
Elhâs › l : Kâinat saray›nda hizmet eden hayvanat, ke-

mal-i itaatle evamir-i tekviniyeye imtisal edip, f›tratlar›n-
daki gayeleri güzel bir vecihle ve Cenab-› Hakk›n nam›y-
la izhar ederek, hayatlar›n›n vazifelerini bedî bir tarz ile
Cenab-› Hakk›n kuvvetiyle ifllemekle ettikleri tesbihat ve
ibadat, onlar›n hedâyâ ve tahiyyatlar›d›r ki, Fât›r-› Zülce-
lâl ve Vahib-i Hayat dergâh›na takdim ediyorlar.

Üçüncü k›s›m ameleler, nebatat ve cemadatt›r. Onla-
r›n cüz-i ihtiyarîleri olmad›¤› için, maafllar› yoktur. Amel-
leri, “halisen livechillâh”t›r ve Cenab-› Hakk›n iradesiyle 
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ram edilen, sayg›n.
eflref: en flerefli.
etem: tam.
evamir-i tekviniye: Allah’›n tabi-
atta geçerli emir ve kanunlar›.
Fât›r-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve benzeri olmayan fleyle-
ri yaratan Allah.
f›trat: yarat›l›fl, mizaç.
gaye: amaç, maksat.
halisen livechillâh: saf ve temiz
bir flekilde, Allah'›n r›zas›n› göse-
terek.
hedâyâ: hediyeler.
hizmet: çal›flma, çabalama.
ibadat: ibadetler.
imtisal: emre tamamen uyma.
irade: dileme.
izhar: aç›¤a vurma.
kâinat: yarat›lm›fl olan bütün
âlemler.
kemal-i itaat: tam itaat, ba¤l›l›k.
lâtif: güzel, hofl.
leziz: çok lezzetli.
lisan-› mahsus: özel dil.
mahiyet: nitelik, iç yüz.
mevcudat: mahlûklar, yarat›klar,
var olan her fley.
münevver: nurlu, parlak.
na¤amat: na¤meler, sesler.
nam: ad, flan.
nebatat: bitkiler.
nev-i befler: insanl›k, bütün in-
sanlar.
nevi: çeflit, cins.
nurefflan: nur saçan.
peygamber: Allah’›n elçisi, haber-
ci.
Rahmanirrahîm: çok flefkatli,
merhametli, kullar›n› esirgeyip r›-
z›kland›ran Cenab-› Hak.
rahmet: flefkat etme, merhamet
etme.
salâvat: Hz. Muhammed’e rah-
met ve esenlik dileme.
secaat: kafiyeli okuma.
semavat: semalar, gökler.
serzakir: zikredenlerin bafl›.
suret: biçim, tarz, flekil.
flükür: Allah’›n nimetlerine karfl›
memnunluk gösterme.
tahiyyat: manen sunulan bütün
hediyeler, selâmlar, dualar.
tahrik: harekete geçirme.
takdim: sunma.
tarz: biçim, suret.
tesbihat: tesbihler; Allah’› eksik
s›fatlardan tenzih etmeler.
ulvî: yüksek, yüce.
Vahib-i Hayat: hayat ba¤›fllayan,
karfl›l›ks›z veren Allah.
vas›f: nitelik, özellik.
vecd: ‹lâhî aflk›n insan›n her yan›-
n› sarmas›.
vecih: lây›k, münasip yön.
zikir: Allah’› zikretmek, anmak.
zikr-i cehrî: yüksek sesle yap›lan
zikir, anma.

amel: ifl, fiil.
andelib-i zîflan: flan sahibi
bülbül.
avaz-› hususî: özel, kifliye
has ses.
azîm: büyük, yüce.
bâhir: aflikâr, aç›k.
bedî: güzel.

benîâdem: âdemo¤ullar›, in-
sanlar.
bülbül-ü zülkur’ân: Kur’ân
sahibi bülbül.
cemadat: cans›zlar.
cezp: kendine do¤ru çekme,
çekilme.
cüz-i ihtiyarî: diledi¤i gibi

hareket edebilme gücü.
dergâh: huzur.
eam: umumî, genifl, genel.
ecmel: en güzel.
efdal: faziletli.
ekmel: en mükemmel.
elhâs›l: netice itibar›yla.
en kerîm: kendisine çokça ik-

1. Ona, âline ve benzerleri olan di¤er peygamberlere en üstün salâvatlar ve en güzel selâm-
lar eyle.



ve ismiyle ve hesab›yla ve havl ve kuvvetiyledir. Fakat ne-
batat›n gidiflatlar›ndan hissolunuyor ki, onlar›n vezaif-i
telkih ve tevlitte ve meyvelerin terbiyesinde bir çeflit te-
lezzüzatlar› var.

Fakat, hiç teellümata mazhar de¤iller. Hayvan, muh-
tar oldu¤u için, lezzet ile beraber elemi de var. Cemadat
ve nebatat›n amellerinde ihtiyar gelmedi¤i için eserleri
de ihtiyar sahibi olan hayvanlar›n amellerinden daha
mükemmel oluyor. ‹htiyar sahibi olanlar›n içinde, ar› em-
sali gibi vahiy ve ilham ile tenevvür edenlerin amelleri,
cüz-i ihtiyarîsine itimat edenlerin amellerinden daha mü-
kemmeldir.

Yeryüzünün tarlas›nda nebatat›n her bir taifesi, lisan-›
hâl ve istidat diliyle Fât›r-› Hakîm’den sual ediyorlar, dua
ediyorlar ki, “Yâ Rabbena! Bize kuvvet ver ki, yeryüzü-
nün her bir taraf›nda taifemizin bayra¤›n› dikmekle, sal-
tanat-› rububiyetini lisan›m›zla ilân edelim; ve rûy-i arz
mescidinin her bir köflesinde Sana ibadet etmek için bi-
ze tevfik ver ve meflhergâh-› arz›n her bir taraf›nda Se-
nin Esma-i Hüsnan›n nak›fllar›n›, Senin bedî ve antika
sanatlar›n› kendi lisan›m›zla teflhir etmek için bize bir re-
vaç ve seyahate iktidar ver” derler.

Fât›r-› Hakîm onlar›n manevî dualar›n› kabul edip—ki,
bir taifenin tohumlar›na k›ldan kanatç›klar verir—her ta-
rafa uçup gidiyorlar, taifeleri nam›na esma-i ‹lâhiyeyi
okutturuyorlar—ekser dikenli nebatat ve bir k›s›m sar› çi-
çeklerin tohumlar› gibi. Ve bir k›sm›na da, insana lâz›m 

amel: ifl, fiil.
antika: k›ymetli, de¤erli eser.
bedî: eflsiz güzel.
cemadat: cans›zlar.
cüz-i ihtiyarî: diledi¤i gibi hare-
ket edebilme gücü.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ekser: daha çok, ço¤unlukla.
elem: ac›, a¤r›, ›zt›rap.
emsal: örnekler.
Esma-i Hüsna: Allah’›n güzel
isimleri.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
Fât›r-› Hakîm: her fleyi bir mak-
sada uygun ve hikmetle benzer-
siz bir flekilde yaratan Allah.
gidiflat: gidifller, hâl.
havl: güç, kuvvet.
ibadet: Allah’a karfl› kulluk vazi-
fesini yapma.
ihtiyar: irade, kendi iste¤iyle seç-
me ve hareket etme.
iktidar: güç yetirme, kuvvet sahi-
bi olma.
ilân: aç›klamak, herkese duyur-
mak.
ilham: kalbe gelme, gönüle do-
¤an fley.
istidat: kabiliyet, yetenek.
itimat: güvenme.
lisan: dil.
lisan-› hâl: bir fleyin duruflu ve
görünüflü ile bir mana ifade et-
mesi.
manevî: maddî olmayan, mana-
ya ait.
mazhar: zuhur yeri, ortaya ç›k›p
görünme yeri.
mescit: ibadet edilecek yer.
meflhergâh-› arz: yeryüzü sergi-
si.
muhtar: hareketinde serbest
olan.
mükemmel: kâmil, noksans›z.

nam: ad, isim.
nebatat: bitkiler.
revaç: de¤er, geçerlik, mak-
buliyet.
rûy-i arz: yeryüzü.
saltanat-› rububiyet: Allah’›n
kâinat› terbiye ve idare edici-
lik s›fât›n›n saltanat›.

sual: soru.
taife: s›n›f, familya.
taraf: yer, yöre.
teellümat: s›k›nt›lar, elemler.
telezzüzat: lezzetlenme.
tenevvür: nurlanma.
terbiye: yetifltirme, büyütme.
teflhir: sergileme, gösterme.

tevfik: Allah’›n yard›m›.
tevlit: üretme, do¤urma.
vahiy: bir fikrin, hakikatin ve-
ya emrin Allah taraf›ndan
peygambere bildirilmesi.
vezaif-i telkih: afl›lama göre-
vi.
Yâ Rabbena: Ey Rabbimiz.
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veya hofluna gidecek güzel et veriyor, insan› ona hizmet-
kâr edip her tarafa ekiyor. Baz› taifelerine de, hazmol-
mayacak sert bir kemik üstünde hayvanlar yutacak bir et
veriyor ki; hayvanlar onu çok taraflara da¤›t›yorlar. Ba-
z›lara da çengelcikleri verip; her temas edene yap›fl›yor,
baflka yerlere giderek taifesinin bayra¤›n› dikerler, Sâni-i
Zülcelâl’in antika sanat›n› teflhir ediyorlar. Ve bir k›sm›na
da, ac› dü¤elek denilen nebatat gibi, saçmal› tüfek gibi
bir kuvvet verir ki, vakti geldi¤i zaman onun meyvesi
olan h›yarc›k düfler, saçmalar gibi bir kaç metre yerlere
tohumcuklar›n› atar, zer’ eder, Fât›r-› Zülcelâl’in zikir ve
tesbihini kesretli lisanlarla söylettirmeye çal›fl›rlar; ve ha-
keza, k›yas et.

Fât›r-› Hakîm ve Kadir-i Alîm kemal-i intizamla, her
fleyi güzel yaratm›fl, güzel teçhiz etmifl, güzel gayelere
tevcih etmifl, güzel vazifelerle tavzif etmifl, güzel tesbihat
yapt›r›yor, güzel ibadet ettiriyor. Ey insan! ‹nsan isen, flu
güzel ifllere tabiat›, tesadüfü, abesiyeti, dalâleti kar›flt›r-
ma; çirkin etme, çirkin yapma, çirkin olma.

Dördüncü k›s›m, insand›r. fiu kâinat saray›nda bir ne-
vi hademe olan insanlar, hem melâikeye benzer, hem
hayvanata benzer. Melâikeye, ubudiyet-i külliyede, neza-
retin flümulünde, marifetin ihatas›nda, rububiyetin dellâl-
l›¤›nda meleklere benzer; belki insan daha camidir. Fa-
kat, insan›n flerire ve ifltihal› bir nefsi bulundu¤undan,
melâikenin hilâf›na olarak, pek mühim terakkiyat ve te-
denniyata mazhard›r. Hem, insan, amelinde nefsi için bir
haz ve zat› için bir hisse arad›¤› için, hayvana benzer.
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hisse: pay.
hizmetkâr: hizmetçi.
ibadet: Allah’a karfl› kulluk vazi-
fesini yapma.
ihata: kuflatma.
ifltiha: fazla istek; arzu.
Kadir-i Alîm: her fleyi bilen, her
fleye gücü yeten Allah.
kâinat: bütün âlemler.
kemal-i intizam: intizam›n mü-
kemmel oluflu.
kesret: çokluk.
k›yas: karfl›laflt›rma.
lisan: dil.
marifet: bilgi.
mazhar: nail olma.
melâike: melekler.
melek: Allah’›n nurdan yaratt›¤›
görülemeyen, Allah’›n emirlerine
tam itaat eden mahlûk.
mühim: önemli.
nebatat: bitkiler.
nefis: kötü vas›flar› nitelikleri
kendinde toplayan, kötülü¤e
sevk eden, flehevî istekleri kam-
ç›lay›p hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nevi: çeflit.
nezaret: gözetme, kontrol.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n her-
kesi ve her fleyi içine alan engin
terbiye ve idaresi.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi, her fleyi sanatla yaratan
Allah.
saray: devlet baflkanlar›n›n otur-
du¤u büyük yap›.
flerir: flerli.
flümul: içine alma, kapsama.
taife: s›n›f, familya.
tavzif: görevlendirme, vazifelen-
dirme.
teçhiz: donatma.
tedenniyat: tedenniler, gerileme-
ler.
temas: de¤mek.
terakkiyat: terakkiler, yükselifl-
ler.
tesadüf: rastlant›.
tesbih: Allah’›n flan›n› yüceltme,
noksan s›fatlardan uzak tutma.
tesbihat: tesbihler; Allah’› eksik
s›fatlardan tenzih etmeler.
teflhir: sergileme, gösterme.
tevcih: yöneltme.
ubudiyet-i külliye: büyük, genifl
ve umumî kulluk.
vazife: görev.
zat: kendi.
zer’: tohum ekme, saçma.
zikir: Allah’› anma.

abesiyet: faydas›z ve gayesiz
olufl.
amel: fiil, ifl.
antika: k›ymetli, de¤erli.
cami: toplayan, ihtiva eden.
dalâlet: do¤ru yoldan ayr›l-
ma.
dellâl: ilân edici.

dü¤elek: yaban kavunu.
Fât›r-› Hakîm: her fleyi bir
maksada uygun ve hikmetle
benzersiz bir flekilde yaratan
Allah.
Fât›r-› Zülcelâl: sonsuz bü-
yüklük sahibi ve benzeri ol-
mayan fleyleri hikmetle yara-

tan Allah.
gaye: maksat.
hademe: hizmetçiler.
hakeza: böylece, bunun gibi.
hayvanat: hayvanlar.
haz: lezzet zevk.
haz›m: sindirim.
hilâf: ters, z›t.



Öyle ise, insan›n iki maafl› var: Biri cüz’îdir, hayvanî-
dir, muacceldir; ikincisi melekîdir, küllîdir, müecceldir.
fiimdi, insan›n vazifesiyle maafl› ve terakkiyat ve teden-
niyat›, geçen yirmi üç adet Sözlerde k›smen geçmifltir;
hususan On Birinci ve Yirmi Üçüncüde daha ziyade be-
yan edilmifl.

Onun için flurada ihtisar ederek kap›y› kap›yoruz. Er-
hamürrâhimîn’den rahmet kap›lar›n› bize açmas›n› ve flu
sözün tekmiline tevfikini refik eylemesini niyaz ile, kusu-
rumuzun ve hatam›z›n aff›n› talep ile hatmediyoruz.

Beflinci Dal
Beflinci Dal›n “Befl Meyve”si var.

B‹R‹NC‹ MEYVE: Ey nefisperest nefsim, ey dünyaperest
arkadafl›m! Muhabbet, flu kâinat›n bir sebeb-i vücududur,
hem flu kâinat›n rab›tas›d›r, hem flu kâinat›n nurudur,
hem hayat›d›r. ‹nsan kâinat›n en cami bir meyvesi oldu-
¤u için, kâinat› istilâ edecek bir muhabbet, o meyvenin
çekirde¤i olan kalbine derç edilmifltir. ‹flte flöyle nihayet-
siz bir muhabbete lây›k olacak, nihayetsiz bir kemal sa-
hibi olabilir.

‹flte, ey nefis ve ey arkadafl! ‹nsan›n, havfa ve muhab-
bete alet olacak iki cihaz, f›trat›nda derç olunmufltur.
Alâküllihâl, o muhabbet ve havf, ya halka veya Hâl›k’a
müteveccih olacak. Hâlbuki halktan havf ise, elîm bir be-
liyyedir; halka muhabbet dahi belâl› bir musibettir. Çün-
kü, sen öylelerden korkars›n ki, sana merhamet etmez 

af: ba¤›fllama.
alâküllihâl: ister istemez.
beliyye: felâket, belâ.
beyan: anlatma.
cami: toplayan, ihtiva eden.
cihaz: alet.
cüz’î: az, k›ymetsiz.
derç: koyma, yerlefltirme.
dünyaperest: dünyaya düflkün.
elim: ac›.
Erhamürrâhimîn: merhamet e-
denlerin en merhametlisi olan
Allah.
f›trat: yarat›l›fl, mizaç.
Hâl›k: her fleyi yoktan var eden,
yarat›c›; Allah.
hata: yanl›fl.
hatim: sona erdirmek, bitirmek.
nefisperest: nefsin arzular›na afl›r›
derecede uyan.
havf: korku.
hayvanî: hayvanca.
hususan: bilhassa, özellikle.
ihtisar: k›sa kesme, özetleme.
istilâ: kaplama, ele geçirme.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kemal: yetkinlik, mükemmellik.
k›smen: k›smî olarak.
kusur: eksiklik.
küllî: külle ilgili, umumî.
lây›k: uygun, yak›fl›r.
melekî: meleklerdeki gibi, me-
lekçe.
merhamet: ac›ma, esirgeme,
rahmet etme, esirgeme.
muaccel: peflin.
muhabbet: sevgi.
musibet: belâ, bafla gelen ac› du-
rumlar.

müeccel: sonraya b›rak›lm›fl.
müteveccih: yönelen.
nefis: kötü vas›flar› nitelikleri
kendinde toplayan, kötülü¤e
sevk eden, flehevî istekleri
kamç›lay›p hay›rl› ifllerden al›-
koyan güç.
nefisperest: nefsine düflkün,

nefsini seven.
nihayetsiz: sonsuz.
niyaz: dua.
nur: ziya, ›fl›k.
rab›ta: ba¤.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esir-
gemesi.
refik: yard›mc›.

sebeb-i vücut: varl›k sebebi.
talep: istek.
tedenniyat: gerilemeler.
tekmil: tamamlamak.
terakkiyat: ilerlemeler.
tevfik: Allah’›n yard›m›.
vazife: görev.
ziyade: fazla.

574 | SÖZLERY‹RM‹ DÖRDÜNCÜ SÖZ



veya senin istirham›n› kabul etmez. fiu hâlde, havf elîm
bir belâd›r.

Muhabbet ise, sevdi¤in fley, ya seni tan›maz, Allaha›s-
marlad›k demeyip gider (gençli¤in ve mal›n gibi); ya mu-
habbetin için seni tahkir eder. Görmüyor musun ki, me-
cazî aflklarda yüzde doksan dokuzu mâflukundan flikâyet
eder. Çünkü, Samed âyinesi olan bât›n-› kalp ile, sanem-
misal dünyevî mahbuplara perestifl etmek, o mahbupla-
r›n nazar›nda sakildir ve istiskal eder, reddeder. Zira f›t-
rat, f›trî ve lây›k olmayan fleyi reddeder, atar. (fiehevanî
sevmekler, bahsimizden hariçtir.)

Demek, sevdi¤in fleyler ya seni tan›m›yor, ya seni tah-
kir ediyor, ya sana refakat etmiyor, senin ra¤m›na müfa-
rakat ediyor. Madem öyledir, bu havf ve muhabbeti, öy-
le birisine tevcih et ki, senin havf›n lezzetli bir tezellül ol-
sun, muhabbetin zilletsiz bir saadet olsun.

Evet, Hâl›k-› Zülcelâl’inden havf etmek, Onun rahme-
tinin flefkatine yol bulup iltica etmek demektir. Havf, bir
kamç›d›r; Onun rahmetinin kuca¤›na atar. Malûmdur ki,
bir valide, meselâ, bir yavruyu korkutup, sinesine celp
ediyor. O korku, o yavruya gayet lezzetlidir. Çünkü, flef-
kat sinesine celp ediyor. Hâlbuki, bütün validelerin flef-
katleri, rahmet-i ‹lâhiyenin bir lem’as›d›r. Demek, havful-
lahta bir azîm lezzet vard›r.

Madem havfullah›n böyle lezzeti bulunsa, muhabbetul-
lahta ne kadar nihayetsiz lezzet bulundu¤u malûm olur.
Hem, Allah’tan havf eden, baflkalar›n kasavetli, belâl› 
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kasavetli: kayg›, üzüntü, keder
veren.
lem’a: par›lt›.
lezzet: zevk, haz.
mahbup: sevgili.
malûm: bilinen.
mâfluk: sevgili.
mecazî: hakikî olmayan.
muhabbetullah: Allah sevgisi.
müfarakat: ayr›lma.
nazar: bak›fl.
nihayetsiz: sonsuz.
perestifl: tapma, afl›r› sevgi.
ra¤m›na: aksine, z›dd›na; ra¤-
men.
rahmet: merhamet etme, flefkat
gösterme.
rahmet-i ‹lâhiye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
red: reddetme.
refakat: arkadafll›k, yoldafll›k.
saadet: mutluluk.
sakil: can s›k›c›, çirkin.
Samed: her fley kendisine muh-
taç oldu¤u hâlde, kimseye ve hiç-
bir fleye muhtaç olmayan Allah.
sanemmisal: put gibi.
sine: gö¤üs, yürek.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi, ac›yarak
merhamet etme.
flehevanî: nefsanî arzularla ilgili.
tahkir: hakaret etme, horlama.
tevcih: yöneltmek.
tezellül: alçalma, küçülme.
valide: ana, anne.
zillet: hakirlik, horluk, afla¤›l›k.
muhabbet: sevgi.
perestifl: afl›r› derecede sevme,
afl›r› sevgi.

Allah’a ›smarlamak: Allah’a
teslim etmek, Ona b›rakmak.
âyine: ayna.
azîm: büyük, yüce.
bahis: konu.
bât›n-› kalp: kalbin içi.
celp: çekme.
dünyevî: dünyaya ait.

elîm: dert ve keder veren,
çok ac› verici.
f›trat: yarat›l›fl, mizaç.
f›trî: tabiî, do¤ufltan olan.
gayet: son derece.
Hâl›k-› Zülcelâl: “celâl, aza-
met ve kibriya sahibi yarat›c›”
anlam›nda Allah’›n bir s›fât›.

hariç: d›fl›nda.
havf: korku.
havfullah: Allah korkusu.
iltica: s›¤›nma.
istirham: merhamet isteme,
yalvarma.
istiskal: so¤uk davran›fllarla
hofllanmad›¤›n› belli etme.



havf›ndan kurtulur. Hem, Allah hesab›na oldu¤u için
mahlûkata etti¤i muhabbet dahi, firakl›, elemli olmuyor.

Evet, insan evvelâ nefsini sever, sonra akaribini, son-
ra milletini, sonra zîhayat mahlûklar›, sonra kâinat›, dün-
yay› sever; bu dairelerin her birisine karfl› alâkadard›r.
Onlar›n lezzetleriyle mütelezziz ve elemleriyle müteellim
olabilir. Hâlbuki, flu hercümerç âlemde ve rüzgâr devera-
n›nda hiçbir fley karar›nda kalmad›¤›ndan bîçare kalb-i
insan, her vakit yaralan›yor. Elleri yap›flt›¤› fleylerle, o
fleyler gidip ellerini paral›yor, belki kopar›yor. Daima ›z-
t›rap içinde kal›r, yahut gaflet ile sarhofl olur.

Madem öyledir, ey nefis, akl›n varsa bütün o muhab-
betleri topla, hakikî sahibine ver, flu belâlardan kurtul. fiu
nihayetsiz muhabbetler, nihayetsiz bir kemal ve cemal
sahibine mahsustur; ne vakit hakikî sahibine verdin, o
vakit bütün eflyay› Onun nam›yla ve Onun âyinesi oldu-
¤u cihetle ›zt›raps›z sevebilirsin. Demek, flu muhabbet
do¤rudan do¤ruya kâinata sarf edilmemek gerektir. Yok-
sa, muhabbet, en leziz bir nimet iken, en elîm bir nikmet
olur.

Bir cihet kald› ki, en mühimi de odur ki:

Ey nefis, sen muhabbetini kendi nefsine sarf ediyor-
sun. Sen, kendi nefsini kendine ma’bud ve mahbup ya-
p›yorsun. Her fleyi nefsine feda ediyorsun. Âdeta bir ne-
vi rububiyet veriyorsun. Hâlbuki, muhabbetin sebebi, ya
kemaldir—zira kemal zat›nda sevilir—yahut menfaattir,
yahut lezzettir, veyahut hayriyettir, ya bunlar gibi bir se-
bep taht›nda muhabbet edilir.

akarip: yak›nlar, akrabalar.
alâkadar: ilgili, münasebetli.
âlem: tüm varl›klar.
âyine: ayna.
belâ: s›k›nt›, zahmet.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cemal: güzellik.
cihet: sebep, yön.
deveran: dönüp dolaflma.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
elîm: çok dert ve keder veren.
evvelâ: her fleyden önce.
feda: u¤runa verme.
firak: ayr›l›k, hicran.
gaflet: gafillik, Allah’tan uzaklafl›p
nefsinin arzular›na dalmak.
hakikî: gerçek.
havf: korku.
hayriyet: hay›rl› olma.
hercümerç: darmada¤›n›k.
›zt›rap: s›k›nt› ve ac› içinde olma.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kalb-i insan: insano¤lunun kalbi.
kemal: olgunluk, yetkinlik, mü-
kemmellik.
leziz: çok lezzetli.
ma’bud: kendisine ibadet olunan,
Allah.
mahbup: sevgili.
mahlûk: Allah taraf›ndan yarat›l-
m›fl, yarat›k.
mahlûkat: Allah taraf›ndan yara-
t›lanlar.
mahsus: bir fleye veya kifliye has
olan.
menfaat: fayda.
millet: aralar›nda din, dil, duygu,

ortak tarih, ülkü, gelenek ve
görenek birli¤i olan insan top-
lulu¤u.
muhabbet: sevgi, sevme.
mühim: önemli.
müteellim: elemli, hüzünlü.
mütelezziz: lezzet alan.
nam: ad, flan.

nefis: kötü vas›flar› nitelikleri
kendinde toplayan, kötülü¤e
sevk eden, flehevî istekleri
kamç›lay›p hay›rl› ifllerden al›-
koyan güç.
nevi: çeflit.
nihayetsiz: sonsuz.
nikmet: fliddetli ceza.

nimet: ihsan.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n
herkesi ve her fleyi içine alan
engin terbiye ve idaresi.
sarf: harcama.
taht›nda: alt›nda.
yahut: veya.
zîhayat: hayat sahibi.
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fiimdi, ey nefis! Birkaç sözde kat’î ispat etmifliz ki, as›l
mahiyetin kusur, naks, fakr, aczden yo¤rulmufltur ki, zul-
met karanl›¤›n derecesi nispetinde nurun parlakl›¤›n›
gösterdi¤i gibi, z›ddiyet itibar›yla sen onlarla Fât›r-› Zül-
celâl’in kemal, cemal, kudret ve rahmetine âyinedarl›k
ediyorsun.

Demek ey nefis! Nefsine muhabbet de¤il, belki adavet
etmelisin, veyahut ac›mal›s›n, veyahut mutmainne olduk-
tan sonra flefkat etmelisin. E¤er nefsini seversen—çünkü
senin nefsin lezzet ve menfaatin menfleidir; sen de, lez-
zet ve menfaatin zevkine meftunsun—o zerre hükmün-
de olan lezzet ve menfaat-i nefsiyeyi nihayetsiz lezzet ve
menfaatlere tercih etme. Y›ld›z böce¤i gibi olma. Çünkü
o, bütün ahbab›n› ve sevdi¤i eflyay› karanl›¤›n vahfletine
gark eder, nefsinde bir lem’ac›k ile iktifa eder. Zira, nef-
sî olan lezzet ve menfaatinle beraber bütün alâkadar ol-
du¤un ve bütün menfaatleriyle intifa etti¤in ve saadetle-
riyle mes’ut oldu¤un mevcudat ve bütün kâinat›n menfa-
atleri, nimetleri iltifat›na tâbi bir Mahbub-u Ezelî’yi sev-
mekli¤in lâz›md›r; tâ hem kendinin, hem bütün onlar›n
saadetleriyle mütelezziz olas›n. Hem, Kemal-i Mutlak’›n
muhabbetinden ald›¤›n nihayetsiz bir lezzeti alas›n.

Zaten sana, sende senin nefsine olan fledit muhabbe-
tin, Onun zat›na karfl› muhabbet-i zatiyedir ki, sen suiis-
timal edip kendi zat›na sarf ediyorsun. Öyle ise, nefsin-
deki ene’yi y›rt, hüve’yi göster. Ve kâinata da¤›n›k bütün
muhabbetlerin, Onun esma ve s›fât›na karfl› verilmifl bir 
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Kemal-i Mutlak: her yönüyle
tam mükemmel olan Allah.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
lem’ac›k: küçük par›lt›.
lezzet: zevk, haz.
Mahbub-u Ezelî: varl›¤›n›n bafl-
lang›c› olmayan ve bütün yarat›k-
lar taraf›ndan sevilen Allah.
mahiyet: neden ibaret oldu¤u,
nitelik.
meftun: tutkun.
menfaat: fayda.
menfaat-i nefsiye: nefse ait
menfaat.
menfle: kaynak.
mes’ut: bahtiyar.
mevcudat: var olan her fley.
muhabbet: sevme.
muhabbet-i zatiye: Allah’›n zat›-
na karfl› duyulan muhabbet, sev-
gi.
mutmainne: emin, tatmin olmufl.
mütelezziz: lezzet alan.
naks: noksanl›k, eksiklik.
nefis: can, sürekli kötülüklere
sevk eden flehvet ve gadap duy-
gular›n›n kayna¤›.
nihayetsiz: sonsuz.
nimet: ihsan, ba¤›fl.
nispet: ölçü.
nur: parlakl›k, ›fl›k.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi.
saadet: mutluluk.
sarf: harcama.
suiistimal: kötüye kullanma.
s›fât: nitelikler, vas›flar.
fledit: fliddetli.
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme.
tâbi: uyan, ba¤l›.
tercih: seçme.
vahflet: korku, güvensizlik.
zat: flah›s, kendi flahs›, nefsi.
z›ddiyet: karfl›tl›k.

acz: zay›fl›k, âcizlik.
adavet: düflmanl›k.
ahbap: dostlar.
alâkadar: ilgili, münasebetli.
âyinedar: yans›t›c›, aynal›k.
cemal: Cenab-› Hakk›n lütuf
ve ihsan› ile tecellisi.
derece: miktar.

ene: benlik.
esma: isimler.
fakr: fakirlik.
Fât›r-› Zülcelâl: sonsuz bü-
yüklük sahibi ve benzeri ol-
mayan fleyleri yaratan Allah.
gark: batma, bo¤ulma.
hüve: o; Allah‘a izafeten za-

mir.
iktifa: yetinme.
iltifat: gönlü hofl etme.
intifa etmek: faydalanmak.
kâinat: bütün âlemler.
kat’î: kesin.
kemal: olgunluk, mükem-
mellik.



muhabbettir; sen suiistimal etmiflsin. Cezas›n› da çeki-
yorsun. Çünkü, yerinde sarf olunmayan bir muhabbet-i
gayrimeflruan›n cezas›, merhametsiz bir musibettir. Rah-
manürrahîm ismiyle, hurilerle müzeyyen Cennet gibi, se-
nin bütün arzular›na cami bir meskeni, senin cismanî he-
vesat›na ihzar eden ve sair esmas›yla senin ruhun, kal-
bin, s›rr›n, akl›n ve sair letaifin arzular›n› tatmin edecek
ebedî ihsanat›n› o Cennette sana müheyya eden ve her
bir isminde manevî çok hazine-i ihsan ve kerem bulunan
bir Mahbub-u Ezelînin, elbette bir zerre muhabbeti kâ-
inata bedel olabilir; kâinat, Onun bir cüz’î tecelli-i mu-
habbetine bedel olamaz. Öyle ise, o Mahbub-u Ezelî’nin,
Kendi habibine söylettirdi¤i flu ferman-› ezelîyi dinle, itti-

ba et: 
1 *G oºoµ r̀Ñ`pÑrëoj /Êƒo©pÑsJÉna %G n¿ƒtÑpëoJ rºoà r̀æ òc r¿pG

‹K‹NC‹ MEYVE: Ey nefis! Ubudiyet, mukaddeme-i mükâ-
fat-› lâhika de¤il, belki netice-i nimet-i sab›kad›r. Evet, biz
ücretimizi alm›fl›z; ona göre hizmetle ve ubudiyetle mu-
vazzaf›z.

Çünkü, ey nefis! Hayr-› mahz olan vücudu sana giydi-
ren Hâl›k-› Zülcelâl sana ifltihal› bir mide verdi¤inden,
Rezzak ismiyle bütün mat’umat› bir sofra-i nimet içinde
senin önüne koymufltur.

Sonra, sana hassasiyetli bir hayat verdi¤inden, o ha-
yat dahi bir mide gibi r›z›k ister. Göz, kulak gibi bütün
duygular›n, eller gibidir ki, rûy-i zemin kadar genifl bir
sofra-i nimeti o ellerin önüne koymufltur.

bedel: karfl›l›k.
cami: toplayan, kaplayan.
Cennet: Allah’›n insanlara müjde-
ledi¤i, ölümden sonraki âlemde
bulunan; Allah'a inanan, günah ifl-
lememifl veya günahlar›ndan te-
mizlenmifl olanlar›n girece¤i, son-
suza kadar içinde kalacaklar› yer.
cismanî: cisim ve bedene ait.
cüz’î: küçük, az.
ebedî: zevalsiz, sonu olmayan.
esma: isimler.
ferman-› ezelî: varl›¤›n›n bafllan-
g›c› olmayan Allah’›n emri.
habip: sevgili.
Hâl›k-› Zülcelâl: yücelik, büyük-
lük sahibi yarat›c› anlam›nda, Al-
lah’›n bir s›fât›.
hassasiyet: pek hisli olmak, afl›r›
duyarl›l›k.
hayat: canl›l›k, dirilik.
hayr-› mahz: mutlak, tamamen
hay›r.
hazine-i ihsan: ihsan hazineleri.
hazine-i kerem: ikram hazinesi.
hevesat: hevesler.
huri: Cennet k›z›.
ihsanat: ihsanlar, nimetler.
ihzar: haz›rlama.
ifltiha: istek, ifltah.
ittiba: uymak, tâbi olmak.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
kerem: cömertlik, lütuf.
letaif: duygular.
mahbub-u ezelî: varl›¤›n›n bafl-
lang›c› olmayan ve bütün yarat›k-
lar taraf›ndan sevilen Allah.
mahbub-u ezelî: varl›¤›n›n bafl-
lang›c› olmayan ve bütün yarat›k-
lar taraf›ndan sevilen Allah.
manevî: manaya ait.
mat’umat: yiyecekler.
merhametsiz: ac›mas›z.
mesken: ikamet olunan, oturu-
lan.
muhabbet: sevgi.
muhabbet-i gayr-i meflrua: dine
uygun ve helâl olmayan sevgi.
mukaddeme-i mükâfat-› lâhika:
ileride verilecek mükâfatlar›n
bafllang›c›.
musibet: belâ, felâket.
muvazzaf: vazifeli, görevli.
müheyya: hâz›r.
müzeyyen: süslenmifl.
nefis: can, sürekli kötülü¤e sevk
eden, flehvet, gazap gibi duygula-
r›n kayna¤›.
netice-i nimet-i sab›ka: geçmifl
nimetlerin sonucu.
Rahmanürrahîm: sonsuz merha-
met sahibi ve her mahlûka karfl›
flefkat eden.
Rezzak: bütün yarat›lm›fllar›n r›z-
k›n› veren ve ihtiyaçlar›n› karfl›la-
yan Allah.
r›z›k: Allah’›n herkese lütuf ve ih-

san etti¤i nimetler.
ruh: hayat›n temeli ve sebebi
olan gayrimaddî cevher.
rûy-i zemin: yeryüzü.
sair: di¤er, baflka.
sarf: harcama.

s›r: kalbe konulan bir lâtife.
sofra-i nimet: nimet sofras›.
suiistimal: kötüye kullanma,
alet etme.
tatmin: doyurma.
tecelli-i muhabbet: Cenab-›

Hakk›n muhabbetinin kullar
üzerinde görülmesi.

ubudiyet: kulluk.

vücut: can, beden.

zerre: küçük parça.

1. E¤er Allah’› seviyorsan›z bana uyun ki, Allah da sizi sevsin. (Âl-i ‹mran Suresi: 31.)
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Sonra, manevî çok r›z›k ve nimetler isteyen insaniyeti
sana verdi¤inden, âlem-i mülk ve melekût gibi genifl bir
sofra-i nimet, o mide-i insaniyetin önüne ve akl›n eli ye-
tiflecek nispette sana açm›flt›r.

Sonra, nihayetsiz nimetleri isteyen ve hadsiz rahmetin
meyveleriyle tegaddi eden ve insaniyet-i kübra olan ‹slâ-
miyeti ve iman› sana verdi¤inden, daire-i mümkinat ile
beraber, Esma-i Hüsna ve S›fât-› Mukaddesenin dairesi-
ne flamil bir sofra-i nimet ve saadet ve lezzet sana fethet-
mifltir.

Sonra, iman›n bir nuru olan muhabbeti sana vermek-
le, gayr-i mütenahi bir sofra-i nimet ve saadet ve lezzet
sana ihsan etmifltir. Yani, cismaniyetin itibar›yla küçük,
zay›f, âciz, zelil, mukayyet, mahdut bir cüzsün. Onun ih-
san›yla, cüz’î bir cüzden, küllî bir küll-ü nuranî hükmüne
geçtin. Zira, hayat› sana vermekle, cüz’iyetten bir nevi
külliyete; ve insaniyeti vermekle, hakikî külliyete; ve ‹slâ-
miyeti vermekle, ulvî ve nuranî bir külliyete; ve marifet
ve muhabbeti vermekle, muhit bir nura seni ç›karm›fl.

‹flte ey nefis! Sen bu ücreti alm›fls›n. Ubudiyet gibi lez-
zetli, nimetli, rahatl›, hafif bir hizmetle mükellefsin. Hâl-
buki, buna da tembellik ediyorsun. E¤er yar›m yamalak
yapsan da, güya eski ücretleri kâfi gelmiyormufl gibi, çok
büyük fleyleri mütehakkimâne istiyorsun. Ve hem, “Ni-
çin duam kabul olmad›?” diye nazlan›yorsun. Evet, senin
hakk›n naz de¤il, niyazd›r. Cenab-› Hak, Cenneti ve sa-
adet-i ebediyeyi mahz-› fazl ve keremiyle ihsan eder.
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sanl›k mahiyeti.
insaniyet-i kübra: en büyük in-
sanl›k.
kâfi: yeterli olma.
küll-i nuranî: nurlu bir bütün.
küllî: umumî, geneli içine alan.
külliyet: bütünlük.
mahdut: s›n›rl›.
mahz-› fazl ve kerem: s›rf lütuf
ve ikram›n tâ kendisi.
manevî r›z›k ve nimet: iman, ‹s-
lâmiyet, güzel ahlâk gibi.
marifet: bilgi.
mide-i insaniyet: insanl›k midesi.
muhabbet: sevgi.
muhit: ihata eden, her fleyi kufla-
tan.
mukayyet: kay›tl›, ba¤l›.
mükellef: vazifeli, memur.
mütehakkimâne: hükmederce-
sine, zorbal›kla, hâkimiyet tak›na-
rak.
naz: kendini a¤›ra satma, nazlan-
ma.
nefis: sürekli kötülü¤e sevk
eden, flehvet ve gadap duygular›-
n›n kayna¤›.
nevi: çeflit.
nihayetsiz: sonsuz.
nimet: iyilik, ihsan, ba¤›fl.
nispet: ölçü.
niyaz: yalvarma, dua.
nur: par›lt›, ›fl›k.
nuranî: nurlu, parlak.
rahmet: merhamet etme, esirge-
me.
saadet: mutluluk.
saadet-i ebediye: ebedî mutlu-
luk.
sofra-i nimet: nimet sofras›.
s›fât-› mukaddese: mukaddes s›-
fatlar.
flamil: içine alan, kaplayan.
tegaddi: g›dalanma.
ubudiyet: kulluk.
ulvî: yüce, yüksek.
zelil: afla¤›, alçak.

âciz: güçsüz, zay›f.
âlem-i mülk ve melekût: cis-
manî ve ruhanî âlem.
Cenab-› Hak: Allah.
Cennet: Allah’›n insanlara
müjdeledi¤i, ölümden sonraki
âlemde bulunan; Allah'a ina-
nan, günah ifllememifl veya
günahlar›ndan temizlenmifl

olanlar›n girece¤i, sonsuza
kadar içinde kalacaklar› yer.
cismaniyet: cisimli olufl.
cüz: parça, küçük, az.
cüz’î: küçük, az.
cüz’iyet: cüz’î olufl, küçüklük.
daire-i mümkinat: kâinat,
imkân âlemi.
Esma-i Hüsna: Allah’›n güzel

isimleri.
fetih: açma.
gayr-i mütenahi: sonsuz.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikî: gerçek.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me.
iman: inanç.
insaniyet: insan olma hâli, in-



Sen, daima rahmet ve keremine iltica et, Ona güven ve
flu ferman› dinle:

1 n¿ƒo©nªrénj És‡p lôr«nNnƒog GƒoMnôrØn«r∏na n∂pd'òpÑna /¬pànªrMnôpHnh $G pπ°r†nØpH rπob
E¤er  desen : “fiu küllî hadsiz nimetlere karfl›, nas›l

flu mahdut ve cüz’î flükrümle mukabele edebilirim?”

Elcevap : Küllî bir niyetle, hadsiz bir itikat ile. Mese-
lâ, nas›l ki bir adam befl kurufl k›ymetinde bir hediye ile
bir padiflah›n huzuruna girer ve görür ki, her biri milyon-
lara de¤er hediyeler, makbul adamlardan gelmifl, orada
dizilmifl. Onun kalbine gelir: “Benim hediyem hiçtir, ne
yapay›m?” Birden der: “Ey seyyidim! Bütün flu k›ymet-
tar hediyeleri kendi nam›ma sana takdim ediyorum.
Çünkü, sen onlara lây›ks›n. E¤er benim iktidar›m olsay-
d›, bunlar›n bir mislini sana hediye ederdim.”

‹flte hiç ihtiyac› olmayan ve raiyetinin derece-i sadakat
ve hürmetlerine alâmet olarak hediyelerini kabul eden o
padiflah, o bîçarenin o büyük ve küllî niyetini ve arzusu-
nu ve o güzel ve yüksek itikat liyakatini, en büyük bir he-
diye gibi kabul eder.

Aynen öyle de, âciz bir abd, namaz›nda 
2! oäÉs«pësàdnG

der. Yani, bütün mahlûkat›n hayatlar›yla Sana takdim et-
tikleri hediye-i ubudiyetlerini, ben kendi hesab›ma umu-
munu Sana takdim ediyorum. E¤er elimden gelseydi,
onlar kadar tahiyyeler Sana takdim edecektim. Hem,
Sen onlara, hem daha fazlas›na lây›ks›n. ‹flte flu niyet ve
itikat, pek genifl bir flükr-ü küllîdir.

abd: kul.
âciz: güçsüz, zay›f.
alâmet: belirti, iflaret.
bîçare: çaresiz.
cüz’î: az, küçük.
derece-i sadakat: dostlukta ba¤-
l›l›k ve sebat›n derecesi.
elcevap: cevaben.
ferah: sevinme, rahatlama.
ferman: emir.
f›trî: do¤ufltan olan.
hadsiz: s›n›rs›z.
hediye: arma¤an.
hediye-i ubudiyet: kulluk hedi-
yesi.
huzur: büyük kimselerin yan›.
hürmet: ihtiram, sayg›.
ibadet: Allah’›n emrettiklerini ye-
rine getirme.
ihtiyaç: gereklilik.
iktidar: güç yetirme, yapabilme.
iltica: s›¤›nma.
kerem: cömertlik, lütuf.
küllî: bütün ait, bütünsel.
k›ymettar: de¤erli.
lây›k: yak›fl›r, uygun.
liyakat: lây›k olma, uygun.
lütuf: ihsan, ikram.
mahdut: s›n›rl›.
mahlûkat: yarat›lm›fllar.
makbul: reddedilmeyen, de¤erli.
misil: benzer.
mukabele: karfl›l›k verme.
nam: ad, isim.
nimet: iyilik, ihsan.
niyet: kalbin bir fleye karar ver-
mesi.
padiflah: hükümdar.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
esirgeme.
raiyet: halk, millet, tebaa.
seyyid: efendi, reis.
flükr-ü küllî: Allah’›n vermifl oldu-

¤u bütün nimetlere bütün
varl›k ad›na edilen flükür.

flükür: nimet ve iyili¤in sahi-

bine karfl› minnet duyma, te-
flekkür.

tahiyye: selâm, iyilik temen-

nisi.
takdim: sunma.
umum: hepsi, bütün.

1. Onlara söyle ki, ancak Allah’›n lütfuyla ve rahmetiyle ferahlans›nlar. Bu, onlar›n dünyada
toplay›p durduklar›ndan daha hay›rl›d›r. (Yunus Suresi: 58.)
2. Bütün canl›lar›n yapt›klar› f›trî ibadetler Allah’a mahsustur.
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Nebatat›n tohumlar› ve çekirdekleri, onlar›n niyetleri-
dir. Hem meselâ, kavun, kalbinde nüveler suretinde bin
niyet eder ki, “Yâ Hâl›k’›m! Senin Esma-i Hüsnan›n na-
k›fllar›n› yerin birçok yerlerinde ilân etmek isterim.” Ce-
nab-› Hak, gelecek fleylerin nas›l geleceklerini bildi¤i
için, onlar›n niyetlerini bilfiil ibadet gibi kabul eder.
“Mü’minin niyeti, amelinden hay›rl›d›r” 1 flu s›rra iflaret
eder. Hem, 

n∂p°TrônY nánfpRnh n∂p°ùrØnf nABÉ°nVpQnh n∂p≤r∏nN nOnónY n∑pórªnëpHnh n∂nfÉnërÑ°oS
päÉnë«/Ñ°rùnJ p™«/ªnépH n∂oëuÑ°nùofnh n∂pJÉnªp∏nc nOGnópenh

2 n∂pà ǹµpÄ'=∏nenh n∂pFBÉn«pdrhnGnh n∂pFBÉn«pÑrfnG
gibi hadsiz adetle tesbih etmenin hikmeti, flu s›rdan an-
lafl›l›r.

Hem, nas›l bir zabit bütün neferat›n›n yekûn hizmetle-
rini kendi nam›na padiflaha takdim eder; öyle de, mah-
lûkata zabitlik eden ve hayvanat ve nebatata kumandan-
l›k yapan ve mevcudat-› arziyeye halifelik etmeye kabil
olan ve kendi hususî âleminde kendini herkese vekil te-

lâkki eden insan, 
3 oÚ/©nà°rùnf n∑ÉsjpGnh oóoÑr©nf n∑ÉsjpG der; bütün hal-

k›n ibadetlerini ve istianelerini, kendi nam›na Ma’bud-u
Zülcelâl’e takdim eder.

Hem n∂pJÉnbƒo∏rîne p™«/ªnL päÉnë«/Ñ°rùnJ p™«/ªnépH n∂nfÉnërÑ°oS
4 n∂pJÉnYƒoæ°rüne p™«/ªnL pánæp°ùrdnÉpHnh der; bütün mevcudat› kendi

hesab›na söylettirir.
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adet: miktar, say›.
âlem: dünya.
amel: fiil, ifl.
arfl: Allah’›n kudret ve saltanat›-
n›n tecelli yeri.
bilfiil: yap›lm›fl.
Cenab-› Hak: Allah.
Esma-i Hüsna: Allah’›n güzel
isimleri.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
hadsiz: s›n›rs›z.
halifelik: vekillik.
halk›n ibadetleri: insanlar›n kul-
luk görevleri.
Hâl›k: yarat›c›; Allah.
hamd: Allah’a karfl› olan flükran
ve memnuniyetini onu överek
bildirme.
hayvanat: hayvanlar.
hikmet: gizli sebep.
hususî: bir kifliye has olan, özel.
ibadet: Allah’›n emrettiklerini ye-
rine getirme.
ilân: herkese duyurmak.
istiane: yard›m dileme.
kabil: mümkün, uygun olma.
kumandan: komutan.
lây›k: yak›fl›r, uygun.
Ma’bud-u Zülcelâl: kendisine
ibadet edilen celâl sahibi olan Al-
lah.
mahlûkat: Allah taraf›ndan yara-
t›lanlar.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
melek: Allah’›n nurdan yaratt›¤›,
her zaman görülemeyen varl›k-
lar.
mevcudat: var olan her fley.
mevcudat-› arziye: dünyadaki
varl›klar.
Mü’min: iman eden, inanan.
nak›fl: iflleme.
nam: ad, isim.
nebatat: bitkiler.
neferat: neferler, askerler.
niyet: kalbin bir fleye karar ver-
mesi.
nüve: çekirdek.
padiflah: hükümdar.
peygamber: Allah’›n elçisi, nebî.
suret: biçim, görünüfl.
s›r: gizli hakikat.
takdim: sunma.
telâkki: anlay›fl, anlama.
tesbih: Allah’›n flan›n› yüceltme,
noksan s›fatlardan uzak tutma.
tesbihat: tesbihler, Allah’› flan›na
uygun anmalar.
vekil: sözcü.
yekûn: toplam.
zabit: komutan, idare eden.
zat: kendi.

1. Camiü’s-Sa¤ir, 6:291, 292; Ramuzü’l-Ehadis, s. 453; Kenzü’l-Ummal, 3:419, hadis no: 7236.

2. “Mahlûkat›n›n say›s›nca, Zat›na lây›k flekilde, arfl›n›n a¤›rl›¤›nca, kelimelerinin mürekkebi
miktar›nca hamd ederek Seni her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz.” (Müslim, Zikir: 79;
Müsned, 1:258.) Bütün peygamberlerinin, evliyalar›n›n ve meleklerinin tesbihat›yla Seni tes-
bih ederiz

3. Ancak Sana kulluk eder, ancak Senden yard›m isteriz. (Fatiha Suresi: 5.)

4. Bütün mahlûkat›n›n bütün tesbihat›yla ve bütün masnuat›n›n dilleriyle Seni tesbih ederiz.



Hem, 
1 Én¡pJÉnÑscnôoenh päÉnæpFBÉnµrdG päGsQnP pOnón©pH mósªnfio '¤nY uπ°nU -nG

der; her fley nam›na bir salâvat getirir. Çünkü, her fley
nur-u Ahmedî (a.s.m.) ile alâkadard›r. ‹flte, tesbihatta, sa-
lâvatlarda hadsiz adetlerin hikmetini anla.

ÜÇÜNCÜ MEYVE: Ey nefis! Az bir ömürde hadsiz bir
amel-i uhrevî istersen ve her bir dakika-i ömrünü bir
ömür kadar faydal› görmek istersen ve âdetini ibadete ve
gafletini huzura kalbetmeyi seversen, sünnet-i seniyeye
ittiba et. Çünkü, bir muamele-i fler’iyeye tatbik-i amel et-
ti¤in vakit, bir nevi huzur veriyor, bir nevi ibadet oluyor,
uhrevî çok meyveler veriyor.

Meselâ, bir fleyi sat›n ald›n; icap ve kabul-ü fler’iyeyi
tatbik etti¤in dakikada, o adî al›fl veriflin bir ibadet hük-
münü al›r. O tahattur-u hükm-ü fler’î, bir tasavvur-u va-
hiy verir; o dahi, flarii düflünmekle bir teveccüh-ü ‹lâhî
verir; o dahi, bir huzur verir. Demek, sünnet-i seniyeye
tatbik-i amel etmekle, bu fânî ömür bâkî meyveler vere-
cek bir hayat-› ebediyeye medar olacak olan faydalar el-
de edilir.

/¬pJÉnªp∏ncnh $ÉpH oøperDƒoj i/òsdG u»ueo’rG u»pÑsædG p¬pdƒo°SnQnh $ÉpH Gƒoæpe'Éna
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ferman›n› dinle; fleriat ve sünnet-i seniyenin ahkâmlar›
içinde cilveleri intiflar eden Esma-i Hüsnan›n her bir is-
minin feyz-i tecellisine bir mazhar-› cami olmaya çal›fl.

adet: say›, miktar.
âdet: usul, al›flkanl›k.
adî: basit, baya¤›.
ahkâm: hükümler, buyruklar.
alâkadar: ilgili, münasebetli.
amel-i uhrevî: neticesi ahirette
görülecek amel, ifl.
bâkî: sonsuz, daimî.
cilve: görünme, belirme.
dakika-i ömür: ömür dakikas›.
Esma-i Hüsna: Allah’›n güzel
isimleri.
fânî: geçici.
ferman: emir, buyruk.
feyz-i tecelli: Allah’›n isimleri ve
s›fatlar›yla varl›k aynalar›nda gö-
rülüp belirmesinden do¤an feyiz
ve bereket.
gaflet: Allah’tan uzaklafl›p nefsi-
nin arzular›na dalma.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hayat-› ebediye: ahiret hayat›.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye.
huzur: gönül ferahl›¤›, rahatl›¤›.
ibadet: Allah’a karfl› kulluk vazi-
fesini yapma.
icap ve kabul-ü fler’iye: al›fl ve-
rifllerde, mal sahibinin teklifi ve
mal› alan›n kabulünün dine uy-
gun olmas›.
iman: inanma.
intiflar: yay›lma, da¤›lma.
ittiba: uyma, tâbi olma.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
kalbetmek: bir hâlden di¤er bir
hale çevirmek; de¤ifltirmek.
mazhar-› cami: Allah'›n birçok
isminin tecelli etti¤i yer.
medar: vesile, dayanak.
muamele-i fler’iye: dinî muame-
le, sünnete uygun ifllemler.
nefis: insan› sürekli kötülü¤e
sevk eden flehvet ve gadap duy-
gular›n›n kayna¤›.
nevi: çeflit.
nur-u Ahmedî: Hz. Peygamberin
nuru, hidayet günefli.
ömür: hayat.
peygamber: Allah’›n elçisi.
resul: Allah taraf›ndan kendisine
vahiy gelen peygamber.
salâvat: Hz. Muhammed’e rah-
met ve esenlik dileme.
sünnet-i seniye: Peygamberimi-
zin sözlerine, emirlerine ve hare-
ketlerine dair en yüksek ve k›y-
metli hâller.
flari: fleriat› ortaya koyan, Allah,
kanun koyucu.
fleriat: ‹slâm›n bütün hükümleri.
tahattur-u hükm-ü fler’i: dinin
hükmünü, karar›n› hat›rlama.
tasavvur-u vahiy: vahiy ile gelen
Kur’ân’› düflünme.

tatbik: uygulama.
tatbik-i amel: uygun ifl iflle-
me, uygun davranma.
tesbihat: tesbihler, Allah’› fla-

n›na uygun anmalar.
teveccüh-ü ‹lâhî: Allah’›n
sevgisi ve ilgisi.
uhrevî: ahirete ait.

ümmî: okuma yazmas› olma-
yan.
zerre: en küçük madde,
atom.

1. Allah’›m! Kâinat›n zerreleri ve onlardan mürekkep varl›klar›n adedince Muhammed’e rah-
met eyle.
2. Siz de hem Allah’a, hem de Ona ve Onun bütün sözlerine iman eden o ümmî Peygambe-
re, resulüne iman edin ve o Peygambere uyun ki, do¤ru yolu bulmufl olas›n›z. (A’raf Suresi:
158.)
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DÖRDÜNCÜ MEYVE: Ey nefis! Ehl-i dünyaya, hususan
ehl-i sefahate, hususan ehl-i küfre bak›p, sûrî ziynet ve
aldat›c› gayr-i meflru lezzetlerine aldan›p, taklit etme.
Çünkü, sen onlar› taklit etsen, onlar gibi olamazs›n; pek
çok sukut edeceksin. Hayvan dahi olamazs›n; çünkü, se-
nin bafl›ndaki ak›l, mefl’um bir alet olur, senin bafl›n› da-
ima dövecektir.

Meselâ, nas›l ki bir saray bulunsa, büyük bir dairesin-
de büyük bir elektrik lâmbas› bulunur. O elektrikten tefla-
ub etmifl ve onunla ba¤l› küçük küçük elektrikler, küçük
menzillere taksim edilmifl. fiimdi birisi o büyük elektrik
lâmbas›n›n dü¤mesini çevirip ziyay› kapatsa, bütün men-
ziller derin bir karanl›k içine ve bir vahflete düfler.

Ve baflka sarayda, büyük elektrik lâmbas›yla merbut
olmayan küçük elektrik lâmbalar› her menzilde bulunu-
yor. O saray sahibi büyük elektrik lâmbas›n›n dü¤mesini
çevirerek kapatsa, sair menzillerde ›fl›klar bulunabilir,
onunla iflini görebilir. H›rs›zlar istifade edemezler.

‹flte ey nefsim! Birinci saray bir Müslümand›r; Haz-
ret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm, onun kalbinde,
o büyük elektrik lâmbas›d›r. E¤er onu unutsa, eliyazübil-
lâh, kalbinden onu ç›karsa, hiçbir peygamberi daha ka-
bul edemez; belki hiçbir kemalât›n yeri, ruhunda kala-
maz, hatta Rabbini de tan›maz. Mahiyetindeki bütün
menziller ve lâtifeler karanl›¤a düfler ve kalbinde müthifl
bir tahribat ve vahflet oluyor. Acaba bu tahribat ve vah-
flete mukabil hangi fleyi kazan›p ünsiyet edebilirsin? 
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mek.
sûrî: görünüflte olan.
tahribat: y›k›mlar, bozulmalar.
taklit: birine benzemeye çal›flma.
taksim edilme: k›s›mlara ayr›l-
ma, paylaflt›r›lma.
teflaub etme: flubelere, bölümle-
re ayr›lma.
ünsiyet: yak›nl›k, dostluk.
vahflet: korku, ürküntü.
ziya: ›fl›k, nur.
ziynet: süs.

ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›,
s›rf dünya için çabalayan.
ehl-i küfür: küfür ehli, kâfir-
ler.
ehl-i sefahat: sefihler, nefsin
zevk ve lezzeti için çok israf
yapanlar.
eliyazübillâh: Allah korusun.
gayr-i meflru: dinen yasak-
lanm›fl, helâl olmayan.
hususan: bilhassa, özellikle.

istifade: faydalanma.
kemalât: olgunluklar, mü-
kemmellikler.
lâtife: duygu, his.
mahiyet: iç yüz, nitelik.
menzil: k›s›m, yer, ev.
merbut: ba¤l›.
mefl’um: u¤ursuz.
mukabil: karfl›l›k.
müthifl: dehflet veren, korku-
tan.

nefis: insan› sürekli kötülü¤e
sevk eden flehvet ve gadap
duygular›n›n kayna¤›.
ruh: insan ve hayvanlardaki
dirilik kayna¤›, hayat›n teme-
li ve sebebi olan gayrimaddî
cevher, manevî varl›k.
sair: di¤er, baflka.
saray: hükümdarlar›n otur-
du¤u büyük yap›.
sukut: düflmek, de¤er yitir-



Hangi menfaati bulup o tahribat zarar›n› onunla tamir
edersin? Hâlbuki, ecnebiler o ikinci saraya benzerler ki,
Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm›n nurunu
kalplerinden ç›karsalar da, kendilerince baz› nurlar kala-
bilir veya kalabilir zannederler. Onlar›n manevî kemalât-›
ahlâk›yelerine medar olacak Hazret-i Mûsa ve ‹sa Aley-
himesselâma bir nevi imanlar› ve Hâl›k’lar›na bir çeflit iti-
katlar› kalabilir.

Ey nefs-i emmare!

E¤er  desen: “Ben, ecnebi de¤il, hayvan olmak is-
terim.”

Sana kaç defa söylemifltim, hayvan gibi olamazs›n. Zi-
ra, kafandaki ak›l oldu¤u için, o ak›l, geçmifl elemleri ve
gelecek korkular› tokad›yla, senin yüzüne, gözüne, bafl›-
na çarparak dövüyor; bir lezzet içinde bin elem kat›yor.
Hayvan ise, elemsiz güzel bir lezzet al›r, zevk eder. Öyle
ise, evvelâ akl›n› ç›kar at, sonra hayvan ol. Hem, 
1 tπ°nVnG rºog rπnH pΩÉn©rfn’rÉnc sille-i te’dibini gör.”

BEfi‹NC‹ MEYVE: Ey nefis! Mükerreren söyledi¤imiz gi-
bi, insan, flecere-i hilkatin meyvesi oldu¤undan, meyve
gibi en uzak ve en cami ve umuma bakar ve umumun ci-
hetülvahdetini içinde saklar bir kalp çekirde¤ini tafl›yan
ve yüzü kesrete, fenâya, dünyaya bakan bir mahlûktur.
Ubudiyet ise, onun yüzünü fenâdan bekaya, halktan
Hakka, kesretten vahdete, müntehadan mebdee çeviren
bir hayt-› vuslat, yahut mebde ve münteha ortas›nda bir
nokta-i ittisaldir.

aleyhisselâm: selâm onun üzeri-
ne olsun.
beka: sonsuzluk, bâkîlik, ebedîlik.
cami’: kapsaml›.
cihetülvahdet: birlik ciheti, yönü.
ecnebi: yabanc›.
elem: üzüntü, tasa.
evvelâ: ilk önce.
fenâ: yok olma.
Hak: Allah.
Hâl›k: her fleyi yoktan var eden,
yarat›c›; Allah.
hayt-› vuslat: birlefltirme ipi.
iman: inanç.
itikat: inanma.
kemalât-› ahlâk›ye: ahlâkî ol-
gunluk ve mükemmellikler.
kesret: ço¤unluk, çokluk, vahde-
tin z›dd›.
mahlûk: yarat›k.
manevî: manaya, ruha ve içe ait
olan.
mebde: bafllang›ç.
medar: dayanak, vesile.
menfaat: fayda.
mükerreren: tekrar tekrar.
münteha: son.
nefis: kötü vas›flar›, nitelikleri
kendisinde toplayan, kötülü¤e
sevk eden, flehevî istekleri kam-
ç›lay›p hay›rl› ifllerden al›koyan

güç.
nefs-i emmare: insan› kötü-
lü¤e sürükleyen nefis.
nevi: çeflit.
nokta-i ittisal: bitiflme nok-

tas›.
nur: par›lt›, ›fl›k.
flecere-i hilkat: yarat›l›fl a¤a-
c›.
tahribat: y›k›m, bozma.

tamir: onar›m, onarma.
ubudiyet: kulluk.
umum: herkes.
vahdet: birlik.
zan: sanma.

1. Hayvan gibi, hatta onlardan da afla¤›d›rlar. (Furkan Suresi: 44.)
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Nas›l ki tohum olacak k›ymettar bir meyve-i zîfluur,
a¤ac›n alt›ndaki zîruhlara baksa, güzelli¤ine güvense,
kendini onlar›n ellerine atsa veya gaflet edip düflse, on-
lar›n ellerine düflecek, parçalanacak, adî bir tek meyve
gibi zayi olacak. E¤er o meyve, nokta-i istinad›n› bulsa,
içindeki çekirdek, bütün a¤ac›n cihetülvahdetini tutmak-
la beraber a¤ac›n bekas›na ve hakikatinin devam›na va-
s›ta olaca¤›n› düflünebilse, o vakit o tek meyve içinde bir
tek çekirdek, bir hakikat-i külliye-i daimeye, bir ömr-ü
bâkî içinde mazhar oluyor.

Öyle de, insan, e¤er kesrete dal›p kâinat içinde bo¤u-
lup dünyan›n muhabbetiyle sersem olarak fânîlerin te-
bessümlerine aldansa, onlar›n kucaklar›na at›lsa, elbette
nihayetsiz bir hasarete düfler. Hem fena, hem fânî, hem
ademe düfler; hem manen kendini idam eder. E¤er li-
san-› Kur’ân’dan kalp kula¤›yla iman derslerini iflitip ba-
fl›n› kald›rsa, vahdete müteveccih olsa, ubudiyetin mira-
c›yla arfl-› kemalâta ç›kabilir, bâkî bir insan olur.

Ey nefsim! Madem hakikat böyledir ve madem millet-i

‹brahimiyedensin (a.s.), ‹brahimvari, 
1 nÚp∏pan’rG tÖpMoG nB’ de.

Ve Mahbub-u Bâkî’ye yüzünü çevir ve benim gibi flöyle
a¤la:

[Buradaki Farisî beyitler, On Yedinci Sözün ‹kinci

Makam›nda yaz›lmakla burada yaz›lmam›flt›r.]

@
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lafl›p nefsinin arzular›na dalma.
hakikat: gerçek.
hakikat-i külliye-i daime: de-
vaml›l›¤› olup, bütün her fleyle il-
gili olan gerçek.
hasaret: zarar.
‹brahimvari: Hz. ‹brahim gibi.
idam: öldürme.
iman: inanma.
kâinat: bütün âlemler, dünya.
kesret: çokluk, vahdetin z›dd›.
k›ymettar: de¤erli, k›ymetli.
lisan-› Kur’ân: Kur’ân’›n dili.
Mahbub-u Bâkî: ölümsüz ve son-
suz sevgili olan, Allah.
manen: iç varl›k bak›m›ndan,
mana itibar›yla.
mazhar: zuhur yeri, görünme
yeri, nail olma.
meyve-i zîfluur: fluur, ak›l sahibi
meyve.
millet-i ‹brahimîye: Hz. ‹bra-
him’in dinine mensup olanlar, ‹s-
lâm milleti.
miraç: merdiven, yükselifl.
muhabbet: sevgi.
müteveccih: yönelmifl.
nefis: kötü vas›flar›, nitelikleri
kendisinde toplayan, kötülü¤e
sevk eden, flehevî istekleri kam-
ç›lay›p hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nihayetsiz: sonsuz.
nokta-i istinat: dayanak noktas›.
ömr-ü bâkî: daimî, kal›c› hayat.
sersem: akl› ve zihni da¤›lm›fl.
tebessüm: gülümseyifl.
ubudiyet: kulluk.
vahdet: birlik.
vas›ta: arac›, vesile.
zayi: elden ç›km›fl.
zîruh: ruh sahibi.

adem: yokluk.
adî: baya¤›.
arfl-› kemalât: olgunluklar›n
zirvesi.
bâkî: ebedî, daimî.

beka: bâkîlik, sonsuzluk, ebe-
dîlik.
beyit: iki m›sradan oluflan fli-
ir.
cihetülvahdet: birlik ciheti,

yönü.
fânî: geçici, sonlu.
Farisî: ‹ran dili, Farsça.
fenâ: yok olma, bitme.
gaflet: gafillik, Allah’tan uzak-

1. Ben bat›p gidenleri sevmem. (En’am Suresi: 76.)



Yirmi Beflinci Söz
Mu’cizat-› Kur’âniye Risalesi

Elde Kur’ân gibi bir mu’cize-i bâkî varken,
Baflka bürhan aramak akl›ma zait görünür.
Elde Kur’ân gibi bir bürhan-› hakikat varken,
Münkirleri ilzam için gönlüme s›klet mi gelir?

‹HTAR

[fiu Sözün bafl›nda Befl fiuleyi yazmak niyet ettik. Fakat
Birinci fiulenin ahirlerinde eski hurufatla tab etmek için
gayet sür’atle yazmaya mecbur olduk. Hatta baz› gün yir-
mi otuz sahifeyi iki üç saat içinde yaz›yorduk. Onun için
Üç fiuleyi ihtisaren, icmalen yazarak ‹ki fiuleyi de flimdi-
lik terk ettik. Bana ait kusurlar ve noksaniyetler ve iflkâl
ve hatalara nazar-› insaf ve müsamaha ile bakmalar›n› ih-
vanlar›m›zdan bekleriz.]

BU MU’C‹ZAT-I KUR’ÂN‹YE R‹SALES‹NDEK‹ ekser ayet-
lerin her biri, ya mülhitler taraf›ndan medar-› tenkit ol-
mufl veya ehl-i fen taraf›ndan itiraza u¤ram›fl veya cinnî
ve insî fleytanlar›n vesvese ve flüphelerine maruz olmufl
ayetlerdir. ‹flte bu Yirmi Beflinci Söz öyle bir tarzda o 

ahir: son.
ait: ilgili, alâkal›.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
bürhan: delil, ispat.
bürhan-› hakikat: hakikat delili.
cinnî ve insî: cinlerden ve insan-
lardan.
ehl-i fen: fen ilimleri ile u¤raflan-
lar.
ekser: pek çok.
gayet: çok, fazla, oldukça.
hurufat: harfler.
icmalen: k›saca, özet olarak.
ihtar: hat›rlatma.
ihtisaren: k›saltarak, özet flekil-
de.
ihvan: kardefller.
ilzam: delille ispat edip cevap ve-
remez hale getirme.
iflkâl: zorlaflt›rma, güçlefltirme.
itiraz: karfl› ç›kma.
kusur: eksiklik, özür.
maruz olma: u¤rama.
medar-› tenkit: elefltiri sebebi.
Mu’cizat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
mu'cizeleri.
mu’cize-i bâkî: sonsuz ve de-
vaml› mu’cize.

mülhit: dinsiz.

münkir: inkâr eden.

müsamaha: hoflgörü.

nazar-› insaf: adaleti ve hak-
k› insafla düflünerek.

niyet: bir fleyi düflünerek
yapmaya karar verme.

noksaniyet: eksiklik, noksan-
l›k.
s›klet: a¤›rl›k, yük.
sür’at: çabukluk, h›z.
fleytan: kendisi kötü olan,
baflkalar›na da kötü ve yanl›fl
düflünceler veren varl›klar.
flule: ›fl›k, par›lt›.

flüphe: kuflku.
tab: kitap basma.
taraf: yön.
tarz: biçim, üslûp.
terk: b›rakma.
vesvese: flüphe ve aldatma.
zait: gereksiz, fazlal›k.
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] Yirmi Beflinci Söz, Bar-
la’da 1927’de Türkçe
olarak telif edilmifltir.



ayetlerin hakikatlerini ve nüktelerini beyan etmifl ki, ehl-i
ilhad ve fennin kusur zannettikleri noktalar i’caz›n lema-
at› ve belâgat-i Kur’âniyenin kemalât›n›n menfleleri oldu-
¤u ilmî kaideleriyle ispat edilmifl. Bulant› vermemek için
onlar›n flüpheleri zikredilmeden cevab-› kat’î verilmifl. 
1 GkOÉnJrhnG n∫ÉnÑp÷r Gnh @ …/ôrénJ ¢oùrªs°ûdGnh gibi, yaln›z Yirminci Sö-

zün Birinci Makam›nda, üç dört ayette flüpheleri söylen-
mifl.

Hem bu Mu’cizat-› Kur’âniye Risalesi gerçi gayet
muhtasar ve acele yaz›lm›fl ise de, fakat ilm-i belâgat ve
ulûm-u Arabiye noktas›nda, âlimlere hayret verecek de-
recede âlimâne ve derin ve kuvvetli bir tarzda beyan edil-
mifl. Gerçi her bahsini her ehl-i dikkat tam anlamaz, is-
tifade etmez. Fakat, o bahçede herkesin ehemmiyetli
hissesi var. Pek acele ve müflevvefl hâletler içinde telif
edildi¤inden, ifade ve ibaresinde kusur var olmas›yla be-
raber, ilim noktas›nda çok ehemmiyetli meselelerin haki-
katini beyan etmifl.

Said Nursî

@
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derece: yüksek mertebe, aflama.
ehemmiyet: önem.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i dikkat: dikkat sahipleri.
ehl-i ilhad ve fen: dinsizler ve
fen ilimleriyle u¤raflanlar.
gayet: çok, fazla, oldukça.
gerçi: her ne kadar.
hakikat: gerçek, as›l, esas, do¤ru.
hâlet: hâl, durum,.
hisse: pay.
ibare: cümle.
i’caz: insanlar› âciz b›rakma,
mu’cize gösterme.
ifade: söylenifl flekli, anlat›m biçi-
mi.
ilim: kâinat içinde meydana ge-
len olaylar›n sebep, olufl, sonuç
ve tesirleri konusunda, akl›n ölçü-
leri çerçevesinde tahsil ve tecrü-
be ile edinilen do¤ru bilgi, bilim.
ilm-i belâgat: düzgün ve güzel
söz söylemeyi ö¤reten ilim dal›.
ilmî kaide: bir ilmin kabul etti¤i
kural, prensip, usul.
ispat: do¤rulu¤unu ortaya koy-
ma.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
kemalât: mükemmellikler, fazi-
letler.
kusur: eksiklik; hata.
lemaat: par›lt›lar, parlamalar.
makam: mevki, konu.
menfle: kaynak, bir fleyin ç›kt›¤›
yer.
mesele: konu, cevab› istenen so-
ru.
Mu’cizat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
mu’cizeleri.
muhtasar: k›sa, özet.
müflevvefl: kar›fl›k, da¤›n›k.
nokta: aç›, konu, durum.
nükte: bir söz veya ibareden özel
bir dikkatle ç›kar›lan ince ve gizli
mana.
flüphe: kuflku, tereddüt.
tarz: biçim, flekil.
telif: yazma, yaz›lma.
ulûm-u Arabiye: Arapça ilimler.
zannetme: sanma.
zikretme: anma, söyleme.

âlim: bir ilmin bilinmesi gere-
ken konular›n› ve kurallar›n›
en iyi flekilde bilen kifli.

alîmâne: âlime yarafl›r flekil-
de.

ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
bahis: söz, konu.
belâgat-i Kur’âniye: Kur'ân’›n
hâlin gere¤ine uygun, yerli

yerinde, kusursuz söz söyle-
mesi.

beyan: anlatma, aç›klama.

cevab-› kat’î: kesin cevap.

1. Günefl döner. (Yâsin Suresi: 38) • Da¤lar› birer kaz›k yapmad›k m›? (Nebe Suresi: 7.)



Mu’cizat-› Kur’âniye Risalesi
W
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Mahzen-i mu’cizat ve mu’cize-i kübra-i Ahmediye
(a.s.m.) olan Kur’ân-› Hakîm-i Mu’cizülbeyan’›n hadsiz
vücuh-u i’caz›ndan k›rka yak›n vücuh-u i’caziyeyi Arabî
risalelerimde ve Arabî Risale-i Nur’da ve ‹flaratü’l-‹’caz
nam›ndaki tefsirimde ve geçen flu Yirmi Dört Sözlerde
iflaretler etmifliz. fiimdi onlardan yaln›z befl veçhini bir
derece beyan ve sair vücuhu içlerinde icmalen derç ede-
rek ve bir Mukaddeme ile onun tarif ve mahiyetine ifla-
ret edece¤iz.

Mukaddeme
Üç Cüzdür.

B‹R‹NC‹ CÜZ

Kur’ân nedir, tarifi nas›ld›r?

Elcevap: On Dokuzuncu Sözde beyan edildi¤i ve sair
Sözlerde ispat edildi¤i gibi,

Arabî: Arapça.
beyan: anlatma, aç›klama.
cin: bir cins ateflten yarat›lm›fl ve
Allah’a iman etmekle yükümlü
tutulmufl fluur sahibi bir varl›k.
cüz: k›s›m.
derç: koyma, yerlefltirme, katma.
derece: miktar.
elcevap: sorulan fleye cevap.
hadsiz: say›s›z, s›n›rs›z.
icmalen: k›saca, özetle.
ispat: delillerle gösterme.
‹flaratü’l-‹’caz: Risale-i Nur Külli-
yat›nda yer alan bir eser.
iflaret: gösterme, bildirme.
Kur’ân-› Hakîm-i Mu’cizülbeyan:
yerli yerinde yapt›¤› aç›klamala-
r›yla ak›llar› benzerini yapmaktan
âciz b›rakan Kur’ân.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›,
özellikleri.
mahzen-i mu’cizat: mu’cizeler
kayna¤›, deposu.
Mu’cizat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
mu’cizeleri.
mu’cize-i kübra-i Ahmediye:

Peygamberimizin en büyük
mu’cizesi.
mukaddeme: ön söz, girifl.
nam: ad, isim.
Rahîm: ac›y›p merhamet
eden, ba¤›fllayan, koruyan Al-
lah.
Rahman: ister mü’min, ister
kâfir, ister iyi isterse kötü ol-

sun, rahmeti bütün herkese
yay›lan ve bütün yarat›lm›flla-
r›n r›z›klar›n› ve geçim flekille-
rini içine alan rahmetin sahibi
Allah.
risale: yaln›zca bir konuyla il-
gili küçük kitap.
sair: di¤er, baflka, öteki.
tarif: ayr›nt›l› olarak anlat›p

tan›tma; tan›m.
tefsir: Kur’ân’›n cümlelerinin
ve kelimelerinin anlamlar›n›
aç›klama ve bu konuda yaz›-
lan eser.
vecih: yön.
vücuh: yönler.
vücuh-u i’caz: mu’cizelik
yönleri.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • De ki: And olsun, e¤er bu Kur’ân’›n benzerini ge-
tirmek için insanlar ve cinler bir araya toplan›p da hepsi birbirine yard›mc› olsalar, yine de
onun benzerini getiremezler. (‹sra Suresi: 88.)
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Kur’ân, 
• flu kitab-› kebir-i kâinat›n bir tercüme-i ezeliyesi;
• ve ayat-› tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin

tercüman-› ebedîsi;
• ve flu âlem-i gayp ve flahadet kitab›n›n müfessiri;
• ve zeminde ve gökte gizli esma-i ‹lâhiyenin manevî

hazinelerinin keflflaf›; 
• ve sutur-u hâdisat›n alt›nda muzmer hakaik›n miftah›;
• ve âlem-i flahadette âlem-i gayb›n lisan›; 
• ve flu âlem-i flahadet perdesi arkas›nda olan âlem-i

gayp cihetinden gelen iltifatat-› ebediye-i Rahmaniye ve
hitabat-› ezeliye-i Sübhaniyenin hazinesi; 

• ve flu ‹slâmiyet âlem-i manevîsinin günefli, temeli,
hendesesi; 

• ve avalim-i uhreviyenin mukaddes haritas›;
• ve zat ve s›fât ve esma ve fluun-u ‹lâhiyenin kavl-i

flarihi, tefsir-i vaz›h›, bürhan-› kàt››, tercüman-› sat››; 
• ve flu âlem-i insaniyetin mürebbîsi; 
• ve insaniyet-i kübra olan ‹slâmiyetin mâ ve ziyas›; 
• ve nev-i beflerin hikmet-i hakikiyesi; 
• ve insaniyeti saadete sevk eden hakikî mürflidi ve

hâdîsi; 
• ve insana hem bir kitab-› fleriat, hem bir kitab-› dua,

hem bir kitab-› hikmet, hem bir kitab-› ubudiyet, hem bir
kitab-› emir ve davet, hem bir kitab-› zikir, hem bir ki-
tab-› fikir, hem bütün insan›n bütün hacat-› maneviyesi-
ne merci olacak çok kitaplar› tazammun eden tek, cami
bir kitab-› mukaddestir.
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geçerli olan güzel sözleri.
insaniyet: insanl›k.
insaniyet-i kübra: en büyük in-
sanl›k.
kavl-i flarih: aç›klay›c› söz.
keflflaf: keflfeden, meydana ç›ka-
ran.
kitab-› dua: dua kitab›.
kitab-› emir ve davet: Allah’›n
emirlerini bildiren ve iman etme-
ye ça¤›ran kitap.
kitab-› fikir: içinde en güzel, en
do¤ru fikirleri bulunduran, insan-
lar› düflünmeye yönelten kitap.
kitab-› hikmet: varl›klar›n yarat›-
l›fl sebeplerini, faydalar›n› ve neti-
celerini aç›klayan kitap.
kitab-› kebir-i kâinat: büyük kâ-
inat kitab›.
kitab-› mukaddes: kutsal kitap.
kitab-› fleriat: kanun kitab›.
kitab-› ubudiyet: kullu¤un nas›l
yap›lmas› gerekti¤ini anlatan ki-
tap.
kitab-› zikir: Allah’› anman›n en
güzel örneklerinin gösterildi¤i ki-
tap.
lisan: dil.
mâ: su.
manevî: manaya, içe ve ruha ait
olan.
merci: baflvurulacak yer.
miftah: anahtar.
mukaddes: kutsal, yüce, kusur
ve noksanlardan uzak.
muzmer: gizli, örtülü.
müfessir: aç›klayan, yorumlayan.
mürebbî: terbiye eden, e¤iten.
mürflit: do¤ru yolu gösteren.
mütenevvi: çeflitli.
nev-i befler: insan türü, bütün in-
sanlar.
saadet: mutluluk.
sevk: ulaflt›rma.
sutur-u hâdisat: mana ifade
eden yaz›l› sat›rlara benzeyen
olaylar.
tazammun: içinde bulundurma.
tefsir-i vaz›h: apaç›k aç›klama,
yorum.
tercüman-› ebedî: ebedî tercü-
man, varl›klar›n ne manaya geldi-
¤ini anlatan ve hükmü sonsuza
kadar devam eden Kur’ân-› Ke-
rîm.
tercüman-› sat›: parlak tercü-
man.
tercüme-i ezeliye: Allah’›n kelâ-
m› olan ve bütün varl›klar›n ma-
na, mahiyet ve vazifelerini aç›kla-
yan, mevcudat›n tercümesi hük-
mündeki Kur’ân-› Kerîm.
zat ve s›fat ve esma ve fluun-u
‹lâhiye: Cenab-› Hakk›n yüce Zat›,
s›fatlar›, isimleri, mukaddes hâl
ve keyfiyetleri, fiilleri ve iflleri.
zemin: yeryüzü.
ziya: ›fl›k.

âlem-i gayp: görünmeyen
dünya, ahiret âlemi.
âlem-i gayp ve flahadet ki-
tab›: bir kitap gibi manalar
ifade eden görünen ve görün-
meyen âlemler.
âlem-i insaniyet: insanl›k
âlemi
âlem-i manevî: manevî dün-
ya.
âlem-i flahadet: görünen, al-
g›lanabilen dünya.
avalim-i uhreviye: ahiret
âlemleri.

ayat-› tekviniye: kâinatta Al-
lah’›n varl›¤›na iflaret eden
deliller.
bürhan-› kàt›: kesin delil.
cami: her fleyi içinde topla-
yan.
cihet: yön, taraf.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isim-
leri.
hacat-› manevîye: manevî
ihtiyaçlar.
hâdî: hidayet veren, do¤ru
yola ulaflt›ran.
hakaik: hakikatler, gerçekler.

hakikî: gerçek, do¤ru.
hendese: geometri, mühen-
dislik.
hikmet-i hakikiye: gerçek
hikmet.
hitabat-› ezeliye-i Sübhani-
ye: bütün kusur ve noksan-
lardan uzak, bütün mükem-
mel s›fatlara sahip, varl›¤›n›n
bafllang›c› olmayan Allah’›n
hitaplar›.
iltifatat-› ebediye-i Rahma-
niye: s›n›rs›z merhamet sahi-
bi olan Allah’›n sonsuza kadar



• Hem, bütün evliya ve s›dd›kîn ve urefa ve muhakki-
kînin muhtelif meflreplerine ve ayr› ayr› mesleklerine,
her birindeki meflrebin mezak›na lây›k ve o meflrebi ten-
vir edecek ve her bir mesle¤in mesak›na muvaf›k ve onu
tasvir edecek birer risale ibraz eden mukaddes bir kütüp-
hane hükmünde bir kitab-› semavîdir.

‹K‹NC‹ CÜZ VE TET‹MME-‹ TAR‹F

Kur’ân Arfl-› Azamdan, ‹sm-i Azamdan, her ismin
mertebe-i azam›ndan geldi¤i için, On ‹kinci Sözde beyan
ve ispat edildi¤i gibi,

Kur’ân,
• bütün âlemlerin Rabbi itibar›yla, Allah’›n kelâm›d›r; 
• hem, bütün mevcudat›n ‹lâh› ünvan›yla, Allah’›n

ferman›d›r; 
• hem, bütün semavat ve arz›n Hâl›k’› nam›na bir hi-

tapt›r; 
• hem, rububiyet-i mutlaka cihetinde bir mükâleme-

dir; 
• hem, saltanat-› amme-i Sübhaniye hesab›na bir hut-

be-i ezeliyedir; 
• hem, rahmet-i vâsia-i muhita nokta-i nazar›nda, bir

defter-i iltifatat-› Rahmaniyedir; 
• hem, ulûhiyetin azamet-i haflmeti haysiyetiyle, bafl-

lar›nda bazen flifre bulunan bir muhabere mecmuas›d›r; 
• hem, ‹sm-i Azam›n muhitinden nüzul ile, Arfl-› Aza-

m›n bütün muhat›na bakan ve teftifl eden hikmetfeflan
bir kitab-› mukaddestir.

âlem: bütün yarat›lm›fllar.
Arfl-› Azam: Allah’›n kudretinin
ve hâkimiyetinin bilindi¤i, görün-
dü¤ü en büyük daire.
arz: yer, dünya.
azamet-i haflmet: ihtiflam›n bü-
yüklü¤ü.
beyan: anlatma, aç›klama.
cihet: yön, taraf.
cüz: k›s›m.
defter-i iltifatat-› Rahmaniye:
sonsuz merhamet sahibi olan Al-
lah’›n güzel sözlerini içine alan
defter; Kur’ân.
evliya: velîler, Allah’›n dostlu¤u-
nu kazanm›fl kullar.
ferman: emir, buyruk.
Hâl›k: yarat›c›, Allah.
haysiyetiyle: bak›m›ndan.
hesab›na: ad›na.
hikmetfeflan: faydal› bilgi yayan.
hitap: konuflma.
hutbe-i ezeliye: varl›¤›n›n bafl-
lang›c› olmayan Allah’›n insanlara
ve cinlere konuflmas›.
hükmünde: yerinde, yerine, gibi
kabul edilen.
ibraz: ortaya koyup gösterme.
‹lâh: yarat›c›, kendisine ibadet
edilen; Allah.
‹sm-i Azam: Allah’›n isimlerinden
kâinatta en kapsaml› olarak gö-
rülenleri ve bilinenleri.
ispat: kan›tlama, do¤rulu¤unu or-
taya koyma.
itibar›yla: olmas› dolay›s›yla.
kelâm: söz, konuflma.
kitab-› mukaddes: kutsal kitap.
kitab-› semavî: Cenab-› Hakk›n
gönderdi¤i ‹lâhî kitap.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl kitap.
kütüphane: kitapl›k.
lây›k: yak›flan, uygun.
mecmua: toplan›p biriktirilmifl ve
düzenlenmifl evraklar›n tamam›;
kitap.
mertebe-i azam: en büyük mer-
tebe.
mesak: ileri sürdü¤ü, sevk etti¤i
hedef.
meslek: gidilen, tutulan yol
meflrep: kiflinin gitti¤i manevî
yolda kendi mizac›na göre takip
etti¤i, usul, tarz.
mevcudat: var olan her fley.
mezak: zevk.
muhabere: haberleflme.
muhakkikîn: gerçekleri araflt›r›p
bulanlar.
muhat: kuflat›lm›fl, etraf› çevril-
mifl.
muhit: etraf, çevre.
muhtelif: çeflitli, farkl›.
mukaddes: kutsal, yüce, kusur
ve noksanlardan uzak.

muvaf›k: uygun.

mükâleme: konuflma.

nam: ad, isim.

nokta-i nazar: bak›fl aç›s›, gö-
rüfl.

nüzul: inmek, inifl.

Rab: bütün varl›klar› yaratan,
ihtiyaçlar›n› gideren ve büyü-
tüp yetifltiren Allah.

rahmet-i vâsia-i muhita: her
fleyi kuflatan genifl rahmet.

risale: yaln›zca bir konuyla il-
gili küçük kitap.

rububiyet-i mutlaka: Allah’›n
kay›ts›z, flarts›z bütün varl›k-
lar› yaratmas›, ihtiyaçlar›n› gi-
dermesi ve onlar› uyum için-
de idare etmesi.

saltanat-› amme-i Sübhani-
ye: bütün kusur ve noksan-
lardan uzak olan Allah’›n her
fleyi kuflatan, hâkimiyeti.

semavat: gökler.

s›dd›kîn: Allah yolunda do¤-
rulukta ve ba¤l›l›kta en ileri
olanlar.

flifre: gizli ve iflaretle olan ya-
z› tarz›.
tasvir: bir fleyi söz veya yaz›
ile ifade etme, anlatma.
teftifl: kontrol etme.
tenvir: ayd›nlatma.
tetimme-i tarif: tarifin ta-
mamlay›c›s›.
ulûhiyet: Allah’›n hâkimiyeti
ile kâinattaki her fleyi Kendi-
sine ibadet ve itaat ettirmesi.
urefa: arifler, Allah’› tan›ma
ve bilmede en ileride olanlar.
ünvan: ad, s›fat.
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Ve flu s›rdand›r ki, “Kelâmullah” ünvan›, kemal-i liya-
katle Kur’ân’a verilmifl ve daima da veriliyor.

Kur’ân’dan sonra, sair enbiyan›n kütüp ve suhuflar›
derecesi gelir.

Sair nihayetsiz kelimat-› ‹lâhiyenin ise; bir k›sm› dahi
has bir itibarla, cüz’î bir ünvan ile, hususî bir tecelli ile,
cüz’î bir isim ile ve has bir rububiyet ile ve mahsus bir sal-
tanat ile ve hususî bir rahmet ile zahir olan ilhamat sure-
tinde bir mükâlemedir. Melek ve befler ve hayvanat›n il-
hamlar›, külliyet ve hususiyet itibar›yla çok muhteliftir.

ÜÇÜNCÜ CÜZ
Kur’ân, as›rlar› muhtelif bütün enbiyan›n kütüplerini

ve meflrepleri muhtelif bütün evliyan›n risalelerini ve
meslekleri muhtelif bütün asfiyan›n eserlerini icmalen ta-
zammun eden ve cihat-› sittesi parlak ve evhamüflübeha-
t›n zulümat›ndan musaffa; ve nokta-i istinad› bilyakîn
vahy-i semavî ve kelâm-› ezelî; ve hedefi ve gayesi bilmü-
flahede saadet-i ebediye; içi bilbedahe halis hidayet, üstü
bizzarure envar-› iman, alt› biilmelyakîn delil ve bürhan,
sa¤› bittecrübe teslim-i kalp ve vicdan, solu biaynelyakîn
teshir-i ak›l ve iz’an, meyvesi bihakkalyakîn rahmet-i
Rahman ve dâr-› cinan, makam› ve revac› bilhads-i sad›k
makbul-ü melek ve ins ü can bir kitab-› semavîdir.

Kur’ân’›n tarifine dair üç cüz’ündeki s›fatlar›n her biri
baflka yerlerde kat’î ispat edilmifl veya ispat edilecektir;
davam›z mücerret de¤il, her birisi bürhan-› kat’î ile mü-
berhendir.

* * *
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hayvanat: hayvanlar.
hedef: var›lacak nokta, amaç.
hidayet: do¤ru ve hak olan; do¤-
ruya ulaflt›ran yolu gösterme.
hususî: özel.
hususiyet: ay›r›c› özellik.
icmalen: k›saca, özet olarak.
ilham: Allah’tan kalbe gelen ma-
na.
ilhamat: ilhamlar, Allah’tan kalbe
gelen manalar.
itibar›yla: bak›m›ndan, yönüyle.
kat’î: kesin, flüphesiz.
kelâm-› ezelî: varl›¤›n›n bafllang›-
c› olmayan Allah’a ait oldu¤u için
manen ezelî olan söz.
kelâmullah: Allah’›n sözleri;
Kur'ân.
kelimat-› ‹lâhiye: Allah’a ait keli-
meler, ‹lâhî kelimeler.
kemal-i liyakat: tam lây›k olma.
kitab-› semavî: Cenab-› Hakk›n
gönderdi¤i kitap.
külliyet: genellik, bütünlük.
kütüp: kitaplar.
makam: de¤er, seviye.
makbul-ü melek ve insücan:
meleklerin, insanlar›n ve cinlerin
kabul edip be¤endi¤i fley.
meslek: gidilen, tutulan yol.
meflrep: kiflinin gitti¤i yolda ken-
di yap›s›na göre takip etti¤i, usul.
musaffa: safîleflmifl, temizlenmifl.
müberhen: delillerle ispatlanm›fl
olan.
mücerret: yaln›z; delilsiz.
mükâleme: konuflma.
nihayetsiz: sonsuz.
nokta-i istinat: dayanak noktas›.
rahmet: flefkat ve merhamet
gösterme, ac›ma.
rahmet-i Rahman: Rahman olan
Allah’›n rahmeti.
revaç: k›ymet, de¤er; geçerlik
risale: yaln›zca bir konuyla ilgili
küçük kitap.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n bütün
varl›klar›n ihtiyaçlar›n› gidermesi,
yetifltirmesi ve onlar› uyum için-
de idare etmesi.
saadet-i ebediye: sonsuz mutlu-
luk.
saltanat: hâkimiyet, yönetim.
s›fat: nitelik, özellik; tan›mlama.
suhuf: sahifeler.
tazammun: içine alma.
tecelli: görünme, belirme, yans›-
ma.
teshir-i ak›l ve iz’an: akl› ve an-
lay›fl› emrine itaat ettirme.
teslim-i kalp ve vicdan: kalp ve
vicdan›n do¤ru ve hakka boyun
e¤mesi.
vahy-i semavî: Allah taraf›ndan
melekle Peygambere gönderilen
vahiy.
zahir: görünen, ortaya ç›kan.
zulümat: karanl›klar.

asfiya: Peygamberimizin yo-
lundan gidip, ilim ve takvala-
r›yla Peygamber Efendimizin
gerçek vârisi olanlar.
befler: insan.
biaynelyakîn: görür derece-
de kesin olarak bilme.
bihakkalyakîn: yaflar gibi
do¤rulu¤undan flüphe etme-
yecek flekilde bilme.
biilmelyakîn: bir fleyi ilimle
ve baz› iflaretleriyle kesin bir
flekilde bilme.
bilbedahe: apaç›k bir flekilde.

bilhads-i sad›k: do¤ru bir
sezgi ile.
bilmüflahede: gözlem ile, gö-
rerek.
bilyakîn: flüphesiz, kesin bir
biliflle.
bittecrübe: tecrübe ile.
bizzarure: kesinlikle.
bürhan: delil, kan›t.
bürhan-› kat’î: kesin ve sa¤-
lam delil.
cihat-› sitte: alt› yön, taraf.
cüz: k›s›m, parça.
cüz’î: az.

dâr-› cinan: Cennet yurtlar›,
Cennetler.
dava: iddia, mesele.
enbiya: peygamberler.
envar-› iman: iman nurlar›.
evhamüflübehat: kuruntular
ve flüpheler.
evliya: velîler, Allah’a manen
yak›n ve Ona dost olan kullar.
gaye: hedef; sonuç.
halis: saf, hilesiz.
has bir itibar: sadece kendi-
ne ait olan bir yönüyle.
has: özel.



Birinci fiule
Bu fiulenin Üç fiua› var.

Birinci fiua

Derece-i i’cazda belâgat-i Kur’âniyedir.

O belâgat ise, nazm›n cezaletinden ve hüsnümetane-
tinden ve üslûplar›n›n bedaatinden, garip ve müstahsen-
li¤inden ve beyan›n beraatinden, faik ve saffetinden ve
maanisinin kuvvet ve hakkaniyetinden ve lâfz›n›n fesaha-
tinden, selâsetinden tevellüt eden bir belâgat-i harikulâ-
dedir ki, benîâdemin en dâhî ediplerini, en harika hatip-
lerini, en mütebahhir ulemas›n› muarazaya davet edip
bin üç yüz senedir meydan okuyor, onlar›n damarlar›na
fliddetle dokunuyor. Muarazaya davet etti¤i hâlde, kibir
ve gururlar›ndan bafl›n› semavata vuran o dâhîler, ona
muaraza için a¤›z açamay›p, kemal-i zilletle boyun e¤di-
ler.

‹flte belâgatindeki vech-i i’caz› iki suret ile iflaret ede-
riz.

B‹R‹NC‹ SURET

‹’caz› vard›r ve mevcuttur. Çünkü, Ceziretülarap ahali-
si o as›rda ekseriyet-i mutlaka itibar›yla ümmî idi. Ümmî-
likleri için mefahirlerini ve vukuat-› tarihiyelerini ve me-
hasin-i ahlâka yard›m edecek durub-u emsallerini kitabet
yerine fliir ve belâgat kayd›yla muhafaza ediyorlard›. 

ahali: halk.
as›r: zaman, ça¤.
bedaat: güzellik, yenilik, çekicilik.
belâgat: sözün söylenilen kifliye
ve duruma uygun, güzel, düzgün,
kusursuz söylenmesi.
belâgat-i harikulâde: ola¤anüstü
belâgat.
belâgat-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
kendine özgü bir flekilde düzgün,
kusursuz, tam yerinde, ve güzel
söz söylemesi.
benîâdem: âdemo¤ullar›, insan-
lar.
beraat: üstünlük.
beyan: Kur’ân’›n aç›klama ve an-
lat›m tarz›, flekli.
cezalet: güzellik; kelimeleri ince
veya sert söylenifllerine göre yer-
li yerinde kullan›lmas›ndan do-
¤an güzellik.
Ceziretülarap: Arabistan Yar›ma-
das›.
dâhî: zeki, anlay›fll›, uyan›k.
damar: gurur, fleref.
davet: ça¤r›.
derece-i i’caz: benzerini yapma
konusunda yetersiz kal›nacak de-
rece.
durub-u emsal: atasözleri.
edip: güzel ve sanatl› söz söyle-
yen.
ekseriyet-i mutlaka: çok büyük
bir ço¤unluk.
faik: yüksek, üstün, seçkin.
fesahat: aç›k ve güzel konuflma.
garip: hayret verici.
gurur: kendini be¤enme, övün-
me.
hakkaniyet: gerçeklik, do¤ruluk.
harika: ola¤anüstü.
hatip: konuflan, hitap eden.
hüsnümetanet: sa¤laml›ktaki
güzellik.
i’caz: mu’cizelik, ola¤anüstülük,
âciz b›rakma.
iflaret: bildirme, gösterme.
itibar›yla: olarak.
kemal-i zillet: tam bir küçülme,
afla¤›lanma, hor ve hakir duruma
düflme.

kibir: kendini büyük göste-
rme, gurur.
kitabet: yaz› yazma.
lâf›z: Kur’ân’›n cümleleri ve
kelimeleri.
maani: manalar, anlamlar.
mefahir: övünülecek fleyler.
mehasin-i ahlâk: ahlâkî gü-
zellikler.
mevcut: var.
muaraza: karfl› gelme, söz
mücadelesi.
muhafaza: koruma, saklama.

müstahsen: be¤enilmifl, gü-
zel,
mütebahhir: bilgisi deniz gibi
genifl ve derin olan.
naz›m: Kur’ân’›n ayetlerinin
ve kelimelerinin dizilifli, dü-
zenlenifli.
saffet: safîlik, temizlik, ar›l›k,
selâset: sözün ak›c› ve anlafl›-
l›r olmas›.
semavat: gökler.
suret: biçim, flekil.
fliddetle: sert flekilde, çokça,
s›k s›k.

flua: ›fl›k demeti.
flule: par›lt›.
tevellüt: ortaya ç›kma, do¤-
ma.
ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.
ümmî: okuma yazmas› olma-
yan.
üslûp: stil, tarz, kendine özgü
anlat›m flekli.
vech-i i’caz: mu’cizelik yönü,
âciz b›rakma yönü.
vukuat-› tarihiye: tarihî hâdi-
seler, olaylar.
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Manidar bir kelâm, fliir ve belâgat cazibesiyle eslâftan ah-
lâfa haf›zalarda kal›p gidiyordu. ‹flte flu ihtiyac-› f›trî neti-
cesi olarak, o kavmin manevî çarfl›-y› ticaretlerinde en zi-
yade revaç bulan, fesahat ve belâgat meta› idi. Hatta bir
kabilenin beli¤ bir edibi, en büyük bir kahraman-› millîsi
gibiydi. En ziyade onunla iftihar ediyorlard›. ‹flte, ‹slâmi-
yetten sonra âlemi zekâlar›yla idare eden o zeki kavim,
flu en revaçl› ve medar-› iftiharlar› ve ona fliddet-i ihtiyaç-
la muhtaç olan belâgatte akvam-› âlemden en ileride ve
en yüksek mertebede idiler. Belâgat, o kadar k›ymettar
idi ki, bir edibin bir sözü için iki kavim büyük muharebe
ederdi ve bir sözüyle musalâha ediyorlard›. Hatta onlar›n
içinde “Muallâkat-› Seb’a” nam›yla yedi edibin yedi kasi-
desini alt›nla Kâbe’nin duvar›na yazm›fllar, onunla iftihar
ediyorlard›.

‹flte böyle bir zamanda, belâgat en revaçl› oldu¤u bir
anda Kur’ân-› Mu’cizülbeyan nüzul etti. Nas›l ki zaman-›
Mûsa Aleyhisselâmda sihir ve zaman-› ‹sa Aleyhisselâm-
da t›p revaçta idi; mu’cizelerinin mühimi o cinsten geldi.
‹flte o vakit büle¤a-i Arab› en k›sa bir suresine mukabe-
leye davet etti.

1 /¬p∏rãpe røpe mInQƒo°ùpH GƒoJrÉna Énf pórÑnY '¤nY Énærdsõnf És‡p mÖrjnQ ≈/a rºoàræoc r¿pGnh
ferman›yla onlara meydan okuyor.

Hem, der ki: “‹man getirmezseniz mel’unsunuz, Ce-
henneme gireceksiniz.” Damarlar›na fliddetle vuruyor,
gururlar›n› dehfletli surette k›r›yor, o kibirli ak›llar›n› istih-
faf ediyor. Onlar› bidayeten idam-› ebedî ile ve sonra da 
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iman: Allah’a inanma.
‹slâmiyet: Müslümanl›k.
istihfaf: küçümseme, hafife al-
ma.
Kâbe: Mekke-› Mükerreme’de
Harem-i fierif’in ortas›nda bulu-
nan kutsal bina, beytullah.
kabile: afliret, boy, ayn› sülâleden
olanlar.
kahraman-› millî: millî kahra-
man.
kaside: bir fleyi öven fliir.
kavim: millet, insan toplulu¤u.
kelâm: söz, cümle.
k›ymettar: de¤erli.
kibir: kendini büyük gösterifl,
gurur.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm.
manevî çarfl›-y› ticaret: manevî
al›fl-verifllerin yap›ld›¤› çarfl›; kül-
tür hayat›.
manidar: anlaml›, manal›.
medar-› iftihar: övünme sebebi.
mel’un: lânetlenmifl.
mertebe: derece, seviye.
meta: k›ymetli mal.
Muallâkat-› Seb’a: cahiliye döne-
minde en çok be¤enilen ve Kâbe
duvar›na as›lan yedi fliir.
mu’cize: insan› âciz b›rakan, ola-
¤anüstü ifl.
muharebe: savaflma.
muhtaç: ihtiyac› olan.
mukabele: karfl›l›k verme.
musalâha: bar›flma, uzlaflma.
mühim: önemli.
nam: ad, isim.
netice: sonuç.
nüzul: inmek, inifl.
revaç: k›ymet, de¤er, geçerlik.
sihir: büyü, büyücülük.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in 114 bölü-
münden her biri.
suret: flekil, biçim.
fliddet: kuvvet, sertlik.
fliddet-i ihtiyaç: ihtiyac›n çok faz-
la olmas›.
flüphe: tereddüt, kuflku.
vakit: zaman.
zaman-› ‹sa Aleyhisselâm: ‹sa
peygamber zaman›.
zaman-› Mûsa Aleyhisselâm:
Mûsa peygamber zaman›.
zekâ: sür'atli kavrama gücü.
zeki: ak›ll›.
ziyade: çok, fazla.

ahlâf: sonra gelenler.
akvam-› âlem: dünyadaki
milletler.
âlem: dünya, cihan.
belâgat: güzel, düzgün, pü-
rüzsüz söz söyleme.
beli¤: söylemek istedi¤ini
düzgün, eksiksiz ve güzel söz-
lerle anlatan.
bidayeten: bafllang›çta, ilkin.
büle¤a-i Arap: güzel, düzgün,

pürüzsüz söz söyleyen Arap
beli¤leri.
cazibe: çekicilik.
Cehennem: ahiretteki hapis
ve ceza yeri.
cins: çeflit.
damar: fleref, gurur.
davet: ça¤›rma.
dehfletli: korkunç, korkutucu.
edip: flair, güzel ve sanatl› söz
söyleyen.

eslâf: öncekiler.
ferman: emir, buyruk.
fesahat: aç›k ve güzel konufl-
ma.
haf›za: zihin, ak›l.
idam-› ebedî: sonsuza dek
yok olufl.
idare: yönetme.
iftihar: övünme.
ihtiyac-› f›trî: yarat›l›fltan ge-
len ihtiyaç.

1. E¤er kulumuz Muhammed’e indirdi¤imiz Kur’ân’dan bir flüpheniz varsa, haydi, onun ben-
zeri bir sure getirin. (Bakara Suresi: 23.)



Cehennemde idam-› ebedî ile beraber dünyevî idam ile
de mahkûm ediyor. Der: “Ya muaraza ediniz, yahut can
ve mal›n›z helâkettedir.”1

‹flte, e¤er muaraza mümkün olsayd›, acaba hiç müm-
kün mü idi ki, bir iki sat›rla muaraza edip davas›n› iptal
etmek gibi rahat bir çare varken, en tehlikeli, en müflkü-
lâtl› muharebe tarik› ihtiyar edilsin. Evet o zeki kavim, o
siyasî millet ki, bir zaman âlemi siyasetle idare etti¤i hâl-
de, en k›sa ve rahat ve hafif bir yolu terk etsin, en tehli-
keli ve bütün mal ve can›n› belâya atacak uzun bir yolu
ihtiyar etsin; hiç kabil midir? Çünkü, edipleri birkaç hu-
rufatla muaraza edebilseydi, Kur’ân davas›ndan vazge-
çerdi. Onlar da maddî ve manevî helâketten kurtulurlar-
d›. Hâlbuki, muharebe gibi dehfletli, uzun bir yolu ihtiyar
ettiler. Demek, muaraza-i bilhuruf mümkün de¤ildi, mu-
haldi; onun için muharebe-i bissüyufa mecbur oldular.

Hem, Kur’ân’› tanzir etmek, taklidini yapmak için ga-
yet fliddetli iki sebep vard›: Birisi, düflman›n h›rs-› muara-
zas›, di¤eri dostlar›n›n flevk-i taklididir ki; flu iki saik-i fle-
dit alt›nda, milyonlar Arabî kitaplar yaz›lm›fl ki, hiç birisi
ona benzemez. Âlim olsun, âmî olsun, her kim ona ve
onlara baksa, kat’iyen diyecek ki: “Kur’ân, bunlara ben-
zemez. Hiç birisi onu tanzir edemez.” fiu hâlde, ya
Kur’ân, bütününün alt›ndad›r—bu ise, bütün dost ve düfl-
man›n ittifak›yla battald›r, muhaldir—veya Kur’ân o yaz›-
lan umum kitaplar›n fevkindedir.

âlem: dünya.
âlim: çok okumufl, bilgili, ilim
adam›.
âmî: okumam›fl, cahil.
Arabî: Arapça.
battal: geçersiz, yanl›fl, bofl.
belâ: zor, s›k›nt›, tehlike.
can: hayat.
Cehennem: ahiretteki hapis ve
ceza yeri.
çare: ç›k›fl yolu.
dava: takip edilen fikir, iddia.
dehfletli: korkunç.
dost: seven insan.
dünyevî: dünya ile ilgili.
edip: güzel ve sanatl› söz söyle-
yen.
fevk: üst, üzeri.
hafif: kolay.
helâket: mahvolma, yok olma.
h›rs-› muaraza: karfl› koyma h›r-
s›.
hurufat: harfler.
idam: ölüm cezas›, yok olma.
idam-› ebedî: sonsuza dek yok
olufl.
idare: yönetme.
ihtiyar etme: seçme, tercih et-
me.
iptal: geçersiz b›rakma, çürütme.
ittifak: fikir birli¤i, uyuflma,
kabil: mümkün, olabilir.
kat’iyen: kesinlikle.
kavim: millet.
maddî: madde ile alâkal›.
mahkûm etmek: ceza vermek.
manevî: manaya ait, ruha ve içe
ait; ahirette.
millet: halk.
muaraza: karfl› gelme, söz müca-
delesi.
muaraza-i bilhuruf: söz ve fikir
ile karfl› gelmek.
muhal: imkâns›z, olmas› müm-
kün olmayan.
muharebe: savaflma.
muharebe-i bissüyuf: k›l›çla sa-
vaflmak.
müflkülât: zorluklar.
saik-i fledit: fliddetli sevk edici,
fliddetli sebep.

siyaset: zekâca ve kurnazca
ifl, ak›ll›ca hareket.

siyasî: yönetimi ak›l ve zekâ
ile yapan.

flevk-i taklit: benzerini yap-
ma arzusu.
fliddet: kuvvet.
taklit: benzerini yapmaya ça-
l›flma.

tanzir: benzetme, yerini tut-
ma.
tarik: yol.
terk: b›rakma, vazgeçme.
umum: bütün.

1. Bkz. Bakara Suresi: 24.
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E¤er  desen : “Nas›l biliyoruz ki, kimse muarazaya
teflebbüs etmedi? Kimse kendine güvenemedi mi ki,
meydana ç›ks›n? Birbirinin yard›m› da m› fayda etmedi?”

Elcevap : E¤er muaraza mümkün olsayd›, alâküllihâl
kat’î teflebbüs edilecekti. Çünkü, izzet ve namus mesele-
si, can ve mal tehlikesi vard›. E¤er teflebbüs edilseydi,
alâküllihâl kat’î taraftar pek çok bulunacakt›. Çünkü,
hakka muar›z ve muannit daima kesretli idi. E¤er taraf-
tar bulsayd›, alâküllihâl ifltihar bulacakt›. Çünkü, küçük
bir mücadele, beflerin nazar-› isti¤rab›n› celp edip des-
tanlarda ifltihar eder. fiöyle acip bir mücadele ve vukuat
ise gizli kalamaz. ‹slâmiyet aleyhinde tâ en çirkin ve en
flenî fleylere kadar nakledilir, meflhur olur. Hâlbuki mu-
arazaya dair Müseylime-i Kezzab’›n bir iki f›kras›ndan
baflka nakledilmemifl. O Müseylime’de, çendan belâgat
varm›fl; fakat hadsiz bir hüsnücemale malik olan beyan-›
Kur’ân’a nispet edildi¤i için onun sözleri hezeyan sure-
tinde tarihlere geçmifltir. ‹flte Kur’ân’›n belâgatindeki
i’caz, kat’iyen iki kere iki dört eder gibi mevcuttur ki, ifl
böyle oluyor.

‹K‹NC‹ SURET

Belâgatindeki i’caz-› Kur’ânînin hikmetini Befl Nokta-
da beyan edece¤iz.

• Birinci Nokta: Kur’ân’›n nazm›nda bir cezalet-i ha-
rika var. O naz›mdaki cezalet ve metaneti, ‹flaratü’l-‹’caz
bafltan afla¤›ya kadar bu cezalet-i nazmiyeyi beyan eder.
Saatin saniye, dakika, saati sayan ve birbirinin nizam›n› 
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ayetlerinin ve kelimelerinin dizili-
flindeki güzellik.
çendan: gerçi, her ne kadar.
daima: sürekli, her zaman.
destan: kahramanl›k hikâyeleri.
elcevap: sorulan fleye verilen ce-
vap.
f›kra: paragraf, fliir.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hak: do¤ruluk; Kur’ân ve ‹slâm.
hezeyan: saçma sapan konuflma.
hikmet: sebep.
hüsnücemal: güzellik.
i’caz: mu’cizelik, ola¤anüstülük,
âciz b›rakma.
i’caz-› Kur’ânî: Kur’ân’›n mu’cize-
li¤i, âciz b›rakmas›.
‹flaratü’l-‹’caz: Bediüzzaman Said
Nursî’nin, Risale-i Nur Külliyat›nda
yer alan bir eseri.
ifltihar: flöhret kazanma, tan›n-
ma.
izzet: itibar, fleref.
kat’î: vazgeçilmez, kesin, kesin-
likle, flüphesiz.
kesret: çokluk.
mal: varl›k, servet
malik: sahip.
meflhur: herkesin bildi¤i, yayg›n-
l›k kazanm›fl.
metanet: sa¤laml›k.
mevcut: var olan, bulunan.
muannit: inatç›.
muaraza: sözle karfl›l›kl› mücade-
le.
muar›z: karfl› ç›kan.
mücadele: münakafla, çekiflme,
at›flma.
Müseylime-i Kezzab: peygam-
berlik iddias›nda bulunan yalanc›
bir flah›s (bkz. fiah›s Bilgileri).
nakil: anlatma, aktarma.
namus: fleref, haysiyet.
nazar-› isti¤rap: hayret bak›fl›.
naz›m: Kur’ân’›n ayetlerinin ve
kelimelerinin dizilifli, düzenlenifli.
nispet: karfl›laflt›rma.
nizam: düzen, uyum.
nokta: bölüm.
suret: flekil, biçim.
flenî: fenâ, kötü.
tâ: kadar, dek, de¤in.
taraftar: bir taraf› destekleyen.
teflebbüs: giriflme, bafllama.
vukuat: olaylar.

acip: hayret veren.
alâküllihâl: kesinlikle, eninde
sonunda, ister istemez.
aleyh: karfl›, karfl›t.
belâgat: sözün söylenilen ki-
fliye ve duruma uygun, güzel,
düzgün, kusursuz söylenme-
si.

befler: insan.
beyan: anlatma, aç›klama.
beyan-› Kur’ân: Kur’ân’›n
aç›klamas›, anlat›m›.
can: hayat.
celp: kendine çekme.
cezalet: güzellik; kelimeleri
ince veya sert söylenifllerine

göre yerli yerinde kullan›lma-
s›ndan do¤an güzellik.
cezalet-i harika: harika gü-
zellik; kelimeleri ince veya
sert söylenifllerine göre yerli
yerinde kullan›lmas›ndan do-
¤an harika güzellik.
cezalet-i nazmiye: Kur’ân’›n



tekmil eden ne ise, Kur’ân-› Hakîm’in her bir cümlede-
ki, hey’at›ndaki naz›m ve kelimelerindeki nizam ve cüm-
lelerin birbirine karfl› münasebat›ndaki intizam›, öyle bir
tarzda ‹flaratü’l-‹’caz’da ahirine kadar beyan edilmifltir;
kim isterse ona bakabilir ve bu naz›mdaki cezalet-i hari-
kay› bu surette görebilir. Yaln›z bir-iki misal, bir cümlenin
hey’at›ndaki nazm› göstermek için zikredece¤iz.

• Meselâ:
1 n∂uHnQ pÜGnònY røpe lánërØnf rºo¡rà°sùne røpÄndnh

Bu cümlede, azab› dehfletli göstermek için, en az›n›n
fliddetle tesirini göstermekle göstermek ister. Demek,
taklili ifade edecek cümlenin bütün hey’etleri de bu tak-
lile bak›p ona kuvvet verecek.

‹flte, 
2 røpÄndnh lâfz› teflkiktir. fiek, k›llete bakar. 

3¢sùne lâfz›

“az›c›k dokunmak”t›r, yine k›lleti ifade eder. 
4 lánërØnf lâfz›,

maddesi bir kokucuk olup k›lleti ifade etti¤i gibi, sîgas› bi-
re delâlet eder. Mastar-› merre tabir-i sarfiyesinde “biri-

cik” demektir, k›lleti ifade eder. lánërØnf ’deki tenvin-i tenki-

rî, taklili içindir ki, “O kadar küçük ki, bilinemiyor” de-

mektir.
5 røpe lâfz›, teb’iz içindir, “bir parça” demektir; k›l-

leti ifade eder.
6 pÜGnònY lâfz›; nekal, ikaba nispeten hafif

bir nevi cezad›r ki, k›llete iflaret eder. 
7 n∂uHnQ lâfz›; kahhar, 

ahir: son.
azap: ac›, ceza, iflkence.
beyan: anlatma, aç›klama.
cezalet-i harika: harika güzellik;
kelimeleri ince veya sert söyle-
nifllerine göre yerli yerinde kulla-
n›lmas›ndan do¤an harika güzel-
lik.
dehfletli: korkutucu, korkunç.
delâlet: iflaret etme, gösterme.
hey’at: bütün, tamam; flekiller,
yap›lar, biçimler.
hey’et: flekil, yap›, biçim.
ifade etmek: anlatmak.
ikap: çok fliddetli azap.
intizam: düzenlilik, uygunluk.
‹flaratü’l-‹’caz: Bediüzzaman Said
Nursî’nin, Risale-i Nur Külliyat›nda
yer alan bir eseri.
iflaret: gösterme, bildirme.
Kahhar: kahreden kudret ve kuv-
vet sahibi, Allah.
k›llet: miktarca azl›k.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
lâf›z: söz, kelime.
mastar-› merre: fiilin bir defa ya-
p›ld›¤›n› belirten mastar.
meselâ: örne¤in.
münasebat: ilgiler, iliflkiler, alâka.
naz›m: düzenlenifl, dizilifl.
nekal: fliddetli ceza.
nevi: çeflit.
nispeten: oranla, k›yasla; göre.
nizam: düzen, uyum.
sîga: çekim, fiilin çekiminde mey-
dana gelen çeflitli flekillerden her
biri.
suret: biçim, flekil.
flek: flüphe.
fliddetle: kuvvetli bir flekilde.
tabir-i sarfiye: sarf ilminde ifade
edilen söz.
taklil: azaltma, azl›k.
tarz: flekil, biçim.
teb’iz: bir k›sma ait etmek, böl-
mek.
tekmil: tamamlamak, mükem-
mellefltirmek.
tenvin-i tenkirî: kelimenin belir-
siz oldu¤unu gösteren tenvin ifla-
reti.
tesir: etki.
teflkik: flüpheye düflürme, flüp-
hede b›rakma.
zikretme: söyleme, anlatma.

1. And olsun ki, Rabbinin azab›ndan küçük bir esinti onlara hafifçe dokunacak olsa...(Enbiya
Suresi: 46.)
2. And olsun, e¤er olsa.
3. Dokunur.
4. Küçük bir esinti.
5. -den, -dan.
6. Azap.
7. Rabbinin.
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cebbar, müntakime bedel, yine flefkati ihsas etmekle k›l-
leti iflaret ediyor.

‹flte, “Bu kadar k›lletteki bir parça azap böyle tesirli
ise, ikab-› ‹lâhî ne kadar dehfletli olur, k›yas edebilirsiniz”
diye ifade eder.

‹flte flu cümlede küçük hey’etler nas›l birbirine bak›p
yard›m eder; maksad-› küllîyi her biri kendi lisan›yla tak-
viye eder. fiu misal bir derece lâf›z ve maksada bakar.

‹kinci misal:
1 n¿ƒo≤pØræoj rºogÉnærbnRnQ És‡pnh

fiu cümlenin hey’at›, sadakan›n flerait-i kabulünün be-
fline iflaret eder.

• Birinci flart, sadakaya muhtaç olmamak derecede

sadaka vermek ki, 
2 És‡pnh lâfz›ndaki røpe -i teb’iz ile o flart›

ifade eder.

• ‹kinci flart, Ali’den al›p Veli’ye vermek de¤il, belki

kendi mal›ndan vermektir. fiu flart› rºogÉnærbnRnQ lâfz› ifade edi-

yor. “Size r›z›k olandan veriniz” demektir.

• Üçüncü flart, minnet etmemektir. fiu flarta ÉnærbnRnQ ’da-

ki Énf lâfz› iflaret eder. Yani, “Ben size r›zk› veriyorum; Be-

nim mal›mdan Benim abdime vermekte minnetiniz yok-
tur.”
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s›mlar.
hey’et: bütünü meydana getiren
parçalar.
ifade etmek: anlatmak.
ihsas: hissettirme, sezdirme.
ikab-› ‹lâhî: Allah’›n çok fliddetli
azab›.
iflaret: gösterme, bildirme.
k›llet: miktarca azl›k.
k›yas: karfl›laflt›rma.
lâf›z: söz, kelime.
lisan: dil.
maksad-› küllî: bütünün amac›,
bütün cümlenin gözetti¤i gaye.
maksat: kastedilen, istenilen fley,
gaye.
minnet: bir iyili¤i bafla kakma.

røpe -i teb'iz: bölme, parçalama,

ay›rma görevi yapan "min."
misal: örnek, numune, benzer.
muhtaç: ihtiyaç içinde olan, yok-
sul.
Müntakim: suçlulara hak ettikle-
ri karfl›l›¤› verip intikam alan Al-
lah.
Rab: varl›klar›n her türlü ihtiyaç-
lar›n› gideren, besleyen, büyüten
Allah.
r›z›k: yiyecek, içecek fley, az›k.
sadaka: Allah r›zas› için ihtiyaç
sahiplerine yap›lan yard›m.
flart: yerine getirilmesi gereken
durum.
flefkat: ac›yarak merhamet et-
me.
flerait-i kabul: kabul flartlar›.
takviye: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma.
teb’iz: ay›rma, bölme.
tesir: etki.

and: yemin.
azap: ac›, ceza, eziyet.
bedel: karfl›l›k.

Cebbar: istedi¤ini mutlaka
yapan, büyüklük, azamet sa-
hibi Allah.

dehfletli: korkutucu, korkunç.
derece: miktar, ölçü.
hey’at: ayr› ayr› manalar, k›-

1. Kendilerine r›z›k olarak verdiklerimizden Allah yolunda ba¤›flta bulunurlar. (Bakara Suresi:
3.)

2. fieylerden.



• Dördüncü flart, “Öyle adama veresin ki, nafakas›na
sarf etsin. Yoksa, sefahate sarf edenlere sadaka makbul

olmaz.” fiu flarta 
1 n¿ƒo≤pØræoj lâfz› iflaret ediyor.

• Beflinci flart, Allah nam›na vermektir ki, rºogÉnærbnRnQ ifa-

de ediyor. Yani, “Mal Benimdir; Benim nam›mla verme-
lisiniz.”

fiu flartlarla beraber bir tevsi de var. Yani, sadaka na-
s›l mal ile olur, ilim ile dahi olur; kavil ile, fiil ile, nasihat

ile de oluyor. ‹flte flu aksama, És‡p lâfz›ndaki Éne , umumiye-

tiyle iflaret ediyor. Hem flu cümlede bizzat iflaret ediyor.
Çünkü mutlakt›r, umumu ifade eder.

‹flte, sadakay› ifade eden flu k›sac›k cümlede, befl flart
ile beraber genifl bir dairesini akla ihsan ediyor, hey’etiy-
le ihsas ediyor.

‹flte hey’ette böyle pek çok naz›mlar var. Kelimat›n da-
hi, birbirine karfl›, aynen genifl böyle bir daire-i nazmiye-
si var.

Sonra kelâmlar›nda, meselâ, 
2 lónMnG *Gnƒog rπob ’de alt›

cümle var: üçü müspet, üçü menfi. Alt› mertebe-i tevhi-
di ispat etmekle beraber, flirkin alt› enva›n› reddeder. Her
bir cümlesi öteki cümlelere hem delil olur, hem netice
olur. Çünkü, her bir cümlenin iki manas› var. Bir mana
ile netice olur, bir mana ile de delil olur. Demek Sure-i
‹hlâs’ta otuz Sure-i ‹hlâs kadar, muntazam, birbirini ispat
eder delillerden mürekkep sureler vard›r.

abd: kul, mahlûk, insan.
aksam: parçalar, k›s›mlar.
aynen: t›pk›; örnekteki gibi.
bizzat: kendisi ile.
daire-i nazmiye: düzen, ölçülü
olufl, uygunluk çerçevesi, sahas›.
delil: bir fikrin veya hükmün do¤-
rulu¤unu kan›tlayan fley.
enva: çeflitler.
fiil: ifl, davran›fl, hareket.
hey’et: flekil, yap›, biçim.
ifade etme: anlatma.
ihsan etme: verme.
ihsas: hissettirme, sezdirme.
ilim: bilgi.
ispat etmek: bir fleyin do¤rulu-
¤unu delille ortaya koymak, ka-
n›tlamak.
iflaret: gösterme, bildirme.
kavil: konuflulan söz.
kelâm: söz, kelime; ayet.
kelimat: kelimeler, sözler; ayet-
ler.
lâf›z: söz, kelime.
makbul: kabul edilmifl, geçerli.
mana: anlam, iç yüzü.
menfi: olumsuz.
mertebe-i tevhit: tevhit merte-
besi.
meselâ: örne¤in.
minnet: bir iyili¤i bafla kakma.
muntazam: düzenli biçimde s›ra-
lanm›fl.
mutlak: kay›ts›z, flarts›z, s›n›r ko-
nulmam›fl.
mürekkep: meydana gelmifl,
oluflmufl.
müspet: olumlu.
nafaka: geçim için gerekli olan
fley.
nam›ma: ad›ma, hesab›ma.
nasihat: ö¤üt, do¤ru yolu göster-
me.
naz›m: Kur’ân ayetlerindeki keli-
melerin düzenlenifli, dizilifli.
netice: sonuç.
reddetmek: kabul etmemek.
r›z›k: yiyecek, içecek fley, az›k.
sadaka: Allah r›zas› için ihtiyaç
sahiplerine yap›lan yard›m.

sarf etme: harcama.

sefahat: zevk, sonunu düflün-
meden e¤lenceye afl›r› harca-
ma yapma.

sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-
¤› 114 bölümden her biri.

Sure-i ‹hlâs: ‹hlâs Suresi.

flart: yerine getirilmesi gere-
ken durum.

flirk: Allah’a ortak koflma.
tevsi: geniflletme, bollaflt›r-
ma.
umum: bütün, genel.
umumiyet: genellik.

1. ‹nfak ederler. (Bakara Suresi: 3.)
2. De ki: O Allah birdir. (‹hlâs Suresi: 1.)
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Meselâ,

,róp∏nj rºnd o¬sfn’p ,lónªn°U o¬sfn’p ,lónMnG o¬sfn’p *Gnƒog rπob
1 lónMnG GkƒoØoc o¬nd røoµnj rºnd o¬sfn’p ,róndƒoj rºnd o¬sfn’p

Hem,

,róp∏nj rºnd o¬sfn’p ,róndƒoj rºnd o¬sfn’p ,lónMnG GkƒoØoc o¬nd røoµnj rºndnh
2 *Gnƒog o¬sfn’p ,lónMnG =o¬sfn’p ,lónªn°U o¬sfn’p

Hem,

,róndƒoj rºnd GkPpÉna ,róp∏nj rºnd GkPpÉna ,lónªn°U nƒo¡na ,lónMnG nƒo¡na *Gnƒog
3 lónMnG GkƒoØoc o¬nd røoµnj rºnd GkPpÉna

Daha sen buna göre k›yas et.
Meselâ,

4 nÚ/≤sàoªr∏pd …kóog p¬«/a nÖrjnQ n’ oÜÉnà`pµdrG n∂pd'P @ = B⁄G
fiu dört cümlenin her birisinin iki manas› var. Bir ma-

na ile öteki cümlelere delildir, di¤er mana ile onlara ne-
ticedir. On alt› münasebet hatlar›ndan bir nakfl-› nazmî-i
i’cazî hâs›l olur. ‹flaratü’l-‹’caz’da öyle bir tarzda beyan
edilmifl ki, bir nakfl-› nazmî-i i’cazî teflkil eder. On Üçün-
cü Sözde beyan edildi¤i gibi, güya ekser ayat-› Kur’âni-
yenin her birisi, ekser ayat›n her birisine bakar bir gözü
ve naz›r bir yüzü vard›r ki, onlara münasebat›n hutut-u
maneviyesini uzat›yor. Birer nakfl-› i’cazî nescediyor. ‹fl-
te, ‹flaratü’l-‹’caz, bafltan afla¤›ya kadar bu cezalet-i naz-
miyeyi flerh etmifltir.
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ayat: Kur’ân ayetleri.
ayat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n ayet-
leri.
beyan: anlatma.
cezalet-i nazmiye: Kur’ân’›n
cümle ve kelimelerinin diziliflle-
rindeki güzellik.
delil: bir fikrin veya hükmün do¤-
rulu¤unu kan›tlayan fley.
denk: eflit.
Ehad: Zat› tek olan Allah.
ekser: pek çok, bir çok.
güya: sanki.
hâl: durum.
hâs›l olma: meydana gelme, or-
taya ç›kma.
hat: çizgi.
hutut-u manevîye: manevî çizgi-
ler, yollar; anlam ilgileri.
‹flaratü’l-‹’caz: Bediüzzaman Said
Nursî’nin, Risale-i Nur Külliyat›nda
yer alan bir eseri.
k›yas: karfl›laflt›rma.
mana: anlam.
meselâ: örne¤in, örnek olarak.
muhtaç: ihtiyac› olan.
münasebat: ilgiler, iliflkiler, ba¤-
lar.
münasebet: ilgili ve alâkal› olufl,
ba¤.
nakfl-› i’cazî: mu’cizeli¤e ait na-
k›fl.
nakfl-› nazmî-i i’cazî: Kur’ân’›n
mu’cizeli¤ine ait ayetlerin düzenli
ve ölçülü olufl nakfl›.
naz›r: bakan, gözeten.
nesç: dokuma.
netice: sonuç.
Samed: her fley kendisine muh-
taç oldu¤u hâlde, kimseye ve hiç-
bir fleye muhtaç olmayan Allah.
flerh: aç›klama, yorumlama.
tarz: biçim, flekil.
teflkil: meydana getirme, yapma.

1. De ki: O Allah’t›r. Çünkü O, Ehaddir; çünkü O, Samed’dir; çünkü O, do¤urmam›flt›r; çünkü O,
do¤mam›flt›r; çünkü O, hiçbir kimse Kendisine denk olmayand›r.

2. Hiçbir fley Onun dengi de¤ildir. Çünkü O, do¤mam›flt›r; çünkü O, her fley Kendisine muhtaç
olan, Kendisi hiçbir fleye muhtaç olmayand›r; çünkü O, Ehad’dir; çünkü O, Allah’t›r.

3. O, Allah’t›r. O hâlde, Ehad’dir; o hâlde, Samed’dir. Öyle ise do¤urmam›flt›r; öyle ise do¤urul-
mam›flt›r; öyle ise O, hiçbir fley Kendisine denk olmayand›r.

4. Elif lâm mim. • fiu yüce kitap ki, onda asla flüphe yoktur. O, Allah’›n emir ve yasaklar›na
karfl› gelmekten sak›nanlar için bir yol göstericidir. (Bakara Suresi: 1-2.)



• ‹kinci Nokta: Manas›ndaki belâgat-i harikad›r.

On Üçüncü Sözde beyan olunan flu misale bak:

Meselâ,
1oº«/µn◊r Goõj/õn©rdGnƒognh ¢pVrQn’Gnh päGnƒ'ª°sùdG≈pa Éne ! nísÑ°nS

ayetindeki belâgat-i maneviyeyi zevk etmek istersen,
kendini nur-u Kur’ân’dan evvel Asr-› Cahiliyette, sahra-i
bedeviyette farz et ki, her fley zulmet-i cehil ve gaflet al-
t›nda perde-i cümud-u tabiata sar›lm›fl oldu¤u bir anda
Kur’ân’›n lisan-› semavîsinden, 
2 ¢pVrQn’Gnh päGnƒ'ª°sùdG ≈pa Éne ! nísÑ°nS veyahut,

3 søp¡«/a rønenh ¢oVrQn’rGnh o™rÑ°sùdG oäGnƒ'ª°sùdG o¬nd oíuÑ°nùoJ gibi ayetleri

iflit, bak. Nas›l ki, o ölmüfl veya yatm›fl olan mevcudat-›

âlem 
4 oí p̀qÑ°nùoJ ,nísÑ°nS sedas›yla iflitenlerin zihninde nas›l di-

riliyorlar, hüflyar oluyorlar, k›yam edip zikrediyorlar ve o
karanl›k gökyüzünde birer camit ateflpare olan y›ld›zlar

ve yerde periflan mahlûkat, oí p̀qÑ°nùoJ sayhas›yla ve nuruyla

iflitenin nazar›nda gökyüzü bir a¤›z, bütün y›ld›zlar birer
kelime-i hikmetnüma ve birer nur-u hakikateda ve küre-i
arz bir bafl ve ber ve bahir birer lisan ve bütün hayvanlar
ve nebatlar birer kelime-i tesbihfeflan suretinde arz-› di-
dar eder.

Meselâ, On Beflinci Sözde ispat edilen flu misale bak:

päGnƒ'ª°sùdGpQÉn£rbnG røpe GhoòoØrænJ r¿nG rºoàr©n£nà°rSG p¿pG ¢pùrfp’rGnh pqøp÷r Gnöûr©ne Énj

arz-› didar: güzelli¤ini göstermek.
Asr-› Cahiliyet: Cahiliyet asr›,
Peygamberimizden önceki as›r.
ateflpare: atefl parças›.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
bahir: deniz.
belâgat-› manevîye: manan›n
muhataba uygun, tam yerinde,
kusursuz ve güzel olmas›.
belâgat-i harika: harika belâgat.
ber: kara.
camit: cans›z, sert, kat›.
evvel: önce.
farz etmek: var saymak.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye.
hüflyar: uyan›k.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
kelime-i hikmetnüma: hikmetli
söz.
kelime-i tesbihfeflan: Allah’›n
bütün kusur ve noksanlardan
uzak tutuldu¤unu ifade eden ke-
limeler.
k›yam: aya¤a kalkma.
kudret: güç, kuvvet.
küre-i arz: dünya, yer küre.
lisan: dil.
lisan-› semavî: semavî dil.
mahlûkat: Allah taraf›ndan yara-
t›lanlar.
meselâ: örne¤in, örnek olarak.
mevcudat-› âlem: kâinattaki var-
l›klar.
misal: örnek.
nazar: bak›fl.
nebatlar: bitkiler.
nur: ayd›nl›k, ›fl›k.
nur-u hakikateda: hakikatli bir
nur.
nur-u Kur’ân: Kur’ân nuru.

perde-i cümud-u tabiat: do-
nuk ve kat› tabiat perdesi.
periflan: ac›nacak hâlde bulu-
nan.
sahra-i bedeviyet: göçebe
Araplar›n bulundu¤u çöl.

sayha: ça¤›r›fl, ç›¤l›k, nâra.
seda: ses.
suret: biçim, görünüfl.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tut-
ma.

zihin: ak›l, haf›za, düflünce.
zikir: Allah’› anma.
zulmet-i cehil ve gaflet: bil-
gisizlikten ve Allah’›n unutul-
mas›ndan ve do¤an manevî
karanl›k.

1. Göklerde ve yerde ne varsa Allah’› tesbih eder. Onun kudreti her fleye galiptir ve hikmeti
her fleyi kuflat›r. (Hadid Suresi: 1.)

2. Göklerde ve yerde ne varsa Allah’› tesbih eder.

3. Yedi gökle yer ve onlar›n içindekiler Onu tesbih eder. (‹sra Suresi: 44.)

4. Tesbih etti, tesbih ediyor...
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ÉnªoµpqHnQ pA'B’'G pq…nÉpÑna @ m¿Én£r∏°oùpH s’pG n¿hoòoØrænJ n’ GhoòoØrfÉna ¢pVrQn’rGnh
@ p¿GnöpünàrænJ nÓna ¢lSÉnëofnh mQÉnf røpe l®Gnƒo°T Énªoµr«n∏nY oπn°Srôoj @ p¿ÉnHuònµoJ

1 p¿ÉnHuòoµoJ ÉnªoµpqHnQ pA'B’'G pq…nÉpÑna
2pÚ pWÉn«°sû∏pd ÉkeƒoLoQ ÉngÉnær∏n©nLnh ní«pHÉ°nünÃp Én«rf tódG nABÉnª°sùdG ÉsæsjnR rón≤ndnh
ayetlerini dinle bak ki, ne diyor?

Diyor ki: “Ey acz ve hakareti içinde ma¤rur ve müte-
merrit ve zaaf ve fakr› içinde serkefl ve muannit olan ins
ve cin! Emirlerime itaat etmezseniz, haydi elinizden ge-
lirse hudud-u mülkümden ç›k›n›z. Nas›l cesaret edersiniz
ki, öyle bir Sultan›n emirlerine karfl› gelirsiniz; y›ld›zlar,
aylar, günefller, emirber neferleri gibi emirlerine itaat
ederler? Hem, tu¤yan›n›zla öyle bir Hâkim-i Zülcelâl’e
karfl› mübareze ediyorsunuz ki, öyle azametli mutî asker-
leri var, faraza fleytanlar›n›z dayanabilseler, onlar› da¤ gi-
bi güllelerle recmedebilirler. Hem, küfran›n›zla öyle bir
Malik-i Zülcelâl’in memleketinde isyan ediyorsunuz ki,
cünudundan öyleleri var, de¤il sizin gibi küçük âciz mah-
lûklar, belki farz-› muhal olarak da¤ ve arz büyüklü¤ünde
birer adüvv-ü kâfir olsayd›n›z, arz ve da¤ büyüklü¤ünde
y›ld›zlar›, ateflli demirleri size atabilirler, sizi da¤›t›rlar.
Hem, öyle bir kanunu k›r›yorsunuz ki, onunla öyleler
ba¤l›d›r, e¤er lüzum olsa arz›n›z› yüzünüze çarpar, gülle-
ler gibi, küreler misillü y›ld›zlar› üstünüze Allah’›n izniyle
ya¤d›rabilirler.”
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yap›lmamas› istenen fley.
emir-ber: emre göre hareket
eden.
fakr: fakirlik.
faraza: farz edelim ki, var sayal›m
ki.
farz-› muhal: imkâns›z› olabilir
kabul etme.
gülle: top mermisi.
hakaret: küçüklük, horluk.
Hâkim-i Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük ve haflmet sahibi her fleye
hükmeden Allah.
hudud-u mülk: mülkün s›n›r›.
inkâr: reddetme, kabul etmeme.
ins: insan.
isyan: bafl kald›rma.
itaat: boyun e¤me, uyma.
kandil: y›ld›z.
küfran: nankörlük.
lüzum: lâz›m olma, gerekme, ih-
tiyaç.
ma¤rur: gururlu, kendini be¤en-
mifl.
mahlûk: yarat›k, Allah taraf›ndan
yarat›lm›fl varl›k.
Malik-i Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük ve her fleyin sahibi olan Allah.
memleket: yurt, diyar.
misillü: benzeri.
muannit: inatç›.
mutî: itaat eden.
mübareze: çekiflme, çarp›flma,
mücadele.
mütemerrit: inatç›.
nefer: er.
nimet: iyilik, ihsan, ba¤›fl.
Rab: varl›klar›n bütün ihtiyaçlar›-
n› gideren, besleyen, büyüten
onlar› uyum içinde sevk ve idare
eden Allah.
recim: tafla tutma.
saf: kat›ks›z, kar›fl›k olmayan.
sema: gökyüzü.
serkefl: isyan eden.
Sultan: Hükümdar; bütün kâina-
t›n sahibi ve idare edicisi olan Al-
lah.
fieytan: Hz. Âdem’in üstünlü¤ü-
nün kabulü anlam›nda ona secde
edilmesi ile ilgili ‹lâhî emre uyma-
d›¤› için semadan kovulan ve o
zamandan beri âdemo¤ullar›n›
do¤ru yoldan ç›kartmaktan geri
durmayan lânetlenmifl varl›k.
tu¤yan: azg›nl›k.
zaaf: zay›fl›k.

âciz: güçsüz, zay›f.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
adüvv-ü kâfir: inkâr eden
düflman.
and olsun: yemin olsun.

arz: yer, dünya.
azamet: büyüklük.
cesaret: cesurluk, korkusuz-
luk.
cin: bir cins ateflten yarat›l-

m›fl ve Allah’a iman etmekle
yükümlü tutulmufl fluur sahi-
bi bir varl›k.
cünud: askerler.
emir: buyruk, yap›lmas› veya

1. Ey cinler ve insanlar toplulu¤u! E¤er göklerin ve yerin s›n›rlar›ndan ç›k›p gitmeye gücünüz
yeterse, haydi, ç›k›n. Fakat Allah’›n verece¤i bir kuvvet olmadan ç›kamazs›n›z. • Rabbinizin
nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz? • Üzerinize saf ateflten bir alevle bak›r gibi k›z›l bir
duman sal›n›r da, birbirinize hiçbir yard›m›n›z dokunmaz. • Rabbinizin nimetlerinden hangi
birini inkâr edersiniz? (Rahman Suresi: 33-36.)

2. And olsun ki dünya semas›n› Biz kandillerle süsledik. fieytanlar için o kandilleri birer tafl
yapt›k. (Mülk Suresi: 5.)



Daha sair ayat›n manalar›ndaki kuvvet ve belâgati ve
ulviyet-i ifadesini bunlara k›yas et.

• Üçüncü Nokta: Üslûbundaki bedaat-i harikad›r.

Evet, Kur’ân’›n üslûplar› hem gariptir, hem bedîdir,
hem aciptir, hem muknidir. Hiçbir fleyi, hiçbir kimseyi
taklit etmemifl; hiç kimse de onu taklit edemiyor. Nas›l
gelmifl, öyle o üslûplar taravetini, gençli¤ini, garabetini
daima muhafaza etmifl ve ediyor.

Ezcümle, bir k›s›m surelerin bafllar›nda flifremisal
1 =≥°=ù=Y =º'M @ ¢Bù'j @ '¬'W @'ôBdG @= B⁄G gibi mukattaat huru-

fundaki üslûb-u bediîsi, befl alt› lem’a-i i’caz› tazammun
etti¤ini ‹flaratü’l-‹’caz’da yazm›fl›z.

Ezcümle : Surelerin bafl›nda mezkûr olan huruf, hu-
rufat›n aksam-› malûmesi olan mechure, mehmuse, fle-
dide, rahve, zelâka, kalkale gibi aksam-› kesiresinden her
bir k›sm›ndan n›sf›n› alm›flt›r. Kabil-i taksim olmayan ha-
fifinden n›sf-› ekser, sakilinden n›sf-› ekal olarak bütün
aksam›n› tansif etmifltir. fiu mütedahil ve birbiri içindeki
k›s›mlar› ve iki yüz ihtimal içinde mütereddit yaln›z gizli
ve fikren bilinmeyecek bir tek yol ile umumu tansif etmek
kabil oldu¤u hâlde, o yolda, o genifl mesafede sevk-i ke-
lâm etmek, fikr-i beflerin ifli olamaz, tesadüf hiç kar›fla-
maz.

‹flte bir flifre-i ‹lâhiye olan surelerin bafllar›ndaki huruf,
bunun gibi daha befl alt› lem’a-i i’caziyeyi gösterdikleriy-
le beraber, ilm-i esrar-› huruf ulemas›yla evliyan›n mu-
hakkikleri flu mukattaattan çok esrar istihraç etmifller ve 

acip: hayrette b›rakan.
aksam: k›s›mlar.
aksam-› kesire: ço¤u bölümler,
çok k›s›mlar.
aksam-› malûme: bilinen k›s›m-
lar.
ayat: Kur’ân ayetleri.
bedaat-i harika: görülmedik de-
recede yenilik, üstünlük.
bedî: eflsiz güzel.
belâgat: sözün muhataba uygun,
tam yerinde ve kusursuz olmas›.
daima: sürekli, her zaman.
esrar: s›rlar.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
ezcümle: bu cümleden olarak.
fikren: düflünerek.
fikr-i befler: insan›n fikri, düflün-
cesi.
garabet: ne demek oldu¤u her-
kesçe anlafl›lmayacak kelime ve
tabirlerin söz aras›nda kullan›l-
mas›.
garip: flafl›rt›c›, hayret verici özel-
likleri olan.
huruf: harfler.
hurufat: harfler.
ihtimal: olabilirlik.
ilm-i esrar-› huruf: Kur’ân’daki
harflerin s›rlar›n› konu alan ilim.
istihraç: ç›karma.
‹flaratü’l-‹’caz: Bediüzzaman Said
Nursî’nin, Risale-i Nur Külliyat›nda
yer alan bir eseri.
kabil: mümkün.
kabil-i taksim: bölünebilen.
kalkale: tecvitte kaf, t›, be, cim,
dal harflerinin okunurken harfle-
rin üzerinde birden durarak harfi,
mahrecinden ç›kar ç›kmaz kes-
mek suretiyle bu harfleri tekrar
okuma.
k›yas: karfl›laflt›rma.
lem’a-i i’caz: mu’cizelik par›lt›s›.
mechure: aç›ktan ve yüksek ses-
le okunan harfler.
mehmuse: gizli okunan harfler.
mesafe: ara.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
muhafaza: koruma.
muhakkik: gerçekleri araflt›r›p
bulanlar.
mukattaat: Kur’ân’› Kerîm’de ba-
z› surelerin bafllar›nda bulunan
tek tek veya ikisi üçü birleflik ya-
z›l› harfler.
mukni: ikna eden, inand›ran.
mütedahil: birbiri içinde, iç içe.
mütereddit: karars›z.
n›sf: yar›.
n›sf-› ekal: yar›s›ndan az.
n›sf-› ekser: yar›dan fazlas›.
rahve: tecvitte harf sükûn ile
söylenirken sesin akmas› hâli.
sair: di¤er, baflka.

sakil: a¤›r.

sevk-i kelâm: sözü ulaflt›rma;
söz söyleme.

sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-
¤› 114 bölümden her biri.

fledide: tecvide harf sükûn ile
ve nefesin hepsi hapsoluna-
rak sakin bir hâlde okundu¤u
zaman sesin asla okunma-
mas›na denir.

flifre-i ‹lâhiye: ‹lâhî flifre, her-
kesin de¤il sadece Allah’›n
bildirdi¤i kullar›n bilebilece¤i
mana ve mesajlar.
flifremisal: flifre gibi.
taklit etme: örnek alma,
benzerini yapma.
tansif: yar› yar›ya bölme,
ay›rma.
taravet: tazelik.
tazammun: içinde buldurma.

tesadüf: rastlant›.
ulema: âlimler.
ulviyet-i ifade: anlat›m›n yü-
celi¤i.
umum: hepsi.
üslûp: ifade tarz›, anlat›m
flekli.
üslûp-u bediî: eflsiz güzellik-
teki anlat›m flekli.
zelâka: keskin okunan harf-
ler.

1. Elif lâm mim (Bakara Suresi: 1.) • Elif lâm râ. (‹brahim Suresi: 1.) • Taha (Taha Suresi: 1.) •
Yâsin. (Yâsin Suresi: 1.) • Hâ mim. • Ayn sin kaf. (fiûra Suresi: 1-2.)
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öyle hakaik bulmufllar ki, onlarca flu mukattaat kendi ba-
fl›yla gayet parlak bir mu’cizedir. Onlar›n esrar›na ehil ol-
mad›¤›m›z, hem umum göz görecek derecede ispat ede-
medi¤imiz için o kap›y› açamay›z. Yaln›z ‹flaratü’l-‹’caz’-
da flunlara dair beyan olunan befl alt› lem’a-i i’caza hava-
le etmekle iktifa ediyoruz.

fiimdi, esalib-i Kur’âniyeye sure itibar›yla, maksat iti-
bar›yla, ayat ve kelâm ve kelime itibar›yla birer iflaret
edece¤iz.

Meselâ, Sure-i Amme’ye dikkat edilse, öyle bir üslûb-u
bedî ile ahireti, haflri, Cennet ve Cehennemin ahvalini
öyle bir tarzda gösteriyor ki, flu dünyadaki ef’al-i ‹lâhiye-
yi, âsâr-› Rabbaniyeyi o ahval-i uhreviyeye birer birer ba-
kar ispat eder gibi kalbi ikna eder. fiu suredeki üslûbun
izah› uzun oldu¤undan yaln›z bir iki noktas›na iflaret ede-
riz. fiöyle ki:

fiu surenin bafl›nda k›yamet gününü ispat için der: “Si-
ze zemini güzel serilmifl bir beflik; da¤lar› hanenize ve
hayat›n›za defineli direk, hazineli kaz›k; sizi birbirini se-
ver, ünsiyet eder çift; geceyi hâb-› rahat›n›za örtü; gün-
düzü meydan-› maiflet; günefli ›fl›k verici, ›s›nd›r›c› bir
lâmba; bulutlar› âb-› hayat çeflmesi gibi, ondan suyu ak›t-
t›m; basit bir sudan bütün erzak›n›z› tafl›yan bütün çiçek-
li, meyveli muhtelif eflyay› kolay ve az bir zamanda icat
ederiz. Öyle ise, yevm-i fas›l olan k›yamet sizi bekliyor;
o günü getirmek Bize a¤›r gelemez.”
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ikna: bir fikri, düflünceyi kabul et-
tirme.
iktifa: yeterli bulma.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
‹flaratü’l-‹’caz: Bediüzzaman Said
Nursî’nin, Risale-i Nur Külliyat›nda
yer alan bir eseri.
iflaret etme: gösterme.
itibar›yla: olarak, aç›s›ndan.
izah: aç›klama.
kelâm: söz, cümle.
kelime: sözcük.
k›yamet: dünyan›n sonu.
lem’a-i i’caz: mu’cizelik par›lt›s›.
maksat: var›lmak istenen nokta.
meselâ: örne¤in.
meydan-› maiflet: geçimi temin
etme meydan›.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
muhtelif: çeflitli.
mukattaat: Kur’ân’› Kerîm’de ba-
z› surelerin bafllar›nda bulunan
tek tek veya ikisi üçü birleflik ya-
z›lan harfler.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
Sure-i Amme: Nebe Suresi.
tarz: biçim, flekil.
umum: herkes.
ünsiyet etme: dostluk kurma,
yak›nlaflma.
üslûp: ifade tarz›, anlat›m flekli.
üslûp-u bedî: güzel bir anlat›m
flekli.
yevm-i fas›l: insanlar›n k›s›m k›-
s›m ayr›ld›¤› ve davalar›n halledil-
di¤i k›yamet günü.
zemin: yeryüzü.

âb-› hayat: hayat suyu.
ahiret: k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
ahval: hâller.
ahval-i uhreviye: ahiretteki
durumlar.
âsâr-› Rabbaniye: Rabbanî
eserler.
ayat: Kur’ân ayetleri.
beyan: anlatma, aç›klama.
Cehennem: Ahiretteki yarg›-
lamadan sonra günahkâr kul-
lar›n girecekleri ve azap göre-
cekleri yer.

Cennet: Allah’›n insanlara
müjdeledi¤i, Allah’a inanan,
günah ifllememifl veya gü-
nahlar›ndan temizlenmifl
olanlar›n girece¤i yer.
dair: alâkal›, ilgili.
define: de¤erli fleylerin gö-
mülü oldu¤u yer.
derece: seviye.
ef’al-i ‹lâhiye: Allah’›n fiiller.
ehil: sahip, görevli, yetki sahi-
bi
erzak: yiyecek, içecek fleyler.
esalib-i Kur’âniye: Kur’ân’a

ait üslûplar, anlat›m flekilleri.
esrar: s›rlar.
gayet: çok, son derece.
hâb-› rahat: rahat ve tasas›z
uyku.
hakaik: hakikatler, gerçekler.
hane: ev.
haflir: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›.
havale: gönderme, b›rakma.
hazine: k›ymetli fleylerin sak-
land›¤› sa¤lam yer.
icat: vücuda getirme.



‹flte bundan sonra k›yamette da¤lar›n da¤›lmas›, se-
mavat›n parçalanmas›, Cehennemin haz›rlanmas› ve
Cennet ehline ba¤ ve bostan vermesini gizli bir surette
ispatlar›na iflaret eder. Manen der: “Madem gözünüz
önünde da¤ ve zeminde flu iflleri yapar; ahirette dahi
bunlara benzer iflleri yapar.” Demek surenin bafl›ndaki
da¤, k›yametteki da¤lar›n hâline bakar ve ba¤ ise ahirde
ve ahiretteki hadîkaya ve ba¤a bakar. ‹flte, sair noktalar›
buna k›yas et; ne kadar güzel ve âlî bir üslûbu var, gör.

Meselâ,
1oABÉ°nûnJ røs‡p n∂r∏oŸrG ó põrænJnh oABÉ°nûnJ røne n∂r∏oŸrG≈pJrDƒoJ p∂r∏oŸrG n∂pdÉne -G pπob
(ilâahir) öyle bir üslûb-u âlîde benîbeflerdeki fluunat-› ‹lâ-
hiyeyi ve gece ve gündüzün deveran›ndaki tecelliyat-› ‹lâ-
hiyeyi ve senenin mevsimlerinde olan tasarrufat-› Rabba-
niyeyi ve yeryüzünde hayat memat, haflir ve neflr-i dün-
yeviyedeki icraat-› Rabbaniyeyi öyle bir ulvî üslûp ile be-
yan eder ki, ehl-i dikkatin ak›llar›n› teshir eder. Parlak ve
ulvî genifl üslûbu, az dikkat ile göründü¤ü için flimdilik o
hazineyi açmayaca¤›z.

Meselâ,

¢oVrQn’rG GnPpGnh @ râs≤oMnh Én¡uHnôpd rânfpPnGnh @ râs≤n°ûrfG oABÉnª°sùdG GnPpG
2 râs≤oMnh Én¡uHnôpd rânfpPnGnh @ râs∏nînJnh Én¡«paÉne rân≤rdnGnh @ räsóoe
gök ve zeminin Cenab-› Hakk›n emrine karfl› derece-i in-
k›yat ve itaatlerini flöyle âlî bir üslûp ile beyan eder ki:

Nas›l bir kumandan-› azam, mücahede ve manevra ve
ahz-› asker flubeleri gibi mücahedeye lâz›m ifller için iki 

ahir: sonra.
ahiret: k›yametten sonra kurula-
cak olan âlem.
ahz-› asker: asker al›m›.
âlem: dünya.
âlî: yüce, yüksek.
benîbefler: insano¤lu.
beyan: anlatma, aç›klama.
bostan: bahçe, içinde her türlü
Cennet nimetinin bulundu¤u
Cennet bahçesi.
Cehennem: ahiretteki yarg›lama-
dan sonra günahkâr kullar›n gire-
cekleri ve azap görecekleri yer.
Cenab-› Hak: do¤ru, gerçek, Hak-
k›n tâ kendisi olan, fleref ve aza-
met sahibi yüce Allah.
Cennet ehli: Cennette yaflayan-
lar.
derece-i ink›yat ve itaat: boyun
e¤me ve emri yerine getirme de-
recesi.
deveran: dönme.
ehl-i dikkat: dikkat sahipleri.
hadîka: bahçe.
hakikî: gerçek.
hâl: durum.
haflir ve neflr-i dünyeviye: k›fl-
tan sonra bahar mevsiminde bü-
tün varl›klar›n toplan›p yeryüzü-
ne da¤›t›lmalar›.
hazine: k›ymetli fleylerin saklan-
d›¤› sa¤lam yer; ayetteki genifl
manalar.
icraat-› Rabbaniye: bütün varl›k-
lar› çekip çeviren, idare eden Al-
lah’›n fiilleri ve iflleri.
ilâahir: sonuna kadar.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
k›yamet: dünyan›n sonu.
k›yas: karfl›laflt›rma.
kumandan-› azam: en büyük ku-
mandan.
lây›k: yak›flan.
lâz›m: gerekli.
manen: manevî olarak.
manevra: e¤itim ve deneme için
savafl taklidi olarak yap›lan hare-
ketler.
memat: ölüm.
meselâ: örnek olarak.
mücahede: savaflma, çarp›flma.
mülk: sahip olunup kullan›lan
fley; Allah’›n emir ve idaresi alt›n-
da bulunan bütün varl›k dünyas›.
Rab: yaratan, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
sair: di¤er, baflka.
semavat: gökler.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.

suret: biçim, flekil.
flube: bölüm.
fluunat-› ‹lâhiye: Cenab-›
Hakk›n iflleri, fiilleri; kudsî hâl,
keyfiyet ve kabiliyetler.
tasarruf: idare etme, istedi¤i
gibi kullanma.

tasarrufat-› Rabbaniye: bü-
tün varl›klar› çekip çeviren,
idare eden Allah’›n her fleyi
en uygun flekilde kullanmas›.
tecelliyat-› ‹lâhiye: Allah’›n
verdi¤i nimetlerin ve yaratt›¤›
eserlerin görünmesi.

teshir: kendine ba¤lama.
ulvî: yüksek, yüce.
üslûp: ifade tarz›, anlat›m
flekli.
üslûp-u âlî: yüksek ve yüce
anlat›m flekli.
zemin: yer, yeryüzü.

1. De ki: Ey mülkün hakikî sahibi olan, âlemlerde diledi¤i gibi tasarruf eden Allah’›m! Sen mül-
kü diledi¤ine verir, diledi¤inden de mülkü çeker al›rs›n. (Âl-i ‹mran Suresi: 26.)
2. Gök yar›ld›¤›nda • Rabbinin emrine boyun e¤di¤inde—ki ona lây›k olan da budur. • Yer
dümdüz edildi¤inde. • ‹çinde ne varsa at›p boflald›¤›nda. • Rabbinin emrine boyun e¤di¤in-
de—ki ona lây›k olan da budur. (‹nflikak Suresi: 1-5.)
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daireyi teflkil edip açm›fl. O mücahede, o muamele ifli
bittikten sonra, o iki daireyi baflka ifllerde kullanmak ve
tebdil ederek istimal etmek için o kumandan-› azam o iki
daireye müteveccih olur. O daireler, her birisi hademele-
ri lisan›yla veya nutka gelip kendi lisan›yla der ki: “Ey ku-
mandan›m, bir parça mühlet ver ki, eski ifllerin ufak te-
feklerini, p›rt› m›rt›lar›n› temizleyip, d›flar› atay›m; sonra
teflrif ediniz. ‹flte, at›p senin emrine haz›r duruyoruz. Bu-
yurun, ne yaparsan›z yap›n›z. Senin emrine münkad›z.
Senin yapt›¤›n ifller bütün hak, güzel, maslahatt›r.”

Öyle de, semavat ve arz, böyle iki daire-i teklif ve tec-
rübe ve imtihan için aç›lm›flt›r. Müddet bittikten sonra,
semavat ve arz, daire-i teklife ait eflyay› emr-i ‹lâhî ile
bertaraf eder. Derler: “Yâ Rabbena! Buyurun, ne için bi-
zi istihdam edersen et; hakk›m›z Sana itaattir. Her yap-
t›¤›n fley de hakt›r.” ‹flte, cümlelerindeki üslûbun haflme-
tine bak, dikkat et.

Hem meselâ, 

nÀp†obnh oABÉnŸrG ¢n†«/Znh ∆/©p∏rbnG oABÉnªn°S Énjnh p∂nFBÉne »/©n∏rHG ¢oVrQnG BÉnj nπ«/bnh
1 nÚ/ªpdÉs¶dG pΩrƒn≤r∏pd Gkór©oH nπ«/bnh pq…pOƒo÷r G n¤nY ränƒnà°rSGnh oôren’rG

‹flte flu ayetin bahr-i belâgatinden bir katreye iflaret
için, bir üslûbunu, bir temsil âyinesinde gösterece¤iz.

Nas›l, bir harb-i umumîde bir kumandan zaferden son-
ra atefl eden bir ordusuna “Atefl kes!” ve hücum eden
di¤er bir ordusuna “Dur!” der, emreder, o anda atefl
kesilir, hücum durur. “‹fl bitti, istilâ ettik. Bayra¤›m›z 
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katre: damla.
kumandan: komutan.
kumandan-› azam: en büyük ku-
mandan.
lisan: dil.
maslahat: tam yerinde ve fayda-
l› ifl.
meselâ: örnek olarak.
muamele: resmî dairelerde yap›-
lan ifllemler.
mücahede: savaflma, çarp›flma.
müddet: belirli süre.
mühlet: bir iflin yap›lmas› için ta-
n›nan süre.
müteveccih: yönelmifl, dönmüfl.
nutuk: konuflma.
p›rt› m›rt›: ufak tefek, de¤ersiz
fley.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara ac›y›p ba¤›fllamas›.
semavat: gökler.
tebdil: de¤ifltirme, dönüfltürme.
temsil: benzetme, örnek.
teflkil: flekillendirme, oluflturma.
teflrif: flereflendirmek için bir ye-
re girme.
üslûp: ifade tarz›, anlat›m flekli.
yâ Rabbena: Ey bizim Rabbimiz !
zafer: düflman› yenme.
zalim: baflkalar›na haks›zl›k ve
kötülük yaparak zarar veren.

arz: yer, dünya.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
âyine: ayna.
bahr-i belâgat: belâgat deni-
zi.
bertaraf etme: bir tarafa at-
ma, ortadan kald›rma.
daire: içinde baz› çal›flmalar›n
yap›ld›¤› yer.

daire-i imtihan: s›nav yeri
daire-i tecrübe: deneme, s›-
nama yeri.
daire-i teklif: kullar›n yap-
makla vazifeli oldu¤u emir ve
yasaklar dairesi.
emre münkad: emre boyun
e¤en, emre ba¤l›.
emr-i ‹lâhî: Allah’›n emri.
güruh: topluluk.

hademe: hizmetçi.
hak: do¤ru.
harb-i umumî: genel harp.
haflmet: büyüklük, ihtiflam,
heybet.
istihdam: çal›flt›rma, hizmet
ettirme.
istilâ: ele geçirme.
istimal: kullanma.
itaat: boyun e¤me, uyma.

1. Ve denildi ki: “Ey yer, suyunu yut. Ey gök suyunu tut.” Su çekildi, ifl bitirildi ve gemi Cudi
Da¤›na oturdu. Ve “Zalimler güruhu Allah’›n rahmetinden uzak olsun” denildi. (Hûd Suresi: 44.)



düflman›n merkezlerinde yüksek kalelerinin bafl›nda di-
kildi. Esfelüssafilîne giden o edepsiz zalimler cezalar›n›
buldular” der.

Aynen öyle de, Padiflah-› Bîmisal kavm-i Nuh’un mah-
v› için semavat ve arza emir vermifl, vazifelerini yapt›k-
tan sonra ferman ediyor: “Ey arz, suyunu yut; ey sema,
dur, iflin bitti! Su çekildi. Da¤›n bafl›nda memur-u ‹lâhînin
çad›r vazifesini gören gemisi kuruldu. Zalimler cezalar›n›
buldular.”

‹flte flu üslûbun ulviyetine bak: “Zemin ve gök iki mutî
asker gibi emir dinler, itaat ederler” diyor. ‹flte flu üslûp
iflaret eder ki, insan›n isyan›ndan kâinat k›z›yor. Sema-
vat ve arz hiddete geliyorlar. Ve flu iflaretle der ki: “Yer
ve gök iki mutî asker gibi emirlerine bakan bir Zata isyan
edilmez, edilmemeli.” Dehfletli bir zecri ifade eder.

‹flte tufan gibi bir hâdise-i umumiyeyi bütün netaiciyle,
hakaik›yla birkaç cümlede icazl›, i’cazl›, cemalli, icmalli
bir tarzda beyan eder. fiu denizin sair katrelerini flu kat-
reye k›yas et.

fiimdi kelimelerin penceresiyle gösterdi¤i üslûba bak:

Meselâ: 
1 pË/ón≤rdG p¿ƒoLrôo©rdÉncnOÉnY»sà`nM n∫pRÉnæne o√nÉfrQsónb nônªn≤rdGnh

’deki
2 pË/ón≤rdG p¿ƒoLrôo©rdÉnc kelimesine bak, ne kadar lâtif bir

üslûbu gösteriyor. fiöyle ki:

Kamerin bir menzili var ki, Süreyya y›ld›zlar›n›n daire-
sidir. Kameri hilâl vaktinde hurman›n eskimifl beyaz bir 

arz: yer, dünya.
beyan: anlatma, aç›klama.
cemal: güzellik.
dehfletli: korkutucu, korkunç.
edepsiz: ahlâks›z, terbiyesiz.
esfelüssafilîn: afla¤›lar›n en afla-
¤›s›.
ferman: emir, buyruk.
hâdise-i umumiye: herkesi ilgi-
lendiren olay.
hakaik: hakikatler, gerçekler.
hiddet: öfke.
hilâl vakti: yeni ay zaman›.
icaz: az sözle çok mana ifade et-
me.
i’caz: mu’cizelik, ola¤anüstülük.
icmal: özetleme, ayr›nt›lar›na gir-
meme.
ifade: anlatma.
isyan: bafl kald›rma.
iflaret etme: gösterme.
itaat: boyun e¤me, uyma.
kâinat: yarat›lan bütün varl›klar.
kamer: ay.
katre: damla.
kavm-i Nuh: Hz. Nuh’un pey-
gamber olarak gönderildi¤i ka-
vim.
k›yas: karfl›laflt›rma.
lâtif: hofl, güzel, nazik.
mahv: yok olma, yok etme.
memur-u ‹lâhî: Allah’›n görevlisi;
Hz. Nuh.
menzil: yer.
meselâ: örnek olarak.
mutî: itaat eden.
netaiç: neticeler.
Padiflah-› Bîmisal: her fleyin sahi-
bi ve hâkimi olan ve hiçbir varl›¤a
benzemeyen Allah.
sair: di¤er, baflka.
sema: gökyüzü.
semavat: gökler.
Süreyya: Ülker (Pervin) y›ld›z›; ye-
di veya alt› y›ld›zlard›r ki ikifler iki-
fler karfl›l›kl› dururlar ve ay›n geç-

ti¤i yerlere yak›n görünürler.
takdir etmek: kararlaflt›r-
mak, belirlemek.
tarz: biçim, üslûp.
tufan: Hz. Nuh’a inanmayan-
lar› cezaland›rmak için Allah
taraf›ndan hem gökten, hem

de yerden su gönderilerek
Nuh kavminin bo¤ulmas›.
ulviyet: yücelik, yükseklik.
üslûp: ifade tarz›, anlat›m
flekli.
vazife: görev.
zalim: baflkalar›na haks›zl›k

ve kötülük yaparak zarar ve-
ren.

Zat: büyüklük ve yücelik sa-
hibi Allah.

zecir: zorlama.

zemin: yer, yeryüzü.

1. Aya gelince, onun için de menziller takdir ettik ki, kurumufl hurma dal›n›n ince yay hâlini
al›ncaya kadar incelir. (Yâsin Suresi: 39.)
2. Kurumufl hurma dal›n›n ince yay hâli gibi. (Yâsin Suresi: 39.)

606 | SÖZLERY‹RM‹ BEfi‹NC‹ SÖZ



dal›na teflbih eder. fiu teflbih ile seman›n yeflil perdesi ar-
kas›nda güya bir a¤aç bulunuyor gibi beyaz, sivri, nuranî
bir dal›, perdeyi y›rt›p, bafl›n› ç›kar›p, Süreyya o dal›n bir
salk›m› gibi ve sair y›ld›zlar o gizli hilkat a¤ac›n›n birer
münevver meyvesi olarak, iflitenin hayalî olan gözüne
göstermekle, medar-› maifletlerinin en mühimi hurma
a¤ac› olan sahraniflinlerin nazar›nda ne kadar münasip,
güzel, lâtif, ulvî bir üslûb-u ifade oldu¤unu zevkin varsa
anlars›n.

Meselâ, On Dokuzuncu Sözün ahirinde ispat edildi¤i

gibi, 
1 Én¡nd mqôn≤nà°rùoªpd …/ôrénJ ¢oùrª°sûdGnh ’deki …/ôrénJ kelimesi flöyle

bir üslûb-u âliye pencere açar. fiöyle ki:

…/ôrénJ lâfz›yla, yani, “Günefl döner” tabiriyle k›fl ve yaz,

gece ve gündüzün deveran›ndaki muntazam tasarrufat-›
kudret-i ‹lâhiyeyi ihtar ile, Sâniin azametini ifham eder
ve o mevsimlerin sahifelerinde Kalem-i Kudretin yazd›¤›
mektubat-› Samedâniyeye nazar› çevirir. Hâl›k-› Zülce-
lâl’in hikmetini ilâm eder.

2 ÉkLGnöpS ¢nùrª°sûdG nπn©nLnh yani, lâmba tabiriyle flöyle bir

üslûba pencere açar ki, flu âlem bir saray ve içinde olan
eflya ise insana ve zîhayata ihzar edilmifl müzeyyenat ve
mat’umat ve levaz›mat oldu¤unu ve günefl dahi musah-
har bir mumdar oldu¤unu ihtar ile Sâniin haflmetini ve
Hâl›k’›n ihsan›n› ifham ederek tevhide bir delil gösterir
ki, müflriklerin en mühim, en parlak ma’bud zannettikle-
ri günefl, musahhar bir lâmba, camit bir mahlûktur.
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me.
ihsan: iyilik ve ba¤›flta bulunma,
nimet verme.
ihtar: hat›rlatma.
ihzar: haz›rlama.
ilâm: bildirme, ilân.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
Kalem-i Kudret: kudret kalemi;
Allah’›n kudreti.
lâf›z: söz, kelime.
lâtif: güzel, hofl.
levaz›mat: gerekli maddeler.
ma’bud: kendisine ibadet edilen,
tap›lan varl›k.
mahlûk: Allah taraf›ndan yarat›l-
m›fl varl›k.
mat’umat: yiyecekler, yemekler.
medar-› maiflet: geçim kayna¤›.
mektubat-› Samedâniye: kendisi
hiçbir fleye muhtaç olmayan, her
fley kendisine muhtaç olan Al-
lah’›n yaratt›¤› her biri bir mektup
gibi manalar ifade eden varl›klar.
meselâ: örnek olarak.
mumdar: ayd›nlatan, ›fl›k tutan.
muntazam: düzenli.
musahhar: emir dinleyen, itaat
eden.
mühim: önemli.
münasip: uygun.
münevver: nurlu.
müflrik: Allah’a flirk koflan, Al-
lah’la beraber baflka tanr›lara ina-
nan.
müzeyyenat: süslü fleyler.
nazar: bak›fl, düflünce.
nuranî: nurlu.
sahraniflin: çölde oturan.
sair: di¤er, baflka.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
saray: görkemli, güzel zevkli dö-
flenmifl yap›.
sema: gökyüzü.
Süreyya: Ülker (Pervin) y›ld›z›; ye-
di veya alt› y›ld›zlard›r ki ikifler iki-
fler karfl›l›kl› dururlar ve ay›n geç-
ti¤i yerlere yak›n görünürler.
tabir: söz, ifade.
tasarrufat-› kudret-i ‹lâhiye: Al-
lah’›n kudretiyle yapt›¤› ifller.
tayin etme: yerini belirleme.
tecrî: dönme, ak›p gitme.
teflbih: benzetme.
tevhit: Allah’›n tek ve bir olmas›.
ulvî: yüksek, yüce.
üslûp: ifade tarz›, anlat›m flekli.
üslûp-u âliye: yüksek ve yüce
anlat›m flekli.
üslûp-u ifade: ifade flekli, anlat›m
tarz›.
zan: sanma.
zîhayat: hayat sahibi.

ahir: son.
âlem: dünya, kâinat.
azamet: büyüklük, yücelik.
camit: cans›z, ruhsuz.
delil: bir fikrin veya hükmün
do¤rulu¤unu kan›tlayan fley.
deveran: dönüp dolaflma.

güya: sanki.
Hâl›k: her fleyi yoktan var
eden, yaratan Allah.
Hâl›k-› Zülcelâl: sonsuz bü-
yüklük ve yücelik sahibi olan
yoktan var eden Allah.
haflmet: büyüklük, heybet.

hayalî: hayale ait.
hikmet: Allah’›n her fleyi bir
gayeye yönelik, faydal› ve
yerli yerinde yaratmas›.
hilkat: yarat›l›fl.

ifham ( rΩÉ¡apG ): anlatma, bildir-

1. Günefl de onlar için bir delildir ki, kendisine tayin edilmifl bir yere do¤ru ak›p gider. (Yâsin
Suresi: 39.)

2. Günefli de bir kandil olarak asm›flt›r. (Nuh Suresi: 16.)



Demek, 
1 rêGnöpS tabirinde Hâl›k’›n azamet-i rububiye-

tindeki rahmetini ihtar eder, rahmetin vüs’atindeki ihsa-
n›n› ifham eder; ve o ifhamda saltanat›n›n haflmetindeki
keremini ihsas eder; ve bu ihsasta vahdaniyeti ilâm eder;
ve manen der: “Camit bir sirac-› musahhar, hiçbir cihet-
te ibadete lây›k olamaz.”

Hem, cereyan-› 
2 …/ôrénJ tabirinde gece gündüzün, k›fl ve

yaz›n dönmelerindeki tasarrufat-› muntazama-i acibeyi
ihtar eder ve o ihtarda rububiyetinde münferit bir Sâniin
azamet-i kudretini ifham eder.

Demek flems ve kamer noktalar›ndan beflerin zihnini
gece ve gündüz, k›fl ve yaz sahifelerine çevirir ve o sahi-
felerde yaz›lan hâdisat›n sat›rlar›na nazar-› dikkati celp
eder.

Evet, Kur’ân, güneflten günefl için bahsetmiyor, belki
onu ›fl›kland›ran Zat için bahsediyor; hem, güneflin insa-
na lüzumsuz olan mahiyetinden bahsetmiyor, belki güne-
flin vazifesinden bahsediyor ki, sanat-› Rabbaniyenin in-
tizam›na bir zemberek ve hilkat-i Rabbaniyenin nizam›-
na bir merkez, hem Nakkafl-› Ezelî’nin gece-gündüz iple-
riyle dokudu¤u eflyadaki sanat-› Rabbaniyenin insicam›-
na bir mekik vazifesini yap›yor.

Daha sair kelimat-› Kur’âniyeyi bunlara k›yas edebilir-
sin. Âdeta basit, me’lûf birer kelime iken, lâtif manalar›n
definelerine birer anahtar vazifesini görüyor.

âdeta: sanki.
azamet-i kudret: kudretin bü-
yüklü¤ü.
azamet-i rububiyet: Allah’›n bü-
tün varl›klar›n ihtiyaçlar›n› gider-
mesi, beslemesi, büyütmesi ve
emirlerine itaat ettirmesinin bü-
yüklü¤ü.
befler: insan.
camit: cans›z, ruhsuz madde.
celp: çekme.
cereyan-› tecrî: dönerek ak›p git-
me.
cihet: yön.
define: de¤erli fleylerin gömülü
oldu¤u yer.
hâdisat: olaylar.
Hâl›k: her fleyi yoktan var eden,
yaratan Allah.
haflmet: büyüklük, heybet.
hilkat-i Rabbaniye: her varl›¤a
ihtiyaç duydu¤u fleyleri veren ve
varl›klar› idare eden Allah’›n yara-
t›fl›.
ibadet: kullukta bulunma, tap›n-
ma.

ifham ( rΩÉ¡apG ): anlatma, bildirme.

hsan: iyilik , ba¤›fl, nimet verme.
ihsas: hissettirme, üstü kapal›
olarak anlatma.
ihtar: hat›rlatma.
ilâm: bildirme, ilân.
insicam: düzgünlük, düzgün iflle-
me.
intizam: düzen, düzgünlük, dü-
zenlilik.
kamer: ay.
kandil: ayd›nlatma arac›.
kelimat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
kelimeleri.
kerem: cömertlik, ikram etme.
k›yas: karfl›laflt›rma.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
lâtif: ince, hofl, güzel.
lây›k: uygun, yak›fl›r.
lüzum: gereklik, ihtiyaç.
mahiyet: nitelik, bir fleyin yap›s›.
mana: anlam.
manen: manevî olarak.
mekik: nak›fl dokumada kullan›-
lan bir alet.
me’lûf: al›fl›lm›fl, bilinen.
merkez: flubeleri bulunan bir tefl-
kilât›n idare olundu¤u ve emir
veren yeri.
münferit: tek.
Nakkafl-› Ezelî: her fleyi zat›na
has olarak nak›fl nak›fl iflleyen,
evveli olmayan Allah.
nazar-› dikkat: dikkatli bak›fl; ilgi.
nizam: düzen.
rahmet: Allah’›n ac›mas›, flefkat
ve merhamet etmesi, maddî ve
manevî nimetler vermesi.

rububiyet: Allah’›n bütün
varl›klar›n ihtiyaçlar›n› gider-
mesi, beslemesi, büyütmesi
ve emirlerine itaat ettirmesi.
sair: di¤er, baflka.
saltanat: sultanl›k, hüküm-
darl›k.
sanat-› Rabbaniye: her fleyi
kendi ölçüleri içerisinde terbi-
ye eden Allah’›n sanat›.

Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
sirac-› musahhar: emre bo-
yun e¤en lâmba.
siraç: lâmba.
flems: günefl.
tabir: söz, ifade.
tasarrufat-› muntazama-i
acibe: hayret verici ve düzen-
li olan ifller.

vahdaniyet: Allah’›n varl›¤›
ve birli¤i.

vazife: görev.

vüs’at: genifllik.

Zat: büyüklük ve yücelik sa-
hibi Allah.

zemberek: hareketi sa¤layan
güç kayna¤›.

zihin: ak›l, anlay›fl.

1. Lâmba, kandil.

2. Dönen, ak›p giden.
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‹flte ekseriyetle üslûb-u Kur’ân’›n geçen tarzlarda ulvî
ve parlak oldu¤undand›r ki, bazen bir bedevî Arap bir
tek kelâma meftun olur, Müslüman olmadan secdeye gi-

derdi. Bir bedevî 
1 oônerDƒoJ nÉpÃ r´nó°rUnÉa kelâm›n› iflitti¤i anda

secdeye gitti.

Ona dediler: “Müslüman m› oldun?”

“Yok,” dedi. “Ben flu kelâm›n belâgatine secde ediyo-
rum.”

• Dördüncü Nokta: Lâfz›ndaki fesahat-i harikas›d›r.

Evet, Kur’ân manen üslûb-u beyan cihetiyle fevkalâde
beli¤ oldu¤u gibi, lâfz›nda gayet selis bir fesahati vard›r.
Fesahatin kat’î vücuduna usand›rmamas› delildir ve fesa-
hatin hikmetine fenn-i beyan ve maaninin dâhî ulemas›-
n›n flahadetleri bir bürhan-› bâhirdir.

Evet, binler defa tekrar edilse usand›rm›yor, belki lez-
zet veriyor. Küçük, basit bir çocu¤un haf›zas›na a¤›r gel-
miyor; h›fzedebilir. En hastal›kl›, az bir sözden müteezzi
olan bir kula¤a nahofl gelmiyor, hofl geliyor. Sekeratta
olan›n dama¤›na flerbet gibi oluyor, zemzeme-i Kur’ân
onun kula¤›nda ve dima¤›nda aynen a¤z›nda ve dama-
¤›nda mâ-i zemzem gibi leziz geliyor.

Usand›rmamas›n›n s›rr-› hikmeti fludur ki:

Kur’ân, kulûba kut ve g›da ve ukule kuvvet ve g›nâd›r
ve ruha mâ ve ziya ve nüfusa deva ve flifa oldu¤undan,
usand›rmaz. Her gün ekmek yeriz, usanmay›z; fakat, en 
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haf›za: beynin bilgileri kaydedip
saklamaya yarayan bölümü.
h›fzetme: ezberleme.
hikmet: gizli sebep.
kat’î: kesin olan.
kelâm: söz.
kulûp: kalpler.
kut: yiyecek.
lâf›z: kelime, söz.
leziz: lezzetli.
mâ: su.
mâ-i zemzem: zemzem suyu.
manen: manevî olarak.
meftun: hayran
müteezzi: eziyet çeken, s›k›lan.
nahofl: hofla gitmeyen.
nüfus: nefisler.
ruh: insan ve hayvanlardaki diri-
lik kayna¤›.
secde: ibadet amac›yla al›nla be-
raber burnu yere koyma.
sekerat: ölmek üzere olan bir ki-
flinin kendinden geçmesi.
selis: düzgün ve ak›c› ifade.
s›rr-› hikmet: herkesin bilmedi¤i
gizli sebep.
flahadet: flahitlik.
flerbet: tatl› içecek.
flifa: hastal›ktan kurtulma.
tarz: biçim, flekil; anlat›m flekli.
ukul: ak›llar.
ulema: âlimler.
ulvî: yüksek, yüce.
üslûb-u beyan: anlat›m tarz›,
aç›klama flekli.
üslûb-u Kur’ân: Kur’ân’›n ifade
tarz›, anlat›m flekli.
vücut: varl›k.
zemzeme-i Kur’ân: Kur’ân’›n hofl
sesi.
ziya: ›fl›k.

bedevî: göçebe, çölde çad›r-
da yaflayan.
belâgat: muhataba uygun,
tam yerinde, kusursuz ve gü-
zel söz söyleme.
beli¤: anlatmak istedi¤ini ta-
mamen, noksans›z ve güzel
sözlerle anlatan.
bürhan-› bâhir: büyük ve ge-
nifl delil.
cihet: yön.

delil: bir fikrin veya hükmün
do¤rulu¤unu kan›tlayan fley.

deva: çare, ilâç.

ekseriyet: ço¤unluk.

fenn-i beyan: söz ifade etme
yollar› olan teflbih, mecaz ve
kinayeden bahseden ilim.

fenn-i maani: sözün hâlin ge-
re¤ine uygun olup olmad›¤›
konusuyla ilgilenen bilim dal›.

fesahat: sözün; kelime, ma-
na, ahenk ve s›ralama yönle-
rinden kusursuz olarak aç›k
ve güzel söylenmesi.
fesahat-i harika: hayranl›k
uyand›racak derecede sözün
do¤ru, düzgün, aç›k ve güzel
söylenmesi.
fevkalâde: ola¤anüstü.
gayet: çok.
g›nâ: zenginlik.

1. Art›k emrolundu¤un fleyi aç›kla. (Hicr Suresi: 94.)



güzel bir meyveyi her gün yesek, usand›racak. Demek,
Kur’ân, hak ve hakikat ve s›dk ve hidayet ve harika bir
fesahat oldu¤undand›r ki, usand›rm›yor. Daima gençli¤i-
ni muhafaza etti¤i gibi, taravetini, halâvetini de muhafa-
za ediyor. Hatta Kureyfl’in rüesas›ndan müdakkik bir be-
li¤, müflrikler taraf›ndan, Kur’ân’› dinlemek için gitmifl.
Dinlemifl, dönmüfl, demifl ki: “fiu kelâm›n öyle bir halâ-
veti ve taraveti var ki, kelâm-› beflere benzemez. Ben fla-
irleri, kâhinleri biliyorum. Bu, onlar›n hiç sözlerine ben-
zemez; olsa olsa etba›m›z› kand›rmak için sihir demeli-
yiz.” ‹flte, Kur’ân-› Hakîm’in en muannit düflmanlar› bi-
le, fesahatinden hayran oluyorlar.

Kur’ân-› Hakîm’in ayetlerinde, kelâmlar›nda, cümlele-
rinde fesahatin esbab›n› izah çok uzun gider. Onun için
sözü k›sa kesip yaln›z numune olarak bir ayetteki huruf-u
hecâiyenin vaziyetiyle hâs›l olan bir selâset ve fesahat-i
lâfz›yeyi ve o vaziyetten parlayan bir lem’a-i i’caz› göste-
rece¤iz.

‹flte,
1 rºoµræpe kánØpFBÉnWÀ'ûr¨nj Ék°SÉn©of kánænenG uºn r̈dG pór©nH røpe rºoµr«n∏nY n∫nõrfnG sºoK
ilâahir. ‹flte flu ayette bütün huruf-u hecâ mevcuttur.

Bak ki, sakil, a¤›r bütün aksam-› huruf beraber oldu¤u
hâlde, selâsetini bozmam›fl; belki, bir revnak ve muhtelif
tellerden mütenasip, mütesanit bir na¤me-i fesahat kat-
m›fl.

Hem, flu lem’a-i i’caza dikkat et ki, huruf-u hecâdan
yâ ile elif en hafif ve birbirine kalboldu¤u için, iki kardefl 

aksam-› huruf: harflerin k›s›mla-
r›.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
beli¤: anlatmak istedi¤ini düzgün
cümlelere anlatan.
daima: her zaman.
emniyet: eminlik, güvenlik.
esbap: sebepler.
etba: tâbiler, uyanlar.
fesahat: sözün kelime, mana,
ahenk ve s›ralama yönlerinden
kusursuz olarak aç›k ve güzel
söylenmesi.
fesahat-i lâfz›ye: sözdeki aç›kl›k
ve ak›c›l›k.
hakikat: gerçek, do¤ru.
halâvet: tatl›l›k.
harika: ola¤anüstü.
hâs›l: meydana gelen.
hidayet: do¤ru, iyi, hak.
huruf-u hecâ: alfabe s›ras›na gö-
re dizili harfleri.
huruf-u hecâiye: alfabe s›ras›na
göre dizili harfleri; kelimelerdeki
harflere ayr›ca ses katan elif, vav,
ye harfleri.
ihlâs: samimiyet.
ilâahir: sona kadar.
iman: inanma.
izah: aç›klama.
kâhin: kar›fl›k ve tahminî sözlerle
gelecekten haber verdi¤i söyle-
nen kimse .
kalbolmak: de¤iflmek.
keder: üzüntü, hüzün.
kelâm: söz.
kelâm-› befler: insan sözü.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
lem’a-i i’caz: mu’cizelik par›lt›s›.
mevcut: var.
muannit: inatç›.
muhafaza: koruma.
muhtelif: çeflitli.
müdakkik: dikkatli.
müflrik: Allah’a flirk koflan.
mütenasip: uygun.
mütesanit: dayanan.
na¤me-i fesahat: sözün kelime,
mana, ahenk ve s›ralama yönle-
rinden kusursuz olarak aç›k ve
güzel söylenmesinden meydana
gelen ahenkli hofl ses.
numune: örnek.
revnak: parlak, güzel.
rüesa: reisler.
sakil: a¤›r.
selâset: sözün ak›c› olma hâli.
s›dk: do¤ruluk.
taravet: tazelik.
vaziyet: durum.

1. Sonra Allah bu kederin ard›ndan size bir emniyet, bir uyku verdi de, içinizden ihlâs ile iman
etmifl olanlar› o uyku sar›verdi… (Âl-i ‹mran Suresi: 154.)
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gibi her birisi yirmi bir kere tekrar› var. Ω ile ¿ (HAfi‹YE 1)

birbirinin kardefli ve birbirinin yerine geçti¤i için her bi-

risi otuz üçer defa zikredilmifltir. ¢°T ,¢°S ,¢°U mahreç-

çe, s›fatça, savtça kardefl olduklar› için her biri üç defa;

Æ ,´ kardefl olduklar› hâlde ´ daha hafif, alt› defa, Æ
s›kleti için yar›s› olarak üç defa zikredilmifltir. R ,P ,® ,•
mahreççe, s›fatça, sesçe kardefl olduklar› için, her birisi

ikifler defa; ∫ ve G ile beraber ikisi ’ suretinde ittihat et-

tikleri ve G , ’ suretinde hissesi ∫ ’›n yar›s›d›r. Onun için

∫ k›rk iki defa, G onun yar›s› olarak yirmi bir defa zikre-

dilmifltir. Hemze ( A ), g ile mahreççe kardefl olduklar›

için, hemze (HAfi‹YE 2) on üç, g bir derece daha hafif oldu-

¤u için on dört defa; ∑ ,± ,¥ kardefl olduklar› için ¥ ’›n

bir noktas› fazla oldu¤u için ¥ on; ± dokuz, ∑ dokuz;

Ü dokuz, ä on iki—ä ’nin derecesi üç oldu¤u için on

iki defa—zikredilmifltir. Q , ∫ ’›n kardeflidir, fakat ebcet 
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tenvin: Arapça bir kelimenin so-
nunu nun gibi okutmak üzere ko-
nulan iflaret.
zikretme: söyleme.

derece: kademe, de¤er.
hafliye: aç›klay›c› not, dipnot.
hemze: elif.
hisse: pay.

ittihat: birleflme.
mahreç: ses ve harflerin a¤›z-
dan ç›kt›¤› yer.
nun: Arapçada bir harf.

savt: ses.
s›fat: nitelik.
s›klet: a¤›rl›k.
suret: flekil, biçim.

HAfi‹YE 1: Tenvin dahi nun’dur.
HAfi‹YE 2: Hemze, melfuze ve gayrimelfuze yirmi befltir ve hemze’nin
sakin kardefli elif’ten üç derece yukar›d›r; zira hareke üçtür.



hesab›yla Q iki yüz, ∫ otuzdur; alt› derece yukar› ç›kt›¤›

için alt› derece afla¤› düflmüfltür. Hem, Q telâffuzca teker-

rür etti¤inden, sakil olup, yaln›z alt› defa zikredilmifltir.

¢°V ,ç ,ì ,ñ s›kletleri ve baz› cihat-› münasebat için

birer defa zikredilmifltir. h , ì ’dan ve hemze’den daha

hafif ve i ’den ve G ’ten daha sakil oldu¤u için on yedi

defa—sakil hemze’den dört derece yukar›, hafif G ’ten

dört derece afla¤›—zikredilmifltir.

‹flte flu hurufun bu zikrinde harikulâde bu vaziyet-i
muntazama ile ve o münasebet-i hafiye ile ve o güzel in-
tizam ve o dakik ve ince naz›m ve insicam ile iki kere iki
dört eder derecede gösterir ki, befler fikrinin haddi de¤il
ki flunu yapabilsin. Tesadüf ise, muhaldir ki, ona kar›fl-
s›n. ‹flte flu vaziyet-i huruftaki intizam-› acip ve nizam-›
garip, selâset ve fesahat-i lâfz›yeye medar oldu¤u gibi,
daha gizli çok hikmetleri bulunabilir. Madem hurufat›nda
böyle intizam gözetilmifl, elbette kelimelerinde, cümlele-
rinde, manalar›nda öyle esrarl› bir intizam, öyle envarl›

bir insicam gözetilmifl ki, göz görse 
1 *G nABÉ°nTÉne , ak›l an-

lasa 2 *G n∑nQÉnH diyecek.

• Beflinci Nokta: Beyan›ndaki beraattir; yani, tefev-
vuk ve metanet ve haflmettir. Nas›l ki, nazm›nda cezalet, 

bârekâllah: Allah ne kadar hay›r-
l› ve bereketli yapm›fl.
befler: insan.
cihat-› münasebat: ilgi ve uygun-
luk yönleri.
dakik: ince.
derece: kademe, de¤er.
ebcet hesab›: Arap alfabesindeki
her harfe belirli bir rakam de¤eri
vererek, bu harflerin belirli kural-
lara göre yorumlanmas›yla keli-
me ve cümlelerin say› de¤eri ola-
rak karfl›l›klar›n›n bulunmas›na
dayanan hasaplama flekli.
elif: Arap alfabesinin ilk harfi.
envar: nurlar.
esrar: s›rlar.
fesahat-i lâfz›ye: sözün aç›k, ak›-
c› ve ahenkli olmas›.
gayrimelfuz: okunmayan.
had: bir fleyi yapabilme gücü ve
yetene¤i.
hareke: Arap, Fars ve Osmanl› ya-
z›s›nda, sessiz harfleri sesli oku-
mada kullan›lan iflaretler.
harikulâde: ola¤anüstü.
hafliye: aç›klay›c› not, dipnot.
hemze: Arap alfabesinde bir harf;
elif.
hikmet: gizli sebep.
huruf: harfler.
hurufat: harfler.
insicam: düzgünlük, uygunluk,
tutarl›l›k.
intizam: düzen, düzenleme, dü-
zenlilik.

intizam-› acip: benzeri görül-
meyen düzen.

madem: de¤il mi ki.

mana: anlam.

maflaallah: Allah dilemifl ve
ne güzel yapm›fl.

medar: kaynak; sebep.

melfuz: okunan.

muhal: imkâns›z.

münasebet-i hafiye: gizli ilgi,
uygunluk.
naz›m: dizilifl, düzenlenifl.
nizam-› garip: flafl›rt›c› düzen.
sakil: a¤›r.
sakin: ‹slâmî yaz›da hareke
ile okunmayan harf.
selâset: sözün ak›c› olma hâ-
li.
s›klet: a¤›rl›k.

tekerrür: tekrarlanma.
telâffuz: söyleyifl.
tesadüf: rastgele olma.
vaziyet-i huruf: harflerin du-
rumu.
vaziyet-i muntazama: dü-
zenli durum.
zikir: söyleme.
zikretme: söyleme.
zira: çünkü.

1. Allah dilemifl, ne güzel yaratm›fl.

2. Allah ne mübarek yaratm›fl.
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lâfz›nda fesahat, manas›nda belâgat, üslûbunda bedaat
var; beyan›nda dahi faik bir beraat vard›r.

Evet tergip ve terhip, medih ve zem, ispat ve irflat,
ifhâm ve ifham gibi bütün aksam-› kelâmiyede ve taba-
kat-› hitabiyede beyanat-› Kur’âniye en yüksek mertebe-
dedir.

• Meselâ, makam-› tergip ve teflvikte, hadsiz misalle-

rinden, meselâ sure-i 
1 p¿Én°ùrfp’rG n¤nY ∆'JnG rπng ’de beyanat›,(HA-

fi‹YE) Âb-› Kevser gibi hofl, selsebil çeflmesi gibi selâsetle
akar, Cennet meyveleri gibi tatl›, huri libas› gibi güzeldir.

• Makam-› terhip ve tehditte, pek çok misallerinden,

meselâ, 
2 pán«°pTÉn̈ rdG oåj/ónM n∂'«JnG rπng suresinin bafl›nda be-

yanat-› Kur’âniye, ehl-i dalâletin s›mah›nda kaynayan ra-
sas gibi, dima¤›nda yakan atefl gibi, dama¤›nda yanan
zakkum gibi, yüzünde sald›ran Cehennem gibi, midesin-
de ac›, dikenli darî gibi tesir eder. Evet bir Zat›n tehdidi-
ni gösteren Cehennem gibi bir azap memuru, öfkesin-
den ve gayz›ndan parçalanmak vaziyetini almas› ve 
3 pßr«n¨rdG nøpe oõs«nªnJ oOÉnµnJ söylemesi, söyletmesi, o Zat›n ter-

hibi ne derece dehfletli oldu¤unu gösterir.
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dehflet: büyük korku; fliddet.
derece: mertebe, miktar.
devir: süresi belli zaman parças›.
dima¤: beyin, ak›l, zihin.
ehl-i dalâlet: azg›n ve sapk›n
kimseler.
faik: yüksek, üstün.
fesahat: sözün kelime, mana,
ahenk ve s›ralama yönlerinden
kusursuz olarak aç›k ve güzel
söylenmesi.
gayz: hiddet, öfke.
hadsiz: s›n›rs›z.
hafliye: aç›klay›c› not, dipnot.
haflmet: ihtiflam, gösterifllilik.
huri: Cennet k›z›.

ifham ( rΩÉn¡rapG ): anlatma, bildirme.

ifhâm ( rΩÉnërapG ): bir fleyi delilleriy-

le ispat ve izah ile ö¤retme.
irflat: do¤ru yolu gösterme.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
k›yamet: dünyan›n sonu.
lâf›z: kelime, söz.
libas: elbise.
makam-› tergip ve teflvik: istek-
lendirme ve cesaretlendirme ma-
kam›.
makam-› terhip ve tehdit: kor-
kutma ve gözda¤› verme maka-
m›.
mana: anlam.
meal: anlam.
medih: övme.
memur: emirle hareket eden, gö-
revli.
mertebe: derece, makam.
meselâ: örnek olarak.
metanet: sa¤laml›k.
misal: örnek.
naz›m: Kur’ân’›n ayetlerinin ve
kelimelerinin dizilifli, düzenlenifli.
rasas: kurflun.
selâset: sözün ak›c› olma hâli.
selsebil: Cennette bir çeflme ve-
ya ›rma¤›n ad›.
s›mah: kulak.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
tabakat-› hitabiye: hitap derece-
leri.
tefevvuk: üstünlük.
tehdit: korkutma, gözda¤› ver-
me.
tergip: isteklendirme, ümit ver-
me.
terhip: korkutma.
tesir: iz b›rakma.
üslûp: ifade tarz›, anlat›m flekli.
üslûp-u beyan: anlat›m flekli,
aç›klama tarz›.
vaziyet: durum.
zakkum: Cehennemde yetiflen
bir a¤aç.
zem: kötüleme, ay›plama, yerme.

Âb-› Kevser: Kevser suyu.
aksam-› kelâmiye: sözün k›-
s›mlar›.
bedaat: güzellik, yenilik, üs-
tünlük.
belâgat: sözün düzgün, ku-
sursuz, yerinde ve hâlin ve
makam›n icab›na göre söy-
lenmesi.
beraat: üstünlük, sa¤laml›k,

ihtiflam.
beyan: anlatma, aç›klama.
beyanat: aç›klamalar.
beyanat-› Kur'âniye: Kur'ân’-
›n aç›klamalar› ve anlat›mlar›.
Cehennem: Ahiretteki yarg›-
lamadan sonra günahkâr kul-
lar›n girecekleri ve azap göre-
cekleri yer.
Cennet: Allah’›n insanlara

müjdeledi¤i, Allah’a inanan,
günah ifllememifl veya gü-
nahlar›ndan temizlenmifl o-
lanlar›n girece¤i, ebediyen
içinde kalacaklar› yer.
cezalet: güzellik; kelimeleri
ince veya sert söylenifllerine
göre yerli yerinde kullan›lma-
s›ndan do¤an güzellik.
darî: ac› ve dikenli bir a¤aç.

1. ‹nsan üzerinden öyle bir devir geçti ki... (‹nsan Suresi: 1.)
2. Dehfleti her fleyi kaplayan K›yametin haberi sana geldi mi? (Gafliye Suresi: 1.)
3. Neredeyse öfkeden parçalanacak! (Mülk Suresi: 8.)

HAfi‹YE: fiu üslûb-u beyan, o surenin mealinin libas›n› giymifl.



• Makam-› medhin binler misallerinden, bafl›nda
1!oórªn◊r nG olan befl surede beyanat-› Kur’âniye günefl gibi

parlak, (HAfi‹YE) y›ld›z gibi ziynetli, semavat ve zemin gibi
haflmetli, melekler gibi sevimli, dünyada yavrulara rah-
met gibi flefkatli, ahirette Cennet gibi güzeldir.

• Makam-› zem ve zecirde, binler misallerinden, me-

selâ, 
2 Ékàr«ne p¬«/NnG nºrënd nπocrÉnj r¿nG rºoc oónMnG tÖpëo`jnG ayetinde

zemmi alt› derece zemmeder; g›ybetten, alt› derece flid-
detle zecreder. fiöyle ki:

Malûmdur, ayetin bafl›ndaki hemze, sormak (âyâ) ma-
nas›ndad›r. O sormak manas›, su gibi ayetin bütün keli-
melerine girer.

‹flte birinci hemze ile der: “Âyâ, sual ve cevap mahal-
li olan akl›n›z yok mu ki, bu derece çirkin bir fleyi anla-
m›yor.”

‹kincisi:
3 tÖpëoj lâfz› ile der: “Âyâ, sevmek, nefret et-

mek mahalli olan kalbiniz bozulmufl mu ki, en menfur bir
ifli sever.”

Üçüncüsü:
4 rºocoónMnG kelimesiyle der: “Cemaatten ha-

yat›n› alan hayat-› içtimaiye ve medeniyetiniz ne olmufl
ki, böyle hayat›n›z› zehirleyen bir ameli kabul eder.”

ahiret: k›yametten sonra kurula-
cak olan âlem.
âlem: bütün yarat›lm›fllar; dünya.
amel: fiil, ifl.
âyâ: acaba, nas›l oluyor, hayret.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
bahis: konu.
beyanat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
aç›klamalar› ve anlat›mlar›.
cemaat: topluluk.
Cennet: Allah’a inanan, günahla-
r›ndan temizlenmifl olanlar›n gire-
ce¤i, ebediyen içinde kalacaklar›
yer.
derece: mertebe.
ebed: sonu olmayan gelecek za-
man.
ezel: bafllang›c› olmayan geçmifl
zaman.
g›ybet: arkadan çekifltirme, dedi-
kodu.
hamd: övgü.
hafliye: aç›klay›c› not, dipnot.
haflmet: ihtiflam, heybet, büyük-
lük.
hayat: yaflay›fl.
hayat-› içtimaiye: toplum hayat›,
sosyal hayat.
hemze: elif.
lâf›z: kelime.
mahal: yer.
mahsus: ait.
makam-› medih: övme makam›.
makam-› zem ve zecir: kötüle-
me, ay›plama ve yasaklama ma-
kam›.
malûm: bilinen.
mana: anlam.
medeniyet: medenîlik, uygarl›k.
melek: nurdan yarat›lan, tama-
men Allah’a itaat eden, ak›l ve
fluur sahibi varl›klar.
menfur: nefret edilen.
meselâ: örnek olarak.
minnet: iyili¤e karfl› duyulan flü-
kür hissi.
misal: örnek.
nefret: tiksinmek.
Rab: varl›klar›n bütün ihtiyaçlar›-
n› gideren, besleyen, büyüten
onlar› uyum içinde sevk ve idare
eden Allah.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi, ac›y›p ba¤›fllamas›, onlar›n
her türlü ihtiyac›n› gidermesi.

semavat: semalar, gökler.
sual: soru.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-
¤› 114 bölümden her biri.
flefkat: ac›yarak ve esirgeye-
rek karfl›l›ks›z sevme.

flükür: nimet ve iyili¤in sahi-
bini tan›ma ve ona karfl› min-
net duyma.
tabirat: tabirler, sözler.
y›ld›z: gökyüzünde görülen
›fl›k yayan gök cisimlerinden

her biri.
zecir: yasaklama.
zem: kötüleme, ay›plama,
yerme.
zemin: yeryüzü.
ziynet: süs.

1. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, flükür ve minnet, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a
mahsustur. (Fatiha, En’am, Kehf, Sebe’ ve Fât›r surelerinin 1. ayetleri.)

2. Sizden biri, ölü kardeflinin etini yemekten hofllan›r m›? (Hucurat Suresi: 12.)

3. Hofllan›r.

4. Sizden biri.
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HAfi‹YE: fiu tabiratta o surelerdeki bahislere iflaret var.



Dördüncüsü:
1 nºrënd nπoc rÉnj r¿nG kelâm›yla der: “‹nsaniye-

tiniz ne olmufl ki, böyle canavarcas›na, arkadafl›n› diflle
parçalamay› yap›yorsunuz.”

Beflincisi:
2 p¬«/NnG kelimesiyle der: “Hiç rikkat-i cinsiye-

niz, hiç s›la-i rahminiz yok mu ki, böyle çok cihetlerle
kardefliniz olan bir mazlumun flahs-› manevîsini insafs›z-
ca diflliyorsunuz. Hiç akl›n›z yok mu ki, kendi azan›z›
kendi diflinizle divane gibi ›s›r›yorsunuz.”

Alt›nc›s›:
3 Ékàr«ne kelâm›yla der: “Vicdan›n›z nerede, f›t-

rat›n›z bozulmufl mu ki, en muhterem bir hâlde bir kar-
defline karfl›, etini yemek gibi en müstekreh bir ifl yap›l›-
yor.”

Demek, zem ve g›ybet aklen, kalben ve insaniyeten ve
vicdanen ve f›traten ve asabiyeten ve milliyeten mez-
mumdur.

‹flte bak: Nas›l ki flu ayet, icazkârâne, alt› mertebe
zemmi zemmetmekle, i’cazkârâne alt› derece o cürüm-
den zecreder.

• Makam-› ispatta binler misallerinden, meselâ

s¿pG =Én¡pJrƒne nór©nH ¢nVrQn’rG »p«rëoj n∞r«nc $G pânªrMnQ pQÉnK'G ='‹pG rôo¶rfÉna
4 lôj/ónb mArÀ°nT pqπoc '¤nY nƒognh ≈'JrƒnŸrG »p«rëoªnd n∂pd'P

’de, haflri ispat ve istib’ad› izale için öyle bir tarzda be-
yan eder ki, fevkinde ispat olamaz. fiöyle ki:
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nalar anlatarak.
i’cazkârâne: mu’cizeli bir flekilde.
insaniyet: insanl›k.
insaniyeten: insanl›k bak›m›n-
dan.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
istib’at: ak›ldan uzak görme.
izale: ortadan kald›rma.
kadir: kudret ve kuvvet sahibi ve
her fleye gücü yeten.(Allah)
kelâm: söz.
makam-› ispat: ispat yeri.
mazlum: zulme u¤rayan.
mertebe: basamak, derece.
meselâ: örnek olarak.
mezmum: kötü, be¤enilmemifl.
milliyeten: bir milleti di¤er mil-
letten ay›ran hâllerin ve özellikle-
rin tamam› bak›m›ndan.
misal: örnek.
muhterem: sayg› de¤er.
müstekreh: tiksinilen.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi, ac›y›p ba¤›fllamas›, onlar›n
bütün ihtiyaçlar›n› gidermesi.
rikkat-i cinsiye: insan›n kendi
cinsinden olanlara ac›mas›.
s›la-i rahim: akrabaya ziyaret et-
me ve onlarla görüflmeyi devam
ettirme.
flahs-› manevî: manevî flah›s.
tarz: biçim, flekil.
vicdan: iyiyi kötüden ay›rabilen,
iyilik etmekten lezzet duyan ve
kötülükten elem alan manevî bir
duygu.
vicdanen: iyiyi kötüden ay›rabi-
len, iyilik etmekten lezzet duyan
ve kötülükten elem alan manevî
duygu bak›m›ndan.
zecir: yasaklama.
zem: kötüleme, ay›plama, yerme.

asabiyeten: kendi akraba ve
milletini kay›rma gayreti ba-
k›m›ndan.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
aza: organ, uzuv.
beyan: anlatma.

cihet: yön.
cürüm: günah, suç.
derece: mertebe.
divane: deli.
fevk: üst.
f›trat: yarat›l›fl, huy.
f›traten: yarat›l›fl bak›m›n-

dan.
g›ybet: arkadan çekifltirme,
dedikodu.
haflir: insanlar›n öldükten
sonra tekrar diriltilip bir yerde
toplanmalar›.
icazkârâne: az sözle çok ma-

1. Eti yemeyi.
2. Kardeflinin.
3. Ölü olarak.
4. fiimdi bak Allah’›n rahmet eserlerine: Yeryüzünü ölümünün ard›ndan nas›l diriltiyor. Bunu
yapan, elbette ölüleri de öylece diriltecektir; O her fleye kadirdir. (Rum Suresi: 50.)



Onuncu Sözün Dokuzuncu Hakikatinde, Yirmi ‹kinci
Sözün Alt›nc› Lem’as›nda ispat ve izah edildi¤i gibi,
“Her bahar mevsiminde ihya-i arz keyfiyetinde üç yüz
bin tarzda haflrin numunelerini nihayet derecede girift,
birbirine kar›flt›rd›¤› hâlde nihayet derecede intizam ve
temyiz ile nazar-› beflere gösteriyor ki, bunlar› böyle ya-
pan Zata, haflir ve k›yamet a¤›r olamaz,” der.

Hem, zeminin sahifesinde yüz binler enva›, beraber
birbiri içinde kalem-i kudretiyle hatas›z, kusursuz yazmak
bir tek Vahid-i Ehad’in sikkesi oldu¤undan, flu ayetle, gü-
nefl gibi vahdaniyeti ispat etmekle beraber, güneflin tulû
ve gurubu gibi kolay ve kat’î, k›yamet ve haflri gösterir.

‹flte, 
1 n∞r«nc lâfz›ndaki keyfiyet noktas›nda flu hakikati

gösterdi¤i gibi, çok surelerde tafsil ile zikreder.

Meselâ, sure-i 
2 pó«/énŸrG p¿'Gröo≤rdGnh =¥ ’de öyle parlak ve gü-

zel ve flirin ve yüksek bir beyanla haflri ispat eder ki, ba-
har›n gelmesi gibi kat’î bir surette kanaat verir.

‹flte bak; kâfirlerin, çürümüfl kemiklerin dirilmesini in-
kâr ederek, “Bu aciptir, olamaz” demelerine cevaben,
3

mêhoôoa røpe Én¡nd Énenh ÉngÉsæsjnRnh ÉngÉnær«nænH n∞r«ncrºo¡nbrƒna pABÉnª°sùdGn‹pG BGhoôo¶rænj rºn∏nanG
ilâahir, 

4 oêhoôoÿr G n∂pd'ònc ’ye kadar ferman ediyor. Beyan› su

gibi ak›yor, y›ld›zlar gibi parl›yor; kalbe, hurma gibi hem
lezzet, hem zevk veriyor, hem r›z›k oluyor.

acip: flafl›lacak fley.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
beyan: anlat›m, aç›klama.
enva: çeflitler, türler.
ferman: emir, buyruk.
girift: kar›fl›k, dolafl›k.
gurup: bat›fl.
hakikat: gerçek.
haflir: insanlar›n öldükten sonra
tekrar diriltilip bir yerde toplan-
malar›.
ihya-i arz: yeryüzünün diriltilme-
si.
ilâahir: sonuna kadar.
inkâr: reddetme, kabul etmeme.
intizam: düzenlilik.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
izah: aç›klama.
kabir: mezar.
kâfir: Allah’› ve ahireti inkâr
eden, dinsiz.
kalem-i kudret: kudret kalemi;
Allah’›n güç ve kuvvet kalemi.
kanaat: inanç.
kat’î: kesin.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu¤u,
durum; hâdise, olay.
k›yamet: ahiret hayat›n›n baflla-
mas› için kâinat›n ve dünyan›n
tahrip edilip ahiret âlemi olarak
yeniden kurulmas›.
lâf›z: kelime.
lem'a: par›lt›, parlay›fl.
meselâ: örnek olarak.
nazar-› befler: insan›n bak›fl›.
nihayet: son.
numune: örnek, benzer.
r›z›k: g›da; manevî g›da.
sahife: sayfa.
sikke: damga, mühür.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
suret: biçim, flekil.
fleref: yücelik, ululuk.
tafsil: ayr›nt›lar›yla anlatma.
tarz: biçim, flekil, çeflit.
temyiz: dikkatle ay›rma, seçme.
tulû: do¤ufl.

vahdaniyet: Allah’›n varl›¤›
ve birli¤i.
Vahid-i Ehad: bir olan ve bir-

li¤i her bir fleyde tecelli eden
Allah.
Zat: büyüklük ve yücelik sa-

hibi Allah.
zemin: yeryüzü.
zikir: bildirme.

1. Nas›l?
2. Kaf. fierefi pek yüce olan Kur’ân’a yemin olsun. (Kaf Suresi: 1.)
3. Üstlerindeki gö¤e bakmazlar m›, onu nas›l bina edip süsledik ki, hiçbir gedi¤i yoktur. (Kaf
Suresi: 6.)
4. ‹flte kabrinizden ç›k›fl›n›z da böyle olacakt›r. (Kaf Suresi: 11.)
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Hem makam-› ispat›n en lâtif misallerinden, 
1@ nÚ/∏°nSrôoŸrG nøpªnd n∂sfpG @ pº«/µn◊r G p¿'Gröo≤rdGnh @ ¢=ùnj der. Yani:

“Hikmetli Kur’ân’a kasem ederim, sen resullerdensin.”

fiu kasem iflaret eder ki, risaletin hücceti o derece ya-
kînî ve hakt›r ki, hakkaniyette makam-› tazim ve hürme-
te ç›km›fl ki, onunla kasem ediliyor. ‹flte flu iflaret ile der:
“Sen resulsün; çünkü, senin elinde Kur’ân var. Kur’ân
ise, hakt›r ve Hakk›n kelâm›d›r. Çünkü, içinde hakikî hik-
met, üstünde sikke-i i’caz var.”

Hem makam-› ispat›n icazl› ve i’cazl› misallerinden flu:

BÉngnÉ°nûfnG …=/òsdG Én¡«/«rëoj rπob @ lº«/enQ n»pgnh nΩÉn¶p©rdG »p«rëoj røne n∫Énb
2 lº«/∏nY m≥r∏nN pqπoµpH nƒognh mIsöne n∫shnG

Yani: “‹nsan der: ‘Çürümüfl kemikleri kim diriltecek?’
Sen, de: ‘Kim onlar› bidayeten infla edip hayat vermifl
ise, o diriltecek.’”

Onuncu Sözün Dokuzuncu Hakikatinin üçüncü temsi-
linde tasvir edildi¤i gibi, bir zat, göz önünde bir günde
yeniden büyük bir orduyu teflkil etti¤i hâlde, biri dese,
“fiu zat, efrad› istirahat için da¤›lm›fl olan bir taburu bir
boru ile toplar, tabur nizam› alt›na getirebilir.” Sen ey in-
san, desen “‹nanmam!” Ne kadar divanece bir inkâr
oldu¤unu bilirsin. Aynen onun gibi, “Hiçten, yeniden,
ordumisal bütün hayvanat ve sair zîhayat›n taburmisal
cesetlerini kemal-i intizamla ve mizan-› hikmetle o 
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i’caz: mu’cizeli olufl.
inkâr: reddetme, kabul etmeme.
infla: yapma, yaratma.
istirahat: dinlenme.
kasem: yemin.
kelâm: söz.
kemal-i intizam: tam ve eksiksiz
düzen.
lâtif: güzel, hofl.
makam-› ispat: do¤ruyu delille-
riyle gösterme yeri.
makam-› tazim ve hürmet: bü-
yüklük ve sayg› makam›.
misal: örnek.
mizan-› hikmet: hikmet terazisi,
ölçüsü
nizam: düzen.
resul: Allah’›n elçisi, peygamber.
risalet: elçilik, peygamberlik.
sair: di¤er, baflka.
sikke-i i’caz: mu’cizelik mührü,
iflareti.
tabur: dört bölükten meydana
gelen, alaydan küçük askerî bir-
lik.
taburmisal: tabur gibi.
tasvir: bir fleyi özellikleriyle anla-
t›p göz önünde canland›rma.
temsil: örnek, benzetme.
teflkil: flekillendirme, meydana
getirme.
yakînî: flüphe edilmeyecek dere-
cede kesin bir flekilde.
zat: kifli, flah›s.
zîhayat: hayat sahibi, canl›.

bidayeten: bafllang›çta.
ceset: ölü vücut.
divanece: deliler gibi.
efrat: fertler.
hak: do¤ru, gerçek; Allah.
hakikî: gerçek.

hakkaniyet: gerçeklik ve
do¤ruluk.
hayvanat: hayvanlar.
hikmet: maksada uygun, fay-
dal› ve gayeli olma.
hikmetli Kur’ân: her fleyi

yerli yerinde, gerekti¤i kadar,
faydal› ve güzel bir flekilde
anlatan Kur’ân.
hüccet: delil.
icaz: az sözle çok mana ifade
etme.

1. Yâsin Suresi: 1-3.

2. Yâsin Suresi: 78-79.



bedenlerin zerrat›n› ve letaifini emr-i 
1 o¿ƒoµn«na røoc ile kay-

dedip yerlefltiren ve her karnda, hatta her baharda rûy-i
zeminde yüz binler ordumisal zevilhayat envalar›n›, taife-
lerini icat eden bir Zat-› Kadîr-i Alîm, taburmisal bir ce-
sedin nizam› alt›na girmekle birbiriyle tan›flm›fl zerrat-›
esasiye ve ecza-i asliyeyi bir sayha ile, Sur-u ‹srafil’in bo-
rusu ile nas›l toplayabilir?” istib’at suretinde denilir mi?
Denilse, eblehçesine bir divaneliktir.

• Makam-› irflatta, beyanat-› Kur’âniye o derece mü-
essir ve rakiktir ve o derece munis ve flefiktir ki, flevk ile
ruhu, zevk ile kalbi; akl› merakla ve gözü yaflla doldurur.

Binler misallerinden, yaln›z flu: 
2 kInƒ°rùnb tón°TnG rhnG pInQÉnép◊r Énc n»p¡na n∂pd'P pór©nH røpe rºoµoHƒo∏ob rân°ùnb sºoK
ilâahir.

Yirminci Sözün Birinci Makam›nda üçüncü ayet meb-
has›nda ispat ve izah edildi¤i gibi, benîisraile der: “Mûsa
Aleyhisselâm›n asas› gibi bir mu’cizesine karfl› sert tafl on
iki gözünden çeflme gibi yafl ak›tt›¤› hâlde, size ne olmufl
ki, Mûsa Aleyhisselâm›n bütün mu’cizat›na karfl› lâkayt
kal›p, gözünüz kuru, yafls›z, kalbiniz kat›, ateflsiz duru-
yor.” O sözde flu mana-i irfladî izah edildi¤i için oraya ha-
vale ederek, burada k›sa kesiyorum.

• Makam-› ifhâm ve ilzamda, binler misallerinden yal-
n›z flu iki misale bak:

aleyhisselâm: ona selâm olsun.
asa: de¤nek, sopa.
beden: vücut.
benîisrail: israilo¤ullar›.
beyanat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
aç›klamalar›.
ceset: ölü vücut.
divane: deli.
eblehçe: ahmakça, aptalca.
ecza-i asliye: as›l ve temel parça-
lar.
enva: türler, çeflitler.
havale: gönderme, b›rakma.
icat: yoktan var etme, yaratma.

ifhâm ( rΩÉnërapG ): bir fleyi delilleriy-

le ispat ve izah ile ö¤retme.
ilâahir: sonuna kadar.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
istib’at: ak›ldan uzak görme.
izah: aç›klama.
karn: as›r, devir.
lâkayt: ilgisiz.
letaif: duygular, hisler.
makam-› ifhâm ve ilzam: bir fle-
yi delilleriyle ispat ve izah ile ö¤-
retme ve ikna ile susturma ma-
kam›.
makam-› irflat: irflat makam›.
mana-i irfladî: insan› do¤ru yola
ulaflt›ran mana.
mebhas: bahis, konu.
misal: örnek.
mu’cizat: mu’cizeler, Allah tara-
f›ndan verilip, yaln›z peygamber-
lerin gösterebilecekleri büyük
harika ifller.
munis: al›fl›lm›fl, cana yak›n, se-
vimli.
Mûsa: bkz. fiah›s Bilgileri.
müessir: tesirli, etkili.
nizam: düzen.
ordumisal: ordu gibi.
rakik: ince, nazik; merhametli.
rûy-i zemin: yeryüzü.
sayha: yüksek ses, ç›¤l›k, ba¤›r›fl.
suret: biçim, flekil.
Sur-u ‹srafil: ‹srafil isimli mele¤in
k›yametin kopuflu esnas›nda üf-
ledi¤i boru.
flefik: çok flefkatli, merhametli,
ac›yan.
flevk: fliddetli arzu, istek.
taburmisal: tabur gibi.
taife: topluluk.

Zat-› Kadîr-i Alîm: her fleyi
bilen ve her fleye gücü yeten
zat, Allah.

zerrat: zerreler, atomlar.

zerrat-› esasiye: temel zerre-
ler, esas atomlar.

zevilhayat: hayat sahipleri.

zevk: hofllanma, be¤enme
duygusu.

1. “Ol!” der; oluverir. (Yâsin Suresi: 82.)

2. Sonra, bütün bunlar›n ard›ndan kalbiniz yine kat›laflt›. Sanki tafl kesildi, hatta tafltan da ka-
t›laflt›. (Bakara Suresi: 74.)
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Birinci misal:

GƒoYrOGnh /¬p∏rãpe røpe mInQƒo°ùpH GƒoJrÉna ÉnfpórÑnY'¤nY Énærdsõnf És‡p mÖrjnQ≈/a rºoàræ`ocr¿pGnh
1 nÚ/bpOÉ°nU rºoàræ`oc r¿pG $G p¿hoO røpe rºoc nABGnón¡°oT

Yani: “E¤er, bir flüpheniz varsa, size yard›m edecek,
flahadet edecek bütün büyüklerinizi ve taraftarlar›n›z› ça-
¤›r›n›z, bir tek suresine bir nazire yap›n›z.”

‹flaratü’l-‹’caz’da izah ve ispat edildi¤i için, burada yal-
n›z icmaline iflaret ederiz. fiöyle ki:

Kur’ân-› Mu’cizülbeyan diyor: “Ey ins ve cin! E¤er
Kur’ân, kelâm-› ‹lâhî oldu¤unda flüpheniz varsa, bir be-
fler kelâm› oldu¤unu tevehhüm ediyorsan›z, haydi iflte
meydan, geliniz? Siz dahi ona Muhammedü’l-Emin dedi-
¤iniz zat gibi, okumak yazmak bilmez, k›raat ve kitabet
görmemifl bir ümmîden bu Kur’ân gibi bir kitap getiriniz,
yapt›r›n›z.

“Bunu yapamazsan›z, haydi ümmî olmas›n, en mefl-
hur bir edip, bir âlim olsun.

“Bunu da yapamazsan›z, haydi bir tek olmas›n, bütün
büle¤an›z, huteban›z, belki bütün geçmifl beli¤lerin güzel
eserlerini ve bütün gelecek ediplerin yard›mlar›n› ve ilâh-
lar›n›z›n himmetlerini beraber al›n›z, bütün kuvvetinizle
çal›fl›n›z, flu Kur’ân’a bir nazire yap›n›z.

“Bunu da yapamazsan›z, haydi kabil-i taklit olmayan
hakaik-› Kur’âniyeden ve manevî çok mu’cizat›ndan
kat-› nazar, yaln›z nazm›ndaki belâgatine nazire olarak
bir eser yap›n›z.”
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edip: güzel ve sanatl› söz söyle-
yen veya yazan.
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân’›n ha-
kikatleri, gerçekleri.
himmet: yard›m.
huteba: hatipler; güzel konuflan-
lar.
icmal: özet.
ilâh: tanr›, tap›n›lan fley.
ins: insan.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
‹flaratü’l-‹’caz: Bediüzzaman Said
Nursî’nin, Risale-i Nur Külliyat›nda
yer alan bir eseri.
izah: aç›klama.
kabil-i taklit: taklit edilebilir.
kat-› nazar: “ ...bir tarafa.”
kelâm: söz.
kelâm-› ‹lâhî: Allah kelâm›.
k›raat: okuma.
kitabet: yaz› yazma.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm.
manevî: manaya ait.
meflhur: tan›nm›fl.
misal: örnek.
mu’cizat: mu’cizeler.
Muhammedü’l-Emin: her bak›m-
dan güvenilir olan Peygamberi-
miz (a.s.m.).
naz›m: Kur’ân’›n ayetlerinin ve
kelimelerinin dizilifli, düzenlenifli.
nazire: benzeri.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
flahadet: flahitlik.
flüphe: tereddüt, kuflku.
tevehhüm: zannetme, sanma.
ümmî: okuma yazmas› olmayan.
zat: kifli, flah›s.

âlim: bilgin.

belâgat: sözün düzgün, ku-
sursuz, yerinde ve hâlin ve
makam›n icab›na göre söy-
lenmesi.

beli¤: maksad›n› eksiksiz bir
flekilde ve güzel sözlerle anla-
tan.
befler: insan.
büle¤a: güzel söz söyleme

sanat› ile meflgul olanlar.

cin: bir cins ateflten yarat›l-
m›fl ve Allah’a iman etmekle
yükümlü tutulmufl fluur sahi-
bi bir varl›k.

1. Bakara Suresi: 23.



1 mäÉnjnônàrØoe /¬p∏rãpe mQnƒo°S pörûn©pH GƒoJrÉna ilzam›yla der:

“Haydi sizden manan›n do¤rulu¤unu istemiyorum,
müftereyat ve yalanlar ve bat›l hikâyeler olsun.

“Bunu da yapam›yorsunuz; haydi bütün Kur’ân kadar

olmas›n, yaln›z mQnƒo°S pörûn©pH on suresine nazire getiriniz.

“Bunu da yapam›yorsunuz; haydi bir tek suresine na-
zire getiriniz.

“Bu da çoktur; haydi k›sa bir suresine bir nazire ibraz
ediniz.

“Hatta, madem bunu da yapamazsan›z ve yapamazs›-
n›z; hem bu kadar muhtaç oldu¤unuz hâlde, çünkü, hay-
siyet ve namusunuz, izzet ve dininiz, asabiyet ve flerefi-
niz, can ve mal›n›z, dünya ve ahiretiniz, buna nazire ge-
tirmekle kurtulabilir; yoksa dünyada haysiyetsiz, namus-
suz, dinsiz, flerefsiz, zillet içinde, can ve mal›n›z helâket-
te mahvolup ve ahirette,

2 oInQÉnép◊r Gnh ¢oSÉsædG ÉngoOƒobnh »/àsdG nQÉsædG Gƒo≤sJÉna

iflaretiyle, Cehennemde haps-i ebedî ile mahkûm ve sa-
nemlerinizle beraber atefle odunluk edeceksiniz. Hem
madem sekiz mertebe aczinizi anlad›n›z, elbette sekiz de-
fa, Kur’ân dahi mu’cize oldu¤unu bilmekli¤iniz gerektir.
Ya imana geliniz veyahut susunuz, Cehenneme gidiniz!”

acz: güçsüzlük, kuvvetsizlik, ye-
tersiz kalma.
ahiret: k›yametten sonra kurula-
cak olan âlem.
asabiyet: kendi ›rk›n›, dinini ve
benzeri fleyleri koruma gayreti.
bat›l: gerçek olmayan, yalan, hu-
rafe, bofl, manas›z.
Cehennem: ahiretteki yarg›lama-
dan sonra günahkâr kullar›n gire-
cekleri ve azap görecekleri yer.
haps-i ebedî: sonsuza dek kal›-
nacak hapis.
haysiyet: fleref, onur.
helâket: mahvolma, yok olma.
hikâye: olmufl ve olmas› müm-
kün olaylar› yaz›l› veya sözlü ola-
rak anlatma.
ibraz: ortaya koyma, gösterme.
ilzam: susturma, cevap veremez
hâle getirme.
iman: inanma; Kur’ân’›n Allah sö-
zü oldu¤unu kabul etme.
izzet: de¤er, itibar, fleref, yücelik.
kâfir: Allah’›n varl›¤›n› ve birli¤ini
inkâr eden.

Kur’ân: Allah taraf›ndan va-
hiy yoluyla Hz. Muhammed’e
indirilmifl, semavî kitaplar›n
sonuncusu.
mahkûm: hükümlü, cezal›.
mahvolma: yok olma, bitme.
mertebe: derece.

mu’cize: Allah taraf›ndan ve-
rilip, yaln›z peygamberlerin
gösterebilecekleri harika ifl.
muhtaç: ihtiyaç içinde olan.
müftereyat: iftiralar, uydur-
malar.
nazire: benzeri.

sanem: put.

sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-
¤› 114 bölümden her biri.

fleref: onur, haysiyet.

veyahut: yahut, ya da.

zillet: alçakl›k, adîlik.

1. Ve düzme ve uydurma da olsa onun gibi on tane sure getirin. (Hûd Suresi: 13.)

2. Yak›t› insanlar ve tafllar olan, kâfirler için haz›rlanm›fl Cehennem ateflinden sak›n›n. (Baka-
ra Suresi: 24.).
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‹flte, Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n makam-› ifhâmdaki il-

zam›na bak ve de: 
1 l¿Én«nH p¿'Gröo≤rdG p¿Én«nH nór©nH ¢nùr«nd . Evet, be-

yan-› Kur’ân’dan sonra beyan olamaz ve hacet kalmaz.

‹kinci misal:

n¿ƒodƒo≤nj rΩnG @ m¿ƒoæréne n’nh møpgÉnµpH n∂uHnQ pânªr©pæpH nârfnG BÉnªna rôucnòna
nøpe rºoµn©ne pqÊpÉna Gƒo°üsHnônJ rπob @ p¿ƒoænŸrG nÖrjnQ /¬pH ¢oüsHnônànf lôpYÉn°T
@ n¿ƒoZÉnW lΩrƒnb rºog rΩnG BGnò'¡pH rºo¡oenÓrMnG rºogoôoerÉnJ rΩnG @ nÚ°/üpqHnônàoŸrG
GƒofÉnc r¿pG /¬p∏rãpe måj/ónëpH GƒoJrÉn«r∏na @ n¿ƒoæperDƒoj n’ rπnH o¬nd sƒn≤nJ n¿ƒodƒo≤nj rΩnG
Gƒo≤n∏nNrΩnG @ n¿ƒo≤pdÉnÿr G oºog rΩnG mAr∆nT pôr«nZ røpe Gƒo≤p∏oN rΩnG @ nÚ/bpOÉ°nU
@ n∂uHnQ oøpFBGnõnN rºognóræpY rΩnG @ n¿ƒoæpbƒoj n’ rπnH ¢nVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG
rºo¡o©pªnà°rùoe pärÉn«r∏na p¬«/a n¿ƒo©pªnà°rùnj lºs∏°oS rºo¡nd rΩnG @ n¿hoôp£r«°nüoŸrG oºog rΩnG
GkôrLnG rºo¡o∏nÄ°rùnJ rΩnG @ n¿ƒoænÑrdG oºoµndnh oäÉnænÑrdG o¬nd rΩnG @ mÚ/Ñoe m¿Én£r∏o°ùpH
@ n¿ƒoÑoà`rµnj rºo¡na oÖr«n¨rdG oºog nóræpY rΩnG @ n¿ƒo∏n≤rãoe mΩnôr¨ne røpe rºo¡`na
$Goôr«nZ l¬'dpG rºo¡nd rΩnG @ n¿hoó«/µ ǹŸrG oºog GhoônØnc nøj/òsdÉna Gkór«nc n¿hoój/ôoj rΩnG

2 @ n¿ƒocpô°rûoj ÉsªnY $G n¿ÉnërÑ°oS
‹flte flu ayat›n binler hakikatlerinden yaln›z beyan-› if-

hâmiyeye misal için bir hakikatini beyan ederiz. fiöyle ki:
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ayat: Kur’ân ayetleri, cümleleri.
beyan: anlatma, aç›klama.
beyan-› ifhâmiye: karfl›s›ndakini
konuflamayacak derecede delil-
ler ortaya koyarak susturma.
beyan-› Kur’ân: Kur’ân’›n aç›kla-
mas›, anlatmas›.
dair: ilgili.
delil: bir fikrin veya hükmün do¤-
rulu¤unu kan›tlayan fley.
felâket: musibet, zarar verici bü-
yük olay.
gayp: gizli olan, görünmeyen
âlemler.
güruh: topluluk.
hacet: ihtiyaç, gerek.
hakikat: gerçek.
hazine: k›ymetli fleylerin saklan-
d›¤› sa¤lam yer; nimet.

ifhâm ( rΩÉnërapG ): bir fleyi delilleriy-

le ispat ve izah ile ö¤retme.
ilâh: tanr›, tap›n›lan fley.
ilzam: delille ispat edip, cevap
veremez hale getirme.
iman: inanma.
kâfir: Allah’›n varl›¤›n› ve birli¤ini
inkâr eden.
kâhin: kar›fl›k ve tahminî sözlerle
gelecekten haber verdi¤i söyle-
nen kimse .
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, sonuncu semavî kitap.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm.
makam-› ifhâm: delille ispatlama
makam›.
mecnun: deli.
misal: örnek.
münezzeh: kusur ve noksanlar-
dan uzak.
nimet: ihsan, lütuf, Allah’›n verdi-
¤i faydal› ve hofla giden fley.
niyet: bir fleyi düflünerek yapma-
ya karar verme.
ö¤üt: nasihat, tavsiye.
peygamber: Allah’›n elçisi.
Rab: varl›klar›n bütün ihtiyaçlar›-
n› gideren, besleyen, büyüten
onlar› uyum içinde sevk ve idare
eden Allah.
s›rf: sadece.
tedbir: idare etme, yönetme.
ücret: karfl›l›k.

1. ‹mam-› Gazalî, ‹hya-i Ulûmiddin, 1:105.
2. Sen ö¤üt vermeye devam et. Rabbinin sana verdi¤i peygamberlik nimeti hakk› için, sen ne
bir kâhinsin, ne de bir mecnun. • Yoksa onlar “O bir flairdir; biz onun bafl›na gelecek felâke-
ti bekliyoruz” mu diyorlar? • Sen “Bekleyedurun,” de. “Ben de sizinle beraber bekliyorum.” •
Onlar ak›llar›n› kullanarak m› bunu söylüyorlar, yoksa onlar s›rf bir azg›nlar güruhu mudur? •
Yahut Kur’ân’› kendisi mi uydurdu diyorlar? Do¤rusu onlar›n iman etmeye niyetleri yoktur. •
E¤er do¤ru söylüyorlarsa, Kur’ân’›n benzeri bir söz getirsinler. • Yoksa onlar bir yarat›c› ol-
maks›z›n m› yarat›ld›lar? Veya kendi kendilerini mi yarat›yorlar? • Yoksa gökleri ve yeri on-
lar m› yaratt›? Do¤rusu onlar›n düflünüp iman etmeye niyetleri yoktur. • Yoksa Rabbinin ha-
zineleri onlar›n yan›nda m›? Veya kâinat›n tedbir ve idaresini onlar m› ele geçirdi? • Yoksa
göklere ç›k›p da gök ehlinin haberlerini dinlemek için bir merdivenleri mi var? Öyleyse dinle-
yicileri, iflittiklerine dair aç›k bir delil getirsin. • Yoksa k›z çocuklar› Onun, erkek çocuklar da
sizin mi? • Yoksa sen onlardan bir ücret istedin de onlar a¤›r bir borç alt›na m› girdiler? • Yok-

sa gayb›n ilmi onlar›n yan›nda da
oradan m› al›p yaz›yorlar? • Yok-
sa sana bir tuzak m› kurmak isti-
yorlar? Fakat o kâfirler tuza¤a dü-
flecek olanlar›n tâ kendileridir. •
Yoksa onlar›n Allah’tan baflka bir
ilâh› m› var? Allah onlar›n ortak
kofltuklar› fleylerden münezzeh-
tir. (Tur Suresi: 29-43.)



1 rΩnG ˘˘˘ rΩnG lâfz›yla on befl tabaka istifham-› inkârî-i taac-

cübî ile ehl-i dalâletin bütün aksam›n› susturur ve flübe-
hat›n bütün menflelerini kapat›r. Ehl-i dalâlet için, içine
girip saklanacak fleytanî bir delik b›rakm›yor, kapat›yor.
Alt›na girip gizlenecek bir perde-i dalâlet b›rakm›yor, y›r-
t›yor. Yalanlar›ndan hiçbir yalan› b›rakm›yor, bafl›n› ezi-
yor. Her bir f›krada bir taifenin hulâsa-i fikr-i küfrîlerini
ya bir k›sa tabir ile iptal eder, ya butlan› zahir oldu¤un-
dan sükûtla butlan›n› bedahete havale eder veya baflka
ayetlerde tafsilen reddedildi¤i için, burada mücmelen ifla-
ret eder.

Meselâ, birinci f›kra
2 o¬nd »/¨nÑrænj Énenh nôr©°pqûdG o√Énærªs∏nY Énenh

ayetine iflaret eder, on beflinci f›kra ise, 
3 ÉnJnón°ùnØnd *G s’pG lán¡pd'G BÉnªp¡«/a n¿Énc rƒnd ayetine remzeder; daha

sair f›kralar› buna k›yas et. fiöyle ki:

Baflta diyor: Ahkâm-› ‹lâhiyeyi tebli¤ et. Sen kâhin de-
¤ilsin. Zira, kâhinin sözleri kar›fl›k ve tahminîdir; seninki,
hak ve yakînîdir. Mecnun olamazs›n; düflman›n dahi se-
nin kemal-i akl›na flahadet eder.

4 p¿ƒoænŸrG nÖrjnQ /¬pH ¢oüsHnônànf lôpYÉn°T n¿ƒodƒo≤nj rΩnG Âyâ, acaba muha-

kemesiz âmî kâfirler gibi, sana flair mi diyorlar? Senin
helâketini mi bekliyorlar? Sen, de: ‘Bekleyiniz. Ben de
bekliyorum.’ Senin parlak, büyük hakikatlerin, fliirin ha-
yalât›ndan münezzeh ve tezyinat›ndan müsta¤nidir.

ahkâm-› ‹lâhiye: Allah’›n hüküm-
leri, kanunlar›.
aksam: k›s›mlar.
âmî: cahil, bilgisiz.
âyâ: acaba, nas›l oluyor, hayret.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
bedahet: aç›kl›k.
butlan: bat›ll›k, bir fikrin yanl›fl ol-
mas›.
ehl-i dalâlet: ‹slâmiyeti kabul et-
meyen, azg›n ve sapk›n kimseler.
f›kra: paragraf, bölüm.
hak: do¤ru, gerçek.
hakikat: gerçek.
harap: y›k›lma, yok olma.
havale: gönderme, b›rakma.
hayalât: hayaller.
helâket: mahvolma, yok olma.
hulâsa-i fikr-i küfrî: küfre ait fik-
rin özü.
ilâh: tanr›, tap›n›lan fley.
istifham-› inkârî-i taaccübî: fla-
fl›rma ve yad›rgama sorusu me-
selâ; ‘Hiç böyle olur mu?’ gibi.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti kabul
etmeyen.
kâhin: kar›fl›k ve tahminî sözlerle
gelecekten ve bilinmeyenden ha-
ber verdi¤i söylenen kimse.
kemal-i ak›l: akl›n mükemmelli-
¤i.
k›yas: karfl›laflt›rma.
lâf›z: kelime, söz.
mecnun: deli.
menfle: kaynak, kök.
meselâ: örnek olarak.
muhakeme: ak›l yürütüp do¤ru
bir sonuç elde edebilme
mücmelen: k›sa ve özlü bir flekil-
de.
münezzeh: uzak.
müsta¤ni: ihtiyaç duymayan, te-
nezzül etmeyen.
perde-i dalâlet: azg›nl›k ve sap›k-
l›k perdesi.
peygamber: Allah’›n elçisi.
red: kabul etmeme.
remiz: iflaret.
sair: di¤er, baflka.
sükût: susma, söz söylememe.
flahadet: flahitlik; do¤rulama.
flair: fliir yazan.
fleytanî: fleytanla ilgili ve ona ait.
flübehat: flüpheler.
tabaka: derece.
tabir: söz, ifade.
tafsil: ayr›nt›l› flekilde.
tahminî: tahmin yoluyla.

taife: topluluk, bölük.
tebli¤: peygamberlerin Al-
lah’›n emrini kullara bildirme-

leri.
tezyinat: süslemeler.
yakînî: flüphe edilmeyecek

derecede kesin bir flekilde.
zahir: aç›k.
zira: çünkü.

1. Yoksa, yoksa...
2. Biz Peygambere fliir ö¤retmedik; bu ona yak›flmaz da. (Yâsin Suresi: 69.)
3. E¤er göklerde ve yerde Allah’tan baflka ilâhlar olsayd›, ikisi de harap olup giderdi. (Enbiya
Suresi: 22.)
4. Yoksa onlar “O bir flairdir; biz onun bafl›na gelecek felâketi bekliyoruz” mu diyorlar? (Tur
Suresi: 30.)
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1 BGnò'¡pH rºo¡oenÓrMnG rºogoôoerÉnJ rΩnG Yahut, acaba ak›llar›na güve-

nen ak›ls›z feylesoflar gibi, ‘Akl›m›z bize yeter’ deyip sa-
na ittibadan istinkâf m› ederler? Hâlbuki, ak›l ise sana it-
tiba› emreder. Çünkü, bütün dedi¤in makuldür; fakat ak›l
kendi bafl›yla ona yetiflemez.

2 n¿ƒoZÉnW lΩrƒnb rºog rΩnG Yahut, inkârlar›na sebep, ta¤î zalim-

ler gibi, Hakka serfüru etmemeleri midir? Hâlbuki, mü-
tecebbir zalimlerin rüesalar› olan Firavunlar›n, Nemrutla-
r›n ak›betleri malûmdur.

3 n¿ƒoæperDƒoj n’ rπnH o¬nd sƒn≤nJ n¿ƒodƒo≤nj rΩnG Veyahut yalanc›, vicdans›z

münaf›klar gibi, ‘Kur’ân senin sözlerindir’ diye seni itti-
ham m› ediyorlar? Hâlbuki, tâ flimdiye kadar ‘Muham-
medü’l-Emin’ diyerek içlerinde seni en do¤ru sözlü bili-
yorlard›. Demek onlar›n imana niyetleri yoktur. Yoksa
Kur’ân’›n âsâr-› befleriye içinde bir nazirini bulsunlar.

4 mAr∆nT pôr«nZ røpe Gƒo≤p∏oN rΩnG Veyahut, kâinat› abes ve gayesiz

itikat eden felâsife-i abesiyyun gibi, kendilerini bafl› bofl,
hikmetsiz, gayesiz, vazifesiz, hâl›ks›z m› zannediyorlar?
Acaba gözleri kör olmufl, görmüyorlar m› ki, kâinat bafl-
tan afla¤›ya kadar hikmetlerle müzeyyen ve gayelerle
müsmirdir; ve mevcudat, zerrelerden günefllere kadar,
vazifelerle muvazzaft›r ve evamir-i ‹lâhiyeye musahhar-
lard›r.
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yarat›c›s›z oldu¤una inanan felse-
feciler
feylesof: sadece ak›lla her fleyin
halledilebilece¤ini iddia eden filo-
zof.
Firavun: bkz. fiah›s Bilgileri.
gaye: hedef, amaç; netice, sonuç.
güruh: topluluk.
Hak: Allah.
hâl›k: yarat›c›.
hikmet: belirli gayelere yönelik,
faydal› ve yerli yerinde olufl.
iman: inanma, kabul etme.
inkâr: inanmama, kabul etme-
me.
istinkâf: yüz çevirme, kabul et-
meme.
itikat: inanmak, inanç.
ittiba: kabul edip arkas›ndan git-
me, uyma.
ittiham: suçlama.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
makul: akla uygun.
malûm: bilinen.
mevcudat: var olan her fley.
Muhammedü’l-Emin: her bak›m-
dan güvenilir olan Peygamberi-
miz (a.s.m.).
musahhar: emir dinleyen, itaat
eden.
muvazzaf: vazifeli, görevli.
münaf›k: inanmad›¤› hâlde inan›r
gibi görünen, ara bozucu.
müsmir: meyve veren.
mütecebbir: zor kullanan; bü-
yüklenen.
müzeyyen: süslenmifl.
nazir: benzer, efl.
Nemrut: bkz. fiah›s Bilgileri.
niyet: bir fleyi düflünerek yapma-
ya karar verme.
rüesa: reisler.
serfüru: bafl e¤me, itaat.
s›rf: büsbütün, sadece.
flair: fliir yazan.
ta¤î: azg›n, asi.
vazife: görev.
veyahut: yahut, ya da.
vicdanen: iyiyi kötüden ay›rabi-
len, iyilik etmekten lezzet duyan
ve kötülükten elem alan manevî
duygu bak›m›ndan.
yahut: ya da.
zalim: haks›zl›k ve kötülük yapa-
rak zarar veren.
zan: sanma.
zerre: maddenin en küçük parça-
s›, atom.

abes: bofl, manas›z, hikmet-
siz.
ak›bet: bir fleyin sonu.
âsâr-› befleriye: insanlar›n

eserleri.
evamir-i ‹lâhiye: Allah’›n
emirleri.
felâket: musibet, yok edici

büyük belâ.
felâsife-i abesiyyun: kâinat›n
ve hâdiselerin bafl›bofl, fayda-
s›z, gayesiz, kendi kendine,

1. Onlar ak›llar›n› kullanarak m› bunu söylüyorlar? (Tur Suresi: 32.)
2. Yoksa onlar s›rf bir azg›nlar güruhu mudur? (Tur Suresi: 32.)
3. Yahut Kur’ân’› kendisi mi uydurdu diyorlar? Do¤rusu onlar›n iman etmeye niyetleri yoktur.
(Tûr Suresi: 33.)
4. Yoksa onlar bir yarat›c› olmaks›z›n m› yarat›ld›lar? (Tur Suresi: 35.)



1 n¿ƒo≤pdÉnÿrG oºog rΩnG Veyahut, firavunlaflm›fl maddiyyun gi-

bi, ‘Kendi kendine oluyorlar, kendi kendini besliyorlar,
kendilerine lâz›m olan her fleyi yarat›yorlar’ m› tahayyül
ediyorlar ki, imandan, ubudiyetten istinkâf ederler? De-
mek, kendilerini birer hâl›k zannederler. Hâlbuki, bir tek
fleyin hâl›k›, her bir fleyin hâl›k› olmak lâz›m gelir. De-
mek, kibir ve gururlar› onlar› nihayet derecede ahmak-
laflt›rm›fl ki, bir sine¤e, bir mikroba karfl› ma¤lûp bir
âciz-i mutlak›, bir kadîr-i mutlak zannederler. Madem bu
derece ak›ldan, insaniyetten sukut etmifller; hayvandan,
belki cemadattan daha afla¤›d›rlar. Öyle ise, bunlar›n in-
kârlar›ndan müteessir olma, bunlar› dahi bir nevi muz›r
hayvan ve pis maddeler s›ras›na say; bakma, ehemmiyet
verme.

2 n¿ƒoæpbƒoj n’ rπnH ¢nVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG Gƒo≤n∏nNrΩnG Veyahut hâl›k›

inkâr eden fikirsiz, sersem muatt›la gibi, Allah’› inkâr m›
ediyorlar ki, Kur’ân’› dinlemiyorlar? Öyle ise, semavat ve
arz›n vücutlar›n› inkâr etsinler; veyahut ‘Biz halk ettik’
desinler; bütün bütün akl›n z›vanas›ndan ç›k›p, divaneli-
¤in hezeyan›na girsinler. Çünkü, semada y›ld›zlar› kadar,
zeminde çiçekleri kadar berahin-i tevhit görünüyor, oku-
nuyor. Demek, yakîne ve hakka niyetleri yoktur. Yoksa,
bir harf kâtipsiz olmaz bildikleri hâlde, nas›l bir harfinde
bir kitap yaz›lan flu kâinat kitab›n›, kâtipsiz zannediyor-
lar?

âciz-i mutlak: her bak›mdan za-
y›f ve güçsüz.
ahmak: aptal, akl›n› gere¤i gibi
kullanamayan.
akl›n z›vanadan ç›kmas›: akl›n
mant›k ölçülerinin d›fl›na ç›k›p
saçma fikirler üretmesi.
arz: yer, dünya.
berahin-i tevhit: Allah’›n birli¤i-
nin ve varl›¤›n›n delilleri.
cemadat: cans›z maddeler.
derece: seviye, ölçü.
divane: deli.
ehemmiyet: önem, de¤er.
Firavun: bkz. fiah›s Bilgileri.
gurur: kendini be¤enme, övün-
me.
hak: do¤ru, gerçek.
Hâl›k: her fleyi yoktan var eden,
yarat›c›; Allah.
halk: yaratma.
hezeyan: saçmalama.
iman: inanma, kabul etme.
inkâr: inanmama, kabul etme-
me.
insaniyet: insanl›k, insan olufl.
istinkâf: yüz çevirme, kabul et-
meme.
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t ve
flarta tâbi olmaks›z›n her fleye
gücü yeten sonsuz kudret sahibi
olan Allah.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kâtip: yaz›c›.
kibir: kendini büyük gösterifl.
lâz›m: gerekli.
maddiyyun: maddeciler, Allah’›
inkâr edip maddeye yaratma gü-
cü veren, maddenin ezelî ve ebe-
dî oldu¤unu kabul edenler.
ma¤lûp: yenilmifl.
mikrop: hastal›¤a sebep olan kü-
çük canl›.

muatt›la: iflsiz b›rakan, ifle
yaramaz hale getiren; Allah’›
inkâr eden felsefeci.

muz›r: zararl›.

müteessir: üzülmüfl, hüzünlü,
kederli.

nevi: çeflit.

nihayet: son.

niyet: bir fleyi düflünerek
yapmaya karar verme.
sema: gökyüzü.
semavat: semalar, gökler.
sersem: akl› ve zihni kar›flm›fl;
aptal.
sukut: de¤erden düflme.
tahayyül: hayal etme.
ubudiyet: kulluk.

vazife: görev.

veyahut: yahut, ya da.

vücut: varl›k.

yakînen: flüpheye düflme-
den, kesin bir flekilde.

zan: sanma.

zemin: yeryüzü.

1. Veya kendi kendilerini mi yarat›yorlar? (Tur Suresi: 35.)
2. Yoksa gökleri ve yeri onlar m› yaratt›? Do¤rusu onlar›n düflünüp iman etmeye niyetleri
yoktur. (Tur Suresi: 36.)
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1 n∂uHnQ oøpFBGnõnN rºognóræpY rΩnG Veyahut, Cenab-› Hakk›n ihtiya-

r›n› nefyeden bir k›s›m hükema-i dâlle gibi ve Berahime
gibi, asl-› nübüvveti mi inkâr ediyorlar; sana iman getir-
miyorlar? Öyle ise, bütün mevcudatta görünen ve ihtiyar
ve iradeyi gösteren bütün âsâr-› hikmeti ve gayat› ve in-
tizamat› ve semerat› ve âsâr-› rahmet ve inayat› ve bütün
enbiyan›n bütün mu’cizatlar›n› inkâr etsinler veya ‘Mah-
lûkata verilen ihsanat›n hazineleri yan›m›zda ve elimizde-
dir’ desinler; kabil-i hitap olmad›klar›n› göstersinler. Sen
de onlar›n inkâr›ndan müteellim olma, ‘Allah’›n ak›ls›z
hayvanlar› çoktur’ de.

2 n¿hoôp£r«°nüoŸrG oºog rΩnG Veyahut, akl› hâkim yapan müte-

hakkim Mutezile gibi kendilerini Hâl›k’›n ifllerine rakîb ve
müfettifl tahayyül edip, Hâl›k-› Zülcelâl’i mes’ul tutmak
m› istiyorlar? Sak›n fütur getirme; öyle hodbinlerin in-
kârlar›ndan bir fley ç›kmaz. Sen de ald›rma.

3 mÚ/Ñoe m¿Én£r∏°oùpH rºo¡o©pªnà°rùoe pärÉn«r∏na p¬«/a n¿ƒo©pªnà°rùnj lºs∏°oS rºo¡nd rΩnG
Veyahut, cin ve fleytana uyup, kehanetfürufllar, ispirtiz-
mac›lar gibi âlem-i gayba baflka bir yol mu bulunmufl
zannederler? Öyle ise, fleytanlar›na kapanan semavata,
onunla ç›k›lacak bir merdivenleri mi var tahayyül ediyor-
lar ki, senin semavî haberlerini tekzip ederler? Böyle flar-
latanlar›n inkârlar›, hiç hükmündedir.

4 n¿ƒoænÑrdG oºoµndnh oäÉnænÑrdG o¬nd rΩnG Veyahut, Ukul-ü Aflere ve

Erbabülenva nam›yla, flerikleri itikat eden müflrik felâsife 
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felâsife: felsefeciler, filozoflar.
fütur: gevfleklik, bezginlik, usanç.
gayat: hedefler amaçlar.
gök ehli: melekler.
hâkim: her fleye hükmeden.
Hâl›k: her fleyi yoktan var eden,
yarat›c›; Allah.
Hâl›k-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi olan yoktan yaratan Allah.
hazine: k›ymetli fleylerin saklan-
d›¤› sa¤lam yer; nimet.
hodbin: kendini be¤enen, kibirli.
hükema-i dâlle: hak yoldan sap-
m›fl filozoflar.
ihsanat: ihsanlar, nimetler.
ihtiyar: irade, tercih, seçme.
inayat: ihsanlar, yard›mlar.
inkâr: reddetme, inanmama.
intizamat: düzenler, düzenlilikler.
irade: yapma veya yapmama ko-
nusunda karar verebilme ve bu
karar› yerine getirme gücü.
ispirtizma: ölülerin ruhlar›yla ba-
z› flartlar alt›nda haberleflilebile-
ce¤ine inanan ve bu konuda çal›-
flanlar.
itikat: inanma.
kabil-i hitap: konuflmaya lây›k,
kendisi ile konuflulabilen.
kehanetfürufl: kehanet satan,
falc›l›k yapan.
mahlûkat: Allah taraf›ndan yara-
t›lanlar.
mes’ul: sorumlu.
mevcudat: varl›klar.
mu’cizat: mu’cizeler.
Mutezile: ‘Kul fiilinin yarat›c›s›d›r’
görüflüne inanan bat›l itikadî bir
mezhep.
müfettifl: kontrol eden, denetle-
yen.
müflrik: Allah’a ortak koflan.
müteellim: üzüntülü, hüzünlü.
mütehakkim: zorba, zorbal›k
eden, zorlayan.
nefiy: reddetme, yok sayma.
Rab: varl›klar›n bütün ihtiyaçlar›-
n› gideren, besleyen, büyüten
onlar› uyum içinde sevk ve idare
eden Allah.
Rakîb: görüp gözeten, kontrol
eden Allah.
semavat: gökler.
semavî: Allah taraf›ndan olan, ‹lâ-
hî.
semerat: meyveler.
flarlatan: yalanc›, yüksekten ata-
rak karfl›s›ndakini aldatan.
flerik: ortak.
tahayyül: hayal etme.
tedbir: idare etme, çekip çevir-
me.
tekzip: yalanlama.
Ukul-ü Aflere: on ak›l; Allah’›n
önce “akl-› evvel”i yaratt›¤›n› son-
ra bundan di¤er ak›llar türedi¤ini
iddia eden sap›k felsefî görüfl.
zan: sanma.

âlem-i gayp: göremedi¤imiz
âlemler, Ahiret âlemleri.
âsâr-› hikmet: hikmet eserle-
ri; Allah’›n belirli gayelere yö-
nelik, faydal› ve yerli yerinde
yaratt›¤› tüm varl›klar.
âsâr-› rahmet: rahmet eser-
leri.

asl-› nübüvvet: peygamberli-
¤in temeli.
Berahime: bat›l ve sapk›n
Hint ve Mecusî dinlerinin ru-
hanî reisleri.
cin: bir cins ateflten yarat›l-
m›fl ve Allah’a iman etmekle
yükümlü tutulmufl fluur sahi-

bi bir varl›k.
dair: alâkal›, ilgili.
delil: kan›t.
enbiya: peygamberler.
Erbabülenva: her bir nev’in,
cinsin, türün baflka yarat›c›s›
oldu¤unu kabul eden sap›k
felsefî görüfl.

1. Yoksa Rabbinin hazineleri onlar›n yan›nda m›? (Tur Suresi: 37.)
2. Veya kâinat›n tedbir ve idaresini onlar m› ele geçirdi? (Tur Suresi: 37.)
3. Yoksa göklere ç›k›p da gök ehlinin haberlerini dinlemek için bir merdivenleri mi var? Öy-
leyse dinleyicileri, iflittiklerine dair aç›k bir delil getirsin. (Tur Suresi: 38.)
4. Yoksa k›z çocuklar› Onun, erkek çocuklar da sizin mi? (Tur Suresi: 39.)



gibi ve y›ld›zlara ve melâikelere bir nevi ulûhiyet isnat
eden Sabiiyyun gibi, Cenab-› Hakka velet nispet eden
mülhit ve dâllînler gibi, Zat-› Ehad ve Samed’in vücub-u
vücuduna, vahdetine, samediyetine, isti¤na-i mutlak›na
z›t olan veledi nispet ve melâikenin ubudiyetine ve isme-
tine ve cinsiyetine münafi olan ünûseti isnat m› ederler?
Kendilerine flefaatçi mi zannederler ki, sana tâbi olmu-
yorlar? ‹nsan gibi mümkin, fânî, beka-i nev’ine muhtaç
ve cismanî ve mütecezzi, tekessüre kabil ve âciz, dünya-
perest, yard›mc› bir vârise muhtaç ve müfltak mahlûklar
için, vas›ta-i tekessür ve teavün ve rab›ta-i hayat ve beka
olan tenasül, elbette ve elbette vücudu vacip ve daim,
bekas› ezelî ve ebedî, zat› cismaniyetten mücerret ve mu-
allâ ve mahiyeti tecezzi ve tekessürden münezzeh ve mü-
berra ve kudreti aczden mukaddes ve bîhemta olan Zat-›
Zülcelâl’e evlât isnat etmek; hem, o âciz, mümkin, mis-
kin insanlar dahi be¤enmedikleri ve izzet-i ma¤rurânesi-
ne yak›flt›ramad›klar› bir nevi evlât, yani hadsiz k›zlar› is-
nat etmek, öyle bir safsatad›r ve öyle bir divanelik heze-
yan›d›r ki, o fikirde olan heriflerin tekzipleri, inkârlar›
hiçtir. Ald›rmamal›s›n. Her bir sersemin safsatas›na, her
divanenin hezeyan›na kulak verilmez.

1 n¿ƒo∏n≤rãoe mΩnôr̈ ne røpe rºo¡na GkôrLnG rºo¡o∏nÄ°rùnJ rΩnG Veyahut, h›rsa,

h›ssete al›flm›fl ta¤î, bâ¤î dünyaperestler gibi, senin tekâ-
lifini a¤›r m› buluyorlar ki, senden kaç›yorlar? Ve bilmi-
yorlar m› ki, sen ecrini, ücretini yaln›z Allah’tan istiyor-
sun? Ve onlara Cenab-› Hak taraf›ndan verilen maldan,
hem bereket, hem fakirlerin haset ve beddualar›ndan 

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
bâ¤î: asi.
beka: devaml›l›k, süreklilik.
beka-i nev’i: türlerin varl›¤›n› sür-
dürmesi.
bîhemta: eflsiz, benzersiz.
cinsiyet: erkeklik veya diflilik.
cismanî: madde ve cisim olan.
cismaniyet: cisim ve madde olufl.
dâllîn: do¤ru yoldan ayr›lanlar,
sapk›nlar.
dünyaperest: dünyay› tapar de-
recede seven.
ebedî: sonu olmayan, sonsuz.
ecir: ücret.
ezelî: bafllang›c› olmayan.
fânî: ölümlü, geçici.
hadsiz: s›n›rs›z.
haset: k›skançl›k.
hezeyan: saçmalama.
h›rs: aç gözlülük, afl›r› isteme.
h›sset: cimrilik.
inkâr: reddetme, inanmama.
ismet: günahs›zl›k.
isnat: dayand›rma, ait gösterme.
isti¤na-i mutlak: Allah’›n sonsuz
zenginli¤e sahip olmas›, hiçbir fle-
ye muhtaç olmamas›.
izzet-i ma¤rurâne: gururluluktan
kaynaklanan fleref ve üstünlük.
kudret: Allah’›n bütün varl›klar›
kuflatan sonsuz kuvveti.
mahiyet: nitelik, as›l, esas.
mahlûk: yarat›lm›fl, yarat›k.
melâike: melekler, nurdan yara-
t›lan varl›klar.
miskin: tembel, âciz.
muallâ: yüce, yüksek.
muhtaç: ihtiyac› olan.
mukaddes: eksikten ve kusur-
dan uzak, kutsal.
müberra: temiz, ar›nm›fl, kusur-
dan uzak.
mücerret: maddî varl›klardan
uzak , yaln›z, tek.
mülhit: Allah’a inanmayan, din-
siz.
mümkin: yarat›lanlar, var edilmifl
olanlar.
münafi: z›t.
münezzeh: kusur ve noksanl›k-
lardan uzak.
müfltak: çok isteyen, arzulayan.
mütecezzi: parça parça olan, ufa-
lanan.
nevi: çeflit.
nispet: ba¤lama, dayand›rma.
rab›ta-i hayat ve beka: hayat ve
ebedîlik ba¤›.
Sabiiyyun: y›ld›za tapanlar.
safsata: yalan, uydurma, as›ls›z
söz.
samediyet: her fleyin Allah’a
muhtaç olmas›, Allah’›n hiç bir fle-
ye muhtaç olmamas›.
sersem: akl› kar›fl›k olan; aptal.
flefaat: bir suçlu veya ihtiyaç sa-
hibinin af ve iyili¤e kavuflmas›

için di¤eri taraf›ndan yap›lan
arac›l›k.
tâbi: uyan, itaat eden.
ta¤î: azg›n.
tecezzi: bölünme, parçalan-
ma.
tekâlif: teklifler, yükümlülük-
ler.
tekessür: ço¤alma.
tekessüre kabil: ço¤alabilen.
tekzip: yalanlama.
tenasül: birbirinden do¤up

üreme.
ubudiyet: kulluk.
ulûhiyet: ilâhl›k, tanr›l›k.
ünûset: diflilik.
vacip: zorunlu, olmazsa ol-
maz olan.
vahdet: birlik, teklik.
vâris: mirasç›.
vas›ta-i tekessür ve teavün:
ço¤alma ve yard›mlaflma va-
s›tas›.
velet nispet etmek: çocu¤u

oldu¤unu iddia etmek.
vücub-u vücut: varl›¤› gerek-
li olmak, olmamas› imkâns›z
olmak.
vücut: varl›k
Zat-› Ehad ve Samed: tek ve
bir olan, hiçbir fleye muhtaç
olmayan, her fley kendisine
muhtaç olan zat; Allah.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük ve haflmet sahibi zat olan
Allah.

1. Yoksa sen onlardan bir ücret istedin de onlar a¤›r bir borç alt›na m› girdiler? (Tur Suresi: 40.)
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kurtulmak için, ya ondan veya k›rktan birisini kendi fa-
kirlerine vermek a¤›r bir fley midir ki, emr-i zekât› a¤›r
görüp ‹slâmiyetten çekiniyorlar? Bunlar›n tekzipleri
ehemmiyetsiz olmakla beraber; haklar› tokatt›r, cevap
vermek de¤il.

1 n¿ƒoÑoà`rµnj rºo¡na oÖr«n¨rdG oºognóræpY rΩnG Veyahut, gaybaflinal›k da-

va eden Budeîler gibi ve umur-u gaybiyeye dair tahmin-
lerini yakîn tahayyül eden ak›lfürufllar gibi, senin gaybî
haberlerini be¤enmiyorlar m›? Gaybî kitaplar› m› var ki,
senin gaybî kitab›n› kabul etmiyorlar? Öyle ise, vahye
mazhar resullerden baflka kimseye aç›lmayan ve kendi
bafl›yla ona girmeye kimsenin haddi olmayan âlem-i
gayp kendi yanlar›nda haz›r, aç›k tahayyül edip, ondan
malûmat alarak yaz›yorlar hülyas›nda bulunuyorlar. Böy-
le, haddinden hadsiz tecavüz etmifl ma¤rur hodfürufllar›n
tekzipleri, sana fütur vermesin. Zira, az bir zamanda se-
nin hakikatlerin onlar›n hülyalar›n› zirüzeber edecek.

2 n¿hoó«/µ ǹŸrG oºog GhoônØnc nøj/òsdÉna Gkór«nc n¿hoój/ôoj rΩnG Veyahut, f›t-

ratlar› bozulmufl, vicdanlar› çürümüfl flarlatan münaf›klar,
dessas z›nd›klar gibi, ellerine geçmeyen hidayetten halk-
lar› aldat›p çevirmek, hile edip döndürmek mi istiyorlar
ki, sana karfl› kâh kâhin, kâh mecnun, kâh sahir deyip,
kendileri dahi inanmad›klar› hâlde baflkalar›n› inand›r-
mak m› istiyorlar? Böyle, hilebaz flarlatanlar› insan say›p
desiselerinden, inkârlar›ndan müteessir olarak, fütur
getirme. Belki, daha ziyade gayret et. Çünkü, onlar
kendi nefislerine hile ederler, kendilerine zarar ederler.
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hadsiz: s›n›rs›z.
hakikat: gerçek, do¤ru.
halk: insanlar.
hidayet: do¤ru yol olan ‹slâmi-
yet.
hile: sahtekârl›k, aldatmak için
yap›lan fley.
hilebaz: hile yapan.
hodfürufl: kendini be¤enen ve
be¤endirmeye çal›flan, övünen.
hülya: kuruntu, hayal.
inkâr: kabul etmeme, inanma-
ma.
‹slâmiyet: semavî dinlerin so-
nuncusu.
kâh: bazen.
kâhin: kar›fl›k ve tahminî sözlerle
gelecekten ve bilinmeyenden ha-
ber verdi¤i söylenen kimse.
ma¤rur: gururlu.
malûmat: bilgiler.
mazhar: flereflenme.
mecnun: deli.
münaf›k: inanmad›¤› hâlde inan›r
gibi görünen, ara bozucu.
müteessir: üzülmüfl, hüzünlü, ke-
derli.
nefis: kendi, flahs›.
resul: Allah’›n elçisi, peygamber.
sahir: sihirbaz, büyücü.
flarlatan: yalanc›, aldat›c›, sahte-
kâr.
tahayyül: hayal etme, hayalinde
canland›rma.
tahmin: gelecek bir fleyi, olay›
kestirme.
tecavüz: s›n›r› aflma.
tekzip: yalanlama.
umur-u gaybiye: Allah’›n ve
Onun bildirdi¤i kiflilerin d›fl›nda
hiç kimsenin bilmedi¤i ifller.
vahiy: Cenab-› Hakk›n diledi¤i
hükümleri, s›rlar› ve hakikatleri
peygamberlere bildirmesi.
veyahut: yahut, ya da.
vicdan: iyiyi kötüden ay›rabilen,
iyilik etmekten lezzet duyan ve
kötülükten elem alan manevî bir
duygu.
yakîn: flüphesiz ve kesin olarak
bilme.
z›nd›k: Allah’› inkâr eden, dinsiz.
zira: çünkü.
zirüzeber: altüst, darmada¤›n›k.
ziyade: çok, fazla.

ak›lfürufl: ak›l satan.
âlem-i gayp: gayp âlemi, bi-
linmeyen, görünmeyen âlem-
ler.
Budeî: Budizme inanan, Bu-
dist.
dair: alâkal›, ilgili.
dava: iddia.
desise: aldatmaca.

dessas: aldat›c›, hile yapan.
ehemmiyet: önem, k›ymet,
de¤er.
emr-i zekât: zekât emri.
f›trat: yarat›l›fl, yarat›l›flla ge-
len özellik.
fütur: gevfleklik, bezginlik,
usanç.
gaybaflina: gayb› bilen, gele-

cekten ve ahiretten haber ve-
ren.
gaybî: bilinmeyene, görün-
meyene ait.
gayp: his ve akl›n ötesinde
kalan, insan taraf›ndan kavra-
namayan.
gayret: çal›flma, çabalama.
had: s›n›r; yetki.

1. Yoksa gayb›n ilmi onlar›n yan›nda da oradan m› al›p yaz›yorlar? (Tur Suresi: 41.)
2. Yoksa sana bir tuzak m› kurmak istiyorlar? Fakat o kâfirler tuza¤a düflecek olanlar›n tâ
kendileridir. (Tur Suresi: 42.)



Ve onlar›n fenal›kta muvaffak›yetleri, muvakkatt›r ve is-
tidraçt›r, bir mekr-i ‹lâhîdir.

1 n¿ƒocpô°rûoj ÉsªnY $G n¿ÉnërÑ°oS $G oôr«nZ l¬'dpG rºo¡nd rΩnG Veyahut, ‘hâ-

l›k-› hay›r’ ve ‘hâl›k-› fler’ nam›yla ayr› ayr› iki ilâh teveh-
hüm eden Mecusîler gibi ve ayr› ayr› esbaba bir nevi ulû-
hiyet veren ve onlar› kendilerine birer nokta-i istinat ta-
hayyül eden esbapperestler, sanemperestler gibi, baflka
ilâhlara dayan›p, sana muaraza m› ederler? Senden isti¤-

na m› ediyorlar? Demek, 
2 ÉnJnó°nùnØnd *G s’pG lán¡pd'G BÉnªp¡«/a n¿Énc rƒnd

hükmünce, flu bütün kâinatta gündüz gibi görünen bu in-
tizam-› ekmeli, bu insicam-› ecmeli kör olup görmüyor-
lar. Hâlbuki, bir köyde iki müdür, bir flehirde iki vali, bir
memlekette iki padiflah bulunsa, intizam zirüzeber olur
ve insicam hercümerce düfler. Hâlbuki, sinek kanad›n-
dan tâ semavat kandillerine kadar o derece ince bir inti-
zam gözetilmifl ki, sinek kanad› kadar flirke yer b›rak›l-
mam›fl. Madem bunlar bu derece hilâf-› ak›l ve hikmet ve
münafi-i his ve bedahet hareket ediyorlar; onlar›n tekzip-
leri seni tezkirden vazgeçirmesin.”

‹flte, silsile-i hakaik olan flu ayat›n yüzer cevherlerin-
den yaln›z ifhâm ve ilzama dair bir tek cevher-i beyanîsi-
ni icmalen beyan ettik. E¤er iktidar›m olsayd›, birkaç
cevherlerini daha gösterseydim, “fiu ayetler tek bafl›yla
bir mu’cizedir,” sen dahi diyecektin.

• Amma ifham ve talimdeki beyanat-› Kur’âniye o ka-
dar harikad›r, o derece letafetli ve selâsetlidir; en basit bir 

ayat: Kur’ân ayetleri.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
beyan: anlatma, aç›klama.
beyanat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
aç›klamalar›, anlat›mlar›.
cevher: k›ymetli tafl; ayetin ma-
nalar›.
cevher-i beyanî: beyana ait cev-
her; Kur’ân’›n anlat›m›na ait cev-
her gibi de¤erli aç›klama.
dair: alâkal›, ilgili.
derece: ölçü, seviye.
esbap: sebepler.
esbapperest: her fleyi sebeplere
ba¤layarak Allah’›n yaratmas›n›
inkâr eden.
fenal›k: kötülük.
hâl›k-› hay›r: hay›rl› fleyleri yara-
tan.
hâl›k-› fler: kötülükleri yaratan.
harap: yok olma.
harika: ola¤anüstü.
hercümerç: karmakar›fl›k olma.
hilâf-› ak›l: ak›l d›fl›, akla ayk›r›.
hilâf-› hikmet: hikmet d›fl›.
hüküm: uyuflma, uygunluk.
icmalen: k›saca, özetle.

ifham ( rΩÉn¡rapG ): anlatma, bildirme.

ifhâm ( rΩÉnërapG ): bir fleyi delilleriy-

le ispat ve izah ile ö¤retme.
iktidar: güç, kuvvet.
‹lâh: tanr›, tap›n›lan fley.
ilzam: delille ispat edip cevap ve-
remez hale getirme.
insicam: düzgünlük.
insicam-› ecmel: en güzel uygun-
luk.
intizam: düzenlilik.
intizam-› ekmel: en mükemmel
düzen.
istidraç: derece derece Allah’›n
rahmetinden uzaklaflt›ran kâfirle-
re ve asi kiflilere verilen bir tak›m
dünyevî üstünlükler ve nimetler.
isti¤na: bir fleye ihtiyaç duyma-
y›p uzak durma.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kandil: ayd›nlatma arac›; gökyü-
zündeki ›fl›k veren y›ld›zlar ve ge-
zegenler.
letafet: hoflluk, güzellik.
Mecusî: atefle tapan.
mekr-i ‹lâhî: Allah’›n oyunu, tu-
za¤›, düzeni.
muaraza: karfl› gelme, mücadele
etme.
mu’cize: Allah taraf›ndan verilip,
yaln›z peygamberlerin gösterebi-
lecekleri harika ifl.
muvaffak›yet: baflar›l› olma, üs-
tün gelme.
muvakkat: geçici.
münafi-i his ve bedahet: duygu-
ya ve apaç›k olufla z›t.
münezzeh: kusur ve noksanl›k-
lardan uzak.

nam: ad, isim.
nevi: çeflit.
nokta-i istinat: dayanak
noktas›.
padiflah: hükümdar.
sanemperest: puta tapan.
selâset: sözün ak›c› olma hâ-
li.

semavat: semalar, gökler.
silsile-i hakaik: gerçekler zin-
ciri.
flirk: Allah’tan baflka yarat›c›-
n›n bulundu¤una inanma.
tahayyül: hayal etme.
talim: e¤itme, ö¤retme.
tekzip: yalanlama.

tevehhüm: olmayan bir fleyi
var zannetme.
tezkir: hat›rlatma, nasihat et-
me, uyarma.
ulûhiyet: ilâhl›k, tanr›l›k.
veyahut: yahut, ya da.
zirüzeber: altüst, darmada¤›-
n›k.

1. Yoksa onlar›n Allah’tan baflka bir ilâh› m› var? Allah onlar›n ortak kofltuklar› fleylerden mü-
nezzehtir. (Tur Suresi: 43.)

2. E¤er göklerde ve yerde Allah’tan baflka ilâhlar olsayd›, ikisi de harap olup giderdi. (Enbiya
Suresi: 22.)
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âmî, en derin bir hakikati onun beyan›ndan kolayca te-
fehhüm eder. Evet, Kur’ân-› Mu’cizülbeyan, çok hakaik-›
gam›zay› nazar-› umumîyi okflayacak, hiss-i ammeyi ren-
cide etmeyecek, fikr-i avam› taciz edip yormayacak bir
surette basitâne ve zahirâne söylüyor, ders veriyor. Nas›l
bir çocukla konuflulsa, çocukça tabirat istimal edilir; öy-

le de, 
1 pönûnÑrdG p∫ƒo≤oY '‹pG lás«p¡'dpG län’tõnænJ denilen, mütekellim üs-

lûbunda muhatab›n derecesine sözüyle nüzul edip öyle
konuflan esalib-i Kur’âniye, en mütebahhir hükeman›n
fikirleriyle yetiflemedi¤i hakaik-› gam›za-i ‹lâhiye ve es-
rar-› Rabbaniyeyi müteflabihat suretinde, bir k›s›m teflbi-
hat ve temsilât ile en ümmî bir âmîye ifham eder. Mese-

lâ, 
2 …'ƒnà°rSG ¢pTrôn©rdG n¤nY oø'ªrMsôdnG bir temsil ile, rububiyet-i

‹lâhiyeyi saltanat misalinde ve âlemin tedbirinde merte-
be-i rububiyetini bir sultan›n taht-› saltanat›nda durup ic-
ra-i hükûmet etti¤i gibi bir misalde gösteriyor.

Evet, Kur’ân, bu kâinat Hâl›k-› Zülcelâl’inin kelâm›
olarak rububiyetinin mertebe-i azam›ndan ç›karak,
umum mertebeler üstüne gelerek o mertebelere ç›kanla-
r› irflat ederek, yetmifl bin perdelerden geçerek o perde-
lere bak›p tenvir ederek, fehim ve zekâca muhtelif binler
tabaka muhataplara feyzini da¤›t›p ve nurunu neflrede-
rek kabiliyetçe ayr› ayr› as›rlar, karnlar üzerinde yaflam›fl
ve bu kadar mebzuliyetle manalar›n› ortaya saçm›fl oldu-
¤u hâlde, kemal-i flebabetinden, gençli¤inden zerre
kadar zayi etmeyerek, gayet taravette, nihayet letafette
kalarak; gayet sühuletli bir tarzda, sehl-i mümteni bir 
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irflat: do¤ru yolu gösterme.
istimal: kullanma.
kabiliyet: yetenek.
karn: yüzy›l, as›r.
kelâm: söz.
kemal-i flebabet: mükemmel de-
recedeki gençlik.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm.
letafet: hoflluk, güzellik.
mebzuliyet: bolluk, çokluk.
mertebe: derece, makam.
mertebe-i azam: en büyük mer-
tebe.
mertebe-i rububiyet: Allah’›n
hâkimiyetinin, bütün varl›klar›
uyum içinde sevk ve idare edicili-
¤inin derecesi.
muhatap: söz söylenilen kifli.
muhtelif: çeflitli, farkl›.
mütebahhir: bilgisi deniz gibi ge-
nifl ve derin olan.
mütekellim: konuflan.
müteflabihat: Kur’ân-› Kerîm’in
herkesin anlayamayaca¤› ancak
ilimde derinlik sahibi olanlar›n
anlayabilecekleri ve yorumlama-
lar›yla anlafl›labilecek ayetleri.
nazar-› umumî: genel bak›fl, ge-
nelin anlay›fl›.
neflir: da¤›tma, yayma.
nihayet: son derece, çok.
nüzul: inmek, inifl.
Rahman: ister mü’min, ister kâfir
rahmeti bütün herkese yay›lan
rahmet sahibi Allah.
rencide: incitme, k›rma.
rububiyet: Allah’›n tüm varl›kla-
r›n ihtiyaçlar›n› gidermesi, onlar›
yetifltirmesi ve uyum içinde sevk
ve idare etmesi.
rububiyet-i ‹lâhiye: Allah’›n hâki-
miyeti; bütün varl›klar› uyum
içinde sevk ve idare edicili¤i .
sehl-i mümteni: hem kolay, hem
güç; kolay, fakat taklidi imkâns›z.
suret: tarz, flekil, biçim.
sühulet: kolayl›k.
tabirat: tabirler, deyimler, sözler.
taciz: s›k›nt› verme.
taht-› saltanat: saltanat taht›,
hükmetme makam›.
taravet: tazelik, eskimemifllik.
tedbir: sevk ve idare etme, çekip
çevirme.
tefehhüm: anlamak.
temsilât: temsiller, örnekler,
benzetmeler.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma.
teflbihat: benzetmeler.
ümmî: okuma yazmas› olmayan.
üslûp: ifade tarz›, anlat›m flekli.
zahirâne: aç›kça.
zayi: kay›p.
zerre: en küçük parça.

âmî: cahil, bilgisiz.
Arfl: Allah’›n büyüklü¤ünün
ve yüceli¤inin, hâkimiyetinin
tecelli etti¤i yer.
as›r: yüzy›l, devir.
basitâne: basitçe.
beyan: anlat›m, aç›klama.
esalib-i Kur’âniye: Kur’ân’a
ait anlat›m flekilleri, üslûplar›.
esrar-› Rabbaniye: her fleyin
sahibi, uyum içinde idare ve

sevk edicisi olan Allah’›n icra-
atlar›ndaki s›rlar.
fehim: anlay›fl.
feyiz: ilim, irfan, manevî g›da.
fikr-i avam: halk›n fikri.
gayet: son derece, çok.
hakaik-› gam›za: ince, anla-
fl›lmas› zor hakikatler.
hakaik-› gam›za-i ‹lâhiye: Al-
lah’›n Kur’ân’da aç›klam›fl ol-
du¤u ince gerçekler.

Hâl›k-› Zülcelâl: sonsuz bü-
yüklük sahibi olan, yoktan
yaratan Allah.
hiss-i amme: umumî duygu,
insanlar›n duygular›.
hükema: âlimler, filozoflar.
hükümranl›k: hâkimiyet, yö-
netim, tasarruf.
icra-i hükûmet: hükmünü
uygulama, devleti yönetme.
ifham: anlatma, bildirme.

1. Cenab-› Hakk›n, kullar›n›n anlay›fl seviyesine göre konuflmas›.
2. O Rahman ki hükümranl›¤› arfl› kaplam›flt›r. (Taha Suresi: 5.)



surette, her âmîye anlay›fll› ders verdi¤i gibi, ayn› derste,
ayn› sözlerle fehimleri muhtelif ve dereceleri mütebayin
pek çok tabakalara dahi ders verip ikna eden, iflba eden
bir kitab-› mu’ciznüman›n hangi taraf›na dikkat edilse, el-
bette bir lem’a-i i’caz görülebilir.

Elhâs › l : Nas›l 
1! oórªnërdnG gibi bir lâfz-› Kur’ânî okun-

du¤u zaman, da¤›n kula¤› olan ma¤aras›n› doldurdu¤u
gibi, ayn› lâf›z, sine¤in küçücük kulakç›¤›na da tamamen
yerleflir; aynen öyle de, Kur’ân’›n manalar›, da¤ gibi ak›l-
lar› iflba etti¤i gibi, sinek gibi küçücük basit ak›llar› dahi
ayn› sözlerle talim eder, tatmin eder. Zira, Kur’ân, bütün
ins ve cinnin bütün tabakalar›n› imana davet eder. Hem,
umumuna iman›n ulûmunu talim eder, ispat eder. Öyle
ise, avam›n en ümmîsi havass›n en ehass›na omuz omu-
za, diz dize verip beraber ders-i Kur’ânîyi dinleyip istifa-
de edecekler.

Demek, Kur’ân-› Kerîm, öyle bir mâide-i semaviyedir
ki, binler muhtelif tabakada olan efkâr ve ukul ve kulûp
ve ervah, o sofradan g›dalar›n› buluyorlar, müfltehiyat›n›
al›yorlar; arzular› yerine gelir. Hatta pek çok kap›lar› ka-
pal› kal›p, istikbalde geleceklere b›rak›lm›flt›r.

fiu makama misal istersen, bütün Kur’ân bafltan niha-
yete kadar bu makam›n misalleridir.

Evet, bütün müçtehidîn ve s›dd›kîn ve hükema-i ‹slâ-
miye ve muhakkikîn ve ulema-i usulülf›k›h ve mütekelli-
mîn ve evliya-i arifîn ve aktab-› âfl›kîn ve müdakkikîn-i
ulema ve avam-› Müslimîn gibi Kur’ân’›n tilmizleri ve 

aktab-› âfl›kîn: Allah ve Hak âfl›¤›
kutuplar, hak tarikatlerin fleyhle-
ri, reisleri.
âmî: cahil, bilgisiz.
avam: fakir, e¤itimsiz halk taba-
kas›.
avam-› Müslimîn: ilim sahibi ol-
mayan Müslümanlar.
cin: bir cins ateflten yarat›lm›fl ve
Allah’a iman etmekle yükümlü
tutulmufl fluur sahibi bir varl›k.
davet: ça¤›rma.
derece: mertebe, seviye.
ders-i Kur’ânî: Kur’ân dersi.
ebed: sonu olmayan gelecek za-
man.
efkâr: fikirler.
ehas: en has, en seçkin.
elhâs›l: sonuç olarak.
ervah: ruhlar.
evliya-i arifîn: Allah’› hakk›yla bi-
len evliyalar.
ezel: bafllang›c› olmayan geçmifl
zaman.
fehim: anlay›fl.
hamd: medih, övgü.
havas: seçkinler, âlimler; bilgi ve
yaflay›fl bak›m›ndan üstün olan-
lar.
hükema-i ‹slâmiye: ‹slam filozof-
lar›, ‹slâm dinini kabul eden bilge-
ler, düflünürler.
ikna: inand›rma.
iman: kabul etme, inanma.
ins: insan.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
istikbal: gelecek zaman.
iflba: doyurma.
kitab-› mu’ciznüma: mu’cize
gösteren kitap.
kulûp: kalpler.
Kur’ân-› Kerîm: Hz. Muham-
med’e vahiyle indirilen en son ‹lâ-
hî kitap.
lâf›z: söz, kelime.
lâfz-› Kur’ânî: Kur’ân’›n kelimesi,
sözü.
lem’a-i i’caz: mu’cizelik par›lt›s›.
mahsus: has, ait.
mâide-i semaviye: semavî, ‹lahî
sofra.
makam: mevki, durak, yer.
mana: anlam.
minnet: iyili¤e karfl› duyulan flü-
kür hissi.
misal: örnek.
muhakkikîn: gerçekleri araflt›r›p
bulanlar.
muhtelif: çeflitli, farkl›, de¤iflik.
müçtehidîn: içtihat eden, ayet ve
hadisler baflta olmak üzere di¤er
dini delillerden hüküm ç›karan
büyük ‹slâm âlimleri.
müdakkikîn-i ulema: dikkatle
araflt›ran, incelemede çok hassas

davranan âlimler.
müfltehiyat: hofla giden ve
ifltahla yenen fleyler.
mütebayin: birbirine uyma-
yan, farkl›.
mütekellimîn: kelâm âlimle-
ri, iman esaslar›n› aç›klayan
ve ispat eden âlimler.
nihayet: son.
Rab: varl›klar›n bütün ihtiyaç-
lar›n› gideren, besleyen, bü-

yüten onlar› uyum içinde
sevk ve idare eden Allah.
s›dd›kîn: s›dd›klar, Allah yo-
lunda do¤rulukta ve ba¤l›l›kta
en ileri olanlar.
suret: biçim, tarz, flekil.
flükür: nimet ve iyili¤in sahi-
bini tan›ma ve ona karfl› min-
net duyma.
tabaka: s›n›f, derece, gurup,
zümre.

talim: e¤itme, ö¤retme.
tatmin: doyurma.
tilmiz: talebe.
ukul: ak›llar.
ulema-i usulülf›k›h: f›k›h
usulü âlimleri
ulûm: ilimler.
umum: hep, bütün, herkes.
ümmî: okuma yazmas› olma-
yan.
zira: çünkü.

1. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, flükür ve minnet, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a
mahsustur. (Fatiha Suresi: 2.)
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dersini dinleyenleri, müttefikan diyorlar ki: “Dersimizi
güzelce anl›yoruz.”

Elhâs›l, sair makamlar gibi, ifham ve talim makam›n-
da dahi Kur’ân’›n lemaat-› i’caz› parl›yor.

‹kinci fiua

Kur’ân’›n camiiyet-i harikulâdesidir.

fiu fiua›n, Befl Lem’as› var.

B‹R‹NC‹ LEM’A: Lâfz›ndaki camiiyettir.

Elbette, evvelki Sözlerde, hem bu Sözde zikrolunan
ayetlerden flu camiiyet aflikâre görünüyor. Evet,
1 l¿ƒoæoanh l¿ƒ°oüoZnh l¿ƒoé°oT mqπoµpdnh l™n∏s£oenh wónMnh lør£nHnh lôr¡nX mánj'G pqπoµpd
olan hadisin iflaret etti¤i gibi, elfaz-› Kur’âniye, öyle bir
tarzda vazedilmifl ki, her bir kelâm›n, hatta her bir keli-
menin, hatta her bir harfin, hatta bazen bir sükûtun çok
vücuhu bulunuyor; her bir muhatab›na ayr› ayr› bir kap›-
dan hissesini verir.

• Meselâ, 
2 GkOÉnJrhnG n∫ÉnÑp÷r Gnh yani, “Da¤lar› zemininize ka-

z›k ve direk yapt›m,” bir kelâmd›r.

Bir âmînin flu kelâmdan hissesi: Zahiren yere çak›lm›fl
kaz›klar gibi görünen da¤lar› görür, onlardaki menafiini
ve nimetlerini düflünür, Hâl›k’›na flükreder.
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yararlar.
meselâ: örnek olarak.
muhatap: kendisine söz söyleni-
len.
müttefikan: söz birli¤i ederek,
ayn› fikirde birleflerek.
nimet: iyilik, lütuf, ihsan, ba¤›fl.
sair: di¤er, baflka.
sükûn: durgunluk, hareketsizlik;
bir harfin “a, e, i, ü “ gibi sesli
okunmay›p, yaln›z kendi sesiyle
okunmas›.
flua: ›fl›k demeti.
flükür: Allah’›n verdi¤i nimetlere
karfl› memnunluk göstererek te-
flekkür etmek.
talim: e¤itme ö¤retme.
tarz: biçim, flekil.
vaz’: konulma, yerlefltirilme.
vücuh: vecihler, yönler.
zahiren: görünüfle göre.
zemin: yeryüzü.
zikrolunma: söylenme, an›lma.

âmî: cahil, bilgisiz.
aflikâre: apaç›k.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
camiiyet: toplay›c› olma, bir-
çok mana ve hakikati içinde
bulundurma.
camiiyet-i harikulâde: görül-
medik derecede çok özellik-

leri ve manalar› toplay›c› ve
her fleyle ilgili olufl.
elfaz-› Kur’âniye: Kur’ân-›
Kerîm’e ait lâf›zlar.
elhâs›l: sonuç olarak.
evvelki: önceki.
hadis: Hz. Peygamberin sözü.
Hâl›k: her fleyi yoktan var
eden, yarat›c›; Allah.

hisse: pay.
ifham: anlatma, bildirme.
kelâm: söz, cümle.
lâf›z: ifade, kelime, söz.
lem’a: par›lt›.
lemaat-› i’caz: mu’cizelik pa-
r›lt›lar›.
makam: durak, mevki, yer.
menafi: menfaatler, faydalar,

1. Birkaç hadisin birlefltirilmifl ifadesi olup, aç›klamas› Üstad›m›z taraf›ndan, peflinden yap›l-
m›flt›r.

2. Nebe Suresi: 7.



Bir flairin bu kelâmdan hissesi: Zemin bir taban; ve
kubbe-i sema, üstünde konulmufl yeflil ve elektrik lâmba-
lar›yla süslenmifl bir muhteflem çad›r; ufkî bir daire sure-
tinde ve seman›n etekleri bafl›nda görünen da¤lar› o ça-
d›r›n kaz›klar› misalinde tahayyül eder, Sâni-i Zülcelâl’ine
hayretkârâne perestifl eder.

Haymeniflin bir edibin bu kelâmdan nasibi: Zeminin
yüzünü bir çöl ve sahra, da¤lar›n silsilelerini pek kesret-
le ve çok muhtelif bedevî çad›rlar› gibi, güya tabaka-i tü-
rabiye yüksek direkler üstünde at›lm›fl, o direklerin sivri
bafllar› o perde-i türabiyeyi yukar›ya kald›rm›fl, birbirine
bakar pek çok muhtelif mahlûkat›n meskeni olarak ta-
savvur eder. O büyük azametli mahlûklar› böyle, yeryü-
zünde çad›rlar misillü, kolayca kuran ve koyan Fât›r-›
Zülcelâl’ine karfl› secde-i hayret eder.

Co¤rafyac› bir edibin o kelâmdan k›smeti: Küre-i ze-
min bahr-i muhit-i havaîde veya esîrîde yüzen bir sefine
ve da¤lar› o sefinenin üstünde tespit ve muvazene için
çak›lm›fl kaz›klar ve direkler fleklinde tefekkür eder. O
koca küre-i zemini muntazam bir gemi gibi yap›p, bizle-
ri içine koyup aktâr-› âlemde gezdiren Kadîr-i Zülkemal’e

karfl› 
1 n∂nfÉn°T nºn¶rYnG BÉne n∂nfÉnërÑ°oS der.

Medeniyet ve heyet-i içtimaiyenin mütehass›s bir ha-
kîminin bu kelâmdan hissesi: Zemini bir hane; ve o ha-
ne hayat›n›n dire¤i, hayat-› hayvaniye; ve hayat-› hay-
vaniye dire¤i, flerait-i hayat olan su, hava ve toprakt›r.

aktâr-› âlem: kâinat›n her taraf›.
azamet: büyüklük.
bahr-i muhit-i havaî veya esîrî:
büyük bir okyanusa benzeyen
hava veya esir maddesi.
bedevî: göçebe, çölde çad›rda
yaflayan.
edip: güzel ve sanatl› söz söyle-
yen veya yazan, bu flekilde eser-
ler meydana getiren.
Fât›r-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve benzeri olmayan fleyle-
ri yaratan Allah.
güya: sanki.
hakîm: hikmet sahibi, bilge.
hane: ev.
hayat-› hayvaniye: hayvan ha-
yat›.
haymeniflin: göçebe, çad›rda
oturan.
hayretkârâne: hayret ederek.
heyet-i içtimaiye: sosyal yap›,
toplum.
hisse: pay.
Kadîr-i Zülkemal: bütün kusur
ve noksanlardan uzak, sonsuz
mükemmellikler sahibi ve her fle-
ye gücü yeten Allah.
kelâm: söz, cümle.
kesret: çokluk, s›kl›k.
k›smet: pay, nasip.
kubbe-i sema: gökyüzü kubbesi.
küre-i zemin: yeryüzü.
mahlûk: Allah taraf›ndan yarat›l-
m›fl, yarat›k.
mahlûkat: Allah taraf›ndan yara-
t›lanlar, yarat›klar.
medeniyet: bir toplumun sosyal
meselelerde, ilim fen ve sanatta
geliflmifllik durumu.
mesken: oturulacak yer.
misal: örnek.
misillü: benzeri, gibi.
muhtelif: çeflitli, farkl›.
muhteflem: ihtiflaml›, haflmetli.
muntazam: düzenli, tertipli, inti-
zaml›.
muvazene: denge.
mütehass›s: ihtisas sahibi, uz-
man.
nasip: pay, hisse, k›smet.
perde-i türabiye: toprak perdesi.

perestifl: tapma, tapar dere-
cede sevme.
sahra: çöl.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz bü-
yüklük sahibi ve her fleyi sa-
natl› yaratan Allah.
secde-i hayret: hayret sec-
desi.
sefine: gemi.
sema: gökyüzü.
s›fat: nitelik, vas›f, özellik.

silsile: zincir, s›ra.
suret: biçim, flekil.
flair: fliir yazan.
flan: haflmet, ün, yüksek ma-
kam.
flerait-i hayat: hayat flartlar›.
tabaka-i türabiye: toprak ta-
bakas›.
tahayyül: hayal etme.
tasavvur: düflünme, bir fleyi
zihinde flekillendirme.

tefekkür: fikretme, derinle-
mesine inceden inceye dü-
flünme.

tenzih: Allah’› bütün kusur ve
noksanl›klardan uzak tutma.

tespit: sa¤lam olarak yerlefl-
tirme, sabitleme.

ufkî: ufka ait, ufka paralel,
yatay durumda bulunan.

zemin: yeryüzü.

1. Seni her türlü noksan s›fattan tenzih ederiz. Senin flan›n ne yücedir.
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yerinde yapma.
hikmet-i tabiiye: tabiat› incele-
yen bilim dal›, fizik bilgisi.
huruç: ç›kma, ç›k›fl.
ifham: anlatma.
ihtizazat: hafif sars›nt›lar, titre-
meler.
iman: inanma, kabul etme.
imtizacat: bir araya gelip kar›fl-
malar, kaynaflmalar; fiziksel ve
kimyasal reaksiyonlar.
ink›lâbat: de¤iflmeler.
irticac: sars›nt›, çalkalanma.
istikrar: karar k›lmak; bir fleyin
düzenli bir flekilde devam etmesi.
istilâ: kaplama, ele geçirme.
izdivaç: evlenme.
Kadîr-i Zülcelâl: büyüklük sahibi
ve her fleye gücü yeten Allah.
kelâm: söz, cümle.
kemal-i tazim: tam bir hürmet
ve sayg›.
küre-i zemin: yeryüzü.
levaz›mat-› hayat-› insaniye: in-
san hayat› için gerekli olan ihti-
yaç maddeleri.
mahsus: has, ait.
mahzen: içinde eflya saklanacak
yer.
maiflet: geçinme, yaflama, yafla-
y›fl.
medar: yörünge.
medar-› senevî: dünyan›n günefl
etraf›nda dönerken takip etti¤i
yörünge.
menafiz: menfezler, delikler.
meselâ: örnek olarak.
mihver: eksen.
muhafaza: koruma.
nasip: pay, hisse, k›smet.
netice: sonuç.
nevi: çeflit.
rûy-i zemin: yeryüzü.
sair: di¤er, baflka.
Sâni-i Zülcelâl-i Velikram: son-
suz büyüklük ve ikram sahibi her
fleyi sanatla yaratan.
sema: gökyüzü.
suret: biçim, flekil.
sükûnet: durgunluk, sakinlik.
tasfiye: safîlefltirme, temizleme,
ar›tma.
tayin: görevlendirme, atama, be-
lirleme.
telkih: afl›lama.
teneffüs: soluklanma.
tersib: tortusunu durultma.
tetkikat-› felsefe: felsefenin in-
celeme ve araflt›rmalar›.
tevellüt: do¤um.
zelzele: yer sars›nt›s›, deprem.
zemin: yeryüzü.
zîhayat: hayat sahibi, canl›.
zira: çünkü.
zuhur: ortaya ç›kma.

âlim: ilim adam›.
âlûde: bulaflm›fl; ilgilenmifl,
u¤raflm›fl.
berrak: aç›k.
fehim: anlama.
fetih: açma.
feylesof: filozof, felsefe ile
u¤raflan kifli.
gadap: k›zg›nl›k.

gayrikabil: mümkün olma-
yan.
gazat-› muz›rra: zararl› gaz-
lar.
hadrevat: yeflillikler, bitkiler.
halk: yaratma.
hamdüsena: flükür ve övgü.
hamî: koruyan.
hane-i hayat: hayat sürülen

ev.
hâs›l: meydana gelen, ortaya
ç›kan.
hazine: k›ymetli fleylerin sak-
land›¤› sa¤lam yer.
hazinedar: hazine görevlisi.
hiddet: öfke.
hikmet: bir fleyi belirli gaye-
lere yönelik, faydal› ve yerli

Su ve hava ve topra¤›n dire¤i ve kaz›¤›, da¤lard›r. Zira,
da¤lar suyun mahzeni, havan›n tara¤› (gazat-› muz›rray›
tersib edip, havay› tasfiye eder) ve topra¤›n hamîsi (ba-
takl›ktan ve denizin istilâs›ndan muhafaza eder) ve sair
levaz›mat-› hayat-› insaniyenin hazinesi olarak fehmeder.
fiu koca da¤lar› flu suretle hane-i hayat›m›z olan zemine
direk yapan ve maifletimize hazinedar tayin eden Sâni-i
Zülcelâl-i Velikram’a, kemal-i tazim ile hamdüsena eder.

Hikmet-i tabiiyenin bir feylesofunun flu kelâmdan na-
sibi fludur ki: Küre-i zeminin karn›nda baz› ink›lâbat ve
imtizacat›n neticesi olarak hâs›l olan zelzele ve ihtizazat›
da¤lar›n zuhuruyla sükûnet buldu¤unu; ve medar ve mih-
verindeki istikrar›na ve zelzelenin irticac›yla medar-› se-
nevîsinden ç›kmamas›na sebep, da¤lar›n hurucu oldu¤u-
nu; ve zeminin hiddeti ve gadab›, da¤lar›n menafiziyle
teneffüs etmekle sükûnet etti¤ini fehmeder; tamamen

imana gelir, 
1 ! oánªrµpërdnG der.

• Meselâ, 
2 Énªog Énær≤nànØna Ék≤rJnQ ÉnànfÉnc ¢nVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG s¿nG ’da-

ki 
3 Ék≤rJnQ kelimesi...

Tetkikat-› felsefe ile âlûde olmayan bir âlime, o kelime
flöyle ifham eder ki: Sema berrak, bulutsuz; zemin kuru
ve hayats›z, tevellüde gayrikabil bir hâlde iken; semay›
ya¤murla, zemini hadrevatla fethedip, bir nevi izdivaç ve
telkih suretinde bütün zîhayatlar› o sudan halk etmek öy-
le bir Kadîr-i Zülcelâl’in iflidir ki; rûy-i zemin Onun küçük 

1. Hikmetli yapmak Allah’a mahsustur.

2. Gökler ve yer bitiflik iken Biz onlar› birbirinden kopar›p ay›rd›k. (Enbiya Suresi: 30.)

3. Bitiflik iken



bir bostan› ve seman›n yüz örtüsü olan bulutlar Onun
bostan›nda bir süngerdir anlar, azamet-i kudretine secde
eder.

Ve muhakkik bir hakîme, o kelime flöyle ifham eder
ki: Bidayet-i hilkatte sema ve arz flekilsiz birer küme ve
menfaatsiz birer yafl hamur, veletsiz, mahlûkats›z toplu
birer madde iken, Fât›r-› Hakîm, onlar› fetih ve bast edip
güzel bir flekil, menfaattar birer suret, ziynetli ve kesret-
li mahlûkata menfle etmifltir anlar, vüs’at-i hikmetine kar-
fl› hayran olur.

Yeni zaman›n feylesofuna flu kelime flöyle ifham eder
ki: Manzume-i fiemsiyeyi teflkil eden küremiz, sair seyya-
reler, bidayette güneflle mümteziç olarak aç›lmam›fl bir
hamur fleklinde iken, Kadîr-i Kayyum, o hamuru aç›p, o
seyyareleri birer birer yerlerine yerlefltirerek, günefli ora-
da b›rak›p zeminimizi buraya getirerek, zemine toprak
sererek, sema canibinden ya¤mur ya¤d›rarak, güneflten
ziya serptirerek dünyay› flenlendirip, bizleri içine
koymufltur anlar, bafl›n› tabiat batakl›¤›ndan ç›kar›r, 
1 pónMn’rG pópMGnƒrdG $ÉpH oâræ`ne'G der.

• Meselâ, 
2 Én¡nd mqôn≤nà°rùoªpd …/ôrénJ ¢oùrª°sûdGnh ’daki lâm, hem

kendi manas›n›, hem fî manas›n›, hem ilâ manas›n› ifa-

de eder. ‹flte, 
3 mqôn≤nà°rùoªpd ’in lâm’›:

Avam o lâm’› ilâ manas›nda görüp fehmeder ki: “Size
nispeten ›fl›k verici, ›s›nd›r›c› müteharrik bir lâmba olan 

arz: yeryüzü.
avam: kaba ve cahil halk tabaka-
s›.
azamet-i kudret: kudretin bü-
yüklü¤ü.
bast: yayma.
bidayet: bafllang›ç.
bidayet-i hilkat: yarat›l›fl›n bafl-
lang›c›.
bostan: bahçe.
canip: yön, taraf.
Fât›r-› Hakîm: her fleyi bir mak-
sada uygun ve benzersiz bir fle-
kilde yaratan Allah.
fehim: anlama.
fetih: açma.
feylesof: filozof, felsefe ile u¤ra-
flan düflünür.
fî: içinde, -de, -da.
hakîm: hikmet sahibi, bilge.
hayran: hayrette kal›p çok be¤e-
nen.
ifade: anlatma, bildirme.
ifham: anlatma.
ilâ: ... ye, ... ye kadar.
iman: inanma, kabul etme.
Kadîr-i Kayyum: ezelden ebede
kadar var olan, bütün varl›k âle-
mini uyum içinde ayakta ve bir
arada tutan, sonsuz kudret sahibi
Allah.
kesret: çokluk, s›kl›k.
küre: dünya.
lâm: Arap alfabesinde bir harf.
mahlûkat: Allah taraf›ndan yara-
t›lanlar, yarat›klar.
mana: anlam.
manzume-i flemsiye: günefl sis-
temi.
menfaat: fayda, yarar.
menfaattar: menfaatli, faydal›,
yararl›.
menfle: kaynak, bir fleyin ç›kt›¤›
yer.
meselâ: örnek olarak.
muhakkik: gerçe¤i araflt›r›p bu-
lanlar.
mümteziç: birleflik, kaynaflm›fl,
kar›flm›fl.

müteharrik: hareketli.
nispeten: k›yasla, oranla, gö-
re.
sair: di¤er, baflka.
secde: sayg› içinde bafl e¤me.
sema: gökyüzü.
seyyare: gezegen.
s›fat: nitelik, vas›f.
suret: biçim, flekil.

flen: göze ve gönüle hofl gö-
rünen hâl.
tabiat batakl›¤›: Allah’› inkâr
edenlerin yarat›c› bir güç ola-
rak gördükleri içinde yaflad›-
¤›m›z do¤a ve madde âlemi.
tayin etme: bir fleyin yerini
belirleme.
teflkil: oluflturma, meydana

getirme.
velet: çocuk.
vüs’at-i hikmet: hikmetin
geniflli¤i.
Zat: büyüklük ve yücelik sa-
hibi Allah.
zemin: yeryüzü.
ziya: ›fl›k.
ziynet: süs.

1. Zat›nda, s›fatlar›nda tek ve bir olan Allah’a iman ettim.
2. Günefl de kendisine tayin edilmifl bir yere do¤ru ak›p gider. (Yâsin Suresi: 38.)
3. Tayin edilmifl bir yere do¤ru.
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günefl, elbette bir gün seyri bitecek, mahall-i karar›na ye-
tiflecek, size faydas› dokunmayacak bir suret alacakt›r,”
anlar. O da, Hâl›k-› Zülcelâl’in günefle ba¤lad›¤› büyük

nimetleri düflünerek 1 ! oórªnërdnG ,$G n¿ÉnërÑ°oS der.

Ve âlime dahi, o lâm’› ilâ manas›nda gösterir. Fakat,
günefli yaln›z bir lâmba de¤il, belki bahar ve yaz tezgâ-
h›nda dokunan mensucat-› Rabbaniyenin bir meki¤i, ge-
ce-gündüz sahifelerinde yaz›lan mektubat-› Samedâniye-
nin mürekkebi, nur bir hokkas› suretinde tasavvur ede-
rek, güneflin cereyan-› sûrîsi alâmet oldu¤u ve iflaret et-
ti¤i intizamat-› âlemi düflündürerek, Sâni-i Hakîm’in sa-

nat›na 
2 *G nABÉ°nTÉne ve hikmetine 

3 *G n∑nQÉnH diyerek secde-

ye kapan›r.
Ve kozmo¤rafyac› bir feylesofa lâm’› fî manas›nda

flöyle ifham eder ki: Günefl, kendi merkezinde ve mihve-
ri üzerinde zemberekvari bir cereyan ile, manzumesini
emr-i ‹lâhî ile tanzim edip tahrik eder. fiöyle bir saat-i
kübray› halk edip tanzim eden Sâni-i Zülcelâl’ine karfl›

kemal-i hayret ve istihsan ile 
4 ! oInQróo≤rdGnh ! oánªn¶n©rdnG der,

felsefeyi atar, hikmet-i Kur’âniyeye girer.

Ve dikkatli bir hakîme flu lâm’›, hem illet manas›nda,
hem zarfiyet manas›nda tutturup flöyle ifham eder ki:
Sâni-i Hakîm, ifllerine esbab-› zahiriyeyi perde etti¤in-
den, cazibe-i umumiye nam›nda bir kanun-u ‹lâhîsiyle,
sapan tafllar› gibi, seyyareleri güneflle ba¤lam›fl ve o ca-
zibe ile muhtelif fakat muntazam hareketle o seyyareleri 
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hikmet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
hikmeti; Kur’ân’›n her fleyin belir-
li gayelere yönelik, faydal› ve yer-
li yerinde oldu¤unu anlatan ve
ders veren hikmeti.
hokka: mürekkep kab›.
ifham: anlatma.
illet: sebep.
intizamat-› âlem: âlemdeki mü-
kemmel sistemler, düzenlilikler.
istihsan: be¤enme.
kanun-u ‹lâhî: Allah’›n kanunu.
kemal-i hayret: çok fazla flaflk›n-
l›k, tam bir flaflk›nl›k.
kozmo¤rafyac›: uzay ilimleri ile
u¤raflan.
kudret: Allah’›n bütün varl›k âle-
mini kuflatan sonsuz ve s›n›rs›z
kuvveti.
mahall-i karar: sabit ve hareket-
siz kalma yeri.
mahsus: has, ait.
manzume: düzenlenmifl, dizilmifl
fley; sistem.
mekik: dokumac›l›kta kullan›lan
bir alet.
mektubat-› Samedâniye: Ce-
nab-› Hakk›n isim ve s›fatlar›n›
anlatan varl›klar.
mensucat-› Rabbanîye: Rabbanî
dokumalar.
mihver: eksen.
minnet: iyili¤e karfl› duyulan flü-
kür hissi.
münezzeh: kusur ve noksanlar-
dan uzak.
mürekkep: birkaç maddenin bir-
lefliminden meydana gelen ve
yaz› yazmaya yarayan s›v›.
nimet: fayda, menfaat, yarar.
Rab: varl›klar›n bütün ihtiyaçlar›-
n› gideren, besleyen, büyüten
onlar› uyum içinde sevk ve idare
eden Allah.
saat-i kübra: en büyük saat.
Sâni-i Hakîm: her fleyi belirli ga-
yelere yönelik, faydal›, yerli ye-
rinde ve sanatl› olarak yaratan
Allah.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve her fleyi sanatl› yaratan
Allah.
secde: sayg› içinde bafl e¤me, ba-
fl› yere koyma.
seyir: hareket etme, gezme.
seyyare: gezegen, y›ld›z.
suret: biçim, flekil.
flükür: nimet ve iyili¤in sahibini
tan›ma ve ona minnet duyma.
tahrik: hareket ettirme.
tanzim: düzenleme.
tasavvur: bir fleyi zihinde flekil-
lendirme, düflünme.
zarfiyet: kelimenin zarf olmas›,
mekân ve zaman bildirmesi hâli.
zemberekvari: zemberek gibi.

alâmet: iz, iflaret.
cazibe: çekim.
cazibe-i umumiye: genel çe-
kim gücü.
cereyan: ak›m, hareket.
cereyan-› sûrî: görünüflteki
hareket.

ebed: sonu olmayan gelecek
zaman.
emr-i ‹lâhî: Allah’›n emri.
esbab-› zahiriye: görünüflteki
sebepler.
ezel: bafllang›c› olmayan geç-
mifl zaman.

feylesof: filozof, felsefe ile
u¤raflan düflünür.
hakîm: hikmet sahibi, bilge.
Hâl›k-› Zülcelâl: sonsuz bü-
yüklük sahibi olan yarat›c›,
Allah.
hamd: medih, övgü.

1. Allah her türlü kusur ve noksan s›fattan münezzehtir; ezelden ebede her türlü hamd ve
övgü, flükür ve minnet, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

2. Allah dilemifl, ne güzel yaratm›fl.

3. Allah ne mübarek yaratm›fl.

4. Büyüklük ve kudret Allah’a mahsustur.



daire-i hikmetinde döndürüyor; ve o cazibeyi tevlit için,
güneflin kendi merkezinde hareketini zahirî bir sebep et-
mifl.

Demek 
1xôn≤nà°rùoŸp manas›, 

2Én¡pàneƒo¶ræne pQGnôr≤pà°rSp’p Én¡nd xôn≤nà°rùoe ≈/a
yani, “Kendi müstakarr› içinde manzumesinin istikrar› ve
nizam› için hareket ediyor.” Çünkü, hareket harareti,
hararet kuvveti, kuvvet cazibeyi zahiren tevlit eder gibi
bir âdet-i ‹lâhiye, bir kanun-u Rabbanîdir. ‹flte flu hakîm,
böyle bir hikmeti, Kur’ân’›n bir harfinden fehmetti¤i za-
man, “Elhamdülillâh, Kur’ân’dad›r hak, hikmet; felsefe-
yi befl paraya saymam” der.

Ve flairâne bir fikir ve kalp sahibine flu lâm’dan ve is-
tikrardan flöyle bir mana fehmine gelir ki: “Günefl, nura-
nî bir a¤açt›r; seyyareler onun müteharrik meyveleri.
A¤açlar›n hilâf›na olarak günefl silkinir, tâ o meyveler
düflmesin. E¤er silkinmezse, düflüp da¤›lacaklar.” Hem
tahayyül edebilir ki, “fiems, meczup bir serzakirdir; hal-
ka-i zikrin merkezinde cezbeli bir zikreder ve ettirir.” Bir
risalede flu manaya dair flöyle demifltim:

“Evet, günefl bir meyvedard›r, silkinir; tâ düflmesin
seyyar olan yemiflleri.

“E¤er sükûtuyla sükûnet eylese, cezbe kaçar; a¤lar fe-
zada muntazam meczuplar›.”

• Hem meselâ,   
3 n¿ƒoëp∏rØoŸrG oºog n∂=pÄ'dhoG ’da bir sükût

var, bir ›tlak var. Neye zafer bulacaklar›n› tayin etmemifl;
tâ herkes istedi¤ini içinde bulabilsin. Sözü az söyler; 

âdet-i ‹lâhiye: Allah’›n âdeti, ka-
nunu.
cazibe: çekim kuvveti.
cezbeli: çekici; coflkuyla, kendin-
den geçerek.
cezp: çekim kuvveti.
dair: ilgili, alâkal›, ait.
daire-i hikmet: hikmet dairesi.
Elhamdülillâh: Allah’a hamd ol-
sun.
fehim: anlama, anlay›fl, düflünce,
ak›l.
felsefe: kâinat› ve varl›klar› Al-
lah’›n yarat›p idare etti¤ini kabul
etmeyen, sebeplere, tesadüflere
veren düflünce sistemi.
feza: uzay.
fikir: düflünce.
hak: do¤ru, gerçek.
hakîm: hikmet sahibi, bilge.
halka-i zikir: zikir halkas›.
hararet: ›s›, s›cakl›k.
hikmet: gayeli ve faydal› ve yerli
yerinde olufl; her fleyin en do¤ru-
sunu içeren faydal› yüksek bilgi.
hilâf: z›t, ters.
›tlak: bir meseleyi flart ve kay›t
koymay›p genellefltirme.
istikrar: karar k›lma; bir fleyin dü-
zenli bir flekilde devam etmesi.
kanun-u Rabbanî: Allah’›n kanu-
nu.
lâm: Arap alfabesinde bir harf.
mana: anlam.
manzume: düzenlenmifl, dizilmifl
fley; sistem.
meczup: cezp edilmifl, çekilmifl;
baflkas›n›n tesiriyle hareket eden.
merkez: bir fleyin ortas›.
meselâ: örnek olarak.
meyvedar: meyveli.

muntazam: düzenli, düzgün.
müellif: telif eden, yazan.
müstakar: kararl› bir flekilde
durulan yer.
müteharrik: hareket eden.
nizam: düzen.
nuranî: nurlu, ayd›nl›k.
risale: belli bir konuda yaz›l-
m›fl küçük kitap.

serzakir: zikredenlerin bafl›.
seyyar: hareket eden, yer
de¤ifltiren.
seyyare: gezegen.
sükûnet eylemek: hareket-
siz kalmak.
sükût: suskunluk, sessizlik.
flairâne: flairce.
flems: günefl.

tahayyül: hayal etme.
tayin: belirli k›lma.
tevlit: do¤urma.
zafer: muvaffak olma, baflar-
ma.
zahiren: görünüflte.
zahirî: görünen.
zikir: anma.

1. Tayin edilmifl bir yere do¤ru.
2. Müellifin ifadesi; aç›klamas› hemen peflinde yap›lm›fl.
3. Dünya ve ahirette saadet ve kurtulufla erenler de onlard›r. (Bakara Suresi: 5.)
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tâ uzun olsun. Çünkü, bir k›s›m muhatab›n maksad›
ateflten kurtulmakt›r, bir k›sm› yaln›z Cenneti düflünür,
bir k›s›m saadet-i ebediyeyi arzu eder, bir k›s›m yaln›z r›-
za-i ‹lâhîyi rica eder, bir k›s›m rü’yet-i ‹lâhiyeyi gaye-i
emel bilir ve hakeza... Bunun gibi, pek çok yerlerde
Kur’ân sözü mutlak b›rak›r, tâ âmm olsun; hazfeder, tâ
çok manalar› ifade etsin; k›sa keser, tâ herkesin hissesi

bulunsun. ‹flte, 
1 n¿ƒoëp∏rØoŸrGn der; neye felâh bulacaklar›n› ta-

yin etmiyor. Güya o sükûtla der: “Ey Müslümanlar, müj-
de size! Ey müttakî, sen Cehennemden felâh bulursun!
Ey salih, sen Cennete felâh bulursun! Ey arif, sen r›za-i
‹lâhîye nail olursun! Ey âfl›k, sen rü’yete mazhar olur-
sun!” ve hakeza...

‹flte Kur’ân, camiiyet-i lâfz›ye cihetiyle kelâmdan, keli-
meden, huruftan ve sükûttan her birisinin binler misalle-
rinden yaln›z numune olarak birer misal getirdik; ayeti
ve k›ssat› bunlara k›yas edersin.

Meselâ, 
2 n∂pÑrf nòpd rôpØr n̈à°rSGnh *G s’pG n¬'dpG nB’ o¬sfnG rºn∏rYÉna ayeti, o

kadar vücuhu var ve o derece meratibi var ki, bütün ta-
bakat-› evliya, bütün sülûklar›nda ve mertebelerinde flu
ayete ihtiyaçlar›n› görüp, ondan kendi mertebesine lây›k
bir g›da-i manevî, bir taze mana alm›fllar. Çünkü, “Allah”
bir ism-i cami oldu¤undan, Esma-i Hüsna adedince tev-
hitler, içinde bulunur:

3@nƒog s’pG nø'ªrMnQn’ @ nƒog s’pG n≥pdÉnNn’ @ nƒog s’pG n¥GsRnQ n’ :r…nG 
ve hakeza…
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gaye-i emel bilme: bir fleyi arzu-
lar›n›n, isteklerinin hedefi olarak
belirleme.
g›da-i manevî: manevî g›da; insa-
n›n ak›l, kalp, ruh ve di¤er duygu-
lar›n› besleyen manalar.
günah: Allah’›n emirlerine ayk›r›
davran›fl.
güya: sanki.
hakeza: bunun gibi.
hazf: aradan ç›karma, düflürme;
kay›t ve flart koymama.
hisse: pay, nasip.
huruf: harfler.
ihtiyaç: gereklilik.
ilâh: tanr›, kendisine tap›lan fley.
ism-i cami: bütün isimlerin ma-
nalar›n› içinde toplayan isim.
kelâm: söz, cümle.
k›ssat: k›ssalar, Kur’ân’da anlat›-
lan, Peygamberlerin ve kavimleri-
nin hayat hikâyeleri.
k›yas: karfl›laflt›rma.
lây›k: uygun,.
maksat: gaye, amaç, hedef.
mana: anlam.
mazhar olma: kavuflma, ulaflma,
flereflenme.
meratip: mertebeler, dereceler;
farkl› farkl› manalar.
mertebe: aflama, basamak.
meselâ: örnek olarak.
misal: örnek.
muhatap: konuyla ilgili olan kim-
se.
mutlak: her hangi bir kayda ve
flarta ba¤l› olmay›p genel olan.
müjde: sevindirici haber.
müttakî: takva sahibi, günahlar-
dan fliddetle kaçan.
nail: ulaflma.
numune: örnek.
o derece: o kadar çok.
Rahman: ister mü’min ister kâfir
olsun rahmeti bütün herkese ya-
y›lan Allah.
r›za-i ‹lâhî: Allah’›n r›zas›.
r›za-i ‹lâhîye: Allah’›n r›zas›.
r›z›k: nimet, yenilip içilen her fley.
rica: dileme, isteme.
rü’yet: Allah’› görme.
rü’yet-i ‹lâhiye: Allah’› görme.
saadet: mutluluk.
saadet-i ebediye: sonsuz mutlu-
luk.
salih: dinin emir ve yasaklar›na
uygun hareket eden.
sükût: susma, konuflmama.
sülûk: nefsi terbiye etmek ve ru-
hen olgunlaflmak için aflamalar-
dan oluflan bir yolu takip etme.
tabakat-i evliya: velîlerin taba-
kalar›.
tayin: belirli k›lma.
tevhit: birleme, Allah’›n bir ve tek
olmas› ve Ondan baflka ‹lâh ol-
mamas› hakikati.
vücuh: vecihler, yönler.

af: ba¤›fllanma.
ahiret: k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
âmm: umumî, genel, herkesi
ilgilendiren.
arif: Allah’› bilme ve tan›ma-
da ileri olan.
arzu: istek.

âfl›k: Allah’› fliddetli bir flekil-
de seven ve her an›n› onun
sevgisiyle geçiren.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
camiiyet-i lâfz›ye: bir sözün
çok genifl ve herkesi ilgilendi-
ren manalar› içine almas›.

Cennet: Allah’a inanan, gü-
nahlar›ndan temizlenmifl
olanlar›n girece¤i, ebediyen
içinde kalacaklar› yer.
cihet: yön.
Esma-i Hüsna: Allah’›n güzel
isimleri.
felâh: kurtulufl, selâmet.

1. Kurtulufla erenler.

2. Bil ki Allah’tan baflka ilâh yoktur. Kendi günah›n için de af dile... (Muhammed Suresi: 19.)

3. Yani: Ondan baflka hiçbir r›z›k verici yoktur. Ondan baflka hiçbir yarat›c› yoktur. Ondan bafl-
ka Rahman yoktur.



Hem meselâ, kasas-› Kur’âniyeden k›ssa-i Mûsa Aley-
hisselâm, âdeta asâ-i Mûsa (Aleyhisselâm) gibi binler fay-
dalar› var. O k›ssada, hem Peygamber Aleyhissalâtü Ves-
selâm› teskin ve teselli, hem küffar› tehdit, hem münaf›k-
lar› takbih, hem Yahudileri tevbih gibi çok makas›d›, pek
çok vücuhu vard›r. Onun için, surelerde tekrar edilmifltir.
Her yerde bütün maksatlar› ifade ile beraber, yaln›z biri-
si maksud-u bizzat olur, di¤erleri ona tâbi kal›rlar.

E¤er  desen : “Geçmifl misallerdeki bütün manalar›
nas›l bilece¤iz ki, Kur’ân onlar› irade etmifl ve iflaret edi-
yor?”

Elcevap : Madem Kur’ân bir hutbe-i ezeliyedir, hem
muhtelif tabaka tabaka olarak as›rlar üzerinde ve arka-
s›nda oturup dizilmifl bütün benîâdeme hitap ediyor, ders
veriyor; elbette o muhtelif efhama göre müteaddit ma-
nalar› derç edip irade edecektir ve iradesine emareleri
vazedecektir.

Evet, ‹flaratü’l-‹’caz’da fluradaki manalar misillü, keli-
mat-› Kur’âniyenin müteaddit manalar›n› ilm-i sarf ve
nahvin kaideleriyle ve ilm-i beyan ve fenn-i maaninin
düsturlar›yla, fenn-i belâgatin kanunlar›yla ispat edilmifl-
tir. Bununla beraber, ulûm-u Arabiyece sahih ve usul-ü
diniyece hak olmak flart›yla ve fenn-i maanice makbul ve
ilm-i beyanca münasip ve belâgatçe müstahsen olan bü-
tün vücuh ve maani, ehl-i içtihat ve ehl-i tefsir ve ehl-i
usulüddin ve ehl-i usulülf›kh›n icma›yla ve ihtilâflar›n›n
flahadetiyle, Kur’ân’›n manalar›ndand›rlar. O manalara 

aleyhissalâtü vesselâm: ona sa-
lât ve selâm olsun.
aleyhisselâm: Ona selâm olsun.
asa-i Mûsa: Hz. Mûsa’n›n mu’ci-
zeli de¤ne¤i.
belâgat: sözün düzgün, kusursuz,
hâlin ve durumun gere¤ine göre
söylenmesi.
benîâdem: Âdemo¤lu, insanlar.
derç: içine alma, toplama.
düstur: prensip, kural, kaide.
ehl-i içtihat: müçtehitler, ihtiyaç
oldu¤u zaman ayet ve hadisler
baflta olmak üzere di¤er deliller-
den hüküm ç›karan âlimler.
ehl-i tefsir: müfessirler, Kur’ân’›n
kelime ve cümlelerinin, mana ve
hakikatlerini izah ve ispat eden-
ler.
ehl-i usulüddin: kelâm âlimleri,
‹slâmiyetle ve ‹man hakikatleriy-
le ilgili konularda dininin esaslar›
dairesinde kalarak bahseden
âlimler.
ehl-i usulülf›k›h: f›k›h usulü âlim-
leri, dini bir hükmün f›khî deliller-
den nas›l ç›kar›laca¤›n› bilenler.
elcevap: sorulan soruya cevap.
emare: iflaret, belirti.
fenn-i belâgat: söz ve yaz›da,
düzgün, sanatl› ifade etme ilmini
ö¤reten ilim.
fenn-i maani: manalara uygun,
güzel söz söylemeyi ve güzel ya-
z› yazmay› ö¤reten edebiyat dal›.
hitap: konuflma, söz söyleme.
hutbe-i ezeliye: varl›¤›n›n bafl-
lang›c› olmayan Allah’›n insanlara
ve cinlere bir konuflmas›, sözü.
icma: herhangi bir meselede eh-
liyetli din âlimlerinin görüfl birli¤i-
ne varmalar›.
ifade: anlatma, söyleme.
ifham: anlay›fllar.
ihtilâf: fikir ayr›l›¤›.
ilm-i beyan: yerli yerinde, aç›k ve
güzel söz söylemenin kural ve
metotlar›ndan bahseden ilim.
ilm-i nahiv: Arapçada cümlenin
yap›s›ndan ve cümle içindeki ke-
limelerin görevlerinden bahse-
den ilim.
ilm-i sarf: Arapçada kelimenin
yap›s›ndan ve kelimenin de¤iflik
flekillere girmesinden bahseden
ilim.
irade: dileme, isteme, arzu etme.
ispat: kan›tlama.
‹flaratü’l-‹’caz’: Bediüzzaman Sa-
id Nursî’nin, Risale-i Nur Külliya-
t›nda yer alan bir eseri.
kaide: kural, prensip, usul.
kasas-› Kur’âniye: Kur’ân’›n k›s-
salar›; Kur’ân’da anlat›lan, Pey-
gamberlerin ve kavimlerinin ha-
yat hikâyeleri.
kelimat-› Kur’âniye: Kur'ân’›n
kelimeleri.

k›ssa: ibret ve ders verici hi-
kâye.
k›ssa-i Mûsa: Hz. Mûsa’n›n
hayat hikâyesi.
küffar: kâfirler, Allah inanma-
yanlar.
maani: manalar, anlamlar.
makas›d: maksatlar, gayeler,
amaçlar.
makbul: kabul edilmifl, ge-
çerli.
maksat: gaye, amaç.
maksud-u bizzat: esas mak-
sat.

meselâ: örnek olarak.
misillü: benzeri.
muhtelif: çeflit çeflit, farkl›.
münaf›k: inanmad›¤› hâlde
inan›r gibi görünen, ara bozu-
cu.
münasip: uygun.
müstahsen: be¤enilen, güzel.
müteaddit: çeflitli, ayr› ayr›.
sahih: do¤ru.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-
¤› 114 bölümden her biri.
flahadet: flahitlik.
tâbi: uyan, itaat eden.

takbih: k›nama, çirkin ve kö-
tü gördü¤ünü belirtme.
tehdit: korkutma.
teselli: üzüntü dindirme, fe-
rahland›rma.
teskin: sakinlefltirme.
tevbih: azarlama, kötüleme.
ulûm-i Arabiye: Arapça ilim-
ler.
usul-ü diniye: dinin esaslar›,
kurallar›, prensipleri.
vaz’: koyma, b›rakma, göster-
me.
vücuh: vecihler, yönler.
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derecelerine göre birer emare vazetmifltir: ya lâfz›yedir,
ya maneviyedir. O maneviye ise, ya siyak veya sibak-›
kelâmdan veya baflka ayetten birer emare o manaya ifla-
ret eder. Bir k›sm› yirmi ve otuz ve k›rk ve altm›fl, hatta
seksen cilt olarak muhakkikler taraf›ndan yaz›lan yüz
binler tefsirler, Kur’ân’›n camiiyet ve harik›yet-i lâfz›yesi-
ne kat’î bir bürhan-› bâhirdir. Her ne ise, biz flu sözde her
bir manaya delâlet eden emareyi kanunuyla, kaidesiyle
göstersek, söz çok uzan›r. Onun için k›sa kesip, k›smen
‹flaratü’l-‹’caz’a havale ederiz.

‹K‹NC‹ LEM’A: Manas›ndaki camiiyet-i harikad›r.

Evet, Kur’ân, bütün müçtehitlerin mehazlar›n›, bütün
ariflerin mezaklar›n›, bütün vas›llar›n meflreplerini, bütün
kâmillerin mesleklerini, bütün muhakkiklerin mezheple-
rini, manas›n›n hazinesinden ihsan etmekle beraber, da-
ima onlara rehber ve terakkiyatlar›nda her vakit onlara
mürflit olup, o tükenmez hazinesinden onlar›n yollar›na
neflr-i envar etti¤i, bütün onlarca musaddakt›r ve mütte-
fekunaleyhtir.

ÜÇÜNCÜ LEM’A: ‹lmindeki camiiyet-i harikad›r.

Evet, Kur’ân, fleriat›n müteaddit ve çok ilimlerini, ha-
kikatin mütenevvi ve kesretli ilimlerini, tarikatin muhtelif
ve hadsiz ilimlerini kendi ilminin denizinden ak›tt›¤› gibi;
daire-i mümkinat›n hakikî hikmetini ve daire-i vücubun
ulûm-u hakikiyesini ve daire-i ahiretin maarif-i gam›zas›-
n› o denizinden muntazaman ve kesretle ak›t›yor.
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kâmil: kemale ermifl, mükem-
mel, olgun insan.
kanun: bir ilmin esas›n› oluflturan
kural.
kat’î: kesin.
kesret: çokluk.
kesretli: say›ca çok.
k›smen: bir k›s›m.
lâfz›ye: sözle, kelime ya da cüm-
le olarak.
lem’a: par›lt›.
maarif-i gam›za: kolayca anlafl›l-
mayan ince, derin, kapal› bilgiler.
mana: anlam.
manevîye: manaya ait.
mehaz: bir fleyin asl›n›n al›nd›¤›
yer, kaynak.
meslek: gidilen, tutulan yol.
meflrep: kiflinin gitti¤i manevî
yolda kendi mizac›na göre takip
etti¤i, usul, tarz.
mezak: zevk.
mezhep: gidilen, tutulan, takip
edilen yol.
muhakkik: gerçe¤i araflt›r›p bu-
lanlar.
muhtelif: çeflitli.
muntazaman: düzenli olarak.
musaddak: do¤rulanm›fl.
müçtehit: içtihat eden, ihtiyaç ol-
du¤u zaman ayet ve hadisler
baflta olmak üzere di¤er deliller-
den hüküm ç›karan ‹slam âlimi.
mürflit: do¤ru yolu gösteren.
müteaddit: ayr› ayr›, çeflit çeflit.
mütenevvi: çok çeflitli.
müttefekunaleyh: üzerinde bir-
leflilen mesele.
neflr-i envar: nurlar yaymak.
rehber: k›lavuz, yol gösteren.
sibak-› kelâm: sözün öncesinde
geçenden ç›kan mana.
siyak-› kelâm: sözün gelifli.
fleriat: ‹lâhî emir ve yasaklara da-
yanan hükümlerin tamam›.
tarikat: takip edilen yol, meslek.
tefsir: Kur’ân’›n ayetlerini, kelime
ve harflerini yorumlay›p manala-
r›n› ortaya koyma.
terakkiyat: ilerlemeler, yükselifl-
ler.
ulûm-u hakikiye: gerçek ilimler.
vakit: zaman.
vas›l: Hakka ulaflan.
vazetme: koyma, b›rakma, gös-
terme.

arif: Allah’› bilme ve tan›ma-
da ileri olan.

ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.

bürhan-› bâhir: apaç›k delil.

camiiyet: toplay›c› olma, bir-
çok manay› ve hakikati içinde
bulundurma.

camiiyet-i harika: harika bir
flekilde bir çok manay› ve ha-
kikati toplama.

daima: sürekli, her zaman.

daire-i ahiret: ahiret âlemi.

daire-i mümkinat: kâinat, ol-
mas› olmamas›na eflitken Al-
lah taraf›ndan olmas›na karar
verilen yarat›klar›n bulundu-
¤u alan.
daire-i vücup: hiçbir zaman
de¤iflmeyen, varl›¤› zarurî
olan Allah’›n isim ve s›fatlar›-
n›n alan›.
delâlet: delil olma, iflaret et-
me.
derece: mertebe.
emare: delil, iflaret, belirti.
hadsiz: s›n›rs›z.

hakikî: gerçek.
harik›yet-i lâfz›ye: söz ve
kelâma ait olan harikal›k.
havale: gönderme, b›rakma.
hazine: k›ymetli fleylerin sak-
land›¤› sa¤lam yer.
hikmet: yarat›l›fltaki ‹lâhî ga-
ye, fayda, yerli yerinde olufl.
ihsan etmek: vermek.
ilim: do¤ru ve faydal› bilgi.
‹flaratü’l-‹’caz: Bediüzzaman
Said Nursî’nin, Risale-i Nur
Külliyat›nda yer alan bir eseri.
kaide: kural, prensip,



fiu lem’aya misal getirilse, bir cilt yazmak lâz›m gelir.
Öyle ise, yaln›z numune olarak flu yirmi befl adet Sözle-
ri gösteriyoruz. Evet, bütün yirmi befl adet Sözlerin do¤-
ru hakikatleri, Kur’ân’›n bahr-i ilminden ancak yirmi befl
katredir. O Sözlerde kusur varsa, benim fehm-i kas›r›ma
aittir.

DÖRDÜNCÜ LEM’A: Mebahisindeki camiiyet-i hari-
kad›r.

Evet, insan ve insan›n vazifesi, kâinat ve Hâl›k-› Kâi-
nat’›n, arz ve semavat›n, dünya ve ahiretin, mazi ve
müstakbelin, ezel ve ebedin mebahis-i külliyelerini cem
etmekle beraber; nutfeden halk etmek, tâ kabre girin-
ceye kadar yemek, yatmak adab›ndan tut, tâ kaza ve
kader mebhaslar›na kadar; alt› gün hilkat-i âlemden tut,

tâ 
1 päÉnjpQGsòdGnh ,pänÓn°SrôoŸrGnh kasemleriyle iflaret

olunan rüzgârlar›n esmesindeki vazifelerine kadar;
2 /¬pÑr∏nbnh pArônŸrG nør«nH o∫ƒoënj @ *G nABÉ°nûnj ¿nG sB’pG n¿oDhBÉ°nûnJ Énenh iflarat›y-

la, insan›n kalbine ve iradesine müdahalesinden tut, tâ 
3 /¬pæ«/ªn«pH läÉsjpƒr£ne oäGnƒ'ªs°ùdGnh yani, bütün semavat› bir kabza-

s›nda tutmas›na kadar; 
4mÜÉnærYnGnh mπ«/înf røpe mäÉsænLÉn¡«/a Énær∏n©nLnh

zeminin çiçek ve üzüm ve hurmas›ndan tut, tâ 
5Én¡ndGnõrdpR ¢oVrQn’rG pândpõrdoR GnPpG ile ifade etti¤i hakikat-i acibeye

kadar; ve seman›n 
6 l¿ÉnNoO n∆pgnh pABÉnª°sùdG n‹pG …nƒnà°rSG sºoK

adap: usul, davran›fl kurallar›.
ahiret: k›yametten sonra kurula-
cak olan âlem.
arz: yer.
bahr-i ilim: ilim denizi.
camiiyet-i harika: harika bir fle-
kilde bir hakikati ve manay› top-
lama.
cem: toplama.
cilt: bir konuda yaz›lm›fl kitaplar-
dan her biri.
ebed: sonu olmayan gelecek za-
man.
ezel: bafllang›c› olmayan geçmifl
zaman.
fehm-i kas›r: k›sa anlay›fl.
hakikat: gerçek.
hakikat-i acibe: hayret verici
gerçek.
Hâl›k-› Kâinat: kâinat›n yarat›c›s›
olan Allah.
halk: yaratma.
hilkat-i âlem: âlemin yarat›l›fl›.
ifade: anlatma, söyleme, bildir-
me.
irade: bir fleyi yapma veya yap-
mama konusunda karar verebil-
me ve bu karar› yerine getirme
gücü.
iflarat: iflaretler.
kabir: mezar.
kabza: el, avuç.
kader: Cenab-› Hakk›n ezelî ilmi
ile, kâinatta olmufl ve olacak bü-
tün fleyleri bilmesi.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kasem: yemin.
katre: damla.
kaza: Cenab-› Hak taraf›ndan bili-
nen ve takdir olunan fleylerin za-
man› gelince yarat›lmas›.
lâz›m: gerekli.
lem’a: par›lt›.
mazi: geçmifl zaman.
mebahis: bahisler, konular.
mebahis-i külliye: büyük genifl
ve çok fleylerle ilgili konular.
mebhas: bölüm.
misal: örnek.

müdahale: kar›flma.
müstakbel: gelecek zaman.
numune: örnek.

nutfe: erkek ve difli üreme
hücrelerinin birleflmifl flekli.
sema: gökyüzü.

semavat: gökler.
vazife: görev.
zemin: yer.

1. Yemin olsun... meleklere. (Mürselât Suresi: 1.); Yemin olsun esip savuran rüzgâra (Zariyat
Suresi: 1.)
2. Allah dilemedikçe siz hiçbir fleyi isteyemezsiniz. (‹nsan Suresi: 30.) • Allah, kiflinin kalbine
ondan daha yak›nd›r. (Enfal Suresi: 24.)
3. Gökler de Onun kudretiyle dürülmüfltür. (Zümer Suresi: 67.)
4. Biz o ölmüfl yeryüzünde hurma ve üzüm bahçeleri yaratt›k. (Yâsin Suresi: 34.)
5. Ne zaman ki yer müthifl bir sars›nt›yla sars›l›r. (Zilzal Suresi: 1.)
6. Sonra ‹lâhî iradesini, buhar hâlindeki dünya semas›na yöneltti. (Fuss›let Suresi: 11.)
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hâletindeki vaziyetinden tut, tâ duhanla inflikak›na ve y›l-
d›zlar›n›n düflüp hadsiz fezada da¤›lmas›na kadar; ve
dünyan›n imtihan için aç›lmas›ndan, tâ kapanmas›na ka-
dar; ve ahiretin birinci menzili olan kabirden, sonra ber-
zahtan, haflirden, Köprüden tut, tâ Cennete, tâ saadet-i
ebediyeye kadar; mazi zaman›n›n vukuat›ndan, Hazret-i
Âdem’in hilkat-i cesedinden, iki o¤lunun kavgas›ndan tâ
tufana, tâ kavm-i Firavun’un gark›na, tâ ekser enbiyan›n

mühim hâdisat›na kadar; ve 
1 rºoµuHnôpH oâ°rùndnG iflaret etti¤i hâ-

dise-i ezeliyeden tut, tâ 
2 lInôpXÉnf Én¡pqHnQ '‹pG@lInöpVÉnf mòpÄnerƒnj l√ƒoLoh

ifade etti¤i vak›a-i ebediyeye kadar bütün mebahis-i esa-
siyeyi ve mühimmeyi öyle bir tarzda beyan eder ki, o be-
yan, bütün kâinat› bir saray gibi idare eden ve dünyay›
ve ahireti iki oda gibi aç›p kapayan ve zemin bir bahçe
ve sema misbahlar›yla süslendirilmifl bir dam gibi tasar-
ruf eden ve mazi ve müstakbel bir gece ve gündüz gibi
nazar›na karfl› haz›r iki sahife hükmünde temafla eden ve
ezel ve ebed, dün ve bugün gibi silsile-i fluunat›n iki tara-
f› birleflmifl, ittisal peyda etmifl bir surette bir zaman-› ha-
z›r gibi onlara bakan bir Zat-› Zülcelâl’e yak›fl›r bir tarz-›
beyand›r.

Nas›l bir usta, bina etti¤i ve idare etti¤i iki haneden
bahseder, program›n› ve ifllerinin liste ve fihristesini ya-
par; Kur’ân dahi flu kâinat› yapan ve idare eden ve iflle-
rinin listesini ve fihristesini—tabir caiz ise—program›n›
yazan, gösteren bir Zat›n beyan›na yak›fl›r bir tarzdad›r.
Hiçbir cihetle eser-i tasannu ve tekellüf görünmüyor.
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hane: ev.
haflir: k›yametten sonra ölülerin
diriltilip bir yerde toplanmas›.
Hazret-i Âdem: ilk insan ve ilk
peygamber.
hilkat-i ceset: cesedin yarat›l›fl›.
‹lâhî: Cenab-› Hakka dair.
imtihan: s›nama, deneme, s›nav.
inflikak: bölünme, çatlama, yar›l-
ma.
irade: bir fleyi yapma veya yap-
mama konusunda karar verebil-
me ve bu karar› yerine getirme
gücü.
ittisal: bitiflmek, ulaflmak.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kavm-i Firavun: Firavun’un kav-
mi.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
mazi: geçmifl zaman.
mebahis-i esasiye ve mühim-
me: önemli ve temel konular.
melek: Allah’›n nurdan yaratt›¤›
ve Allah’›n emirlerine tam itaat
eden mahlûk.
menzil: yer, mekân, durak.
misbah: lâmba.
mühim: önemli.
müstakbel: gelecek zaman.
müthifl: dehfletli, korkunç.
nazar: bak›fl.
peyda etme: meydana gelme.
Rab: varl›klar›n bütün ihtiyaçlar›-
n› gideren, besleyen, büyüten
onlar› uyum içinde sevk ve idare
eden Allah.
saadet-i ebediye: sonsuz mutlu-
luk.
saray: görkemli, güzel, zevkli dö-
flenmifl büyük yap›.
sema: gökyüzü.
silsile-i fluunat: olaylar ve ifller
zinciri.
suret: biçim, flekil.
tabir caiz ise: söz uygunsa, yerin-
deyse.
taraf: yön, yan.
tarz: biçim, suret.
tarz-› beyan: anlatma ve bildir-
me flekli.
tasarruf: idare etme, kullanma.
temafla: bak›p seyretme.
tufan: Hz. Nuh’a inanmayarak
yoldan ç›km›fl olanlar› azapland›r-
mak için Allah taraf›ndan hem
gökten ya¤d›r›lan, hem de yer-
den kaynayarak bütün dünyay›
kaplayan su.
vak›a-i ebediye: ebediyete ait
olay.
vaziyet: durum.
vukuat: vak’alar, olaylar.
yemîn: and.
zaman-› haz›r: flimdiki zaman.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
ve haflmet sahibi olan Allah.
zemin: yer.

ahiret: k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
berzah: ölenlerin ruhlar›n›n
k›yamete kadar kald›klar›
âlem; kabir âlemi.
beyan: anlatma, bildirme.
bina etme: yapma, infla et-
me.
Cennet: Allah’a inanan, gü-
nahlar›ndan temizlenmifl
olanlar›n girece¤i yer.

cihet: yön.
duhan: duman.
ebed: sonu olmayan gelecek
zaman.
ekser: pek çok.
enbiya: nebîler, peygamber-
ler.
eser-i tasannu ve tekellüf:
gösterifl yapmac›kl›k belirtisi.
ezel: bafllang›c› olmayan geç-
mifl zaman.

feza: uzay.
fihriste: bir fleyin içinde nele-
rin bulundu¤unu gösteren
özet liste.
gark: bo¤ulma.
hâdisat: olaylar.
hâdise-i ezeliye: ezelî hâdise,
zaman ve mekân d›fl› olay.
hadsiz: s›n›rs›z.
hâl: durum.
hâlet: hâl.

1. Ben sizin Rabbiniz de¤il miyim? (A’raf Suresi: 172.)
2. Yüzler var, o gün ›fl›l ›fl›ld›r, Rabbine bakar. (K›yamet Suresi: 22-23.)



Hiçbir flaibe-i taklit veya baflkas›n›n hesab›na ve onun
yerinde kendini farz edip konuflmufl gibi bir hud’an›n
emaresi olmad›¤› gibi; bütün ciddiyetiyle, bütün saffetiy-
le, bütün hulûsuyla safî, berrak, parlak beyan›, nas›l gün-
düzün ziyas› “Güneflten geldim” der, Kur’ân dahi “Ben,
Hâl›k-› Âlem’in beyan›y›m ve kelâm›y›m” der.

Evet, flu dünyay› antika sanatlarla süslendiren ve lez-
zetli nimetlerle dolduran ve sanatperverâne ve nimetper-
verâne, flu derece sanat›n›n acibeleriyle, flu derece k›y-
mettar nimetlerini dünyan›n yüzüne serpen, s›ravari tan-
zim eden ve zeminin yüzünde seren, güzelce dizen bir
Sâni, bir Mün’im’den baflka flu velvele-i takdir ve istih-
sanla ve zemzeme-i hamd ve flükranla dünyay› dolduran
ve zemini bir zikirhane, bir mescit, bir temaflagâh-› sa-
nat-› ‹lâhiyeye çeviren Kur’ân-› Mu’cizülbeyan kime yak›-
fl›r ve kimin kelâm› olabilir? Ondan baflka kim ona sahip
ç›kabilir? Ondan baflka kimin sözü olabilir? Dünyay› ›fl›k-
land›ran ziya, güneflten baflka hangi fleye yak›fl›r? T›l-
s›m-› kâinat› keflfedip âlemi ›fl›kland›ran beyan-› Kur’ân,
fiems-i Ezelîden baflka kimin nuru olabilir? Kimin haddi-
ne düflmüfl ki, ona nazire getirsin, onun taklidini yaps›n?

Evet, bu dünyay› sanatlar›yla ziynetlendiren bir sanat-
kâr›n, sanat›n› istihsan eden insanla konuflmamas› mu-
haldir. Madem ki yapar ve bilir; elbette konuflur. Madem
konuflur; elbette konuflmas›na yak›flan, Kur’ân’d›r. Bir çi-
çe¤in tanziminden lâkayt kalmayan bir Malikü’l-Mülk,
bütün mülkünü velveleye veren bir kelâma karfl› nas›l lâ-
kayt kal›r? Hiç baflkas›na mal edip hiçe indirir mi?

acibe: hayret uyand›ran, benzeri
görülmemifl fley.
âlem: cihan.
antika sanatlar: de¤erli eserler.
berrak: duru, aç›k.
beyan: aç›klama, anlatma, izah,
bildirme.
beyan-› Kur’ân: Kur’ân’›n anlat›-
m›, bildirmesi.
ciddiyet: ciddîlik.
elhak: hakk›n tâ kendisi.
emare: iflaret, belirti.
farz etme: öyle kabul etme, say-
ma.
Hâl›k-› Âlem: âlemin yarat›c›s›.
hesab›na: ad›na.
hud’a: hile, aldatma.
hulûs: safl›k; samimiyet, içtenlik.
istihsan: güzel bulma, be¤enme.
kelâm: söz.
keflif: açma, gizli bir fleyi bulup
meydana ç›karma.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm.
lâkayt: ilgisiz.
mal etmek: at k›lmak.
Malikü’l-Mülk: her fleyin gerçek
sahibi olan Allah.
mescit: ibadet edilen yer.
muhal: imkâns›z.
mülk: sahip olunan ve üzerinde
tasarruf hakk› bulunan fley.
Mün’im: gerçek nimet verici olan
Allah.
nazire: bir fleye benzetilerek ya-
p›lan fley.
nimet: lütuf, ihsan; Allah’›n yarat-
t›¤› faydal› olan her fley.
nimetperverâne: nimetle besle-
yerek.
nur: ayd›nl›k, ›fl›k.
saffet: safl›k, berrakl›k; her türlü
hile ve aldatmadan uzak olma.
safî: saf olan, kat›ks›z.
sanatkâr: sanat eseri ortaya ko-
yan kimse.
sanatperverâne: sanata de¤er
vererek.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
s›ravari: s›ra gibi.
flaibe-i taklit: taklit lekesi ve kiri.

fiems-i Ezelî: varl›¤›n›n bafl-
lang›c› olmayan ve her fleyi
nurland›ran Cenab-› Hak.
taklit: benzer.
tanzim: düzenleme.
tarz: biçim, flekil.
temaflagâh-› sanat-› ‹lâhiye:
‹lâhî sanatlar›n seyir yeri.

t›ls›m-› kâinat: kâinat›n gizli
s›rr›.
velvele: gürültü, pat›rt›.
velvele-i takdir ve istihsan:
be¤endi¤ini ve güzel buldu-
¤unu belirten yüksek ses.
Zat: büyüklük ve yücelik sa-
hibi Allah.

zemin: yer, yeryüzü.

zemzeme-i hamd ve flükran:
övgü ve teflekkürü belirten
ahenkli güzel ses.

zikirhane: zikir yap›lan yer.

ziya: ›fl›k.

ziynet: süs.
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BEfi‹NC‹ LEM’A: Kur’ân’›n üslûp ve icaz›ndaki cami-
iyet-i harikad›r.

Bunda, Befl Ifl›k var.

Birinci Ifl›k: Üslûb-u Kur’ân’›n o kadar acip bir cemi-
yeti var ki, bir tek sure, kâinat› içine alan bahr-i muhit-i
Kur’ânîyi içine al›r; bir tek ayet, o surenin hazinesini içi-
ne al›r. Ayetlerin ço¤u, her birisi birer küçük sure; sure-
lerin ço¤u, her birisi birer küçük Kur’ân’d›r. ‹flte flu, i’caz-
kârâne icazdan büyük bir lütf-u irflatt›r ve güzel bir teshil-
dir. Çünkü herkes, her vakit Kur’ân’a muhtaç oldu¤u
hâlde, ya gabavetinden veya baflka esbaba binaen, her
vakit bütün Kur’ân’› okumayan veyahut okumaya vakit
ve f›rsat bulamayan adamlar, Kur’ân’dan mahrum kal-
mamak için, her bir sure, birer küçük Kur’ân hükmüne,
hatta her bir uzun ayet, birer k›sa sure makam›na geçer.
Hatta, Kur’ân Fatiha’da, Fatiha dahi Besmelede münde-
riç oldu¤una, ehl-i keflif müttefiktirler. fiu hakikate bür-
han ise, ehl-i tahkikin icma›d›r.

‹kinci Ifl›k: Ayat-› Kur’âniye, emir ve nehiy, vaat ve
vait, tergip ve terhip, zecir ve irflat, kasas ve emsal, ah-
kâm ve maarif-i ‹lâhiye ve ulûm-u kevniye ve kavanin ve
flerait-i hayat-› flahsiye ve hayat-› içtimaiye ve hayat-› kal-
biye ve hayat-› maneviye ve hayat-› uhreviye gibi umum
tabakat-› kelâmiye ve maarif-i hakikiye ve hacat-› befleri-
yeye delâlât›yla, iflarat›yla cami olmakla beraber, 
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fuyla keflfedip bilenler.
ehl-i tahkik: hakikatleri delille-
riyle bilen âlimler.
emsal: misaller, örnekler.
esbap: sebepler.
Fatiha: Kur’ân-› Kerîm’in birinci
suresi.
gabavet: anlay›fls›zl›k.
hacat-› befleriye: insanî ihtiyaç-
lar.
hakikat: gerçek.
hayat-› kalbiye: kiflinin his ve
duygu dünyas›
hayat-› manevîye: manevî ha-
yat.
hayat-› uhreviye: ahirete ait
olan hayat.
hazine: define.
icaz: az sözle çok mana ifade et-
me.
i’cazkârâne: mu’cizeli bir flekilde.
icma: fikir birli¤i.
irflat: do¤ru yolu gösterme.
iflarat: iflaretler.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kasas: k›ssalar, Kur’ân’da anlat›-
lan peygamberlerin ve kavimleri-
nin hayat hikâyeleri
kavanin: kanunlar.
kelâm: söz.
lâkayt: ilgisiz.
lem’a: par›lt›.
lütf-u irflat: do¤ru yola erifltirme
nimeti.
maarif-i hakikiye: gerçek bilgi-
ler.
maarif-i ‹lâhiye: ‹lâhî bilgiler.
mahrum: yoksun, uzak kalma.
makam: yer.
muhtaç: ihtiyac› olan.
münderiç: içinde bulunan, yer-
lefltirilmifl, konulmufl.
müttefik: fikirce beraber olan,
anlaflm›fl, birleflmifl.
nehiy: yasaklama.
flerait-i hayat-› içtimaiye: sosyal
hayat›n flartlar›.
flerait-i hayat-› flahsiye: flahsî
hayatla ilgili flartlar.
tabakat-› kelâmiye: sözün taba-
kalar›.
tergip: ümit vermek
terhip: korkutmak.
teshil: kolaylaflt›rma.
ulûm-i kevniye: kâinat ve dünya
ile ilgili ilimler.
umum: bütün.
üslûp: ifade tarz›, anlat›m flekli.
üslûp-u Kur’ân: Kur’ân’›n anlat›m
tarz›.
vaat: söz verme.
vait: yap›lacak kötü fleylere karfl›
ceza vermekle tehdit etme.
vakit: zaman.
zecir: yasaklama, zorlama.

acip: hayrette b›rakan.
ahkâm: emirler, hükümler.
ayat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
ayetleri.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
bahr-i muhit-i Kur’ânî: bü-
yük bir okyanusa benzeyen,

sonsuz ilim hazinesi olan
Kur’ân.
Besmele: Bismillâhirrahma-
nirrahîm.
binaen: -den dolay›.
bürhan: delil.
cami: toplayan, içine alan;
çok fleylerle alâkal›.

camiiyet-i harika: harika bir
flekilde bir çok hakikati ve
manay› toplama.
cemiyet: topluluk, birlik.
delâlât: delâletler, iflaretler.
ehl-i keflif: keflif ehli; herke-
sin göremedi¤i ve bilemedi¤i
gizli hakikatleri Allah’›n lüt-



nârÄ°pT ÉnŸp nârÄ°pTÉne ròoN yani, “‹stedi¤in her fley için Kur’ân’-

dan her ne istersen al,” ifade etti¤i mana o derece do¤-
rulu¤uyla makbul olmufl ki, ehl-i hakikat mabeyninde du-
rub-u emsal s›ras›na geçmifltir.

Ayat-› Kur’âniyede öyle bir camiiyet var ki, her derde
deva, her hacete g›da olabilir. Evet, öyle olmak lâz›m ge-
lir. Çünkü daima terakkiyatta kat-› meratip eden bütün
tabakat-› ehl-i kemalin rehber-i mutlak› elbette flu hasiye-
te malik olmas› elzemdir.

Üçüncü Ifl›k: Kur’ân’›n i’cazkârâne icaz›d›r. Kâh olur
ki uzun bir silsilenin iki taraf›n› öyle bir tarzda zikreder ki,
güzelce silsileyi gösterir. Hem, kâh olur ki bir kelimenin
içine sarihan, iflareten, remzen, imaen bir davan›n çok
bürhanlar›n› derç eder.

Meselâ, o±nÓpàrNGnh ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG o≥r∏nN /¬pJÉnj'G røpenh
1 rºoµpfGnƒrdnGnh rºoµpànæ°pùrdnG ’de, ayat ve delâil-i vahdaniyet silsile-

sini teflkil eden silsile-i hilkat-i kâinat›n mebde ve münte-
has›n› zikir ile, o ikinci silsileyi gösterir; birinci silsileyi
okutturuyor.

Evet, bir Sâni-i Hakîm’e flahadet eden sahaif-i âlemin
birinci derecesi, semavat ve arz›n asl-› hilkatleridir; son-
ra gökleri y›ld›zlarla tezyin ile zeminin zîhayatlarla flen-
lendirilmesi, sonra günefl ve ay›n teshiriyle mevsimlerin
de¤iflmesi, sonra gece ve gündüzün ihtilâf ve deveran› 

arz: yer.
asl-› hilkat: yarat›l›fl›n ilk hâli,
bafllang›c›.
ayat: ayetler.
ayat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n ayet-
leri.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
bürhan: delil.
camiiyet: toplay›c› olma, çok
fleylerle alâkal›l›k.
daima: her zaman.
delâil-i vahdaniyet: birlik delille-
ri.
derç: koyma, yerlefltirme.
derece: mertebe.
deva: ilâç, çare.
deveran: dönüfl, dolaflma.
durub-u emsal: atasözü.
ehl-i hakikat: gerçe¤i bulup
onun peflinden gidenler.
elzem: çok lüzumlu.
hacet: ihtiyaç.
hasiyet: özellik, vas›f.
icaz: az sözle çok mana ifade et-
me.
i’cazkârâne: mu’cizeli bir flekilde.
ifade: bildirme, anlatma.
ihtilâf: ayr›l›k, farkl›l›k.
imaen: iflaret ederek, sezdirerek.
iflareten: iflaret yoluyla.
kâh: zaman olur.
kat-› meratip: mertebelerde
yükselme, ilerleme.
mabeyin: aras›.
makbul: kabul edilmifl, geçerli.
malik: sahip.
mebde: bafllang›ç.
meselâ: örnek olarak.
münteha: son.
rehber-i mutlak: tam rehber, her
konuda yol gösterici.

remzen: iflaretle.

sahaif-i âlem: âlem sayfalar›.

Sâni-i Hakîm: her fleyi hik-
metli ve sanatl› yaratan Allah.

sarihan: aç›kça.

semavat: gökler.

silsile: zincir, birbirini takip
eden fleylerin oluflturdu¤u s›-
ra.

silsile-i hilkat-i kâinat: kâ-
inat›n yarat›l›fl zinciri.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
tabakat-› ehl-i kemal: kemal
sahibi olgun insanlar›n taba-
kalar›.
taraf: yan.
tarz: biçim, flekil, suret.
terakkiyat: terakkiler, yük-
selmeler, ilerlemeler.

teshir: itaat ettirme, boyun
e¤dirme.
teflkil: oluflturma, meydana
getirme.
tezyin: süsleme.
zemin: yer.
zîhayat: hayat sahibi, canl›.
zikir: anma, söyleme.
zikretmek: söylemek, anlat-
mak.

1. Göklerin ve yerin yarat›l›fl› ile dillerinizin ve renklerinizin, seslerinizin ve simalar›n›z›n fark-
l›l›¤› da Onun ayetlerindendir. (Rum Suresi: 22.)
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içindeki silsile-i fluunatt›r. Daha gele gele tâ kesretin en
ziyade intiflar etti¤i mahal olan simalar›n ve seslerin hu-
susiyetlerine ve imtiyazlar›na ve teflahhuslar›na kadar;
madem ki, en ziyade intizamdan uzak ve tesadüfün ka-
r›flmas›na maruz olan fertlerin simalar›ndaki teflahhusat-
ta hayret verici bir intizam-› hakîmâne bulunsa, üzerinde
gayet sanatkâr bir Hakîm’in kalemi iflledi¤i gösterilse, el-
bette intizamlar› zahir olan sair sahifeler kendi kendine
anlafl›l›r; Nakkafl’›n› gösterir. Hem madem, koca sema-
vat ve arz›n asl-› hilkatinde eser-i sanat ve hikmet görü-
nüyor; elbette kâinat saray›n›n binas›nda temel tafl› ola-
rak gökleri ve zemini hikmetle koyan bir Sâniin sair ec-
zalar›nda eser-i sanat›, nakfl-› hikmeti pek çok zahirdir.
‹flte flu ayet, hafîyi izhar, zahirîyi ihfa ederek, gayet güzel
bir icaz yapm›fl.

Elhak, 
1 n¿ƒ°oùr“o nÚ/M $G n¿ÉnërÑ°oùna ’den tut, tâ

2 oº«/µn◊r G oõj/õn©rdG nƒognh ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG ≈pa '¤rYn’rG oπnãnŸrG o¬ndnh ’e ka-

dar alt› defa 
3 /¬pJÉnj'G røpenh ,/¬pJÉnj'G røpenh ile bafllayan silsile-i be-

rahin, bir silsile-i cevahirdir, bir silsile-i nurdur, bir silsile-
i i’cazd›r, bir silsile-i icaz-› i’cazîdir. Kalp istiyor ki, flu de-
finelerde gizli olan elmaslar› göstereyim; fakat, ne yapa-
y›m makam kald›rm›yor. Baflka vakte talik edip, o kap›-
y› flimdi açm›yorum.

Hem meselâ, 
4 o≥jpqó°uüdG Én¡t`jnG o∞°oSƒoj @ p¿ƒo∏p°SrQnÉna .
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hafî: gizli, sakl›.
Hakîm: her fleyi bir gayeye yöne-
lik, faydal› ve yerli yerinde yara-
tan Allah.
hikmet: bir gayeye yönelik, fay-
dal› ve yerli yerinde olufl.
hususiyet: ay›r›c› özellik.
icaz: az sözle çok mana ifade et-
me.
ihfa: gizleme.
imtiyaz: benzerlerinden farkl› ol-
ma, ayr›cal›k.
intiflar: yay›lma.
intizam: düzenlilik.
intizam-› hakîmâne: hikmetlice
olan düzenlilik.
izhar: aç›¤a ç›karma, gösterme,
belirtme.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kesret: çokluk.
kudret: Allah’›n bütün varl›klar›
kuflatan sonsuz ve s›n›rs›z kuvve-
ti.
mahal: yer.
maruz olma: bir fleyin karfl›s›nda,
tesiri alt›nda bulunma, hedef ol-
ma.
meselâ: örnek olarak.
Nakkafl: varl›klar› mükemmel ifl-
lenmifl nak›fllar gibi nakfleden,
yaratan Allah
nakfl-› hikmet: hikmet nak›fllar›.
sair: di¤er, baflka.
sanatkâr: sanat eseri ortaya ko-
yan.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
saray: görkemli, güzel, zevkli dö-
flenmifl büyük yap›.
semavat: gökler.
s›fat: nitelik, vas›f.
silsile-i berahin: deliller zinciri.
silsile-i cevahir: cevherler zinciri.
silsile-i i’caz: mu’cizelik zinciri.
silsile-i icaz-› i’cazî: bir zincir gibi
pefl pefle gelen ve mu’cize olan
veciz ifadeler.
silsile-i nur: nur zinciri.
silsile-i fluunat: olaylar ve ifller
zinciri.
sima: yüz.
talik: b›rakma, erteleme.
tecelli: görünme, belirme, yans›-
ma
tesadüf: rastlant›, rastgele olma.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma.
teflahhus: flah›slanma, bir flekil
ve kimlik kazanma.
teflahhusat: flah›slanmalar, bir
flekil ve kimlik kazanmalar.
zahir: aç›k, belli, meydanda.
zahirî: görünen.
zemin: yeryüzü.
zindan: hapishane.
ziyade: fazla.

arz: yer, dünya.

asl-› hilkat: yarat›l›fl›n ilk hâli,
bafllang›c›.

ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.

define: hazine.

ecza: parçalar, bölümler.

elhak: hakk›n tâ kendisi.

elmas: çok k›ymetli bir mü-
cevher.

eser-i hikmet: bir gayeye yö-
nelik, faydal› ve yerli yerinde

oluflun belirtileri.

eser-i sanat: sanat eseri; us-
taca ve güzelce yap›l›fl›n be-
lirtileri

fert: flah›s.

gayet: son derece, çok.

1. Akflama erdi¤inizde ve sabaha kavufltu¤unuzda Allah’› tesbih edin. (Rum Suresi: 17.)

2. Göklerde ve yerde tecelli eden en yüce s›fatlar Onundur. Onun kudreti her fleye galiptir; O
her fleyi hikmetle yapar. (Rum Suresi: 27.)

3. Onun ayetlerindendir. • Onun ayetlerindendir. (Rum Suresi: 20, 21, 22, 23, 24, 25.)

4. ... beni zindana gönderin. • Ey Yusuf, ey do¤ru sözlü kifli... (Yusuf Suresi: 45-46.)



1p¿ƒo∏p°SrQnÉna kelâm›yla  
2 o∞°oSƒoj kelimesi ortalar›nda flun-

lar var:

nÖngnòna o√ƒo∏°nSrQnÉna ÉnjrDhtôdG o¬ræpe nônÑr©nà°rSn’p n∞°oSƒoj '‹pG
3 o∞°oSƒoj n∫Énbnh pøréu°ùdG n‹pG

Demek befl cümleyi bir cümlede icmal edip icaz etti¤i
hâlde vuzuhu ihlâl etmemifl, fehmi iflkâl etmemifl.

Hem meselâ, 
4 GkQÉnf pôn°†rNn’rGpôné°sûdG nøpe rºoµnd nπn©nL …/òsdnG

‹nsan-› asi, “Çürümüfl kemikleri kim diriltecek” diye,
meydan okur gibi inkâr›na karfl›, Kur’ân der: “Kim bida-
yeten yaratm›fl ise, o diriltecek.” O yaratan Zat ise her
bir fleyi her bir keyfiyette bilir. Hem, size yeflil a¤açtan
atefl ç›karan bir Zat, çürümüfl kemi¤e hayat verebilir. ‹fl-
te flu kelâm, diriltmek davas›na müteaddit cihetlerle ba-
kar, ispat eder:

• Evvelâ, insana karfl› etti¤i silsile-i ihsanat› flu kelâ-
m›yla bafllar, tahrik eder, hat›ra getirir, baflka ayetlerde
tafsil etti¤i için k›sa keser, akla havale eder. Yani, “Size
a¤açtan meyveyi ve atefli ve ottan erzak› ve hububu ve
topraktan hububat› ve nebatat› verdi¤i gibi, zemini size
hofl—her bir erzak›n›z içinde konulmufl—bir beflik ve
âlemi güzel ve bütün levaz›mat›n›z içinde bulunur bir sa-
ray yapan bir Zattan kaç›p, bafl› bofl kal›p, ademe gidip,
saklan›lmaz; vazifesiz olup, kabre girip, uyand›r›lmamak
üzere rahat yatamazs›n›z.”

adem: yokluk.
âlem: cihan.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
bidayeten: ilk olarak, bafllang›ç-
ta.
cihet: yön.
erzak: r›z›klar, yiyecekler.
evvelâ: birinci olarak.
fehim: anlama, anlay›fl.
havale: üstüne b›rakma, gönder-
me.
hubub: tohumlar, taneler.
hububat: habbeler, taneler, ekin-
ler.
icaz: az sözle çok mana ifade et-
me.
icmal: k›saltma, ayr›nt›lar›na gir-
meme.
ihlâl: bozma, zarar verme.
inkâr: inanmama, kabul etme-
me.
insan-› asi: isyan eden insan.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
iflkâl: zorlaflt›rma, güçlefltirme.
kabir: mezar.
kelâm: söz.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu¤u,
durum.
levaz›mat: lüzumlu maddeler.
meselâ: örnek olarak.
müteaddit: çeflitli.
nebatat: bitkiler.
saray: görkemli, güzel, zevkli dö-
flenmifl büyük yap›.
silsile-i ihsanat: iyilikler, ba¤›fllar
zinciri.
tabir: yorumlama.
tafsil: ayr›nt›lar›yla aç›klama, an-
latma.
tahrik: harekete geçirme.
vazife: görev.
vuzuh: aç›kl›k.
Zat: büyüklük ve yücelik sahibi
Allah.
zemin: yeryüzü.
zindan: hapishane.

1. Beni gönderin. (Yusuf Suresi: 45.)

2. Ey Yusuf (Yusuf Suresi: 46.)

3. Beni gönderin Yusuf’a, tâ ki ondan rüyay› tabir etmesini isteyeyim. Onlar da onu gönder-
diler. O, zindana gitti ve dedi: “Ey Yusuf!..”

4. Odur ki, yem yeflil a¤açtan size atefl ç›kar›r. (Yâsin Suresi: 80.)
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• Sonra, o davan›n bir deliline iflaret eder,
1pön†rNn’rG pôné°sûdnG kelimesiyle remzen der: “Ey haflri inkâr

eden adam! A¤açlara bak; k›flta ölmüfl kemikler gibi had-
siz a¤açlar› baharda dirilten, yeflillendiren, hatta her bir
a¤açta yaprak ve çiçek ve meyve cihetiyle üç haflrin nu-
munelerini gösteren bir Zata karfl› inkâr ile, istib’at ile
kudretine meydan okunmaz.”

• Sonra, bir delile daha iflaret eder, der: “Size a¤aç gi-
bi kesif, sakil, karanl›kl› bir maddeden atefl gibi lâtif, ha-
fif, nuranî bir maddeyi ç›karan bir Zattan, odun gibi ke-
miklere atefl gibi bir hayat ve nur gibi bir fluur vermeyi
nas›l istib’at ediyorsunuz?”

• Sonra, bir delile daha tasrih eder, der ki: “Bedevîler
için kibrit yerine atefl ç›karan meflhur a¤ac›n, yeflil iken
iki dal› birbirine sürüldü¤ü vakit atefli yaratan ve rutube-
tiyle yeflil ve hararetiyle kuru gibi iki z›t tabiat› cem edip,
onu buna menfle etmekle, her bir fley, hatta anas›r-› as-
liye ve tabâyi-i esasiye Onun emrine bakar, Onun kuvve-
tiyle hareket eder. Hiç birisi, bafl› bofl olup tabiat›yla ha-
reket etmedi¤ini gösteren bir Zattan, topraktan yap›lan
ve sonra topra¤a dönen insan› topraktan yeniden ç›kar-
mas› istib’at edilmez, isyan ile Ona meydan okunmaz.”

• Sonra, Hazret-i Mûsa Aleyhisselâm›n flecere-i mefl-
huresini hat›ra getirmekle—flu dava-i Ahmediye Aleyhis-
salâtü Vesselâm, Mûsa Aleyhisselâm›n dahi davas›d›r—
enbiyan›n ittifak›na hafî bir ima edip, flu kelimenin icaz›-
na bir letafet daha katar.
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cihet: yön.
dava: iddia; takip edilen fikir, gidi-
len yol.
dava-i Ahmediye: Hz. Peygam-
berin davas›, yolu.
delil: bir fikrin veya hükmün do¤-
rulu¤unu kan›tlayan fley.
emir: buyruk.
enbiya: peygamberler.
had: s›n›r.
hafî: gizli.
hararet: s›cakl›k, ›s›.
haflir: Allah’›n k›yametten sonra
ölüleri diriltip bir yerde toplama-
s›.
Hazret-i Mûsa: bkz. fiah›s Bilgi-
leri, Mûsa (a.s.).
icaz: az sözle çok mana ifade et-
me.
ima: iflaret.
inkâr: inanmama, kabul etme-
me.
istib’at: ak›ldan uzak görme; in-
kâr.
isyan: itaatsizlik, baflkald›rma.
ittifak: fikir birli¤i etme.
kesif: yo¤un, s›k, kat›.
kudret: Allah’›n bütün varl›klar›
kuflatan sonsuz ve s›n›rs›z kuvve-
ti.
lâtif: güzel, narin.
letafet: güzellik, hoflluk.
menfle: kaynak, bir fleyin ç›kt›¤›
yer.
meflhur: tan›nm›fl.
Mûsa: bkz. fiah›s Bilgileri.
numune: örnek.
nur: ayd›nl›k, ›fl›k.
nuranî: nurlu.
remzen: iflaret yoluyla.
rutubet: yafll›k, ›slakl›k.
sakil: a¤›r, çirkin.
flecere-i meflhure: meflhur a¤aç.
fluur: bilinç, anlay›fl, idrak.
tabâyi-i esasiye: toprak, su, hava
gibi temel unsurlar›n yap›lar› ve
özellikleri.
tabiat: bir fleyin yap›s›, yarat›l›fl-
tan gelen temel özellikleri.
tasrih: aç›k aç›k anlatma, belirt-
me.
Zat: büyüklük ve yücelik sahibi
Allah.

aleyhissalâtü vesselâm: ona
salât ve selâm olsun.
aleyhisselâm: selâm ona ol-

sun.
anas›r-› asliye: temel unsur-
lar, ana maddeler.

bedevî: göçebe, çölde çad›r-
da yaflayan.
cem: toplama.

1. Yem yeflil a¤aç. (Yâsin Suresi: 80.)



Dördüncü Ifl›k: ‹caz-› Kur’ânî o derece cami ve harik-
t›r; dikkat edilse görünüyor ki, bazen bir denizi bir ibrik-
te gösteriyor gibi pek genifl ve çok uzun ve küllî düstur-
lar› ve umumî kanunlar›, basit ve âmî fehimlere merha-
meten basit bir cüz’üyle, hususî bir hâdise ile gösteriyor.
Binler misallerinden yaln›z iki misaline iflaret ederiz.

• Birinci misal: Yirminci Sözün Birinci Makam›nda
tafsilen beyan olunan üç ayettir ki, flahs-› Âdem’e talim-i
esma ünvan›yla, nev-i benîâdeme ilham olunan bütün
ulûm ve fünunun talimini ifade eder1 ve Âdem’e melâ-
ikenin secde etmesi ve fleytan›n etmemesi hâdisesiyle
nev-i insana semekten mele¤e kadar ekser mevcudat
musahhar oldu¤u gibi, y›landan fleytana kadar muz›r
mahlûkat›n dahi ona itaat etmeyip düflmanl›k etti¤ini ifa-
de ediyor.2

Hem, kavm-i Mûsa (a.s.), bir bakaray›, bir ine¤i kes-
mekle M›s›r bakarperestli¤inden al›nan ve ‹cl Hâdisesin-
de tesirini gösteren bir bakarperestlik mefkûresinin Mû-
sa Aleyhisselâm›n b›ça¤›yla kesildi¤ini ifade ediyor.3

Hem tafltan su ç›kmas›, çay akmas› ve da¤›l›p yuvar-
lanmas› ünvan›yla tabaka-i türabiye alt›nda olan tafl taba-
kas›, su damarlar›na hazinedarl›k ve topra¤a anal›k etti-
¤ini ifade ediyor.4

• ‹kinci misal: Kur’ân’da çok tekrar edilen k›ssa-i Mû-
sa Aleyhisselâm›n cümleleri ve cüzleridir ki, her bir cüm-
lesi, hatta her bir cüz’ü bir düstur-u küllînin ucu olarak
gösterilmifl ve o düsturu ifade ediyor.

âmî: cahil, bilgisiz.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
bakara: inek.
bakarperest: ine¤e tapan.
bakarperestlik: ine¤e tapma.
beyan: aç›klama, anlatma.
cami: toplayan, içine alan; çok
fleylerle alâkal›.
cüz: parça, k›s›m.
düstur: kanun, kural, prensip.
düstur-u küllî: büyük ve genel
kanun, prensip.
ekser: pek çok.
fehim: anlay›fl.
fünun: fenler, bilimler.
hâdise: olay.
harik: harika.
hazinedar: muhafaza edici, koru-
yucu.
hususî: özel.
icaz-› Kur’ânî: Kur’ân’›n vecizli¤i;
az sözle çok manalar anlatmas›.
‹cl Hâdisesi: Hazret-i Mûsa'n›n is-
railo¤ullar›na Allah'›n emretti¤i
bir ine¤i kestirmesi olay›.
ifade: anlatma.
ilham: Allah taraf›ndan insan›n
kalbine veya zihnine indirilen
mana.
itaat: boyun e¤me, uyma.
kavm-i Mûsa: Hz. Mûsa’n›n kav-
mi.
k›ssa-i Mûsa: Hz. Mûsa’n›n k›ssa-
s›.
küllî: umumî, büyük.
mahlûkat: yarat›klar.
makam: durak.
mefkûre: düflünce, benimsenen
inanç.
melâike: melekler.
melek: Allah’›n nurdan yaratt›¤›
ve Allah’›n emirlerine tam itaat
eden mahlûk.
merhameten: ac›yarak, flefkat
ederek.
mevcudat: varl›klar.
misal: örnek.
musahhar: boyun e¤mifl.
muz›r: zararl›.
nev-i benîâdem: âdemo¤ullar›,
insanl›k.
nev-i insan: insan cinsi, insanl›k.
secde: bafl e¤me.
semek: bal›k.
flahs-› Âdem: Âdem’in (a.s) flahs›.
fleytan: Hz. Âdem’in üstünlü¤ü-
nün kabulü anlam›nda ona secde
edilmesi ile ilgili ‹lâhî emre uyma-
d›¤› için semadan kovulan ve o
zamandan beri Âdemo¤ullar›n›
do¤ru yoldan ç›kartmaktan geri
durmayan lânetlenmifl varl›k.
tabaka: katman.
tabaka-i türabiye: toprak taba-
kas›.

tafsilen: ayr›nt›l› olarak.
talim: ö¤retme, e¤itme.
talim-i esma: isimlerin ö¤re-

tilmesi.
tesir: etki.
ulûm: ilimler.

umumî: genel, herkesi ilgilen-
diren.

ünvan: ad, nam.

1. bkz. Bakara Suresi: 31.
2. bkz. Bakara Suresi: 34.
3. bkz. Bakara Suresi: 67-71.
4. bkz. Bakara Suresi: 60.

648 | SÖZLERY‹RM‹ BEfi‹NC‹ SÖZ



Meselâ, 
1 ÉkMrönU /‹ pørHG o¿ÉneBÉng Énj Firavun vezirine emre-

der ki: “Bana yüksek bir kule yap, semavat›n hâlini rasat
edip bakaca¤›m. Seman›n gidiflat›ndan, acaba Mûsa’n›n
(a.s.) dava etti¤i gibi semada tasarruf eden bir ilâh var
m›d›r?”

‹flte, 
2 ÉkMrönU kelimesiyle ve flu cüz’î hâdise ile, da¤s›z

bir çölde oldu¤undan, da¤lar› arzulayan ve Hâl›k’› tan›-
mad›¤›ndan tabiatperest olup rububiyet dava eden ve
âsâr-› ceberutlar›n› göstermekle ibka-i nam eden, flöhret-
perest olup da¤misal meflhur ehramlar› bina eden ve si-
hir ve tenasuha kail olup cenazelerini mumya edip da¤
misillü mezarlarda muhafaza eden M›s›r firavunlar›n›n
an’anesinde hükümferma bir düstur-u acibi ifade eder.

Meselâ, 
3 n∂pfnónÑpH n∂«pqénæof nΩrƒn«rdÉna gark olan Firavuna der:

“Bugün senin gark olan cesedine necat verece¤im” ün-
van›yla, umum Firavunlar›n tenasuh fikrine binaen cena-
zelerini mumyalamakla maziden al›p müstakbeldeki en-
sal-i atiyenin temaflagâh›na göndermek olan mevtâlûd,
ibretnüma bir düstur-u hayatiyelerini ifade etmekle bera-
ber, flu asr-› ahirde o gark olan firavunun ayn› cesedi ola-
rak keflfolunan bir beden, o mahall-i gark denizinden sa-
hile at›ld›¤› gibi, zaman›n denizinden as›rlar›n mevceleri
üstünde flu as›r sahiline at›laca¤›n›, mu'cizâne bir iflaret-i
gaybiyeyi bir lem’a-i i’caz› ve bu tek kelime bir mu’cize
oldu¤unu ifade eder.
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prensibi.
düstur-u acip: hayret verici düs-
tur, ilginç gelenek.
ehram: M›s›r’da Firavunlar›n pira-
mit fleklindeki mezarlar›.
emir: buyruk.
ensal-i atiye: gelecek kuflaklar,
gelecek nesiller.
fikir: düflünce.
firavun: eski M›s›r hükümdarlar›-
na verilen isim; Hz. Mûsa’n›n (a.s.)
mücadele etti¤i M›s›r hükümdar›.
gark: bo¤ulma.
gidiflat: gidifl tarz›.
hâdise: olay.
hâl: durum.
Hâl›k: her fleyin yarat›c›s› Allah.
Hâmân: Hz. Mûsa zaman›ndaki
M›s›r firavunun yard›mc›s›.
hükümferma: hüküm süren.
ibka-i nam: ismini devam ettir-
me.
ibretnüma: ibretli, ders verici.
ifade: anlatma.
ilâh: tanr›, tap›lan fley.
iflaret-i gaybiye: gelecekte ola-
cak bir hâdiseye yap›lan iflaret.
kail olmak: inanmak.
keflfolunma: ortaya ç›kar›lma,
bulunma.
lem’a-i i’caz: mu’cizelik par›lt›s›.
mahall-i gark: bo¤ulma yeri.
mazi: geçmifl.
meselâ: örne¤in.
meflhur: tan›nm›fl.
mevç: dalga.
mevtâlûd: ölümlü.
mezar: kabir.
misillü: gibi.
mu’cizâne: mu’cizeli bir flekilde.
muhafaza: koruma.
mumyalama: Eski M›s›rl›larda ce-
setlerin çürümemesi için özel
yöntemlerle yap›lan ilâçlama iflle-
mi.
müstakbel: gelecek.
necat: kurtulufl.
rasat: gözetleme.
rububiyet: rabl›k, ilâhl›k.
sahil: deniz kenar›.
sema: gökyüzü.
semavat: gökler.
sihir: büyü.
flöhretperest: flöhret düflkünü.
tabiatperest: her fleyin kendi
kendine oldu¤unu veya tabiat›n
meydana getirdi¤ini iddia eden;
tabiatç›.
tasarruf: diledi¤i gibi kullanma
ve idare etme.
temaflagâh: seyir ve gezinti yeri.
tenasuh: ruhun bir bedenden
baflka bir bedene geçti¤ini iddia
eden görüfl.
umum: bütün.
ünvan: nam.
vezir: hükümdar yard›mc›s›.

an’ane: âdet, gelenek.
âsâr-› ceberut: zulüm ve zor-
bal›k eserleri.
asr-› ahir: son as›r.

beden: vücut.
binaen: -den dolay›, dayana-
rak.
cenaze: ceset, ölü.

ceset: ölü vücut.
cüz’î: küçük, ferdi.
da¤misal: da¤ gibi.
düstur-u hayatiye: hayat

1. Ey Hâmân, bana bir kule yap! (Mü’min Suresi: 36.)
2. Kule.
3. Yunus Suresi: 92.



Meselâ, 
1 rºocnABÉ°nùpf n¿ƒo«rënà°rùnjnh rºocnABÉnærHnG n¿ƒoëuH nòoj benîisrailin,

o¤ullar›n›n kesilip, kad›n ve k›zlar›n› hayatta b›rakmak
bir Firavun zaman›nda yap›lan bir hâdise ünvan›yla, Ya-
hudi milletinin ekser memleketlerde her as›rda maruz ol-
du¤u müteaddit katliamlar›, kad›n ve k›zlar› hayat-› befle-
riye-i sefihânede oynad›klar› rolü ifade eder.

rºo¡ræpe GkÒ/ãnc …'ônJnh 2@ mIƒ'«nM '¤nY ¢pSÉsædG ¢nUnôrMnG rºo¡sfnópénàndnh
GƒofÉnc Éne ¢nùrÄpÑnd nârët°ùdG oºp¡p∏rcnGnh p¿Gnhróo©rdGnh pºrKp’rG »pa n¿ƒoYpQÉn°ùoj
4@ nøj/óp°ùrØoŸrG tÖpëoj n’ *Gnh GkOÉ°nùna¢pVrQn’rG≈pa n¿rƒn©°rùnjnh 3@ n¿ƒo∏nªr©nj
5@pør«nJsône ¢pVrQn’rG≈pa s¿oóp°ùrØoànd pÜÉnà`pµdrG≈pa nπ«/FBGnô°rSpG =∆pænH n‹pG BÉnær«°n†nbnh

6 @ nøj/óp°ùrØoe ¢pVrQn’rG p‘ Grƒnãr©nJ n’nh

Yahudilere müteveccih flu iki hükm-ü Kur’ânî, o mille-
tin hayat-› içtimaiye-i insaniyede dolap hilesiyle çevirdik-
leri flu iki müthifl düstur-u umumîyi tazammun eder ki:
Hayat-› içtimaiye-i befleriyeyi sarsan ve sa’yüameli ser-
maye ile mübareze ettirip, fukaray› zenginlerle çarp›flt›-
ran muzaaf riba yap›p bankalar› tesise sebebiyet veren
ve hile ve hud’a ile cem-i mal eden o millet oldu¤u gibi,
mahrum kald›klar› ve daima zulmünü gördükleri hükû-
metlerden ve galiplerden intikamlar›n› almak için her çe-
flit fesat komitelerine kar›flan ve her nevi ihtilâle parmak
kar›flt›ran yine o millet oldu¤unu ifade ediyor.

amel: ifl, çal›flma, fiil.
as›r: devir, yüzy›l.
benîisrail: ‹srailo¤ullar›.
cem-i mal: mal toplamak.
düstur-u umumî: genel prensip.
ekser: pek çok.
fesat komitesi: sistemli bir flekil-
de bozgunculuk ve kötülük ya-
pan topluluk, çete.
fesat: bozgunculuk.
firavun: eski M›s›r hükümdarlar›-
na verilen isim.
fukara: fakirler.
günah: Allah’›n emirlerine ayk›r›
davran›fl, dinî suç.
hâdise: olay.
haram: yasaklanan fleyler.
hayat-› befleriye-i sefihâne: in-
sanlar›n yaflad›klar› haram ve ya-
sak olan e¤lence hayat›.
hayat-› içtimaiye-i befleriye: in-
sanlara ait olan sosyal hayat.
hayat-› içtimaiye-i insaniye: in-
sanl›¤›n sosyal hayat›.
h›rs: aç gözlülük.
hile: desise, aldatma.
hud’a: aldatma.
hükm-ü Kur’ânî: Kur’ân’›n hük-
mü.
hükûmet: devlet.
ifade: anlatma.
ihtilâl: kar›fl›kl›k, ayaklanma.
intikam: öç alma.
‹srailo¤ullar›: Hz. Mûsa’n›n pey-
gamber olarak gönderildi¤i kavim
mahrum: yoksun, nasipsiz.
maruz olmak: tesiri alt›nda kal-
mak.
memleket: ülke, yurt.
meselâ: örnek olarak.
muzaaf: kat kat.
mübareze: çarp›flma, kavga, mü-
cadele.
müteaddit: birçok, çeflitli.
müteveccih: yönelik.
müthifl: dehfletli, korkunç.
nevi: çeflit, tür.
riba: faiz.
sa’yüamel: emek ve çal›flma.
sebebiyet: sebep olma, icap et-
tirme, gerektirme.
tazammun: içine alma.
tesis: kurma.
Tevrat: Hz. Mûsa’ya (a.s.) indiril-
mifl olan ‹lâhî kitap.
ünvan: ad, flöhret.
zulüm: haks›zl›k, eziyet; kötülük
yaparak zarar verme.

1. K›zlar›n›z› sa¤ b›rak›p yeni do¤an erkek çocuklar›n›z› kesiyorlard›. (Bakara Suresi: 49.)
2. Sen Yahudileri, hayata karfl› insanlar›n en h›rsl›s› olarak bulursun. (Bakara Suresi: 96.)
3. Onlar›n ço¤unun günaha, zulme ve haram yemeye koflufltuklar›n› görürsün. Ne kötü bir
fleydir o yapt›klar›! (Mâide Suresi: 62.)
4. Onlar yeryüzünde hep bozgunculu¤a koflarlar. Allah ise bozguncular› sevmez. (Mâide Sure-
si: 64.)
5. ‹srailo¤ullar›na Tevrat’ta flöyle bildirdik: “Siz yeryüzünde iki kere fesat ç›karacaks›n›z. (‹sra
Suresi: 4.)
6. Bozgunculuk yaparak yeryüzünü fesada vermeyin. (Bakara Suresi: 60; A’raf Suresi: 74.)
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Meselâ, 
1 närƒnŸrG oƒsæ`nªnàna “E¤er do¤ru iseniz, mevti isteyi-

niz. Hiç istemeyeceksiniz.” ‹flte meclis-i Nebevîde küçük
bir cemaatin cüz’î bir hâdise ünvan›yla, milel-i insaniye
içinde h›rs-› hayat ve havf-› mematla en meflhur olan mil-
let-i Yehudun tâ k›yamete kadar lisan-› hâlleri, mevti is-
temeyece¤ini ve hayat h›rs›n› b›rakmayaca¤›n› ifade
eder.

Meselâ, 
2 oánænµ°rùnŸrGnh oásd uòdG oºp¡r«n∏nY rânHpöoV , flu ünvanla o

milletin mukadderat-› istikbaliyesini umumî bir surette
ifade eder. ‹flte flu milletin seciyelerinde ve mukaddera-
t›nda münderiç olan flöyle müthifl desatir içindir ki,
Kur’ân, onlara karfl› pek fliddetli davran›yor. Dehfletli sil-
le-i tedip vuruyor.

‹flte flu misallerden k›ssa-i Mûsa Aleyhisselâm ve benî-
israilin sair cüzlerini ve sair k›ssalar›n› bu k›ssaya k›yas
et. fiimdi, flu Dördüncü Ifl›ktaki i’cazî lem’a-i icaz gibi
Kur’ân’›n basit kelimatlar›n›n ve cüz’î mebhaslar›n›n ar-
kalar›nda pek çok lemaat-› i’caziye vard›r; arife iflaret ye-
ter.

Beflinci Ifl›k: Kur’ân’›n makas›d ve mesail, maani ve
esalip ve letaif ve mehasin cihetiyle camiiyet-i harikas›-
d›r.

Evet, Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n surelerine ve ayetleri-
ne ve hususan surelerin fatihalar›na; ayetlerin mebde ve
maktalar›na dikkat edilse, görünüyor ki, belâgatlerin
bütün enva›n›, fezail-i kelâmiyenin bütün aksam›n›, ulvî 
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cihet: yön.
cüz: k›s›m, parça.
cüz’î: parçaya ait olan; küçük.
damga: mühür.
dehflet: ürkütücü, fliddetli.
desatir: kurallar, prensipler.
enva: türler, çeflitler.
esalip: üslûplar, anlat›m tarzlar›
ve flekilleri.
fatiha: bafllang›ç, aç›l›fl k›sm›.
fezail-i kelâmiye: sözün üstün-
lükleri.
hâdise: olay.
havf-› memat: ölüm korkusu.
h›rs: açgözlülük.
h›rs-› hayat: yaflama h›rs›.
hususan: bilhassa, özellikle.
i’cazî: mu’cizeli¤e dair.
ifade: anlatma.
kelimat: kelimeler.
k›ssa: ibret verici hikâye.
k›ssa-i Mûsa: Hz. Mûsa’n›n k›ssa-
s›.
k›yamet: dünyan›n sonu.
k›yas: karfl›laflt›rma.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm.
lemaat-› i’caziye: mu’cizelik pa-
r›lt›lar›.
lem’a-i icaz: vecizlik par›lt›s›; az
sözle çok mana ifade etmenin
par›lt›s›.
letaif: güzellikler, hoflluklar.
lisan-› hâl: hâl ve davran›fl dili.
maani: manalar.
makas›d: maksatlar, gayeler,
amaçlar.
makta: durak yeri.
mebde: bafllang›ç.
mebhas: bahisler, konular.
meclis-i Nebevî: Peygamberimi-
zin bulundu¤u (a.s.m.) meclisi.
mehasin: güzellikler.
mesail: meseleler, konular.
meselâ: örnek olarak.
meflhur: tan›nm›fl.
mevt: ölüm.
milel-i insaniye: insan milletleri.
millet-i Yehud: Yahudi milleti.
misal: örnek.
mukadderat: al›n yaz›s›.
mukadderat-› istikbaliye: gele-
cekle ilgili takdir olunan fleyler.
münderiç: içinde bulunan.
müthifl: dehfletli, korkunç.
sair: di¤er, baflka.
seciye: huy, karakter.
sille-i tedip: edeplendirme toka-
d›.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
suret: flekil.
ulvî: yüce.
umumî: genel.
ünvan: ad, nam, ün, flöhret.
zillet: afla¤›l›k, horluk, alçakl›k.

aksam: k›s›mlar.
arif: bilen, anlay›fl› ileri dere-
cede olan.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.

belâgat: sözün düzgün, ku-
sursuz, yerinde ve hâlin ve
makam›n icab›na göre söy-
lenmesi.
benîisrail: israilo¤ullar›, Yahu-

diler.
camiiyet-i harika: harika bir
flekilde bir çok hakikati ve
manay› toplamak.
cemaat: topluluk.

1. Bakara Suresi: 94.

2. Onlar›n üzerine bir zillet ve yoksulluk damgas› vuruldu. (Bakara Suresi: 61.)



üslûplar›n bütün esnaf›n›, mehasin-i ahlâk›yenin bütün
efrad›n›, ulûm-u kevniyenin bütün fezlekelerini, maarif-i
‹lâhiyenin bütün fihristelerini, hayat-› flahsiye ve içtima-
iye-i befleriyenin bütün nafi düsturlar›n› ve hikmet-i âli-
ye-i kâinat›n bütün nuranî kanunlar›n› cem’ etmekle be-
raber, hiçbir müflevvefliyet eseri görünmüyor. Elhak, o
kadar ecnas-› muhtelifeyi bir yerde toplay›p bir münaka-
fla, bir kar›fl›k ç›kmamak, kahhar bir nizam-› i’cazînin ifli
olabilir.

Elhak, bütün bu camiiyet içinde flu intizam ile beraber
geçmifl yirmi dört adet Sözlerde izah ve ispat edildi¤i gi-
bi, cehl-i mürekkebin menflei olan adiyat perdelerini kes-
kin beyanat›yla y›rtmak, âdet perdeleri alt›nda gizli olan
harikulâdeleri ç›kar›p göstermek ve dalâletin menba›
olan tabiat ta¤utunu, bürhan›n elmas k›l›c›yla parçala-
mak ve gaflet uykusunun kal›n tabakalar›n› ra’dmisal
sayhalar›yla da¤›tmak ve felsefe-i befleriyeyi ve hikmet-i
insaniyeyi âciz b›rakan kâinat›n t›ls›m-› mu¤lâk›n› ve hil-
kat-i âlemin muamma-i acibesini fetih ve keflif etmek, el-
bette hakikatbin ve gaybaflina ve hidayetbahfl ve haknü-
ma olan Kur’ân gibi bir mu’cizekâr›n harikulâde iflleridir.

Evet, Kur’ân’›n ayetlerine insaf ile dikkat edilse, görü-
nüyor ki, sair kitaplar gibi bir iki maksad› takip eden ted-
ricî bir fikrin silsilesine benzemiyor; belki, def’î ve anî bir
tavr› var ve ilka olunuyor bir gidiflat› var ve beraber ge-
len her bir taifesi müstakil olarak uzak bir yerden ve ga-
yet ciddî ve ehemmiyetli bir muhaberenin tek tek, k›sa
k›sa bir surette geldi¤inin niflan› var.

âciz: zavall›, güçsüz.
adiyat: s›radan fleyler, al›fl›lm›fl
fleyler.
anî: bir anda.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
beyanat: aç›klamalar.
bürhan: delil.
camiiyet: toplay›c› ve kuflat›c›l›k.
cehl-i mürekkep: bilmemekle
beraber bilmedi¤ini de bilme-
mek.
cem etmek: toplamak.
dalâlet: do¤ru yoldan ayr›lma,
azma.
def’î: birden bire, ani.
düstur: kaide, kural.
ecnas-› muhtelife: çeflitli cinsler.
efrat: fertler.
ehemmiyet: önemli olma.
elhak: hakk›n tâ kendisi, gerçek-
ten.
elmas: sertli¤iyle bilinen k›ymetli
bir mücevher.
eser: niflan, iz.
esnaf: s›n›flar.
felsefe-i befleriye: insanlar›n ge-
lifltirip ortaya koydu¤u fikirler.
fetih: açma.
fezleke: netice, özet.
fihriste: bir fleyin içinde nelerin
bulundu¤unu gösteren özet liste.
fikir: düflünce.
gaflet: Allah’tan uzaklafl›p nefsi-
nin arzular›na dalma.
gaybaflina: gayb› bilen, görün-
meyenden haberi olan.
gayet: çok, son derece.
gidiflat: gidifl tarz›, gidifller.
hakikatbin: hakikati gören.
haknüma: gerçe¤i ve do¤ruyu
gösteren.
harikulâde: ola¤anüstü.
hayat-› içtimaiye-i befleriye: in-
sanl›¤›n toplum hayat›.
hayat-› flahsiye: flahsî hayat.
hidayet-bahfl: hidayet veren.
hikmet-i âliye-i kâinat: kâinat›n
yüksek hikmeti, bilgisi.
hikmet-i insaniye: insanlar›n ke-
flifleri, ortaya koydu¤u ilimler.
hilkat-i âlem: âlemin yarat›l›fl›.
ilka: vahiyle indirilme, kalbe b›ra-
k›lma.
insaf: merhamet ve adalet s›n›r-
lar› içinde hareket.
intizam: düzenlilik.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
izah: aç›klama.
kahhar: üstün ve karfl› konulmaz.
kâinat: yarat›lm›fl her fley, varl›k-
lar.
keflfetmek: gizli bir fleyi meyda-
na ç›karma.

maarif-i ‹lâhiye: ‹lâhî bilgiler.
maksat: gaye, amaç.
mehasin-i ahlâk›ye: ahlâk ve
huy güzelli¤i.
menba: kaynak.
menfle’: esas, kaynak.
muamma-i acibe: hayret ve-
rici, bilinmeyen s›r.
mu’cizekâr: mu’cize göste-
ren.
muhabere: haberleflme.
münakafla: tart›flma.
müstakil: ba¤›ms›z, bafll› ba-
fl›na.

müflevvefliyet: kar›fl›kl›k.
nafi: faydal›, yararl›.
niflan: iz, belirti.
nizam-› i’cazî: mu’cize olan
düzen.
nuranî: nurlu, ayd›nl›k.
ra’dmisal: gök gürültüsü gibi.
sair: di¤er, baflka.
sayha: nâra, seslenifl, kükre-
yifl.
silsile: zincir.
suret: flekil.
tabaka: katman.
tabiat ta¤utu: tabiat putu.

Allah’›n yarat›c›l›¤›n› inkâr
edenlerin yarat›c› bir güç ola-
rak gördükleri, içinde yaflad›-
¤›m›z do¤a ve madde âlemi.
taife: bölük, tak›m.
tav›r: vaziyet.
tedricî: yavafl yavafl, derece
derece.
t›ls›m-› mu¤lâk: anlafl›lmas›
zor s›r.
ulûm-i kevniye: kâinat ve
dünya ile ilgili ilimler.
üslûp: ifade tarz›, anlat›m
flekli.
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Evet, Kâinat›n Hâl›k›ndan baflka kim var ki, bu dere-
ce kâinat ve Hâl›k-› Kâinat‘lâ ciddî alâkadar bir muhabe-
reyi yapabilsin, hadsiz derece haddinden ç›k›p Hâl›k-›
Zülcelâl’i kendi keyfiyle söylefltirsin, kâinat› do¤ru olarak
konufltursun.

Evet, Kur’ân’da, Kâinat Sâniinin pek ciddî ve hakikî
ve ulvî ve hak olarak konuflmas› ve konuflturmas› görü-
nüyor. Taklidi ima edecek hiçbir emare bulunmuyor. O
söyler ve söylettirir. Farz-› muhal olarak, Müseylime gibi
hadsiz derece haddinden ç›k›p taklitkârâne o izzet ve ce-
berut sahibi olan Hâl›k-› Zülcelâl’ini kendi fikriyle konufl-
turup ve kâinat› onunla konufltursa, elbette binler taklit
emareleri ve binler sahtekârl›k alâmetleri bulunacakt›r.
Çünkü, en pest bir hâlinde, en yüksek tavr› tak›nanlar›n
her hâleti taklitçili¤ini gösterir. ‹flte flu hakikati kasem ile

ilân eden, @ …'ƒnZÉnenh rºoµoÑpMÉn°U sπ°nV Éne @ …'ƒng GnPpG pºrésædGnh
1≈'Mƒoj l»rMnh s’pG nƒog r¿pG @ …'ƒn¡rdG pønY o≥p£rænjÉnenh ’ya bak, dikkat

et...

Üçüncü fiua

Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n ihbarat-› gaybiyesi ve her
as›rda flebabiyetini muhafaza etmesi ve her tabaka insa-
na muvaf›k gelmesiyle hâs›l olan i’cazd›r.

fiu fiua›n Üç Cilvesi var.
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izzet: fleref, yücelik.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar;
yarat›lm›fl her fley
kasem: yemin.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm.
muhabere: haberleflme.
muhafaza: koruma.
muvaf›k: uygun, yerinde, denk.
pest: alçak, afla¤›.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
flebabiyet: gençlik, tazelik.
flua: ›fl›n, ›fl›k teli.
tabaka: s›n›f, k›s›m.
taklit: benzetmeye çal›flma.
taklitkârâne: taklit ederek.
tav›r: davran›fl.
ulvî: yüce.

alâkadar: ilgili, alâkal›.
alâmet: iz, iflaret.
as›r: yüzy›l, devir
ceberut: büyüklük ve hafl-
met.
cilve: tecelli, görünme.
emare: iflaret, belirti.
emare: iflaret, iz.
farz-› muhal: olmayacak fleyi
olacakm›fl gibi düflünme.

fikir: düflünce.
had: yetki, de¤er.
haddinden ç›kmak: yetkisi
d›fl›nda bir fley yapmak.
hadsiz: s›n›rs›z
hakikat: gerçek.
hakikî: gerçek, do¤ru.
hâlet: hâl, durum.
Hâl›k: her fleyi yoktan yara-
tan Allah.

Hâl›k-› Kâinat: kâinat›n yara-
t›c›s› Allah.
Hâl›k-› Zülcelâl: sonsuz celâl
sahibi yarat›c› olan Allah.
hâs›l: ortaya ç›kan, beliren.
i’caz: mu’cizelik, harika olufl.
ihbarat-› gaybiye: gayptan
haber vermeler.
ilân: aç›klama.
ima: iflaret.

1. Kayan y›ld›za yemin olsun • ki, Peygamberiniz ne flaflt›, ne de bat›la inand›. • O kendi key-
fine göre de konuflmaz. • O ancak kendisine vahyolunan› söyler. (Necm Suresi: 1-4.)
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‹hbarat-› gaybiyesidir. fiu Cilvenin Üç fiavk› var.

Birinci fiavk: Maziye ait ihbarat-› gaybiyesidir.

Evet, Kur’ân-› Hakîm, bilittifak ümmî ve emin bir za-
t›n lisan›yla zaman-› Âdem’den tâ Asr-› Saadete kadar,
enbiyalar›n mühim hâlât›n› ve ehemmiyetli vukuat›n› öy-
le bir tarzda zikrediyor ki, Tevrat ve ‹ncil gibi kitaplar›n
tasdiki alt›nda gayet kuvvet ve ciddiyetle ihbar ediyor.
Kütüb-ü salifenin ittifak ettikleri noktalarda muvafakat
etmifltir. ‹htilâf ettikleri bahislerde, musahhihâne haki-
kat-i vak›ay› faslediyor. Demek, Kur’ân’›n nazar-› gayp-
binîsi, o kütüb-ü salifenin umumunun fevkinde, ahval-i
maziyeyi görüyor ki, ittifakî meselelerde musadd›kane
onlar› tezkiye ediyor, ihtilâfî meselelerde musahhihâne
onlara faysal oluyor. Hâlbuki, Kur’ân’›n vukuat ve ah-
val-i maziyeye dair ihbarat› aklî bir ifl de¤il ki, ak›l ile ih-
bar edilsin; belki, semaa mütevakk›f nakildir. Nakil ise,
k›raat ve kitabet ehline mahsustur. Dost ve düflman›n it-
tifak›yla, k›raatsiz, kitabetsiz, emanetle maruf, ümmî lâ-
kab›yla mevsuf bir zata nüzul ediyor.

Hem o ahval-i maziyeyi öyle bir surette ihbar eder ki,
bütün o ahvali görür gibi bahseder. Çünkü, uzun bir hâ-
disenin ukde-i hayatiyesini ve ruhunu al›r, maksad›na
mukaddeme yapar. Demek, Kur’ân’daki fezlekeler, hulâ-
salar gösteriyor ki, bu hulâsa ve fezlekeyi gösteren, bü-
tün maziyi bütün ahvali ile görüyor. Zira, bir zat›n bir
fende veya bir sanatta mütehass›s oldu¤u, hulâsal› bir 

ahval: hâller, durumlar, olaylar.
ahval-i maziye: geçmifle ait hâl-
ler.
aklî: akla dayanan.
Asr-› Saadet: Peygamberimiz Hz.
Muhammed’in (a.s.m.) peygam-
ber olarak dünyada bulundu¤u
devir.
bahis: konu.
bilittifak: ittifakla, uyuflarak, be-
raberce.
cilve: görünüm, görüntü, görü-
nüfl.
ehemmiyet: önemli.
ehil: kabiliyetli, konusunda uz-
man.
emanetle maruf: güvenilir olma-
s› ile bilinen.
emin: güvenilir.
enbiya: nebîler, peygamberler.
fasletme: ay›rma, sonuçland›r-
ma.
faysal: kesin hüküm veren; karar.
fen: uygulamal› bilimlerin genel
ad›.
fevkinde: üstünde, üzerinde.
fezleke: netice, özet.
gayet: son derece.
hâdise: olay.
hakikat-i vak›a: olay›n do¤rusu,
asl›.
hâlât: hâller, durumlar.
hulâsa: bir fleyin özü, esas›.
ihbar: haber verme, bildirme.
ihbarat: haber vermeler.
ihbarat-› gaybiye: gayptan ha-
ber vermeler.
ihtilâf: fikir ayr›l›¤›, uyuflmazl›k.
ihtilâfî: uyuflmazl›k, üzerinde ih-
tilâf edilen.
‹ncil: Hazret-i ‹sa’ya (a.s.) gönde-
rilmifl olan ‹lâhî kitap.
ittifak etmek: birleflmek.
ittifakî meseleler: üzerinde gö-
rüfl birli¤i yap›lan konular.
k›raat: okuma.
k›raatsiz kitabetsiz: okuma yaz-
mas› olmadan.
kitabet: yazma.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
kütüb-ü salife: daha önce gön-
derilen kutsal kitaplar.
lâkap: ünvan, isim.
lisan: dil.
mahsus: has olan, özel.
maksat: gaye, amaç
mazi: geçmifl zaman.
mesele: problem, konu.

mevsuf: vas›flanan, nitelendi-
rilen.
mukaddeme: bafllang›ç, girifl.
musadd›kane: tasdik ederek,
onaylayarak.
musahhihâne: tashih eder,
yanl›fllar› düzeltir bir flekilde.
muvafakat: uyma, uygunluk.
mühim: önemli.
mütehass›s: uzman.
mütevakk›f: bir fleye ba¤l›
olan, dayanan.
nakil: kaynaklara dayanarak
aktarmak.

nazar-› gaypbinî: gizli olan
her fleyi gören bak›fl.
nüzul: inme, indirilme.
ruh: hayat›n temeli ve sebebi
olan can, bedenin hayat gücü
maddî olmayan öz cevher.
sema: iflitme, duyma.
suret: flekil, tarz.
flavk: ›fl›k, par›lt›.
tarz: biçim, flekil.
tasdik: do¤rulama.
Tevrat: Hz. Mûsa’ya (a.s.) indi-
rilmifl olan ‹lâhî kitap.
tezkiye etme: temize ç›kar-

ma, ar›nd›rma.
ukde-i hayatiye: hayatla ilgi-
li esas s›r, hayat›n en önemli
dü¤üm noktas›.
umum: bütün, hepsi.
ümmî: her hangi bir e¤itim
almam›fl, okuma yazmas› ol-
mayan.
vukuat: hâdiseler, olaylar,
vak’alar, olmufl bitmifl fleyler.
zaman-› Âdem: Hz. Âdem za-
man›.
zat: kifli.
zikir: anma.
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sözle, fezlekeli bir sanatç›kla, o flah›slar›n maharet ve
melekelerini gösterdi¤i gibi; Kur’ân’da zikrolunan vuku-
at›n hulâsalar› ve ruhlar› gösteriyor ki, onlar› söyleyen,
bütün vukuat› ihata etmifl, görüyor, tabir caiz ise, bir ma-
haret-i fevkalâde ile ihbar ediyor.

‹kinci fiavk: ‹stikbale ait ihbarat-› gaybiyesidir.

fiu k›s›m ihbarat›n çok enva› var. Birinci k›s›m hususî-
dir, bir k›s›m ehl-i keflif ve velâyete mahsustur. Meselâ

Muhyiddin-i Arabî, 
1 oΩhtôdG pânÑp∏oZ @ = B⁄G suresinde pek çok

ihbarat-› gaybiyeyi bulmufltur. ‹mam-› Rabbanî, surelerin
bafl›ndaki mukattaat-› huruf ile çok muamelât-› gaybiye-
nin iflaretlerini ve ihbarat›n› görmüfltür ve hakeza... Ule-
ma-i bât›n için Kur’ân, bafltan bafla ihbarat-› gaybiye
nev’indendir. Biz ise, umuma ait olacak bir k›sm›na ifla-
ret edece¤iz. Bunun da pek çok tabakat› var; yaln›z bir
tabakadan bahsedece¤iz.

‹flte, Kur’ân-› Hakîm, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü
Vesselâma der: (HAfi‹YE)

*G nABÉ°nT r¿pG nΩGnônërdG nópér°ùnŸrG søo∏oNrónànd 2@ w≥nM $G nórYnh s¿pG rôpÑ°rUÉna
nπn°SrQnG …=pòsdGnƒog 3@ n¿ƒoaÉnînJ n’ nøj/ô°uün≤oenh rºoµ°nSoDhoQ nÚ/≤u∏nfio nÚ/æpenG
røpe rºognh 4@ /¬u∏`oc pøjpqódG n¤nY o√nôp¡r¶o«pd pq≥n◊r G pøj/Onh …'óo¡rdÉpH o¬ndƒo°SnQ
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ihata: kuflatma.
ihbar: haber verme, bildirme.
ihbarat: bildirmeler, haber ver-
meler.
ihbarat-› gaybiye: gayptan ha-
ber vermeler.
‹mam-› Rabbanî: 1564-1624 ara-
s›nda Hindistan’da yaflay›p ‹slâ-
miyete büyük hizmetler yapm›fl
müceddit. bkz. fiah›s Bilgileri.
inflaallah: Allah izin verirse.
istikbal: gelecek zaman.
izah: aç›klama.
k›s›m: bölüm, parça.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
ma¤lûp: yenilmifl.
maharet: ustal›k.
maharet-i fevkalâde: ola¤anüs-
tü, benzersiz bir ustal›k.
mahsus: has olan, özel.
meleke: el al›flkanl›¤› ve ustal›k.
Mescid-i Haram: Mekke-i Müker-
reme’de, içinde Kâbe’nin bulun-
du¤u en büyük, mukaddes iba-
det yeri.
meselâ: misal, örnek olarak.
muamelât-› gaybiye: gaybî olan,
görünmeyen iflleyifller.
Muhyiddin-i Arabî: H.560.da En-
dülüs’te do¤mufltur. Büyük mu-
tasavv›f ve büyük âlim ‹bni Arabî-
nin 400 den fazla kitab› var-
d›r.638’de fiam’da vefat etmifltir.
bkz. fiah›s Bilgileri.
mukattaat-› huruf: sure baflla-
r›nda bulunan ve ‹lâhî flifre özelli-
¤ini tafl›yan harfler.
müellif: telif eden, yazan.
nev(i): cins, tür; çeflit.
niyet: bir ifli yapmay› önceden
düflünme; karar verme.
resul: Allah’›n elçisi, peygamber.
ruh: hayat›n temeli ve sebebi
olan can, bedenin hayat gücü
maddî olmayan öz cevher.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
flavk: ›fl›k.
tab: kitap basma.
tabaka: katman.
tabakat: tabakalar, katmanlar.
tabir caiz ise: söz yerinde ise.
tefsir: Kur’ân-› Kerîm’i aç›klamak
maksad›yla yaz›lan kitap.
ulema-i bât›n: her bir ayetin giz-
li manalar›n›n oldu¤unu bilen ve
savunan âlimler.
umum: bütün.
vaat: söz verme.
velâyet: velîlik, Allah dostlu¤u.
vukuat: vak’alar, olaylar.
zikir olunan: bildirilen.

ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
bahis: üzerinde konuflulan
konu.
ehl-i keflif: baz› gizli s›rlar› Ce-
nab-› Hakk›n lütuf ve ihsan›

ile bilen velîler.
emniyet: eminlik, güvenlik.
enva: türler, çeflitler.
fezleke: netice, özet.
gayp: gizli olan.
hakeza: bunun gibi.

hafliye: dipnot, aç›klay›c› yaz›.
hazine: define.
hidayet: do¤ru olan.
hulâsa: bir fleyin özü, esas›.
hususî: bir fleye özel, bir kifli-
ye has olan.

1. Elif lâm mim. • Rumlar ma¤lûp düfltüler. (Rum Suresi: 1-2.)

2. Sabret, flüphesiz Allah’›n vaadi hakt›r. (Rum Suresi: 60; Mü’min Suresi: 55, 77.)

3. ‹nflaallah hepiniz emniyet içinde ve saçlar›n›z› t›rafl etmifl veya k›saltm›fl olarak Mescid-i Ha-
rama gireceksiniz. (Fetih Suresi: 27.)

4. Bütün dinlere üstün k›lmak üzere Resulünü hidayet ve hak din ile gönderen Odur. (Fetih
Suresi: 28.)

HAfi‹YE: Bu gayptan haber veren ayetler pek çok tefsirlerde izah edil-
mesinden ve eski harfle tab etmek niyeti müellifine verdi¤i acelelik hata-
s›ndan, burada izahs›z ve o k›ymettar hazineler kapal› kald›lar.



oöpürÑoà°nùna 1@ oôren’rG ! nÚ/æp°S p™r°†pH /‘ @ n¿ƒoÑp∏r¨n«°nS rºp¡pÑn∏nZ pór©nH
/¬pH ¢oüsHnônànf lôpYÉn°T n¿ƒodƒo≤nj rΩnG 2@ o¿ƒoàrØnŸrG oºoµpqj nÉpH @ n¿hoöpürÑojnh
*Gnh 3@ nÚ/°üuHnônàoŸrG nøpe rºoµn©ne pqÊpÉna Gƒ°oüsHnônJ rπob @ p¿ƒoænŸrG nÖrjnQ
o√rƒsænªnànj røndnh 5@ Gƒo∏n©rØnJ røndnh Gƒo∏n©rØnJ rºnd r¿pÉna 4@ ¢pSÉsædG nøpe n∂oª°pür©nj
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12@ ÉkærenG rºp¡parƒnN pór©nH røpe

gibi çok ayat›n ifade etti¤i ihbarat-› gaybiyedir ki, aynen
do¤ru olarak ç›km›flt›r. ‹flte pek çok itirazat ve tenkidata
maruz ve en küçük bir hatas›ndan dolay› davas›n›
kaybedecek bir zat›n lisan›ndan böyle tereddütsüz, 

âlem: cihan.
and: yemin.
ayat: Kur’ân ayetleri.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
cihat: cihetler, yönler.
cin: gözle görünmez, lâtif cisim-
lerden ibaret bir yarat›k.
cinnet: delilik.
dava: savunulan düflünce.
delil: bir davay›, meseleyi ispat
eden kan›t.
emniyet: eminlik, güven, korku-
suzluk.
felâket: musibet, büyük belâ.
hâkim: her fleye hükmeden.
hamd: medih, özgü.
ifade: anlatma.
ihbarat-› gaybiye: gayptan ha-
ber vermeler.
iman: inanç, itikat.
itirazat: itirazlar.
izzet: fleref.
kâfir: Allah’› inkâr eden, dinsiz.
lisan: dil.
ma¤lûbiyet: yenilgi.
mahsus: has olan, özel.
mü’min: inanan.
nefis: insandaki bedenî canl›l›k;
yeme, içme, flehvet gibi biyolojik
ihtiyaçlara duyulan tabiî istek.
Rahman: rahmeti bütün herkese
yay›lan ve bütün yarat›lm›fllar›n
r›z›klar›n› ve geçim flekillerini içi-
ne alan rahmetin sahibi Allah.
tenkidata maruz: tenkit ve elefl-
tirilere u¤ram›fl.
vaat: söz verme.
zat: kifli.

insanlar ve cinler bir araya toplan›p da hepsi birbirine yard›mc› olsalar, yine de onun benze-
rini getiremezler. (‹sra Suresi: 88.)

9. Allah öyle bir topluluk getirir ki, Allah onlar› sever, onlar da Allah’› sever. Onlar mü’minle-
re karfl› alçak gönüllü, kâfirlere karfl› izzet sahibidirler; Allah yolunda cihad ederler ve dil uza-
tanlar›n k›namas›ndan da korkmazlar. (Mâide Suresi: 54.)

10. De ki: Hamd Allah’a mahsustur; O size delillerini gösterecek, siz de onlar› tan›yacaks›n›z.
(Neml Suresi: 93.)

11. De ki: O Rahman’d›r; Ona inand›k ve Ona güvendik. Kimin apaç›k bir sap›kl›k içinde oldu-
¤unu yak›nda bileceksiniz. (Mülk Suresi: 29.)

12. Sizden iman edip güzel ifller yapanlara Allah vaat etmifltir ki, kendilerinden önceki
mü’minleri nas›l kâfirlerin yerine getirdiyse, onlar› da flimdiki kâfirlerin yerine, yeryüzünde
hâkim k›lacak, onlar için raz› oldu¤u ‹slâm dinini onlar›n kalplerinde sa¤lamlaflt›racak ve kor-
kular›n› emniyete çevirecektir. (Nur Suresi: 55.)

1. Fakat bu ma¤lûbiyetlerinden
sonra, birkaç y›l içinde galip gele-
ceklerdir. Hüküm Allah’›nd›r.
(Rum Suresi: 3-4.)
2. Yak›nda sen de göreceksin, on-
lar da görecekler: • Hanginiz cin-
nete u¤ram›fl? (Kalem Suresi: 5-6.)
3. Yoksa onlar “O bir flairdir; biz
onun bafl›na gelecek felâketi
bekliyoruz” mu diyorlar? • Sen
“Bekleyedurun,” de. “Ben de si-
zinle bekliyorum.” (Tur Suresi: 30-
31.)
4. Allah seni insanlardan korur.
(Mâide Suresi: 67.)
5. E¤er bunu yapamazsan›z—ki
asla yapamayacaks›n›z. (Bakara
Suresi: 24.)
6. Ölümü asla isteyemezler. (Ba-
kara Suresi: 95.)
7. Onlara, gerek içinde yaflad›kla-
r› âlemin her taraf›nda, gerekse
kendi nefislerinde ayetlerimizi
gösterece¤iz—tâ ki Kur’ân’›n hak
oldu¤u onlara iyice aç›klanm›fl ol-
sun. (Fuss›let Suresi: 53.)
8. De ki: And olsun, e¤er bu
Kur’ân’›n benzerini getirmek için
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kemal-i ciddiyet ve emniyetle ve kuvvetli bir vüsuku ihsas
eden bir tarzda, böyle ihbarat-› gaybiye kat’iyen gösterir
ki, o zat, Üstad-› Ezelî’sinden ders al›yor, sonra söylüyor.

Üçüncü fiavk: Hakaik-› ‹lâhiyeye ve hakaik-› kevniye-
ye ve umur-u uhreviyeye dair ihbarat-› gaybiyesidir.

Evet, Kur’ân’›n hakaik-› ‹lâhiyeye dair beyanat› ve t›l-
s›m-› kâinat› fethedip ve hilkat-i âlemin muammas›n›
açan beyanat-› kevniyesi, ihbarat-› gaybiyenin en mühi-
midir. Çünkü, o hakaik-› gaybiyeyi, hadsiz dalâlet yollar›
içinde istikametle onlar› gidip bulmak, akl-› beflerin kâr›
de¤ildir ve olamaz. Beflerin en dâhî hükemalar› o mesa-
ilin en küçü¤üne ak›llar›yla yetiflmedi¤i malûmdur.

Hem, Kur’ân, gösterdi¤i o hakaik-› ‹lâhiye ve o haka-
ik-› kevniyeyi beyandan sonra ve safâ-i kalp ve tezkiye-i
nefisten sonra ve ruhun terakkiyat›ndan ve akl›n tekem-

mülünden sonra, beflerin ukulü, 
1 nârbnón°U deyip o haka-

ik› kabul eder. Kur’ân’a, 
2 *G n∑nQnÉH der. Bu k›sm›n k›smen

On Birinci Sözde izah ve ispat› geçmifltir, tekrara hacet
kalmam›flt›r. Amma ahval-i uhreviye ve berzahiye ise,
çendan akl-› befler kendi bafl›yla yetiflemiyor, göremiyor;
fakat, Kur’ân’›n gösterdi¤i yollar ile onlar› görmek dere-
cesinde ispat ediyor. Onuncu Sözde, Kur’ân’›n flu ihba-
rat-› gaybiyesi ne derece do¤ru ve hak oldu¤u izah ve is-
pat edilmifltir; ona müracaat et.
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haber vermeler.
ihsas: hissettirme.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
istikamet: do¤ruluk.
izah: aç›klama.
kat’iyen: kesin olarak.
kemal-i ciddiyet: tam bir ciddi-
yet.
k›smen: k›smî olarak.
malûm: bilinen.
mesail: meseleler.
muamma: anlafl›lmayan.
mübarek: feyizli, bereketli.
mühim: önemli.
ruh: hayat›n temeli ve sebebi
olan can, bedenin hayat gücü
maddî olmayan öz cevher.
safâ-i kalp: kalp ferahl›¤›.
flavk: ›fl›k.
tarz: biçim, suret.
tekemmül: olgunlaflma, kemale
erme.
terakkiyat: yükselifller, ilerleme-
ler.
tezkiye-i nefis: nefsi kötülükler-
den ar›nd›rma.
t›ls›m-› kâinat: evrenin gizli s›rr›.
umur-u uhreviye: ahirete dair ifl-
ler.
Üstad-› Ezelî: varl›¤›n›n bafllang›c›
olmayan, bütün ilim ve bilgilerin,
marifetlerin ö¤reticisi olan Allah.
vüsuk: sa¤lam, kuvvetli inanç.
zat: kifli.

ahval-i berzahiye: berzah
âleminin hâlleri.
ahval-i uhreviye: ahiret hâl-
leri.
akl-› befler: insan akl›.
befler: insanl›k.
beflerin ukulü: insan›n akl›.
beyan: anlatma.
beyanat: aç›klamalar.
beyanat-› kevniye: yarat›l›fla

ait aç›klamalar.
çendan: gerçi.
dâhî: son derece zeki, anla-
y›fll›, uyan›k.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lmak.
fetih: açma.
hacet: ihtiyaç, lüzum.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakaik: hakikatler, do¤rular.

hakaik-› gaybiye: gizli olan
ve bilinmeyen gerçekler.
hakaik-› ‹lâhiye: Allah’a ait
olan gerçekler.
hakaik-› kevniye: yarat›l›fla
ait olan hakikatler.
hilkat-i âlem: âlemin yarat›l›-
fl›.
hükema: filozoflar.
ihbarat-› gaybiye: gayptan

1. Do¤ru söyledin.
2. Allah ne mübarek k›lm›fl!



‹K‹NC‹ C‹LVE

Kur’ân’›n flebabetidir. Her as›rda taze nazil oluyor gi-
bi tazeli¤ini, gençli¤ini muhafaza ediyor.

Evet, Kur’ân, bir hutbe-i ezeliye olarak umum as›rlar-
daki umum tabakat-› befleriyeye birden hitap etti¤i için,
öyle daimî bir flebabeti bulunmak lâz›md›r. Hem de, öy-
le görülmüfl ve görünüyor. Hatta, efkârca muhtelif ve is-
tidatça mütebayin as›rlardan her asra göre, güya o asra
mahsus gibi bakar, bakt›r›r ve ders verir.

Beflerin âsâr ve kanunlar›, befler gibi ihtiyar oluyor,
de¤ifliyor, tebdil ediliyor. Fakat, Kur’ân’›n hükümleri ve
kanunlar›, o kadar sabit ve rasihtir ki, as›rlar geçtikçe da-
ha ziyade kuvvetini gösteriyor. Evet, en ziyade kendine
güvenen ve Kur’ân’›n sözlerine karfl› kula¤›n› kapayan flu
asr-› haz›r ve flu asr›n ehl-i kitap insanlar›, Kur’ân’›n

pÜÉnà`pµdrG nπrgnG BÉnj @ pÜÉnà`pµdrG nπrgnG BÉnj hitab-› mürflidânesine o

kadar muhtaçt›r ki, güya o hitap, do¤rudan do¤ruya flu

asra müteveccihtir ve 
1 pÜÉnà p̀µdrG nπrgnG BÉnj lâfz› 

2 pÖnà`rµnŸrG nπrgnG BÉnj
manas›n› dahi tazammun eder. Bütün fliddetiyle, bütün

tazeli¤iyle, bütün flebabetiyle, mánªp∏nc '‹pG GrƒndÉn©nJ pÜÉnà`pµdrG nπrgnG BÉnj
3 rºoµnær«nHnh Énænær«nH mABGnƒn°S sayhas›n› âlemin aktâr›na savuruyor.

Meselâ flah›slar, cemaatler, muarazas›ndan âciz kald›k-
lar› Kur’ân’a karfl›, bütün nev-i beflerin ve belki cinnîlerin 

âciz: çaresiz, güçsüz.
aktâr: her taraf, her yer.
âlem: cihan.
âsâr: eserler.
as›r: yüzy›l, devir.
asr-› haz›r: flimdiki as›r, bu za-
man.
befler: insanl›k.
cemaat: topluluk.
cilve: tecelli, görünme, yans›ma.
cinnî: cinlerle ilgili, cin taifesinden
olan.
efkâr: fikirler, düflünceler.
ehl-i kitap: kitap ehli.
güya: sanki.
hitab-› mürflidâne: do¤ru yolu
gösteren hitap, seslenifl.
hitap: bir toplulu¤a karfl› konufl-
ma.
hitap: konuflma, seslenifl.
hutbe-i ezelî: varl›¤›n›n bafllang›-
c› olmayan Allah’›n insanlara ve
cinlere bir hutbesi olan Kur’ân.
istidat: kabiliyet, yetenek.
Kur’ân’›n hükümleri: Kur’ân’›n
emirleri.
lâz›m: gerekli, lüzumlu.
mahsus: has, özel.
mana: anlam.
meselâ: misal, örnek olarak.
muaraza: karfl› gelme, sözle kar-
fl›l›kl› mücadele.
muhafaza: koruma.
muhtelif: farkl›, çeflitli.
mütebayin: birbirine uymayan,
z›t.
müteveccih: yönelik.
nazil: inme, indirilme.
nev-i befler: insanl›k.
sabit ve rasih: kesinleflmifl, de-
¤iflmeyen sa¤laml›k.
sayha: yüksek ses, seda.
flah›s: kifli.
flebabet: tazelik, gençlik.
tabakat-› befleriye: insan taba-
kalar›, sosyal s›n›flar.
tazammun: içine alma.
tebdil: de¤ifltirme.
umum: bütün.
Yahudi: ‹brani ve ‹srailî de deni-
len, Sami kavimlerinden bir ›rk ve
bu ›rk›n ba¤l› oldu¤u dinî inanç.
ziyade: fazla.

1. Ey ehl-i kitap! (Âl-i ‹mran Suresi: 64, 65, 70, 71, …; Nisâ Suresi: 171; Mâide Suresi: 15, 19; ...)
2. Ey mektepliler!
3. De ki: Ey kitap ehli olan Hristiyanlar ve Yahudiler! Sizinle bizim aram›zda müflterek olan bir
söze gelin. (Âl-i ‹mran Suresi: 64.)
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de netice-i efkârlar› olan medeniyet-i hâz›ra, Kur’ân’a
karfl› muaraza vaziyetini alm›flt›r. ‹’caz-› Kur’ân’a karfl› si-
hirleriyle muaraza ediyor. fiimdi, flu müthifl yeni muara-

zac›ya karfl›, i’caz-› Kur’ân’›, 
1

tøpérdGnh ¢oùrfp’rG pân©nªnàrLG pøpÄnd rπob
ayetinin davas›n› ispat etmek için, medeniyetin muaraza
suretiyle vazetti¤i esasat› ve desatirini esasat-› Kur’âniye
ile karfl›laflt›raca¤›z.

Birinci derecede: Birinci Sözden tâ Yirmi Beflinci Sö-
ze kadar olan muvazeneler ve mizanlar ve o Sözlerin ha-
kikatleri ve bafllar› olan ayetler, iki kere iki dört eder de-
recesinde medeniyete karfl› Kur’ân’›n i’caz›n› ve galebe-
sini ispat eder.

‹kinci derecede: On ‹kinci Sözde ispat edildi¤i gibi, bir
k›s›m düsturlar›n› hulâsa etmektir.

‹flte, medeniyet-i hâz›ra, felsefesiyle hayat-› içtimaiye-i
befleriyede nokta-i istinad› kuvvet kabul eder, hedefi men-
faat bilir, düstur-u hayat› cidal tan›r, cemaatlerin rab›tas›-
n› unsuriyet ve menfi milliyet bilir. Gayesi, hevesat-› nef-
saniyeyi tatmin ve hacat-› befleriyeyi tezyit etmek için,
baz› lehviyatt›r.

Hâlbuki, kuvvetin fle’ni tecavüzdür; menfaatin fle’ni,
her arzuya kâfi gelmedi¤inden, üstünde bo¤uflmakt›r;
düstur-u cidalin fle’ni, çarp›flmakt›r; unsuriyetin fle’ni,
baflkas›n› yutmakla beslenmek oldu¤undan, tecavüzdür.

‹flte flu medeniyetin flu düsturlar›ndand›r ki, bütün me-
hasiniyle beraber, beflerin yüzde ancak yirmisine bir nevi
sûrî saadet verip, seksenini rahats›zl›¤a, sefalete atm›flt›r.
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dava: savunulan düflünce, iman.
derece: aflama, basamak.
desatir: düsturlar, as›l kaideler.
düstur: kaide, kural.
düstur-u cidal: mücadele prensi-
bi.
düstur-u hayat: hayat›n kaide ve
kurallar›.
esasat-› Kur’âniye: Kur’ân esas-
lar›.
felsefe: madde ve hayat› gaye ve
bafllang›ç bak›m›ndan inceleyen
ilim.
galebe: üstünlük.
gaye: maksat, amaç.
hacat-› befleriye: insan›n ihtiyaç-
lar›.
hakikat: gerçek.
hayat-› içtimaiye-i befleriye: in-
sanlara ait olan sosyal hayat.
hedef: gaye, maksat.
hevesat-› nefsaniye: nefsin gelip
geçici olan çirkin arzu ve istekle-
ri.
hulâsa: bir fleyin özü, esas›.
i’caz-› Kur’ân: Kur’ân’›n mu’cizeli-
¤i, ola¤an üstü oluflu.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
kâfi: yeterli.
k›s›m: bölüm, tak›m.
Kur’ân’›n i’caz›: Kur’ân’›n mu’ci-
ze, harika oluflu.
lehviyat: e¤lenceler, faydas›z ifl-
ler.
medeniyet: uygarl›k.
medeniyet-i hâz›ra: flimdiki me-
deniyet.
mehasin: güzellikler.
menfaat: fayda, yarar.
menfi milliyet: olumsuz flekilde
kullan›lan milliyetçilik düflüncesi.
mizan: terazi.
muaraza: karfl› gelme, sözle kar-
fl›l›kl› mücadele.
muaraza suretiyle: karfl› gelme
flekliyle.
muvazene: denge.
müthifl: dehfletli.
netice-i efkâr: fikirlerin neticesi.
nevi: çeflit, tür.
nokta-i istinat: dayanak noktas›.
rab›ta: ba¤, münasebet.
saadet: mutluluk.
sefalet: sefillik, düflkünlük.
sihir: büyü.
sûrî: d›fl görünüfl.
fle’n: özellik, durum, yap›, gerek.
tatmin: doyurma.
tecavüz: haddini aflma, ileri git-
me.
tezyit: artt›rma.
unsuriyet: ›rkç›l›k.
vazetti¤i esasat: ortaya koydu¤u
temel kurallar.
vaziyet: durum.

and: yemin.
arzu: istek.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-

si.
befler: insanl›k.
cemaat: topluluk.

cidal: mücadele.
cin: gözle görünmez, lâtif ci-
simlerden ibaret bir yarat›k.

1. De ki: And olsun, insanlar ve cinler bir araya toplansalar... (‹sra Suresi: 88.)



Amma hikmet-i Kur’âniye ise, nokta-i istinad› kuvvet
yerine hakk› kabul eder, gayede menfaat yerine fazilet ve
r›za-i ‹lâhîyi kabul eder, hayatta düstur-u cidal yerine düs-
tur-u teavünü esas tutar, cemaatlerin rab›talar›nda unsu-
riyet ve milliyet yerine rab›ta-i dinî ve s›n›fî ve vatanî ka-
bul eder. Gayat›, hevesat-› nefsaniyenin nameflru tecavü-
zat›na set çekip ruhu maâliyata teflvik ve hissiyat-› ulviye-
sini tatmin etmektir ve insan› kemalât-› insaniyeye sevk
edip insan etmektir.

Hakk›n fle’ni ise, ittifakt›r; faziletin fle’ni, tesanüttür;
teavünün fle’ni, birbirinin imdad›na yetiflmektir; dinin
fle’ni, uhuvvettir, incizapt›r; nefs-i emmareyi gemlemek-
le ba¤lamak, ruhu kemalâta kamç›lamakla serbest b›rak-
man›n fle’ni, saadet-i dâreyndir.

‹flte, medeniyet-i hâz›ra, edyan-› sab›ka-i semaviye-
den, bahusus Kur’ân’›n irfladat›ndan ald›¤› mehasinle be-
raber, Kur’ân’a karfl›, böyle hakikat nazar›nda ma¤lûp
düflmüfltür.

Üçüncü derece: Binler mesailinden yaln›z numune
olarak üç dört meseleyi gösterece¤iz.

Evet, Kur’ân’›n düsturlar›, kanunlar› ezelden geldi¤in-
den, ebede gidecektir. Medeniyetin kanunlar› gibi ihtiyar
olup ölüme mahkûm de¤ildir; daima gençtir, kuvvetlidir.

Meselâ, medeniyetin bütün cemiyat-› hayriyeleri ile,
bütün cebbarâne fledit inzibat ve nizamatlar›yla, bütün
ahlâkî terbiyegâhlar›yla, Kur’ân-› Hakîm’in iki meselesi-
ne karfl› muaraza edemeyip ma¤lûp düflmüfllerdir.

ahlâkî terbiyegâh: ahlâkla ilgili
e¤itimin verildi¤i yer.
bahusus: hususiyetle, özellikle.
cebbarâne: zorbal›kla.
cemaat: topluluk.
cemiyat-› hayriye: hay›r cemi-
yetleri, kurulufllar›.
derece: basamak, aflama.
düstur: kaide, prensip.
düstur-i cidal: mücadele prensi-
bi.
düstur-i teavün: yard›mlaflma
kanunu.
ebed: sonsuzluk.
edyan-› sab›ka-i semaviye: eski
semavî dinler.
esas: as›l.
ezel: bafllang›c› olmayan geçmifl
zaman.
fazilet: erdem, üstün nitelik.
gayat: gayeler, amaçlar.
gaye: maksat, amaçlanan.
hakikat: gerçek.
hevesat-› nefsaniye: nefsin gelip
geçici olan çirkin arzular›.
hikmet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
hikmeti, Kur’ân’a mahsus himet.
hissiyat-› ulviye: yüce duygular.
incizap: cezp edilme, çekilme,
kap›lma.
inzibat: asayiflle ilgili düzeni sa¤-
lama.
irfladat: do¤ru yolu göstermeler.
ittifak: fikir birli¤i etme.
kemalât: mükemmellikler, ol-
gunluklar.
kemalât-› insaniye: insana ait
mükemmellik ve olgunluklar.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
ma¤lûp: yenilmifl.
mahkûm: hükümlü.
medeniyet: uygarl›k.
medeniyet-i hâz›ra: flimdiki me-
deniyet.
mehasin: güzellikler.
menfaat: fayda, yarar.
mesail: meseleler.
meselâ: misal olarak.
mesele: çözülmesi istenilen fley;
önemli ifl.
milliyet: bir kavim ve cinsiyetten
olma.
muaraza: karfl› gelme.
nameflru: meflru olmayan, helâl
olmayan.
nazar: bak›fl, görüfl.
nefs-i emmare: insan› kötülü¤e
sürükleyen nefis.
nizamat: nizamlar, düzenler.
nokta-i istinat: dayanak noktas›.
numune: örnek.
rab›ta: ba¤, birlik vesilesi.
rab›ta-i dinî: din ba¤›.

rab›ta-i s›n›fî: s›n›f ba¤›.
rab›ta-i vatanî: vatanla ilgili
ba¤.
r›za-i ‹lâhî: Allah’›n r›zas›.
ruh: hayat›n temeli ve sebebi
olan can, bedenin hayat gücü
maddî olmayan öz cevher.
ruhu maâliyata teflvik: ru-

hun yüceliklere yönlendiril-
mesi.
saadet-i dâreyn: iki cihan sa-
adeti.
sevk: yönlendirme.
fledit: fliddetli, sert.
fle’n: özellik, durum, yap›, ge-
rek.

tatmin: kalbin manevî olarak
doymas›.

teavün: yard›mlaflma.

tecavüzat: tecavüzler.

tesanüt: dayan›flma.

uhuvvet: kardefllik.

unsuriyet: ›rkç›l›k.
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Meselâ,
1 GƒnHpqôdG nΩsônMnh n™r«nÑrdG *G sπnMnGnh @ nIƒ'c sõdG GƒoJ'Gnh nIƒ'∏°südG Gƒoª«/bnGnh
Kur’ân’›n bu galebe-i i’cazkârânesini bir “Mukaddeme”
ile beyan edece¤iz. fiöyle ki:

• ‹flaratü’l-‹’caz’da ispat edildi¤i gibi, bütün ihtilâlât-›
befleriyenin madeni bir kelime oldu¤u gibi, bütün ahlâk-›
seyyienin menba› dahi bir kelimedir.

Birinci kelime: “Ben tok olay›m, baflkas› açl›ktan ölse,
bana ne.”

‹kinci kelime: “Sen çal›fl, ben yiyeyim.”

Evet, hayat-› içtimaiye-i befleriyede havas ve avam,
yani zenginler ve fakirler, muvazeneleriyle rahatla yaflar-
lar. O muvazenenin esas› ise, havas tabakas›nda merha-
met ve flefkat; afla¤›s›nda, hürmet ve itaattir. fiimdi, bi-
rinci kelime havas tabakas›n› zulme, ahlâks›zl›¤a, merha-
metsizli¤e sevk etmifltir; ikinci kelime avam› kine, hase-
de, mübarezeye sevk edip, rahat-› befleriyeyi birkaç as›r-
d›r selbetti¤i gibi; flu as›rda, sa’y, sermaye ile mübareze
neticesi, herkesçe malûm olan Avrupa hâdisat-› azîmesi
meydana geldi.

‹flte, medeniyet, bütün cemiyat-› hayriye ile ve ahlâkî
mektepleriyle ve fledit inzibat ve nizamat›yla, beflerin o
iki tabakas›n› musalâha edemedi¤i gibi, hayat-› beflerin
iki müthifl yaras›n› tedavi edememifltir. Kur’ân, birinci
kelimeyi esas›ndan vücub-u zekât ile kal’ eder, tedavi
eder; ikinci kelimenin esas›n› hurmet-i riba ile kal’ edip, 
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miyetleri.
esas: as›l, temel.
faiz: riba.
galebe-i i’cazkârâne: mu’cizeli
bir flekilde galip gelme.
hâdisat-› azîme: büyük hâdise-
ler.
haram: ‹slamiyetçe yasaklanan
ifller.
haset: k›skançl›k.
havas: üst s›n›f, zenginler.
hayat-› befler: insan hayat›.
hayat-› içtimaiye-i befleriye: in-
sanlara ait olan sosyal hayat.
helâl: Allah’›n müsaade etti¤i fley.
hurmet-i riba: faizin haram olu-
flu.
hürmet: ihtiram, sayg›.
ihtilâlât-› befleriye: insanlar ara-
s›ndaki kargaflalar.
inzibat: disiplin.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
‹flaratü’l-‹’caz: Bediüzzaman Said
Nursî’nin, Risale-i Nur Külliyat›nda
yer alan bir eseri.
itaat: uyma, bafl e¤me.
kal’ etmek: söküp atmak, teme-
linden y›k›p atmak.
kin: gizli düflmanl›k.
madenî: kaynak.
malûm: bilinen.
medeniyet: uygarl›k.
mektep: e¤itim ve ö¤retim kuru-
luflu.
menba: kaynak.
merhamet: ac›mak, iyilik etmek.
meselâ: misal olarak.
mukaddeme: girifl.
musalâha: bar›flt›rma; sulh, bar›fl.
muvazene: karfl›laflt›rma, denge.
mübareze: dövüflme, kavga.
müthifl: dehfletli.
namaz: ‹slâm›n befl flart›ndan bi-
ri.
netice: sonuç.
nizamat: nizamlar, düzenler.
rahat-› befleriye: insanl›¤›n raha-
t›.
sa’y: çal›flma, emek.
selp: kald›rma.
sevk: yönlendirme, yollama.
fledit: fliddetli, sert.
flefkat: içten ve karfl›l›ks›z sevme.
tabaka: s›n›f.
tedavi: aksakl›¤› düzeltme, iyilefl-
tirme.
vücub-u zekât: zekât›n farz olu-
flu.
zekât: ‹slâm›n befl flart›ndan biri
olan, Allah için mal›n belli bir k›s-
m›n›n her y›l zekât verilebilecek
kimselere da¤›t›lmas›.
zulüm: haks›zl›k, eziyet.

ahlâk: insan›n iyi veya kötü
olarak vas›fland›r›lmas›na yol
açan manevî nitelikleri, huy-
lar›.

ahlâk-› seyyie: kötü ahlâk.
ahlâkî: ahlâka uygun, ahlâkla
ilgili.
as›r: yüzy›l, devir.

avam: fakirler, halk tabakas›.
befler: insanl›k.
beyan: anlatma.
cemiyat-› hayriye: hay›r ce-

1. Namaz› dos do¤ru k›l›n, zekât› verin. (Bakara Suresi: 43.) • Allah al›fl verifli helâl, faizi ise ha-
ram k›ld›. (Bakara Suresi: 275.)



tedavi eder. Evet, ayet-i Kur’âniye, âlem kap›s›nda du-
rup, ribaya “Yasakt›r!” der. “Kavga kap›s›n› kapamak
için, banka kap›s›n› kapay›n›z!” diyerek, insanlara fer-
man eder. fiakirtlerine, “Girmeyiniz!” emreder.

• ‹kinci esas: Medeniyet, taaddüd-ü ezvac› kabul etmi-
yor. Kur’ân’›n o hükmünü, kendine muhalif-i hikmet ve
maslahat-› befleriyeye münafi telâkki eder.

Evet, e¤er izdivaçtaki hikmet, yaln›z kaza-i flehvet ol-
sa, taaddüt bilâkis olmal›. Hâlbuki, hatta bütün hayvana-
t›n flahadetiyle ve izdivaç eden nebatat›n tasdikiyle sabit-
tir ki, izdivac›n hikmeti ve gayesi, tenasüldür. Kaza-i fleh-
vet lezzeti ise, o vazifeyi gördürmek için Rahmet taraf›n-
dan verilen bir ücret-i cüz’iyedir. Madem, hikmeten, ha-
kikaten, izdivaç nesil içindir, nev’in bekas› içindir. Elbet-
te, bir senede yaln›z bir defa tevellüde kabil ve ay›n yal-
n›z yar›s›nda kabil-i telâkkuh olan ve elli senede ye’se dü-
flen bir kad›n, ekseri vakitte, tâ yüz seneye kadar kabil-i
telkih bir erke¤e kâfi gelmedi¤inden, medeniyet pek çok
fahiflehaneleri kabul etmeye mecburdur.

• Üçüncü esas: Muhakemesiz medeniyet, Kur’ân ka-
d›na sülüs verdi¤i için ayeti tenkit eder. Hâlbuki, hayat-›
içtimaiyede ekser ahkâm, ekseriyet itibar›yla oldu¤un-
dan; ekseriyet itibar›yla bir kad›n kendini himaye edecek
birisini bulur, erkek ise ona yük olacak ve nafakas›n› ona
b›rakacak birisiyle teflrik-i mesai etmeye mecbur olur. ‹fl-
te, bu surette bir kad›n, pederinden yar›s›n› alsa, kocas›
noksaniyetini temin eder. Erkek, pederinden iki parça 

ahkâm: hükümler, emirler.
âlem: dünya, cihan.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
ayet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n ayeti.
beka: ebedîlik, sonsuzluk.
bilâkis: aksine, tersine.
ekser: pek çok.
ekseriyet: ço¤unluk.
fahiflehane: fuhufl yuvas›.
ferman: emir, buyruk.
gaye: maksat.
hakikaten: do¤ru, olarak.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat.
hayvanat: hayvanlar.
hikmet: gizli gaye, sebep.
hikmeten: hikmetçe, gayece.
himaye: koruma.
hüküm: emir, kanun.
izdivaç: evlenme, çift olma.
kabil: mümkün.
kabil-i telâkkuh: hamile kalmas›
mümkün olan.
kabil-i telkih: hamile b›rak›labilir,
döllenebilir.
kâfi: yetecek.
kaza-i flehvet: cinsi münasebet.
maslahat-› befleriye: insan›n fay-
das›na olan ifller.
medeniyet: uygarl›k.
muhakeme: ak›l süzgecinden ge-
çirme.
muhalif-i hikmet: hikmete ayk›-
r›, z›t.
münafi: ayk›r›, z›t.
nafaka: geçimlik.
nebatat: bitkiler.
nesil: soy sop, zürriyet.
nev(i): cins, tür; çeflit.
noksaniyet: eksiklik.
peder: baba.

rahmet: Allah’›n kullar›n› esir-
gemesi, onlara maddî ve ma-
nevî nimetler vermesi.
riba: faiz.
suret: biçim, flekil.
sülüs: üçte bir.
flahadet: flahitlik.
flakirt: talebe, ö¤renci.

taaddüd-ü ezvaç: çok evlilik.
taaddüt: birden çok olma.
tasdik: do¤rulama.
tedavi: aksakl›¤› düzeltme,
iyilefltirme.
telâkki: anlama, kabullenme,
anlay›fl.
temin: sa¤lama, elde etme.

tenasül: üreme.
teflrik-i mesai: birlikte çal›fl-
ma, yaflama.
tevellüt: do¤um.
ücret-i cüz’iye: az bir ücret.
vazife: görev.
ye’se düflme: ümitsizli¤e
düflme.
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alsa, bir parças›n› tezevvüç etti¤i kad›n›n idaresine vere-
cek; k›z kardefline müsavi gelir. ‹flte, adalet-i Kur’âniye
böyle iktiza eder. Böyle hükmetmifltir. (HAfi‹YE 1)

• Dördüncü esas: Sanemperstli¤i fliddetle, Kur’ân,
menetti¤i gibi; sanemperestli¤in bir nevi taklidi olan su-
retperestli¤i de meneder. Medeniyet ise, suretleri kendi
mehasininden say›p, Kur’ân’a muaraza etmek istemifl.
Hâlbuki gölgeli, gölgesiz suretler, ya bir zulm-ü mütehac-
cir veya bir riya-i mütecessit veya bir heves-i müteces-
simdir ki; befleri zulme ve riyaya ve hevaya, hevesi kam-
ç›lay›p teflvik eder.

Hem, Kur’ân merhameten, kad›nlar›n hürmetini mu-
hafaza için, hayâ perdesini takmas›n› emreder; tâ heve-
sat-› rezilenin aya¤› alt›nda o flefkat madenleri zillet çek-
mesinler, alet-i hevesat, ehemmiyetsiz bir meta hükmü-
ne geçmesinler. (HAfi‹YE 2) Medeniyet ise, kad›nlar› yuvala-
r›ndan ç›kar›p, perdelerini y›rt›p, befleri de bafltan ç›kar-
m›flt›r. Hâlbuki, aile hayat›, kad›n-erkek mabeyninde mü-
tekabil hürmet ve muhabbetle devam eder. Hâlbuki, aç›k 
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leflmifl arzu, istek.
hüküm: emir, kanun; verilen ka-
rar.
hürmet: ihtiram, sayg›.
iktiza: lâz›m gelme, gerekme.
istinat: dayanma.
itikatlar›na iktidaen: inançlar›na
uyarak.
ittifak: fikir birli¤i etme.
kudsî: mukaddes, temiz.
lâyiha-i temyiz: bir üst mahke-
me olan Yarg›taya yaz›lan yaz›;
temyiz yaz›s›.
mabeyn: aras›, ortas›.
maden: kaynak.
mahkûm eden: ceza hükmü ve-
ren.
medeniyet: uygarl›k.
mehasin: güzellikler.
menetme: yasaklama.
merhameten: merhamet ederek.
meta: mal.
muaraza: karfl› gelme, sözle mü-
cadele etme.
muhafaza: koruma.
müdafaat: savunmalar.
müsavi: eflit, denk.
mütekabil: karfl›l›kl›.
nakzetme: bozma, geri çevirme,
geçersiz k›lma.
nev(i): cins, tür; çeflit.
riya: iki yüzlülük, gösterifl.
riya-i mütecessit: sanki vücut
kazanm›fl bir riya, cisimleflmifl
gösterifl.
rûy-i zemin: yeryüzü.
sanemperestlik: putlara, heykel-
lere tapma.
suret: flekil, görünüfl.
suretperestlik: resim gibi görün-
tü ve tasvirlere tapma.
flefkat: içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
tasdik: do¤rulama.
tefsir: Kur’ân-› Kerîm’i aç›klamak
maksad›yla yaz›lan kitap.
tesettür-ü nisvan: kad›nlar›n ör-
tünmesi.
teflvik: flevklendirme.
tezevvüç: evlenme, evlilik.
zarf: müddet.
zillet: hakir görülme, afla¤›l›k.
zulm-ü mütehaccir: tafllaflm›fl
zulüm.
zulüm: haks›zl›k, eziyet.

adalet: hakça, hukuka uy-
gunluk.
adalet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
adaleti.
adliye: mahkeme, yarg› yeri.
alet-i hevesat: arzu ve istek-
leri tatmin arac›.
as›r: yüzy›l, devir.

befler: insanl›k.
düstur-i ‹lâhî: ‹lâhî prensip.
ecdat: atalar.
ehemmiyet: önemli.
esas: as›l.
hakikat: gerçek olan.
hafliye: dipnot, aç›klay›c› yaz›.
hayâ: utanma.

hayat-› içtimaiye: sosyal ha-
yat.
heva: nefse ait olan fleylere
düflkünlük.
heves: arzu, istek.
hevesat-› rezile: rezilce he-
vesler.
heves-i mütecessim: cisim-

HAfi‹YE 1: Mahkemeye karfl› ve mahkemeyi susturan lâyiha-i temyizin
müdafaat›ndan bir parçad›r; bu makama hafliye olmufl.

“Ben de adliyenin mahkemesine derim ki: Bin üç yüz elli senede ve her
as›rda üç yüz elli milyon insanlar›n hayat-› içtimaiyesinde en kudsî ve ha-
kikatli bir düstur-u ‹lâhîyi, üç yüz elli bin tefsirin tasdiklerine ve ittifaklar›-
na istinaden ve bin üç yüz elli sene zarf›nda geçmifl ecdad›m›z›n itikatla-
r›na iktidaen tefsir eden bir adam› mahkûm eden haks›z bir karar›, elbet-
te, rûy-i zeminde adalet varsa, o karar› red ve bu hükmü nakzedecektir.”
HÂfi‹YE 2: Tesettür-ü nisvan hakk›nda otuz  Birinci Mektubun Yirmi
Dördüncü Lem’as› gayet kat'î bir surette ispat etmifltir ki, “Tesettür kad›n-
lar için f›trîdir, ref-i tesettür f›trata münafidir.”



saç›kl›k samimî hürmet ve muhabbeti izale edip, ailevî
hayat› zehirlemifltir. Hususan, suretperestlik, ahlâk› fena
hâlde sarst›¤› ve sukut-u ruha sebebiyet verdi¤i, flununla
anlafl›l›r:

Nas›l ki, merhume ve rahmete muhtaç bir güzel kad›n
cenazesine nazar-› flehvet ve hevesle bakmak, ne kadar
ahlâk› tahrip eder; öyle de, ölmüfl kad›nlar›n suretlerine
veyahut sa¤ kad›nlar›n küçük cenazeleri hükmünde olan
suretlerine hevesperverâne bakmak, derinden derine,
hissiyat-› ulviye-i insaniyeyi sarsar, tahrip eder.

‹flte flu üç misal gibi binler mesail-i Kur’âniyenin her
birisi saadet-i befleriyeyi dünyada temine hizmet etmek-
le beraber, hayat-› ebediyesine de hizmet eder. Sair me-
seleleri mezkûr meselelere k›yas edebilirsin.

Nas›l medeniyet-i hâz›ra Kur’ân’›n hayat-› içtimaiye-i
beflere ait olan düsturlar›na karfl› ma¤lûp olup, Kur’ân’›n
i’caz-› manevîsine karfl› hakikat noktas›nda iflâs eder; öy-
le de, medeniyetin ruhu olan felsefe-i Avrupa ve hikmet-i
befleriyeyi hikmet-i Kur’ân’la, yirmi befl adet Sözlerde,
mizanlarla iki hikmetin muvazenesinde, hikmet-i felsefi-
ye âcize ve hikmet-i Kur’âniyenin mu’cize oldu¤u
kat’iyetle ispat edilmifltir. Nas›l ki On Birinci ve On ‹kin-
ci Sözlerde hikmet-i felsefiyenin aczi ve iflâs› ve hikmet-i
Kur’âniyenin i’caz› ve g›nâs› ispat edilmifltir. Müracaat
edebilirsin.

Hem, nas›l medeniyet-i hâz›ra hikmet-i Kur’ân’›n ilmî
ve amelî i’caz›na karfl› ma¤lûp oluyor; öyle de, medeni-
yetin edebiyat ve belâgati da Kur’ân’›n edeb ve belâgatine

âcize: güçsüz.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
ahlâk: iyi ve güzel davran›fllar›n
bütünü.
ailevî: aile ile ilgili.
amelî: pratik, tecrübî.
belâgat: sözün düzgün, kusursuz,
yerinde olmas›n› ö¤reten ilim.
cenaze: insan ölüsü.
düstur: kanun, kaide.
edeb: edebiyat.
edebiyat: duygu, düflünce, hayal
ve olaylar› en güzel flekilde, sözlü
veya yaz›l› olarak ifade etme sa-
nat›.
edep: zerafet, güzel hâl.
felsefe-i Avrupa: Avrupa felsefe-
si.
f›trat: yarat›l›fl.
f›trî: yarat›l›fltan, yarat›l›fla ait.
g›nâ: zenginlik, yeterlik.
hakikat: gerçek.
hafliye: dipnot, aç›klay›c› yaz›.
hayat-› ebediye: ebedî ve son-
suz hayat.
hayat-› içtimaiye-i befler: insan-
lara ait olan sosyal hayat.
heves: nefsin hofluna giden istek.
hevesperverâne: hevesine düfl-
kün bir flekilde.
hikmet: ‹lâhî gaye, maksat.
hikmet-i befleriye: insanlar›n bil-
gisi.
hikmet-i felsefiye: felsefenin
hikmeti gayesi.
hikmet-i Kur’ân: Kur’ân’›n hik-
meti, gayeleri, maksatlar›.
hikmet-i Kur’ânî: Kur’ân’›n hik-
meti, gayeleri, maksatlar›.
hikmet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
hikmeti, gayeleri, maksatlar›.
hissiyat-› ulviye-i insaniye: insa-
n›n yüksek duygular›.
hususan: bilhassa, özellikle.
hürmet: sayg›, fleref.
i’caz: mu’cize olufl.
i’caz-› manevî: manevî mu’cize-
lik.
iflâs: batma, bitme.
ilmî: ilme ait.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
izale: yok etme, giderme.
kat’î: kesin.
kat’iyet: kesinlik.
lem’a: par›lt›.
ma¤lûp: yenilme; yenilmifl.
medeniyet: uygarl›k.
medeniyet-i hâz›ra: flimdiki me-
deniyet.
merhume: vefat etmifl, kad›n.
mesail-i Kur’âniye: Kur’ân’›n me-
seleleri.
mesele: ehemmiyetli ifl, problem.

mezkûr: zikredilen.
mizan: ölçü, terazi.
mu’cize: ayn›s›n› yapmakta
baflkalar›n› acze düflüren.
muvazene: denge, ölçü.
münafi: ayk›r›, z›t.
müracaat: baflvurma.
nazar-› flehvet: flehvet bak›fl›.
rahmet: merhamet etme,
flefkat.

ref-i tesettür: tesettürün kal-
d›r›lmas›.
ruh: dirilik kayna¤› olan can,
bedenin hayat gücü maddî
olmayan öz cevher.
saadet-i befleriye: insanlar›n
mutlulu¤u.
sair: baflka, di¤er.
samimî: içten, candan.
sebebiyet: sebep olma.

sukut-u ruh: ruhun alçalma-
s›.
suret: resim; yüz, flekil.
suretperest: d›fl görünüfle
afl›r› ehemmiyet veren.
tahrip: y›kma, bozma.
temin: sa¤lama.
tesettür: örtünme.
tesettür-ü nisvan: kad›nlar›n
örtünmesi.
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karfl› nispeti, öksüz bir yetimin muzlim bir hüzün ile
ümitsiz a¤lay›fl›; hem süflî bir vaziyette sarhofl bir ayya-
fl›n velvele-i g›nâs›n›n (flark› demektir) nispeti ile ulvî bir
âfl›¤›n muvakkat bir iftiraktan müfltakane, ümitkârâne bir
hüzün ile g›nâs› (flark›s›); hem, zafer veya harbe ve ulvî
fedakârl›klara sevk etmek için teflvikkârâne kasaid-i vata-
niyeye nispeti gibidir. Çünkü, edeb ve belâgat, tesir-i üs-
lûp itibar›yla ya hüzün verir, ya nefle verir.

Hüzün ise, iki k›s›md›r: Ya fakdülahbaptan gelir, yani
ahbaps›zl›ktan, sahipsizlikten gelen karanl›kl› bir hüzün-
dür ki, dalâletâlûd, tabiatperest, gafletpifle olan medeni-
yetin edebiyat›n›n verdi¤i hüzündür. ‹kinci hüzün, firaku-
lahbaptan gelir. Yani ahbap var; firak›nda müfltakane bir
hüzün verir. ‹flte flu hüzün, hidayeteda, nurefflan
Kur’ân’›n verdi¤i hüzündür.

Amma nefle ise, o da iki k›s›md›r: Birisi, nefsi hevesa-
t›na teflvik eder; o da tiyatrocu, sinemac›, romanc› me-
deniyetin edebiyat›n›n fle’nidir. ‹kinci nefle, nefsi sustu-
rup, ruhu, kalbi, akl›, s›rr›, maâliyata, vatan-› aslîlerine,
makarr-› ebedîlerine, ahbab-› uhrevîlerine yetiflmek için
lâtif ve edepli masumâne bir teflviktir ki; o da Cennet ve
saadet-i ebediyeye ve rü’yet-i cemalullaha befleri sevk
eden ve flevke getiren Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n verdi¤i
nefledir. ‹flte, 

Gnò'g pπrãpªpH GƒoJrÉnj r¿nG n=¤nY tøp÷r Gnh ¢oùrfp’rG pân©nªnàrLG pøpÄnd rπob
1 GkÒ/¡nX ¢m†r©nÑpd rºo¡°o†r©nH n¿Énc rƒndnh /¬p∏rãpªpH n¿ƒoJrÉnj n’ p¿'Grôo≤rdG
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dostsuzluk, ahbab›n bulunmay›fl›.
fedakâr: feda eden.
firak: ayr›l›k.
firakulahbap: ahbaplardan ayr›-
l›k, dostlardan ayr› düflme.
gafletpifle: gaflet içinde, nefse
uymakla sersemleflmifl,
hakikat: gerçek.
harp: savafl.
hevesat: hevesler.
hidayeteda: hidayete sebep
olan.
hüzün: keder, üzüntü.
iftirak: ayr›l›k.
kasaid-i vataniye: vatanla ilgili
millî fliirler.
k›s›m: parça.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm.
lâtif: yumuflak, hofl, nazik.
maâliyat: yüksek ve derin fikir-
ler.
makarr-› ebedî: sonsuza kadar
durulacak yer.
masumâne: masumca.
medeniyet: uygarl›k.
muvakkat: geçici.
muzlim: karanl›kl›, zulmetli.
müfltakane: arzulu ve istekli bir
flekilde.
nefis: kötülü¤e sevk eden hay›rl›
ifllerden al›koyan güç, duygu.
nefsî: nefisle alâkal›.
nispet: k›yas; münasebet, ilgi, öl-
çü.
nurefflan: nur saçan.
roman: sembolik ve gerçek olay-
lara dayanan uzun edebiyat türü.
ruh: insandaki canl›l›¤›n ve dirili-
¤in, iradeyle ilgili ve irade d›fl› ha-
reketlerin ve idrak kabiliyetinin
kayna¤›.
rü’yet-i Cemalullah: Allah’›n ce-
malini görmek.
saadet-i ebediye: sonsuz mutlu-
luk.
sevk: gönderme, yönlendirme.
süflî: afla¤›l›k.
fle’n: hâl, durum ifl.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek.
tabiatperest: Allah’a inanmayan,
tabiata tapan.
tesir-i üslûp: üslûbun etkisi.
teflvik: isteklendirme, özendirme,
flevklendirme.
teflvikkârâne: teflvik ederek,
yönlendirerek.
ulvî: yüce.
ümit: umut.
ümitkârâne: ümit ederek.
vatan-› aslî: as›l vatan.
vaziyet: durum.
zafer: düflman› ma¤lûp etme.

ahbab-› uhrevî: ahiret dost-
lar›.
ahbap: dost.
ayyafl: sarhofl, alkolik.
azîm: büyük, yüce.
belâgat: sözün düzgün, ku-

sursuz, yerinde olmas›n› ö¤-
reten ilim.
befler: insanl›k.
dalâletâlûd: hak yoldan
uzaklaflm›fl, sap›kl›kla kar›fl›k.
edeb: edebiyat.

edebiyat: duygu, düflünce,
hayal ve olaylar›, sözlü veya
yaz›l› olarak ifade etme sana-
t›.
edep: nezaket, zariflik.
fakdülahbap: ahbaps›zl›k,

1. De ki: And olsun, e¤er bu Kur’ân’›n benzerini getirmek için insanlar ve cinler bir araya top-
lan›p da hepsi birbirine yard›mc› olsalar, yine de onun benzerini getiremezler. (‹sra Suresi: 88.)



ifade etti¤i azîm mana ve büyük hakikat, kas›rulfehim
olanlarca ve dikkatsizlikle, mübalâ¤al› bir belâgat için
muhal bir suret zannediliyor. Hâflâ, mübalâ¤a de¤il, mu-
hal bir suret de¤il, ayn-› hakikat bir belâgat ve mümkün
ve vaki surettedir.

O suretin bir veçhi fludur ki; yani, Kur’ân’dan tereflfluh
etmeyen ve Kur’ân’›n mal› olmayan ins ve cinnin bütün
güzel sözleri toplansa, Kur’ân’› tanzir edemez, demektir.
Hem, edememifl ki, gösterilmiyor.

‹kinci vecih fludur ki: Cin ve insin hatta fleytanlar›n ne-
tice-i efkârlar› ve muhassala-i mesaileri olan medeniyet
ve hikmet-i felsefe ve edebiyat-› ecnebiye, Kur’ân’›n ah-
kâm ve hikmet ve belâgatine karfl› âciz derekesindedir-
ler, demektir; nas›l da, numunesini gösterdik.

ÜÇÜNCÜ C‹LVE

Kur’ân-› Hakîm, her as›rdaki tabakat-› beflerin her bir
tabakas›na, güya do¤rudan do¤ruya o tabakaya hususî
müteveccihtir, hitap ediyor.

Evet, bütün benîâdeme bütün tabakat›yla en yüksek
ve en dakik ilim olan imana ve en genifl ve nuranî fen
olan marifetullaha ve en ehemmiyetli ve mütenevvi ma-
arif olan ahkâm-› ‹slâmiyeye davet eden, ders veren
Kur’ân ise, her nev’e, her taifeye muvaf›k gelecek bir
ders vermek elzemdir. Hâlbuki, ders birdir, ayr› ayr› de-
¤il. Öyle ise, ayn› derste tabakat bulunmak lâz›md›r. De-
recata göre, her biri, Kur’ân’›n perdelerinden bir perde-
den hisse-i dersini al›r. fiu hakikatin çok numunelerini 

âciz: güçsüz.
ahkâm: emirler, hükümler.
ahkâm-› ‹slâmiye: ‹slamî hü-
kümler.
and: yemin.
as›r: yüzy›l, devir.
ayn-› hakikat: gerçe¤in tâ kendi-
si.
azîm: büyük, yüce.
belâgat: sözün düzgün, kusursuz,
yerinde ve hâlin ve makam›n ica-
b›na göre söylenmesi.
benîâdem: insano¤lu.
cilve: tecelli, görünme.
cin: gözle görünmez, lâtif cisim-
lerden ibaret bir yarat›k.
dakik: ince, nazik.
davet: ça¤›rma.
derecat: dereceler.
dereke: afla¤› seviye, baya¤›l›k.
edebiyat-› ecnebiye: yabanc›lara
ait edebiyat.
ehemmiyet: önem.
elzem: çok lüzumlu.
fen: uygulamal› bilimlerin genel
ad›.
güya: sanki.
hakikat: gerçek, esas.
hâflâ: asla öyle de¤ildir.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye, yüksek bilgi.
hikmet-i felsefe: felsefe ilmi.
hisse-i ders: ders pay›.
hitap: konuflma.
hususî: özel.
ilim: bilgi.
ilm-i belâgat: sözün düzgün, ku-
sursuz, yerinde olmas›n› ö¤reten
ilim.
iman: inanmak.
ins: insan.
kas›rulfehim: anlay›fl›, kavramas›
zay›f kimse.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
lâz›m: gerekli.
maarif: marifetler, bilimler.
mana: anlam.
marifetullah: Allah’› hakk›yla bil-
me, tan›ma.
medeniyet: uygarl›k.
muhal: imkâns›z.
muhassala-i mesai: çal›flmalar
sonunda elde edilen netice.
muvaf›k: uygun, denk.

mübalâ¤a: abart›.
mütenevvi: çeflit çeflit.
müteveccih: yönelme.
netice-i efkâr: fikirlerin neti-
cesi.
nev: cins.
numune: örnek.
nuranî: nurlu, parlak.

suret: biçim, görünüfl.
fleytan: Âdemo¤ullar›n› do¤-
ru yoldan ç›kartmaktan geri
durmayan lânetlenmifl varl›k.
tabaka: s›n›f, katman.
tabakat: tabakalar, katman-
lar.
tabakat-› befler: insan taba-

kalar›, katmanlar›.
taife: tak›m, güruh.
tanzir: bir fleyin taklidini,
benzerini yapma.
tereflfluh: s›zma.
vaki: vuku bulan, olan.
vecih: yön.
zan: sanma.
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zikretmifliz; onlara müracaat edilebilir. Yaln›z, burada bir
iki cüz’ünün, hem yaln›z bir iki tabakas›n›n hisse-i fehmi-
ne iflaret ederiz.

• Meselâ:
1 lónMnG GkƒoØ`oc o¬nd røoµnj rºndnh @ róndƒoj rºndnh róp∏nj rºnd

Kesretli tabaka olan avam tabakas›n›n flundan hisse-i
fehmi: “Cenab-› Hak, peder ve veletten ve akrandan ve
zevceden münezzehtir.”

Daha mutavass›t bir tabaka flundan, “‹sa Aleyhisselâ-
m›n ve melâikelerin ve tevellüde mazhar fleylerin ulûhi-
yetini nefyetmektir.” Çünkü, muhal bir fleyi nefyetmek,
zahiren faydas›z oldu¤undan, belâgatte medar-› fayda
olacak bir lâz›m-› hüküm murat olunur. ‹flte cismaniyete
mahsus velet ve validi nefyetmekten murat ise, velet ve
validi ve küfvü bulunanlar›n nefy-i ulûhiyetleridir ve
ma’bud olmaya lây›k olmad›klar›n› göstermektir. fiu s›r-
dand›r ki, Sure-i ‹hlâs, herkese, hem her vakit fayda ve-
rebilir.

Daha bir parça ileri bir tabakan›n hisse-i fehmi: “Ce-
nab-› Hak mevcudata karfl› tevlit ve tevellüdü iflmam ede-
cek bütün rab›talardan münezzehtir. fierik ve muinden
ve hemcinsten müberrad›r. Belki mevcudata karfl› nispe-

ti, hallâk›yettir; emr-i 
2 o¿ƒoµn«na røoc ile, irade-i ezeliyesiyle,

ihtiyar›yla icat eder. ‹cabî ve ›zt›rarî ve sudûr-u gayriihti-
yarî gibi münafi-i kemal her bir rab›tadan münezzehtir.”
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densellik.
cüz: parça.
hallâk›yet: yarat›c›l›k.
hemcins: ayn› cinsten olan.
hisse-i fehim: anlay›fl hissesi, an-
lama pay›.
›zt›rarî: zorunluluk, mecburiyet.
icabî: lâz›m, zaruretle ilgili.
icat: yoktan yaratma.
ihtiyar: tercih, hür irade.
irade-i ezelîye: varl›¤›n›n bafllan-
g›c› olmayan Allah’›n iradesi.
iflmam: duyurma, hissettirme.
kesret: çokluk.
küfüv: denk.
lây›k: uygun.
lâz›m-› hüküm: hükmün gere¤i,
bir hükmün aç›k manas›n›n d›fl›n-
da gerektirdi¤i baflka manas›.
ma’bud: kendisine tap›n›lan.
mahsus: has, özel olan.
mazhar: nail olma, ulaflma, erme.
medar-› fayda: faydaya sebep.
melâike: melekler.
meselâ: misal olarak.
mevcudat: var olan her fley.
muhal: imkâns›z.
muin: yard›mc›.
murat: istenen fley.
mutavass›t: orta dereceli, orta
hâlli.
müberra: fenal›klardan ar›nm›fl,
uzak, müstesna.
münafi-i kemal: olgunlu¤a engel,
z›t.
münezzeh: tenzih edilmifl, uzak.
müracaat: baflvurma.
nefiy: inkâr etme, reddetmek.
nefy-i ulûhiyet: ilâhl›¤›n inkâr›.
nispet: k›yas, ölçü.
peder: baba.
rab›ta: ba¤, ilgi.
s›r: bir iflin dikkat, tecrübe anlafl›-
labilen en zor ve en ince yan›.
sudûr-u gayriihtiyarî: istem d›-
fl›nda fiilde bulunmak.
Sure-i ‹hlâs: ‹hlâs suresi.
flerik: ortak.
tabaka: s›n›f, derece, katman.
tevellüt: do¤ma.
tevlit: do¤urma.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allahl›k.
vakit: zaman.
valid: baba.
velet: çocuk.
zahiren: görünüflte.
zevce: kad›n, efl.
zikir: anma, bildirme.

akran: efller, eflitler.
avam: cahil halk tabakas›.
belâgat: sözün düzgün, ku-

sursuz, yerinde olmas›n› ö¤-
reten ilim.
Cenab-› Hak: do¤ru, gerçek,

hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
cismaniyet: cisimli olufl, be-

1. Do¤urmam›fl ve do¤urulmam›flt›r. • Hiçbir fley de Onun dengi de¤ildir. (‹hlâs Suresi: 3-4.)

2. “Ol!” der; oluverir. (Yâsin Suresi: 82.)



Daha yüksek bir tabakan›n hisse-i fehmi: “Cenab-›
Hak ezelîdir, ebedîdir, Evvel ve Ahir’dir. Hiçbir cihette ne
zat›nda, ne s›fât›nda, ne ef’alinde naziri, küfvü, flebihi,
misli, misali, mesili yoktur. Yaln›z, ef’alinde, fluununda

teflbihi ifade eden mesel var. 
1 '¤rYn’rG oπnãnŸrG !nh

Bu tabakata, arifîn tabakas›, ehl-i aflk tabakas›, s›dd›-
kîn tabakas› gibi ayr› ayr› hisse sahiplerini k›yas edebilir-
sin.

• ‹kinci misal:

Meselâ, 
2 rºoµpdÉnLpQ røpe mónMnG BÉnH'G lósªnfio n¿ÉncÉne

Tabaka-i ulân›n flundan hisse-i fehmi fludur ki: Resul-i
Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm›n hizmetkâr› veya “vele-
dim” hitab›na mazhar olan Zeyd, izzetli zevcesini kendi-
ne küfüv bulmad›¤› için tatlik etmifl; Allah’›n emriyle Re-
sul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm alm›fl. Ayet der:
“Peygamber size evlâd›m dese, risalet cihetiyle söyler.
fiahsiyet itibar›yla pederiniz de¤il ki, ald›¤› kad›nlar ona
münasip düflmesin.”

‹kinci tabakan›n hisse-i fehmi fludur ki: Bir büyük amir,
raiyetine pederâne flefkatle bakar. E¤er o amir, zahir ve
bât›n bir padiflah-› ruhanî olsa, o vakit merhameti pede-
rin yüz defa flefkatinden ileri gitti¤inden, o raiyetin ef-
rad›, onun hakikî evlâd› gibi ona peder nazar›yla bakar-
lar. Peder nazar›, zevç nazar›na ink›lâp edemedi¤inden,
k›z nazar› da zevce nazar›na kolayca de¤iflmedi¤inden, 

ahir: son.
amir: emreden.
arifîn: arifler, Allah dostlar›.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
bât›n: iç yüz.
Cenab-› Hak: do¤ru, gerçek, hak-
k›n tâ kendisi olan, fleref ve bü-
yüklük sahibi yüce Allah.
cihet: yön, sebep.
ebedî: sonu olmayan.
ef’al: fiiller, ifller.
efrat: fertler, kifliler.
ehl-i aflk: aflk ehli; Allah âfl›klar›;
Allah sevgisinde çok ileri derece-
ye yükselenler.
evlât: çocuklar.
Evvel: ilk, bafllang›ç olan Allah.
ezelî: bafllang›çs›z.
hakikî: gerçek.
hisse: pay.
hisse-i fehim: anlay›fl hissesi.
hitap: konuflma.
hizmetkâr: hizmetçi.
ifade: anlatma.
ink›lâp: dönüflme, baflkalaflma.
itibar: yön, de¤er.
izzet: de¤er, fleref.
k›yas: karfl›laflt›rma.
küfüv: denk.
mazhar: flereflenme, eriflmifl.
merhamet: ac›ma, flefkat göster-
me.
mesel: örnek.
meselâ: misal olarak.
mesil: benzer, gibi.
misal: örnek.
misalî: benzer hâli, efli.
misli: efli, t›pk›s›.
münasip: uygun.
nazar: bak›fl.
nazir: benzeri.
padiflah-› ruhanî: ruhanî hüküm-
dar.
peder: baba.
pederâne: baba gibi.
raiyet: halk.
risalet: elçilik, peygamberlik.
s›dd›kîn: s›dd›klar, Allah yolunda
do¤rulukta en ileri olanlar.
s›fat: nitelik, vas›f.
s›fât: nitelikler, vas›flar.
flahsiyet: kiflilik.
flebihi: benzeri.
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme.
fluun: ifller, hâl, keyfiyet, kabili-
yet.

tabaka: s›n›f, katman.
tabaka-i ulâ: birinci tabaka.
tabakat: tabakalar, katman-
lar.

tatlik: boflama.
teflbih: benzetme.
vakit: zaman.
velet: çocuk.

zahir: d›fl yüz, görünüfl.
zat›nda: tek olan flahs›nda.
zevce: kad›n, efl.
zevç: koca, efl.

1. En yüce s›fatlar Allah’›nd›r. (Nahl Suresi: 60.)

2. Muhammed erkeklerinizden hiçbirinin babas› de¤ildir. (Ahzab Suresi: 40.)
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efkâr-› ammede Peygamber (a.s.m.), mü’minlerin k›zlar›-
n› almas› flu s›rra uygun gelmedi¤inden, Kur’ân der:
“Peygamber (a.s.m.), merhamet-i ‹lâhiye nazar›yla size
flefkat eder, pederâne muamele yapar. Risalet nam›na
siz onun evlâd› gibisiniz; fakat flahsiyet-i insaniyet itiba-
r›yla pederiniz de¤ildir ki, sizden zevce almas› münasip
düflmesin.”

Üçüncü k›s›m flöyle fehmeder ki: “Peygambere
(a.s.m.) intisap edip onun kemalât›na istinat ederek,
onun pederâne flefkatine itimat edip kusur ve hatiat et-
memelisiniz,” demektir. Evet, çoklar var ki, büyüklerine
ve mürflitlerine itimat edip, tembellik eder. Hatta, bazen,
“Namaz›m›z k›l›nm›fl” der—bir k›s›m Alevîler gibi.

Dördüncü nükte: Bir k›s›m, flu ayetten flöyle bir ifla-
ret-i gaybiye fehmeder ki, “Peygamberin (a.s.m.) evlâd-›
zükûru, rical derecesinde kalmay›p, rical olarak nesli bir
hikmete binaen kalmayacakt›r. Yaln›z, rical tabirinin ifa-
desiyle, nisân›n pederi oldu¤unu iflaret etti¤inden, nisâ
olarak nesli devam edecektir. Felillâhilhamd, Hazret-i
Fat›ma’n›n nesl-i mübareki, Hasan ve Hüseyin gibi iki
nuranî silsilenin bedr-i münevveri, flems-i Nübüvvetin
manevî ve maddî neslini idame ediyorlar.

1 /¬pd'G ='¤nYnh p¬r«n∏nY pqπn°U -nG
Birinci fiule, Üç fiua ile hitama erdi.

@ @ @
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evlât: çocuklar.
fehim: anlama.
Hasan ve Hüseyin: bkz. fiah›s Bil-
gileri Hasan (r.a.), Hüseyin (r.a.).
hatiat: hatalar.
Hazret-i Fat›ma: bkz. fiah›s Bilgi-
leri, Fat›ma (r.a.).
hikmete binaen: gizli gaye ve se-
beplerden dolay›.
hitam: son, nihayet.
idame: devam ettirme.
ifade: söyleyifl, anlat›m.
intisap: ba¤lanma.
istinat: dayanma.
iflaret-i gaybiye: gizli, gaypla ilgi-
li iflaret.
itimat: güvenme.
kemalât: faziletler, kemaller, ol-
gunluklar.
k›s›m: tak›m, çeflit.
kusur: ay›p, özür.
maddî: cismanî.
manevî: manaya ait.
merhamet-i ‹lâhiye: Allah’›n
merhameti, ba¤›fl›.
muamele: davran›fl.
mü’min: inanan.
münasip: uygun.
mürflit: do¤ru yolu gösteren.
nam: ad, flan.
namaz: ‹slâm›n befl flart›ndan biri
olan salât.
nazar: bak›fl.
nesil: soy sop, zürriyet.
nesl-i mübarek: mübarek nesil,
hay›rl› soy.
nisâ: kad›nlar.
nuranî: nurlu.
nükte: herkesin anlayamad›¤› in-
ce mana.
peder: baba.
pederâne: baba gibi.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara ac›y›p ba¤›fllamas›.
rical: erkekler.
risalet: elçilik, peygamberlik.
s›r: insan›n akl›n›n eriflemedi¤i
‹lâhî hikmet.
silsile: zincir.
flahsiyet-i insaniyet itibar›yla:
flah›s olarak, insan oldu¤undan.
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme.
flems-i Nübüvvet: peygamberlik
günefli.
flua: ›fl›n.
flule: alev, yal›m.
tabir: söz.
zevce: kad›n, efl.

Alevî: Hz. Ali’ye ba¤l›l›k nok-
tas›nda birleflen çeflitli dinî ve
siyasî gruplar için kullan›lan
tabir.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-

si.
bedr-i münevver: parlak do-
lunay.
derece: basamak.
efkâr-› amme: umuma ait

düflünce.
Ehl-i Beyt: Hz. Peygamberin
aile efrad›.
evlâd-› zükûr: erkek çocuk-
lar.

1. Allah’›m, ona ve onun Ehl-i Beytine rahmet eyle.



‹kinci fiule
‹kinci fiulenin Üç Nuru var.

Birinci Nur

Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n heyet-i mecmuas›nda raik
bir selâset, faik bir selâmet, metin bir tesanüt, muhkem
bir tenasüp; cümleleri ve hey’etleri mabeyninde kavi bir
teavün; ve ayetler ve maksatlar› mabeyninde ulvî bir te-
cavüp oldu¤unu, ilm-i beyan ve fenn-i maani ve beyanî-
nin Zemahflerî, Sekkakî, Abdülkahir-i Cürcanî gibi bin-
lerle dâhî imamlar›n flahadetiyle sabit oldu¤u hâlde, o te-
cavüp ve teavün ve tesanüdü ve selâset ve selâmeti k›ra-
cak, bozacak sekiz dokuz mühim esbap bulunurken, o
esbap, bozmaya de¤il, belki selâsetine, selâmetine, tesa-
nüdüne kuvvet vermifltir. Yaln›z, o esbap, bir derece hük-
münü icra edip, bafllar›n› perde-i nizam ve selâsetten ç›-
karm›fllar. Fakat, nas›l ki yeknesak düz bir a¤ac›n gövde-
sinden bir k›s›m ç›k›nt›lar, sivricikler ç›kar, lâkin a¤ac›n
tenasübünü bozmak için ç›km›yorlar, belki o a¤ac›n ziy-
netli tekemmülüne ve cemaline medar olan meyveleri
vermek için ç›k›yorlar; aynen bunun gibi, flu esbap dahi,
Kur’ân’›n selâset-i nazm›na k›ymettar manalar› ifade için
sivri bafllar›n› ç›kar›yorlar.

‹flte o Kur’ân-› Mübin, yirmi senede, hacetlerin mevki-
leri itibar›yla necim necim olarak, müteferrik parça par-
ça nüzul etti¤i hâlde, öyle bir kemal-i tenasübü vard›r ki, 

ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
beyan: anlatma, bildirme.
cemal: güzellik.
dâhî: son derece zeki, anlay›fll›,
uyan›k.
derece: kademe, aflama.
esbap: sebepler.
faik: üstün, yüksek.
fenn-i maani: uygun, güzel söz
söylemeyi ve güzel yaz› yazmay›
ö¤reten edebiyat›n bir dal›.
hacet: ihtiyaç.
hey’et-i mecmua: bir fleyin genel
görünüflü.
hey’etleri mabeyninde: birlik
teflkil eden parçalar› aras›nda.
hüküm: karar.
icra: yerine getirme.
ifade: anlatma.
ilm-i beyan: belâgat ilminin haki-
kat, teflbih, istiare, mecaz, kinaye
k›s›mlar›ndan bahseden ilim dal›.
imam: derin bilgi sahibi olan
âlim.
kavi: kuvvetli.
kemal-i tenasüp: tam bir uygun-
luk.
k›s›m: çeflit.
k›ymettar: k›ymetli.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm.
Kur’ân-› Mübin: hak ve hakikati
aç›klayan Kur’ân.
lâkin: fakat.
mabeyn: aras›, ortas›.
maksat: gaye, amaç.
mana: anlam.
medar: sebep, vesile.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›.
mevkileri itibar›yla: yerleri bak›-
m›ndan.
muhkem: sa¤lamlaflt›r›lm›fl, kuv-
vetli.
mühim: önemli.
müteferrik: ayr› ayr›.
necim necim: parça parça, y›ld›z
gibi.
nur: par›lt›, ›fl›k.
nüzul: inme, indirilme.
perde-i nizam: düzen perdesi.
raik: sade, saf.
sabit: ispatlanm›fl.

Sekkakî: bkz. fiah›s Bilgileri.
selâmet: salimlik, do¤ruluk,
sa¤laml›k.
selâset: sözün ak›c› olma hâ-
li.
selâset-i naz›m: Kur’ân’›n
ayet ve cümlelerinin tertip ve
düzenindeki ahenk.

sene: y›l.
flahadet: flahitlik.
flule: alev, yal›m.
teavün: yard›mlaflma.
tecavüp: birbirinin ihtiyaçlar›-
na cevap verme.
tekemmül: olgunlaflma, ke-
male erme.

tenasüp: uygunluk, uyum.
tesanüt: dayan›flma.
ulvî: yüce, yüksek.
yeknesak: tekdüze, mono-
ton.
Zemahflerî: bkz. fiah›s Bilgile-
ri.
ziynet: süs.
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güya bir defada nazil olmufl gibi bir münasebet gösteri-
yor.

Hem o Kur’ân, yirmi senede, hem muhtelif, müteba-
yin esbab-› nüzule göre geldi¤i hâlde, tesanüdün kemali-
ni öyle gösteriyor; güya bir sebeb-i vahitle nüzul etmifltir.

Hem o Kur’ân, mütefavit ve mükerrer suallerin ceva-
b› olarak geldi¤i hâlde, nihayet imtizaç ve ittihad› göste-
riyor. Güya, bir sual-i vahidin cevab›d›r.

Hem Kur’ân, mütegayir, müteaddit hâdisat›n ahkâm›-
n› beyan için geldi¤i hâlde, öyle bir kemal-i intizam› gös-
teriyor ki, güya bir hâdise-i vahidin beyan›d›r.

Hem Kur’ân, mütehalif, mütenevvi hâlette, hadsiz
muhataplar›n fehimlerine münasip üslûplarda, tenezzü-
lât-› kelâmiye ile nazil oldu¤u hâlde; öyle bir hüsnütema-
sül ve güzel bir selâset gösteriyor ki, güya hâlet birdir, bir
derece-i fehimdir, su gibi akar bir selâset gösteriyor.

Hem o Kur’ân, mütebaid, müteaddit muhatabîn esna-
f›na müteveccihen mütekellim oldu¤u hâlde; öyle bir sü-
hulet-i beyan›, bir cezalet-i nizam›, bir vuzuh-u ifham› var
ki, güya muhatab› bir s›n›ft›r. Hatta, her bir s›n›f zanne-
der ki, bilasale muhatap yaln›z kendisidir.

Hem Kur’ân, mütefavit, mütederriç irfladî baz› gayele-
re isal ve hidayet etmek için nazil oldu¤u hâlde; öyle bir
kemal-i istikamet, öyle bir dikkat-i muvazenet, öyle bir
hüsnüintizam vard›r ki, güya maksat birdir.
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hüsnütemasül: güzelce benze-
yifl.
imtizaç: uyuflma.
irflat: do¤ru yolu gösterme.
isal: ulaflt›rma.
ittihat: bir olma, birleflme.
kemal: mükemmellik, tam ve ek-
siksiz olma.
kemal-i intizam: tam ve eksiksiz
düzen.
kemal-i istikamet: tam do¤ru-
luk.
maksat: gaye.
muhatabîn: muhataplar.
muhatap: kendisine söz söyleni-
len, konuyla ilgili say›lan kimse.
muhtelif: çeflitli.
mükerrer: tekrarlanm›fl.
münasebet: uygunluk.
münasip: uygun.
müteaddit: bir çok, çeflitli.
mütebaid: birbirinden uzak bulu-
nan.
mütebayin: birbirine uymayan,
birbirinden ayr›.
mütederriç: derece derece, ya-
vafl yavafl olan.
mütefavit: birbirinden farkl›.
mütegayir: birbirine z›t.
mütehalif: birbirine uymayan,
farkl›.
mütekellim: konuflan.
mütenevvi: çeflit çeflit.
müteveccihen: yönelerek.
nazil: inen.
nüzul: inme.
sebeb-i vahit: tek bir sebep.
selâset: sözün ak›c› olma hâli.
s›n›f: tabaka.
sual: soru.
sual-i vahit: tek soru.
sühulet-i beyan: anlatmadaki
kolayl›k.
tenezzülât-› kelâmiye: sözün,
muhataplar›n seviyelerine uygun
olarak söylenmesi.
tesanüt: dayan›flma.
üslûp: ifade tarz›.
vuzuh-u ifham: anlat›m›n aç›kl›-
¤›.
zan: sanma.

ahkâm: emirler, hükümler.
beyan: anlatma, bildirme.
bilasale: bizzat.
cezalet-i nizam: tertip ve dü-
zenin uygunlu¤u.
derece-i fehim: anlay›fl dere-
cesi.
dikkat-i muvazenet: ölçü ve

dengenin inceli¤i.
esbab-› nüzul: Kur’ân-› Kerîm
ayetlerinin gelmesine sebep
olan olaylar.
esnaf: s›n›flar.
fehim: anlay›fl.
gaye: maksat.
güya: sanki.

hâdisat: olaylar.
hâdise-i vahit: bir tek olay.
hadsiz: s›n›rs›z.
hâl: durum.
hâlet: hâl, suret.
hidayet: do¤ru olan.
hüsnüintizam: intizam›n gü-
zelli¤i.



‹flte bu esbaplar, müflevvefliyetin esbab› iken, Kur'ân’›n
i’caz-› beyan›nda, selâset ve tenasübünde istihdam edil-
mifllerdir. Evet, kalbi sakams›z, akl› müstakim, vicdan›
marazs›z, zevki selim her adam, Kur’ân’›n beyan›nda gü-
zel bir selâset, ranâ bir tenasüp, hofl bir ahenk, yekta bir
fesahat görür.

Hem, basîresinde selim bir gözü olan görür ki;
Kur’ân’da öyle bir göz vard›r ki, o göz, bütün kâinat› za-
hir ve bât›n› ile vaz›h, göz önünde bir sahife gibi görür,
istedi¤i gibi çevirir, istedi¤i bir tarzda o sahifenin mana-
lar›n› söyler.

fiu Birinci Nurun hakikatini misaller ile tavzih etsek,
birkaç mücellet lâz›m. Öyle ise, sair risale-i Arabiyemde
ve ‹flaratü’l-‹’caz’da ve flu yirmi befl adet Sözlerde flu ha-
kikatin ispat›na dair olan izahatla iktifa edip, misal ola-
rak mecmu-u Kur’ân’› birden gösteriyorum.

‹kinci Nuru

Kur’ân-› Hakîm’in, ayetlerinin hatimelerinde gösterdi-
¤i fezlekeler ve Esma-i Hüsna cihetindeki üslûb-u bedi-
îsinde olan meziyet-i i’caziyeye dairdir.

‹HTAR: fiu ‹kinci Nurda çok ayetler gelecektir. O ayetler, yal-
n›z ‹kinci Nurun misalleri de¤il, belki geçmifl mesail ve fiu-
alar›n misalleri dahi olurlar. Bunlar› hakk›yla izah etmek
çok uzun gelir. fiimdilik ihtisar ve icmale mecburum.
Onun için, gayet muhtasar bir tarzda flu s›rr-› azîm-i i’caz›n
misallerinden olan ayetlere birer iflaret edip, tafsilât›n›
baflka vakte talik ettik.

ahenk: uyum.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
basîre: bak›fl, görme duygusu.
bât›n: iç yüz, görünmeyen taraf.
beyan: anlat›m.
cihet: yön.
esbap: sebepler.
Esma-i Hüsna: Allah’›n güzel
isimleri.
fesahat: sözün; kelime, mana,
ahenk ve s›ralama yönlerinden
kusursuz olmas›.
fezleke: hulâsa, özet.
hakikat: gerçek, esas.
hatime: son söz, bir eserin sonuç
k›sm›.
i’caz-i beyan: anlat›m›n mu’cize
oluflu.
icmal: ayr›nt›lar›na girmeme.
ihtar: hat›rlatma.
ihtisar: k›saltma, özetleme.
iktifa: kâfi görme.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
istihdam: çal›flt›rma.
‹flaratü’l-‹’caz: Bediüzzaman Said
Nursî’nin, bir eseri.
izah: aç›klama yapma.
izahat: aç›klamalar.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar olan Kur’ân.
lâz›m: gerek.
mana: anlam.
maraz: hastal›k.
mecbur: zorunda kalma.
mecmu-u Kur’ân: Kur’ân’›n ta-
mam›.
mesail: meseleler.
meziyet-i i’caziye: mu’cizelik
meziyeti, özelli¤i.
misal: örnek.
muhtasar: ihtisar edilmifl, k›salt›l-
m›fl.
mücellet: cilt.
müstakim: do¤ru, düzgün.
müflevvefliyet: kar›fl›kl›k.
nur: par›lt›, ›fl›k.
ranâ: güzel, hofl.
risale-i Arabiye: Arapça risale.
sahife: sayfa.
sair: di¤er, baflka.

sakam: hastal›k, illet.
selâset: sözün ak›c› olma hâ-
li.
selim: sa¤lam, kusursuz; sa-
mimî.
s›rr-› azîm-i i’caz: mu’cizeli-
¤in büyük s›rr›.
flua: ›fl›n.

tafsilât: tafsiller, etrafl›ca
aç›klamalar.
talik: b›rakma, geciktirme.
tarz: biçim, suret.
tavzih: aç›klama.
tenasüp: uygunluk.
üslûb-u bedî: harika güzellik-
teki ifade tarz›.

vakit: zaman.

vaz›h: aç›k.

vicdan: hayr› flerden ay›rt et-
meye yard›mc› olan ahlâkî
duygu.

yekta: eflsiz.

zahir: görünüfl.
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‹flte Kur’ân-› Mu’cizülbeyan, ayetlerin hatimelerinde ga-
liben baz› fezlekeleri zikreder ki, o fezlekeler ya Esma-i
Hüsnay› veya manalar›n› tazammun ediyor veyahut akl› te-
fekküre sevk etmek için, akla havale eder. Veyahut, maka-
s›d-› Kur’âniyeden bir kaide-i külliyeyi tazammun eder ki,
ayetin te’kit ve teyidi için fezlekeler yapar. ‹flte o fezleke-
lerde Kur’ân’›n hikmet-i ulviyesinden baz› iflarat ve hida-
yet-i ‹lâhiyenin âb-› hayat›ndan baz› reflâflat, i’caz-›
Kur’ân’›n berklerinden baz› flerarat vard›r. fiimdi, pek çok
o iflarattan yaln›z on tanesini icmalen zikrederiz. Hem, pek
çok misallerinden birer misal ve her bir misalin pek çok
hakaik›ndan yaln›z her birinde bir hakikatin meal-i icmalî-
sine iflaret ederiz. Bu on iflaretin ekserîsi, ekser ayetlerde
müçtemian beraber bulunup, hakikî bir nakfl-› i’cazî teflkil
ederler. Hem, misal olarak getirdi¤imiz ayetlerin ekserîsi,
ekser iflarata misaldir. Biz, yaln›z her ayetten bir iflaret
gösterece¤iz. Misal getirece¤imiz ayetlerden, eski Söz-
lerde bahsi geçenlerin yaln›z mealine bir hafif iflaret ede-
riz.

Bir inc i  mez iye t - i  ceza l e t : Kur’ân-› Hakîm,

i’cazkâr beyanat›yla Sâni-i Zülcelâl’in ef’al ve eserlerini
nazara karfl› serer, bast eder. Sonra, o âsâr ve ef’alinde
esma-i ‹lâhiyeyi istihraç eder veya haflir ve tevhit gibi bir
makas›d-› asliye-i Kur’âniyeyi ispat ediyor.

• Birinci manan›n misallerinden, meselâ:

pABÉnª°sùdG n‹pG …='ƒnà°rSG sºoK Ék©«/ªnL¢pVrQn’rG≈pa Éne rºoµnd n≥n∏nN …/òsdG nƒog
1 lº«/∏nY mArÀnT pqπoµpH nƒognh mäGnƒ'ªn°S n™rÑ°nS søo¡jsƒ°nùna
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esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
fezleke: muhtasar, özet.
galiben: genellikle.
hakaik: hakikatler, gerçekler.
hakikat: gerçek, esas.
hakikî: gerçek.
haflir: dirilifl.
hatime: son.
havale: b›rakma, gönderme.
hidayet-i ‹lâhiye: Allah’›n kuluna
do¤ruyu bildirmesi, erdirmesi.
hikmet-i ulviye: yüce maksat,
yüksek gaye.
i’caz-› Kur’ân: Kur’ân’›n mu’cizeli-
¤i.
i’cazkâr: mu’cizeli.
icmalen: k›saca, özetle.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
istihraç: sonuç ç›karma.
iflarat: iflaretler.
kaide-i külliye: genifl, umumî ku-
ral.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: 
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar olan Kur’ân.
makas›d-› asliye-i Kur’âniye:
Kur’ân’›n as›l maksatlar›.
makas›d-› Kur’âniye: Kur’ân-›
Kerîm’in maksatlar›.
mana: anlam.
meal-i icmal: özet mana, öz an-
lam.
meselâ: misal olarak, örne¤in.
meziyet-i cezalet: ifade güzelli¤i
meziyeti.
misal: örnek.
müçtemian: toplu olarak, toplu-
ca.
nakfl-› i’cazî: mu’cizelik nakfl›.
nazar: bak›fl.
reflâflat: su s›z›nt›lar›, serpintileri.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz celâl sahi-
bi ve her fleyi sanatla yaratan Al-
lah.
sevk: gönderme, yönlendirme.
flerarat: k›v›lc›mlar.
tazammun: içine alma.
te’kit: pekifltirme.
tefekkür: derin düflünme.
teflkil: flekillendirme.
tevhit: Allah’›n birli¤i.
teyit: kuvvetlendirme, do¤rula-
ma.
zikir: anma, anlatma.

âb-› hayat: hayat suyu.
âsâr: eserler.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.

bast: yayma.
berk: flimflek.
beyanat: aç›klamalar.
ef’al: fiiller.

ekser: pek çok.
ekserî: ço¤unluk.
Esma-i Hüsna: Allah’›n güzel
isimleri.

1. Yeryüzünde ne varsa sizin için O yaratt›. Bundan baflka semaya da iradesini yöneltti ve
gökleri yedi tabaka olarak tanzim etti. O her fleyi hakk›yla bilendir. (Bakara Suresi: 29.)



• ‹kinci fl›kk›n misallerinden, meselâ:
1 ÉkLGnhrRnG rºocÉnær≤n∏nNnh @ GkOÉnJrhnG n∫ÉnÑp÷r Gnh @ GkOÉn¡pe¢nVrQn’rG pπn©rénf rºndnG
(ilâahir), 

2 ÉkJÉn≤«/e n¿Énc pπ°rünØrdG nΩrƒnj s¿pG ’e kadar.

Birinci ayette âsâr› bast edip bir neticenin, bir mühim
maksudun mukaddemat› gibi, ilim ve kudrete, gayat ve
nizamat›yla flahadet eden en azîm eserleri serdeder;
Alîm ismini istihraç eder.

‹kinci ayette, Birinci fiulenin Birinci fiua›n›n Üçüncü
Noktas›nda bir derece izah olundu¤u gibi, Cenab-› Hak-
k›n büyük ef’alini, azîm âsâr›n› zikrederek, neticesinde,
yevm-i fas›l olan haflri netice olarak zikrediyor.

‹kinc i  nük te - i  b e lâgat : Kur’ân, beflerin nazar›-

na sanat-› ‹lâhiyenin mensucat›n› açar, gösterir; sonra,
fezlekede o mensucat›, esma içinde tayyeder veyahut ak-
la havale eder.

• Birincinin misallerinden, meselâ:

nQÉn°ürHn’rGnh n™rª°sùdG o∂p∏rªnj røsenG ¢pVrQn’rGnh pABÉnª°sùdG nøpe rºoµoboRrônj røne rπob
oôuH nóoj rønenh pq»n◊r G nøpe nâu«nŸrG oêpôrîoj nh pâu«nŸrG nøpe s»n◊r G oêpôrîoj rønenh
3 t≥n◊rG oºoµ t̀HnQ *G oºoµpd 'òna @ n¿ƒo≤sànJ nÓnanG rπo≤na *G n¿ƒodƒo≤n«°nùna nôren’rG

‹flte, baflta der: “Sema ve zemini, r›zk›n›za iki hazine
gibi müheyya edip, oradan ya¤muru, buradan hububat›
ç›karan kimdir? Allah’tan baflka koca sema ve zemini iki 

Alîm: her fleyi hakk›yla bilen Al-
lah.
âsâr: eserler.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
azîm: büyük, yüce.
bast: yayma.
befler: insanl›k.
Cenab-› Hak: hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve büyüklük sahibi
yüce Allah.
derece: miktar.
ef’al: fiiller.
esma: isimler.
fezleke: muhtasar, özet.
gayat: gayeler.
haflir: dirilifl.
havale: b›rakma, gönderme.
hazine: define.
hububat: habbeler, taneler.
ilâahir: sona kadar.
ilim: Allah’›n sonsuz bilgisi.
istihraç: bir fleyden bir sonuç, bir
mana ç›karma.
izah: aç›klama.
kudret: kuvvet, iktidar.
maksut: kastedilen.
mensucat: dokumalar.
meselâ: misal olarak, örne¤in.
misal: örnek.
mukaddemat: bafllang›çlar.
müheyya: haz›r.
mühim: önemli.
nazar: bak›fl.
netice: sonuç.
nizamat: nizamlar, düzenler.
nokta: önemli bölüm.
nükte-i belâgat: düzgün, kusur-
suz ve yerinde söylenen sözdeki
ince ve zarif mana.
r›z›k: bütün nimetler.
sanat-› ‹lâhiye: Allah’›n sanat›.
sema: gökyüzü.
serd etme: güzel flekilde ifade et-
me.
flahadet: flahitlik.
fl›k: seçenek.
flua: ›fl›n.
flule: alev, par›lt›.
tayy: sar›p dürme, katlama.
yevm-i fas›l: insanlar›n k›s›m k›-
s›m ayr›ld›¤› ve davalar›n halledil-
di¤i k›yamet günü.
zemin: yeryüzü.
zikir: anma, bildirme.

1. Yeryüzünü bir döflek, • da¤lar› birer kaz›k yapmad›k m›? • Sizi de çift çift yaratmad›k m›?
(Nebe Suresi: 6-8.)
2. fiüphesiz, hüküm günü belirlenmifl bir vakittir. (Nebe’ Suresi: 17.)
3. De ki: “Kimdir gökten ve yerden sizi r›z›kland›ran? Kimdir kulak ve gözler yarat›p size ve-
ren? Kimdir ölüden diriyi, diriden ölüyü ç›karan? Kimdir kâinat› yerli yerince tedbir ve idare
eden?” Onlar diyecekler ki, “Allah’t›r.” Öyleyse, “Hâlâ Ona ortak koflmaktan korkmaz m›s›n›z?”
de. • ‹flte hak olan Rabbiniz Allah Odur. (Yunus Suresi: 31-32.)
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mutî hazinedar hükmüne kimse getirebilir mi? Öyle ise,
flükür ona münhas›rd›r.”

‹kinci f›krada der ki: “Sizin azalar›n›z içinde en k›ymet-
tar göz ve kulaklar›n›z›n maliki kimdir? Hangi tezgâh ve
dükkândan ald›n›z? Bu lâtif k›ymettar göz ve kula¤› vere-
cek, ancak Rabbinizdir. Sizi icat edip terbiye eden Odur
ki, bunlar› size vermifltir. Öyle ise, yaln›z Rab Odur;
Ma’bud da O olabilir.”

Üçüncü f›krada der: “Ölmüfl yeri ihya edip, yüz binler
ölmüfl taifeleri ihya eden kimdir? Hak’tan baflka ve bü-
tün kâinat›n Hâl›k’›ndan baflka flu ifli kim yapabilir? El-
bette O yapar, O ihya eder. Madem Hak’t›r; hukuku za-
yi etmeyecektir, sizi bir mahkeme-i kübraya gönderecek-
tir. Yeri ihya etti¤i gibi, sizi de ihya edecektir.”

Dördüncü f›krada der: “Bu azîm kâinat› bir saray gibi,
bir flehir gibi kemal-i intizamla idare edip tedbirini gören,
Allah’tan baflka kim olabilir? Madem Allah’tan baflka ola-
maz; koca kâinat› bütün ecram›yla gayet kolay idare
eden kudret, o derece kusursuz, nihayetsizdir ki, hiçbir
flerik ve ifltirake ve muavenet ve yard›ma ihtiyac› olamaz.
Koca kâinat› idare eden, küçük mahlûkat› baflka ellere
b›rakmaz. Demek, ister istemez ‘Allah’ diyeceksiniz.”

‹flte, birinci ve dördüncü f›kra Allah der, ikinci f›kra

Rab der, üçüncü f›kra el-Hak der. 
1

t≥n◊r G oºoµtHnQ *G oºoµpd 'òna
ne kadar mu’cizâne düfltü¤ünü anla. ‹flte, Cenab-› Hak-
k›n azîm tasarrufat›n›, kudretinin mühim mensucat›n› 
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hükmüne: de¤erine.
icat: vücuda getirme, yaratma.
idare: yönetme, çekip çevirme.
ihya: diriltme, hayat verme.
ifltirak: ortak olma.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kemal-i intizam: tam ve eksiksiz
düzen.
k›ymettar: k›ymetli.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
kudret: kuvvet, iktidar.
lâtif: nazik, narin.
Ma’bud: kendisine ibadet edilen.
mahkeme-i kübra: en büyük
mahkeme.
mahlûkat: Allah taraf›ndan yara-
t›lanlar.
malik: sahip.
mensucat: dokumalar.
muavenet: yard›m.
mu’cizâne: mu’cizeli bir flekilde.
mutî: itaat eden.
mühim: önemli.
münhas›r: s›n›rlanm›fl, s›n›rl›.
nihayetsiz: sonsuz.
Rab: yaratan, büyüten, terbiye
eden, Allah.
saray: hükümdarlar›n oturdu¤u
büyük yap›.
flerik: ortak.
flükür: nimet ve iyili¤in sahibini
tan›ma ve ona karfl› minnet duy-
ma.
taife: güruh, kavim.
tasarrufat: tasarruflar.
tedbir: idare etme.
terbiye: besleme, yetifltirme, bü-
yütme.
tezgâh: fabrika, makine.
zayi: elden ç›kan, kay›p.

aza: organlar, uzuvlar.
azîm: büyük, yüce.
Cenab-› Hak: hakk›n tâ ken-
disi olan, fleref ve azamet sa-
hibi yüce Allah.

derece: mertebe.
ecram: kütleler, gezegenler.
el-Hak: her fleyi hakk›yla ya-
ratan varl›¤› hak olan Allah.
f›kra: k›s›m, bölüm.

Hak: Allah.
Hâl›k: her fleyi yoktan yara-
tan.
hazinedar: hazine bekçisi.
hukuk: haklar.

1. ‹flte hak olan Rabbiniz Allah Odur. (Yunus Suresi: 32.)



zikreder; sonra da o azîm âsâr›n, mensucat›n destgâh›, 
1

t≥n◊r G oºoµtHnQ *G oºoµpdnòna yani Hak, Rab, Allah isimlerini

zikretmekle, o tasarrufat-› azîmenin menba›n› gösterir.

• ‹kincinin misallerinden:

p∂r∏oØrdGnh pQÉn¡sædGnh pπr«sdG p±nÓpàrNGnh ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG p≥r∏nN /‘ s¿pG
pABÉnª°sùdG nøpe *G n∫nõrfnG BÉnenh ¢nSÉsædG o™nØrænj ÉnªpH pôrënÑrdG p‘ …pôrŒn »/àsdG
másHBGnO pqπoc røpe Én¡«/a sånHnh Én¡pJrƒne nór©nH ¢nVrQn’rG p¬pHÉn«rMnÉna mABÉne røpe

¢pVrQn’rGnh pABÉnª°sùdG nør«nH pôsîn°ùoŸrG pÜÉnë°sùdGnh pìÉnjpqôdG p∞j/örünJnh
2 @ n¿ƒo∏p≤r©nj mΩrƒn≤pd mäÉnj'’n

‹flte bu ayet, Cenab-› Hakk›n kemal-i kudretini ve aza-
met-i rububiyetini gösteren ve vahdaniyetine flahadet
eden semavat ve arz›n hilkatindeki tecelli-i saltanat-› ulû-
hiyet; ve gece gündüzün ihtilâf›ndaki tecelli-i rububiyet;
ve hayat-› içtimaiye-i insana en büyük bir vas›ta olan ge-
miyi denizde teshir ile tecelli-i rahmet; ve semadan âb-›
hayat› ölmüfl zemine gönderip, zemini yüz bin taifeleriy-
le ihya edip, bir mahfler-i acayip suretine getirmekteki
tecelli-i azamet-i kudret; ve zeminde hadsiz muhtelif hay-
vanat› basit bir topraktan halk etmekteki tecelli-i rahmet
ve kudret; ve rüzgârlar› nebatat ve hayvanat›n teneffüs
ve telkihlerine hizmet gibi vezaif-i azîme ile tavzif edip,
tedbir ve teneffüse salih vaziyete getirmek için tahrik ve
idaresindeki tecelli-i rahmet ve hikmet; ve zemin ve 

âb-› hayat: hayat suyu.
arz: yeryüzü.
âsâr: eserler.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
azamet-i rububiyet: Allah’›n ter-
biye edicili¤inin büyüklü¤ü.
azîm: büyük, yüce.
Cenab-› Hak: hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve büyüklük sahibi
yüce Allah.
destgâh: tezgâh.
hadsiz: s›n›rs›z.
Hak: her fleyi hakk›yla yaratan
varl›¤› hak olan Allah.
halk: yaratma.
hayat-› içtimaiye-i insan: insa-
n›n sosyal hayat›.
hayvanat: hayvanlar.
hikmet: say›s›z mana ve faydalar
bulunan, ‹lâhî gaye.
hilkat: yarat›l›fl.
hizmet: vazife, görev.
idare: yönetme, çekip çevirme.
ihtilâf: ayr›l›k, ayk›r›l›k.
ihya: diriltme, hayat verme.
kemal-i kudret: kudretin mü-
kemmelli¤i.
kudret: kuvvet, iktidar.
mahfler-i acayip: hayret verici
fleylerin topland›¤› yer.
menba: kaynak.
mensucat: dokumalar.
misal: örnek.
muhtelif: çeflit çeflit.
nebatat: bitkiler.
Rab: yaratan, büyüten, terbiye
eden, Allah.
salih: uygun, hay›rl›, faydal›.
sema: gökyüzü.
semavat: gökler.
suret: biçim, görünüfl.
flahadet: flahitlik.
tahrik: harekete geçirme.
taife: güruh, f›rka, familya.
tasarrufat-› azîme: büyük tasar-
ruflar, icraatlar.
tavzif: görevlendirme.
tecelli-i azamet-i kudret: kudre-
tin büyüklü¤ünün tecelli etmesi,
görünmesi.
tecelli-i hikmet: hikmetinin te-
cellisi, görünmesi.
tecelli-i rahmet: rahmetinin te-
cellisi, merhametin görülmesi.
tecelli-i rububiyet: kâinat› yara-
tan idare eden, rabl›¤›n tecellisi.
tecelli-i saltanat-› ulûhiyet: ‹lâhî
saltanat›n›n tecellisi.
tedbir: idare etme.
telkih: afl›lama.
teneffüs: nefes alma.
teshir: cezp etme, çekim.
vahdaniyet: Allah’›n bir oluflu.
vas›ta: arac›.
vaziyet: durum.
vezaif-i azîme: büyük vazifeler.
zemin: yeryüzü.
zikir: anma, bildirme.

1. ‹flte hak olan Rabbiniz Allah Odur. (Yunus Suresi: 32.)
2. Göklerin ve yerin yarat›lmas›nda, gecenin ve gündüzün de¤iflmesinde, insanlara faydal›
fleylerle denizde ak›p giden gemilerde, Allah’›n gökten su indirip onunla yeryüzünü ölümün-
den sonra diriltmesinde, her türlü canl›y› yeryüzüne yaymas›nda, rüzgârlar› sevk etmesinde
ve gökle yer aras›nda Allah’›n emrine boyun e¤mifl bulutlarda, akl›n› kullanan bir topluluk için
Allah’›n varl›k ve birli¤ine, kudret ve rahmetine iflaret eden nice deliller vard›r. (Bakara Sure-
si: 164.)
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asuman ortas›nda vas›ta-i rahmet olan bulutlar› bir mah-
fler-i acayip gibi muallâkta toplay›p da¤›tmak, bir ordu
gibi istirahat ettirip vazife bafl›na davet etmek gibi teshi-
rindeki tecelli-i rububiyet gibi mensucat-› sanat› tadat et-
tikten sonra, akl› onlar›n hakaik›na ve tafsiline sevk edip

tefekkür ettirmek için, 
1 n¿ƒo∏p≤r©nj mΩrƒn≤pd mäÉnj'’n der. Onunla

ukulü ikaz için, akla havale eder.

Üçüncü mez iye t - i  ceza l e t : Bazen, Kur’ân, Ce-

nab-› Hakk›n fiillerini tafsil ediyor, sonra bir fezleke ile ic-
mal eder. Tafsiliyle kanaat verir; icmaliyle h›fzettirir, ba¤-
lar. Meselâ,

tºpàojnh påj/OÉnMn’rG pπj/hrÉnJ røpe n∂oªu∏n©ojnh n∂t`HnQ n∂«/Ñnàrénj n∂pd'òncnh
oπrÑnb røpe n∂rjnƒnHnG ='¤nY Én¡sªnJnG BÉnªnc nÜƒo≤r©nj p∫'G ='¤nYnh n∂r«n∏nY o¬nànªr©pf

2 lº«`/µnM lº«/∏nY n∂s`HnQ s¿pG n≥'ër°SpGnh nº«/g'ôrHpG
‹flte, Hazret-i Yusuf ve ecdad›na edilen nimetleri, flu

ayetle iflaret eder, der ki:

Sizi bütün insanlar içinde makam-› nübüvvetle serfi-
raz, bütün silsile-i enbiyay› silsilenize raptedip silsilenizi
nev-i befler içinde bütün silsilelerin serdar›, hanedan›n›z›
ulûm-u ‹lâhiye ve hikmet-i Rabbaniyeye bir hücre-i talim
ve hidayet suretinde getirip, o ilim ve hikmetle dünyan›n
saadetkârâne saltanat›n› ahiretin saadet-i ebediyesiyle
sizde birlefltirmek, seni ilim ve hikmetle M›s›r’a hem aziz
bir reis, hem âlî bir nebî, hem hakîm bir mürflit etmek 

SÖZLER | 677 Y‹RM‹ BEfi‹NC‹ SÖZ

ahiret: k›yametten sonra kurula-
cak olan âlem.
âlî: yüce.
asuman: gökyüzü.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
aziz: muhterem, sayg›n.
Cenab-› Hak: hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve büyüklük sahibi
yüce Allah.
davet: ça¤›rma.
ecdat: atalar.
fezleke: muhtasar, özet.
fiil: ifl, amel.
hakaik: hakikatler.
hakîm: hikmet sahibi, bilge.
hanedan: büyük aile.
havale: b›rakma, gönderme.
h›fz: koruma.
hidayet: do¤ru yol.
hikmet: say›s›z mana ve faydalar
bulunan, ‹lâhî gaye.
hikmet-i Rabbaniye: Rab olan
Allah’›n hikmeti.
hücre-i talim: e¤itim, ö¤retim
yuvas›.
icmal: ayr›nt›lar›na girmeme.
ikaz: uyarma.
istirahat: dinlenme.
kanaat: yeterli görme.
mahfler-i acayip: hayret verici
fleylerin topland›¤› yer.
makam-› nübüvvet: peygam-
berlik makam›.
mensucat-› sanat: sanat doku-
malar›.
meselâ: örnek olarak, örne¤in.
meziyet-i cezalet: ifade güzelli¤i,
üstünlü¤ü.
muallâk: as›l› duran.
mürflit: do¤ru yolu gösteren.
nebî: peygamber.
nev-i befler: bütün insanlar.
nimet: iyilik, lütuf, ihsan.
rapt: ba¤lama.
reis: amir.
saadet-i ebediye: sonsuz mutlu-
luk.
saadetkârâne: mutlu bir flekilde.
saltanat: sultanl›k, hükümdarl›k.
serdar: baflkomutan.
serfiraz: benzerlerinden üstün
olan.
sevk: gönderme, yönlendirme.
silsile: zincir.
silsile-i enbiya: peygamberler
zinciri.
suret: biçim.
tadat: sayma, s›ralama.
tafsil: etrafl›ca bildirme.
tecelli-i rububiyet: kâinat› yara-
tan, idare eden Rabl›¤›n tecellisi.
tefekkür: derin düflünme.
teshir: cezp etme, çekme.
ukul: ak›llar.
ulûm-u ‹lâhiye: ‹lâhî, dinî ilimler.
vas›ta-i rahmet: rahmet vas›tas›,
arac›.
vazife: görev.

1. Akl›n› kullanan bir topluluk için Allah’›n varl›k ve birli¤ine, kudret ve rahmetine iflaret eden
nice deliller vard›r. (Bakara Suresi: 164.)

2. Rabbin seni böylece seçkin k›lacak, sana rüya tabirini ö¤retecek ve bundan önce atalar›n
‹brahim ve ‹shak üzerine peygamberlik nimetini tamamlad›¤› gibi, senin ve Yakubo¤ullar›n›n
üzerine de nimetini tamamlayacakt›r. Muhakkak ki Rabbin her fleyi hakk›yla bilir, her ifli hik-
metle yapar. (Yusuf Suresi: 6.)



olan niamat-› ‹lâhiyeyi zikir ve tadat edip, ilim ve hikmet
ile, onu, âbâ ve ecdad›n› mümtaz etti¤ini zikrediyor; son-
ra, “Senin Rabbin Alîm ve Hakîm’dir,” der. “Onun rubu-
biyeti ve hikmeti iktiza eder ki, seni ve âbâ ve ecdad›n›
Alîm, Hakîm ismine mazhar etsin.” ‹flte o mufassal ni-
metleri, flu fezleke ile icmal eder.

Hem meselâ: 
1 oABÉ°nûnJ røne n∂r∏oŸrG≈pJrDƒoJ p∂r∏oŸrG n∂pdÉne -G pπob

‹flte flu ayet, Cenab-› Hakk›n nev-i beflerin hayat-› içti-
maiyesindeki tasarrufat›n› flöyle gösteriyor ki: ‹zzet ve zil-
let, fakr ve servet do¤rudan do¤ruya Cenab-› Hakk›n
meflietine ve iradesine ba¤l›d›r; demek, “Kesret-i tabaka-
t›n en da¤›n›k tasarrufat›na kadar mefliet ve takdir-i ‹lâhi-
ye iledir, tesadüf kar›flamaz.” fiu hükmü verdikten sonra,
insaniyet hayat›nda en mühim ifl, onun r›zk›d›r; flu ayet,
beflerin r›zk›n› do¤rudan do¤ruya Rezzak-› Hakikî’nin
hazine-i rahmetinden gönderdi¤ini bir iki mukaddeme ile
ispat eder. fiöyle ki:

Der: “R›zk›n›z, yerin hayat›na ba¤l›d›r. Yerin dirilmesi
ise, bahara bakar. Bahar ise, flems ve kameri teshir
eden, gece ve gündüzü çeviren Zat›n elindedir. Öyle ise,
bir elmay› bir adama hakikî r›z›k olarak vermek, bütün
yeryüzünü bütün meyvelerle dolduran o Zat verebilir; ve
O ona hakikî Rezzak olur.” Sonra da, 
2 mÜÉn°ùpM pôr«n̈ pH oABÉ°nûnJ røne o¥oRrônJnh der. Bu cümlede, o tafsilâtl›

fiilleri icmal ve ispat eder. Yani, “Size hesaps›z r›z›k ve-
ren Odur ki, bu fiilleri yapar.”

âbâ: babalar, bir kimsenin yak›n
atalar›.
Alîm: her fleyi hakk›yla bilen Al-
lah.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
befler: insanl›k.
Cenab-› Hak: hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi yüce
Allah.
ecdat: atalar.
fakr: fakirlik.
fezleke: muhtasar, özet.
fiil: ifl, amel.
hakikî: gerçek.
Hakîm: her fleyi bir maksada uy-
gun ve hikmetle yaratan Allah.
hayat: dirilik, canl›l›k.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat,
toplum hayat›.
hazine-i rahmet: rahmet hazine-
si.
hikmet: say›s›z mana ve faydalar
bulunan, ‹lâhî gaye.
hüküm: karar.
icmal: ayr›nt›lar›na girmeme.
iktiza: gerektirme.
ilim: bilgi.
insaniyet: insanl›k.
irade: dileme, isteme.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
izzet: fleref, yücelik.
kamer: ay.
kesret-i tabakat: çokluk tabaka-
lar›.
mazhar: nail olma, flereflenme.
meselâ: misal olarak.
mefliet: dileme, irade.
mufassal: tafsilâtl› olarak aç›kla-
nan, ayr›nt›l›.
mukaddeme: ön söz.
mühim: önemli.
mümtaz: seçkin.
nev-i befler: bütün insanlar, in-
sanl›k.
nimet: iyilik, lütuf, ihsan.
niamat-› ‹lâhiye: Allah’›n verdi¤i
nimetler, ihsanlar.
nimet-i ‹lâhiye: Allah’›n nimeti.
Rab: yaratan, büyüten, terbiye
eden, Allah.
Rezzak: bütün yarat›lm›fllar›n r›z-
k›n› veren Allah.
Rezzak-› hakikî: gerçek r›z›k ve-
rici olan Allah.
r›z›k: bütün nimetler.
rububiyet: kâinat› yarat›p yönet-
me sevk ve idare etme Rabl›k,
ilâhl›k.
servet: zenginlik.
flems: günefl.
tadat: saymak, s›ralamak.
tafsilât: tafsiller, etrafl› aç›klama-
lar.
takdir-i ‹lâhiye: Allah’›n takdiri.
tasarrufat: tasarruflar, idareyle
kullanmalar.

tesadüf: rastlant›.

teshir: cezp etme, çekim.

Zat: azamet ve ululuk sahibi

kifli.

zikir: anma, bildirme.

zillet: hakirlik, afla¤›l›k.

1. De ki: Ey mülkün hakikî sahibi olan Allah’›m! Sen mülkü diledi¤ine verirsin. (Âl-i ‹mran Su-
resi: 26.)

2. Diledi¤ini de hesaps›z flekilde r›z›kland›r›rs›n. (Âl-i ‹mran Suresi: 27.)
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Dördüncü nük te - i  b e lâgat : Kur’ân, kâh olur

mahlûkat-› ‹lâhiyeyi bir tertiple zikreder; sonra o mahlû-
kat içinde bir nizam, bir mizan oldu¤unu ve onun seme-
releri oldu¤unu göstermekle güya bir fleffafiyet, bir par-
lakl›k veriyor ki, sonra o âyinemisal tertibinden, cilvesi
bulunan esma-i ‹lâhiyeyi gösteriyor. Güya o mahlûkat-›
mezkûre, elfazd›r; flu esma, onun manalar›, yahut o
meyvelerin çekirdekleri, yahut hulâsalar›d›rlar.

Meselâ:

kánØr£of o√Énær∏n©nL sºoK @ mÚ/W røpe mándnÓ°oS røpe n¿Én°ùrfp’rG Énær≤n∏nNrón≤ndnh
kán¨°r†oe nán≤n∏n©rdG Énær≤n∏nîna kán≤n∏nY nánØr£tædG Énær≤n∏nN vºoK @ mÚ/µne mQGnônb »/a
Ék≤r∏nN o√ÉnfrÉ°nûrfnG sºoK Ékªrënd nΩÉn¶p©rdG Énfrƒ°nùnµna ÉkeÉn¶pY nán¨°r†oŸrG Énær≤n∏nîna

1 @ nÚ/≤pdÉnÿrG oøn°ùrMnG *G n∑nQÉnÑnàna nônN'G

‹flte, Kur’ân, hilkat-i insan›n o acip, garip, bedî, mun-
tazam, mevzun etvar›n› öyle âyinemisal bir tarzda zikre-

dip tertip ediyor ki, 
2 nÚ/≤pdÉnîrdG oøn°ùrMnG *G n∑nQÉnÑnàna içinde

kendi kendine görünüyor ve kendini dedirttiriyor. Hatta,
vahyin bir kâtibi flu ayeti yazarken, daha flu kelime gel-
mezden evvel, flu kelimeyi söylemifltir. “Acaba bana da
m› vahiy gelmifl?” zann›nda bulunmufl. Hâlbuki, evvelki
kelâm›n kemal-i nizam ve fleffafiyetidir ve insicam›d›r ki,
o kelâm gelmeden kendini göstermifltir.
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acip: tuhaf.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
âyinemisal: ayna gibi.
bedî: eflsiz güzel.
cilve: tecelli.
elfaz: lâf›zlar, kelimeler.
esma: isimler.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
etvar: tav›rlar.
evvel: önce.
fiil: ifl, amel.
garip: hayret verici.
güya: sanki.
hilkat-i insan: insan›n yarat›l›fl›.
hulâsa: öz.
insicam: uygunluk.
kâh: bazen.
kâtip: yazan.
kelâm: söz, lâf›z.
kemal-i insicam: tam bir uygun-
luk.
kemal-i nizam: tam bir düzen.
mahlûkat: Allah taraf›ndan yara-
t›lanlar.
mahlûkat-› ‹lâhiye: Allah’›n ya-
ratt›klar›.
mahlûkat-› mezkûre: sözü edi-
len yarat›klar.
mana: anlam.
meselâ: misal olarak, örne¤in.
mevzun: ölçülü, ahenkli.
mizan: ölçü.
muntazam: nizaml›, düzenli.
nizam: düzen.
nükte-i belâgat: düzgün, kusur-
suz ve yerinde söylenen sözdeki
ince ve zarif mana.
r›z›k: bütün nimetler.
semere: meyve.
fleffafiyet: fleffafl›k, saydaml›k.
tarz: biçim, suret.
tertip: düzene koyma, s›raya
koyma; düzen.
vahiy: Allah’›n emir ve yasaklar›-
n› peygambere bildirmesi.
zan: sanma.
zikir: anma, bildirme.

1. And olsun ki Biz insan› çamurun özünden yaratt›k. • Sonra onu sa¤lam ve korunmufl olan
anne rahmine bir damla su olarak yerlefltirdik. • Sonra o su damlas›n› p›ht›laflm›fl bir kan ola-
rak yaratt›k. O p›ht›laflm›fl kan› bir parça et olarak yaratt›k. O et parças›n› kemikler olarak ya-
ratt›k. Kemiklere de et giydirdik. Sonra da onu bambaflka bir yarat›l›flla infla ettik. Yarat›c›l›k
mertebelerinin en güzelinde olan Allah’›n flan› ne yücedir! (Mü’minun Suresi: 12-14.)

2. Yarat›c›l›k mertebelerinin en güzelinde olan Allah’›n flan› ne yücedir! (Mü’minun Suresi: 14.)



Hem meselâ:

sºoK mΩÉs`jnG pásàp°S /‘ ¢nVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG n≥n∏nN …=/òsdG *G oºoµs`HnQ s¿pG
¢nùrª°sûdGnh Ékã«/ãnM o¬oÑo∏r£nj nQÉn¡sædG nπr«sdG Àpûr¨oj ¢pTrôn©rdG n¤nY …'ƒnà°rSG
n∑nQÉnÑnJ oôren’rGnh o≥r∏nîrdG o¬nd n’nG =/√pôrenÉpH mäGnôsîn°ùoe nΩƒoétædGnh nônªn≤rdGnh

1 @ nÚ/ªndÉn©rdG tÜnQ *G
‹flte, Kur’ân, flu ayette azamet-i kudret-i ‹lâhiye ve sal-

tanat-› rububiyeti öyle bir tarzda gösteriyor ki, günefl, ay,
y›ld›zlar emirber neferleri gibi emrine müheyya. Gece ve
gündüzü, beyaz ve siyah iki hat gibi veya iki flerit gibi bir-
biri arkas›nda döndürüp, ayat-› rububiyetini kâinat sahi-
felerinde yazan ve arfl-› rububiyetinde duran bir Kadîr-i
Zülcelâl’i gösterdi¤inden, her ruh iflitse,

2 nÚ/ªndÉn©rdG tÜnQ *G n∑nQÉnÑnàna ,*G nABÉ°nTÉne ,*G n∑nQÉnH
demeye hâhiflger olur. Demek, 

3 nÚ/ªndÉn©rdG tÜnQ *G n∑nQÉnÑnJ sa-

b›k›n hulâsas›, çekirde¤i, meyvesi ve âb-› hayat› hükmü-
ne geçer.

Beflinc i  mez iye t - i  ceza l e t : Kur’ân, bazen ta-

gayyüre maruz ve muhtelif keyfiyata medar maddî
cüz’iyat› zikreder. Onlar› hakaik-› sabite suretine çevir-
mek için sabit, nuranî, küllî esma ile icmal eder, ba¤lar;
veyahut, tefekküre ve ibrete teflvik eder bir fezleke ile ha-
time verir.

âb-› hayat: hayat suyu.
arfl-› rububiyet: terbiye edicili¤in
yüce makam›.
ayat-› rububiyet: Allah’›n besle-
me, büyütme, idare ve terbiye
edicilik s›fat›n› anlatan ayetler.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
azamet-i kudret-i ‹lâhiye: Al-
lah’›n kudretinin büyüklü¤ü.
cüz’iyat: de¤ersiz, ufak tefek fley-
ler.
emirber: emir alt›nda, emre
uyan.
esma: isimler.
fezleke: netice, özet.
hâhiflger: istekli.
hakaik-i sabite: de¤iflmeyen ha-
kikatler.
hatime: son, nihayet.
hulâsa: öz.
hüküm: de¤er, yerine.
ibret: ders ç›karma.
icmal: özetleme, ayr›nt›lar›na gir-
meme.
Kadîr-i Zülcelâl: büyüklük sahibi
ve her fleye gücü yeten Allah.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
keyfiyat: nitelikler, özellikler.
küllî: umumî, genel.
maddî: madde ile ilgili.
maruz: etkilenme, karfl›s›nda bu-
lunma.
medar: sebep, vesile.
meselâ: örne¤in.
meziyet-i cezalet: ifade güzelli¤i,
üstünlü¤ü.
muhtelif: çeflitli, farkl›.
müheyya: haz›r.
nefer: er, rütbesiz asker.
nuranî: nurlu, parlak.
ruh: insandaki canl›l›¤›n ve dirili-
¤in, iradeyle ilgili ve irade d›fl› ha-
reketlerin ve idrak kabiliyetinin
kayna¤›.
sab›k: geçmifl.
sabit: de¤iflmeyen.
sahife: sayfa.
saltanat-› rububiyet: kâinat› ter-
biye ve idare edici olan Allah’›n
saltanat›, hâkimiyeti.
suret: biçim, flekil.
tagayyür: de¤iflme, baflkalaflma.
tarz: biçim, suret.
tefekkür: derin düflünme.
teflvik: flevklendirme.
zikir: anma, bildirme.

1. fiüphesiz ki sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri alt› günde yaratan, sonra da Arfl üzerinde hük-
münü icra eden Allah’t›r. O, gündüzü, pefli s›ra kovalayan gece ile örter. O, günefli, ay› ve y›l-
d›zlar› da emrine boyun e¤mifl olarak yaratt›. ‹yi bilin ki, yaratmak da Ona aittir, yarat›klar›-
n›n tedbir ve idaresi de. Âlemlerin Rabbi olan Allah’›n flan› ne yücedir! (A’raf Suresi: 54.)

2. Allah’›n flan› ne yücedir! Allah diledi¤ini yapar! Âlemlerin Rabbi olan Allah’›n flan› ne yüce-
dir!

3. Âlemlerin Rabbi olan Allah’›n flan› ne yücedir!
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Birinci manan›n misallerinden, meselâ:

/ÊoDƒpÑrfnG n∫Én≤na pánµp=Ä'∏nŸrG n¤nY rºo¡°nVnônY sºoK Én¡s∏oc nABÉnª°rSn’rG nΩnO'G nºs∏nYnh
BÉnænd nºr∏pYn’ n∂nfÉnërÑ°oS GƒodÉnb @ nÚ/bpOÉ°nU rºoàræoc r¿pG pAnB’oDƒ='g pABÉnª°rSnÉpH

1 oº«/µnërdG oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG BÉnænàrªs∏nY ÉnesB’pG
‹flte flu ayet evvelâ, “Hazret-i Âdem’in hilâfet mesele-

sinde, melâikelere rüçhaniyetine medar ilmi oldu¤u”
olan bir hâdise-i cüz’iyeyi zikreder. Sonra, o hâdisede
melâikelerin Hazret-i Âdem’e karfl› ilim noktas›nda hâdi-
se-i ma¤lûbiyetlerini zikreder. Sonra, bu iki hâdiseyi iki

ism-i küllî ile icmal ediyor. Yani 
2 oº«/µnërdG oº«/∏n©rdG nârfnG .

Yani: “Alîm ve Hakîm Sen oldu¤un için” Âdem’i talim
ettin; bize galip oldu. Hakîm oldu¤un için, bize istidad›-
m›za göre veriyorsun, onun istidad›na göre rüçhaniyet
veriyorsun.

‹kinci manan›n misallerinden, meselâ:

mçrôna pør«nH røpe /¬pfƒo£oH ≈/a Ésªpe rºoµ«/≤°rùof kInôrÑp©nd pΩÉn©rfn’rG≈pa rºoµ ǹd s¿pGnh
3 nÚ /HpQÉs°û∏pd Ék p̈FBÉ°nS É°küpdÉnN ÉkænÑnd mΩnOnh (ilâahir).

4 n¿hoôsµnØnànj mΩrƒn≤pd kánj'’n n∂pd'P /‘ s¿pG ¢pSÉsæ∏pd lABÉnØp°T p¬«/a
‹flte flu ayetler, Cenab-› Hakk›n, koyun, keçi, inek,

manda, deve gibi mahlûklar›n› insanlara halis, safî, leziz
bir süt çeflmesi; üzüm ve hurma gibi masnular› da insan-
lara lâtif, leziz, tatl› birer nimet tablalar› ve kazanlar›; ve 
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Âdem: Cenab-› Allah’›n yaratt›¤›
ilk insan ve insanl›¤›n atas›.
Alîm: her fleyi hakk›yla bilen Al-
lah.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
Cenab-› Hak: hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve büyüklük sahibi
yüce Allah.
evvelâ: birinci olarak.
hâdise: olay.
hâdise-i cüz’iye: küçük ve basit
hâdise.
hâdise-i ma¤lûbiyet: ma¤lûp ol-
ma, yenilme olay›.
Hakîm: her fleyi hikmetle yara-
tan Allah.
halis: saf, duru.
hilâfet: halifelik, vekillik.
icmal: özetleme, ayr›nt›lar›na gir-
meme.
ilim: bilgi.
ism-i küllî: küllî, umumî isim.
istidat: kabiliyet, yetenek.
lâtif: hofl, güzel.
leziz: lezzetli.
mahlûk: Allah taraf›ndan yarat›l-
m›fl.
mana: anlam.
masnu: sanatla yap›lm›fl.
medar: sebep, dayanak noktas›.
melâike: melekler.
meselâ: örne¤in.
mesele: konu, ehemmiyetli ifl.
misal: örnek.
nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤› maddî
ve manevî lütuf ve ikramlar.
rüçhaniyet: üstünlük.
safî: saf olan, kat›ks›z, halis.
tabla: yemek taba¤›, kap.
talim: ö¤retme.
zikir: anma, bildirme.

1. Ve Âdem’e bütün isimleri ö¤rettikten sonra eflyay› meleklere gösterdi. “E¤er halifeli¤e da-
ha lây›k oldu¤unuz iddias›nda do¤ru iseniz, bunlar›n isimlerini Bana söyleyin” buyurdu. • Me-
lekler, “Seni her türlü noksandan tenzih ederiz,” dediler. “Senin bize ö¤retti¤inden baflka bil-
gimiz yoktur. Sen her fleyi hakk›yla bilir, her ifli hikmetle yapars›n.” (Bakara Suresi: 31-32.)
2. Bakara Suresi: 32.
3. Ehlî hayvanlarda da sizin için birer ibret vard›r. Onlar›n kar›nlar›nda, kan ile f›flk› aras›ndan
ç›kan ve içenlerin bo¤az›ndan kolayca geçen halis bir sütle sizi besleriz. (Nahl Suresi: 66.)
4. Onda insanlar için flifa bulunur. Düflünen bir topluluk için flüphesiz bunda bir delil vard›r.
(Nahl Suresi: 69.)



ar› gibi küçük mu’cizat-› kudretini flifal› ve tatl› güzel bir
flerbetçi yapt›¤›n› ayet flöylece gösterdikten sonra tefek-
küre, ibrete baflka fleyleri de k›yas etmeye teflvik için 
1 n¿hoôsµnØnànj mΩrƒn≤pd kánj'’n n∂pd'P /‘ s¿pG der, hatime verir.

Alt ›nc ›  nük te - i  b e lâgat : Kâh oluyor ki ayet, ge-

nifl bir kesrete ahkâm-› rububiyeti serer, sonra birlik ci-
heti hükmünde bir rab›ta-i vahdet ile birlefltirir veyahut
bir kaide-i külliye içinde yerlefltirir. Meselâ:

Énªo¡o¶rØpM o√oOoDƒnj n’nh ¢nVrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG o¬t«°pSrôoc n™°pSnh
2 oº«/¶n©rdG t∆p∏n©rdG nƒognh

‹flte Ayete’l-Kürsî’de, on cümle ile on tabaka-i tevhidi
ayr› ayr› renklerde ispat etmekle beraber,
3 /¬pfrPpÉpH s’pG =o√ nóræpY o™nØr°ûnj …/òsdG GnP røne cümlesiyle gayet keskin

bir fliddetle flirki ve gayrin müdahalesini keser, atar.

Hem flu ayet ‹sm-i Azam›n mazhar› oldu¤undan, ha-
kaik-› ‹lâhiyeye ait manalar› azamî derecededir ki, azami-
yet derecesinde bir tasarruf-u rububiyeti gösteriyor.

Hem, umum semavat ve arza birden müteveccih ted-
bir-i ulûhiyeti en azamî bir derecede umuma flamil bir ha-
fîziyeti zikrettikten sonra, bir rab›ta-i vahdet ve birlik cihe-

ti, o azamî tecelliyatlar›n›n menbalar›n› 
4 oº«/¶n©rdG t»p∏n©rdG nƒognh

ile hulâsa eder.

ahkâm-› rububiyet: Allah’›n hü-
kümleri, emirleri.
arz: yer, dünya.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
Ayete’l-Kürsî: Bakara suresinin
255. ayeti.
azamî: en yüksek, nihayet dere-
cede.
azamiyet derecesi: en büyük
aflama, rütbe.
cihet: yön, taraf.
derece: aflama, basamak, rütbe;
ölçü.
gayr: baflka.
hafîziyet: Allah’›n her fleyi muha-
faza ve kaydedici s›fat›.
hakaik-› ‹lâhiye: Allah’a ait olan
gerçekler.
hatime: son, nihayet.
hulâsa: öz, özet.
hüküm: de¤er, yerinde.
ibret: ders ç›karma.
‹sm-i Azam: en büyük isim.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
kâh: zaman olur.
kaide-i külliye: büyük, genel ku-
ral.
kesret: çokluk.
k›yas: karfl›laflt›rma.
mana: anlam.
mazhar: bir fleyin göründü¤ü yer,
ayna.
menba: kaynak.
meselâ: örne¤in.
mu’cizat-› kudret: kudret mu’ci-
zeleri, harika eserler.
müdahale: kar›flma.
müteveccih: yönelik.
nükte-i belâgat: düzgün, kusur-
suz ve yerinde söylenen sözdeki
ince ve zarif mana.
rab›ta-i vahdet: birlik ba¤›.
semavat: gökler.
flamil: kaplayan, içine alan.
flerbet: meyve suyu ile flekerli su
kar›flt›r›larak yap›lan içecek.
flifa: iyileflme, fayda.
flirk: Allah’a ortak koflma.
tabaka-i tevhit: tevhit tabakas›,
Allah’› bir bilme dereceleri.
tasarruf: idare etme.
tasarruf-u rububiyet: kâinat› ya-
ratan, idare eden Allah Teâlâ’n›n
idaresi.
tecelliyat: tecelliler, görüntüler.
tedbir-i ulûhiyet: Cenab-› Hakk›n
yönetmesi, idare etmesi.
tefekkür: derin düflünme.
teflvik: flevklendirme.
umum: genel, herkes.
zikir: anma, bildirme.

1. Düflünen bir topluluk için flüphesiz bunda bir delil vard›r. (Nahl Suresi: 69.)

2. Onun hâkimiyet ve saltanat› gökleri ve yeri kuflatm›flt›r. Gökleri ve yeri tasarrufu alt›nda
tutmak Onun kudretine a¤›r gelmez. En yüce ve en büyük olan da ancak Odur. (Bakara Sure-
si: 255.)

3. Onun kat›nda, Onun izni olmaks›z›n kim flefaat edebilir? (Bakara Suresi: 255.)

4. En yüce ve en büyük olan da ancak Odur. (Bakara Suresi: 255.)
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Hem meselâ:

nênôrNnÉna kABÉne pABÉnª°sùdG nøpe n∫nõrfnGnh ¢nVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG n≥n∏nN…=/òsdG *nG
pôrënÑrdG ≈pa n…pôrénàpd n∂r∏oØrdG oºoµnd nôsîn°Snh rºoµ ǹd ÉkbrRpQ päGnônªsãdG nøpe /¬pH
nônªn≤rdGnh ¢nùrªs°ûdG oºoµnd nôsî°nSnh @ nQÉn¡rfn’rG oºoµnd nôsî°nSnh /√pôrenÉpH
o√ƒoªoàrdnÉ°nS Éne pqπoc røpe rºoµ«'J'Gnh @ nQÉn¡sædGnh nπr«sdG oºoµnd nôsî°nSnh pør«nÑpFBGnO

1 Éngƒo°ürëoJ n’ $G nânªr©pf Ghtóo©nJ r¿pGnh
‹flte flu ayetler, evvelâ Cenab-› Hakk›n insana karfl› flu

koca kâinat› nas›l bir saray hükmünde halk edip, sema-
dan zemine âb-› hayat› gönderip, insanlara r›zk› yetifltir-
mek için zemini ve semay› iki hizmetkâr etti¤i gibi, zemi-
nin sair aktâr›nda bulunan her bir nevi meyvelerinden,
her bir adama istifade imkân› vermek, hem insanlara se-
mere-i sa’ylerini mübadele edip, her nevi medar-› maifle-
tini temin etmek için gemiyi insana musahhar etmifltir.
Yani, denize, rüzgâra, a¤aca öyle bir vaziyet vermifl ki,
rüzgâr bir kamç›, gemi bir at, deniz onun aya¤› alt›nda
bir çöl gibi durur. ‹nsanlar› gemi vas›tas›yla bütün zemi-
ne münasebettar etmekle beraber ›rmaklar›, büyük ne-
hirleri, insan›n f›trî birer vesait-i nakliyesi hükmünde tes-
hir, hem günefl ile ay› seyir ettirip mevsimleri ve mevsim-
lerde de¤iflen Mün’im-i Hakikî’nin renk renk nimetlerini
insanlara takdim etmek için iki musahhar hizmetkâr ve
o büyük dolab› çevirmek için iki dümenci hükmünde
halk etmifl. Hem, gece ve gündüzü insana musahhar 
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âb-› hayat: hayat suyu.
aktâr: taraflar, yanlar.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
Cenab-› Hak: hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve büyüklük sahibi
yüce Allah.
dümen: yön ayar› yapan alet, di-
reksiyon.
evvelâ: ilk önce.
f›trî: tabiî, yarat›l›fltan.
halk etme: yaratma.
hizmetkâr: hizmetçi.
hükmünde: de¤erinde, k›ymetin-
de, yerinde.
hüküm: de¤er.
imkân: mümkün olma.
istifade: faydalanma.
kâinat: bütün evren, tüm varl›k-
lar.
medar-› maiflet: geçim kayna¤›.
meselâ: örne¤in, misal olarak.
musahhar: emir alt›na giren, bo-
yun e¤mifl.
mübadele: de¤ifl tokufl.
münasebettar: ilgili.
Mün’im-i Hakikî: nimetlerin ger-
çek sahibi olan Allah.
nevi: çeflit, tür.
nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤› maddî
ve manevî lütuf ve ikramlar.
r›z›k: yiyecek, az›k.
sair: di¤er, öteki.
saray hükmünde: görkemli bü-
yük, iyi döflenmifl yap›, saray gibi.
sema: gökyüzü.
semere-i sa’y: çal›flman›n mey-
vesi.
seyrettirme: izlettirmek.
takdim: sunma.
temin: sa¤lama.
teshir: çekme.
vas›ta: arac›.
vaziyet: durum.
vesait-i nakliye: nakliye vas›tala-
r›, ulafl›m araçlar›.
zemin: yeryüzü.

1. O Allah ki, gökleri ve yeri yaratt›, gökten de bir su indirdi ki, onunla sizin için r›z›k olarak
meyvelerden bitirdi. Onun emriyle denizde seyretsinler diye gemileri sizin hizmetinize verdi.
Nehirleri de yine sizin hizmetinize verdi. • Birbiri ard›nca dönüp duran günefli ve ay› da sizin
hizmetinize verdi. Geceyi ve gündüzü de sizin hizmetinize verdi. • O, sözünüz ve hâlinizle is-
tedi¤iniz her fleyden size verdi. Allah’›n nimetlerini saymaya kalksan›z saymakla bitiremezsi-
niz. (‹brahim Suresi: 32-34.)



yani, hâb-› rahat›na geceyi örtü, gündüzü maifletlerine ti-
caretgâh hükmünde teshir etmifltir.

‹flte bu niam-› ‹lâhiyeyi tadat ettikten sonra, insana
verilen nimetlerin ne kadar genifl bir dairesi oldu¤unu
gösterip, o dairede de ne derece hadsiz nimetler dolu
oldu¤unu flu, 
1 Éngƒo°ürëoJ $G nânªr©pf Ghtóo©nJ r¿pGnh o√ƒoªoàrdnÉ°nS Éne pqπoc røpe rºoµ«'J'Gnh
fezleke ile gösterir. Yani, istidat ve ihtiyac-› f›trî lisan›yla
insan ne istemiflse, bütün verilmifl. ‹nsana olan nimet-i
‹lâhiye, tadat ile bitmez tükenmez. Evet, insan›n madem
bir sofra-i nimeti semavat ve arz ise ve o sofradaki ni-
metlerden bir k›sm› flems, kamer, gece, gündüz gibi fley-
ler ise, elbette insana müteveccih olan nimetler had ve
hesaba gelmez.

Yedinc i  s › r r - ›  b e lâgat : Kâh oluyor ki, ayet, za-

hirî sebebi icad›n kabiliyetinden azletmek ve uzak göster-
mek için, müsebbebin gayelerini, semerelerini gösteri-
yor. Tâ anlafl›ls›n ki, sebep yaln›z zahirî bir perdedir.
Çünkü, gayet hakîmâne gayeleri ve mühim semereleri
irade etmek, gayet Alîm, Hakîm birinin ifli olmak lâz›m-
d›r. Sebebi ise, fluursuz, camittir.

Hem, semere ve gayetini zikretmekle, ayet gösteriyor
ki, sebepler çendan nazar-› zahirîde ve vücutta müsebbe-
bat ile muttas›l ve bitiflik görünür; fakat, hakikatte ma-
beynlerinde uzak bir mesafe var. Sebepten müsebbebin
icad›na kadar o derece uzakl›k var ki, en büyük bir se-
bebin eli, en edna bir müsebbebin icad›na yetiflemez. 

Alîm: her fleyi hakk›yla bilen Al-
lah.
arz: yeryüzü, dünya.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
azletmek: vazifesine son ver-
mek, ay›rmak.
camit: cans›z.
çendan: gerçi.
daire: manevî bir emrin hükmü-
nün cari oldu¤u yer.
derece: miktar.
edna: en küçük, adî, basit.
gaye: maksat.
gayet: netice.
hâb-› rahat: rahat ve tasas›z uy-
ku.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikat: gerçek.
Hakîm: her fleyi hikmetle yara-
tan Allah.
hakîmâne: hikmetli bir flekilde.
icat: vücuda getirme, yaratma.
ihtiyac-› f›trî: yarat›l›fltan gelen
ihtiyaç.
irade: dileme, isteme.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kabiliyet: yetenek, iktidar.
kâh: bazen.
kamer: ay.
k›s›m: parça.
lâz›m: gerekli.
lisan: dil.
mabeyn: aras›.
maiflet: geçinme.
mesafe: uzakl›k.
muttas›l: bitiflik.
mühim: önemli.
müsebbebat: sebeplerle meyda-
na gelenler, sebeplerin sonuçlar›.
müsebbep: sebep olunan fley,
sonuç.
müteveccih: yönelik, yönelen.
nazar-› zahirî: d›fla dönük bak›fl.
niam-› ‹lâhiye: Allah’›n nimetleri.
nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤› maddî
ve manevî lütuf ve ikramlar.
nimet-i ‹lâhiye: Allah’›n nimeti.
perde: örtü.
sebep: vas›ta 

semavat: gökler.
semere: meyve.
s›rr-› belâgat: belâgat s›rr›.
sofra-i nimet: nimet sofras›.

flems: günefl.
fluursuz: bilinçsiz, idraksiz.
tadat: sayma.
teshir: emrine itaat ettirme.

ticaretgâh: ticaret yeri.
vücut: varl›k.
zahirî: görünen, görünürde.
zikir: anma, bildirme.

1. O, sözünüz ve hâlinizle istedi¤iniz her fleyden size verdi. Allah’›n nimetlerini saymaya kalk-

san›z saymakla bitiremezsiniz. (‹brahim Suresi: 34.)
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‹flte sebep ve müsebbep ortas›ndaki uzun mesafede es-
ma-i ‹lâhiye birer y›ld›z gibi tulû eder. Matlâlar›, o mesa-
fe-i maneviyedir. Nas›l ki zahir nazarda da¤lar›n daire-i
ufkunda seman›n etekleri muttas›l ve mukarin görünür.
Hâlbuki, daire-i ufk-u cibalîden seman›n ete¤ine kadar
umum y›ld›zlar›n matlâlar› ve baflka fleylerin meskenleri
olan bir mesafe-i azîme bulundu¤u gibi; esbap ile müseb-
bebat mabeyninde, öyle bir mesafe-i maneviye var ki,
iman›n dürbünüyle, Kur’ân’›n nuruyla görünür.

Meselâ:

¢nVrQn’rG Énær≤n≤n°T sºoK@ÉvÑ°nU nAnBÉŸrG nÉærÑnÑ°nU ÉsfnG@ /¬peÉn©nW '‹pG o¿Én°ùrfp’rG pôo¶ræn«r∏na
@ kÓrînfnh ÉkfƒoàrjnRnh @ ÉkÑ°r†nbnh ÉkÑnæpYnh @ ÉvÑ ǹMÉn¡«/a ÉnærànÑrfnÉna @ Év≤n°T
1@ rºoµpeÉn©rfn’ nh rºoµnd ÉkYÉnàne @ ÉvHnGnh kán¡pcÉnanh @ ÉkÑr∏oZ n≥pFBGnónMnh

‹flte flu ayet-i kerîme, mu’cizat-› kudret-i ‹lâhiyeyi bir
tertib-i hikmetle zikrederek esbab› müsebbebata rapte-

dip, en ahirde 
2

rºoµnd ÉkYÉnàne lâfz›yla bir gayeyi gösterir ki;

o gaye, bütün o müteselsil esbap ve müsebbebat içinde
o gayeyi gören ve takip eden gizli bir mutasarr›f bulun-
du¤unu; ve o esbap, Onun perdesi oldu¤unu ispat eder.

Evet, 
3 rºoµpeÉn©rfn’p nh rºoµnd ÉkYÉnàne tabiriyle, bütün esbab› icat

kabiliyetinden azleder, manen der: “Size ve hayvanat›n›-
za r›zk› yetifltirmek için, su semadan geliyor. O suda, si-
ze ve hayvanat›n›za ac›y›p, flefkat edip, r›z›k yetifltirmek 
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ahir: son.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n ayeti.
azil: ay›rma, uzaklaflt›rma.
daire-i ufk-u cibalî: da¤›n ufuk
dairesi, çizgi.
daire-i ufuk: görüfl alan›.
dürbün: uza¤› gösteren alet.
esbap: sebepler.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
gaye: maksat.
hayvanat: hayvanlar.
icat: yaratma.
iman: inanç.
ispat: kan›tlama.
kabiliyet: yetenek.
lâf›z: söz, kelime.
mabeyn: aras›.
manen: mana itibar›yla.
matlâ: do¤ufl yeri.
mesafe: ara, uzakl›k.
mesafe-i azîme: büyük uzakl›k.
mesafe-i maneviye: manevî
uzakl›k.
meselâ: misal olarak.
mesken: oturulacak yer.
mu’cizat-› kudret-i ‹lâhiye: Al-
lah’›n kudretinin mu’cizeleri.
mukarin: beraber, yak›n olan.
mutasarr›f: her fleyi kendi istek
ve arzular›na göre idare eden.
muttas›l: bitiflik.
müsebbebat: sebeple meydana
ç›kanlar, sonuçlar.
müsebbep: sebep olunan fley,
sonuç.
müteselsil: zincirleme.
nazar: bak›fl.
nur: ›fl›k.
perde: örtü.
rapt: ba¤lama.
r›z›k: yiyecek, içecek fley.
sebep: vas›ta.
sema: gökyüzü.
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme.
tabir: söz.
takip: arkas›nda gitmek, gözet-
mek, araflt›rmak.
tertib-i hikmet: hikmetli düzen-
leme.
tulû: do¤ma.
umum: bütün.
zahir: görünen.
zikir: anma.

1. ‹nsan, yediklerine bir baks›n. • Biz suyu bol bol indirdik. • Topra¤› yard›kça yard›k. • On-
dan daneler • üzümler ve sebzeler, • zeytinlikler ve hurmal›klar, • bol a¤açl› bahçeler, • çe-
flit çeflit meyveler ve otlar bitirdik. • Size ve hayvanlar›n›za r›z›k olsun diye. (Abese Suresi: 24-
32.)

2. Size r›z›k olsun diye. (Abese Suresi: 32.)

3. Size ve hayvanlar›n›za r›z›k olsun diye. (Abese Suresi: 32.)

p



kabiliyeti olmad›¤›ndan, su gelmiyor, gönderiliyor de-
mektir. Hem, toprak, nebatat›yla aç›l›p, r›zk›n›z oradan
geliyor. Hissiz, fluursuz toprak sizin r›zk›n›z› düflünüp flef-
kat etmek kabiliyetinden pek uzak oldu¤undan, toprak
kendi kendine aç›lm›yor, birisi o kap›y› aç›yor, nimetleri
ellerinize veriyor. Hem, otlar, a¤açlar sizin r›zk›n›z› düflü-
nüp merhameten size meyveleri, hububat› yetifltirmek-
ten pek çok uzak oldu¤undan, ayet gösteriyor ki, onlar
bir Hakîm-i Rahîm’in perde arkas›ndan uzatt›¤› ipler ve
fleritlerdir ki, nimetlerini onlara takm›fl, zîhayatlara uzat›-
yor. ‹flte flu beyanattan, Rahîm, Rezzak, Mün’im, Kerîm
gibi çok esman›n matlâlar› görünüyor.

Hem meselâ:

…nônàna ÉkeÉncoQ o¬o∏n©rénj sºoK o¬nær«nH o∞udnDƒoj sºoK ÉkHÉnë°nS ≈/Lrõoj %G s¿nG nônJ rºndnG
mOnônH røpe Én¡«/a m∫ÉnÑpL røpe pABÉnª°sùdG nøpe o∫uõnæojnh /¬pdnÓpN røpe oêoôrînj n¥rOnƒrdG
oÖng rònj /¬pbrônH Énæn°S oOÉnµ`nj oABÉ°nûnj røne rønY o¬oapörrünjnh oABÉ°nûnj røne /¬pH oÖ«°/üo«na
p‹ho’p kInôrÑp©nd n∂pd'P /‘ s¿pG nQÉn¡sædGnh nπr«sdG *G oÖu∏n≤oj @ pQÉ°nürHn’rÉpH
/¬pær£nH '¤nYÀ/ûrÁn røne rºo¡ræpªna mABÉne røpe másHBGnO sπoc n≥n∏nN *Gnh @ pQÉ°nürHn’rG
*G o≥o∏rînj m™nHrQnG ='¤nYÀ/ûrÁn røne rºo¡ræpenh pør«n∏rLpQ '¤nY À/ûrÁn røne rºo¡ræpenh

1 lôj/ónb mArÀnT pqπoc '¤nY %G s¿pG oABÉ°nûnj Éne
‹flte flu ayet, mu’cizat-› rububiyetin en mühimlerinden

ve hazine-i rahmetin en acip perdesi olan bulutlar›n 

acip: tuhaf, hayret veren.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
beyanat: aç›klamalar, bildiriler.
esma: isimler.
Hakîm-i Rahîm: her fleyi gaye ve
hikmetlerle yaratan, çok çok
merhametli, Allah.
hazine-i rahmet: rahmet hazine-
si.
his: duygu.
hububat: tah›llar, taneler.
kabiliyet: istidat, yetenek.
Kerîm: sonsuz ikram ve gerçek
zenginlik sahibi olan Allah.
matlâ: do¤ufl yeri.
merhameten: ac›yarak.
mu’cizat-› rububiyet: Allah’›n
her bir varl›¤a yarat›l›fl gayelerine
ulaflmalar› için muhtaç oldu¤u
fleyleri vermesinin, onlar› terbiye
edip idaresi ve egemenli¤i alt›nda
bulundurmas›n›n mu’cizesi.
mühim: önemli.
Mün’im: nimet veren, Allah.
nebatat: bitkiler.
nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤› maddî
ve manevî lütuf ve ikramlar; insa-
n›n yarar›na olan her fley.
Rahîm: sonsuz merhamet sahibi
olan Allah.
Rezzak: bütün yarat›lm›fllar›n r›z-
k›n› veren ve ihtiyaçlar›n› karfl›la-
yan Allah.
r›z›k: yiyecek, içecek fley.
flefkat: karfl›l›k beklemeden yar-
d›m etme.
fluur: idrak, bilinç.
zîhayat: yaflayan her canl›, hayat
sahibi.

1. Görmedin mi ki Allah bulutlar› diledi¤i yere sevk eder, sonra onlar› birlefltirir ve üst üste y›-
¤ar. Sonra da onun aras›ndan ya¤mur tanelerinin süzüldü¤ünü görürsün. Gökteki da¤ gibi bu-
lutlardan Allah dolu taneleri indirir ki, onu diledi¤ine isabet ettirir, diledi¤inden de onu uzak
tutar. fiimfle¤in par›lt›s› ise neredeyse gözleri al›verir. • Allah geceyi ve gündüzü birbirine çe-
virir. fiüphesiz ki bunda gören gözler için bir ibret vard›r. • Allah, hareket eden her canl›y› bir
çeflit sudan yaratm›flt›r. Onlardan kimi karn› üstünde sürünür, kimi iki ayak üstünde yürür, ki-
mi dört ayak üstünde yürür. Allah diledi¤ini diledi¤i flekilde yarat›r. Allah’›n kudreti muhak-
kak ki her fleye yeter. (Nur Suresi: 43-45.)
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teflkilât›nda ya¤mur ya¤d›rmaktaki tasarrufat-› acibeyi
beyan ederken, güya bulutun eczalar› cevv-i havada da-
¤›l›p sakland›¤› vakit, istirahate giden neferat misillü, bir
boru sesiyle topland›¤› gibi, emr-i ‹lâhî ile toplan›r, bulut
teflkil eder. Sonra küçük küçük taifeler, bir ordu teflkil
eder gibi, o parça parça bulutlar› telif edip, k›yamette
seyyar da¤lar cesamet ve fleklinde ve rutubet ve beyazl›k
cihetinde, kar ve dolu keyfiyetinde olan o sehap parça-
lar›ndan âb-› hayat› bütün zîhayata gönderiyor. Fakat, o
göndermekte bir irade, bir kas›t görünüyor. Hacata gö-
re geliyor. Demek gönderiliyor. Cev berrak, safî, hiçbir
fley yokken, bir mahfler-i acayip gibi, da¤vari parçalar
kendi kendine toplanm›yor; belki, zîhayat› tan›yan birisi-
dir ki, gönderiyor.

‹flte flu mesafe-i maneviyede Kadîr, Alîm, Mutasarr›f,
Müdebbir, Mürebbî, Mu¤îs, Muhyî gibi esmalar›n matlâ-
lar› görünüyor.

Sekiz inc i  mez iye t - i  ceza l e t : Kur’ân, kâh olu-

yor ki, Cenab-› Hakk›n ahirette harika ef’allerini kalbe
kabul ettirmek için, ihzariye hükmünde; ve zihni tasdike
müheyya etmek için, bir idadiye suretinde dünyadaki
acayip ef’alini zikreder. Veyahut istikbalî ve uhrevî olan
ef’al-i acibe-i ‹lâhiyeyi öyle bir surette zikreder ki, mefl-
hudumuz olan çok nazireleriyle onlara kanaatimiz gelir.

Meselâ:
1 lÚ/Ñoe lº«°/ünN nƒog GnPpÉna mánØ`r£of røpe o√Énær≤n∏nN ÉsfnG o¿Én°ùrfp’rG nônj rºndnhnG

tâ surenin ahirine kadar.
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da¤vari: dâ¤ gibi.
ecza: parçalar.
ef’al: fiiller, ifller.
ef’al-i acibe-i ‹lâhiye: Allah’›n in-
sanlar› hayretlere düflüren zat›na
has fiilleri.
emr-i ‹lâhî: Allah’›n emri.
esma: isimler.
güya: sanki.
hacat: hacetler, ihtiyaçlar.
harika: ola¤anüstü.
hüküm: de¤er, yerinde.
idadiye: haz›rl›k bölümü.
ihzariye: haz›rl›k mahiyetinde
olan.
irade: dileme, isteme.
istikbalî: gelecek zamanla ilgili.
istirahat: dinlenme, rahatlama.
Kadîr: kudret sahibi olan ve her
fleye gücü yeten Allah.
kâh: bazen
kanaat: raz› olma, inanma.
kas›t: bilinçli hareket.
keyfiyet: vas›f, nitelik.
k›yamet: dünyan›n sonu.
mahfler-i acayip: hayret verici
fleylerin topland›¤› yer.
matlâ: do¤ufl yeri.
mesafe-i manevîye: manevî me-
safe, uzakl›k.
meflhut: görülen.
meziyet-i cezalet: ifade güzelli¤i,
üstünlü¤ü.
misillü: benzeri.
Mu¤îs: yard›m eden Allah.
Muhyî: dirilten Allah.
Mutasarr›f: tasarruf sahibi olan
Allah.
Müdebbir: idare eden Allah.
müheyya: haz›r.
Mürebbî: terbiye eden Allah.
nazire: örnek, benzer.
neferat: neferler, erler.
rutubet: nemlilik.
safî: saf olan, duru.
sehap: bulut.
seyyar: hareket eden.
suret: biçim, flekil.
taife: bölük, tak›m.
tasarrufat-› acibe: hayret veren
tasarruflar, idareler.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul etme.
telif: bar›flt›rmak, uzlaflt›rmak.
teflkil: flekil verme, meydana ge-
tirme.
teflkilât: kurulufllar.
uhrevî: ahirete dair.
vakit: zaman.
zîhayat: hayat sahibi.
zihin: bilinç, dima¤.
zikir: anma, bildirme.

âb-› hayat: hayat suyu.
ahir: son.
ahiret: k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.

Alîm: her fleyi hakk›yla bilen
Allah.
berrak: duru, aç›k.
beyan: anlatma, bildirme.

cesamet: büyüklük, irilik.
cev: hava, boflluk.
cevv-i hava: hava tabakas›.
cihet: yön.

1. Görmedi mi o insan? Biz onu bir damla sudan yaratt›k da, sonra o Bize apaç›k bir düflman
kesiliverdi. (Yâsin Suresi: 77.)



‹flte flu bahiste, haflir meselesinde, Kur’ân-› Hakîm
haflri ispat için, yedi sekiz surette, muhtelif bir tarzda is-
pat ediyor.

Evvelâ nefl’e-i ulây› nazara verir, der ki: “Nutfeden ala-
kaya, alakadan mudgaya, mudgadan tâ hilkat-i insaniye-
ye kadar olan nefl’etinizi görüyorsunuz. Nas›l oluyor ki,
nefl’e-i uhray› inkâr ediyorsunuz? O, onun misli, belki
daha ehvenidir.”

Hem, Cenab-› Hak insana karfl› etti¤i ihsanat-› azîme-

yi 
1 GkQÉnfpôn°†rNn’rGpônés°ûdG nøpe rºoµnd nπn©nL …/òsdnG kelimesiyle ifla-

ret edip, der: “Size böyle nimet eden Zat, sizi bafl›bofl b›-
rakmaz ki, kabre girip kalkmamak üzere yatas›n›z.”

Hem, remzen der: “Ölmüfl a¤açlar›n dirilip yeflillen-
mesini görüyorsunuz. Odun gibi kemiklerin hayat bul-
mas›n› k›yas edemeyip, istib’at ediyorsunuz. Hem, se-
mavat ve arz› halk eden, semavat ve arz›n meyvesi olan
insan›n hayat ve memat›ndan âciz kal›r m›? Koca a¤ac›
idare eden, o a¤ac›n meyvesine ehemmiyet vermeyip
baflkas›na mal eder mi? Bütün a¤ac›n neticesini terk et-
mekle, bütün eczas›yla hikmetle yo¤rulmufl hilkat flecere-
sini abes ve beyhude yapar m› zannedersiniz?”

Der: “Haflirde sizi ihya edecek Zat, öyle bir Zatt›r ki,
bütün kâinat Ona emirber nefer hükmündedir. Emr-i
2 o¿ƒoµn«na røoc ’e karfl› kemal-i ink›yat ile serfüru eder. Bir ba-

har› halk etmek, bir çiçek kadar Ona ehven gelir. Bütün
hayvanat› icat etmek, bir sinek icad› kadar kudretine 

abes: bofl, lüzumsuz ve gayesiz
ifl.
âciz: güçsüz, zay›f.
alâka: kan p›ht›s›.
arz: yeryüzü.
bahis: konu.
beyhude: boflu bofluna, bofl yere.
Cenab-› Hak: do¤ru, gerçek, hak-
k›n tâ kendisi olan, fleref ve aza-
met sahibi yüce Allah.
ecza: cüzler, parçalar.
ehemmiyet: önemli.
ehven: daha kolay.
emirber: emir alt›nda, emre
uyan.
emr-i kün feyekûn: “ol deyince
oluvermesi” emri.
evvelâ: ilk önce.
halk: yaratma.
haflir: Allah’›n, ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›.
hayvanat: hayvanlar.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›.
hilkat: yarat›l›fl.
hilkat-i insaniye: insan›n yarat›l›-
fl›.
hükmünde: gibi.
icat: yoktan var etme.
idare: yönetme, çekip çevirme.
ihsanat-› azîme: büyük ihsanlar.
ihya: diriltme.
inkâr: reddetme, inanmama.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me, kan›tlama.
istib’at: ak›ldan uzak görme.
kabir: mezar.
kâinat: evren, tüm varl›klar.
kemal-i ink›yat: tam itaat, mü-
kemmel ve kusursuz boyun e¤-
me.
k›yas: karfl›laflt›rma, benzetme.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
memat: ölüm.
mesele: konu.
misil: benzer.
mudga: et parças›.
muhtelif: çeflit çeflit.
nazar: bak›fl.
nefer: er.
nefl’e-i uhra: öldükten sonra ikin-
ci defa dirilme.
nefl’e-i ulâ: ilk yarat›l›fl.
nefl’et: ç›kma, meydana gelme.
netice: sonuç.

nimet: lütuf, ba¤›fl.
nutfe: sperm, meni.
remzen: iflaretle.
semavat: gökler.

serfüru: bafl e¤me.
suret: biçim.
flecere: a¤aç.
tarz: biçim, suret.

terk: b›rakma.
zan: sanma.
Zat: azamet ve ululuk sahibi
kifli, Allah.

1. Odur ki, yem yeflil a¤açtan size atefl ç›kar›r. (Yâsin Suresi: 80.)

2. “Ol!” der; oluverir. (Yâsin Suresi: 82.)
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kolay gelir bir Zatt›r. Öyle bir Zata karfl› 
1 nΩÉn¶p©rdG »p«rëoj røne

deyip, kudretine karfl› taciz ile meydan okunmaz.”

Sonra, 
2 mArÀnT pqπoc oäƒoµn∏ne /√pón«pH …/òsdG n¿ÉnërÑ°oùna tabiriyle,

“Her fleyin dizgini elinde, her fleyin anahtar› yan›nda,
gece ve gündüzü, k›fl ve yaz› bir kitap sahifeleri gibi ko-
layca çevirir, dünya ve ahireti iki menzil gibi bunu kapar,
onu açar bir Kadîr-i Zülcelâl’dir.”

Madem böyledir, bütün delâilin neticesi olarak, 
3 n¿ƒo©nLrôoJ p¬r«ndpGnh yani, “Kabirden sizi ihya edip, haflre geti-

rip, huzur-u kibriyas›nda hesab›n›z› görecektir.”

‹flte flu ayetler, haflrin kabulüne zihni müheyya etti,
kalbi de haz›r etti. Çünkü, nezairini, dünyevî ef’al ile de
gösterdi.

Hem kâh oluyor ki, ef’al-i uhreviyesini öyle bir tarzda
zikreder ki, dünyevî nezairlerini ihsas etsin; tâ istib’at ve
inkâra meydan kalmas›n.

Meselâ:
4 ränQpqƒoc ¢oùrªs°ûdG GnPpG (ilâahir) ve 

5 ränôn£nØrfG oABÉnªs°ùdG GnPpG (ilâ-

ahir) ve 
6 râs≤n°ûrfG oABÉnªs°ùdG GnPpG .

‹flte flu surelerde k›yamet ve haflirdeki ink›lâbat-› azî-
meyi ve tasarrufat-› rububiyeti öyle bir tarzda zikreder ki,
insan onlar›n nazirelerini dünyada, meselâ güzde, bahar-
da gördü¤ü için, kalbe dehflet verip akla s›¤mayan o 
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ahiret: k›yametten sonra kurula-
cak olan âlem.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
dehflet: büyük korku hâli.
delâil: deliller.
dizgin: yönlendirme, çekip çevir-
me.
dünyevî: dünya ile ilgili.
ef’al: fiiller, ifller.
ef’al-i uhreviye: ahiretle ilgili ifl-
ler.
haflir: Allah’›n, ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›.
huzur-u kibriya: her bak›mdan
büyük ve yüce olan Allah’›n hu-
zuru.
ihsas: hissettirme.
ihya: diriltme, hayat verme.
ilâahir: sonuna kadar.
inkâr: reddetme, inanmama.
ink›lâbat-› azîme: büyük de¤iflik-
likler.
istib’at: ak›ldan uzak görme.
kabir: mezar.
Kadîr-i Zülcelâl: büyüklük sahibi
ve her fleye gücü yeten Allah.
kâh: bazen.
kalp: insan›n manevî bünyesin-
deki hislerin ve duygular›n mer-
kezi.
k›yamet: dünyan›n sonu.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
menzil: konak, ev.
müheyya: haz›r.
nazire: benzer, örnek.
netice: sonuç.
nezair: örnekler, benzerler.
sahife: sayfa.
tabir: söz.
taciz: âciz görmek.
tarz: biçim, suret.
tasarrufat-› rububiyet: her fleyi
idare ve terbiye eden Allah’›n ida-
re ve icraatlar›.
Zat: azamet ve ululuk sahibi kifli,
Allah.
zihin: ak›l, dima¤.
zikir: anma, bildirme.

1. Kemikleri kim diriltecek? (Yâsin Suresi: 78.)
2. fian› ne yücedir Onun ki, her fleyin hüküm ve tasarrufu elindedir. (Yâsin Suresi: 83.)
3. Ve siz de Ona döndürüleceksiniz. (Yâsin Suresi: 83.)
4. Günefl dürülüp topland›¤›nda. (Tekvir Suresi: 1.)
5. Gök yar›ld›¤› zaman. (‹nfitar Suresi: 1.)
6. Gök yar›ld›¤›nda. (‹nflikak Suresi: 1.)



ink›lâbat› kolayca kabul eder. fiu üç surenin meal-i icma-
lîsine iflaret dahi pek uzun olur. Onun için, bir tek keli-
meyi numune olarak gösterece¤iz.

Meselâ, 
1 ränöpûof o∞oë°tüdG GnPpG kelimesi ifade eder ki, ha-

flirde herkesin bütün a’mali bir sahife içinde yaz›l› olarak
neflrediliyor. fiu mesele kendi kendine çok acayip oldu-
¤undan, ak›l ona yol bulamaz. Fakat, surenin iflaret etti-
¤i gibi, haflr-i baharîde baflka noktalar›n naziresi oldu¤u
gibi, flu neflr-i suhuf naziresi pek zahirdir. 

Çünkü, her meyvedar a¤ac›n, ya çiçekli bir otun da
amelleri var, fiilleri var, vazifeleri var, esma-i ‹lâhiyeyi ne
flekilde göstererek tesbihat etmifl ise ubudiyetleri var. ‹fl-
te onun, bütün bu amelleri tarih-i hayatlar›yla beraber
umum çekirdeklerinde, tohumcuklar›nda yaz›l›p baflka
bir baharda, baflka bir zeminde ç›kar. Gösterdi¤i flekil ve
suret lisan›yla, gayet fasih bir surette, analar›n›n ve as›l-
lar›n›n a’malini zikretti¤i gibi; dal, budak, yaprak, çiçek
ve meyveleriyle, sahife-i a’malini neflreder. ‹flte gözümü-
zün önünde bu Hakîmâne, Hafîzâne, Müdebbirâne Mü-
rebbiyâne, Lâtifâne flu ifli yapan Odur ki, der: 

ränöpûof o∞oë°tüdG GnPpG. Baflka noktalar› buna k›yas eyle, kuv-

vetin varsa istinbat et. Sana yard›m için bunu da söyle-
yece¤iz.

‹flte 
2 ränQpqƒoc ¢oùrªs°ûdG GnPpG . fiu kelâm, tekvir lâfz›yla, ya-

ni sarmak ve toplamak manas›yla parlak bir temsile ifla-
ret etti¤i gibi, nazirini dahi ima eder.

acayip: hayret verici fleyler.
a’mal: ameller, ifller.
amel: fiil, ifl.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
fasih: aç›k ve güzel.
fiil: ifl.
hafîzâne: koruyarak, esirgeye-
rek.
hakîmâne: hikmetli bir flekilde.
haflir: Allah’›n, ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›.
haflr-i baharî: bahar mevsiminde
bitkilerin ve hayvanlar›n dirilifli.
ifade: anlatma.
ima: iflaret etmek.
ink›lâbat: ink›lâplar, de¤iflmeler.
istinbat: bir söz veya iflten gizli
bir mana ç›karma.
kelâm: söz, lâf›z.
k›yas: karfl›laflt›rma.
lâf›z: söz, kelime.
lâtifâne: hofl ve güzel bir flekilde.
lisan: dil.
meal-i icmalî: özet olarak anlam.
mesele: konu, önemli ifl.
meyvedar: meyveli.
müdebbirâne: tedbirli bir flekilde,
her fleyi önceden düflünerek.
mürebbiyâne: terbiye ederek ve
yetifltirerek.
nazir: benzer, efl.
nazire: örnek, karfl›l›k.
neflir: yaymak.
neflr-i suhuf: haflir zaman›, amel
defterlerinin meydana ç›kar›l›p
herkesin hesab›n›n görülmesi.
numune: örnek.
sahife: sayfa.
sahife-i a’mal: ameller sayfas›.
suret: biçim, tarz.
flekil: biçim.
tarih-i hayat: hayat›n tarihi.
tekvir: sarmak, toplamak.

temsil: misal getirme, ben-
zetme.

tesbihat: Allah’› öven ve ku-
surdan yüce tutan sözler ve

varl›klar›n hâl diliyle bu anla-
m› ifade etmesi.
ubudiyet: kulluk.
umum: bütün.

vazife: görev.
zahir: aç›k, belli.
zemin: yeryüzü.
zikir: anma, bildirme.

1. Amel defterleri aç›ld›¤›nda. (Tekvir Suresi: 10.)

2. Günefl dürülüp topland›¤›nda. (Tekvir Suresi: 1.)
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Birinci: Evet, Cenab-› Hak taraf›ndan adem ve esir ve
sema perdelerini aç›p, günefl gibi dünyay› ›fl›kland›ran
p›rlantamisal bir lâmbay›, hazine-i rahmetinden ç›kar›p
dünyaya gösterdi. Dünya kapand›ktan sonra, o p›rlanta-
y› perdelerine sar›p kald›racak.

‹kinci: Veya, ziya meta›n› neflretmek ve zeminin kafa-
s›na ziyay› zulmetle münavebeten sarmakla muvazzaf bir
memur oldu¤unu ve her akflam o memura meta›n› top-
latt›r›p gizletti¤i gibi, kâh olur bir bulut perdesiyle al›fl ve-
riflini az yapar, kâh olur ay onun yüzüne karfl› perde olur,
muamelesini bir derece çeker, meta›n› ve muamelât def-
terlerini toplad›¤› gibi, elbette o memur bir vakit o me-
muriyetten infisal edecektir. Hatta hiçbir sebeb-i azil bu-
lunmazsa, flimdilik küçük, fakat büyümeye yüz tutmufl
yüzündeki iki leke büyümekle, günefl, yerin bafl›na izn-i
‹lâhî ile sard›¤› ziyay› emr-i Rabbanî ile geriye al›p, güne-
flin bafl›na sar›p, “Haydi, yerde iflin kalmad›,” der, “Ce-
henneme git, sana ibadet edip senin gibi bir memur-u
musahhar› sadakatsizlikle tahkir edenleri yak” der. 
1 ränQpqƒoc ¢oùrªs°ûdG GnPpG ferman›n›, lekeli siyah yüzüyle, yü-

zünde okur.

Dokuzuncu nük te - i  b e lâgat : Kur’ân-› Hakîm,

kâh olur cüz’î baz› maksatlar› zikreder. Sonra o cüz’iyat
vas›tas›yla küllî makas›da zihinleri sevk etmek için, o
cüz’î maksad›, bir kaide-i külliye hükmünde olan Esma-i
Hüsna ile takrir ederek tespit eder, tahkik edip ispat
eder.
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isimleri.
ferman: emir, buyruk.
hazine-i rahmet: rahmet hazine-
si.
hüküm: de¤er.
ibadet: tapma.
infisal: ayr›lma, azledilme.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
izn-i ‹lâhî: Allah’›n izni.
kâh: zaman olur, bazen.
kaide-i külliye: genifl, umumî ku-
ral.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
küllî: büyük ve kapsaml›.
makam: mevki.
maksat: kastedilen fley.
memur-u musahhar: emre itaat
eden memur.
memuriyet: memurluk.
meta: eflya, madde.
muamelât: ifller.
muamele: davran›fl, ifl.
muvazzaf: vazifeli, görevli.
münavebeten: s›rayla, nöbetle-
flerek.
neflir: yaymak.
nükte-i belâgat: ince ve zarif
mana.
perde: örtü.
p›rlanta: yontulmufl parlak el-
mas.
p›rlantamisal: p›rlanta gibi.
sadakat: tam ve mükemmel
ba¤l›l›k.
sebeb-i azil: bir görevden uzak-
laflt›r›lma sebebi.
sema: gökyüzü.
sevk: yönlendirme.
tahkik: do¤rulu¤unu araflt›rma,
inceleme.
tahkir: hakaret, afla¤›lama.
takrir: anlatma, bildirme, sa¤lam-
laflt›rma.
tespit: belirleme.
vakit: zaman.
vas›ta: arac›.
zemin: yeryüzü.
zihin: bilinç, anlay›fl.
zikir: anma, bildirme.
ziya: ›fl›k.
zulmet: karanl›k.

adem: yokluk.
Cenab-› Hak: do¤ru, gerçek,
hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
cüz’î: k›ymetsiz, önemsiz.

cüz’iyat: küçük ve ferdî fley-
ler.
derece: miktar.
emr-i Rabbanî: her fleyin
Rabbi olan Allah’›n emri.

esir: kâinatta ki boflluklar›
dolduran, havadan hafif olup
›s› ve ›fl›¤› nakleden cevher,
madde..
Esma-i Hüsna: Allah’›n güzel

1. Günefl dürülüp topland›¤›nda. (Tekvir Suresi: 1.)



Meselâ:

*Gnh $G n‹pG ≈=/µnà°rûnJnh Én¡pLrhnR »/a n∂odpOÉnéoJ»/àsdG n∫rƒnb *G n™pª°nS rónb
1 lÒ°/ünH l™«/ª°nS %G s¿pG •ÉnªocnQohÉnënJ o™nª°rùnj

‹flte, Kur’ân der: “Cenab-› Hak, Semî-i Mutlak’t›r, her
fleyi iflitir, hatta en cüz’î bir macera olan ve zevcinden te-
flekki eden bir zevcenin sana karfl› mücadelesini Hak is-
miyle iflitir. Hem, rahmetin en lâtif cilvesine mazhar ve
flefkatin en fedakâr bir hakikatine maden olan bir kad›-
n›n hakl› olarak zevcinden davas›n› ve Cenab-› Hakka
flekvas›n› umur-u azîme suretinde Rahîm ismiyle ehem-
miyetle iflitir ve Hak ismiyle ciddiyetle bakar.”

‹flte, bu cüz’î maksad› küllîlefltirmek için, mahlûkat›n
en cüz’î bir hâdisesini ifliten, gören kâinat›n daire-i imkâ-
nîsinden hariç bir zat, elbette her fleyi iflitir, her fleyi gö-
rür bir Zat olmak lâz›m gelir. Ve kâinata Rab olan, kâinat
içinde mazlum küçük mahlûklar›n dertlerini görmek, fer-
yatlar›n› iflitmek gerektir. Dertlerini görmeyen, feryatla-

r›n› iflitmeyen Rab olamaz. Öyle ise 
2 lÒ°/ünH l™«/ª°nS %G s¿pG

cümlesiyle iki hakikat-i azîmeyi tespit eder.

Hem meselâ: 

pópé°rùnŸrG n‹pG pΩGnôn◊r G pópé°rùnŸrG nøpe kÓr«nd /√pórÑn©pH …'örSnG …=/òsdG n¿ÉnërÑ°oS
3

oÒ°/ünÑrdG o™«/ª°sùdGnƒog o¬sfpG BÉnæpJÉnj'G røpe o¬njpôoæpd o¬ndrƒnM ÉnærcnQÉnH …/òsdG Én°ürbn’rG

Cenab-› Hak: do¤ru, gerçek, hak-
k›n tâ kendisi olan, fleref ve aza-
met sahibi yüce Allah.
ciddiyet: ciddîlik.
cilve: tecelli.
cüz’î: küçük, önemsiz, ufak tefek.
daire-i imkânî: bir fleyin var veya
yok olabilme ihtimallerini içine
alan daire, kâinat.
ehemmiyet: önem.
fedakâr: feda eden.
feryat: ba¤›r›p ça¤›rmak.
hâdise: vak›a, olay.
Hak: her hakk›n sahibi olan Allah.
hakikat: gerçek.
hakikat-i azîme: büyük gerçek.
hariç: d›fl›nda.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
küllîlefltirmek: genellefltirmek.
lâtif: hofl, güzel.
macera: olay.
maden: kaynak.
mahlûk: Allah taraf›ndan yarat›l-
m›fl.
mahlûkat: Allah taraf›ndan yara-
t›lanlar.
maksat: kastedilen fley, gaye.
mazhar: görünüm ve yans›ma
yeri.
mazlum: zulme u¤ram›fl.
Mescid-i Aksâ: Kudüs’teki büyük
cami.
Mescid-i Haram: Mekke flehrin-
deki k›blemiz olan Kâbe.
muhakkak: gerçek, mutlaka, ke-
sinlikle.
mücadele: çekiflme, kavga.
münezzeh: ar›nm›fl, temiz, uzak
müracaat: baflvurma.
Rab: her fleyin maliki, yaratan,
terbiye eden Allah.
Rahîm: sonsuz merhamet sahibi
olan Allah.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara ac›y›p ba¤›fllamas›.
Semî-i Mutlak: her fleyi ifliten Al-
lah.
flefkat: ac›ma, merhamet etme.
flekva: flikâyet.
flikâyet: s›zlanma, yak›nma.
tespit: belirleme.
teflekki: flikâyet etme.
umur-u azîme: büyük ifller.
zat: kifli.
zevce: kar›, efl.
zevç: efl, koca.

1. Kocas› hakk›nda defalarca sana müracaat eden ve Allah’a flikâyette bulunan kad›n›n sözü-
nü Allah iflitti. Zaten Allah sizin konuflmalar›n›z› iflitiyordu. Muhakkak ki Allah her fleyi hakk›y-
la iflitir, her fleyi hakk›yla görür. (Mücadele Suresi: 1.)
2. Muhakkak ki Allah her fleyi hakk›yla iflitir, her fleyi hakk›yla görür. (Mücadele Suresi: 1.)
3. Ayetlerimizden bir k›sm›n› ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haramdan al›p,
çevresini mübarek k›ld›¤›m›z Mescid-i Aksâ’ya seyahat ettiren Allah, her türlü noksandan mü-
nezzehtir. fiüphesiz ki O her fleyi hakk›yla ifliten, her fleyi hakk›yla görendir. (‹sra Suresi: 1.)
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‹flte Kur’ân, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm›n
mirac›n›n mebdei olan Mescid-i Haram’dan Mescid-i
Aksâ’ya olan seyeran›n› zikrettikten sonra, 
1 oÒ°/ünÑrdG o™«/ªs°ùdG nƒog o¬sfpG der. 

2 o¬sfpG ’deki zamir, ya Cenab-›

Hakkad›r veyahut Peygamberedir.

Peygambere göre olsa, flöyle oluyor ki: “Bu seyahat-i
cüz’îde, bir seyr-i umumî, bir uruc-u küllî var ki, tâ Sidre-
tü’l-Münteha’ya, tâ Kab-› Kavseyn’e kadar, meratib-i kül-
liye-i esmaiyede gözüne, kula¤›na tezahür eden ayat-›
Rabbaniyeyi ve acaib-i sanat-› ‹lâhiyeyi iflitmifl, görmüfl-
tür” der. O küçük, cüz’î seyahati küllî ve mahfler-i acayip
bir seyahatin anahtar› hükmünde gösteriyor.

E¤er zamir, Cenab-› Hakka raci olsa, flöyle oluyor ki:
“Bir abdini, bir seyahatte huzuruna davet edip bir vazife
ile tavzif etmek için, Mescid-i Haram’dan mecma-› enbi-
ya olan Mescid-i Aksâ’ya gönderip, enbiyalarla görüfltü-
rüp, bütün enbiyalar›n usul-ü dinlerine vâris-i mutlak ol-
du¤unu gösterdikten sonra, tâ Kab-› Kavseyn’e kadar
mülk ü melekûtunda gezdirdi.”

‹flte, çendan o zat bir abddir, bir mirac-› cüz’îde seya-
hat eder; fakat, bu abdde bütün kâinata taallûk eden bir
emanet beraberdir, hem flu kâinat›n rengini de¤ifltirecek
bir nur beraberdir. Hem, saadet-i ebediyenin kap›s›n›
açacak bir anahtar beraber oldu¤u için, Cenab-› Hak
kendi zat›n›, bütün eflyay› iflitir ve görür s›fat›yla tavsif
eder; tâ, o emanet, o nur, o anahtar›n cihanflümul hik-
metlerini göstersin.
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cihanflümul: dünya çap›nda.
cüz’î: az, küçük.
çendan: gerçi.
emanet: birisine korumas› için
verilen fley.
enbiya: nebîler, peygamberler.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›.
hüküm: de¤er.
Kab-› Kavseyn: Hz. Peygamberin
miraca ç›k›fl›yla vard›¤› son nokta.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
küllî: umumî.
mahfler-i acayip: hayret verici
fleylerin topland›¤› yer.
mebdei: bafllang›c›.
mecma-i enbiya: peygamberle-
rin topland›¤› yer.
meratib-i külliye-i esmaiye:
isimlerin küllî mertebeleri.
Mescid-i Aksâ: Kudüs’teki mu-
kaddes mabet.
Mescid-i Haram: Mekke-i Müker-
reme’de, içinde Kâbe’nin bulun-
du¤u en büyük, mukaddes iba-
det yeri.
mirac-› cüz’î: küçük bir yükselifl.
miraç: Peygamberimizin Cenab-›
Hakk›n huzuruna cismen ruhen
ve hâlen ç›kmas›.
mülk ü melekût: görünen ve gö-
rünmeyen âlem.
nur: par›lt›, ›fl›k, ayd›nl›k.
peygamber: Allah’›n elçisi.
raci: dönen.
saadet-i ebediye: sonsuz mutlu-
luk.
seyahat: yolculuk.
seyahat-i cüz’î: k›sa zaman için-
deki seyahat.
seyeran: gezinti.
seyr-i umumî: umumî, genifl bir
yolculuk.
s›fat: nitelik, vas›f.
Sidretü’l-Münteha: yedinci kat
gökte oldu¤u rivayet edilen ve
Peygamberimizin ulaflt›¤› en son
makam.
taallûk: ilgili, alâkal›.
tavsif: vas›fland›rma.
tavzif: görevlendirme.
tezahür: zuhur etme, görünme.
uruc-u küllî: umumî manada bir
yükselifl.
usul-i din: dinin prensipleri
vâris-i mutlak: mutlak vâris, mi-
rasç›.
vazife: görev.
zat: kifli, öz, kendi.
zikir: anma, bildirme.

abd: kul.

acaib-i sanat-i ‹lâhiye: Al-
lah’›n hayrette b›rakan, flafl›r-

tan sanat eserleri.

ayat-i Rabbaniye: Allah’›
gösteren ve tan›tan deliller.

Cenab-› Hak: do¤ru, gerçek,
hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.

1. fiüphesiz ki O her fleyi hakk›yla ifliten, her fleyi hakk›yla görendir. (‹sra Suresi: 1.)

2. fiüphesiz ki O. (‹sra Suresi: 1.)



Hem meselâ: 

kÓ°oSoQ pánµp=Ä'∏nŸrG pπpYÉnL ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG pôpWÉna ! oórªnërdnG
oABÉ°nûnj Énep≥r∏nÿrG p‘ oój/õnj n É́nHoQnh nå'∏oKnh »'ærãne mánëpærLnG =/‹hoG

1 lôj/ónb mArÀnT pqπoc '¤nY %G s¿pG
‹flte flu surede, “Semavat ve arz›n Fât›r-› Zülcelâl’i, se-

mavat ve arz› öyle bir tarzda tezyin edip âsâr-› kemalini
göstermekle, hadsiz seyircilerinden Fât›r’›na hadsiz met-
hüsenalar ettiriyor; ve öyle de hadsiz nimetlerle süslen-
dirmifl ki, sema ve zemin, bütün nimetlerin ve nimetdi-
delerin lisanlar›yla, o Fât›r-› Rahman’›na nihayetsiz
hamd ve sitayifl ederler” dedikten sonra, yerin flehirleri
ve memleketleri içinde Fât›r’›n verdi¤i cihazat ve kanat-
lar›yla seyrüseyahat eden insanlarla, hayvanat ve tuyur
gibi, semavî saraylar olan y›ld›zlar ve ulvî memleketleri
olan burçlarda gezmek ve tayeran etmek için o memle-
ketin sekeneleri olan meleklerine kanat veren Zat-› Zül-
celâl, elbette her fleye kadir olmak lâz›m gelir. Bir sine-
¤e, bir meyveden bir meyveye; bir serçeye, bir a¤açtan
bir a¤aca uçmak kanad›n› veren, Zühre’den Müflteri’ye,
Müflteri’den Zühal’e uçacak kanatlar› O veriyor.

Hem, melâikeler sekene-i zemin gibi cüz’iyete münha-
s›r de¤iller, bir mekân-› muayyen onlar› kaydedemiyor.
Bir vakitte dört veya daha ziyade y›ld›zlarda bulundu¤u-

na iflaret, 
2 n É́nH oQnh nån ∏oK nh » nærãne kelimeleriyle tafsil verir. ‹flte

flu hâdise-i cüz’iye olan “Melâikeleri kanatlarla teçhiz 

arz: yeryüzü.
âsâr-› kemal: olgunluk eserleri
burç: sabit y›ld›z kümesi.
cihazat: cihazlar, azalar.
cüz’iyet: cüz’î olufl, küçüklük.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
ezel: bafllang›çs›z.
Fât›r: benzersiz ve harika fleyleri
yaratan Allah.
Fât›r-› Rahman: çok merhametli
ve benzersiz yaratan Allah.
Fât›r-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve benzeri olmayan fleyle-
ri yaratan Allah.
hâdise-i cüz’iye: küçük ve basit
hâdise.
hadsiz: s›n›rs›z.
hamd: övme.
hayvanat: hayvanlar.
Kadir: kudret ve kuvvet sahibi ve
her fleye kudreti yeten, Allah.
kanat: uçmay› sa¤layan organ.
lisan: dil.
mahsus: özel.
mekân-› muayyen: belirli yer.
melâike: melekler.
melek: Allah’›n nurdan yaratt›¤›,
gözle görülemeyen, Allah’›n emir-
lerine tam itaat eden mahlûk.
memleket: yurt, diyar.
methüsena: methedip övme.
münhas›r: s›n›rl›, s›n›rlanm›fl.
Müflteri: Jüpiter.
nihayetsiz: sonsuz.
nimet: lütuf, ihsan.
nimetdide: nimete kavuflan.
övgü: methetme.
saray: görkemli, zevkli döflenmifl
yap›.
sekene: sakin olanlar, oturanlar.
sekene-i zemin: dünyada yafla-
yanlar.
sema: gökyüzü.
semavat: gökler.
semavî: gökle ilgili.
seyrüseyahat: yolculuk ve gezi.
sitayifl: övme, methetme.
flükür: memnuniyet ifade etme.
tafsil: etrafl›ca bildirme, aç›kla-
ma.
tarz: biçim, suret.
tayeran: uçma.
teçhiz: donatma.
tezyin: süslendirme.
tuyur: kufllar.
ulvî: yüce.

Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük sahibi olan zat, Allah.

zemin: yeryüzü.
ziyade: fazla.

Zühal: Satürn.
Zühre: çoban y›ld›z›, Venüs.

1. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, flükür ve minnet o Allah’a mahsustur ki, gökleri ve
yeri yoktan yaratm›fl, melekleri de ikifler, üçer, dörder kanatl› elçiler k›lm›flt›r. O, yaratt›klar›
için neyi dilerse onu artt›r›r. Muhakkak ki Allah her fleye hakk›yla kadirdir. (Fât›r Suresi: 1.)

2. ‹kifler, üçer, dörder. (Fât›r Suresi: 1.)

694 | SÖZLERY‹RM‹ BEfi‹NC‹ SÖZ



etmek” tabiriyle gayet küllî ve umumî bir azamet-i kud-

retin destgâh›na iflaret ederek, 
1 lôj/ónb mArÀnT pqπoc '¤nY %G s¿pG

fezlekesiyle tahkik edip, tespit eder.

Onuncu nük te - i  b e lâgat : Kâh oluyor, ayet, insa-

n›n isyankârâne amellerini zikreder, fledit bir tehdit ile
zecreder. Sonra, fliddet-i tehdit ye’se ve ümitsizli¤e atma-
mak için, rahmetine iflaret eden bir k›s›m esma ile hati-
me verir; teselli eder.

Meselâ: 

@ kÓ«/Ñn°S¢pTrôn©rdG …pP '‹pG Grƒn̈ nàrHn’ GkPpG n¿ƒodƒo≤nj Énªnc lán¡pd'G o=¬n©ne n¿Énc rƒnd rπob
oäGnƒ'ªs°ùdG o¬nd oíuÑ°nùoJ @ GkÒ/Ñnc Gvƒo∏oY n¿ƒodƒo≤nj ÉsªnY '‹Én©nJnh o¬nfÉnërÑ°oS
røpµ'd nh /√pórªnëpH oíuÑn°ùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh søp¡«/a rønenh ¢oVrQn’rGnh o™rÑ°sùdG 

2 kQƒoØnZ Ékª«/∏nM n¿Énc o¬sfpG rºo¡në«/Ñ°rùnJ n¿ƒo¡n≤rØnJ n’
‹flte flu ayet der ki: “De: ‘E¤er dedi¤iniz gibi mülkünde

fleriki olsayd›, elbette arfl-› rububiyetine el uzat›p müda-
hale eseri görünecek bir derecede bir intizams›zl›k ola-
cakt›. Hâlbuki, yedi tabaka semavattan tut tâ hurdebinî
zîhayatlara kadar her bir mahlûk, küllî olsun cüz’î olsun,
küçük olsun büyük olsun, mazhar oldu¤u bütün isimlerin
cilve ve nak›fllar› dilleriyle o Esma-i Hüsnan›n Müsem-
ma-i Zülcelâl’ini tesbih edip, flerik ve nazirden tenzih edi-
yorlar.’”
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amel: fiil, ifl.
arfl-› rububiyet: terbiye edicili¤in
yüce makam›.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
azamet-i kudret: Allah’›n kudre-
tinin büyüklü¤ü.
cilve: yans›ma.
cüz’î: bütüne ait olmay›p özel
olan.
derece: miktar.
destgâh: tezgâh, iktidar.
ebed: sonu olmayan gelecek za-
man.
eser: niflan, iz.
esma: isimler.
Esma-i Hüsna: Allah’›n güzel
isimleri.
ezel: bafllang›c› olmayan geçmifl
zaman
fezleke: özet, netice.
hamd: flükür.
hatime: nihayet, son, netice.
hurdebinî: gözle görülemeyecek
kadar küçük.
intizam: düzen.
isyankârâne: isyan ederek.
Kadir: kudret sahibi olan Allah.
kâh: zaman olur, bazen.
k›s›m: tak›m.
küllî: büyük, kapsaml›, umumî,
bütün.
mahlûk: Allah taraf›ndan yarat›l-
m›fl.
mazhar: görünme ve yans›ma
yeri.
müdahale: kar›flma, araya girme.
mülk: sahip olunan, üzerinde ta-
sarruf hakk› bulunan fley.
müsemma-i Zülcelâl: sonsuz ce-
lâl ve isim sahibi.
nak›fl: süsleme.
nazir: benzer, efl.
nükte-i belâgat: ince ve zarif
mana.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
ba¤›fllama.
semavat: gökler.
fledit: fliddetli.
flerik: ortak.
fliddet-i tehdit: tehdidin fliddeti.
tabaka: kat.
tabir: söz.
tahkik: do¤rulu¤unu araflt›rma.
tehdit: korku verme, gözda¤›.
tenzih: uzak sayma.
tesbih: Cenab-› Hakk› (c.c.) flan›na
lây›k ifadelerle anma.
teselli: avutma, rahatlatma.
tespit: belirleme.
umumî: genel.
yeis: ümitsizlik.
zecir: fliddetle sak›nd›rma, yasak-
lama.
zîhayat: hayat sahibi.
zikir: anma, bildirme.

1. Muhakkak ki Allah her fleye kadirdir. (Fât›r Suresi: 1.)

2. De ki: E¤er onlar›n dedikleri gibi, Allah ile beraber baflka ilâhlar da bulunsayd›, Arfl›n sahi-
bi olan Allah’a üstün gelmek için elbette bir yol ararlard›. • Allah, onlar›n söyledikleri fleyler-
den pek münezzehtir ve pek büyük bir yücelikle yücedir. • Yedi gökle yer ve onlar›n içinde-
kiler Onu tesbih eder. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin; lâkin siz onlar›n tes-
bihini anlamazs›n›z. fiüphesiz ki O halimdir, ceza vermekte acele etmez; gafurdur, günahlar›
çokça ba¤›fllar. (‹sra Suresi: 42-44.)



Evet, nas›l ki sema, günefller, y›ld›zlar denilen nurefflan
kelimat›yla, hikmet ve intizam›yla Onu takdis ediyor,
vahdetine flahadet ediyor; ve cevv-i hava dahi, bulutlar›n
sesiyle, berk ve ra’d ve katrelerin kelimat›yla Onu tesbih
ve takdis ve vahdaniyetine flahadet eder; öyle de zemin,
hayvanat ve nebatat ve mevcudat denilen hayattar keli-
mat›yla Hâl›k-› Zülcelâl’ini tesbih ve tevhit etmekle bera-
ber; her bir a¤ac›, yaprak ve çiçek ve meyvelerin kelima-
t›yla, yine tesbih edip birli¤ine flahadet eder. Öyle de, en
küçük mahlûk, en cüz’î bir masnu, küçüklü¤ü ve cüz’iye-
tiyle beraber, tafl›d›¤› nak›fllar ve keyfiyetler iflaretiyle pek
çok esma-i külliyeyi göstermek ile, Müsemma-i Zülcelâl’i
tesbih edip vahdaniyetine flahadet eder.

‹flte, bütün kâinat birden, bir lisan ile, müttefikan Hâ-
l›k-› Zülcelâl’ini tesbih edip, vahdaniyetine flahadet ede-
rek, kendilerine göre muvazzaf olduklar› vazife-i ubudi-
yeti kemal-i itaatle yerine getirdikleri hâlde, flu kâinat›n
hulâsas› ve neticesi ve nazdar bir halifesi ve nazenin bir
meyvesi olan insan, bütün bunlar›n aksine, z›dd›na ola-
rak, ettikleri küfür ve flirkin ne kadar çirkin düflüp, ne de-
rece cezaya flayeste oldu¤unu ifade edip, bütün bütün
ye’se düflürmemek için; hem flunun gibi nihayetsiz bir ci-
nayete, hadsiz çirkin bir isyana Kahhar-› Zülcelâl nas›l
meydan verip, kâinat› bafllar›na harap etmedi¤inin hik-

metini göstermek için, 
1

kQƒoØnZ Ékª« p∏nM n¿Énc o¬sfpG der. O hatime

ile hikmet-i imhali gösterip, bir rica kap›s› aç›k b›rak›r.

aksi: z›dd›.
berk: flimflek.
cevv-i hava: hava bofllu¤u.
cinayet: a¤›r suç.
cüz’î: küçük, basit.
cüz’iyet: basitlik, küçüklük.
derece: miktar.
esma-i külliye: küllî, umumî
isimler.
hadsiz: s›n›rs›z.
Hâl›k-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve yoktan yaratan Allah.
halife: yeryüzünde Allah ad›na
hareket eden, insan.
harap: y›kma, alt üst etme.
hatime: son, bitifl.
hayattar: canl›.
hayvanat: hayvanlar.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›.
hikmet-i imhal: zaman tan›ma-
n›n amac›, gayesi.
hulâsa: bir fleyin özü.
ifade: anlatma.
intizam: düzgünlük, tertipli olma.
isyan: baflkald›rma, itaatsizlik.
Kahhar-i Zülcelâl: büyüklük sa-
hibi ve her fleye mutlak galip ge-
len Allah
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
katre: damla.
kelimat: kelimeler, sözler.
kemal-i itaat: tam ve mükem-
mel itaat.
keyfiyet: vas›f, nitelik, özellik.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama.
lisan: dil.
mahlûk: Allah taraf›ndan yarat›l-
m›fl.
masnu: sanatla yap›lm›fl.
mevcudat: var olan her fley,
mahlûklar.
muvazzaf: vazifeli.
müsemma-i Zülcelâl: güzel isim-
lerin sahibi ve sonsuz büyüklük
sahibi olan Allah.
müttefikan: hep birlikte, birlefle-
rek.
nak›fl: süsleme.
nazdar: nazl›.
nazenin: ince, nazik.
nebatat: bitkiler.
netice: sonuç.
nihayetsiz: sonsuz.
nurefflan: nur saçan.
ra’d: gök gürültüsü.
rica: ümit.
sema: gökyüzü.
flahadet: flahitlik.
flayeste: lây›k, münasip.
flirk: Allah’a ortak koflma.
takdis: Allah’› kusur ve noksan-
lardan pak ve yüce bilme.

tesbih: Allah’› bütün kusur ve

noksan s›fatlardan uzak tut-

ma, Sübhanallah deme.

tevhit: Allah’›n bir oldu¤una
inanma.
vahdaniyet: Allah’›n birli¤i.
vahdet: birlik.

vazife-i ubudiyet: kulluk va-
zifesi.
yeis: ümitsizlik.
zemin: yeryüzü.

1. fiüphesiz ki O halimdir, ceza vermekte acele etmez; gafurdur, günahlar› çokça ba¤›fllar. (‹s-
ra : 44.)
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‹flte flu on iflarat-› i’caziyeden anla ki, ayetlerin hati-
melerindeki fezlekelerde, çok reflahat-› hidayetiyle be-
raber çok lemaat-› i’caziye vard›r ki, büle¤alar›n en
büyük dâhîleri flu bedî üslûplara karfl›, kemal-i hayret ve
istihsanlar›ndan, parma¤›n› ›s›rm›fl, duda¤›n› difllemifl,
1mönûnH oΩnÓnc Gnò'g Éne demifl; 

2≈'Mƒoj l»rMnh s’pG nƒog r¿pG ’ya hakkal-

yakîn olarak iman etmifller. Demek baz› ayette, bütün
mezkûr iflaratla beraber, bahsimize girmeyen çok mezâ-
yâ-i aheri de tazammun eder ki, o mezâyân›n icma›nda
öyle bir nakfl-› i’caz görünür ki, kör dahi görebilir.

‹kinci fiulenin Üçüncü Nuru

fiudur ki: Kur’ân, baflka kelâmlarla kabil-i k›yas ola-
maz. Çünkü, kelâm›n tabakalar›, ulviyet ve kuvvet ve
hüsnücemal cihetinden dört menba› var: Biri mütekel-
lim, biri muhatap, biri maksat, biri makamd›r. Ediplerin,
yanl›fl olarak, yaln›z makam gösterdikleri gibi de¤ildir.
Öyle ise, sözde, “Kim söylemifl? Kime söylemifl? Ne için
söylemifl? Ne makamda söylemifl?” ise bak, yaln›z söze
bak›p durma. Madem kelâm, kuvvetini, hüsnünü bu dört
menbadan al›r; Kur’ân’›n menba›na dikkat edilse,
Kur’ân’›n derece-i belâgati, ulviyet ve hüsnü anlafl›l›r.

Evet, madem kelâm, mütekellime bak›yor; e¤er o ke-
lâm emir ve nehiy ise, mütekellimin derecesine göre ira-
de ve kudreti de tazammun eder. O vakit, söz mukave-
metsûz olur, maddî elektrik gibi tesir eder; kelâm›n ulvi-
yet ve kuvveti o nispette tezayüt eder.
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edip: edebiyatç›.
fezleke: netice, özet.
hakkalyakîn: bir fleyi yaflayarak
ve do¤rulu¤undan flüphe etme-
yecek derecede bilme.
hatime: son, bitifl.
hüsnücemal: yüz güzelli¤i.
hüsün: güzellik.
icma: toplanma, toplam.
iman: inanma, tasdik.
irade: dileme, isteme.
istihsan: be¤enme.
iflarat: iflaretler.
iflarat-i i’caziye: mu’cizelik ifla-
retleri.
kabil-i k›yas: k›yaslanabilir.
kelâm: söz, lâf›z.
kemal-i hayret: çok fazla flaflk›n-
l›k.
kudret: kuvvet, iktidar.
kuvvet: tesir kudreti, etkileme
gücü.
lemaat-i i’caziye: mu’cizelik pa-
r›lt›lar›.
maddî: madde ile alâkal›.
makam: durulan yer, mevki.
maksat: gaye.
menba: kaynak.
mezâyâ: meziyetler, üstün özel-
likler.
mezâyâ-i aheri: di¤er meziyetler,
üstün özellikler.
mezkûr: ad› geçen.
muhatap: konuflulan kimse.
mukavemetsûz: dayanmay› te-
sirsiz hale koyan.
mütekellim: konuflan.
nakfl-› i’caz: mu’cizelik nakfl›.
nehiy: yasaklama.
nispet: ölçü, oran.
nur: par›lt›, ›fl›k.
reflahat-› hidayet: hidayet s›z›n-
t›lar›.
flule: alev.
tabaka: kat, katman.
tazammun: içine alma.
tesir: iz b›rakma.
tezayüt: artma.
ulviyet: ulvîlik, yücelik.
üslûp: ifade tarz›.
vakit: zaman.

ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
bahis: mevzu, konu.
bedî: eflsiz güzel.

büle¤a: edebiyatç›lar.
cihet: yön.
dahi: son derece zeki, anla-
y›fll›, uyan›k.

derece: mertebe.
derece-i belâgat: düzgün,
kusursuz, yerinde ve güzel
söz söylemenin derecesi.

1. Bu hiçbir beflerin sözü olamaz.
2. O ancak kendisine vahyolunan› söyler. (Necm Suresi: 4.)



Meselâ: 
1»/©p∏rbnG oABÉnªn°S Énjnh p∑nABÉne ≈/©n∏rHG ¢oVrQnG BÉnj .

Yani, “Yâ arz, vazifen bitti, suyunu yut! Yâ sema, ha-
cet kalmad›, ya¤muru kes!”

Meselâ:
2 nÚ/©pFBÉnW Énær«nJnG BÉnàndÉnb Ékgrônc rhnG ÉkYrƒnW Én«pàrFG ¢pVrQnÓr`pdnh Én¡nd n∫Én≤na .

Yani, “Yâ arz, yâ sema! ‹ster istemez geliniz, hikmet
ve kudretime râm olunuz! Ademden ç›k›p, vücutta mefl-
hergâh-› sanat›ma geliniz!” dedi. Onlar da, “Biz kemal-i
itaatle geliyoruz. Bize gösterdi¤in her vazifeyi Senin kuv-
vetinle görece¤iz.”

‹flte kuvvet ve iradeyi tazammun eden hakikî ve nafiz
flu emirlerin kuvvet ve ulviyetine bak, sonra insanlar›n, 
3 páneÉn«p≤rdG Én¡oàs`jnG ∆/eƒobnh oABÉnªn°S Énj ∆/≤°nûrfGnh ¢oVrQnG BÉnj ∆/æ`oµ°rSoG gibi

suret-i emirde cemadata hezeyanvari muhaveresi hiç o
iki emre kabil-i k›yas olabilir mi? Evet, temenniden
nefl’et eden arzular ve o arzulardan nefl’et eden fuzuliyâ-
ne emirler nerede, hakikat-i amiriyetle muttas›f bir ami-
rin ifl bafl›nda hakikat-i emri nerede? Evet, emr-i nafiz,
büyük bir amirin mutî ve büyük bir ordusuna “Arfl!” em-
ri nerede? Ve flöyle bir emir, adî bir neferden iflitilse; iki
emir sureten bir iken, manen bir neferle bir ordu kuman-
dan› kadar fark› var.

Meselâ: 
4 o¿ƒoµn«na røoc o¬nd n∫ƒo≤oj r¿nG ÉkÄr«°nT nOGnQnG BGnPpG o=√oôrenG BÉnªsfpG .

Hem meselâ: 
5 nΩnO'’p Ghoóoér°SG pánµp=Ä' ∏nªr∏pd Énær∏ob rPpGnh .

adem: yokluk.
adî: afla¤›, de¤ersiz.
amir: emreden.
arfl: askere yürümesi için verilen
emir.
arz: yeryüzü.
arzu: istek, heves.
cemadat: cans›zlar.
emr-i nafiz: tesirli emir.
fuzuliyâne: lüzumsuz, bofluna,
fazladan.
hacet: ihtiyaç, lüzum.
hakikat-i amiriyet: emredicilik
gerçe¤i.
hakikat-i emir: emretme gerçe-
¤i.
hakikî: gerçek.
hezeyanvari: saçma sapanca.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›.
irade: dileme, isteme.
kabil-i k›yas: k›yaslanabilir.
kemal-i itaat: tam ve mükem-
mel itaat.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
kumandan: komutan.
manen: mana itibar›yla, iç varl›k
bak›m›ndan. manaca.
meselâ: örne¤in.
meflhergâh-i sanat: sanat sergisi.
muhavere: konuflma.
mutî: itaat eden.
muttas›f: vas›fland›r›lan.
nafiz: nüfuz eden, iflleyen, tesirli.

nefer: er.
nefl’et: meydana gelme, ol-
ma.
râm: teslim olmufl, itaat
eden.

sema: gökyüzü.
sureten: görünüflte.
suret-i emir: emir flekli.
tazammun: içine alma.
temenni: olmas›n› veya ol-

mamas›n› isteme, dilek.

ulviyet: ulvîlik, yücelik.

vazife: görev.

vücut: varl›k.

1. Hûd Suresi: 44.

2. Ona ve Arza “‹steseniz de istemeseniz de, ikiniz birden emrime uyun” buyurdu. Onlar da
“‹steyerek uyduk” dediler. (Fuss›let Suresi: 11.)

3. Ey yer, yerinde dur. Ey gök, parçalan. Ey K›yamet, kop.

4. Bir fleyin olmas›n› murat etti¤i zaman, Onun ifli sadece “Ol” demektir; o da oluverir. (Yâsin
Suresi: 82.)

5. Meleklere “Âdem’e secde edin” dedi¤imizde.... (Bakara Suresi: 34.)
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fiu iki ayette iki emrin kuvvet ve ulviyetine bak, sonra
beflerin emirler nev’indeki kelâm›na bak. Acaba y›ld›z
böce¤inin günefle nispeti gibi kalm›yorlar m›? Evet, ha-
kikî bir malikin ifl bafl›ndaki bir tasviri; ve hakikî bir sa-
natkâr›n iflledi¤i vakit sanat›na dair verdi¤i beyanat›; ve
hakikî bir mün’imin ihsan bafl›nda iken beyan etti¤i ihsa-
nat›, yani, kavil ile fiili birlefltirmek, kendi fiilini hem gö-
ze, hem kula¤a tasvir etmek için flöyle dese: “Bak›n›z! ‹fl-
te bunu yapt›m, böyle yap›yorum; iflte bunu bunun için
yapt›m. Bu böyle olacak, bunun için iflte bunu böyle ya-
p›yorum.”

Meselâ:

Énenh ÉngÉsæ`sjnRnh ÉngÉnær«nænH n∞r«nc rºo¡nbrƒna pABÉnªs°ùdG n‹pG BGhoôo¶rænj rºn∏nanG
nÀpSGnhnQ Én¡«pa Énær«n≤rdnGnh ÉngÉnfrOnóne ¢nVrQn’rGnh @ mêhoôoa røpe Én¡nd
pqπoµpd …'ôrcpPnh kInöpürÑnJ @ mè«/¡nH mêrhnR pqπoc røpe Én¡«pa ÉnærànÑrfnGnh
mäÉsænL /¬pH ÉnærànÑrfnÉna ÉkcnQÉnÑoe kABÉne pABÉnªs°ùdG nøpe Énærdsõnfnh mÖ«/æoe mórÑnY

@ ló«°/†nf l™r∏nW Én¡nd mäÉn≤p°SÉnH nπrîsædGnh @ pó«°/ün◊r G sÖnMnh
1 @ oêhoôoÿr G n∂pd'ònc Ékàr«ne kInór∏nH /¬pH Énær«n«rMnGnh pOÉnÑp©r∏pd ÉkbrRpQ

Kur’ân’›n semas›nda flu surenin burcunda parlayan
y›ld›zmisal Cennet meyveleri gibi flu tasvirat›, flu ef’alleri
içindeki intizam-› belâgatle çok tabaka delâilini zikredip

neticesi olan haflri 
2

oêhoôoÿrG n∂pd'ònc tabiri ile ispat edip, 
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ihsan: ba¤›fllama, ikram.
ihsanat: ihsanlar, ba¤›fllar, lütuf-
lar.
intizam-› belâgat: sözün kusur-
suz, güzel, düzgün oluflu ve mu-
hatab›n durumuna göre söylen-
mesi.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
kavil: söz, kelâm.
kelâm: söz, lâf›z.
malik: sahip.
mün’im: nimet veren.
netice: sonuç.
nev: çeflit.
nispet: oran, ölçü.
sanatkâr: sanatç›.
sema: gökyüzü.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
tabaka: kat, katman.
tabir: söz.
tasvir: bir fleyi yaz›yla veya bafl-
ka ifade tarzlar›yla anlatma, res-
mini yapma.
tasvirat: tasvirler.
ulviyet: ulvîlik, yücelik.
vakit: zaman.
y›ld›zmisal: y›ld›z gibi.
zikir: anma, bildirme.

ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si, ‹lâhî söz.
befler: insanl›k.
beyan: bildirme, anlatma.
beyanat: aç›klamalar.

burç: kale, y›ld›z.
Cennet: Allah’a inanan, gü-
nahlar›ndan temizlenmifl
olanlar›n girece¤i yer.
delâil: deliller.

ef’al: fiiller.
fiil: ifl, davran›fl.
hakikî: gerçek.
haflir: Allah’›n, ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›.

1. Üstlerindeki gö¤e bakmazlar m›, onu nas›l bina edip süsledik ki, hiçbir gedi¤i yoktur. • Yer-
yüzünü döfledik, onda sabit da¤lar yaratt›k, onda her güzel çiftten bitkiler yeflerttik. • Hakka
yönelen her bir kul için bunlar görüp ibret al›nacak delillerdir. Gökten de bereketli bir su in-
dirdik ve kullar için r›z›k olsun diye onunla ba¤lar›, taneli ekinleri, salk›mlar› üst üste binmifl
yüksek hurma a¤açlar›n› bitirdik. O suyla ölü bir beldeye can verdik. ‹flte kabrinizden ç›k›fl›-
n›z da böyle olacakt›r. (Kaf Suresi: 6-11.)

2. ‹flte kabrinizden ç›k›fl›n›z da böyle olacakt›r. (Kaf Suresi: 11.)



surenin bafl›nda haflri inkâr edenleri ilzam etmek nerede;
insanlar›n fuzuliyâne onlarla temas› az olan ef’alden ba-
hisleri nerede? Taklit suretinde çiçek resimleri; hakikî,
hayattar çiçeklere nispeti derecesinde olamaz!

fiu 
1 BGhoôo¶rænj rºn∏nanG ’dan tâ

2 oêhoôoÿr G n∂pd'ònc ’a kadar güzel-

ce meali söylemek çok uzun gider. Yaln›z bir iflaret edip
geçece¤iz. fiöyle ki:

Surenin bafl›nda, küffar haflri inkâr ettiklerinden,
Kur’ân onlar› haflrin kabulüne mecbur etmek için, flöyle-
ce bast-› mukaddemat eder, der:

“Âyâ, üstünüzdeki semaya bakm›yor musunuz ki, Biz,
ne keyfiyette, ne kadar muntazam, muhteflem bir suret-
te bina etmifliz?

“Hem görmüyor musunuz ki, nas›l y›ld›zlarla, ay ve
günefl ile tezyin etmifliz, hiçbir kusur ve noksaniyet b›rak-
mam›fl›z?

“Hem görmüyor musunuz ki, zemini size ne keyfiyet-
te sermifliz, ne kadar hikmetle tefrifl etmifliz? O yerde
da¤lar› tespit etmifliz, denizin istilâs›ndan muhafaza et-
mifliz.

“Hem görmüyor musunuz, o yerde ne kadar güzel,
rengârenk her bir cinsten çift hadrevat›, nebatat› halk et-
tik, yerin her taraf›n› o güzellerle güzellefltirdik?

“Hem görmüyor musunuz, ne keyfiyette sema cani-
binden bereketli bir suyu gönderiyoruz? O su ile ba¤ ve 

âyâ: acaba.
bahis: anlatma.
bast-› mukaddemat: as›l maksa-
da, konuya girmeden önce bir
fleyler söyleme.
bereket: bolluk, gürlük.
canip: yön.
derece: de¤er, mertebe.
ef’al: fiiller, ifller.
fuzuliyâne: lüzumsuz, bofluna
hadrevat: yeflillikler.
hakikî: gerçek.
halk: yaratma
haflir: Allah’›n, ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›.
hayattar: canl›.
hikmet: herkesin bilmedi¤i gizli
sebep, kâinattaki ve yarat›l›fltaki
‹lâhî gaye.
ilzam: susturma.
inkâr: reddetme, inanmama.
istilâ: kaplama.
keyfiyet: durum, nitelik.
kusur: eksiklik.
küffar: kâfirler.
meal: anlam.
muhafaza: koruma.
muhteflem: ihtiflaml›, haflmetli,
görkemli.
muntazam: intizaml›, düzenli, s›-
ral›.
nebatat: bitkiler.

nispet: oran, ölçü.
noksaniyet: noksanl›k.
sema: gökyüzü.
sema: gökyüzü.

sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-
¤› 114 bölümden her biri.
suret: biçim, flekil.
taklit: benzetmeye çal›flma.

tefrifl: döfleme.
tespit: sa¤lamca yerlefltirme.
tezyin: süsleme.
zemin: yeryüzü.

1. Bakmazlar m›? (Kaf Suresi: 6.)
2. ‹flte kabrinizden ç›k›fl›n›z da böyle olacakt›r. (Kaf Suresi: 11.)
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bostanlar›, hububat›, yüksek leziz meyveli hurma gibi
a¤açlar› halk edip, ibad›ma r›zk› onunla gönderiyorum,
yetifltiriyorum.

“Hem görmüyor musunuz, o su ile ölmüfl memleketi
ihya ediyorum, binler dünyevî haflirleri icat ediyorum?
Nas›l bu nebatat›, kudretimle bu ölmüfl memleketten ç›-
kar›yorum; sizin haflirdeki hurucunuz da böyledir. K›ya-
mette, arz ölüp, siz sa¤ olarak ç›kacaks›n›z.”

‹flte flu ayetin ispat-› haflirde gösterdi¤i cezalet-i beya-
niye—ki, binden birisine ancak iflaret edebildik—nerede;
insanlar›n bir dava için serdettikleri kelimat nerede?

@ @ @
fiu risalenin bafl›nda, flimdiye kadar tahkik nam›na bî-

tarafâne muhakeme suretinde, Kur’ân’›n i’caz›n› muan-
nit bir hasma kabul ettirmek için, Kur’ân’›n çok hukuku-
nu gizli b›rakt›k. O günefli mumlar s›ras›na getirip muva-
zene ediyorduk. fiimdi tahkik vazifesini ifa edip, parlak
bir surette i’caz›n› ispat etti. fiimdi ise, tahkik nam›na de-
¤il, hakikat nam›na, bir iki söz ile, Kur’ân’›n muvazene-
ye gelmez hakikî makam›na iflaret edece¤iz:

Evet, sair kelâmlar›n Kur’ân’›n ayat›na nispeti, flifleler-
deki görünen y›ld›zlar›n küçücük akisleriyle y›ld›zlar›n ay-
n›na nispeti gibidir.

Evet, her biri birer hakikat-i sabiteyi tasvir eden, gös-
teren Kur’ân’›n kelimat› nerede; beflerin, fikri ve duygu-
lar›n›n âyineciklerinde, kelimat›yla tersim ettikleri mana-
lar nerede?
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huruç: ç›k›fl.
ibad: kullar.
icat: vücuda getirme.
i’caz: mu’cizeli olufl.
ifa: yerine getirme.
ihya: diriltme.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
ispat-i haflir: haflrin ispat›.
kelâm: söz.
kelimat: kelimeler.
k›yamet: dünyan›n sonu.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
leziz: lezzetli.
makam: mevki.
mana: anlam.
memleket: diyar.
muannit: inatç›.
muhakeme: ak›l süzgecinden ge-
çirme, de¤erlendirme; mukayese,
ölçme, karfl›laflt›rma.
nam: ad.
nebatat: bitkiler.
nispet: ölçü, oran.
r›z›k: Allah taraf›ndan her canl›
için ayr›lm›fl nimet.
risale: belli bir konuda yaz›lm›fl
küçük kitap, 25. Söz.
sair: di¤er, baflka.
serd etme: tertipli ve güzel bir
flekilde konuflma, söz söyleme.
suret: biçim.
tahkik: do¤ru olup olmad›¤›n›
araflt›rma.
tasvir: resmini yapma, bir fleyi
yaz›yla veya çeflitli ifade tarzlar›y-
la anlatma.
tersim: resimleme.
vazife: görev.

akis: yans›ma.
arz: yeryüzü.
ayat: Kur’ân ayetleri.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
âyine: ayna.
befler: insanlar.
bîtarafâne: tarafs›zca.

bostan: sebze bahçesi.
cezalet-i beyaniye: anlat›m-
daki güzellik.
dava: iddia.
dünyevî: dünyaya ait.
fikir: düflünce.
hakikat: gerçek.
hakikat-i sabite: sabit, de¤ifl-

mez hakikat.
hakikî: gerçek.
halk: yaratma.
has›m: muhalif, düflman.
haflir: Allah’›n, ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›.
hububat: habbeler, taneler.
hukuk: kaideler, esaslar.



Evet, envar-› hidayeti ilham eden ve flems ve kamerin
Hâl›k-› Zülcelâl’inin kelâm› olan Kur’ân’›n melâikemisal
zîhayat kelimat› nerede; beflerin, hevesat›n› uyand›rmak
için, sehhar nefisleriyle, müzevver incelikleriyle ›s›r›c› ke-
limat› nerede?

Evet, ›s›r›c› haflerat ve böceklerin mübarek melâike ve
nuranî ruhanîlere nispeti ne ise, beflerin kelimat›
Kur’ân’›n kelimat›na nispeti odur.

fiu hakikatleri Yirmi Beflinci Söz ile beraber, geçen
yirmi dört adet Sözler ispat etmifltir. fiu davam›z mücer-
ret de¤il; bürhan›, geçmifl neticedir.

Evet, her biri cevahir-i hidayetin birer sadefi ve haka-
ik-› imaniyenin birer menba› ve esasat-› ‹slâmiyenin birer
madeni ve do¤rudan do¤ruya arflürrahmandan gelen ve
kâinat›n fevkinde ve haricinde, insana bak›p inen ve ilim
ve kudret ve iradeyi tazammun eden ve hitab-› ezelî olan
elfaz-› Kur’âniye nerede; insan›n hevaî hevaperestâne,
vâhî hevesperverâne elfaz› nerede?

Evet, Kur’ân bir flecere-i Tuba hükmüne geçip, flu
âlem-i ‹slâmiyeyi bütün maneviyat›yla, fleair ve kemalâ-
t›yla, desatir ve ahkâm›yla yapraklar suretinde neflredip,
asfiya ve evliyas›n› birer çiçek hükmünde o a¤ac›n âb-›
hayat›yla taze, güzel gösterip, bütün kemalât ve hakaik-›
kevniye ve ‹lâhiyeyi semere verip, meyvelerindeki çok
çekirdekleri amelî birer düstur, birer program hükmüne
geçip, yine meyvedar a¤aç hükmünde müteselsil hakaik›
gösteren Kur’ân nerede; beflerin malûmumuz olan kelâ-

m› nerede? 
1 ÉsjnôtãdG nøpe …'ôsãdG nørjnG .

âb-› hayat: hayat suyu.
ahkâm: emirler, hükümler.
âlem-i ‹slâmiye: ‹slâmiyet âlemi.
amelî: uygulamal›, pratik.
arflürrahman: Rahman olan Al-
lah’›n arfl›.
asfiya: safiyet, kemalât ve takva
sahibi olan zatlar.
befler: insanl›k.
bürhan: delil.
cevahir-i hidayet: hidayet cev-
herleri.
dava: iddia.
desatir: düsturlar.
düstur: kaide, kural.
elfaz: kelimeler.
elfaz-› Kur’âniye: Kur’ân’›n lâf›z-
lar›, manalar›n›n simgesi olan söz-
leri.
envar-› hidayet: hidayet nurlar›.
esasat-› ‹slâmiye: ‹slam esaslar›.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
fevk: üst.
hakaik: hakikatler, gerçekler.
hakaik-› ‹lâhiye: Allah’›n Kur’ân’-
da aç›klad›¤› ince hakikatler.
hakaik-› imaniye: iman hakikat-
leri.
hakaik-› kevniye: yarat›l›fla ait
olan hakikatler.
hakikat: gerçek, esas.
Hâl›k-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve yoktan yaratan Allah.
hariç: d›fl.
haflerat: haflereler, küçük böcek-
ler.
hevaî: nefsine düflkün.
hevaperestâne: gayr-i meflru
lezzet ve isteklerin peflinde olur-
cas›na.
hevesat: hevesler.
hevesperverâne: hevesine düfl-
kün bir flekilde.
hitab-› ezelî: varl›¤›n›n bafllang›c›
olmayan Allah’›n cin ve inse bir
hitab› olan Kur’ân.
hüküm: de¤er, yerinde.
ilham: içe, gönüle do¤ma, kalbe
gelme, Allah taraf›ndan insan›n
kalbine veya zihnine indirilen
mana.
ilim: bilgi.
irade: dileme, isteme.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kamer: ay.
kelâm: söz, lâf›z.
kelimat: kelimeler, sözler.
kemalât: faziletler, mükemmel-
likler.
kudret: kuvvet, iktidar.
maden: kaynak.
malûm: bilinen.

maneviyat: ruha ve manaya
ait olan hususlar.
melâike: melekler.
melâikemisal: melekler gibi.
menba: kaynak
meyvedar: meyveli.
mübarek: bereketli, kutlu.
mücerret: soyut.
müteselsil: zincirleme.
müzevver: uydurulmufl.
nefis: kötü vas›flar› kendinde

toplayan, kötülü¤e sevk
eden, flehevî istekleri kamç›-
lay›p hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
neflir: yayma, saçma.
netice: sonuç.
nispet: ölçü.
nuranî: nurlu.
program: plân.
ruhanî: gözle görülmeyen,
cismi olmayan varl›klar.

sadef: sedef, inci kabu¤u.
sehhar: büyüleyici.
semere: meyve, netice.
suret: biçim, görünüfl.
fleair: dinin alâmetleri.
flecere-i Tuba: Cennetteki
Tuba a¤ac›.
flems: günefl.
tazammun: içine alma.
vâhî: bofl, faydas›z.
zîhayat: hayat sahibi.

1. Yer nerede, Süreyya y›ld›z› nerede? (Arap atasözü)
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Bin üç yüz elli senedir, Kur’ân-› Hakîm, bütün hakaik›-
n› kâinat çarfl›s›nda aç›p teflhir etti¤i hâlde; herkes, her
millet, her memleket onun cevahirinden, hakaik›ndan al-
m›flt›r ve al›yorlar. Hâlbuki, ne o ülfet, ne o mebzuliyet,
ne o mürur-u zaman, ne o büyük tahavvülâtlar, onun k›y-
mettar hakaik›na, onun güzel üslûplar›na halel vereme-
mifl, ihtiyarlatmam›fl, kurutmam›fl, k›ymetten düflürme-
mifl, hüsnünü söndürmemifltir. fiu hâl tek bafl›yla bir
i’cazd›r.

fiimdi, biri ç›ksa, Kur’ân’›n getirdi¤i hakaikten bir k›s-
m›na kendi hevesince çocukça bir intizam verse,
Kur’ân’›n baz› ayat›na muaraza için nispet etse,
“Kur’ân’a yak›n bir kelâm söyledim” dese, öyle ahmaka-
ne bir sözdür ki; meselâ, tafllar› muhtelif cevahirden bir
saray-› muhteflemi yapan ve o tafllar›n vaziyetinde,
umum saray›n nukufl-u âliyesine bakan mizanl› nak›fllar
ile tezyin eden bir ustan›n sanat›yla, o nukufl-u âliyeden
fehmi kas›r, o saray›n bütün cevahir ve ziynetlerinden bî-
behre bir adî adam, adî hanelerin bir ustas›, o saraya gi-
rip, o k›ymettar tafllardaki ulvî nak›fllar› bozup, çocukça
hevesine göre adî bir hanenin vaziyetine göre bir inti-
zam, bir suret verse ve çocuklar›n nazar›na hofl görüne-
cek baz› boncuklar› taksa, sonra, “Bak›n›z, o saray›n us-
tas›ndan daha ziyade maharet ve servetim var ve k›ymet-
tar ziynetlerim var” dese, divanece bir hezeyan eden bir
sahtekâr›n nispet-i sanat› gibidir.

@ @ @
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sahtekâr: sahte ifl yapan.
sanat: ustal›k, marifet.
saray: görkemli, iyi döflenmifl ya-
p›; hükümdarlar›n oturdu¤u bü-
yük yap›.
saray-› muhteflem: ihtiflaml› sa-
ray.
servet: zenginlik.
suret: biçim, flekil.
tahavvülât: tahavvüller, de¤ifl-
meler.
teflhir: sergileme.
tezyin: süsleme.
ulvî: yüksek, yüce.
umum: bütün.
ülfet: al›flma.
üslûp: ifade tarz›.
vaziyet: durum.
ziyade: çok, fazla.
ziynet: süs.

adî: baya¤›, de¤ersiz.
ahmakane: ahmakças›na.
ayat: Kur’ân ayetleri.
bîbehre: mahrum.
cevahir: cevherler.
divanece: delice.
fehim: anlay›fl.
hakaik: hakikatler, gerçekler.
halel: bozukluk, eksiklik.
hâlet: durum, hâl.
hane: ev, mesken.
heves: arzu, zevk.
hezeyan: saçmalama.
hüsün: güzellik.

i’caz: mu’cize.
intizam: düzen, tertiplilik.
kâinat: bütün âlemler, varl›k-
lar.
kas›r: k›sa, noksan.
kelâm: söz, lâf›z.
k›ymet: de¤er.
k›ymettar: k›ymetli.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve
suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
maharet: mahirlik, ustal›k.
mebzuliyet: bolluk, çokluk.
memleket: yurt, diyar.

meselâ: misal olarak.
millet: s›n›f, topluluk, halk.
mizan: ölçü.
muaraza: karfl› gelme, müca-
dele.
muhtelif: çeflitli.
mürur-u zaman: zaman›n
geçmesi.
nak›fl: süs.
nazar: bak›fl.
nispet: yak›nl›k, ölçü.
nispet-i sanat: sanat ba¤›.
nukufl-u âliye: yüksek nak›fl-
lar.



Üçüncü fiule
Üç Ziyas› var.

Birinci Ziya

Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n büyük bir vech-i i’caz› On
Üçüncü Sözde beyan edilmifltir. Kardeflleri olan sair vü-
cuh-u i’caz s›ras›na girmek için, bu makama al›nm›flt›r.

‹flte Kur’ân’›n her bir ayeti, birer necm-i sak›p gibi
i’caz ve hidayet nurunu neflir ile küfür ve gaflet zulüma-
t›n› da¤›tt›¤›n› görmek ve zevk etmek istersen, kendini
Kur’ân’›n nüzulünden evvel olan o Asr-› Cahiliyette ve o
sahra-i bedeviyette farz et ki; her fley zulmet-i cehil ve
gaflet alt›nda perde-i cümud-u tabiata sar›lm›fl oldu¤u bir
anda, birden Kur’ân’›n lisan-› ulvîsinden,

oípqÑ°nùoj
1@ oº«pµn◊r G oõjpõn©rdG nƒognh ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG ≈pa Éne ! nísÑ°nS

2pº«/µn◊r Gpõj/õn©rdG ¢pShtóo≤rdG p∂p∏nŸrG ¢pVrQn’rG≈pa Énenh päGnƒ'ª°sùdG≈pa Éne !
gibi ayetleri iflit, bak. O ölmüfl veya yatm›fl mevcudat-›

âlem, 
3 oípqÑ°nùoj ,nísÑ°nS sedas›yla, iflitenlerin zihninde nas›l

diriliyorlar, hüflyar oluyorlar, k›yam edip zikrediyorlar.
Hem, o karanl›k gökyüzünde birer camit ateflpare olan
y›ld›zlar ve yerdeki periflan mahlûkat, 
4¢oVrQn’rGnh o™rÑ°sùdG oäGnƒ'ª°sùdG o¬nd oípqÑ°nùoJ sayhas›yla, iflitenin

nazar›nda nas›l gökyüzü bir a¤›z, bütün y›ld›zlar birer 

Asr-› Cahiliyet: küfür ve cehalet
asr›.
ateflpare: atefl gibi.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
beyan: anlatma.
camit: cans›z.
farz: sayma, öyle kabul etme.
gaflet: umursamazl›k, duyars›z-
l›k, Allah’tan uzaklafl›p nefsinin
arzular›na dalma.
hidayet: do¤ru ve hak yolda olufl,
‹slâmiyet.
hüflyar: uyan›k, ay›k.
i’caz: mu’cizeli olufl.
k›yam: aya¤a kalkma.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama, flirk.
lisan-› ulvî: yüce, ulvî dil.
mahlûkat: Allah taraf›ndan yara-
t›lanlar.
mevcudat-› âlem: âlemdeki var-
l›klar.
nazar: bak›fl.
necm-i sak›p: karanl›¤› delip ge-
çen parlak y›ld›z.
neflir: yayma.
nur: ayd›nl›k, ›fl›k.
nüzul: inme.
perde-i cümud-u tabiat: donuk
ve kat› tabiat perdesi.
sahra-i bedeviyet: bedevîli¤in
hüküm sürdü¤ü göçebe Araplar›n
bulundu¤u yer, çöl.
sair: di¤er, öteki.
sayha: ses, nâra.
seda: ses.
flule: ›fl›k.
vech-i i’caz: mu’cizelik yönü.
vücuh-i i’caz: mu’cizelik yönleri.
zevk: tatma.
zihin: dima¤, bilinç.
zikir: Allah’›n adlar›n› anarak dua
etme.
ziya: ›fl›k, parlakl›k.
zulmet-i cehil: cahillik, bilgisizlik
karanl›¤›.
zulümat: karanl›klar.

1. Göklerde ve yerde ne varsa Allah’› tesbih eder. Onun kudreti her fleye galiptir ve hikmeti
her fleyi kuflat›r. (Hadid Suresi: 1.)
2. Göklerde ve yerde ne varsa, her fleyin hakikî sahibi olan, her türlü noksandan münezzeh
bulunan, kudreti her fleye galip olan ve hikmeti her fleyi kuflatan Allah’› tesbih eder. (Cuma
Suresi: 1.)
3. Tesbih etti; tesbih eder.
4. Yedi gökle yer ve onlar›n içindekiler Onu tesbih eder. (‹sra Suresi: 44.)
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kelime-i hikmetnüma, birer nur-u hakikateda ve arz bir
kafa ve ber ve bahir birer lisan ve bütün hayvanat ve ne-
batat birer kelime-i tesbihfeflan suretinde arz-› didar eder.
Yoksa, bu zamandan tâ o zamana bakmakla, mezkûr
zevkin dekaik›n› göremezsin.

Evet, o zamandan beri nurunu neflreden ve mürur-u
zamanla ulûm-u mütearife hükmüne geçen ve sair ney-
yirat-› ‹slâmiye ile parlayan ve Kur’ân’›n günefliyle gün-
düz rengini alan bir vaziyet ile veyahut sathî ve basit bir
perde-i ülfet ile baksan, elbette her bir ayetin ne kadar
tatl› bir zemzeme-i i’caz içinde ne çeflit zulümat› da¤›tt›-
¤›n› hakk›yla göremezsin ve birçok enva-› i’caz› içinde bu
nevi i’caz›n› zevk edemezsin.

Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n en yüksek derece-i i’caz›na
bakmak istersen, flu temsil dürbünüyle bak. fiöyle ki:

Gayet büyük ve garip ve gayetle yay›lm›fl acip bir a¤aç
farz edelim ki, o a¤aç genifl bir perde-i gayp alt›nda bir
tabaka-i mesturiyet içinde saklanm›flt›r. Malûmdur ki, bir
a¤ac›n, insan›n azalar› gibi, onun dallar›, meyveleri, yap-
raklar›, çiçekleri gibi bütün uzuvlar› aras›nda bir münase-
bet, bir tenasüp, bir muvazenet lâz›md›r. Her bir cüz’ü,
o a¤ac›n mahiyetine göre bir flekil al›r; bir suret verilir.
‹flte hiç görülmeyen—ve hâlâ görünmüyor—o a¤aca
dair biri ç›ksa, perde üstünde onun her bir azas›na mu-
kabil bir resim çekse, bir hudut çizse, daldan meyveye,
meyveden yapra¤a bir tenasüple bir suret tersim etse ve
birbirinden nihayet uzak mebde ve müntehas›n›n 
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hüküm: de¤er, yerine.
i’caz: mu’cizelik.
kelime-i hikmetnüma: hikmetli
kelime.
kelime-i tesbihfeflan: tesbih sa-
çan kelime; Allah’›n isim ve s›fat-
lar›n› eksiklikten uzak, bütün mü-
kemmel s›fatlara sahip oldu¤unu
etrafa yayan kelime.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm.
lisan: dil.
mahiyet: özellik, durum.
malûm: bilinen.
mezkûr: ad› geçen.
mukabil: karfl›l›k.
muvazenet: dengelenme.
münasebet: yak›nl›k.
mürur-u zaman: zaman›n geç-
mesi.
nebatat: bitkiler.
neflir: da¤›tma, yayma.
nevi: çeflit.
neyyirat-› ‹slâmiye: ‹slâm›n nur-
lu hakikatleri.
nur: par›lt›, ›fl›k.
nur-u hakikateda: hakikatli bir
nur.
perde: örtü.
perde-i gayp: gayp perdesi.
perde-i ülfet: al›flkanl›k perdesi.
sair: di¤er, baflka.
sathî: derinli¤ine dalmadan.
suret: biçim, görünüfl.
flekil: görünüfl, biçim.
tabaka-i mesturiyet: gizlilik ta-
bakas›.
temsil: misal getirme.
tenasüp: uygunluk.
tersim: resimleme.
tesbih: Allah’› noksan s›fatlardan
beri’ tutma, Onu yüceltme.
ulûm-u mütearife: herkesin bil-
di¤i ilimler.
uzuv: organ.
vaziyet: durum.
zemzeme-i i’caz: mu’cize say›la-
cak kadar düzgün ahenk ve na¤-
me; mu’cizenin ahenk ve na¤me-
si.
zevk etme: tatma, haz alma.
zulümat: karanl›klar.

acip: hayrette b›rakan.
arz: yer, dünya.
arz-› didar: güzelli¤ini göster-
mek.
aza: uzuvlar.
bahir: deniz.
cüz’: parça.
dair: ait, ilgili.

dekaik: incelikler.
derece-i i’caz: mu’cizelik de-
recesi.
enva-› i’caz: mu’cizeli¤inin
çeflitleri.
farz etmek: varsaymak, öyle
kabul etmek.
garip: hayret verici.

gayet: oldukça.
hâlâ: flimdi, henüz.
hayvanat: hayvanlar.
hikmet: her fleyin belirli ga-
yelere yönelik olarak, manal›,
faydal› ve tam yerli yerinde
olmas›.
hudut: s›n›rlar.



ortas›nda uzuvlar›n›n ayn› flekil ve suretini gösterecek
muvaf›k tersimat ile doldursa, elbette flüphe kalmaz ki o
ressam bütün o gaybî a¤ac› gaybaflina nazar›yla görür,
ihata eder, sonra tasvir eder.

Aynen onun gibi, Kur’ân-› Mu’cizülbeyan dahi, haki-
kat-i mümkinata dair—ki o hakikat, dünyan›n iptidas›n-
dan tut, tâ ahiretin en nihayetine kadar uzanm›fl ve Arfl-
tan ferfle, zerreden flemse kadar yay›lm›fl—olan flecere-i
hilkatin hakikatine dair, beyanat-› Kur’âniye, o kadar te-
nasübü muhafaza etmifl ve her bir uzva ve meyveye lâ-
y›k bir suret vermifltir ki, bütün muhakkikler nihayet tah-

kikinde Kur’ân’›n tasvirine 
1 *G n∑nQÉnH ,*G nABÉ°nTÉne deyip,

“T›ls›m-› kâinat› ve muamma-i hilkati keflif ve fetheden
yaln›z sensin ey Kur’ân-› Kerîm!” demifller.

2 '¤rYn’rG oπnãnŸrG ! nh temsilde kusur yok; esma ve s›fât-› ‹lâ-

hiye ve fluun ve ef’al-i Rabbaniye, bir flecere-i Tuba-i Nur
hükmünde temsil edilmekle, o flecere-i nuraniyenin da-
ire-i azameti ezelden ebede uzan›p gidiyor. Hudud-u kib-
riyas›, gayrimütenahi feza-i ›tlakta yay›l›p ihata ediyor.
Hudud-u icraat›, 
3…'ƒsædGnh uÖn◊rG o≥pdÉna @ /¬pÑr∏nbnh pArônŸrG nør«nH o∫ƒoënj hududundan tut,

tâ ≈pa ¢nVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG n≥n∏nN 4@ /¬pæ«/ªn«pH läÉsjpƒr£ne oäGnƒ'ª°sùdGnh 5

mΩÉsjnG pásàp°S hududuna kadar intiflar etmifl o hakikat-i nu-

raniyeyi bütün dal ve budaklar›yla gayat ve meyveleriyle 

ahiret: k›yametten sonra kurula-
cak olan âlem.
arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
beyanat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
anlatmalar›, bildirmeleri.
daire-i azamet: büyüklük dairesi.
ebed: sonsuzluk.
ef’al-i Rabbaniye: Allah’›n kendi
zat›na mahsus ve Rab isminin te-
cellisi olan fiilleri.
esma: isimler.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
ezel: bafllang›c› olmayan geçmifl
zaman, öncesizlik, ebedin z›dd›.
ferfl: yeryüzü, zemin.
fetih: açma.
feza-i ›tlak: hudutsuz gökyüzü.
gaybaflina: gayb› bilen.
gaybî: gayba ait.
gayr-i mütenahi: nihayetsiz,
sonsuz.
hakikat: gerçek, as›l.
hakikat-i mümkinat: mümkina-
t›n hakikati, asl›.
hakikat-i nuraniye: parlak ger-
çek.
hudud-u icraat: icraat›n s›n›r›
hudud-u kibriya: büyüklü¤ün
hududu.
hudut: s›n›rlar.
hüküm: de¤er, yerinde.
ihata: kuflatma.
intiflar: yay›lma, neflrolunma.
iptida: bafllang›ç.
keflif: gizli bir fleyi meydana ç›-
karma.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm.
kusur: noksan.
mebde’: bafllang›ç.
muamma-i hilkat: yarat›l›fltaki
s›r ve gizlilikler.
muhafaza: koruma.
muhakkik: gerçe¤i araflt›ran.
muvaf›k: uygun, münasip.
münteha: son.
nazar: bak›fl.
nihayet: son; son derece.
s›fât-i ‹lâhiye: Allah’›n s›fatlar›.
suret: biçim, görünüfl.
flecere-i hilkat: yarat›l›fl a¤ac›.
flecere-i nuraniye: nurlu a¤aç.
flecere-i Tuba-i Nur: Cennetteki
saadet a¤ac›; nurlu Tuba a¤ac›.
flekil: görünüfl, biçim.

flems: günefl.
fluun: ifller.
fluun-u Rabbaniye: Allah’›n
zat›na mahsus iflleri.
tahkik: gerçe¤i araflt›rma.

tasvir: bir fleyi çeflitli ifade
tarzlar›yla anlatma.
temsil: benzetme, sembolü
olma.
tenasüp: uygunluk.

tersimat: resimlemeler.
t›ls›m-› kâinat: evrenin gizli
s›rr›.
uzuv: organ.
zerre: en küçük parça.

1. Allah dilemifl, ne güzel yapm›fl, ne mübarek k›lm›fl!
2. En yüce s›fatlar Allah’›nd›r. (Nahl Suresi: 60.)
3. Allah, kiflinin kalbine ondan daha yak›nd›r. (Enfal Suresi: 24.) • Daneleri ve çekirdekleri çat-
latan flüphesiz Allah’t›r. (En’am Suresi: 95.)
4. Gökler de Onun kudretiyle dürülmüfltür. (Zümer Suresi: 67.)
5. Gökleri ve yeri alt› günde yaratt›. (A’raf Suresi: 54.)
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o kadar tenasüple birbirine uygun, birbirine lây›k, birbi-
rini k›rmayacak, birbirinin hükmünü bozmayacak, birbi-
rinden tevahhufl etmeyecek bir surette o hakaik-› esma
ve s›fât› ve fluun ve ef’ali beyan eder ki, bütün ehl-i keflif
ve hakikat ve daire-i melekûtta cevelân eden bütün
ashab-› irfan ve hikmet, o beyanat-› Kur’âniyeye karfl›
1$G n¿ÉnërÑ°oS deyip, “Ne kadar do¤ru, ne kadar mutab›k,

ne kadar güzel, ne kadar lây›k” diyerek tasdik ediyorlar.

Meselâ, bütün daire-i imkân ve daire-i vücuba bakan,
hem o iki flecere-i azîmenin bir tek dal› hükmünde olan
iman›n erkân-› sittesi ve o erkân›n dal ve budaklar›n›n en
ince meyve ve çiçekleri aralar›nda o kadar bir tenasüp
gözetilerek tasvir eder ve o derece bir muvazenet sure-
tinde tarif eder ve o mertebe bir münasebet tarz›nda iz-
har eder ki, akl-› befler idrakinden âciz ve hüsnüne karfl›
hayran kal›r. Ve o iman dal›n›n buda¤› hükmünde olan
‹slâmiyetin erkân-› hamsesi aralar›nda ve o erkân›n tâ en
ince teferruat›, en küçük adab› ve en uzak gayat› ve en
derin hikemiyat› ve en cüz’î semerat›na var›ncaya kadar
aralar›nda hüsnütenasüp ve kemal-i münasebet ve tam
bir muvazenet muhafaza etti¤ine delil ise, o Kur’ân-› ca-
miin nusus ve vücuhundan ve iflarat ve rumuzundan ç›-
kan fleriat-› kübra-i ‹slâmiyenin kemal-i intizam› ve mu-
vazeneti ve hüsnütenasübü ve resaneti, cerh edilmez bir
flahid-i âdil, flüphe getirmez bir bürhan-› kàt›d›r.

Demek oluyor ki, beyanat-› Kur’âniye, beflerin ilm-i
cüz’îsine, bahusus bir ümmînin ilmine müstenit olamaz; 
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do¤ruyu bulan kimseler.
ehl-i keflif: baz› s›rlar›, Cenab-›
Hakk›n lütuf ve ihsan› ile bilen
velîler.
erkân: rükünler, esaslar.
erkân-› hamse: befl esas.
erkân-› sitte: alt› esas.
gayat: gayeler.
hakaik-› esma: isimlerin hakikat-
leri.
hakaik-› s›fât: s›fatlar›n hakikati
hayran: çok be¤enen.
hikemiyat: her fleyin belirli gaye-
lere yönelik olarak, manal›, fay-
dal› ve tam yerli yerinde olmas›.
hüküm: de¤er, yerinde; karar.
hüsnütenasüp: uygunlu¤un gü-
zelli¤i.
hüsün: güzellik.
idrak: anlay›fl.
ilim: bilgi.
ilm-i cüz’î: çok az ilim.
iman: inanma.
‹slâmiyet: semavî dinlerin so-
nuncusu.
iflarat: iflaretler.
izhar: gösterme.
kemal-i intizam: mükemmel dü-
zen.
kemal-i münasebet: tam bir mü-
nasebet; afl›r› derecede ilgili ve
ba¤l› olufl.
kudret: kuvvet, iktidar.
Kur’ân-› cami: her fleyi içinde
toplayan Kur’ân.
lây›k: yak›fl›r, münasip.
mertebe: derece.
muhafaza: koruma.
mutab›k: uygun.
muvazenet: dengelenme; den-
geli olma.
münasebet: uygunluk.
müstenit: dayanm›fl.
nusus: naslar, aç›k ve kesin dinî
deliller.
resanet: sa¤laml›k.
rumuz: manas› gizli olan iflaret-
ler.
semerat: semereler, neticeler.
suret: biçim, görünüfl.
flahid-i âdil: adaletli flahit.
flecere-i azîme: büyük a¤aç.
fleriat-i kübra-i ‹slâmiye: büyük
‹slam fleriat›.
fluun: yeni ç›kan ifller, olaylar.
tarif: tan›tmak.
tarz: biçim, suret.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul etme.
tasvir: bir fleyi çeflitli ifade tarzla-
r›yla anlatma.
teferruat: ayr›nt›lar.
tenasüp: uygunluk.
tevahhufl: yaln›zlaflma, yabanc›-
laflma.
ümmî: okuma yazmas› olmayan.
vücuh: yönler.

âciz: zay›f, güçsüz.
adap: davran›fl kaideleri, usul.
akl-› befler: insan akl›.
ashab-› irfan ve hikmet: tec-
rübe ve zekâdan ileri gelen
kemal ve hikmet sahipleri.
bahusus: özellikle.
befler: insanl›k.
beyan: anlatma, bildirme.
beyanat-› Kur’âniye:

Kur’ân’›n anlat›mlar›, bildir-
meleri.
bürhan-› kàt›: kesinleflmifl
deliller.
cerh: bir iddiay›, bir fikri çü-
rütme.
cevelân: dolaflma.
cüz’î: küçük, az.
daire-i imkân: imkân âlemi,
kâinat.

daire-i melekût: melekût da-
iresi.
daire-i vücup: hiçbir zaman
de¤iflmeyen âlemler.
dane: tane, çekirdek.
delil: bir davay›, meseleyi is-
pata yarayan fley, bürhan.
derece: mertebe, ölçü.
ef’al: fiiller.
ehl-i hakikat: hakikat ve

1. Allah her türlü noksan s›fatlardan münezzehtir.



belki bir ilm-i muhite istinat ediyor ve cemi eflyay› birden
görebilir, ezel ve ebed ortas›nda bütün hakaik› bir anda
müflahede eder bir Zat›n kelâm›d›r. Amenna.

‹kinci Ziya

Hikmet-i Kur’âniyenin karfl›s›nda meydan-› muaraza-
ya ç›kan felsefe-i befleriyenin, hikmet-i Kur’ân’a karfl› ne
derece sukut etti¤ini On ‹kinci Sözde izah ve bir temsil
ile tasvir ve sair Sözlerde ispat etti¤imizden, onlara ha-
vale edip flimdilik baflka bir cihette küçük bir muvazene
ederiz. fiöyle ki:

Felsefe ve hikmet-i insaniye dünyaya sabit bakar, mev-
cudat›n mahiyetlerinden, hasiyetlerinden tafsilen bahse-
der; Sâniine karfl› vazifelerinden bahsetse de, icmalen
bahseder. Âdeta kâinat kitab›n›n yaln›z nak›fl ve hurufla-
r›ndan bahseder, manas›na ehemmiyet vermez.

Kur’ân ise, dünyaya geçici, seyyal, aldat›c›, seyyar, ka-
rars›z, ink›lâpç› olarak bakar; mevcudat›n mahiyetlerin-
den, sûrî ve maddî hasiyetlerinden icmalen bahseder. Fa-
kat, Sâni taraf›ndan tavzif edilen vezaif-i ubudiyetkârâne-
lerinden ve Sâniin isimlerine ne vecihle ve nas›l delâlet
ettiklerini ve evamir-i tekviniye-i ‹lâhiyeye karfl› ink›yatla-
r›n› tafsilen zikreder.

‹flte felsefe-i befleriye ile hikmet-i Kur’âniyenin flu taf-
sil ve icmal hususundaki farklar›na bakaca¤›z ki, mahz-›
hak ve ayn-› hakikat hangisidir görece¤iz.

amenna: inand›k.
ayn-› hakikat: hakikatin tâ ken-
disi.
bahis: konu.
bahsetme: üzerinde konuflma,
söz etme.
cemi: bütün.
cihet: yön.
delâlet: iflaret, delil olma.
derece: miktar, ölçü.
ebed: sonsuzluk.
ehemmiyet: önem.
evamir-i tekviniye-i ‹lâhiye: ya-
rat›l›fla ait ‹lâhî kanunlar ve ni-
zamlar.
ezel: öncesizlik.
felsefe: madde ve hayat› bafllan-
g›ç ve gaye bak›m›ndan incele-
yen ilim.
felsefe-i befleriye: insanlar›n ge-
lifltirdikleri fikir, felsefe.
hakaik: hakikatler, gerçekler.
hasiyet: özellik.
havale: üstüne b›rakma, gönder-
me.
hikmet-i insan: insanlar›n anlay›-
fl›, bilgisi.
hikmet-i Kur’ân: Kur’ân’›n hik-
meti.
hikmet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
hikmeti.
huruf: harfler.
hususunda: hakk›nda, konusun-
da.
icmal: özetleme, ayr›nt›lar›na gir-
meme.
icmalen: k›saca, özetle.
ilm-i muhit: her fleyi kuflatan
sonsuz ilim.
ink›lâp: hâl de¤ifltirme, dönüflüm.
ink›yat: boyun e¤me, ba¤lanma.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
istinat: dayanma.
izah: aç›klama yapma.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kelâm: söz, lâf›z.
maddî: madde ile alâkal›.
mahiyet: özellik, nitelik.
mahz-› hak: hakk›n tâ kendisi.
mana: anlam.
mevcudat: var olan her fley.
meydan-› muaraza: mücadele
meydan›.
muvazene: ölçü, mukayese.
müflahede: seyretme, görme.
nak›fl: süs.
sair: di¤er, baflka.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
seyyal: ak›c›.

seyyar: dolaflan, gezici.
sukut: de¤erden düflme.
sûrî: görünüflteki.
tafsil: ayr›nt›l› olarak bildir-
me.
tafsilen: ayr›nt›l› olarak.

tasvir: bir fleyi çeflitli ifade
tarzlar›yla anlatma.
tavzif: görevlendirme.
temsil: misal getirme.
vazife: görev.
vecih: yön.

vezaif-i ubudiyetkârâne:
ibadet edercesine vazifeler.
Zat: azamet ve ululuk sahibi
Allah.
zikir: anma, bildirme.
ziya: ›fl›k.
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‹flte, nas›l elimizdeki saat sureten sabit görünüyor, fa-
kat içindeki çarklar›n harekât›yla, daimî, içinde bir zelze-
le ve alet ve çarklar›n›n ›zt›raplar› vard›r; aynen onun gi-
bi, kudret-i ‹lâhiyenin bir saat-i kübras› olan flu dünya, za-
hirî sabitiyetiyle beraber, daimî zelzele ve tagayyürde, fe-
nâ ve zevalde yuvarlan›yor.

Evet, dünyaya zaman girdi¤i için, gece ve gündüz o
saat-i kübran›n saniyelerini sayan iki bafll› bir mil hük-
mündedir. Sene o saatin dakikalar›n› sayan bir ibre vazi-
yetindedir. As›r ise, o saatin saatlerini tadat eden bir i¤-
nedir. ‹flte zaman, dünyay› emvac-› zeval üstüne atar, bü-
tün mazi ve istikbali ademe verip, yaln›z zaman-› hâz›r›
vücuda b›rak›r.

fiimdi zaman›n dünyaya verdi¤i flu flekil ile beraber,
mekân itibar›yla dahi yine dünya zelzeleli, gayrisabit bir
saat hükmündedir. Çünkü cevv-i hava, mekân› çabuk ta-
gayyür etti¤inden, bir hâlden bir hâle sür’aten geçti¤in-
den, baz› günde birkaç defa bulutlar ile dolup boflalmak-
la, saniye sayan milin suret-i tagayyürü hükmünde bir ta-
gayyür veriyor.

fiimdi, dünya hanesinin taban› olan mekân-› arz ise,
yüzü mevt ve hayatça, nebat ve hayvanca pek çabuk te-
beddül etti¤inden, dakikalar› sayan bir mil hükmünde.
Dünyan›n flu ciheti, geçici oldu¤unu gösterir.

Zemin, yüzü itibar›yla böyle oldu¤u gibi, batn›ndaki
ink›lâbat ve zelzelelerle ve onlar›n neticesinde cibalin 
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meler.
istikbal: gelecek zaman.
itibar: ehemmiyet, de¤er.
›zt›rap: ac›, s›k›nt›.
kudret-i ‹lâhiye: Allah’›n kudreti.
mazi: geçmifl zaman.
mekân: yer, mahal.
mekân-› arz: yeryüzü.
mevt: ölüm.
münezzeh: tenzih edilmifl, yüce
nebat: bitki.
saat-i kübra: en büyük saat.
sabit: hareketsiz, yerinde .
sabitiyet: sabitlik.
sureten: görünüfl aç›s›ndan.
suret-i tagayyür: de¤iflme flekli.
sür’aten: h›z aç›s›ndan.
flekil: görünüfl, biçim.
tadat: sayma.
ta¤yir: de¤iflme, baflkalaflma.
tebeddül: de¤iflim; bir fleyi bedel
olarak verip baflka fley alarak de-
¤ifl-tokufl yap›lmas›.
vaziyet: durum.
vücut: varl›k.
zahirî: görünüflteki.
zaman-› hâz›r: flimdiki zaman.
zelzele: sarsma, sallama; yer sar-
s›nt›s›, deprem.
zemin: yeryüzü.
zeval: sona erme, yok olma.

adem: yokluk.
bat›n: iç.
cevv-i hava: hava bofllu¤u.
cibal: da¤lar.
çark: makine parças›.
daimî: devaml›.

emvac-› zeval: yoklu¤a gidi-
flin, kayboluflun dalgalar›.
fenâ: yok olma.
gayr-i sabit: sabit olmayan.
hâl: durum.
hane: ev, mesken.

harekât: hareketler.
hayat: yaflam.
hüküm: de¤er, yerinde.
ibre: derece belirten ince
gösterge.
ink›lâbat: ink›lâplar, de¤ifl-



ç›kmalar› ve has›flar vuku bulmas›, saatleri sayan bir mil
gibi, dünyan›n flu ciheti a¤›rca mürur edicidir gösterir.

Dünya hanesinin tavan› olan sema mekân› ise, ecram-
lar›n harekât›yla, kuyruklu y›ld›zlar›n zuhuruyla, küsufat
ve husufat›n vuku bulmas›yla y›ld›zlar›n sukut etmeleri gi-
bi tagayyürat gösterir ki, sema dahi sabit de¤il, ihtiyarl›-
¤a, harabiyete gidiyor. Onun tagayyürat›, haftal›k saatte
günleri sayan bir mil gibi çendan a¤›r ve geç oluyor, fa-
kat her hâlde geçici ve zeval ve harabiyete karfl› gitti¤ini
gösterir.

‹flte dünya, dünya cihetiyle flu yedi rükün üzerinde bi-
na edilmifltir; flu rükünler, daim onu sars›yor. Fakat, flu
sars›lan ve hareket eden dünya, Sâniine bakt›¤› vakit, o
harekât ve tagayyürat, kalem-i kudretin mektubat-› Sa-
medâniyeyi yazmas› için o kalemin ifllemesidir. O tebed-
dülât-› ahval ise, esma-i ‹lâhiyenin cilve-i fluunat›n› ayr›
ayr› tavsifat ile gösteren, tazelenen âyineleridir.

‹flte dünya, dünya itibar›yla hem fenâya gider, hem öl-
meye koflar, hem zelzele içindedir. Hakikatte akarsu gibi
r›hlet etti¤i hâlde, gafletle sureten incimat etmifl, fikr-i ta-
biatla kesafet ve küduret peyda edip ahirete perde ol-
mufltur.

• ‹flte, felsefe-i sakime, tetkikat-› felsefe ile ve hikmet-i
tabiiye ile ve medeniyet-i sefihenin cazibedar lehviyat›y-
la, sarhoflâne hevesat›yla, o dünyan›n hem cümudetini
ziyade edip gafleti kal›nlaflt›rm›fl, hem küduretle bulan-
mas›n› taz’if edip Sânii ve ahireti unutturuyor.

ahiret: k›yametten sonra kurula-
cak olan âlem.
âyine: ayna.
bina: yapma, kurma.
cazibedar: çekici, cazibeli.
cihet: yön.
cilve-i fluunat: Cenab-› Allah’›n
zat›na has ifllerinin tecellisi.
cümudet: sertlik, cans›zl›k.
çendan: gerçi.
daim: devaml›, sürekli.
ecram: gezegenler.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
felsefe-i sakime: yanl›fl yoldaki
felsefe.
fenâ: yokluk, son bulma.
fikr-i tabiat: “Her fleyi tabiat ya-
p›yor,” düflüncesi.
gaflet: Allah’tan uzaklafl›p nefsi-
nin arzular›na dalma.
hakikat: gerçek.
hâl: durum.
hane: ev, mesken.
harabiyet: harap olma, y›k›lma.
harekât: hareketler.
hasf: yere batmalar, göçükler.
hevesat: hevesler.
hikmet-i tabiiye: fizik bilgisi.
husufat: ay tutulmalar›.
incimat: donma.
itibar: ehemmiyet, de¤er.

kalem-i kudret: kudret kale-
mi; Allah’›n güç ve kudretiyle
yaratmas›.
kesafet: bulan›kl›k, kesiflik,
kir, aç›k olmama.
küduret: bulan›kl›k, kayg›.
küsufat: günefl tutulmalar›.
lehviyat: nefsi azd›ran oyun
ve e¤lenceler.
medeniyet-i sefihe: zevk ve
e¤lenceye sevk eden mede-
niyet.
mekân: yer, mahal.
mektubat-› Samedâniye: her

biri Cenab-› Hakk›n isim ve s›-
fatlar›n› anlatan varl›klar.
mürur: geçme.
peyda: aç›kta, aflikâr.
r›hlet: yolculuk.
rükün: esas, temel.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
sarhoflâne: sarhoflças›na.
sema: gökyüzü.
sukut: düflme.
suret: biçim, görünüfl.
tagayyürat: baflkalaflmalar,
de¤iflmeler.

tavsifat: vas›fland›rmalar.
taz’if: art›rma, ço¤altma.
tebeddülât-› ahval: hâllerin
de¤iflmeleri.
tetkikat-› felsefe: felsefenin
araflt›rmalar›, incelemeleri.
vakit: zaman.
vuku: olma, meydana gelme.
zelzele: yer sars›nt›s›.
zeval: sona erme, yok olma.
ziyade: artma, ço¤alma.
zuhur: görünme, ortaya ç›k-
ma.
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• Amma Kur’ân ise, flu hakikatteki dünyay›, dünya

cihetiyle,
2@ oán©pbGnƒrdG pân©nbnh GnPpG 1@ oánYpQÉn≤rdG Éne @ oánYpQÉn≤rdnG

3 mQƒo£°rùne mÜÉnà p̀cnh @ pQƒt£dGnh ayat›yla pamuk gibi hallaç

eder atar. 
4@ ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG päƒoµn∏ne≈pa Ghoôo¶rænj rºndnhnG

nøjpòsdG nônj rºndnhnG 5@ ÉngnÉær«nænH n∞r«nc rºo¡nbrƒna pABÉnª°sùdG n‹pG BGhoôo¶rænj rºn∏nanG
6 BÉk≤rJnQ ÉnànfÉnc ¢nVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG s¿nG G=hoônØnc gibi beyanat›yla 

o dünyaya fleffafiyet verir ve bulanmas›n› izale eder. 
8

lƒr¡ndnh lÖp©nd s’pG BÉn«rf tódG oI'ƒ«n◊rG Énenh7
@¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG oQƒof *nG

gibi nurefflan neyyirat›yla camit dünyay› eritir.
9

ränôn£nØrfG oABÉnª°sùdG GnPpG ve    
10

ränQpqƒ òc ¢oùrªs°ûdG GnPpG ve

päGnƒ'ª°sùdG≈pa røne n≥p©n°üna pQƒ°tüdG≈pa nïpØofnh 11@ râs≤n°ûrfG oABÉnª°sùdG GnPpG
12 *G nABÉ°nT røne s’pG ¢pVrQn’rG ≈pa rønenh mevtâlûd tabirleriyle

dünyan›n ebediyet-i mevhumesini parça parça eder.

pABÉnª°sùdG nøpe o∫põrænj Énenh Én¡ræpe oêoôrînj Énenh ¢pVrQn’rG p‘ oèp∏nj Éne oºn∏r©nj
13@ lÒ°pünH n¿ƒo∏nªr©nJ ÉnªpH *Gnh rºoàræoc ÉnªnærjnG rºoµn©ne nƒognh Én¡«pa oêoôr©nj Énenh
ÉsªnY mπpaÉn¨pH n∂tHnQ Énenh Én¡nfƒoapôr©nàna p¬pJÉnjnG rºoµjpôo«°nS ! oórªn◊rG pπobnh
14 n¿ƒo∏nªr©nJ gök gürlemesi gibi sayhalar›yla tabiat fikrini tev-

lit eden gafleti da¤›t›r.
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ayat: ayetler.
beyanat: aç›klamalar, izahlar.
camit: kat› madde, cans›z.
cihet: yön.
ebediyet-i mevhume: bir vehim-
den ibaret olan sonsuzluk duygu-
su, dünya hayat›n›n sonsuza ka-
dar sürece¤i kuruntusu.
fikir: düflünce.
gaflet: Allah’tan uzaklafl›p nefsi-
nin arzular›na dalma; dalg›nl›k,
bofl bulunma, kul oldu¤unu unut-
ma, ihmal etme.
hakikat: gerçek.
hallaç: pamu¤u didik eden.
izale: giderme, ortadan kald›rma.
mevtâlûd: ölüm bulaflm›fl.
neyyirat: nurlar, ›fl›klar.
nurefflan: nur saçan.
sayha: ba¤›rma, nâra atma.
fleffafiyet: fleffafl›k.
tabir: söz.
tevlit: do¤urma.

1. Çarpacak olan felâket. • Nedir o çarpacak olan felâket? (Karia Suresi: 1-2.)
2. K›yamet koptu¤u zaman (Vak›a Suresi: 1.)
3. Yemin olsun Tur’a. • Ve sat›r sat›r yaz›l› kitaba. (Tur Suresi: 1-2.)
4. Onlar göklerin ve yerin melekûtunu tefekkür etmezler mi? (A’raf Suresi: 185.)
5. Üstlerindeki gö¤e bakmazlar m›, onu nas›l bina ettik. (Kaf Suresi: 6.)
6. ‹nkâr edenler görmedi mi ki, gökler ve yer bitiflik idi. (Enbiya Suresi: 30.)
7. Allah göklerin ve yerin nurudur. (Nur Suresi: 35.)
8. Dünya hayat› ancak bir oyun ve oyalanmad›r. (En’am Suresi: 32.)
9. Gök yar›ld›¤› zaman. (‹nfitar Suresi: 1.)
10. Günefl dürülüp topland›¤›nda. (Tekvir Suresi: 1.)
11. Gök yar›ld›¤›nda. (‹nflikak Suresi: 1.)
12. Sur’a üfürülür. Ve Allah’›n dilediklerinden baflka göklerde kim var, yerde kim varsa düflüp
ölür. Sonra bir daha Sur’a üflenir. Ve onlar kabirlerinden kalk›p bak›fl›rlar. (Zümer Suresi: 68.)

13. O, yere gireni ve yerden ç›ka-
n›, gökten ineni ve gö¤e yüksele-
ni bilir. Nerede olsan›z O sizinle-
dir. Allah yapt›klar›n›z› hakk›yla
görür. (Hadid Suresi: 4.)
14. Ve de ki: Hamd Allah’a mah-
sustur; O size delillerini göstere-
cek, siz de onlar› tan›yacaks›n›z.
Senin Rabbin, ifllediklerinden ha-
bersiz de¤ildir. (Neml Suresi: 93.)



‹flte Kur’ân’›n bafltan bafla kâinata müteveccih olan
ayat› flu esasa göre gider, hakikat-i dünyay› oldu¤u gibi
açar gösterir, çirkin dünyay› ne kadar çirkin oldu¤unu
göstermekle beflerin yüzünü ondan çevirtir, Sânia bakan
güzel dünyan›n güzel yüzünü gösterir, beflerin gözünü
ona diktirir, hakikî hikmeti ders verir, kâinat kitab›n›n
manalar›n› talim eder. Hurufat ve nukufllar›na az bakar;
sarhofl felsefe gibi, çirkine âfl›k olup, manay› unutturup,
hurufat›n nukufluyla insanlar›n vaktini malâyaniyatta sarf
ettirmiyor.

Üçüncü Ziya

‹kinci Ziyada hikmet-i befleriyenin hikmet-i Kur’âniye-
ye karfl› sukutuna ve hikmet-i Kur’âniyenin i’caz›na ifla-
ret ettik. fiimdi flu Ziyada, Kur’ân’›n flakirtleri olan asfiya
ve evliya ve hükeman›n münevver k›sm› olan hükema-i
‹flrakiyyunun hikmetleriyle, Kur’ân’›n hikmetine karfl›
derecesini gösterip, flu cihette Kur’ân’›n i’caz›na muhta-
sar bir iflaret edece¤iz:

‹flte Kur’ân-› Hakîm’in ulviyetine en sad›k bir delil ve
hakkaniyetine en zahir bir bürhan ve i’caz›na en kavi bir
alâmet fludur ki: Kur’ân, bütün aksam-› tevhidin bütün
meratibini bütün levaz›mat›yla muhafaza ederek beyan
edip muvazenesini bozmam›fl, muhafaza etmifl; hem,
bütün hakaik-› âliye-i ‹lâhiyenin muvazenesini muhafaza
etmifl; hem, bütün Esma-i Hüsnan›n iktiza ettikleri ah-
kâmlar› cem etmifl, o ahkâm›n tenasübünü muhafaza 

ahkâm: emirler, hükümler.
aksam-› tevhit: tevhidin k›s›mla-
r›, birli¤in çeflitleri.
asfiya: safiyet, kemalât ve takva
sahibi olan zatlar.
âfl›k: fliddetli muhabbet besle-
yen.
ayat: Kur’ân ayetleri.
befler: insanl›k.
beyan: anlatma, bildirme.
bürhan: delil.
cem: toplama, birlefltirme.
cihet: yön.
delil: bir davay›, meseleyi ispata
yarayan fley, bürhan.
derece: mertebe, de¤er.
esas: as›l.
Esma-i Hüsna: Allah’›n güzel
isimleri.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
felsefe: madde ve hayat› bafllan-
g›ç ve gaye bak›m›ndan incele-
yen ilim
hakaik-i âliye-i ‹lâhiye: ‹lâhî yü-
ce hakikatler.
hakikat-i dünya: dünyan›n haki-
kati, asl›.
hakikî: gerçek.
hakkaniyet: hak ve do¤ruluk.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›.
hikmet-i befleriye: insanlar›n an-
lay›fl›, bilgisi.
hikmet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
hikmeti.
hurufat: harfler.
hükema: filozoflar.
hükema-i ‹flrakiyyun: bilgiye,
ancak kalbin sezgileriyle ulafl›la-
bilece¤ini savunan felsefe ak›m›-
n›n filozoflar›.
i’caz: mu’cizelik.
iktiza: gerektirme.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kavi: kuvvetli.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.

levaz›mat: lüzumlu ihtiyaç
maddeleri, lâz›m olan fleyler.
malâyaniyat: faydas›z, bofl
fleyler.
mana: anlam.
meratip: mertebeler.
muhafaza: koruma.
muhtasar: k›salt›lm›fl, özet.

muvazene: denge.
münevver: nurlanm›fl, ayd›n.
müteveccih: yönelen.
nukufl: nak›fllar, süsler.
sad›k: do¤ru.
Sâni: yapan, her fleyi sanatl›
olarak yaratan Allah.
sarf: harcama.

sukut: de¤erden düflme.
flakirt: talebe.
talim: ö¤retmek.
tenasüp: uygunluk.
ulviyet: ulvîlik, yücelik.
vakit: zaman.
zahir: aç›k.
ziya: ›fl›k.
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etmifl; hem, rububiyet ve ulûhiyetin fluunat›n› kemal-i
muvazene ile cem etmifltir. ‹flte flu muhafaza ve muvaze-
ne ve cem, bir hasiyettir; kat’iyen beflerin eserinde mev-
cut de¤il ve eaz›m-› insaniyenin netaic-i efkâr›nda bulun-
muyor. Ne melekûta geçen evliyalar›n eserinde, ne umu-
run bât›nlar›na geçen ‹flrakiyyunun kitaplar›nda, ne
âlem-i gayba nüfuz eden ruhanîlerin maarifinde hiç bu-
lunmuyor. Güya bir taksimüla’mal hükmünde, her bir
k›sm› hakikatin flecere-i uzmas›ndan yaln›z bir iki dal›na
yap›fl›yor, yaln›z onun meyvesiyle, yapra¤›yla u¤rafl›yor;
baflkas›ndan ya haberi yok, yahut bakm›yor.

Evet, hakikat-i mutlaka, mukayyet enzar ile ihata edil-
mez. Kur’ân gibi bir nazar-› küllî lâz›m ki, ihata etsin.
Kur’ân’dan baflka, çendan Kur’ân’dan da ders al›yorlar,
fakat hakikat-i külliyenin, cüz’î zihniyle, yaln›z bir iki ta-
raf›n› tamamen görür, onunla meflgul olur, onda hapso-
lur, ya ifrat veya tefrit ile hakaik›n muvazenesini ihlâl
edip, tenasübünü izale eder. fiu hakikat Yirmi Dördüncü
Sözün ‹kinci Dal›nda acip bir temsil ile izah edilmifltir.
fiimdi de baflka bir temsil ile flu meseleye iflaret ederiz.

Meselâ, bir denizde hesaps›z cevherlerin aksam›yla
dolu bir definenin bulundu¤unu farz edelim. Gavvas dal-
g›çlar, o definenin cevahirini aramak için dal›yorlar. Göz-
leri kapal› oldu¤undan, el yordam›yla anlarlar. Bir k›sm›-
n›n eline uzunca bir elmas geçer. O gavvas hükmeder ki,
bütün hazine uzun direk gibi bir elmastan ibarettir. Arka-
dafllar›ndan, baflka cevahiri iflitti¤i vakit, hayal eder ki, o 
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gavvas: bir fleyi ç›karmak üzere
suya dalan kimse; dalg›ç.
güya: sanki.
hakaik: hakikatler, gerçekler.
hakikat: gerçek.
hakikat-i külliye: çok büyük ve
umumî hakikat.
hakikat-i mutlaka: sonsuz ve s›-
n›rs›z gerçek.
hasiyet: bir fleye has vas›f.
hayal: insan›n zihninde canlan-
d›rd›¤› fley.
hazine: define.
hesaps›z: say›s›z.
hüküm: de¤er, yerine; karar.
ibaret: meydana gelen.
ifrat: afl›r›l›k.
ihata: kuflatma.
ihlâl: bozma.
‹flrakiyyun: bilginin kayna¤›n›n
manevî ayd›nlanma, sevgi ve il-
ham oldu¤u görüflüne dayanan
felsefe.
izah: aç›klama.
izale: yok etme, giderme.
kat’iyen: kesin olarak.
kemal-i muvazene: tam bir den-
ge.
lâz›m: gerekli.
maarif: marifetler, bilgiler.
melekût: ruhlar âlemi.
mesele: önemli ifl, konu.
meflgul: bir iflle u¤raflan.
mevcut: var olan.
muhafaza: koruma.
mukayyet: kay›tl›, s›n›rl›.
muvazene: denge.
nazar-› küllî: her fleyi görebilen
bak›fl.
netaic-i efkâr: fikirlerin neticele-
ri, sonuçlar›.
nüfuz: içe geçme, iflleme.
rububiyet: rabl›k, ilâhl›k.
ruhanî: gözle görülmeyen, cismi
olmayan varl›klar.
flecere-i uzma: en büyük a¤aç.
fluunat: ifller, emirler, kas›tlar, ta-
lepler.
taksimüla’mal: ifl bölümü.
tefrit: normalin alt›nda kalma.
temsil: misal getirme.
tenasüp: uygunluk.
ulûhiyet: ‹lâhl›k, Allahl›k.
umur: ifller, hususlar.
vakit: zaman.
yordam: al›flkanl›k, yatk›nl›k, ka-
rar.
zihin: ak›l, idrak.

acip: hayrette b›rakan.
aksam: parçalar, k›s›mlar.
âlem-i gayp: görünmeyen
âlem.
bât›n: iç yüz.
befler: insanl›k.
cem: toplama.
cevahir: cevherler, k›ymetli

tafllar.
cevher: elmas, de¤erli tafl.
cüz’î: küçük.
çendan: gerçi.
define: hazine.
eaz›m-› insaniye: insanl›¤›n
ileri gelen büyükleri.
elmas: k›ymetli bir mücev-

her.
enzar: bak›fllar.
eser: bas›lm›fl kitap; bir kim-
senin meydana getirdi¤i
mahsul, tesir, etki.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
farz etmek: varsaymak, öyle
kabul etmek.



cevherler, buldu¤u elmas›n tâbileridir, fusûs ve nukufllar›-
d›r. Bir k›sm›n›n da kürevî bir yakut eline geçer, baflkas›
murabba bir kehribar bulur ve hakeza, her biri, eliyle
gördü¤ü cevheri o hazinenin asl› ve mu’zam› itikat edip,
iflittiklerini o hazinenin zevait ve teferruat› zanneder. O
vakit hakaik›n muvazenesi bozulur, tenasüp de gider.
Çok hakikatin rengi de¤iflir. Hakikatin hakikî rengini
görmek için tevilâta ve tekellüfata muztar kal›r; hatta,
bazen inkâr ve ta’tîle kadar giderler. Hükema-i ‹flrakiyyu-
nun kitaplar›na ve sünnetin mizan›yla tartmay›p keflfiyat
ve meflhudat›na itimat eden mutasavv›fînin kitaplar›n› te-
emmül eden, bu hükmümüzü bilâflüphe tasdik eder. De-
mek, hakaik-› Kur’âniyenin cinsinden ve Kur’ân’›n der-
sinden ald›klar› hâlde—çünkü Kur’ân de¤iller—böyle na-
k›s geliyor.

Bahr-i hakaik olan Kur’ân’›n ayetleri dahi o deniz için-
deki definenin bir gavvas›d›r. Lâkin, onlar›n gözleri aç›k;
defineyi ihata eder, definede ne var ne yok görür. O de-
fineyi öyle bir tenasüp ve intizam ve insicamla tavsif
eder, beyan eder ki, hakikî hüsnücemali gösterir.

Meselâ, ayet-i oäGnƒ'ª°sùdGh pánª'«p≤rdG nΩrƒnj o¬oà°n†rÑnb Ék©«/ªnL ¢oVrQn’rGnh
1 pÖoà`oµr∏pd pqπpépq°ùdG pq»n£nc nABÉnª°sùdG …pƒr£nf nΩrƒnj @ /¬pæ«/ªn«pH läÉsjpƒr£ne ifa-

de ettikleri azamet-i rububiyeti gördü¤ü gibi, 

…/òsdG nƒog 2@ pABÉnª°sùdG ≈pa n’nh ¢pVrQn’rG ≈pa lArÀnT p¬r«n∏nY ≈'Ørînj n’ %G s¿pG
nlòpN'G ƒog s’pG másHBGnO røpe Éne 3@ oABÉ°nûnj n∞r«nc pΩÉnMrQn’rG p‘ rºocoQpqƒn°üoj

ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
azamet-i rububiyet: Allah’›n ter-
biye edicili¤inin büyüklü¤ü.
bahr-i hakaik: apaç›k hakikatler
denizi.
bilâflüphe: flüphesiz.
cevher: elmas, de¤erli tafl.
cins: nevi’.
define: hazine.
elmas: k›ymetli bir mücevher.
fusûs: yüzük tafllar›.
gavvas: dalg›ç.
hakaik: hakikatler, gerçekler.
hakaik-i Kur’âniye: Kur’ân’›n ha-
kikatleri.
hakeza: bunun gibi.
hakikat: gerçek.
hakikî: gerçek.
hazine: define.
hükema-i ‹flrakiyyun: bilgiye,
ancak kalbin sezgileriyle ulafl›la-
bilece¤ini savunan felsefe ak›m›-
n›n filozoflar›.
hüküm: karar.
hüsnücemal: yüz güzelli¤i.
ifade: anlatma, ders verme.
ihata: kuflatma.
inkâr: reddetme, inanmama.
insicam: birbiriyle uyuflma, tutar-
l›l›k.
intizam: düzgünlük, tertipli olma.
itikat: inanma.
itimat: güvenme.
kehribar: aç›k sar›dan k›z›la ka-
dar tüm renklerde, yar› saydam,
kolay k›r›l›r maden.
keflfiyat: keflifler, bulup meyda-
na ç›kar›lan fleyler.
kürevî: yuvarlak, küre fleklinde.
lâkin: fakat.
meselâ: misal olarak.
meflhudat: görünenler.
mizan: terazi, ölçü.
murabba: dört köfleli.
mutasavv›fîn: tasavvuf ehli olan-
lar.
muvazene: denge.
mu’zam: en büyük k›s›m.
muztar: mecbur, zorlanm›fl.
nak›s: noksan, eksik.
nukufl: nak›fllar.
sünnet: Hz. Muhammed’in
(a.s.m.) Kur’ân d›fl›nda, Müslü-

manlara örnek olan mübarek
söz, fiil ve emirleri.
tâbi: ba¤lanan, uyan.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul
etme.
ta’tîl: Allah’›n s›fatlar›n› inkâr

etme.
tavsif: vas›fland›rma.
teemmül: etrafl›ca düflünme.
teferruat: ayr›nt›lar.
tekellüfat: tekellüfler, zorluk-
lara katlanmalar.

tenasüp: uygunluk.
tevilât: teviller, yorumlar.
vakit: zaman.
yakut: fleffaf k›ymetli tafl.
zan: sanma.
zevait: fazla fleyler.

1. K›yamet gününde yeryüzü bütünüyle Onun tasarrufundad›r; gökler de Onun kudretiyle dü-
rülmüfltür. (Zümer Suresi: 67.) • O gün semay›, kitap sayfalar›n› dürer gibi düreriz. (Enbiya Su-
resi: 104.)

2. Ne yerde ve ne de gökte hiçbir fley Allah’tan gizli kalmaz. (Âl-i ‹mran Suresi: 5.)

3. Annelerinizin rahimlerinde size diledi¤i gibi bir suret veren Odur. (Âl-i ‹mran suresi: 6.)
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2@ rºocÉsjpGnh Én¡oboRrônj *G Én¡nbrRpQ oπpªr–n n’ másHBGnO røpe røpqjnÉncnh 1@ Én¡pàn«p°UÉnæpH
ifade ettikleri flümul-ü rahmeti görüyor, gösteriyor.

Hem, 
3 nQƒtædGnh päÉnªo∏t¶dG nπn©nLnh ¢nVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG n≥n∏nN ifa-

de etti¤i vüs’at-i hallâk›yeti görüp gösterdi¤i gibi, 
4 n¿ƒo∏nªr©nJ Énenh rºoµn≤n∏nN ifade etti¤i flümul-ü tasarrufu ve

ihata-i rububiyeti görüp, gösterir. 
5 Én¡pJrƒne nór©nH ¢nVrQn’rG»p«rëoj

ifade etti¤i hakikat-i azîme ile, 
6 pπrësædG n‹pG n∂t`HnQ ≈'MrhnGnh

ifade etti¤i hakikat-i kerîmâneyi,
7 /√pôrenÉpH mäGnôsîn°ùoe nΩƒoétædGnh nônªn≤rdGnh ¢nùrªs°ûdGnh ifade etti¤i

hakikat-i azîme-i hâkimâne-i amirâneyi görür, gösterir.

søo¡oµp°ùrÁo Éne nør°†pÑr≤njnh mäÉsaÉB°nU rºo¡nbrƒnapôr«s£dG n‹pG Grhnônj rºndnhnG
8 lÒ°/ünH mAr∆nT pqπoµpH o¬sfpG oø'ªrMsôdG s’pG

ifade ettikleri hakikat-i rahîmâne-i müdebbirâneyi, 
9 Énªo¡o¶rØpM o√oOoDƒnjn’nh ¢nVrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG o¬t«p°Srôoc n™p°Snh

ifade etti¤i hakikat-i azîme ile;
10 rºoàræoc Éne nørjnG rºoµn©ne nƒognh

ifade etti¤i hakikat-i rakîbâneyi, 
11

lº«p∏nY mA rÀnT pqπoµpH nƒognh oøpWÉnÑdrGnh oôpgÉs¶dGnh oôpN'’rGnh o∫shn’rG nƒog ifade

etti¤i hakikat-i muhita gibi, 

p¬r«ndpG oÜnôrbnG oørënfnh o¬°oùrØnf /¬pH ¢oSpƒr°SnƒoJ Éne oºn∏r©nfnh n¿Én°ùrfp’rG Énær≤n∏nN rón≤ndnh
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hakikat-i azîme: büyük gerçek.
hakikat-i azîme-i hâkimâne-i
amirâne: Allah’›n her fleyi emri
alt›na ald›¤›n›, hükmünün her fle-
ye geçti¤ini ifade eden yüce haki-
kat.
hakikat-i kerîmâne: ikram ve ih-
sanda bulunma hakikati.
hakikat-i muhita: her fleyi kufla-
tan hakikat.
hakikat-i Rahîmâne-i Müdebbi-
râne: Allah’›n her fleyi rahmetiyle
terbiye ve idaresine ald›¤›n›n ha-
kikati.
hakikat-i rakîbâne: Allah’›n her
fleyi gözetleyip denetleme haki-
kati.
ifade: anlatma, ders verme.
ihata-i rububiyet: Allah’›n terbi-
ye edicili¤inin her fleyi kuflatmas›.
kudret: kuvvet, iktidar.
suret: biçim, flekil.
flümul-ü rahmet: Allah’›n (c.c.)
rahmetinin her fleyi kaplamas›.
flümul-ü tasarruf: tasarrufun her
fleyi içine almas›.
tasarruf: idare etme, mülkünü is-
tedi¤i flekilde kullanma.

1. Hiçbir canl› yoktur ki, Allah onu aln›ndan tutup kudretine boyun e¤dirmifl olmas›n. (Hûd
Suresi: 56.)
2. Yeryüzünde yürüyen ve kendi r›zk›n› yüklenemeyen nice canl›n›n ve sizin r›zk›n›z› Allah
verir. (Ankebut Suresi: 60.)
3. Gökleri ve yeri yaratt›, karanl›klar› ve ayd›nl›¤› var etti. (En’am Suresi: 1.)
4. Sizi de, yapt›klar›n›z› da yaratm›flt›r. (Saffat Suresi: 96.)
5. Ölümünden sonra yeryüzünü O diriltir. (Rum Suresi: 19, 50.)
6. Rabbin, bal ar›s›na ilham etti. (Nahl Suresi: 68.)
7. O, günefli, ay› ve y›ld›zlar› da emrine boyun e¤dirmifl olarak yaratt›. (A’raf Suresi: 54.)
8. Üzerlerinde kanat ç›rp›p duran kufllar› da m› görmüyorlar? Onlar› havada tutan Rah-
man’dan baflkas› de¤ildir. O her fleyi hakk›yla görür. (Mülk Suresi: 19.)
9. Onun hâkimiyet ve saltanat› gökleri ve yeri kuflatm›flt›r. Gökleri ve yeri tasarrufu alt›nda
tutmak Onun kudretine a¤›r gelmez. (Bakara Suresi: 255.)
10. Nerede olursan›z olun, O sizinledir. (Hadid Suresi: 4.)

11. O Evvel’dir; bafllang›c› olmad›-
¤› gibi, bütün varl›klar›n bafllang›-
c› da Onun ilim ve kudretine ba¤-
l›d›r. O Ahir’dir; sonu olmad›¤› gibi
bütün varl›klar›n neticesi Ona ba-
kar ve dönüflü Onad›r. O Zahir’dir;
varl›k ve birli¤inin delilleri her
fleyde apaç›k görünür ve bütün
varl›klar d›fl görünüflleri ve sanat-
l› yap›l›fllar›yla Onun kudret ve
sanat›na flahitlik eder. O Bât›n’d›r;
her fleyin hakikatine vâk›ft›r ve
her fleyin iç yüzü Onun kudret ve
hikmetine flahitlik eder. O her fle-
yi hakk›yla bilendir. (Hadid Suresi:
3.)



1 pójpQnƒrdG pπrÑ`nM røpe ifade etti¤i akrebiyeti,
2

mánæn°S n∞rdnG nÚ°/ùrªnN o√oQGnór≤pe n¿Énc mΩrƒnj p‘ p¬r«ndpG oìhtôdGnh oánµp=Ä'∏nŸrG oêoôr©nJ
iflaret etti¤i hakikat-i ulviyeyi,

pønY»'¡rænjnh »'Hrôo≤rdG …pP pÇBÉnàj/Gnh p¿Én°ùrMp’rGnh p∫rón©rdÉpH oôoerÉnj %G s¿pG
3 p∆r¨nÑrdGnh pônµræoŸrGnh pABÉ°nûrënØrdG

ifade etti¤i hakikat-i camia gibi bütün uhrevî ve dünyevî,
ilmî ve amelî erkân-› sitte-i imaniyenin her birisini tafsi-
len, erkân-› hamse-i ‹slâmiyenin her birisini kasten ve
cidden ve saadet-i dâreyni temin eden bütün düsturlar›
görür, gösterir. Muvazenesini muhafaza edip, tenasübü-
nü idame edip, o hakaik›n heyet-i mecmuas›n›n tenasü-
bünden hâs›l olan hüsün ve cemalin menba›ndan,
Kur’ân’›n bir i’caz-› manevîsi nefl’et eder.

‹flte flu s›rr-› azîmdendir ki, ulema-i ilm-i kelâm,
Kur’ân’›n flakirtleri olduklar› hâlde, bir k›sm› onar cilt
olarak erkân-› imaniyeye dair binler eser yazd›klar› hâl-
de, Mutezile gibi akl› nakle tercih ettikleri için, Kur’ân’›n
on ayeti kadar vuzuh ile ifade ve kat’î ispat ve ciddî ikna
edememifller. Âdeta, onlar uzak da¤lar›n alt›nda lâ¤›m
yap›p, borularla tâ âlemin nihayetine kadar silsile-i esbap
ile gidip, orada silsileyi keser. Sonra âb-› hayat hükmün-
de olan marifet-i ‹lâhiyeyi ve vücud-u Vacibü’l-Vücud’u
ispat ederler.

Ayet-i kerîme ise, her birisi birer asa-i Mûsa gibi, her
yerde suyu ç›karabilir, her fleyden bir pencere açar,

âb-› hayat: hayat suyu.
âdeta: sanki.
Ahir: her fleyden sonra da var
olan, varl›klar›n sonras›na da hâ-
kim olan Allah.
akrebiyet: Cenab-› Hakk›n insana
olan yak›nl›¤›.
âlem: dünya.
amelî: uygulamal›, pratik.
asa-i Mûsa: Hz. Mûsa’n›n mu’ci-
zeli de¤ne¤i.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n her bir
cümlesi.
Bât›n: varl›klar›n içini yaratan, bi-
len ve hükmeden Allah.
cemal: d›fl güzellik.
cidden: ciddî olarak, gerçekten.
ciddî: gerçek, tam.
dünyevî: dünya ile ilgili.
düstur: kaide, prensip.
erkân-› hamse-i ‹slâmiye: ‹slâ-
m›n befl esas›.
erkân-› imaniye: iman›n erkânla-
r›, esaslar›.
erkân-› sitte-i imaniye: iman›n
alt› esas›.
eser: telif, bas›lma kitap.
hakaik: hakikatler, gerçekler.
hakikat-i camia: çok manalar›
içinde toplayan hakikat.
hakikat-i ulviye: yüce hakikat.
hâs›l: meydana gelen, ç›kan.
hey’et-i mecmua: bir fleyin bütü-
nünün gösterdi¤i hâl.
hüküm: de¤er, yerinde.
hüsün: güzellik.
i’caz-i manevî: manevî bir mu’ci-
zelik.
idame: devam ettirme.
ifade: anlatma, ders verme.
ikna: bir kanaati, düflünceyi inan-
d›rma, kabul ettirme.
ilmî: ilme dair.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
kasten: bile bile.
kat’î: kesin.
lâ¤›m: pis su kanal›.
marifet-i ‹lâhiye: Allah’› hakk›yla
tan›ma, bilme.
menba: kaynak.
muhafaza: koruma.
Mutezile: Emevîler devrinde or-
taya ç›kan, meseleleri s›rf ak›lla
izaha çal›flan, aklî esaslara daya-
narak, “Kul, fiilinin yarat›c›s›d›r”
demekle kaderi inkâr yoluna gi-
den ve hak mezheplerden ayr›lan
itikadî bir gurup.
muvazene: denge.
nakil: Kur’ân-› Kerîm, hadis-i flerif
gibi ‹slâm›n aslî kaynaklar›.
nefl’et: meydana gelme.
nihayet: son.
saadet-i dâreyn: dünya ve ahiret
mutlulu¤u.
silsile: zincir.

silsile-i esbap: sebepler zinci-
ri.
s›rr-› azîm: büyük s›r.
flakirt: talebe.
tafsilen: ayr›nt›l› olarak
temin: sa¤lama.

tenasüp: uygunluk.

uhrevî: ahiret âlemiyle ilgili.

ulema-i ilm-i kelâm: kelâm
ilmi âlimleri.

vuzuh: aç›kl›k.

vücud-u Vacibü’l-Vücud: Al-
lah’›n varl›¤›n›n kesinli¤i.
Zahir: varl›¤› her fleyde apa-
ç›k görünen, bütün varl›klar›n
d›fl yüzünü yaratan ve d›fl›na
da hükmeden Allah.

1. And olsun ki insan› Biz yaratt›k; nefsinin ona ne vesvese verdi¤ini de biliriz. Çünkü Biz ona
flah damar›ndan daha yak›n›z. (Kaf Suresi: 16.)

2. Melekler ve Cebrail, elli bin sene uzunlu¤unda bir gün olan K›yamet Gününde, Allah’›n em-
rini almak üzere Arfla yükselirler. (Mearic Suresi: 4.)

3. Allah adaleti, iyilik yapmay› ve iyi kullukta bulunmay›, akrabaya ikram etmeyi emreder;
fuhfliyat›, kötülü¤ü ve azg›nl›¤› yasaklar. (Nahl Suresi: 90.)
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Sâni-i Zülcelâl’i tan›tt›r›r. Kur’ân’›n bahrinden tereflfluh
eden Arabî Katre risalesinde ve sair Sözlerde flu hakikat,
fiilen ispat edilmifl ve göstermifliz.

‹flte hem flu s›rdand›r ki, bât›n-› umura gidip, sünnet-i
seniyeye ittiba etmeyerek, meflhudat›na itimat ederek
yar› yoldan dönen ve bir cemaatin riyasetine geçip bir
f›rka teflkil eden f›rak-› dâllenin bütün imamlar› hakaik›n
tenasübünü, muvazenesini muhafaza edemedi¤indendir
ki, böyle, bid’aya, dalâlete düflüp, bir cemaat-i befleriye-
yi yanl›fl yola sevk etmifller. ‹flte bunlar›n bütün aczleri,
ayat-› Kur’âniyenin i’caz›n› gösterir.

@
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med’in yüksek hâl, söz, tav›r ve
tasvipleri.
tenasüp: uygunluk.
tereflfluh: s›zma.
teflkil: flekillendirme, vücut ver-
me.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
Arabî: Arapça.
ayat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
ayetleri.
bahir: deniz.
bât›n-› umur: ifllerin iç yüzü.
bid’a: dinin asl›na uymayan
âdet ve uygulamalar.
cemaat: topluluk.
cemaat-i befleriye: insan
toplulu¤u.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lmak.
fiilen: iflleyerek.

f›rak-i dâlle: sap›k f›rkalar.
f›rka: cemaat.
hakaik: hakikatler, gerçekler.
hakikat: gerçek.
i’caz: mu’cizelik.
imam: önder.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.
itimat: güvenme.
ittiba: tâbi olma, uyma.
Katre: Bediüzzaman Said
Nursî Hazretlerinin Mesnevî-i
Nuriye adl› eseri içinde yer
alan bir risale.

meflhudat: görünenler.
muhafaza: koruma.
muvazene: denge.
risale: belli bir konuda yaz›l-
m›fl küçük kitap.
riyaset: reislik, baflkanl›k.
sair: di¤er, baflka.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz bü-
yüklük sahib ve her fleyi sa-
natla yaratan Allah.
sevk: yönlendirme, gönder-
me.
s›r: gizli ifl veya söz.
sünnet-i seniye: Hz. Muham-



Hatime
Kur’ân’›n lemaat-› i’caz›ndan iki lem’a-i i’caziye, On

Dokuzuncu Sözün On Dördüncü Reflhas›nda geçmifltir
ki, bir sebeb-i kusur zannedilen tekrarat› ve ulûm-u kev-
niyede icmali, her biri birer lem’a-i i’caz›n menba›d›r.
Hem, Kur’ân’da mu’cizat-› enbiya yüzünde parlayan bir
lem’a-i i’caz-› Kur’ân, Yirminci Sözün ‹kinci Makam›nda
vaz›han gösterilmifltir. Daha bunlar gibi sair Sözlerde ve
risale-i Arabiyemde çok lemaat-› i’caziye zikredilip, onla-
ra iktifaen yaln›z flunu deriz ki:

Bir mu’cize-i Kur’âniye daha fludur ki: Nas›l bütün
mu’cizat-› enbiya, Kur’ân’›n bir nakfl-› i’caz›n› göstermifl-
tir; öyle de, Kur’ân, bütün mu’cizat›yla, bir mu’cize-i Ah-
mediye (a.s.m.) olur. Ve bütün mu’cizat-› Ahmediye
(a.s.m.) dahi, Kur’ân’›n bir mu’cizesidir ki, Kur’ân’›n Ce-
nab-› Hakka karfl› nispetini gösterir ve o nispetin zuhu-
ruyla her bir kelimesi bir mu’cize olur. Çünkü o vakit bir
tek kelime bir çekirdek gibi bir flecere-i hakaik› manen
tazammun edebilir. Hem, merkez-i kalp gibi hakikat-i uz-
man›n bütün azas›na münasebettar olabilir. Hem, bir
ilm-i muhite ve nihayetsiz bir iradeye istinat etti¤i için,
hurufuyla, hey’etiyle, vaziyetiyle, mevkiiyle hadsiz eflya-
ya bakabilir. ‹flte, flu s›rdand›r ki, ulema-i ilm-i huruf,
Kur’ân’›n bir harfinden bir sahife kadar esrar bulduklar›-
n› iddia ederler ve davalar›n›, o fennin ehline ispat edi-
yorlar.

aza: uzuvlar, parçalar.
Cenab-› Hak: Allah.
ehil: konusunda uzman.
esrar: s›rlar.
fen: tatbiki bilgi, ilim.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikat-i uzma: en büyük ger-
çek.
hatime: sonuç, son bölüm.
hey’et: flekil, suret.
huruf: harfler.
icmal: k›saltma, özet.
iddia: davaya kalk›flma, savun-
ma.
iktifaen: yeterli görerek.
ilm-i muhit: her fleyi kuflatan
sonsuz ilim.
irade: dileme, isteme.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
istinat: dayanma.
lemaat-› i’caz: mu’cizelik par›lt›-
lar›.
lemaat-› i’caziye: mu’cizelik pa-
r›lt›lar›.
lem’a-i i’caz: mu’cizelik par›lt›s›.
lem’a-i i’caz-› Kur’ân: Kur’ân’›n
mu’cizelik par›lt›s›.
lem’a-i i’caziye: mu’cizelik par›l-
t›s›.
makam: durak.
manen: mana itibar›yla.
menba: kaynak.
merkez-i kalp: kalbin merkezi.
mevki: bulundu¤u yer, durum,
konum.
mu’cizat: mu’cizeler.
mu’cizat-› enbiya: peygamberle-
rin mu’cizeleri.
mu’cize: insanlar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan ifl.
mu’cize-i Ahmediye: Peygambe-
rimizin mu’cizeleri.
mu’cize-i Kur’âniye: Kur’ân’a ait
mu’cize.
münasebettar: ilgili, alâkal›.

nakfl-› i’caz: mu’cizelik nakfl›.
nihayetsiz: sonsuz.
nispet: iki veya daha fazla
fley aras›ndaki ilgi, ba¤l›l›k, k›-
yas.
reflha: s›z›nt›, damla.
risale-i Arabiye: Arapça risa-
le.
sahife: sayfa.

sair: di¤er, baflka.
sebeb-i kusur: eksiklik nede-
ni.
s›r: gizli ifl veya söz.
flecere-i hakaik: hakikatler
a¤ac›.
tazammun: içine alma.
tekrarat: tekrarlar.
ulema-i ilm-i huruf: harfler-

den mana ç›karan âlimler.
ulûm-u kevniye: kâinat ve
dünya ile ilgili ilimler.
vakit: zaman.
vaz›han: aç›kça.
vaziyet: durum.
zan: sanma.
zikir: anma, bildirme.
zuhur: görünme.
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Risalenin bafl›ndan fluraya kadar bütün fiuleleri,
fiualar›, Lem’alar›, Nurlar›, Ziyalar› nazara topla, birden
bak. Bafltaki dava, flimdi kat’î netice olarak, yani,

p¿nGrôo≤rdG Gnò'g pπrãpªpH GƒoJrÉnj r¿nG n=¤nY tøp÷r Gnh ¢oùrfp’rG pân©nªnàrLG pøpÄnd rπob
1GkÒp¡nX ¢m†r©nÑpd rºo¡o°†r©nH n¿Éncrƒndnh p¬p∏rãpªpH n¿ƒoJrÉnj n’ ’y› yüksek bir

seda ile okuyup ilân ediyorlar.

2 oº«/µn`◊r G oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG BÉ'ænàrªs∏nY Éne s’pG BÉ'ænd nºr∏pY '’ n∂nfÉnërÑ°oS
@…/Qrón°U /‹ rìnôr°TG uÜnQ 3@ ÉnfrÉn£rNnG rhnG BÉnæ«°/ùnf r¿pG BÉnfròpNGnDƒoJ n’ ÉnæsHnQ

4 /‹rƒnb Gƒo¡n≤rØnj /ÊÉn°ùpd røpe kInór≤oY rπo∏rMGnh @ …/ôrenG =/‹rôu°ùnjnh
nøn°ùrMnGnh nôn¡rWnGnh nôn¡rXnGnh nπnÑrfnGnh nπnªrLnGnh nπ°n†ranG rºu∏°nSnh pqπ°nU s-nG
n∞n£rdnGnh n∑nôrHnGnh ≈ncrRnGnh n¤rYnGnh n±nörTnGnh nºn¶rYnGnh sõnYnGnh nΩnôrcnGnh sônHnGnh
kInÓn°U n∂penÓn°S nΩnhrOnGnh n™narQnGnh≈nbrQnGnh nónjrRnGnh nônã`rcnGnh ≈'arhnGnh n∂pJGnƒn∏°nU
pπpHGnƒpH oój/õnJnh tónàrªnJ ÉkfGnôrØoZnh GkƒrØnYnh ÉkfGnƒ°rVpQnh kánªrMnQnh ÉkenÓn°Snh
p∞pFGnôn°T ¢pùpFÉnØnæpH ƒocrõnJnh GƒoªrænJnh n∂penôncnh n∑pOƒoL pÖpgGnƒne pÖpFÉnë°nS
n∂pàsj pónHnÉpH kásjpónHnG o∫hoõnJ n’ n∂pàs«pdnRnÉpH kás«pdnRnG n∂pænæpenh n∑pOƒoL p∞pFÉn£nd
pQƒtædG n∂p≤r∏nN pôr«nN mósªnfio n∂pdƒo°SnQnh n∂pÑ«pÑnMnh n∑pórÑnY n¤nY o∫ƒoënJ n’
pQƒtædGnh pôpNGsòdG pôrënÑrdGnh p™pWÉn≤rdG pôpgÉs¶dG p¿ÉngrôoÑrdGnh p™pe sÓdG pôpgÉ'ÑrdG
n∂pJ nÓ°nU pôpNÉnØrdG p∫ÉnªnµdrGnh pôpgÉn≤rdG p∫nÓn÷r Gnh pôpgGsõdG p∫Énªn÷r Gnh pôpeÉn r̈dG

SÖZLER | 719 Y‹RM‹ BEfi‹NC‹ SÖZ

and: yemin.
azîm: en büyük.
aziz: yüce.
bürhan: delil.
dava: iddia.
efdal: en faziletli.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye ve fayda; herkesin
bilmedi¤i gizli sebep.
ilân: aç›klama, duyurma.
kat’î: kesin.
lâtif: yumuflak, nazik, güzel.
lem’a: par›lt›.
mübarek: bereketli, feyizli.
nazar: bak›fl.
netice: sonuç.
nur: ayd›nl›k, ›fl›k.
pak: temiz.
risale: belli bir konuda yaz›lm›fl
küçük kitap.
safî: temiz, pak.
salâvat: Peygamberimize yap›lan
dua.
seda: ses.
flua: ›fl›n.
flule: alev.
tahir: temiz, pak.
tenzih: Allah’› her türlü kusur ve
noksandan uzak sayma.
zahir: aç›k.
ziya: ›fl›k.
ziyade: fazla

1. De ki: And olsun, e¤er bu Kur’ân’›n benzerini getirmek için insanlar ve cinler bir araya top-
lan›p da hepsi birbirine yard›mc› olsalar, yine de onun benzerini getiremezler. (‹sra Suresi: 88.)
2. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize ö¤retti¤inden baflka bilgimiz yoktur. Sen
her fleyi hakk›yla bilir, her ifli hikmetle yapars›n. (Bakara Suresi: 32.)
3. Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya düfler de bir kusur ifllersek bizi onunla hesaba çekme.
(Bakara Suresi: 286.)
4. Rabbim, gönlüme genifllik ver; • iflimi kolaylaflt›r, • dilimdeki tutuklu¤u çöz, • tâ ki sözü-
mü iyice anlas›nlar. (Taha Suresi: 25-28.)



n∂pd'ònc @ /¬pÑrën°Unh /¬pd'G '=¤nYnh p¬r«n∏nY n∂pJGnP pánªn¶n©pH nâr«s∏°nU »/àsdG
ÉnænHƒo∏ob Én¡pH oôu¡n£oJnh ÉnfnQhoóo°U Én¡pH oìnôr°ûnJnh ÉnænHƒofoP Én¡pH oôpØr¨nJ kInÓn°U
ÉnfnôpWGnƒnN Én¡pH o√pqõnæoJnh ÉnfnQGnôr°SnG Én¡pH o¢Suón≤oJnh ÉnænMGnhrQnG Én¡pH oìuhnôoJnh
Én¡pH »/Ør°ûnJnh ÉnfpQGnôr°SnG p‘ Éne päGnQhoóoc Én¡pH » pqØ°nüoJnh ÉnfnQÉnµranGnh

1ÉnæpHƒo∏ob n∫ÉnØrbnG Én¡pH oínàrØnJnh Énæn°VGnôrenG
n∂sfpG kánªrMnQ n∂rfoónd røpe Énænd rÖngnh Énænàrj nóng rPpG nór©nH ÉnænHƒo∏ob rÆpõoJ n’ ÉnæsHnQ
@ nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQ ! oórªn◊r G pøfnG rºo¡j'ƒrYnO oôpN'Gnh 2@ oÜÉsgnƒrdG nârfnG 

3@ rÚ/e'G @ rÚ/e'G @ rÚ/e'G

@
le mütenasip olarak, hiç kesilmeden devam etsin, ebediyetine uygun olarak ard› arkas› ke-
silmesin. Bütün bunlar, kulun, habibin, resulün, yarat›klar›n›n en hay›rl›s›, aç›k ve par›ldayan
nur, zahir ve kesin bürhan, uçsuz bucaks›z derya, her taraf› kaplayan ›fl›k, parlak güzellik, üs-
tün fleref, flanl› kemal olan Efendimiz Muhammed’e olsun. Bu, Senin zat›n›n azametiyle ona
getirdi¤in salâvat fleklinde olsun. Ayn› flekilde onun Âl ve Ashab›na da rahmet et. Bu salâvat
hürmetine günahlar›m›z› ba¤›flla, gönlümüze ferahl›k ver, kalplerimizi temizle, ruhlar›m›za ra-
hatl›k ver, s›rlar›m›z› temizle, fikir ve düflüncelerimizi ar›nd›r, s›rlar›m›zdaki bulan›kl›¤› safîlefl-
tir, hastal›klar›m›za flifa ver, kalplerimize vurulmufl kilitleri apaç›k fethinin nuruyla aç.

2. Ey Rabbimiz! Bizi do¤ru yola erifltirdikten sonra kalplerimizi sap›kl›¤a meylettirme. Yüce
kat›ndan bize bir rahmet ba¤›flla. Muhakkak ki veren Sensin, dua edip istediklerimizi bize ba-
¤›fllayan Sensin. (Âl-i ‹mran Suresi: 8.)

3. Dualar› ise, flu sözlerle sona erer: “Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, flükür ve min-
net, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.” (Yunus Suresi: 10.) Âmin, âmin, âmin.

1. Allah’›m en efdal, en güzel, en
büyük, en zahir, en tahir, en hofl,
en iyi, en de¤erli, en aziz, en
azîm, en flerefli, en yüksek, en
pak, en mübarek, en lâtif salâvat-
lar›nla; en tam, en çok, en ziyade,
en yüksek, en yüce, en devaml›
selâm›n› bir rahmet, bir r›za, bir
af, bir ma¤firet olarak ihsan eyle.
Bunlar, cömertlik ve kereminin
ba¤›fl bulutlardan sa¤anak hâlin-
de artarak devam etsin, iyilik cö-
mertli¤inin nefis ve flerefli lütufla-
r›yla artarak büyüsün, ezeliyetin-
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Birinci Zeyil
Makam itibar›yla Yirmi Beflinci Söze ilhak edilen zeyillerden,

Yedinci fiua›n Birinci Makam›n›n On Yedinci Mertebesidir.

Bu dünyada hayat›n gayesi ve hayat›n hayat› iman ol-
du¤unu bilen bu yorulmaz ve tok olmaz dünya seyyah›
ve kâinattan Rabbini soran yolcu, kendi kalbine dedi ki:
“Arad›¤›m›z zat›n sözü ve kelâm› denilen, bu dünyada en
meflhur ve en parlak ve en hâkim ve ona teslim olmayan
herkese, her as›rda meydan okuyan Kur’ân-› Mu’cizülbe-
yan nam›ndaki kitaba müracaat edip, o ne diyor bilelim.
Fakat, en evvel, bu kitap bizim Hâl›k’›m›z›n kitab› oldu-
¤unu ispat etmek lâz›md›r” diye taharriye bafllad›.

Bu seyyah, bu zamanda bulundu¤u münasebetiyle, en
evvel manevî i’caz-› Kur’âniyenin lem’alar› olan Risale-i
Nur’a bakt› ve onun yüz otuz risaleleri, ayat-› Furkaniye-
nin nükteleri ve ›fl›klar› ve esasl› tefsirleri oldu¤unu gör-
dü. Ve Risale-i Nur, bu kadar muannit ve mülhit bir as›r-
da her tarafa hakaik-› Kur’âniyeyi mücahidâne neflretti¤i
hâlde, karfl›s›na kimse ç›kamad›¤›ndan ispat eder ki;
onun üstad› ve menba› ve mercii ve günefli olan Kur’ân,
semavîdir, befler kelâm› de¤ildir. Hatta, Risale-i Nur’un
yüzer hüccetlerinden bir tek hüccet-i Kur’âniyesi olan
Yirmi Beflinci Söz ile On Dokuzuncu Mektubun ahiri,
Kur’ân’›n, k›rk vecihle mu’cize oldu¤unu öyle ispat etmifl
ki, kim görmüfl ise, de¤il tenkit ve itiraz etmek, belki is-
patlar›na hayran olmufl, takdir ederek çok sena etmifl. 
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mülhit: dinsiz.
münasebet: vesile, alâka.
müracaat: baflvurma.
neflir: da¤›tma, yayma.
nükte: ince mana.
Rab: her fleyin sahibi, malik, bü-
yüten, terbiye eden Allah.
risale: belli bir konuda yaz›lm›fl
küçük kitap.
semavî: ‹lâhî.
sena: övme.
seyyah: yolcu, gezgin.
flua: ›fl›n.
taharri: araflt›rma.
takdir: be¤endi¤ini belirtme.
tefsir: aç›klamalar.
tenkit: elefltiri.
üstat: ö¤retici, hocas›.
vecih: yön.
Zat: azamet ve ululuk sahibi Al-
lah.
zeyil: ek, ilâve.

ahir: son.
as›r: zaman, yüzy›l.
ayat-› Furkaniye: hak ile ba-
t›l› birbirinden ay›ran Kur’ân-
’›n ayetleri.
befler: insanl›k.
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
hakikatleri.
hâkim: her fleyi hükmü alt›n-
da tutan Allah.
Hâl›k: her fleyi yoktan yara-
tan Allah.
hayran: çok be¤enen.
hüccet: delil.

hüccet-i Kur’âniye: Kur’ân’a
ait delil.
i’caz-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
mu’cizeli¤i.
ilhak: ilâve etme, ekleme.
iman: inanç.
ispat: kan›t.
itibar: de¤er.
itiraz: karfl› ç›kmak.
kâinat: bütün âlemler, varl›k-
lar.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan:
aç›klamalar›yla ak›llar› benze-
rini yapmaktan âciz b›rakan

Kur’ân-› Kerîm.
lâz›m: gerekli.
lem’a: par›lt›.
makam: durak.
manevî: manaya ait.
menba: kaynak.
mercii: merkez, kaynak.
meflhur: tan›nm›fl.
muannit: inatç›.
mu’cize: insan› benzerini
yapmaktan âciz b›rakan.
mücahidâne: cihad edercesi-
ne, çok büyük gayret göste-
rerek.



Her neyse, Kur’ân’›n vech-i i’caz›n› ve hak kelâmullah
oldu¤unu ispat etmek cihetini Risale-i Nur’a havale ede-
rek, yaln›z k›sa bir iflaretle, büyüklü¤ünü gösteren birkaç
noktaya dikkat etti.

B‹R‹NC‹ NOKTA: Nas›l ki, Kur’ân bütün mu’cizat›yla
ve hakkaniyetine delil olan bütün hakaik›yla Muhammed
Aleyhissalâtü Vesselâm›n bir mu’cizesidir; öyle de, Mu-
hammed Aleyhissalâtü Vesselâm da bütün mu’cizat›yla
ve delâil-i nübüvvetiyle ve kemalât-› ilmiyesiyle Kur’ân’›n
bir mu’cizesidir ve Kur’ân kelâmullah oldu¤una bir hüc-
cet-i kàt›as›d›r.

‹K‹NC‹ NOKTA: Kur’ân, bu dünyada öyle nuranî ve
saadetli ve hakikatli bir surette bir tebdil-i hayat-› içtima-
iye ile beraber, insanlar›n hem nefislerinde, hem kalple-
rinde, hem ruhlar›nda, hem ak›llar›nda, hem hayat-› flah-
siyelerinde, hem hayat-› içtimaiyelerinde, hem hayat-› si-
yasiyelerinde öyle bir ink›lâp yapm›fl ve idame etmifl ve
idare etmifl ki, on dört as›r müddetinde, her dakikada al-
t› bin alt› yüz altm›fl alt› ayetleri kemal-i ihtiramla, hiç ol-
mazsa yüz milyondan ziyade insanlar›n dilleriyle okunu-
yor ve insanlar› terbiye ve nefislerini tezkiye ve kalpleri-
ni tasfiye ediyor. Ruhlara inkiflaf ve terakki ve ak›llara is-
tikamet ve nur ve hayata hayat ve saadet veriyor. Elbet-
te böyle bir kitab›n misli yoktur, harikad›r, fevkalâdedir,
mu’cizedir.

ÜÇÜNCÜ NOKTA: Kur’ân, o as›rdan tâ flimdiye kadar
öyle bir belâgat göstermifl ki, Kâbe’nin duvar›nda alt›n 

as›r: yüzy›l
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
belâgat: sözün düzgün, kusursuz,
yerinde ve makam›n icab›na göre
söylenmesi.
cihet: yön.
delâil-i nübüvvet: peygamberlik
delilleri.
delil: bürhan, kan›t.
fevkalâde: ola¤anüstü, normalin
üstünde.
hakaik: hakikatler, gerçekler.
hakikat: gerçek.
hakkaniyet: do¤ruluk.
harika: ola¤anüstü.
havale: b›rakma, gönderme.
hayat: canl›l›k, dirilik.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat.
hayat-› siyasiye: siyasî hayat.
hayat-› flahsiye: flahsî hayat.
hüccet-i kàt›a: kesin delil.
idame: devam ettirme.
idare: yönetme, çekip çevirme.
ink›lâp: de¤iflim.
inkiflaf: aç›lma.
ispat: kan›t.
istikamet: do¤ruluk, yön.
kemalât-› ilmiye: ilmî olgunluk-
lar.
kemal-i ihtiram: tam ve mü-
kemmel hürmet.

misil: benzer.
mu’cizat: mu’cizeler.
mu’cize: insan› benzerini
yapmaktan âciz b›rakan.
müddet: zaman, süre.
nefis: flehvet, gazap, fazilet
gibi fleylerin kayna¤›.
nur: ayd›nl›k, ›fl›k.

nuranî: nurlu.
Risale-i Nur: Nur Risalesi.
ruh: insan ve hayvanlardaki
dirilik kayna¤› olan manevî
varl›k.
saadet: mutluluk.
suret: biçim.
tasfiye: saflaflt›rma, temizle-

me, durulama.
tebdil-i hayat-› içtimaiye:
toplumsal hayat›n de¤iflmesi.
terakki: yükselme.
terbiye: yetifltirme, e¤itme.
tezkiye: temizleme.
vech-i i’caz: mu’cize yönü.
ziyade: fazla.
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ile yaz›lan en meflhur ediplerin “Muallâkat-› Seb’a” na-
m›yla flöhretfliar kasidelerini o dereceye indirdi ki, Le-
bid’in k›z› babas›n›n kasidesini Kâbe’den indirirken de-
mifl: “Ayata karfl› bunun k›ymeti kalmad›.”

Hem, bedevî bir edip, 
1

oônerDƒoJ ÉnªpH r´nór°UÉna ayeti okunur-

ken, iflitti¤i vakit secdeye kapanm›fl.

Ona dediler: “Sen Müslüman m› oldun?”

O dedi: “Yok, ben bu ayetin belâgatine secde ettim.”

Hem, ilm-i belâgatin dâhîlerinden Abdülkahir-i Cürca-
nî ve Sekkakî ve Zemahflerî gibi binler dâhî imamlar ve
mütefennin edipler icma ve ittifakla karar vermifller ki,
“Kur’ân’›n belâgati, takat-i beflerin fevkindedir; yetiflil-
mez.”

Hem, o zamandan beri mütemadiyen meydan-› mu-
arazaya davet edip, ma¤rur ve enaniyetli ediplerin ve be-
li¤lerin damarlar›na dokundurup, gururlar›n› k›racak bir
tarzda der: “Ya bir tek surenin mislini getiriniz, veyahut
dünyada ve ahirette helâket ve zilleti kabul ediniz” diye
ilân etti¤i hâlde, o asr›n muannit beli¤leri bir tek surenin
mislini getirmekle k›sa bir yol olan muarazay› b›rak›p,
uzun olan, can ve mallar›n› tehlikeye atan muharebe yo-
lunu ihtiyar etmeleri ispat eder ki, o k›sa yolda gitmek
mümkün de¤ildir.

Hem, Kur’ân’›n dostlar› Kur’ân’a benzemek ve taklit
etmek flevkiyle ve düflmanlar› dahi Kur’ân’a mukabele ve
tenkit etmek sevkiyle o vakitten beri yazd›klar› ve yaz›lan 
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davet: ça¤›rma.
derece: de¤er, mertebe.
edip: edebiyatç›.
enaniyet: bencillik.
fevk: üst.
gurur: kibir.
helâket: mahvolma.
icma: müçtehit olan ‹slâm âlimle-
rinin dinî bir konuda görüfl birli¤i-
ne varmalar›.
ihtiyar: seçme, tercih.
ilân: duyurmak.
ilm-i belâgat: belâgat ilmi.
imam: derin ve genifl bilgi sahibi
olan âlim, önder.
ispat: delil.
ittifak: fikir birli¤i etme.
Kâbe: Mekke’de Müslümanlar›n
k›blesi olarak bilinen Allah’›n evi.
kaside: belli bir amaçla yaz›lan
divan fliiri veya bu fliirin naz›m
flekli.
kaside: fliir.
k›ymet: de¤er.
Lebid: bkz. fiah›s Bilgileri.
ma¤rur: gururlu.
meflhur: tan›nm›fl.
meydan-› muaraza: karfl›l›kl›
mücadele meydan›.
misil: benzer.
Muallâkat-› Seb’a: cahiliye dev-
rinde meflhur Arap ediplerinin
Kâbe’nin duvar›na ast›klar› fliirler.
muannit: inatç›.
muaraza: sözle karfl›l›kl› mücade-
le.
muharebe: savaflma.
mukabele: karfl› gelme.
mütefennin: fen âlimi.
mütemadiyen: devaml› olarak.
nam: ad, flöhret.
secde: bafl› yere koyma.
Sekkakî: bkz. fiah›s Bilgileri.
sevk: yönlendirme, gönderme.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
flevk: afl›r› istek.
flöhretfliar: flöhretli.
takat-› befler: insan›n gücü.
taklit: benzerini yapmaya çal›fl-
ma.
tarz: biçim, flekil.
tenkit: elefltirme.
vakit: zaman.
Zemahflerî: bkz. fiah›s Bilgileri.
zillet: hakirlik, afla¤›l›k.

Abdülkahir-i Cürcanî: bkz.
fiah›s Bilgileri.
ahiret: k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
as›r: yüzy›l, zaman.

ayat: ayetler.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
bedevî: çölde yaflayan.
belâgat: sözün düzgün, ku-

sursuz, yerinde ve makam›n
icab›na göre söylenmesi.
beli¤: belâgatle, düzgün ola-
rak meram›n› anlatan.
dâhî: son derece zeki.

1. Art›k emrolundu¤un fleyi kafalar›n› çatlat›rcas›na ›srarla anlat. (Hicr Suresi: 94.)



ve telâhuk-u efkâr ile terakki eden milyonlar Arabî kitap-
lar ortada geziyor. Hiç birisi ona yetiflemedi¤ini, hatta en
âmî adam dahi dinlese, elbette diyecek: “Bu Kur’ân,
bunlara benzemez ve onlar›n mertebesinde de¤il. Ya
onlar›n alt›nda veya umumunun fevkinde olacak.” Umu-
munun alt›nda oldu¤unu, dünyada hiçbir fert, hiçbir
kâfir, hatta hiçbir ahmak diyemez. Demek, mertebe-i
belâgati umumun fevkindedir. Hatta bir adam, 
1¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG p‘ Éne ! nísÑ°nS ayetini okudu, dedi: “Bu-

nun harika telâkki edilen belâgatini göremiyorum.”

Ona denildi: “Sen dahi bu seyyah gibi o zamana git,
orada dinle.”

O da, kendini Kur’ân’dan evvel orada tahayyül eder-
ken gördü ki, mevcudat-› âlem periflan, karanl›kl›, camit
ve fluursuz ve vazifesiz olarak, hâlî, hadsiz, hudutsuz bir
fezada, karars›z, fânî bir dünyada bulunuyorlar. Birden,
Kur’ân’›n lisan›ndan bu ayeti dinlerken gördü: Bu ayet,
kâinat üstünde, dünyan›n yüzünde öyle bir perde açt› ve
›fl›kland›rd› ki, bu ezelî nutuk ve sermedî ferman, as›rlar
s›ralar›nda dizilen zîfluurlara ders verip gösteriyor ki; bu
kâinat, bir cami-i kebir hükmünde baflta semavat ve arz
olarak umum mahlûkat, hayattarâne zikir ve tesbihte ve
vazifeler bafl›nda cûfluhuruflla mes’udâne ve memnunâne
bir vaziyette bulunuyor, diye müflahede etti. Ve bu aye-
tin derece-i belâgatini zevk ederek, sair ayetleri buna
k›yasla, Kur’ân’›n zemzeme-i belâgati arz›n n›sf›n› ve
nev-i beflerin humsunu istilâ ederek, haflmet-i saltanat› 

ahmak: budala.
âmî: cahil.
Arabî: Arapçaya ait.
arz: yer, dünya.
as›r: zaman, yüzy›l.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
belâgat: sözün düzgün, kusursuz,
yerinde ve makam›n icab›na göre
söylenmesi.
cami-i kebir: büyük cami.
camit: ruhsuz, kat›.
cûfluhurufl: coflup taflma.
derece-i belâgat: belâgat dere-
cesi.
evvel: önce.
ezelî: öncesiz, bafllang›çs›z.
fânî: geçici.
ferman: emir, buyruk.
fert: flah›s, kifli.
fevk: üst.
feza: ucu buca¤› bulunmayan
boflluk.
hadsiz: s›n›rs›z.
hâlî: bofl.
harika: ola¤anüstü.
haflmet-i saltanat: sultanl›¤›n ih-
tiflam›.
hayattarâne: canl› bir flekilde.
hudut: s›n›rlar.
hums: beflte bir.
hüküm: de¤er, yerinde.
istilâ: ele geçirme, kaplama.
kâfir: Allah’a ve dine inanmayan.
kâinat: evren, bütün âlemler,
varl›klar.
karars›z: yerinde durmayan.
k›yas: karfl›laflt›rma.
lisan: dil.
mahlûkat: Allah taraf›ndan yara-
t›lanlar.
memnunâne: memnun bir flekil-
de.
mertebe: derece.
mertebe-i belâgat: belâgat dere-
cesi.
mes’udâne: mutluca.
mevcudat-› âlem: âlemdeki var-
l›klar.
müflahede: gözlemleme, seyret-
me.
nev-i befler: insan nev’i.
n›sf: yar›.
nutuk: konuflma.
perde: örtü.
periflan: da¤›n›k, kar›fl›k.
sair: di¤er, öteki.
semavat: gökler.
sermedî: daimî.
seyyah: yolcu, gezgin.
fluur: anlay›fl, idrak.
tahayyül: hayalinde canland›r-
ma.
telâhuk-u efkâr: fikirlerin birbiri-
ne eklenmesi.

telâkki: kabul etme.
terakki: ilerleme, yükselme.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tut-
ma.

umum: bütün; hepsi.
vazife: görev.
vaziyet: durum.
zemzeme-i belâgat: maksa-
da uygun, öz söz söylemek-

ten kaynaklanan na¤me.

zevk: tatma, haz.

zikir: Allah’› anma.

zîfluur: fluur sahibi.

1. Göklerde ve yerde ne varsa, Allah’› tesbih eder. (Hadid Suresi: 1.)
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kemal-i ihtiramla on dört as›r bilâfas›la idame etti¤inin
binler hikmetlerinden bir hikmetini anlad›.

DÖRDÜNCÜ NOKTA: Kur’ân öyle hakikatli bir halâ-
vet göstermifl ki, en tatl› bir fleyden dahi usand›ran çok
tekrar, Kur’ân’› tilâvet edenler için de¤il usand›rmak, bel-
ki kalbi çürümemifl ve zevki bozulmam›fl adamlara tek-
rar-› tilâveti halâvetini ziyadelefltirdi¤i, eski zamandan be-
ri herkesçe müsellem olup, darb›mesel hükmüne geç-
mifl.

Hem, öyle bir tazelik ve gençlik ve flebabet ve garabet
göstermifl ki, on dört as›r yaflad›¤› ve herkesin eline ko-
layca girdi¤i hâlde, flimdi nazil olmufl gibi tazeli¤ini mu-
hafaza ediyor. Her as›r, kendine hitap ediyor gibi bir
gençlikte görmüfl; her taife-i ilmiye ondan her vakit isti-
fade etmek için kesretle ve mebzuliyetle yanlar›nda bu-
lundurduklar› ve üslûb-u ifadesine ittiba ve iktida ettikleri
hâlde, o üslûbundaki ve tarz-› beyan›ndaki garabetini ay-
nen muhafaza ediyor.

BEfi‹NC‹ NOKTA: Kur’ân’›n bir cenah› mazide, bir ce-
nah› müstakbelde, kökü ve bir kanad› eski peygamberle-
rin ittifakl› hakikatleri oldu¤u ve bu onlar› tasdik ve teyit
etti¤i ve onlar dahi tevafukun lisan-› hâliyle bunu tasdik
ettikleri gibi; öyle de, evliya ve asfiya gibi ondan hayat
alan semereleri, hayattar tekemmülleriyle flecere-i müba-
rekelerinin hayattar, feyizdar ve hakikatmedar oldu¤una
delâlet eden ve ikinci kanad›n›n himayesi alt›nda yetiflen
ve yaflayan velâyetin bütün hak tarikatleri ve ‹slâmiyetin 
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idame: devam ettirme, sürdür-
me.
iktida: uyma.
‹slâmiyet: semavî dinlerin so-
nuncusu.
istifade: faydalanma.
ittiba: tâbi olma.
ittifak: fikir birli¤i.
kemal-i ihtiram: tam ve mü-
kemmel hürmet.
kesret: çokluk.
lisan-› hâl: bir fleyin görünüfl ve
hareketleriyle bir fleyleri ifade et-
mesi, hâl dili.
mazi: geçmifl zaman.
mebzuliyet: bolluk.
muhafaza: koruma.
müsellem: tasdik olunmufl.
müstakbel: gelecek zaman.
nazil: inme.
nokta: konu ile ilgili önemli bö-
lüm.
peygamber: Allah’›n elçisi.
semere: meyve, netice.
flebabet: gençlik.
flecere-i mübareke: mübarek sil-
sile.
taife-i ilmiye: ilim adamlar› s›n›f›.
tarikat: manevî yol.
tarz-› beyan: aç›klama flekli.
tasdik: do¤rulama; do¤rulu¤unu
kabul etme.
tekemmül: olgunlaflma.
tekrar-› tilâvet: tekrar okumak.
tevafuk: uygunluk, münasebet.
teyit: sa¤lamlaflt›rma, do¤ru ç›-
karma.
tilâvet: Kur’ân’› usulüne uygun
olarak okuma.
üslûp: ifade tarz›.
üslûp-u ifade: ifade tarz›.
velâyet: velîlik, Allah dostlu¤u.
zevk: hofla giden hâl.
ziyade: art›rma.

asfiya: safiyet, kemalât ve
takva sahibi olan zatlar.
as›r: yüzy›l
bilâfas›la: aral›ks›z.
cenah: kanat.
darb›mesel: ata sözü, vecize.
delâlet: iflaret, delil olma.
evliya: velîler, Allah dostlar›.

feyizdar: feyizli, bereketli.
garabet: hayret vericilik.
hakikat: gerçek, esas.
hakikatmedar: hakikate ve-
sile.
hâl: durum.
halâvet: tatl›l›k.
hayat: canl›l›k, dirilik.

hayattar: canl›.
hikmet: her fleyin belirli ga-
yelere yönelik olarak, manal›,
faydal› ve tam yerli yerinde
olmas›.
himaye: koruma.
hitap: nutuk.
hüküm: de¤er.



bütün hakikatli ilimleri, Kur’ân’›n ayn-› hak ve mecma-›
hakaik ve camiiyette misilsiz bir harika oldu¤una flahadet
eder.

ALTINCI NOKTA: Kur’ân’›n alt› ciheti nuranîdir, s›dk
ve hakkaniyetini gösterir. Evet, alt›nda hüccet ve bürhan
direkleri; üstünde sikke-i i’caz lem’alar›; önünde ve hede-
finde saadet-i dâreyn hediyeleri; ve arkas›nda nokta-i is-
tinad› vahy-i semavî hakikatleri; sa¤›nda hadsiz ukul-ü
müstakimenin deliller ile tasdikleri; solunda selim kalple-
rin ve temiz vicdanlar›n ciddî itminanlar› ve samimî inci-
zaplar› ve teslimleri, Kur’ân’›n fevkalâde harika, metin,
hücum edilmez bir kal’a-i semaviye-i arziye oldu¤unu is-
pat ettikleri gibi; alt› makamdan dahi, onun ayn-› hak ve
sad›k oldu¤unu ve beflerin kelâm› olmad›¤›n›, ve yanl›fl›
bulunmad›¤›n› imza eden, baflta bu kâinatta daima güzel-
li¤i izhar, iyili¤i ve do¤rulu¤u himaye ve sahtekârlar› ve
müfterileri imha ve izale etmek âdetini bir düstur-u faali-
yet ittihaz eden bu kâinat›n Mutasarr›f›, o Kur’ân’a âlem-
de en makbul, en yüksek, en hâkimâne bir makam-› hür-
met ve bir mertebe-i muvaffak›yet vermesiyle, onu tas-
dik ve imza etti¤i gibi; ‹slâmiyetin menba› ve Kur’ân’›n
tercüman› olan Zat›n (a.s.m.) herkesten ziyade ona itikat
ve ihtiram› ve nüzulü zaman›nda uyku gibi bir vaziyet-i
nâimânede bulunmas› ve sair kelâmlar› ona yetiflememe-
si ve bir derece benzememesi ve ümmiyetiyle beraber
gitmifl ve gelecek hakikî hâdisat-› kevniyeyi gaybiyâne,
Kur’ân ile tereddütsüz ve itminan ile beyan etmesi ve
çok dikkatli gözlerin nazar› alt›nda hiçbir hile, hiçbir 

âdet: usul.
âlem: dünya, cihan.
ayn-› hak: gerçe¤in tâ kendisi.
befler: insan.
beyan: anlatma, bildirme.
bürhan: delil, hüccet.
camiiyet: toplay›c›.
ciddî: gerçek, do¤ru.
cihet: yön.
delil: kan›t.
düstur-u faaliyet: çal›flma pren-
sibi.
fevkalâde: ola¤anüstü, normalin
üstünde.
gaybiyâne: gaybî flekilde.
hâdisat-› kevniye: yarat›l›fla ve
olufla ait hâdiseler.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikat: gerçek.
hakikî: gerçek.
hâkimâne: hikmetli bir flekilde.
hakkaniyet: hak ve adalete uy-
gunluk.
harika: ola¤anüstü.
hedef: ulafl›lmak istenen gaye.
hile: desise.
himaye: koruma.
hüccet: delil.
hücum: sald›rma.
ihtiram: sayg› gösterme.
ilim: bilgi, marifet.
imha: yok etme, mahvetme.
incizap: cezp edilme, çekicilik.
‹slâmiyet: semavî dinlerin so-
nuncusu.
ispat: do¤rulamak.
itikat: inanma.
itminan: tam inanma, kararl›l›k.
ittihaz: edinme.
izale: ortadan kald›rma.
izhar: aç›¤a vurma, meydana ç›-
karma.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kal’a-i semaviye-i arziye: arz›n
semaya ait kalesi.
kelâm: söz, lâf›z.
lem’a: par›lt›.
makam: durak.
makam-› hürmet: sayg› makam›.
makbul: geçerli.
mecma-› hakaik: gerçeklerin
topland›¤› yer.
menba: kaynak.
mertebe-i muvaffak›yet: baflar›
makam›.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›.
misilsiz: benzersiz.
Mutasarr›f: tasarruf eden, kullan-
ma hakk› ve salâhiyeti bulunan
Allah.
müfteri: iftira atan.
nazar: bak›fl.
nokta-i istinat: dayanak noktas›.
nuranî: nurlu.
nüzul: inme.
saadet-i dâreyn: dünya ve ahiret

mutlulu¤u.
sad›k: do¤ru.
sahtekâr: hilekâr.
sair: di¤er, öteki.
samimî: içtenlik.
selim: sa¤lam, kusursuz.
s›dk: do¤ruluk.
sikke-i i’caz: mu’cizelik dam-

gas›.
flahadet: flahitlik.
tasdik: do¤rulama.
tercüman: çeviren.
ukul-ü müstakime: do¤ru
yolda giden ak›llar.
ümmiyet: ümmî olufl.
vahy-i semavî: Allah taraf›n-

dan peygambere melekle ge-
len vahiy.
vaziyet-i nâimâne: uyur gibi
vaziyet.
vicdan: iyiyi kötüden ay›rabi-
len manevî his.
Zat: Hz. Peygamber.
ziyade: fazla.
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yanl›fl vaziyeti görülmeyen o tercüman, bütün kuvvetiyle
Kur’ân’›n her bir hükmünü öyle iman ve tasdik edip hiç-
bir fley onu sarsmamas› dahi Kur’ân’›n semavî, hakkani-
yetli ve kendi Hâl›k-› Rahîm’inin mübarek kelâm› oldu-
¤unu imza ediyor.

Hem, nev-i insan›n humsu, belki k›sm-› azam› göz
önündeki o Kur’ân’a müncezibâne ve dindarâne irtibat›
ve hakikatperestâne ve müfltakane kulak vermesi ve çok
emarelerin ve vak›alar›n ve keflfiyat›n flahadetiyle cin ve
melek ve ruhanîler dahi, tilâveti vaktinde, pervane gibi,
etraf›nda hakperestâne toplanmalar›, Kur’ân’›n kâinatça
makbuliyetine ve en yüksek bir makamda bulundu¤una
bir imzad›r.

Hem, nev-i beflerin umum tabakalar›, en gabi ve âmî-
den tut, tâ en zeki ve âlime kadar her birisi Kur’ân’›n
dersinden tam hisse almalar› ve en derin hakikatleri feh-
metmeleri ve yüzer fen ve ulûm-u ‹slâmiyenin ve bilhas-
sa fleriat-› kübran›n büyük müçtehitleri ve usulüddin ve
ilm-i kelâm›n dâhî muhakkikleri gibi her taife kendi il-
mine ait bütün hacat›n› ve cevaplar›n› Kur’ân’dan istih-
raç etmeleri, Kur’ân’›n menba-› hak ve maden-i hakikat
oldu¤una bir imzad›r.

Hem, edebiyatça en ileri bulunan Arap edipleri—flim-
diye kadar Müslüman olmayanlar—muarazaya pek çok
muhtaç olduklar› hâlde, Kur’ân’›n i’caz›ndan yedi büyük
veçhi varken, yaln›z bir tek veçhi olan belâgatinin—tek
bir suresinin—mislini getirmekten istinkâflar› ve flimdiye 
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hakkaniyet: hak ve adalete uy-
gunluk.
hakperestâne: do¤ruluktan ve
haktan ayr›lmayarak.
Hâl›k-› Rahîm: sonsuz merhamet
sahibi ve her fleyi yoktan yaratan
Allah.
hisse: pay, nasip.
hums: beflte bir.
hüküm: emir.
i’caz: mu’cizeli olufl.
ilm-i kelâm: kelâm ilmi.
iman: inanma.
irtibat: ba¤.
istihraç: mana ç›karma.
istinkâf: çekimser kalma, uzak
durma.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kelâm: söz, lâf›z.
keflfiyat: keflifler.
k›sm-› azam: en büyük k›s›m.
maden-i hakikat: hakikatin, ger-
çe¤in kayna¤›.
makam: mevki.
makbuliyet: be¤enilmifllik, ge-
çerlilik.
melek: Allah’›n nurdan yaratt›¤›
her zaman görülemeyen mahlûk.
menba-› hak: gerçe¤in, do¤ru-
nun kayna¤›.
misil: benzer, karfl›l›k.
muaraza: sözle karfl›l›kl› mücade-
le.
muhakkik: gerçe¤i araflt›ran.
muhtaç: ihtiyac› olan.
mübarek: ‹lâhî hayr›n bulundu¤u
fley.
müçtehit: dinî delillerden hüküm
ç›karan büyük ‹slam âlimleri.
müncezibâne: cezp edilmifl flekil-
de, kendini kapt›rmak flekliyle.
Müslüman: ‹slâm dininden olan.
müfltakane: çok isteyerek.
nev-i befler: insanl›k.
nev-i insan: insan cinsi.
pervane: çark.
ruhanî: gözle görülmeyen, cismi
olmayan varl›klar.
semavî: ‹lâhî.
flahadet: flahitlik.
fieriat-› Kübra: Allah’›n tabiata
koydu¤u büyük kanun.
tabaka: s›n›f.
taife: f›rka.
tasdik: do¤rulama.
tercüman: çeviren.
tilâvet: Kur’ân’› usulüne uygun
olarak okuma.
ulûm-u ‹slâmiye: ‹slâmî ilimler.
umum: bütün.
usulüddin: dinin temel esaslar›,
akait.
vak›a: olay.
vakit: zaman.
vaziyet: durum.
vecih: yön.
zeki: ak›ll›.

âlim: çok okumufl, bilgili.
âmî: cahil.
belâgat: sözün düzgün, ku-
sursuz, yerinde ve makam›n
icab›na göre söylemesi.
bilhassa: özellikle.
cin: gözle görünmez, lâtif ci-
simlerden ibaret bir yarat›k.

dahi: son derece zeki.
dindarâne: dindar bir kimse-
ye yak›flacak tarzda.
edebiyat: duygu, düflünce, ve
olaylar› en güzel flekilde ifade
etme sanat›.
edip: edebiyatç›.
emare: ipucu, belirti.

fehim: anlama.
fen: tecrübî, ispatla meydana
gelmifl ilimler.
gabi: ahmak, anlay›fls›z.
hacat: ihtiyaçlar.
hakikat: gerçek.
hakikatperestâne: hakikate
düflkün.



kadar gelen ve muaraza ile flöhret kazanmak isteyen
meflhur beli¤lerin ve dâhî âlimlerin onun hiçbir vech-i
i’caz›na karfl› ç›kamamalar› ve âcizâne sükût etmeleri,
Kur’ân mu’cize ve takat-i beflerin fevkinde oldu¤una bir
imzad›r.

Evet, bir kelâm, “Kimden gelmifl ve kime gelmifl ve ne
için?” denilmesiyle k›ymeti ve ulviyeti ve belâgati tezahür
etmesi noktas›ndan, Kur’ân’›n misli olamaz ve ona
yetiflilmez. Çünkü, Kur’ân bütün âlemlerin Rabbi ve
bütün kâinat›n Hâl›k’›n›n hitab› ve konuflmas› ve hiçbir
cihette taklidi ve tasannuu ihsas edecek hiçbir emare
bulunmayan bir mükâlemesi ve bütün insanlar›n, belki
bütün mahlûkat›n nam›na mebus ve nev-i beflerin en
meflhur ve namdar muhatab› bulunan ve o muhatab›n
kuvvet ve vüs’at-i iman› koca ‹slâmiyeti tereflfluh edip,
sahibini Kab-› Kavseyn makam›na ç›kararak, muhatab-›
Samedâniyeye mazhariyetle nüzul eden ve saadet-i
dâreyne dair ve hilkat-i kâinat›n neticelerine ve ondaki
Rabbanî maksatlara ait mesaili ve o muhatab›n bütün
hakaik-› ‹slâmiyeyi tafl›yan en yüksek ve en genifl olan
iman›n› beyan ve izah eden ve koca kâinat›, bir harita,
bir saat, bir hane gibi her taraf›n› gösterip, çevirip onlar›
yapan sanatkâr› tavr›yla ifade ve talim eden Kur’ân-›
Mu’cizülbeyan’›n elbette mislini getirmek mümkün de¤il-
dir ve derece-i i’caz›na yetiflilmez.

Hem, Kur’ân’› tefsir eden ve bir k›sm› otuz k›rk, hatta
yetmifl cilt olarak birer tefsir yazan yüksek zekâl› müdak-
kik binler mütefennin uleman›n senetleri ve delilleriyle 

âcizâne: âciz ve güçsüz bir flekil-
de.
ait: ilgili.
âlem: dünya, cihan.
âlim: bilgin.
belâgat: sözün düzgün, kusursuz,
yerinde ve makam›n icab›na göre
söylenmesi.
beli¤: belâgatle, düzgün olarak
meram›n› anlatan.
beyan: anlatma, bildirme.
cihet: yön.
dâhî: son derece zeki.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
derece-i i’caz: mu’cizelik derece-
si.
emare: ipucu, belirti.
fevk: üst.
hakaik-› ‹slâmiye: ‹slâm›n haki-
katleri.
Hâl›k: her fleyi yoktan yaratan,
Allah.
hane: ev, mesken.
hilkat-i kâinat: kâinat›n yarat›l›fl›.
hitap: konuflma, nutuk.
ifade: anlatma.
ihsas: hissettirme.
iman: inanç.
‹slâmiyet: Müslümanl›k, semavî
dinlerin sonuncusu.
izah: aç›klama yapma.
Kab-› Kavseyn: Peygamberimizin
Miraçta ulaflt›¤› son nokta; yarat›-
lanlar›n son s›n›r›.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kelâm: söz, lâf›z.
k›ymet: de¤er.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm.
mahlûkat: Allah taraf›ndan yara-
t›lanlar.
makam: durak, mevki.
maksat: var›lmak istenen nokta.
mazhariyet: kavuflma, flereflen-
me.
mebus: temsilci.
mesail: meseleler.
meflhur: tan›nm›fl.
misil: benzer.
muaraza: sözle karfl›l›kl› mücade-
le.
mu’cize: insan› benzerini yap-
makta acze düflüren fley.
muhatab-› Samedâniye: Her fle-
yin kendisine muhtaç oldu¤u hâl-
de hiçbir fleye muhtaç olmayan
Cenab-› Hakk›n muhatab›.
muhatap: hitap olunan, kendisi-
ne söz söylenilen.
müdakkik: dikkatlice araflt›ran.
mükâleme: konuflma.
mütefennin: fen âlimi.
nam: ad, yerine.
namdar: nam sahibi.

netice: sonuç.
nev-i befler: insanl›k.
nokta: yön, cihet.
nüzul: inme.
Rab: her fleyin maliki olan Al-
lah.
Rabbanî: Rab’la ilgili, Al-
lah’tan gelen.
saadet-i dâreyn: dünya ve
ahiret mutlulu¤u.

sanatkâr: sanatç›.
sükût: susma.
flöhret: ün.
takat-i befler: insan›n gücü.
taklit: benzerini yapmaya ça-
l›flma.
talim: ö¤retme.
taraf: yön, cihet.
tasannu: yapmac›kl›k.
tav›r: hâl, eda.

tefsir: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan aç›klanmas›, izah›.
tereflfluh: s›zma.
tezahür: görünme, meydana
ç›kma.
ulema: âlimler.
ulviyet: yücelik.
vech-i i’caz: mu’cize yönü.
vüs’at-i iman: iman›n geniflli-
¤i.
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beyan ettikleri Kur’ân’daki hadsiz meziyetleri ve nüktele-
ri ve hasiyetleri ve s›rlar› ve âlî manalar› ve umur-u gay-
biyenin her nev’inden kesretli gaybî ihbarlar› izhar ve is-
pat etmeleri ve bilhassa Risale-i Nur’un yüz otuz kitab›,
her biri Kur’ân’›n bir meziyetini, bir nüktesini kat’î bür-
hanlarla ispat etmesi ve bilhassa Mu’cizat-› Kur’âniye Ri-
salesi flimendifer ve tayyare gibi medeniyetin harikalar›n-
dan çok fleyleri Kur’ân’dan istihraç eden Yirminci Sözün
‹kinci Makam› ve Risale-i Nur’a ve elektri¤e iflaret eden
ayetlerin iflarat›n› bildiren “‹flarat-› Kur’âniye” nam›ndaki
Birinci fiua ve huruf-u Kur’âniye ne kadar muntazam ve
esrarl› ve manal› oldu¤unu gösteren “Rumuzat-› Semani-
ye” nam›ndaki sekiz küçük risaleler ve Sure-i Fethin ahir-
ki ayeti, befl vecihle ihbar-› gaybî cihetinde mu’cizeli¤ini
ispat eden küçücük bir risale gibi, Risale-i Nur’un her bir
cüz’ü Kur’ân’›n bir hakikatini, bir nurunu izhar etmesi,
Kur’ân’›n misli olmad›¤›na ve mu’cize ve harika oldu¤u-
na ve bu âlem-i flahadette âlem-i gayb›n lisan› ve bir Al-
lâmü’l-Guyûb’un kelâm› bulundu¤una bir imzad›r.

‹flte, alt› noktada ve alt› cihette ve alt› makamda iflaret
edilen Kur’ân’›n mezkûr meziyetleri ve hasiyetleri içindir
ki, haflmetli hâkimiyet-i nuraniyesi ve azametli saltanat-›
kudsiyesi, as›rlar›n yüzlerini ›fl›kland›rarak, zemin yüzünü
dahi bin üç yüz sene tenvir ederek kemal-i ihtiramla de-
vam etmesi, hem o hasiyetleri içindir ki, Kur’ân’›n her
bir harfi, hiç olmazsa on sevab›, on haseneyi ve on
meyve-i bâkî vermesi, hatta bir k›s›m ayat›n ve surelerin
her bir harfi, yüz ve bin ve daha ziyade meyve vermesi 
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haflmet: büyüklük, heybet.
huruf-u Kur’âniye: Kur’ân’›n
harfleri.
ihbar: haber verme.
ihbar-› gaybî: gayba ait haberler.
ispat: delillerle do¤rulu¤unu orta-
ya koyma.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
istihraç: mana ç›karma.
iflarat: iflaretler.
‹flarat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n ifla-
retleri.
izhar: gösterme.
kat’î: kesin.
kelâm: söz, lâf›z.
kemal-i ihtiram: tam ve mü-
kemmel hürmet.
kesret: çokluk.
k›s›m: parça.
lisan: dil.
makam: durak, mevki.
mana: anlam.
medeniyet: uygarl›k.
meyve-i bâkî: ebedî olan meyve.
meziyet: üstünlük vasf›.
mezkûr: ad› geçen.
misil: benzer.
mu’cize: insan› benzerini yap-
makta acze düflüren fley.
muntazam: intizaml›, düzenli.
nam: ad.
nevi: çeflit.
nokta: konu ile ilgili önemli bö-
lüm.
nur: ayd›nl›k, ›fl›k.
nükte: ince mana.
risale: belli bir konuda yaz›lm›fl
küçük kitap.
Rumuzat-› Semaniye: Bediüzza-
man Said Nursî’nin bir eseri.
saltanat-› kudsiye: mukaddes
saltanat.
sevap: hay›rl› bir ifle karfl› Allah
taraf›ndan verilen mükâfat.
s›r: gizli ifl veya söz.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
Sure-i Fetih: Fetih Suresi.
flimendifer: tren.
flua: ›fl›n.
tayyare: uçak.
tenvir: ayd›nlatma.
umur-u gaybiye: gaybî ifller.
vecih: yön.
zemin: yer, dünya.
ziyade: fazla.

ahir: son.
âlem-i gayp: görünmeyen
âlem.
âlem-i flahadet: gözle gördü-
¤ümüz âlem.
âlî: yüce.
Allâmü’l-Guyûb: görünme-
yen fleyleri bilen, Allah.
as›r: yüzy›l.
ayat: Kur’ân ayetleri.

ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
azamet: büyüklük.
beyan: anlatma.
bilhassa: özellikle.
bürhan: delil.
cihet: yön.
cüz: parça.
esrar: s›rlar.
gaybî: gayba ait.

hadsiz: s›n›rs›z.
hakikat: gerçek.
hâkimiyet-i nuraniye: nurun
hâkimiyeti.
harika: ola¤anüstü, hayret
uyand›ran.
hasene: Allah r›zas›na uygun
ifl.
hasiyet: bir fleye has vas›f,
özellik.



ve mübarek vakitlerde her bir harfin nuru ve sevab› ve
k›ymeti ondan yüzlere ç›kmas› gibi kudsî imtiyazlar› ka-
zanm›fl, diye dünya seyyah› anlad› ve kalbine dedi:

“‹flte, böyle her cihetle mu’cizatl› bu Kur’ân,
surelerinin icma›yla ve ayat›n›n ittifak›yla ve esrar ve en-
var›n›n tevafukuyla ve semerat ve âsâr›n›n tetabukuyla,
bir tek Vacibü’l-Vücud’un vücuduna ve vahdetine ve
s›fât›na ve esmas›na, delillerle ispat suretinde öyle
flahadet etmifl ki, bütün ehl-i iman›n hadsiz flahadetleri
onun flahadetinden tereflfluh etmifller.”

‹flte, bu yolcunun Kur’ân’dan ald›¤› ders-i tevhit ve
imana k›sa bir iflaret olarak, Birinci Makam›n On Yedin-
ci Mertebesinde böyle,

'¤nY s∫nO …/òsdG oónMn’rG oópMGnƒrdG pOƒoLoƒrdG oÖpLGnƒrdG *G s’pG n¬'dpG nB’
oÜƒoZrônŸrG o∫ƒoÑr≤nŸrG p¿Én«nÑrdG oõpér©oŸrG o¿'Grôo≤rdG p¬pJnórMnh≈/a /√pOƒoLoh pÜƒoLoh
mán≤«/bnO pqπoc /‘ p¬pJBÉnj'G tπoc oAhoôr≤nŸrG u¿BÉn÷r Gnh ¢pùrfp’rGnh p∂n∏nŸrG ¢pSÉærLn’p
oºpFBGsódG p¿Én°ùrfp’rG p ŕƒnf røpe m¿ƒo«r∏pe pä=ÉnÄpe pánæp°ùrdnÉpH pΩGnôpàrMp’rG p∫É'ªnµpH
pQÉn°ürYn’rG p√ƒoLoh n¤nYnh p¿Gnƒrcn’rGnh ¢pVrQn’rG pQÉn£rbnG '¤nY oás«p°Sróo≤rdG o¬oànæn£r∏n°S
¢pUrQn’rG p∞r°üpf '¤nY oás«pfGnQƒtædG oásjpƒnær©nŸrG o¬oàs«pªpcÉnM …/QÉn÷r Gnh p¿ÉnerRnGnh
@ pΩÉn°ûpàrMp’rG p∫ÉnªnµpH Gkôr°ünY nôn°ûnY nán©nHrQnG ≈pa pôn°ûnÑdrG ¢pùoªoNnh
p¥ÉnØuJÉpHnh pásjphÉnªs°ùdG pás«p°Sróo≤rdG pQnƒo°S p É́nªrLpÉpH nøngrônHnh nóp¡n°T Gnòncnh

âsâr: eserler.
ayat: Kur’ân ayetleri.
cihet: yön.
delil: bürhan.
ders-i tevhit: Allah’›n birli¤inin
dersi.
ehl-i iman: inananlar.
envar: nurlar.
esma: isimler.
esrar: s›rlar.
hadsiz: s›n›rs›z.
icma: fikir birli¤i.
iman: inanç.
imtiyaz: ayr›cal›k.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
ittifak: birlik.

k›ymet: de¤er.
kudsî: mukaddes.
mertebe: basamak.
mu’cizat: mu’cizeler.
mübarek: bereketli, hay›rl›.
nur: ayd›nl›k, ›fl›k.
semerat: semereler, meyve-
ler.
sevap: hay›rl› bir ifle karfl› Al-

lah taraf›ndan verilen mükâ-
fat.
seyyah: yolcu, gezgin.
s›fât: vas›f, özellik, nitelik, ni-
flan.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-
¤› 114 bölümden her biri.
suret: biçim, flekil; tarz, usul.
flahadet: flahitlik.

tereflfluh: s›zma.
tetabuk: birbirine uyma, uy-
gun düflme.
tevafuk: uyma, münasebet.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî
ve zatî olan Allah.
vahdet: birlik.
vakit: zaman.
vücut: varl›k.
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/¬p≤pFnÉ≤nM p≥oHÉn£nàpHnh /√pQGnƒrfnGnh /√pQGnôr°SnG p≥oaGnƒnàpHnh pás«p¡'dp’rG pás«pfGnQƒtædG p¬pJÉnj'G
1@ p¿Én«n©drGnh pInóngÉn°ûoŸrÉpH p√pQÉnK'Gnh /¬pJGnônªnKnh

denilmifltir.

®
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arz: yeryüzü.
bilmüflahede velayan: görerek
ve flahit olarak.
esrar: s›rlar.
ins: insan
ittifak: söz birli¤i.
kelâm-› ‹lâhî: Allah’›n kelâm›.
kemal-i ihtiram: tam bir sayg›,
hürmet.
kemal-i ihtiflam: ihtiflam›n, deb-
debenin son derecesi; mükem-
mel heybet ve haflmetlilik.
kudsî saltanat: mukaddes sul-
tanl›k.
kudsî: mukaddes.
makbul: kabul edilmifl.
manevî: mana ile ilgili.
mergup: ra¤bet edilen, istenilen.
nuranî: nurlu.
semavî: ‹lâhî.
semere: meyve.
tetabuk: birbirine uygunluk.
tevafuk: uyma.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî ve
zatî olan Allah .
vahdet: birlik.
Vahidü’l-Ehad: s›fatlar› ve zat›yla
tek ve benzersiz olup, birli¤i her
fleyde ve bütün eflyada tecelli
eden Allah.

1. Allah’tan baflka hiçbir ilâh yoktur. O öyle bir Vacibü’l-Vücud ve Vahidü’l-Ehad’dir ki, Onun
vücub-u vücuduna ve vahdetine melek, ins ve cin taifelerinin makbul ve mergubu olan ve
bütün ayetleri her dakika kemal-i ihtiram ile nev-i insan›n yüz milyonlarcas›n›n dilleriyle oku-
nan, kudsî saltanat› as›rlar ve devirler boyunca arz›n ve kâinat›n her taraf›nda devam eden,
manevî ve nuranî hâkimiyeti on dört as›rd›r dünyan›n yar›s›nda ve insanl›¤›n beflte biri üze-
rinde kemal-i ihtiflam ile cereyan eden Kur’ân-› Mu’cizülbeyan delâlet eder. Ve keza, o ke-
lâm-› ‹lâhî, kudsî ve semavî surelerinin icma›, nuranî ve ‹lâhî ayetlerinin ittifak›, esrar ve en-
var›n›n tevafuku, hakikatlerinin, semerelerinin ve eserlerinin tetabuku ile, Allah’›n vücub-u
vücuduna ve vahdetine bilmüflahede velayan flahadet edip, ispat eder.



ON B‹R‹NC‹ fiUA OLAN MEYVE R‹SALES‹N‹N
ONUNCU MESELES‹

Emirda¤ Çiçe¤i
Kur’ân’da olan tekrarata gelen itirazlara

karfl› gayet kuvvetli bir cevapt›r.

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Gerçi bu mesele, periflan vaziyetimden, müflevvefl ve
letafetsiz olmufl. Fakat, o müflevvefl ibare alt›nda çok k›y-
metli bir nevi i’caz-› kat’î bildim. Maatteessüf, ifadeye
muktedir olamad›m. Her ne kadar ibaresi sönük olsa da,
Kur’ân’a ait olmak cihetiyle hem ibadet-i tefekküriye,
hem kudsî, yüksek, parlak bir cevherin sadefidir. Y›rt›k
libas›na de¤il, elindeki elmasa bak›ls›n...

Hem, bunu gayet hasta ve periflan ve g›das›z, bir iki
gün Ramazan’da, mecburiyetle gayet mücmel ve k›sa ve
bir cümlede pek çok hakikatleri ve müteaddit hüccetleri
derç ederek yazd›m; kusura bak›lmas›n. (HAfi‹YE)

Aziz, s›dd›k kardefllerim,

Ramazan-› fierifte Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’› okurken,
Risale-i Nur’a iflaretleri Birinci fiuada beyan olunan otuz 

aziz: muhterem, de¤erli.
beyan: anlatma.
cevher: öz.
cihet: yön.
derç: içine alma.
ehl-i dalâlet: azg›n ve sapk›n
kimseler.
elmas: çok k›ymetli bir mücev-
her.
evham: vehimler, kuruntular.
hakikat: gerçek.
hafliye: dipnot.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye, herkesin bilmedi¤i
s›r.
hüccet: delil.
ibadet-i tefekküriye: tefekkür
ibadeti.

ibare: bir veya birkaç cümle-
cik yaz›.
i’caz-› kat’î: kesin bir mu’ci-
zelik.
ifade: anlat›m.
itiraz: karfl› ç›kma.
izale: giderme.
k›ymet: de¤er.
kudsî: mukaddes, aziz.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan:
aç›klamalar›yla ak›llar› benze-
rini yapmaktan âciz b›rakan

Kur’ân-› Kerîm.
kusur: özür.
letafet: güzellik, hoflluk.
libas: elbise.
maatteessüf: ne yaz›k ki.
mecburiyet: mecbur olma.
mesele: ehemmiyetli, önemli
konu.
muktedir: iktidarl›.
mücmel: k›sa, öz.
müflevvefl: kar›fl›k, düzensiz.
müteaddit: birçok.

nevi: çeflit
nur: ayd›nl›k, ›fl›k.
risale: belli bir konuda yaz›l-
m›fl küçük kitap.
sadef: inci kabu¤u.
s›dd›k: çok do¤ru ve dürüst.
flua: ›fl›n.
tekrarat: tekrarlar.
tekrarat-› Kur’âniye: Kur’ân’-
›n tekrarlamalar›.
ufunet: kötü ve pis kokulu.
vaziyet: durum.
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HAfi‹YE: Denizli hapsinin meyvesine Onuncu Mesele olarak, Emir-
da¤’›n›n ve bu Ramazan-› fierifin nurlu bir küçük çiçe¤idir. Tekrarat-›
Kur’âniyenin bir hikmetini beyanla ehl-i dalâletin ufunetli ve zehirli ev-
hamlar›n› izale eder.



üç ayetten hangisi gelse bak›yorum ki, o ayetin sahifesi
ve yapra¤› ve k›ssas› dahi Risale-i Nur’a ve flakirtlerine,
k›ssadan hisse almak noktas›nda, bir derece bak›yor. Hu-
susan, Sure-i Nur’dan Ayetünnur, on parmakla Risale-i
Nur’a bakt›¤› gibi, arkas›ndaki ayet-i zulümat dahi mu-
ar›zlar›na tam bak›yor ve ziyade hisse veriyor. Âdeta, o
makam, cüz’iyetten ç›k›p külliyet kesp eder. Ve bu as›r-
da o küllînin tam bir ferdi Risale-i Nur ve flakirtleridir, di-
ye hissettim.

Evet, Kur’ân’›n hitab›, evvelâ, Mütekellim-i Ezelî’nin
rububiyet-i ammesinin genifl makam›ndan, hem nev-i
befler belki kâinat nam›na muhatap olan zat›n genifl ma-
kam›ndan, hem umum nev-i befler ve benîâdemin bütün
as›rlarda irflatlar›n›n gayet vüs’atli makam›ndan, hem
dünya ve ahiretin, arz ve semavat›n, ezel ve ebedin ve
Hâl›k-› Kâinat’›n rububiyetine ve bütün mahlûkat›n ted-
birine dair kavanin-i ‹lâhiyenin gayet yüksek ihatal› beya-
nat›n›n genifl makam›ndan ald›¤› vüs’at ve ulviyet ve iha-
ta cihetiyle, o hitap öyle bir yüksek i’caz ve flümul göste-
rir ki, ders-i Kur’ân’›n muhataplar›ndan en kesretli taife
olan tabaka-i avam›n basit fehimlerini okflayan zahirî ve
basit mertebesi dahi en ulvî tabakay› da tam hissedar
eder. Güya k›ssadan yaln›z bir hisse ve bir hikâye-i tari-
hiyeden bir ibret de¤il, belki bir küllî düsturun efrad› ola-
rak her asra ve her tabakaya hitap ederek taze nazil olu-

yor. Ve bilhassa çok tekrar ile 
1 nÚ/ªpdÉs¶dnG @ nÚ/ªpdÉs¶dnG de-

yip, tehditleri ve zulümlerinin cezas› olan musibet-i se-
maviye ve arziyeyi fliddetle beyan› bu asr›n emsalsiz 
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tün âlemlerin yarat›c›s›.
hikâye-i tarihiye: tarihî hikâye.
hisse: pay, nasip.
hissedar: hisse sahibi.
hissetmek: alg›lamak.
hitap: konuflma, nutuk.
hususan: özellikle.
ibret: ders ç›karma.
i’caz: mu’cizelik.
ihata: kuflatma.
irflat: do¤ru yolu gösterme.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kavanin-i ‹lâhiye: Allah’›n yeryü-
züne koydu¤u kanunlar.
kesb: kazanma.
kesret: çokluk.
k›ssa: ibret verici hikâye.
küllî düstur: umumî prensip, ka-
ide.
külliyet: bütünlük.
mahlûkat: Allah taraf›ndan yara-
t›lanlar.
makam: durak, mevki, yer.
mertebe: derece.
muar›z: karfl› ç›kan, muhalif.
muhatap: hitap olunan.
musibet-i semaviye ve arziye:
gökten gelen ve dünyadaki belâ-
lar.
Mütekellim-i Ezelî: ezelî kelâm
s›fat›na sahip olan ve konuflmas›,
hiç bir varl›¤›n konuflmas›na ben-
zemeyen Allah.
nam: ad.
nazil: inme.
nev-i befler: insanl›k nev’i.
nokta: yön, cihet.
rububiyet: Cenab-› Allah’›n her
mahlûku terbiye, tedbir ve mali-
kiyeti ve besleyicili¤i.
rububiyet-i amme: Allah’›n her
bir varl›¤a yarat›l›fl gayelerine
ulaflmalar› için muhtaç oldu¤u
fleyleri vermesi, onlar› terbiye
edip idaresi ve egemenli¤i alt›nda
bulundurmas›.
sahife: sayfa.
semavat: gökler.
Sure-i Nur: Nur Suresi.
flakirt: talebe.
fliddet: sertlik, kat›l›k.
flümul: ihata etme.
tabaka : s›n›f, zümre.
tabaka-i avam: avam tabakas›,
halk.
taife: güruh, f›rka, insan toplulu-
¤u.
tedbir: idare etme.
tehdit: gözda¤› verme.
ulvî: yüce.
ulviyet: ulvîlik, yücelik.
umum: bütün.
vüs’at: genifllik.
zahirî: görünüfle ait.
zat: kifli.
ziyade: fazla.
zulüm: haks›zl›k, eziyet.

ahiret: k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
arz: yer, dünya.
as›r: zaman, yüzy›l, as›r.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
ayet-i zulümat: zulmün ka-
ranl›¤›ndan bahseden ayetler.
Ayetünnur: Nur ayeti.

benîâdem: insanlar.
beyan: anlatma, bildirme.
beyanat: aç›klamalar, bildiri-
ler.
bilhassa: özellikle.
cihet: yön.
cüz’iyet: cüz’î olufl, küçüklük.
derece: miktar.
ders-i Kur’ân: Kur’ân’›n dersi.

ebed: sonsuzluk.
efrat: fertler.
emsalsiz: örneksiz.
evvelâ: birinci olarak.
ezel: öncesizlik.
fehim: anlay›fl.
fert: kifli, flah›s.
güya: sanki.
Hâl›k-› Kâinat: kâinat›n bü-

1. Zalimler! • Zalimler!..



zulümlerine Kavm-i Âd ve Semud ve Firavun’un bafllar›-
na gelen azaplarla bakt›r›yor. Ve mazlum ehl-i imana ‹b-
rahim (a.s.) ve Mûsa (a.s.) gibi enbiyan›n necatlar›yla te-
selli veriyor.

Evet, nazar-› gaflet ve dalâlette, vahfletli ve dehfletli bir
ademistan ve elîm ve mahvolmufl bir mezaristan olan bü-
tün geçmifl zaman ve ölmüfl karnlar ve as›rlar, canl› birer
sahife-i ibret ve bafltan bafla ruhlu, hayattar bir acip âlem
ve mevcut ve bizimle münasebettar bir memleket-i Rab-
baniye suretinde, sinema perdeleri gibi kâh bizi o za-
manlara, kâh o zamanlar› yan›m›za getirerek her asra ve
her tabakaya gösterip yüksek bir i’caz ile dersini veren
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan, ayn› i’caz ile nazar-› dalâlette ca-
mit, periflan, ölü, hadsiz bir vahfletgâh olan ve firak ve
zevalde yuvarlanan bu kâinat› bir kitab-› Samedanî, bir
flehr-i Rahmanî, bir meflher-i sun-i Rabbanî olarak o ca-
midat› canland›rarak birer vazifedar suretinde birbiriyle
konuflturup ve birbirinin imdad›na koflturup nev-i beflere
ve cin ve mele¤e hakikî ve nurlu ve zevkli hikmet dersle-
ri veren bu Kur’ân-› Azîmüflflan, elbette her harfinde on
ve yüz ve bazen bin ve binler sevap bulunmas› ve bütün
cin ve ins toplansa onun mislini getirememesi; ve bütün
benîâdemle ve kâinatla tam yerinde konuflmas›; ve her
zaman milyonlar haf›zlar›n kalplerinde zevk ile yaz›lma-
s›; ve çok tekrarla ve kesretli tekrarat›yla usand›rmama-
s›; ve çok iltibas yerleri ve cümleleri ile beraber çocukla-
r›n nazik ve basit kafalar›nda mükemmel yerleflmesi; ve
hastalar›n ve az sözden müteessir olan ve sekeratta 

acip: hayret veren.
ademistan: yokluk ülkesi.
âlem: dünya, cihan.
as›r: yüzy›l, as›r.
azap: ceza, fliddetli ac›.
benîâdem: insanlar.
camidat: cans›zlar.
camit: ruhsuz, cans›z.
cin: gözle görünmez, lâtif cisim-
lerden ibaret bir yarat›k.
dalâlet: azmak, do¤ru yoldan ay-
r›lma.
dehflet: büyük korku hâli.
ehl-i iman: inananlar.
elîm: fliddetli ac›.
enbiya: peygamberler.
firak: ayr›l›k.
Firavun: Hz. Mûsa’n›n (a.s.) müca-
dele etti¤i M›s›r hükümdar›.
hadsiz: s›n›rs›z.
haf›z: Kur’ân-› Kerîm’i ezberle-
yen.
hakikî: gerçek.
hayattar: canl›.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye, herkesin bilmedi¤i
s›r.
i’caz: mu’cize olufl.
iltibas: kar›flt›rma.
imdat: yard›m.
ins: insan.
kâh: zaman olur, bazen.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
karn: yüzy›l, as›r.
Kavm-i Âd ve Semud ve Fira-
vun: Ad, Semud ve Firavun kav-
mi.
kesret: çokluk.
kitab-› Samedanî: kendisi hiçbir
fleye muhtaç olmad›¤› hâlde her
fley kendisine muhtaç olan Al-
lah’›n yaratt›¤› kâinat kitab›.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan› yüce
olan Kur’ân.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm.
mazlum: zulme u¤ram›fl.
melek: Allah’›n nurdan yaratt›¤›,
her zaman görülemeyen.
memleket-i Rabbaniye: Cenab-›
Hakk›n sahip oldu¤u memleket,
yeryüzü, kâinat.
meflher-i sun-u Rabbanî: Allah’›n
sanatkârl›¤›n›n sergisi.
mevcut: var olan.

mezaristan: mezarl›k.
misil: benzer.
mükemmel: tam, eksiksiz.
münasebettar: ilgili, alâkal›.
müteessir: üzülmüfl.
nazar-› dalâlet: dalâlet gö-
züyle bak›fl.
nazar-› gaflet: bir fleyin as›l
manas›n› idrak edemeden
bakma.
nazik: narin, ince.
necat: kurtulufl.

nev-i befler: insan nev’i.
nur: ayd›nl›k, ›fl›k.
ruh: insandaki canl›l›¤›n ve di-
rili¤in kayna¤›.
sahife-i ibret: ibret sayfas›.
sekerat: ölmek üzere olan bir
kiflinin kendinden geçmesi.
Semud: Hz. Salih’in peygam-
ber olarak gönderildi¤i kav-
min ad›.
suret: biçim, görünüfl.
flehr-i Rahmanî: Rahman

olan Allah’›n flehri.
tabaka: s›n›f, zümre.
tekrarat: tekrarlar.
teselli: ac›s›n› dindirme, ra-
hatlatma.
vahflet: vahflîlik.
vahfletgâh: korku ve dehflet
yeri.
vazifedar: vazifeli.
zeval: yok olma.
zevk: lezzet, haz.
zulüm: haks›zl›k, eziyet.
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olanlar›n kula¤›nda mâ-i Zemzem misillü hofl gelmesi gi-
bi kudsî imtiyazlar› kazan›r. Ve iki cihan›n saadetlerini
kendi flakirtlerine kazand›r›r ve tercüman›n ümmiyet
mertebesini tam riayet etmek s›rr›yla hiçbir tekellüf ve
hiçbir tasannu ve hiçbir gösterifle meydan vermeden se-
lâset-i f›triyesini ve do¤rudan do¤ruya semadan gelmesi-
ni ve en kesretli olan tabakat-› avam›n basit fehimlerini
tenezzülât-› kelâmiye ile okflamak hikmetiyle, en ziyade
sema ve arz gibi en zahir ve bedihî sahifelerini aç›p o
adiyat alt›ndaki harikulâde mu’cizat-› kudretini ve mani-
dar sutur-u hikmetini ders vermekle lütf-u irflatta güzel
bir i’caz gösterir.

Tekrar› iktiza eden dua ve davet, zikir ve tevhit kitab›
dahi oldu¤unu bildirmek s›rr›yla güzel, tatl› tekrarat›yla
bir tek cümlede ve bir tek k›ssada ayr› ayr› çok manala-
r›, ayr› ayr› muhatap tabakalar›na tefhim etmekte; ve
cüz’î ve adî bir hâdisede en cüz’î ve ehemmiyetsiz fleyler
dahi nazar-› merhametinde ve daire-i tedbir ve iradesin-
de bulunmas›n› bildirmek s›rr›yla, tesis-i ‹slâmiyette ve
tedvin-i fleriatta Sahabelerin cüz’î hâdiselerini dahi na-
zar-› ehemmiyete almas›nda, hem küllî düsturlar›n bulun-
mas›, hem umumî olan ‹slâmiyetin ve fleriat›n tesisinde o
cüz’î hâdiseler, çekirdekler hükmünde çok ehemmiyetli
meyveleri verdikleri cihetinde de bir nev-i i’caz gösterir.

Evet, ihtiyac›n tekerrürüyle tekrar›n lüzumu haysiye-
tiyle, yirmi sene zarf›nda pek çok mükerrer suallere ce-
vap olarak ayr› ayr› çok tabakalara ders veren ve koca
kâinat› parça parça edip k›yamette fleklini de¤ifltirerek, 
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kitap: kutsal kitap.
k›yamet: dünyan›n sonu.
kudsî: mukaddes, aziz.
küllî: umumî.
lütf-u irflat: do¤ru yola erifltirme
nimeti.
mâ-i Zemzem: Zemzem suyu.
mana: anlam.
manidar: ince manal›.
mertebe: derece, basamak.
misillü: benzeri.
mu’cizat-› kudret: kudret mu’ci-
zeleri.
muhatap: kendisine söz söyleni-
len.
mükerrer: tekrarlanm›fl.
nazar-› ehemmiyet: önemli ba-
k›fl.
nazar-› merhamet: merhametle
bakma.
nevi: çeflit.
riayet: uyma.
saadet: mutluluk.
Sahabe: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in mübarek yüzünü gö-
ren ve Onun sohbetlerine kat›lan
mü’min kimse.
sahife: sayfa.
selâset-i f›triye: yarat›l›fltan sö-
zün ak›c› olma hâli, ifadedeki
ahenk, aç›kl›k, kolayl›k.
sema: gökyüzü.
s›r: gizli ifl veya söz.
sual: soru.
sutur-u hikmet: hikmet sat›rlar›.
flakirt: talebe.
fleriat: ‹lâhî emir ve yasaklara da-
yanan hükümlerin hepsi.
tabaka: s›n›f, zümre.
tabakat-i avam: avam, halk ta-
bakas›.
tasannu: yapmac›k.
tedvin-i fleriat: ‹slâm›n kural ve
kaidelerinin bir araya getirilme
dönemi.
tefhim: anlatma.
tekellüf: gösterifl.
tekerrür: tekrarlanma.
tekrarat: tekrarlar.
tenezzülât-› kelâmiye: sözün
muhataplar›n seviyesine uygun
olarak söylenmesi.
tercüman: çeviren.
tesis: kurulma.
tesis-i ‹slâmiyet: ‹slâmiyetin do-
¤uflu, yay›l›fl›.
tevhit: Allah’› birleme.
umumî: herkesle alâkal›.
ümmiyet: okuma yazma bilme-
me.
zahir: aç›k.
zarf›nda: süresince, içinde.
zikir: Allah’›n adlar›n› anarak te-
fekkür etme.
ziyade: çok, fazla.

adî: baya¤›.
adiyat: al›fl›lm›fl, s›radan fley-
ler.
arz: yer, dünya.
bedihî: aç›k olan, aflikâr.
cihan: âlem.
cihet: yön.
cüz’î: az, küçük, basit.
daire-i irade: dileme, isteme
dairesi
daire-i tedbir: sevk ve idare
etme dairesi.

davet: ça¤r›.
dua: niyaz.
düstur: kaide, prensip.
ehemmiyet: önemlilik.
fehim: anlay›fl.
hâdise: olay.
harikulâde: ola¤anüstü.
haysiyet: itibar.
hikmet: kâinattaki ve yarat›-
l›fltaki ‹lâhî gaye, herkesin bil-
medi¤i s›r.
hofl: güzel, tatl›.

hüküm: k›ymet, de¤er.
i’caz: mu’cize olufl.
ihtiyaç: muhtaç olufl.
iktiza: gerektirme.
imtiyaz: ayr›cal›k.
irade: dileme, isteme.
‹slâmiyet: semavî dinlerin so-
nuncusu.
kâinat: bütün âlemler, varl›k-
lar.
kesret: çokluk.
k›ssa: ibret verici hikâye.



dünyay› kald›r›p onun yerine azametli ahireti kuracak ve
zerrattan y›ld›zlara kadar bütün cüz’iyat ve külliyat›n tek
bir zat›n elinde ve tasarrufunda bulundu¤unu ispat ede-
cek ve kâinat› ve arz› ve semavat› ve anas›r› k›zd›ran ve
hiddete getiren nev-i beflerin zulümlerine, kâinat›n neti-
ce-i hilkati hesab›na gadab-› ‹lâhîyi ve hiddet-i Rabbani-
yeyi gösterecek, hadsiz harika ve nihayetsiz dehfletli ve
genifl bir ink›lâb›n tesisinde binler netice kuvvetinde baz›
cümleleri ve hadsiz delillerin neticesi olan bir k›s›m ayet-
leri tekrar etmek, de¤il bir kusur, belki gayet kuvvetli bir
i’caz ve gayet yüksek bir belâgat ve mukteza-i hâle gayet
mutab›k bir cezalettir, bir fesahattir.

Meselâ, bir tek ayet iken yüz on dört defa tekrar edi-

len 
1 pº«/MsôdG pø'ªrMsôdG $G pº°rùpH cümlesi, Risale-i Nur’un On

Dördüncü Lem’as›nda beyan edildi¤i gibi, arfl› ferfl ile
ba¤layan ve kâinat› ›fl›kland›ran ve her dakika herkes
ona muhtaç olan öyle bir hakikattir ki, milyonlar defa
tekrar edilse, yine ihtiyaç vard›r. De¤il yaln›z ekmek gibi
her gün, belki hava ve ziya gibi her dakika ona ihtiyaç ve
ifltiyak vard›r.

Hem meselâ, Sure-i =º°=ùnW ’de sekiz defa tekrar edilen

flu 
2 oº«/MsôdG oõjpõn©rdG nƒo¡nd n∂s`HnQ s¿pGnh ayeti, o surede hikâye edi-

len peygamberlerin necatlar›n› ve kavimlerinin azaplar›-
n›, kâinat›n netice-i hilkati hesab›na ve rububiyet-i am-
menin nam›na, o binler hakikat kuvvetinde olan ayeti 

ahiret: k›yametten sonra kurula-
cak olan âlem.
anas›r: unsurlar.
arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
arz: yer, dünya.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
azamet: büyüklük.
azap: ceza, fliddetli ac›.
belâgat: sözün düzgün, kusursuz,
yerinde ve makam›n icab›na göre
söylenmesi.
beyan: anlatma.
cezalet: mevzu ve makama uy-
gun olarak söyleme.
cüz’iyat: ufak tefek fleyler.
dehflet: büyük korku hâli.
delil: bir davay›, meseleyi ispata
yarayan fley, bürhan, kan›t.
ferfl: yeryüzü.
fesahat: sözün aç›k ve ak›c› ol-
mas›.
gadab-› ‹lâhî: Cenab-› Hakk›n ce-
lâli ile tecelli etmesi.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikat: gerçek.
harika: ola¤anüstü.
hiddet: öfke.
hiddet-i Rabbaniye: Cenab-›
Hakk›n Kahhar ismiyle tecelli et-
mesi.
hikâye: anlatma.
i’caz: mu’cize olufl.
ink›lâp: de¤iflim.
ispat: kan›t.
ifltiyak: flevklenme, arzu etme.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kavim: millet.
k›s›m: parça.
kusur: eksiklik, özür.
külliyat: bir fleyin tamam›, genel-
lik.
lem’a: par›lt›.
meselâ: misal olarak.
muhtaç: ihtiyac› olan.
mukteza-i hâl: hâlin gerektirdi¤i
flekilde.
mutab›k: uygun.
nam: ad.
nam›na: yerine, ad›na.
necat: kurtulufl.
netice: sonuç.
netice-i hilkat: yarat›l›fl›n netice-
si.
nev-i befler: insanl›k.
nihayet: son.
peygamber: Allah’›n elçisi.

Risale-i Nur: Nur Risalesi.

rububiyet-i amme: Allah’›n
her bir varl›¤a yarat›l›fl gaye-
lerine ulaflmalar› için muhtaç
oldu¤u fleyleri vermesi, onlar›
terbiye edip idaresi ve ege-

menli¤i alt›nda bulundurmas›.
semavat: gökler.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-
¤› 114 bölümden her biri.
tasarruf: idare etme, kullan-
ma.

tesis: kurma.
zat: azamet ve ululuk sahibi
kifli.
zerrat: zerreler, atomlar.
ziya: ›fl›k.
zulüm: haks›zl›k, eziyet.

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

2. Rabbin ise, flüphesiz ki, kudreti her fleye galip olan ve rahmeti her fleyi kuflatand›r. (fiuarâ
Suresi: 9, 68, 104, 122, 140, 159, 175, 191. ayetler.)
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tekrar ederek, izzet-i Rabbaniye o zalim kavimlerin aza-
b›n› ve rahîmiyet-i ‹lâhiye dahi enbiyan›n necatlar›n› ikti-
za etti¤ini ders vermek için, binler defa tekrar olsa, yine
ihtiyaç ve ifltiyak var. Ve icazl› ve i’cazl› bir ulvî belâgat-
tir.

Hem meselâ, Sure-i Rahman’da tekrar edilen 
1 p¿ÉnH uònµoJ ÉnªoµuHnQ pA nB’'G u…nÉpÑna ayeti ile Sure-i Mürselât’ta 

2 nÚ/Huònµoªr∏pd mòpÄnerƒnj lπrjnh ayeti, cin ve nev-i beflerin, kâinat›

k›zd›ran ve arz ve semavat› hiddete getiren ve hilkat-i
âlemin neticelerini bozan ve haflmet-i saltanat-› ‹lâhiyeye
karfl› inkâr ve istihfafla mukabele eden küfür ve küfran-
lar›n› ve zulümlerini ve bütün mahlûkat›n hukuklar›na te-
cavüzlerini as›rlara ve arz ve semavata tehditkârâne hay-
k›ran bu iki ayet, böyle binler hakikatlerle alâkadar ve
binler mesele kuvvetinde olan bir ders-i umumîde binler
defa tekrar edilse, yine lüzum var ve celâlli bir icaz ve ce-
malli bir i’caz-› belâgattir.

Hem meselâ, Kur’ân’›n hakikî ve tam, bir nevi müna-
cat› ve Kur’ân’dan ç›kan bir çeflit hulâsas› olan Cevfle-
nü’l-Kebir nam›ndaki münacat-› Peygamberîde (a.s.m.)

yüz defa Énæ°rüu∏nN o¿Énen’rG o¿Énen’rG nârfnG = s’pG n¬'dpG nB’ Énj n∂nfÉnërÑo°S
3 pQÉsædG nøpe Énæuénfnh ÉnfrôpLnGnh cümlesi, tekrar›nda tevhit gibi

kâinatça en büyük hakikat ve mahlûkat›n rububiyete
karfl› tesbih ve tahmit ve takdis gibi üç muazzam vazife-
sinden en ehemmiyetli vazifesi ve flekavet-i ebediyeden 
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cemal: güzellik.
Cevflenü’l-Kebir: büyük z›rh an-
lam›ndaki Hz. Muhammed’e va-
hiyle gelen, Esma-i Hüsnay› içine
alan bir münacat.
cin: gözle görünmez, lâtif cisim-
lerden ibaret bir yarat›k.
ders-i umumî: herkesi ve her fle-
yi içine alan ders.
ehemmiyet: önemli.
enbiya: nebîler, peygamberler.
hakikat: gerçek.
hakikî: gerçek, do¤ru.
haflmet-i saltanat-› ‹lâhiye: Ce-
nab-› Hakk›n saltanat›n›n büyük-
lü¤ü.
hiddet: öfke, gadap.
hilkat-i âlem: âlemin yarat›l›fl›.
hukuk: haklar.
hulâsa: öz, esas.
icaz: az sözle çok mana ifade et-
me.
i’caz: mu’cizeli.
i’caz-› belâgat: belâgatin mu’ci-
zeli¤i.
iktiza: gerektirme.
istihfaf: hafife alma, küçümse-
me.
ifltiyak: flevklenme, afl›r› arzu et-
me.
izzet-i Rabbaniye: Cenab-› Hak-
k›n izzet ve flerefi.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kavim: millet.
küfran: nankörlük.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama.
mahlûkat: Allah taraf›ndan yara-
t›lanlar.
muazzam: çok büyük.
mukabele: karfl›l›k verme.
münacat: Allah’a dua etme, ni-
yazda bulunma.
münacat-› Peygamberî: Hz. Mu-
hammed’in duas›.
necat: kurtulufl.
nev-i befler: insanl›k.
rahîmiyet-i ‹lâhiye: Allah’›n flef-
kat ve merhamet edicili¤i.
rububiyet: Cenab-› Allah’›n her
mahlûku terbiye, tedbir ve besle-
yicili¤i.
semavat: gökler.
flekavet-i ebediye: sonsuz s›k›nt›
ve azap.
tahmit: bütün övgünün yaln›z Al-
lah’a ait oldu¤unu söyleme.
takdis: yüceltme.
tecavüz: sald›rma.
tehditkârâne: tehdit edercesine.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma.
tevhit: Allah’›n birli¤i.
ulvî: yüce.
vazife: görev.
zalim: zulmeden.
zulüm: haks›zl›k, eziyet.

alâkadar: ilgili, münasebetli.
arz: yer, dünya.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-

si.
azap: ceza, fliddetli ac›.
belâgat: sözün düzgün, ku-

sursuz, yerinde ve makam›n
icab›na göre söylenmesi.
celâl: büyüklük, azamet.

1. Ey insanlar ve cinler! Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz? (Rahman Sure-
si: 13 v.d. Toplam 31 defa tekrar edilir.)
2. Yaz›klar olsun o gün hakk› yalanlayanlara! (Mürselât Suresi: 15, 19, 24, 28, 34, 37, 40, 45,
47, 49.)
3. Ey Allah’›m! Sen bütün kusur ve noksan s›fatlardan uzaks›n. Senden baflka ilâh yok ki, bi-
ze yard›m etsin. Emân ver bize; emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar, halâs eyle ve ne-
cat ver. (Cevflen’den dua)



kurtulmak gibi nev-i insan›n en dehfletli meselesi ve ubu-
diyet ve acz-i beflerin en lüzumlu neticesi bulunmas› ci-
hetiyle binler defa tekrar edilse, yine azd›r.

‹flte, tekrarat-› Kur’âniye bu gibi metin esaslara ba-
k›yor. Hatta, bazen bir sahifede, iktiza-i makam ve ihti-
yac-› ifham ve belâgat-i beyan cihetiyle yirmi defa sari-
han ve z›mnen tevhit hakikatini ifade eder; de¤il usanç,
belki kuvvet ve flevk ve halâvet verir. Risale-i Nur’da, tek-
rarat-› Kur’âniye ne kadar yerinde ve münasip ve belâ-
gatçe makbul oldu¤u, hüccetleriyle beyan edilmifl.

Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n Mekke sureleriyle, Medine
sureleri belâgat noktas›nda ve i’caz cihetinde ve tafsil ve
icmal veçhinde birbirinden ayr› olmas›n›n s›rr-› hikmeti
fludur ki:

Mekke’de, birinci safta muhatap ve muar›zlar› Kureyfl
müflrikleri ve ümmîleri oldu¤undan, belâgatçe kuvvetli
bir üslûb-u âlî ve i’cazl›, mukni, kanaat verici bir icmal ve
tespit için “tekrar” lâz›m geldi¤inden, ekseriyetçe Mekkî
sureler erkân-› imaniyeyi ve tevhidin mertebelerini gayet
kuvvetli ve yüksek ve i’cazl› bir icaz ile tekrar edip ifade
ederek, mebde ve mead›, Allah’› ve ahireti, de¤il yaln›z
bir sahifede, bir ayette, bir cümlede, bir kelimede, belki
bazen bir harfte; ve takdim-tehir ve tarif ve tenkir ve hazf
ve zikir gibi hey’etlerde öyle kuvvetli ispat eder ki, ilm-i
belâgatin dâhî imamlar› hayretle karfl›lam›fllar.

Risale-i Nur ve bilhassa Kur’ân’›n k›rk vech-i i’caz›n›
icmalen ispat eden Yirmi Beflinci Söz (zeyilleriyle bera-
ber) ve nazm›ndaki vech-i i’caz› harika bir tarzda beyan 

acz-i befler: insan›n güçsüzlü¤ü.
ahiret: k›yametten sonra kurula-
cak olan âlem.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
belâgat: sözün düzgün, kusursuz,
yerinde ve makam›n icab›na göre
söylenmesi.
belâgat-i beyan: aç›k-seçik ve
maksat ve makama uygun olarak
anlatma.
beyan: anlatma.
bilhassa: özellikle.
cihet: yön.
dahi: son derece zeki.
dehflet: korkunç.
ekseriyet: ço¤unluk.
erkân-› imaniye: imana ait esas-
lar.
esas: as›l.
hakikat: gerçek.
halâvet: tatl›l›k.
harika: ola¤anüstü.
hazf: kald›rma.
hey’et: suret, görünüfl.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye, herkesin bilmedi¤i
s›r.
hüccet: delil.
icaz: az sözle çok mana ifade et-
me.
i’caz: mu’cizeli olufl.
icmal: özetleme, ayr›nt›lar›na gir-
meme.
ifade: anlatma, söyleme.
ihtiyac-› ifham: maksad›n› anlat-
ma, bildirme ihtiyac›.
iktiza-i makam: makam›n gere-
¤i.
ilm-i belâgat: belâgat ilmi.
imam: derin ve genifl bilgi sahibi
olan âlim, önder.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
kanaat: inand›rma.
kelime: sözcük.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm.
lâz›m: gerekli.
lüzum: gerekli.
makbul: geçerli.
mead: bitifl, ahiret.
mebde: bafllang›ç.
Mekkî: Mekke’de nazil olan sure.
mertebe: derece.

mesele: problem.
muar›z: karfl› ç›kan, muhalif.
muhatap: hitap olunan.
mukni: ikna eden.
münasip: uygun.
müflrik: Allah’a ve ‹slâmiyete
inanmayan.
naz›m: kafiyeli, vezinli söz.
netice: sonuç.
nev-i insan: insanl›k.
nokta: yön.
Risale-i Nur: Nur Risalesi.
saf: s›ra.

sahife: sayfa.
sarihan: aç›kça.
s›r: gizli ifl veya söz.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-
¤› 114 bölümden her biri.
flevk: fliddetli arzu.
tafsil: etrafl›ca bildirme.
takdim-tehir: öndekini sona
sondakini öne alma.
tarz: biçim, suret.
tekrarat-› Kur’âniye:
Kur’ân’›n tekrarlar›.

tenkir: bir ismi harf-i tarifsiz
kullanarak belirsiz yapma.
tespit: karara ba¤lama.
tevhit: Allah’›n birli¤i.
ubudiyet: kulluk.
ümmî: cahil, okumam›fl.
üslûb-u âlî: yüksek ifade tar-
z›.
vech-i i’caz: mu’cize yönü.
vecih: yön.
zeyil: ek.
zikir: anma.
z›mnen: kapal› bir flekilde.
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ve ispat eden Arabî Risale-i Nur’dan ‹flaratü’l-‹’caz tefsi-
ri, bilfiil göstermifller ki, Mekkî sure ve ayetlerde en âlî
bir üslûb-u belâgat ve en yüksek bir i’caz-› icazî vard›r.

Amma, Medenî sure ve ayetlerde, birinci safta muha-
tap ve muar›zlar, Allah’› tasdik eden Yahudi ve Nasarâ
gibi ehl-i kitap oldu¤undan, mukteza-i belâgat ve irflat ve
mutab›k-› makam ve hâlin lüzumundan sade, vaz›h ve
tafsilli bir üslûpla, ehl-i kitaba karfl› dinin yüksek usulünü
ve iman›n rükünlerini de¤il, belki medar-› ihtilâf olan fle-
riat›n ve ahkâm›n ve teferruat›n ve küllî kanunlar›n men-
fleleri ve sebepleri olan cüz’iyat›n beyan› lâz›m geldi¤in-
den, o Medenî sure ve ayetlerde, ekseriyetle tafsil ve izah
ve sade üslûpla beyanat içinde, Kur’ân’a mahsus emsal-
siz bir tarz-› beyanla birden, o cüz’î teferruat hâdisesi
içinde yüksek, kuvvetli bir fezleke, bir hatime, bir hüccet
ve o cüz’î hâdise-i fler’iyeyi küllîlefltiren ve imtisalini
iman-› billâh ile temin eden bir cümle-i tevhidiyeyi ve es-
maiyeyi ve uhreviyeyi zikreder; o makam› nurland›r›r, ul-
vîlefltirir, küllîlefltirir.

Risale-i Nur, ayetlerin ahirlerinde ekseriyetle gelen,

oõj/õn©rdG nƒognh 2@ lº«/∏nY mArÀnT pqπoµpH %G s¿ pG 1@lôj/ónb mArÀnT pqπoc '¤nY %G s¿pG
4

oº«/MsôdG oõj/õn©rdG nƒognh 3 @ oº«/µnërdG
gibi tevhidi ve ahireti ifade eden fezlekeler ve hatimeler-
de ne kadar yüksek bir belâgat ve meziyetler ve cezalet-
ler ve nükteler bulundu¤unu, Yirmi Beflinci Sözün ‹kinci
fiulesinin ‹kinci Nurunda, o fezleke ve hatimelerin pek 
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cüz’î: küçük, önemsiz.
cüz’iyat: ufak tefek fleyler.
ehl-i kitap: kitapl› dinlerin men-
suplar›.
ekseriyet: ço¤unluk.
emsal: benzer.
fezleke: muhtasar, özet.
hâdise: olay.
hâdise-i fler’iye: dini mesele.
hatime: son, nihayet.
hüccet: delil.
i’caz-› icazî: az sözle çok fley an-
latmada mu’cize derecesinde ol-
ma.
ifade: anlatma.
iman: inanç, itikat.
iman-› billâh: Allah’a iman.
imtisal: örnek.
irflat: do¤ru yolu gösterme.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
‹flaratü’l-‹’caz: Bediüzzaman Said
Nursî’nin, Risale-i Nur Külliyat›nda
yer alan bir eseri.
izah: aç›klama.
kanun: kaide, yasa.
küllî: umumî.
mahsus: bir kifliye has olan.
makam: mevki.
medar-› ihtilâf: uyuflmazl›k se-
bebi.
Medenî: Medine’de nazil olan su-
re.
Mekkî: Mekke’de nazil olan sure.
menfle: esas, kök.
meziyet: üstünlük vasf›, de¤erli-
lik.
muar›z: karfl› ç›kan, muhalif.
muhatap: hitap olunan.
mukteza-i belâgat: belâgatin ge-
re¤i.
mutab›k-› makam: makama uy-
gun.
Nasarâ: Hristiyanlar.
nur: ayd›nl›k, ›fl›k.
nükte: ince mana.
rükün: esas, kaide.
saf: s›ra.
fleriat: ‹lâhî emir ve yasaklara da-
yanan hükümlerin hepsi.
flule: alev, risale ismi.
tafsil: etrafl›ca anlatma.
tarz-› beyan: aç›klama ve anla-
t›m flekli.
teferruat: ayr›nt›lar.
tefsir: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›.
tevhit: Allah’›n varl›¤› ve birli¤i.
ulvî: yüce.
usul: as›llar, esaslar.
üslûb-u belâgat: belâgat üslûbu.
üslûp: ifade tarz›.
vaz›h: aç›k.
Yahudi: ‹branî ve ‹srailî ›rk›n›n
ba¤l› oldu¤u dinî inanç.
zikir: anma, bildirme.

ahir: son.
ahiret: k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
ahkâm: emirler, hükümler.
âlî: yüce.
Arabî: Arapça.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-

si.
belâgat: sözün düzgün, ku-
sursuz, yerinde ve makam›n
icab›na göre söylenmesi.
beyan: anlatma, bildirme.
beyanat: aç›klamalar, izahlar.
bilfiil: s›rf kendisi.

cezalet: güzel anlat›m.
cümle-i esmaiye: Allah’›n
isimleriyle ilgili cümle.
cümle-i tevhidiye: Allah’›n
birli¤iyle ilgili cümle.
cümle-i uhreviye: ahiretle il-
gili cümle.

1. Muhakkak ki Allah her fleye kadirdir. (Bakara Suresi: 20.)

2. fiüphesiz ki Allah her fleyi hakk›yla bilendir. (Ankebut Suresi: 62.)

3. Kudreti her fleye galip olan ve her ifli hikmetle yapan da Odur. (Nahl Suresi: 60.)

4. Onun kudreti her fleye galiptir, O çok ba¤›fllay›c›d›r. (Ankebut Suresi: 5.)



çok nüktelerinden ve meziyetlerinden on tanesini beyan
ederek, o hulâsalarda bir mu’cize-i kübra bulundu¤unu
muannitlere de ispat etmifl.

Evet, Kur’ân o teferruat-› fler’iye ve kavanin-i içtima-
iyenin beyan› içinde, birden muhatab›n nazar›n› en yük-
sek ve küllî noktalara kald›r›p, sade üslûbu bir ulvî üslû-
ba ve fleriat dersinden tevhit dersine çevirerek, Kur’ân’›
hem bir kitab-› fleriat ve ahkâm ve hikmet, hem bir ki-
tab-› akide ve iman ve zikir ve fikir ve dua ve davet oldu-
¤unu gösterip, her makamda çok makas›d-› irfladiye-i
Kur’âniyeyi ders vermesiyle, Mekkî ayetlerin tarz-› belâ-
gatlerinden ayr› ve parlak mu’cizâne bir cezalet izhar

eder. Bazen iki kelimede, meselâ 
1 nÚ/nŸÉn©rdG tÜnQ ve 

2 n∂tHnQ
’de, n∂tHnQ tabiriyle Ehadiyeti ve nÚ/nŸÉn©rdG tÜnQ ile Vahidiyeti

bildirir; Ehadiyet içinde Vahidiyeti ifade eder. Hatta bir
cümlede, bir zerreyi bir göz bebe¤inde gördü¤ü ve yer-
lefltirdi¤i gibi, günefli dahi ayn› ayetle, ayn› çekiçle gö¤ün
göz bebe¤inde yerlefltirir ve gö¤e bir göz yapar.

Meselâ, 
3 ¢nVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG n≥n∏nN ayetinden sonra 

4 pπr«sdG p‘ nQÉn¡sædG oèpdƒojnh pQÉn¡sædG p‘ nπr«sdG oèpdƒoj ayetinin akabinde 
5

pQhoó°tüdG päGnòpH lº«/∏nY nƒognh der. “Zemin ve göklerin haflmet-

i hilkatinde kalbin dahi hat›rat›n› bilir, idare eder” der tar-
z›nda bir beyanat cihetiyle, o sade ve ümmiyet 

ahkâm: emirler, hükümler.
akabinde: arkas›ndan.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
beyan: anlatma, bildirme.
beyanat: aç›klamalar, anlatmalar.
cezalet: güzel anlat›m.
cihet: yön.
davet: ça¤r›.
dua: niyaz.
ehadiyet: Cenab-› Hakk›n birer
birer her fleyde tecelli eden birli-
¤i.
fikir: düflünce.
haflmet-i hilkat: yaratman›n bü-
yüklü¤ü ve heybeti.
hat›rat: hat›ralar.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye, herkesin bilmedi¤i
s›r.
hulâsa: öz, sözün k›sas›.
idare: yönetme, çekip çevirme.
iman: inanç, itikat.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
izhar: gösterme.
kavanin-i içtimaiye: sosyal ka-
nunlar.
kitab-› akide: inanç esaslar›n› ele
al›p aç›klayan kitap.
kitab-› fleriat: kanun kitab›.
küllî: umumî.
makam: durak, mevki.
makas›d-› irfladiye-i Kur’âniye:
Kur’ân-› Kerîm’in do¤rulu¤u gös-
terme maksatlar›.
Mekkî: Mekke’de nazil olan sure.
meselâ: misal olarak.
meziyet: üstünlük vasf›, de¤erli-
lik.
muannit: inatç›.
mu’cizâne: mu’cizeli bir flekilde.
mu’cize-i kübra: en büyük
mu’cize.
muhatap: kendisine söz söyleni-
len.
nazar: bak›fl.
nükte: ince mana.
sade: basit, yal›n.
fleriat: ‹lâhî emir ve yasaklara da-
yanan hükümlerin hepsi.
tarz: biçim, suret.
tarz-› belâgat: belâgat flekli.
teferruat-› fler’iye: fleriat›n esas-
lar›yla ilgili olmayan hükümler.
tevhit: Allah’›n birli¤i.
ulvî: yüce.
ümmiyet: ümmî olufl, okumam›fl
olma.
üslûp: ifade tarz›.
vahidiyet: Cenab-› Hakk›n bütün
kâinatta birden tecelli eden, gö-
rünen birli¤i.
zerre: en küçük parça.
zikir: Allah’› anma.

1. Âlemlerin Rabbi. (Fatiha Suresi: 2; Bakara Suresi: 131; Mâide Suresi: 28; En’am Suresi: 45...)
2. Senin Rabbin. (Bakara Suresi: 30, 68, 147, 149...)
3. Gökleri ve yeri yaratt›. (Hadid Suresi: 4.)
4. O geceyi gündüze, gündüzü de geceye geçirir. (Hadid Suresi: 6.)
5. Gönüllerde sakl› olan› hakk›yla bilen de Odur. (Hadid Suresi: 6.)
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mertebesini ve avam›n fehmini nazara alan basit ve cüz’î
muhavere, o tarz ile ulvî ve cazibedar ve umumî ve irflat-
kâr bir mükâlemeye döner.

Bir  sua l : Bazen ehemmiyetli bir hakikat sathî na-
zarlara görünmedi¤inden ve baz› makamlarda cüz’î ve
adî bir hâdiseden yüksek bir fezleke-i tevhidi veya küllî
bir düsturu beyan etmekte münasebet bilinmedi¤inden,
bir kusur tevehhüm edilir. Meselâ, Hazret-i Yusuf
Aleyhisselâm, kardeflini bir hile ile almas› içinde, 
1

lº«/∏nY mºr∏pY …/P pqπoc n¥rƒnanh diye gayet yüksek bir düsturun

zikri, belâgatçe münasebeti görünmüyor. Bunun s›rr› ve
hikmeti nedir?

Elcevap: Her biri birer küçük Kur’ân olan ekser
uzun surelerde ve mutavass›tlarda ve çok sahife ve ma-
kamlarda yaln›z iki-üç maksat de¤il, belki Kur’ân mahi-
yeti hem bir kitab-› zikir ve iman ve fikir, hem bir kitab-›
fleriat ve hikmet ve irflat gibi çok kitaplar› ve ayr› ayr›
dersleri tazammun ederek rububiyet-i ‹lâhiyenin her fle-
ye ihatas›n› ve haflmetli tecelliyat›n› ifade etmek cihetiy-
le, kâinat kitab-› kebirinin bir nevi k›raati olan Kur’ân, el-
bette her makamda, hatta bazen bir sahifede, çok mak-
satlar› takiben, marifetullahtan ve tevhidin mertebelerin-
den ve iman hakikatlerinden ders verdi¤i haysiyetiyle,
öbür makamda, meselâ, zahirce zay›f bir münasebetle
baflka bir ders açar ve o zay›f münasebete çok kuvvetli
münasebetler iltihak ederler. O makama gayet mutab›k
olur, mertebe-i belâgati yükselir.
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elcevap: cevap.
fehim: anlay›fl.
fezleke-i tevhit: tevhidin özeti.
fikir: düflünce.
hâdise: olay.
hakikat: esas, gerçek.
haflmet: ihtiflam, heybet.
haysiyet: itibar.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›.
hile: desise.
ifade: anlatma, ders verme.
ihata: kuflatma.
iltihak: kar›flma, katma.
iman: inanç, itikat.
irflat: do¤ru yolu gösterme.
irflatkâr: do¤ru yolu gösterici.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
k›raat: okuma.
kitab-› kebir: büyük kitap, kâ-
inat.
kitab-› fleriat: kanun kitab›.
kitab-› zikir: zikir kitab›.
kusur: noksan, özür.
küllî: umumî.
mahiyet: nitelik.
makam: durak, mevki, yer.
maksat: gaye.
marifetullah: Allah’› tan›ma, bil-
me.
mertebe: derece.
mertebe-i belâgat: belâgat dere-
cesi.
meselâ: misal olarak.
muhavere: konuflma.
mutab›k: uygun.
mutavass›t: orta hâlli.
mükâleme: konuflma.
münasebet: alâka, yak›nl›k; uy-
gunluk.
nazar: bak›fl, itibar, gözlem.
nevi: çeflit.
rububiyet-i ‹lâhiye: Allah’›n ter-
biye edicili¤i.
sahife: sayfa.
sathî: derinli¤i az, yüzeysel.
s›r: gizli ifl veya söz.
sual: soru.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
takiben: takip ederek.
tarz: biçim, suret.
tazammun: içine alma.
tecelliyat: tecelliler.
tevehhüm: vehimlenme, zannet-
me.
tevhit: Allah’›n birli¤i.
ulvî: yüce.
umumî: herkesle alâkal›.
zahir: görünüfl itibar›yla.
zikir: an›lma, hat›ra getirme.

adî: baya¤›.
avam: cahil halk tabakas›.
belâgat: sözün düzgün, ku-
sursuz, yerinde ve makam›n

icab›na göre söylenmesi.
beyan: anlatma, bildirme.
cazibedar: çekici.
cihet: yön.

cüz’î: basit, önemsiz.
düstur: kaide, prensip.
ehemmiyet: önem.
ekser: pek çok.

1. Her bilenin üzerinde daha iyi bilen vard›r. (Yusuf Suresi: 76.)



‹kinci bir sual: Kur’ân’da sarihan ve z›mnen ve ifla-
reten ahiret ve tevhidi ve beflerin mükâfat ve mücazat›n›
binler defa ispat edip nazara vermenin ve her surede,
her sahifede, her makamda ders vermenin hikmeti ne-
dir?

Elcevap: Daire-i imkânda ve kâinat›n sergüzefltine
ait ink›lâplarda ve emanet-i kübray› ve hilâfet-i arziyeyi
omzuna alan nev-i beflerin flekavet ve saadet-i ebediyeye
medar olan vazifesine dair en ehemmiyetli, en büyük, en
dehfletli meselelerinden en azametlilerini ders vermek ve
hadsiz flüpheleri izale etmek ve gayet fliddetli inkârlar› ve
inatlar› k›rmak cihetinde, elbette o dehfletli ink›lâplar›
tasdik ettirmek ve o ink›lâplar azametinde büyük ve be-
flere en elzem ve zarurî meseleleri teslim ettirmek için,
Kur’ân, binler defa de¤il, belki milyonlar defa onlara
bakt›rsa, yine israf de¤il ki, milyonlar kere tekrar ile o
bahisler Kur’ân’da okunur, usanç vermez, ihtiyaç kesil-

mez. Meselâ, läÉsænL rºo¡nd päÉnëpdÉs°üdG Gƒo∏pªnYnh Gƒoæne'G nøj/òsdG s¿pG
2 GkónHnG =Én¡«/a nøj/ópdÉnN 1@ oQÉn¡rfn’rG Én¡pàrënJ røpe i/ôrénJ ayetinin göster-

di¤i müjde-i saadet-i ebediye hakikati, bîçare beflere her
dakika kendini gösteren hakikat-i mevtin hem insan›,
hem dünyas›n›, hem bütün ahbab›n› idam-› ebedîsinden
kurtar›p ebedî bir saltanat› kazand›r›r dedi¤inden, milyar-
lar defa tekrar edilse ve kâinat kadar ehemmiyet verilse,
yine israf olmaz, k›ymetten düflmez. ‹flte bu çeflit hadsiz
k›ymettar meseleleri ders veren ve kâinat› bir hane gibi 

ahbap: dostlar.
ahiret: k›yametten sonra kurula-
cak olan âlem.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
azamet: büyüklük.
bahis: konu, mevzu.
befler: insanl›k.
bîçare: çaresiz.
cihet: yön.
daire-i imkân: imkân dahili,
mümkün olan, flartlar›n hâkim ol-
du¤u âlemi.
dehflet: korkunç.
ebedî: sonu olmayan.
ehemmiyet: önem.
elcevap: cevap.
elzem: en lüzumlu.
emanet-i kübra: en büyük ema-
net.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikat: gerçek.
hakikat-i mevt: ölüm gerçe¤i.
hane: ev, mesken.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›.
hilâfet-i arziye: yeryüzü halifeli-
¤i.
idam-› ebedî: dirilmemek üzere
yok olufl.
inkâr: kabul ve tasdik etmeme,
inanmama.
ink›lâp: de¤iflim.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
israf: gereksiz harcama.
iflareten: iflaret ederek.
izale: giderme.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
k›ymet: de¤er.
k›ymettar: k›ymetli.
makam: durak, mevki.
medar: dayanak noktas›, sebep.
meselâ: misal olarak.
mesele: konu, problem, önemli
ifl.
mücazat: iyili¤e karfl›l›k olarak
verilen mükâfat ve kötülü¤e kar-
fl›l›k verilen ceza.
müjde-i saadet-i ebediye: son-
suz saadet müjdesi.
mükâfat: ödül.
nazar: bak›fl.
nev-i befler: bütün insanlar.
saadet-i ebediye: sonsuz mutlu-
luk.

sahife: sayfa.
saltanat: sultanl›k.
sarihan: aç›kça.
sergüzeflt: macera.
sual: soru.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-

¤› 114 bölümden her biri.
flekavet: belâ ve s›k›nt› içinde
olma.
flüphe: kuflku.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.

teslim: do¤rulu¤unu kabul
ettirme.
tevhit: Allah’›n birli¤i.
vazife: görev.
zarurî: zorunlu.
z›mnen: kapal› bir flekilde.

1. Iman eden ve güzel ifller yapanlar için ise, alt›ndan ›rmaklar akan Cennetler vard›r. Bu ise
pek büyük bir kurtulufltur. (Büruc Suresi: 11.)

2. Onlar orada ebedî olarak kalacaklar. (Nisâ Suresi: 57, 122; Mâide Suresi: 119; Tevbe Suresi:
100; Tegabün Suresi: 9; Talâk Suresi: 11; Beyyine Suresi: 8.)
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de¤ifltiren ve fleklini bozan dehfletli ink›lâplar› tesis et-
mekte iknaa ve inand›rmaya ve ispata çal›flan Kur’ân-›
Mu’cizülbeyan, elbette sarihan ve z›mnen ve iflareten,
binler defa o meselelere nazar-› dikkati celp etmek, de¤il
israf, belki ekmek, ilâç, hava ve ziya gibi birer hacet-i za-
ruriye hükmünde ihsan›n› tazelendirir.

Hem meselâ, nÚ/nŸÉs¶dG s¿pG 1@ nºsæ`n¡nL oQÉnf rºo¡nd GhoônØnc nøj/òsdGnh
2 lº«/dnG lÜGnònY rºo¡nd gibi tehdit ayetlerini Kur’ân gayet fliddet

ve hiddetle ve gayet kuvvet ve tekrarla zikretmesinin
hikmeti ise, Risale-i Nur’da kat’î ispat edildi¤i gibi, befle-
rin küfrü, kâinat›n ve ekser mahlûkat›n hukukuna öyle
bir tecavüzdür ki, semavat› ve arz› k›zd›r›yor ve anas›r›
hiddete getirip, tufanlarla o zalimleri tokatl›yor. Ve 
3pßr«n̈ rdG nøpe oõs«nªnJ oOÉnµnJ @oQƒoØnJ n≈pgnh Ék≤«/¡n°T Én¡nd Gƒo©pªn°S Én¡«/a Gƒo≤rdoG BGnPpG
ayetinin sarahatiyle, o zalim münkirlere Cehennem öyle
öfkeleniyor ki, hiddetinden parçalanmak derecesine ge-
liyor. ‹flte, böyle bir cinayet-i ammeye ve hadsiz bir teca-
vüze karfl› beflerin küçüklük ve ehemmiyetsizli¤i nokta-
s›nda de¤il, belki zalimâne cinayetinin azametine ve kâ-
firâne tecavüzünün dehfletine karfl› Sultan-› Kâinat, ken-
di raiyetinin hukukunun ehemmiyetini ve o münkirlerin
küfür ve zulmündeki nihayetsiz çirkinli¤ini göstermek
hikmetiyle, ferman›nda gayet hiddet ve fliddetle o cinaye-
ti ve cezas›n› de¤il bin defa, belki milyonlar ve milyarlar
ile tekrar etse, yine israf ve kusur de¤il ki, bin seneden 
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hiddet: öfke, gadap.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›.
hukuk: haklar.
hüküm: de¤er, k›ymet.
ihsan: ikram etme, lütuf.
ikna: kabul ettirme, inand›rma.
ink›lâp: de¤iflim.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
israf: gereksiz harcama.
iflareten: iflaret yoluyla.
kâfirâne: kâfirce.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kat’î: kesin.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm.
kusur: noksan, özür.
küfür: inkâr, flirk koflma.
mahlûkat: Allah taraf›ndan yara-
t›lanlar.
meselâ: misal olarak, örne¤in.
mesele: konu, problem.
münkir: inkâr eden.
nazar-› dikkat: dikkatli bak›fl.
nihayetsiz: sonsuz.
nokta: cihet.
raiyet: halk.
Risale-i Nur: Nur Risalesi.
sarahat: sarihlik, aç›kl›k.
sarihan: aç›kça.
semavat: gökler.
Sultan-› Kâinat: Kâinat›n sultan›
olan Allah.
fliddet: kat›l›k, sertlik.
tecavüz: haddini aflma, sald›rma.
tehdit: korku verme.
tesis: kurma.
tufan: çok fliddetli ya¤mur ve sel.
zalim: zulmeden, haks›zl›k eden.
zalimâne: zalimce.
zikir: anma, bildirme.
z›mnen: kapal› bir flekilde.
ziya: ›fl›k.
zulüm: haks›zl›k, eziyet.

anas›r: unsurlar.
arz: yer, dünya.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
azamet: büyüklük.
befler: insanl›k.

celp: çekme.
cinayet: a¤›r suç.
cinayet-i amme: umuma
karfl› ifllenen cinayet.
dehflet: korkunç.
derece: mertebe.

ehemmiyet: önem.
ekser: çok.
ferman: emir, buyruk.
hacet-i zarurî: zorunlu ihti-
yaç.
hadsiz: s›n›rs›z.

1. ‹nkâr edenler içinse Cehennem atefli vard›r. (Fât›r Suresi: 36.)

2. Zalimlerin hakk›, flüphesiz ki pek ac› bir azapt›r. (‹brahim Suresi: 22.)

3. Oraya at›ld›klar›nda Cehennemin gürleyiflini iflitirler ki, kaynay›p duruyor. • Neredeyse öf-
keden parçalanacak! (Mülk Suresi: 7-8.)



beri yüzer milyon insanlar her gün usanmadan kemal-i
ifltiyakla ve ihtiyaçla okurlar.

Evet, her gün, her zaman, herkes için bir âlem gider,
taze bir âlemin kap›s› kendine aç›lmas›ndan, o geçici her
bir âlemini nurland›rmak için ihtiyaç ve ifltiyakla 
1 *G s’pG n¬'dpG nB’ cümlesini binler defa tekrar ile, o de¤iflen

perdelere ve âlemlere, her birisine bir *G s’pG n¬'dpG nB’ ’› bir

lâmba yapt›¤› gibi; öyle de, o kesretli, geçici perdeleri ve
tazelenen seyyar kâinatlar› karanl›kland›rmamak ve âyi-
ne-i hayatta in’ikâs eden suretlerini çirkinlefltirmemek ve
lehinde flahit olabilen o misafir vaziyetleri aleyhine çevir-
memek için o cinayetlerin cezalar›n› ve Padiflah-› Eze-
lî’nin fliddetli ve inatlar› k›ran tehditlerini, her vakit
Kur’ân’› okumakla tahattur edip nefsin tu¤yan›ndan kur-
tulmaya çal›flmak hikmetiyle, Kur’ân, gayet manidar tek-
rar eder. Ve bu derece kuvvet ve fliddet ve tekrar ile teh-
didat-› Kur’âniyeyi hakikatsiz tevehhüm etmekten fleytan
bile kaçar. Onlar› dinlemeyen münkirlere Cehennem
azab› ayn-› adalettir diye gösterir.

Hem meselâ, asâ-i Mûsa gibi çok hikmetler ve fayda-
lar› bulunan k›ssa-i Mûsa’n›n (a.s.) ve sair enbiyan›n
(aleyhimüsselâm) k›ssalar›n› çok tekrar›nda, risalet-i Ah-
mediyenin (a.s.m.) hakkaniyetine bütün enbiyan›n nü-
büvvetlerini hüccet gösterip onlar›n umumunu inkâr ede-
meyen, bu zat›n risaletini hakikat noktas›nda inkâr ede-
mez hikmetiyle ve herkes her vakit bütün Kur’ân’› oku-
maya muktedir ve muvaffak olamad›¤›ndan, her bir uzun 

âlem: dünya, cihan.
aleyh: karfl›, z›t, karfl›t.
asa-i Mûsa: Hz. Mûsa’n›n mu’ci-
zeli de¤ne¤i.
âyine-i hayat: hayat aynas›.
ayn-› adalet: adaletin tâ kendisi.
azap: ceza, eziyet.
cinayet: a¤›r suç.
derece: miktar.
enbiya: nebîler, peygamberler.
hakikat: gerçek, as›l.
hakkaniyet: do¤ruluk.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›.
hüccet: delil.
in’ikâs: aksetme, yans›ma.
inkâr: reddetme, inanmama.
ifltiyak: flevklenme, afl›r› isteme.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kemal-i ifltiyak: tam bir istek ve
arzu.
kesret: çokluk.
k›ssa: ibret verici hikâye.
k›ssa-i Mûsa: Hz. Mûsa’n›n k›ssa-
s›.
leh: ondan yana, onun için, hak-
k›nda, onun faydas›na.
manidar: ince manal›.
meselâ: misal olarak.
muktedir: gücü yeten.
muvaffak: baflar›l›.
münkir: inkâr eden.
nefis: flehvet, gazap, fazilet gibi
fleylerin kayna¤›, insan› sürekli
kötülü¤e sevk eden duygu.
nokta: yön, cihet.
nur: ayd›nl›k, ›fl›k.
nübüvvet: nebîlik, peygamberlik.
Padiflah-› Ezelî: saltanat› ezelî
olan padiflah, Allah.
risalet: elçilik, resullük.

risalet-i Ahmediye: Peygam-
berimizin peygamberli¤i.
sair: di¤er, baflka.
seyyar: gezici.
suret: görünüfl.
fleytan: Hz. Âdem’in üstünlü-
¤ünün kabulü anlam›nda ona
secde edilmesi ile ilgili ‹lâhî

emre uymad›¤› için semadan
kovulan ve o zamandan beri
Âdemo¤ullar›n› do¤ru yoldan
ç›kartmaktan geri durmayan
lânetlenmifl varl›k.
fliddet: kat›l›k.
tehdidat-› Kur’âniye:
Kur’ân’›n tehditleri.

tehdit: korkutma.
tevehhüm: vehimlenme.
tu¤yan: azg›nl›k.
umum: hepsi.
vakit: zaman.
vaziyet: durum.
zat: kifli.

1. Allah’tan baflka hiçbir ilâh yoktur.
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ve mutavass›t sureyi birer küçük Kur’ân hükmüne getir-
mek için, ehemmiyetli erkân-› imaniye gibi o k›ssalar›
tekrar etmesi, de¤il israf, belki mukteza-i belâgattir. Ve
hâdise-i Muhammediye (a.s.m.), bütün benîâdemin en
büyük hâdisesi ve kâinat›n en azametli meselesi oldu¤u-
nu ders vermektir.

Evet, Kur’ân’da zat-› Ahmediyeye en büyük makam
vermek ve dört erkân-› imaniyeyi içine almakla 
1 *G s’pG n¬'dpG nB’ rüknüne denk tutulan 

2 $G o∫ƒo°SnQlósªnfio risa-

let-i Muhammediye (a.s.m.) kâinat›n en büyük hakikati
ve zat-› Ahmediye (a.s.m.) bütün mahlûkat›n en eflrefi ve
hakikat-i Muhammediye (a.s.m.) tabir edilen küllî flahsi-
yet-i maneviyesi ve makam-› kudsîsi iki cihan›n en par-
lak bir günefli oldu¤una ve bu harika makama liyakatine
dair pek çok hüccetleri ve emareleri kat’î bir surette Ri-
sale-i Nur’da ispat edilmifl. Binden birisi fludur ki:

3 pπpYÉnØrdÉnc oÖnÑ°sùdnG düsturuyla, bütün ümmetinin bütün

zamanlarda iflledi¤i hasenat›n bir misli onun defter-i ha-
senat›na girmesi ve bütün kâinat›n hakikatlerini getirdi¤i
nur ile nurland›rmas›, de¤il yaln›z cin ve insi ve mele¤i
ve zîhayatlar›, belki kâinat› ve semavat› ve arz› minnettar
eylemesi ve istidat lisan›yla nebatat›n dualar› ve ihtiyac-›
f›trî diliyle hayvanat›n dualar› gözümüz önünde bilfiil ka-
bul olmas›n›n flahadetiyle, milyonlar, belki ruhanîlerle be-
raber milyarlar f›trî ve reddedilmez dualar› makbul olan
süleha-i ümmeti her gün o Zata (a.s.m.) salât ve selâm 
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gamberli¤i.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakikat-› Muhammediye: Pey-
gamber efendimizin yüce manevî
makam›
harika: ola¤anüstü.
hasenat: iyilikler.
hayvanat: hayvanlar.
hüccet: delil.
hüküm: de¤er, k›ymet.
ihtiyac-› f›trî: yarat›l›fltan gelen
ihtiyaç.
ins: insan.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
israf: gereksiz harcama.
istidat: f›trî meyil, kabiliyet.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kat’î: kesin.
k›ssa: ibret verici hikâye.
küllî: umumî, bütüne ait.
liyakat: lây›k olma.
mahlûkat: Allah taraf›ndan yara-
t›lanlar.
makam: derece, seviye, mevki.
makam-› kudsî: mukaddes ma-
kam.
makbul: kabul edilmifl, geçerli.
melek: Allah’›n nurdan yaratt›¤›,
iradeleri, cinsiyetleri, yeme ve iç-
meleri olmayan, çeflitli flekillere
girebilen, göze her zaman görül-
meyen ve Allah’›n emirlerine tam
itaat eden mahlûk.
minnettar: minnet duyan.
misil: efl, kat.
mukteza-i belâgat: belâgat gere-
¤i.
mutavass›t: orta.
nebatat: bitkiler.
risalet-i Muhammediye: Hz. Mu-
hammed’in peygamberli¤i.
ruhanî: gözle görülmeyen, cismi
olmayan varl›klar.
rükün: esas.
salât: Hz. Peygambere dua.
selâm: esenlik, mutluluk, emni-
yet dileme.
semavat: gökler.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
suret: biçim, tarz.
süleha-i ümmet: ümmetin salih-
leri.
flahadet: flahitlik.
flahsiyet-i maneviye: manevî ki-
flilik.
tabir: manas› olan söz, terim.
ümmet: Allah taraf›ndan kendile-
rine peygamber gönderilen ve bu
peygambere inan›p ba¤lanan ce-
maat.
zat-› Ahmediye: Hz. Peygambe-
rin zat›.
zîhayat: hayat sahibi.

arz: yer, dünya.
azamet: büyüklük.
benîâdem: insanlar.
bilfiil: fiilen.
cihan: dünya, âlem.
cin: gözle görünmez, lâtif ci-
simlerden ibaret bir yarat›k.

defter-i hasenat: iyilikler def-
ter.
denk: eflit.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
düstur: kaide, prensip.
ehemmiyet: önem.
emare: alâmet, belirti.

erkân-› imaniye: imana ait
esaslar; iman›n esaslar›.
eflref: en flerefli.
f›trî: yarat›l›fltan.
hâdise: olay.
hâdise-i Muhammediye:
Peygamber efendimizin pey-

1. Allah’tan baflka hiçbir ilâh yoktur.
2. Muhammed (a.s.m.) resulüdür.
3. Bir fleye sebep olan onu iflleyen gibidir.



ünvan› ile rahmet dualar› ve manevî kazançlar›n› en ev-
vel o Zata (a.s.m.) ba¤›fllamalar› ve bütün ümmetçe oku-
nan Kur’ân’›n üç yüz bin hurufunun her birisinde on se-
vaptan tâ yüz, tâ bin hasene ve meyve vermesinden, yal-
n›z k›raat-i Kur’ân cihetiyle, defter-i a’maline hadsiz nur-
lar girmesi haysiyetiyle, o Zat›n (a.s.m.) flahsiyet-i mane-
viyesi olan hakikat-i Muhammediye (a.s.m.) istikbalde bir
flecere-i Tuba-i Cennet hükmünde olaca¤›n›, Allâmü’l-
Guyûb, bilmifl ve görmüfl ve o makama göre Kur’ân’›n-
da o azîm ehemmiyeti vermifl. Ve ferman›nda, ona teba-
iyeti ve sünnet-i seniyesine ittiba ile flefaatine mazhariye-
ti en ehemmiyetli bir mesele-i insaniye göstermifl. Ve o
haflmetli flecere-i Tuban›n bir çekirde¤i olan flahsiyet-i
befleriyetini ve bidayetteki vaziyet-i insaniyesini, ara s›ra
nazara almas›d›r.

‹flte Kur’ân’›n tekrar edilen hakikatleri bu k›ymette
oldu¤undan, tekrarat›nda kuvvetli ve genifl bir mu’cize-i
maneviye bulunmas›na f›trat-› selime flahadet eder.
Me¤er, maddiyyunluk taunuyla maraz-› kalbe ve vicdan
hastal›¤›na müptelâ ola.

1 mºn≤n°S røpe pABÉnŸrG nºr©nW oºnØrdG oôpµræojnh mónenQ røpe ¢pùrª°sûdG nArƒ°nV oArônŸrG oôpµræoj rónb

kaidesine dahil olur.
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Allâmü’l-Guyûb: gayb› bilen Al-
lah.
azîm: büyük, yüce.
bidayet: bafllang›ç.
cihet: yön, görüfl aç›s›.
defter-i a’mal: amellerin defteri.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ehemmiyet: önem.
evvel: önce.
ferman: emir, buyruk.
f›trat-› selime: bozulmam›fl yara-
t›l›fl.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikat: gerçek.
hakikat-i Muhammediye: Pey-
gamberimizin manevî flahsiyeti,
‹slâmiyetin asl› ve esas›.
hasene: hay›rl› amel.
haflmet: ihtiflam, heybet.
haysiyet: itibar.
huruf: harfler.
hüküm: de¤er, k›ymet.
istikbal: gelecek zaman.
ittiba: uyma.
kaide: kural.
k›raat-› Kur’ân: Kur’ân okuma.
k›ymet: de¤er.
maddiyyun: maddenin ezelî ve
ebedî oldu¤una inanan materya-
listler.
makam: yer, mevki.
manevî: mana âlemine ait.
maraz-› kalp: kalp hastal›¤›.
mazhariyet: nail olma.
mesele-i insaniye: insanl›¤›n
problemi.
mu’cize-i manevîye: manevî bir
mu’cize.
müptelâ: düflkün.
nazar: dikkat.
nur: ayd›nl›k, ›fl›k.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara ac›y›p ba¤›fllamas›.
sevap: mükâfat.
sünnet-i seniye: Hz. Muham-
med’in yüksek hâl, söz, tav›r ve
tasvipleri.
flahadet: flahitlik.
flahsiyet-i befleriyet: insanl›¤›n
flahsiyeti.
flahsiyet-i manevîye: manevî
flahsiyet.
flecere-i Tuba-i Cennet: Cennet-
teki Tuba a¤ac›.
flefaat: bir kimsenin ba¤›fllanma-
s› için arac› olma.
taun: veba, salg›n hastal›k.

tebaiyet: tâbi olma.
tekrarat: tekrarlar.
ümmet: Allah taraf›ndan
kendilerine peygamber gön-

derilen ve bu peygambere
inan›p ba¤lanan cemaat.
vaziyet-i insaniye: insanl›¤›n
durumu.

vicdan: hayr› flerden ay›rt et-
meye yard›mc› ahlâkî duygu.
zat: azamet ve ululuk sahibi
kifli.

1. Bazen kifli, gözündeki hastal›k sebebiyle güneflin ›fl›¤›n› yad›rgar; a¤›z da hastal›¤›ndan do-
lay› suyun tad›n› inkâr eder. (Busayrî, Kasidetü’l-Bürde.)
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Bu Onuncu Meseleye Bir Hatime Olarak
‹ki Hafliye

B‹R‹NC‹S‹

Bundan on iki sene evvel iflittim ki, en dehfletli ve mu-
annit bir z›nd›k, Kur’ân’a karfl› suikast›n›, tercümesiyle
yapmaya bafllam›fl. Ve demifl ki: “Kur’ân tercüme edil-
sin, tâ ne mal oldu¤u bilinsin.” Yani, lüzumsuz tekrarat›
herkes görsün ve tercümesi onun yerinde okunsun diye
dehfletli bir plân çevirmifl.

Fakat Risale-i Nur’un cerh edilmez hüccetleri kat’î is-
pat etmifl ki, Kur’ân’›n hakikî tercümesi kabil de¤il. Ve li-
san-› nahvî olan lisan-› Arabî yerinde Kur’ân’›n meziyet-
lerini ve nüktelerini baflka lisan muhafaza edemez. Ve her
bir harfi on adetten bine kadar sevap veren kelimat-›
Kur’âniyenin mu’cizâne ve cemiyetli tabirlerinin yerinde
beflerin adî ve cüz’î tercümeleri tutamaz, onun yerinde
camilerde okunmaz, diye Risale-i Nur her tarafta intifla-
r›yla o dehfletli plân› akim b›rakt›.

Fakat, o z›nd›ktan ders alan münaf›klar, yine fleytan
hesab›na Kur’ân güneflini üflemekle söndürmeye, aptal
çocuklar gibi, ahmakane ve divanecesine çal›flmalar› hik-
metiyle, bana gayet s›k› ve s›k›c› ve s›k›nt›l› bir hâlette bu
Onuncu Mesele yazd›r›ld› tahmin ediyorum. Baflkalar ile
görüflemedi¤im için hakikat-i hâli bilemiyorum.
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kat’î: kesin.
kelimat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
kelimeleri.
lisan: dil.
lisan-› Arabî: Arap dili.
lisan-› nahvî: intizam ve kaidele-
re ba¤l› belâgat dili.
mesele: konu, problem.
meziyet: de¤erlilik, fazilet.
muannit: inatç›.
mu’cizâne: mu’cizeli bir flekilde.
muhafaza: koruma.
münaf›k: kalbinde küfrü gizledi¤i
hâlde Müslüman görünen.
nükte: ince mana.
plan: program.
sevap: mükâfat.
fleytan: Hz. Âdem’in üstünlü¤ü-
nün kabulü anlam›nda ona secde
edilmesi ile ilgili ‹lâhî emre uyma-
d›¤› için semadan kovulan ve o
zamandan beri Âdemo¤ullar›n›
do¤ru yoldan ç›kartmaktan geri
durmayan lânetlenmifl varl›k.
tabir: söz.
tekrarat: tekrarlar.
tercüme: çeviri.
z›nd›k: Allah’› inkâr eden, iman-
s›z.

adî: baya¤›, de¤ersiz.

ahmakane: ahmakças›na.

akim: neticesiz, baflar›s›z.

befler: insanl›k.

cemiyet: toplum, topluluk.

cerh: yaralanma, bir fikri çü-
rütme, iptal etme.

cüz’î: k›ymetsiz, az, pek az,
de¤ersiz.
dehflet: korkunç.
divanece: delice.
evvel: önce.
hakikat-i hâl: durumun ger-
çek yönü.
hakikî: gerçek.

hâlet: hâl.
hafliye: dipnot.
hatime: son söz.
hüccet: delil.
intiflar: yay›lma, neflrolunma.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.
kabil: mümkün.



‹K‹NC‹ HAfi‹YE

Denizli hapsinden tahliyemizden sonra meflhur fiehir
Otelinin yüksek kat›nda oturmufltum. Karfl›mda güzel
bahçelerde kesretli kavak a¤açlar› birer halka-i zikir tar-
z›nda gayet lâtif, tatl› bir surette hem kendileri, hem dal-
lar›, hem yapraklar›, havan›n dokunmas›yla, cezbekârâ-
ne ve cazibedarâne hareketle rakslar›, kardefllerimin mü-
farakatlar›ndan ve yaln›z kald›¤›mdan, hüzünlü ve gaml›
kalbime iliflti. Birden güz ve k›fl mevsimi hat›ra geldi ve
bana bir gaflet bast›. Ben, o kemal-i nefle ile cilvelenen
o nazenin kavaklara ve zîhayatlara o kadar ac›d›m ki,
gözlerim yafl ile doldu. Kâinat›n süslü perdesi alt›ndaki
ademleri, firaklar› ihtar ve ihsas›yla, kâinat dolusu firak-
lar›n, zevallerin hüzünleri bafl›ma topland›. Birden haki-
kat-i Muhammediyenin (a.s.m.) getirdi¤i nur, imdada ye-
tiflti. O hadsiz hüzünleri ve gamlar› sürurlara çevirdi.
Hatta o nurun herkes ve her ehl-i iman gibi, benim hak-
k›mda milyon feyzinden yaln›z o vakitte o vaziyete temas
eden imdat ve tesellisi için zat-› Muhammediyeye (a.s.m.)
karfl› ebediyen minnettar oldum. fiöyle ki:

Ol nazar-› gaflet, o mübarek nazeninleri, vazifesiz, ne-
ticesiz, bir mevsimde görünüp hareketleri, nefleden de-
¤il, belki güya ademden ve firaktan titreyerek hiçli¤e
düfltüklerini göstermekle, herkes gibi bendeki aflk-› beka
ve hubb-u mehasin ve muhabbet-i vücut ve flefkat-i cin-
siye ve alâka-i hayatiyeye medar olan damarlar›ma o de-
rece dokundu ki, böyle, dünyay› bir manevî Cehenneme
ve akl› bir tazip aletine çevirdi¤i s›rada, Muhammed 

adem: yokluk.
aflk-› beka: sonsuzluk aflk›.
cazibedarâne: çekici ve cazibeli
tarzda.
cezbedarâne: kendinden geçer
bir hale gelerek.
cilve: güzel ve hofl bir biçimde
görünme.
derece: miktar, ölçü.
ebedî: sonu olmayan.
ehl-i iman: inananlar.
feyiz: bolluk, bereket.
firak: ayr›l›k.
gaflet: gafillik, endiflesizlik.
gam: hüzün, keder.
güya: sanki.
güz: sonbahar.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikat-i Muhammediye: Pey-
gamber efendimizin yüce manevî
makam›.
halka-i zikir: zikir halkas›.
hafliye: aç›klay›c› yaz›.
hubb-u mehasin: güzelliklere
olan sevgi.
hüzün: keder, tasa.
ihsas: hissettirme.
ihtar: hat›rlatma.
imdat: yard›ma yetiflme, yard›m
isteme.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kemal-i nefl’e: tam bir nefle.
kesret: çokluk.
lâtif: yumuflak, hofl.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
medar: dayanak, sebep.
meflhur: tan›nm›fl.
minnettar: minnet duyarak.
muhabbet-i vücut: var olma sev-
gisi.
mübarek: bereketli, kutlu.
müfarakat: ayr›lma.

nazar-› gaflet: mana ve ma-
hiyetten yoksun bak›fl.
nazenin: cilveli, nazl›.
netice: sonuç.
nur: ayd›nl›k, ›fl›k.
raks: oynama.
suret: biçim, tarz.
sürur: sevinç.

flefkat-i cinsiye: ayn› cinse
duyulan flefkat ve ac›ma his-
si.
tahliye: serbest b›rak›lma.
tarz: biçim, flekil.
tazip: azap verme.
teselli: avutma.
vakit: zaman.

vazife: görev.

vaziyet: durum, hâl.

zat-› Muhammediye: Pey-
gamber efendimizin zat›, ken-
disi.

zeval: yok olma.

zîhayat: hayat sahibi.
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Aleyhissalâtü Vesselâm›n beflere hediye getirdi¤i nur,
perdeyi kald›rd›. ‹dam, adem, hiçlik, vazifesizlik, abes, fi-
rak, fânîlik yerlerinde, o kavaklar›n her birinin yaprakla-
r› adedince hikmetleri ve manalar› ve—Risale-i Nur’da
ispat edildi¤i gibi—üç k›sma ayr›lan neticeleri ve vazife-
leri var diye gösterdi.

Birinci k›s›m, Sâni-i Zülcelâl’in esmas›na bakar. Mese-
lâ; nas›l ki bir usta, harika bir makineyi yapsa, onu tak-
dir eden herkes o zata “Maflaallah, bârekâllah!” deyip al-
k›fllar. Öyle de, o makine dahi, ondan maksut neticeleri
tam tam›na göstermesiyle, lisan-› hâliyle ustas›n› tebrik
eder, alk›fllar. Her zîhayat ve her fley böyle bir makine-
dir; ustas›n› tebriklerle alk›fllar.

‹kinci k›s›m hikmetleri ise, zîhayat›n ve zîfluurun nazar-
lar›na bakar, onlara flirin bir mütalâagâh, birer kitab-›
marifet olur; manalar›n› zîfluurun zihinlerinde ve suretle-
rini kuvve-i haf›zalar›nda ve elvah-› misaliyede ve âlem-i
gayb›n defterlerinde daire-i vücutta b›rak›p, sonra âlem-i
flahadeti terk eder, âlem-i gayba çekilir. Demek, sûrî bir
vücudu b›rak›r, manevî ve gaybî ve ilmî çok vücutlar› ka-
zan›r.

Evet, madem Allah var ve ilmi ihata eder; elbette
adem, idam, hiçlik, mahv, fenâ, hakikat noktas›nda ehl-i
iman›n dünyas›nda yoktur. Ve kâfirlerin dünyalar› adem-
le, firakla, hiçlikle, fânîlikle doludur. ‹flte bu hakikati,
umumun lisan›nda gezen bu gelen darb›mesel ders ve-
rip, der: “Kimin için Allah var, ona her fley var; ve kimin
için yoksa, her fley ona yoktur, hiçtir.”
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idam: yok olma.
ihata: kuflatma.
ilmî: ilimle ilgili.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
kâfir: Allah’a inanmayan, dinsiz.
k›s›m: çeflit, nevi.
kitab-› marifet: Allah’› tan›tan ki-
tap.
kuvve-i haf›za: haf›za gücü, h›f-
zetme, unutmama kuvveti.
lisan: dil.
lisan-› hâl: hâl dili.
mahv: bitme, yok olma.
maksut: kastedilen.
mana: anlam.
manevî: manaya ait.
Maflaallah: ne güzel, Allah koru-
sun.
meselâ: misal olarak, örne¤in.
mütalâagâh: mütalâa yeri.
nazar: bak›fl.
netice: sonuç.
nokta: yön, cihet.
nur: ayd›nl›k, ›fl›k.
Risale-i Nur: Nur Risalesi.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve her fleyi sanatla yaratan
Allah.
suret: d›fl görünüfl.
sûrî: görünüflte.
tebrik: kutlama.
tesbih: eksiklik ve noksandan
uzak tutma.
umum: herkes.
vazife: görev.
vücut: varl›k.
zat: azamet ve ululuk sahibi kifli.
zîhayat: hayat sahibi.
zihin: bilinç, dima¤.
zîfluur: fluur sahibi.

abes: bofl, lüzumsuz ifl.
adem: yokluk.
âlem-i gayp: gayp âlemi.
âlem-i flahadet: gözle gördü-
¤ümüz âlem, kâinat.
bârekâllah: hay›rl› ve bere-
ketli olsun.
befler: insanl›k.

daire-i vücut: varl›k dairesi.
darb›mesel: ata sözü, vecize.
ehl-i iman: inananlar.
elvah-› misaliye: örnek tab-
lolar, misalî manzaralar.
esma: isimler.
fânî: geçici.
fenâ: geçip gitme, son bulma.

firak: ayr›l›k.
gaybî: gayba ait.
hakikat: gerçek.
harika: ola¤anüstü.
hikmet: her fleyin belirli ga-
yelere yönelik olarak, manal›,
faydal› ve tam yerli yerinde
olmas›.



Elhâs › l : Nas›l ki, iman ölüm vaktinde insan› idam-›
ebedîden kurtar›yor; öyle de, herkesin hususî dünyas›n›
dahi idamdan ve hiçlik karanl›klar›ndan kurtar›yor. Ve
küfür ise, hususan küfr-ü mutlak olsa, hem o insan›, hem
hususî dünyas›n› ölümle idam edip manevî Cehennem
zulmetlerine atar, hayat›n›n lezzetlerini ac› zehirlere çevi-
rir. Hayat-› dünyeviyeyi ahirete tercih edenlerin kulakla-
r› ç›nlas›n. Gelsinler, buna ya bir çare bulsunlar veya
imana girsinler, bu dehfletli hasarattan kurtulsunlar. 

1

oº«/µn`◊r G oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG BÉnænàrªs∏nY É ne s’pG BÉnænd nºr∏pY n’ n∂nfÉnërÑ°oS
Duan›za çok muhtaç ve

size çok müfltak kardefliniz

Said Nursî

®ahiret: k›yametten sonra kurula-
cak olan âlem.
dehflet: korkunç.
dua: niyaz.
elhâs›l: netice itibar›yla, özetle.
hasarat: zararlar.
hayat-› dünyeviye: dünyaya ait
olan hayat.
hususan: özellikle.
hususî: özel, flahsî.
idam: yok olma.
idam-› ebedî: dirilmemek üzere
yok olufl.
iman: inanç, itikat.
iman: tasdik, Allah’a inanma.
küfr-ü mutlak: mutlak küfür.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
muhtaç: ihtiyac› olan.
müfltak: arzulu.
zulüm: haks›zl›k, eziyet.

1. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize ö¤retti¤inden baflka bizim hiçbir bilgi-

miz yoktur. Sen her fleyi hakk›yla bilir, her ifli hikmetle yapars›n. (Bakara Suresi: 32.)
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Yirmi Alt›nc› Söz
Kader Risalesi

W
1@ mΩƒo∏r©ne mQnón≤pH s’pG =o¬od uõnæof Énenh o¬oæpFBGnõnN ÉnfnóræpY s’pG mAr∆nT røpe r¿pGnh

2@ mÚ/Ñoe mΩÉnepG =≈/a o√Énær«°nürMnG mAr∆nT sπocnh

KADER ile cüz-i ihtiyarî iki mesele-i mühimmedir.
Ona dair Dört Mebhas içinde birkaç s›rlar›n› açmaya
çal›flaca¤›z.

Birinci Mebhas
Kader ve cüz-i ihtiyarî ‹slâmiyetin ve iman›n nihayet

hududunu gösteren, hâlî ve vicdanî bir iman›n cüzlerin-
dendir. Yoksa ilmî ve nazarî de¤illerdir. Yani, mü’min,
her fleyi, hatta fiilini, nefsini Cenab-› Hakka vere vere, tâ
nihayette teklif ve mes’uliyetten kurtulmamak için, cüz-i
ihtiyarî önüne ç›k›yor; ona “Mes’ul ve mükellefsin” der.
Sonra, ondan sudûr eden iyilikler ve kemalât ile ma¤rur
olmamak için, kader karfl›s›na geliyor; der: “Haddini bil,
yapan sen de¤ilsin.”

SÖZLER | 751 Y‹RM‹ ALTINCI SÖZ

hâlî: davran›fl, hareketle ilgili.
Hicr Suresi: Kur’ân-› Kerîm’in 15.
suresi.
hudut: s›n›rlar.
ilmî: ilim ile ilgili.
kader: Cenab-› Hakk›n her fleyi
olmadan önce takdir etmesi,
plânlamas›.
kemalât: iyilikler, kemaller.
Levh-i Mahfuz: her fleyin hayat›-
n›n Cenab-› Hak taraf›ndan yaz›l-
mas›, korunmas›.
ma¤rur: gururlu, kibirli.
mebhas: k›s›m, bölüm.
mesele-i mühimme: önemli me-
sele.
mes’ul: sorumlu.
mes’uliyet: sorumluluk.
miktar: ölçü.
mükellef: yükümlü.
mü’min: iman eden, inanan.
nazarî: uygulanmam›fl, teorik.
nefis: kendisi.
nihayet: son, uç, en sonunda.
Rahîm: sonsuz flefkat ve merha-
met sahibi, çok ba¤›fllay›c› olan
Allah.
Rahman: sonsuz merhamet ve
flefkatle bütün varl›klar› r›z›klan-
d›ran Allah.
sudûr: ç›kma.
teklif: yükümlülük.
vicdanî: vicdan ile ilgili, iç duygu
ile ilgili.

Cenab-› Hak: fleref ve azamet
sahibi yüce Allah.
cüz: k›s›m, bölüm.

cüz-i ihtiyarî: diledi¤i gibi ha-
reket edebilme seçim gücü,
irade.

dair: ait, ilgili.
fiil: davran›fl, ifl, hareket.
had: yetki, s›n›r.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • Hiçbir fley yoktur ki, hazineleri bizim yan›m›zda
olmas›n. Her fleyi Biz belirli bir miktar ile indiririz. (Hicr Suresi: 21.)

2. Biz her fleyi Levh-i Mahfuz’da tek tek yazd›k. (Yâsin Suresi: 12.)

] Yirmi Alt›nc› Söz, Bar-
la’da 1926-34 y›llar› ara-
s›nda Türkçe olarak te-
lif edilmifltir.



Evet, kader, cüz-i ihtiyarî, iman ve ‹slâmiyetin nihayet
meratibinde; kader, nefsi gururdan; ve cüz-i ihtiyarî,
adem-i mes’uliyetten kurtarmak içindir ki, mesail-i ima-
niyeye girmifller. Yoksa, mütemerrit nüfus-u emmarenin
iflledikleri seyyiat›n›n mes’uliyetinden kendilerini kurtar-
mak için kadere yap›flmak ve onlara in’am olunan me-
hasinle iftihar etmek, gururlanmak, cüz-i ihtiyarîye isti-
nat etmek, bütün bütün s›rr-› kadere ve hikmet-i cüz-i ih-
tiyariyeye z›t bir harekete sebebiyet veren ilmî meseleler
de¤ildir.

Evet, manen terakki etmeyen avam içinde, kaderin
cây-› istimali var; fakat, o da maziyat ve mesaiptedir ki,
ye’sin ve hüznün ilâc›d›r. Yoksa, maasi ve istikbaliyatta
de¤ildir ki, sefahate ve atalete sebep olsun. Demek, ka-
der meselesi teklif ve mes’uliyetten kurtarmak için de¤il,
belki fahir ve gururdan kurtarmak içindir ki, imana gir-
mifl. Cüz-i ihtiyarî, seyyiata merci olmak içindir ki akide-
ye dahil olmufl; yoksa mehasine mastar olarak tefer’un
etmek için de¤ildir.

Evet, Kur’ân’›n dedi¤i gibi, insan, seyyiat›ndan tama-
men mes’uldür. Çünkü, seyyiat› isteyen odur. Seyyiat,
tahribat nev’inden oldu¤u için, insan bir seyyie ile çok
tahribat yapabilir. Müthifl bir cezaya kesb-i istihkak eder:
bir kibrit ile bir evi yakmak gibi. Fakat, hasenatta iftiha-
ra hakk› yoktur; onda, onun hakk› pek azd›r. Çünkü, ha-
senat› isteyen, iktiza eden rahmet-i ‹lâhiye ve icat eden
kudret-i Rabbaniyedir. Sual ve cevap, dâî ve sebep, ikisi 

adem-i mes’uliyet: sorumsuzluk,
mes’uliyetsizlik.
akide: inanç.
atalet: tembellik.
avam: yüksek tabakadan olma-
yan; halk tabakas›.
cây-› istimal: kullan›m alan›.
cüz-i ihtiyarî: arzu serbestli¤i; di-
ledi¤i gibi hareket edebilme kabi-
liyeti; irade.
dâî: dua eden, duac›.
fahir: büyüklenme, gururlanma.
gurur: kendini be¤enmifllik; kibir,
kendini yüksek ve de¤erli tutma
hissi.
hasenat: güzellikler, iyilikler.
icat: yoktan var etme.
iftihar: övünme, gururlanma.
iktiza: gerektirme.
ilmî: ilme dair.
iman: inanma, inanç, itikat.
in’am: ihsan etme, nimetlendir-
me.
istikbaliyat: gelece¤e ait fleyler.
kader: Cenab-› Hakk›n her fleyi
olmadan önce takdir etmesi,
plânlamas›; takdir, ‹lâhî hüküm.
kesb-i istihkak: hak etme.
kudret-i Rabbaniye: her fleyi ter-
biye eden Allah’›n sonsuz kudret
ve kuvveti.
maasi: günahlar, isyanlar.
manen: iç varl›k bak›m›ndan,
mana itibar›yla.
mastar: kaynak.
maziyat: geçmifle ait fleyler.
mehasin: güzellikler, hüsünler,
iyilikler.
meratip: mertebeler, basamak-
lar, dereceler.
merci: merkez, kaynak.
mesail-i imaniye: imanî mesele-
ler.
mesaip: güçlükler, felâketler.
mesele: düflünülüp halledilecek
ifl ve husus.
mes’ul: sorumlu, yükümlü.
mes’uliyet: sorumluluk.
mütemerrit: inatç›; kötü fiilinde
direnen.
müthifl: dehfletli.

nefis: insan› kötülü¤e sevk
eden güç.
nev: çeflit, cins.
nihayet: son, uç.
nüfus-u emmare: kötülü¤ü
emreden nefisler.
rahmet-i ‹lâhiye: Allah’›n
sonsuz rahmeti.

sefahat: zevk ve e¤lenceye
afl›r› derecede düflkünlük.
seyyiat: seyyieler, kötülükler,
günahlar.
seyyie: kötülük, günah.
sual: isteme, dileme.
tahribat: y›k›mlar, bozmalar;
bozulmalar.

tefer’un: firavunlaflma, iyilik-
leri nefsine mal etme, kibir-
lenme.

teklif: yükümlülük.

terakki: yükselme, geliflme.

yeis: ümitsizlik, karamsarl›k.

z›t: ayk›r›.
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de Hak’tand›r. ‹nsan, yaln›z dua ile, iman ile, fluur ile, r›-
za ile, onlara sahip olur.

Fakat seyyiat› isteyen, nefs-i insaniyedir—ya istidat
ile, ya ihtiyar ile. Nas›l ki beyaz, güzel güneflin ziyas›ndan
baz› maddeler, siyahl›k ve taaffün al›r; o siyahl›k onun is-
tidad›na aittir. Fakat, o seyyiat› çok mesalihi tazammun
eden bir kanun-u ‹lâhî ile icat eden, yine Hak’t›r. Demek,
sebebiyet ve sual, nefistendir ki, mes’uliyeti o çeker.
Hakka ait olan halk ve icat ise, daha baflka güzel netice
ve meyveleri oldu¤u için, güzeldir, hay›rd›r.

‹flte, flu s›rdand›r ki, kisb-i fler, flerdir; halk-› fler, fler de-
¤ildir. Nas›l ki pek çok mesalihi tazammun eden bir ya¤-
murdan zarar gören tembel bir adam, diyemez “Ya¤mur
rahmet de¤il.” Evet, halk ve icatta bir flerr-i cüz’î ile be-
raber hayr-› kesir vard›r. Bir flerr-i cüz’î için hayr-› kesiri
terk etmek, flerr-i kesir olur. Onun için, o flerr-i cüz’î ha-
y›r hükmüne geçer. ‹cad-› ‹lâhîde fler ve çirkinlik yoktur;
belki, abdin kisbine ve istidad›na aittir.

Hem nas›l kader-i ‹lâhî netice ve meyveler itibar›yla
flerden ve çirkinlikten münezzehtir; öyle de, illet ve se-
bep itibar›yla dahi zulümden ve kubuhtan mukaddestir.
Çünkü, kader hakikî illetlere bakar, adalet eder; insanlar,
zahirî gördükleri illetlere hükümlerini bina eder, kaderin
ayn› adaletinde zulme düflerler. Meselâ, hâkim seni sir-
katle mahkûm edip, hapsetti. Hâlbuki, sen sâr›k de¤ilsin;
fakat, kimse bilmez gizli bir katlin var. ‹flte, kader-i ‹lâhî
dahi seni o hapisle mahkûm etmifl. Fakat, kader, o gizli 
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icat: vücuda getirme, yoktan var
etme.
ihtiyar: seçme, tercih.
illet: sebep, gaye.
iman: inanma, inanç.
istidat: kabiliyet, yetenek.
itibar›yla: ...a bakarak, nokta-i
nazar›ndan.
kader: Cenab-› Hakk›n her fleyi
olmadan önce takdir etmesi,
plânlamas›; takdir, ‹lâhî hüküm.
kader-i ‹lâhî: ‹lâhî kader, Allah’›n
kader kanunu.
kanun-u ‹lâhî: ‹lâhî kanun, ‹lâhî
irade.
katl: öldürme, katletme.
kesb: çal›flma, yapma.
kisb-i fler: flerri iflleme, yapma.
kubuh: çirkinlik, kabahat.
mahkûm: hüküm giymifl, hü-
kümlü.
mesalih: maslahatlar, faydalar.
mes’uliyet: sorumluluk.
mukaddes: kusur ve noksanlar-
dan uzak olan.
münezzeh: tenzih edilmifl, uzak.
nefis: kötü vas›flar› kendinde
toplayan, kötülü¤e sevk eden,
flehevî istekleri kamç›lay›p hay›rl›
ifllerden al›koyan güç.
nefs-i insaniye: insan›n kendisi.
netice: sonuç, semere.
rahmet: faydal› nimet.
r›za: raz› olma.
sâr›k: h›rs›z.
seyyiat: fenal›klar, kötülükler;
seyyieler.
sirkat: h›rs›zl›k, çalma.
sual: dileme, isteme.
fler: kötülük, fenal›k, günah.
flerr-i cüz’î: az miktardaki kötü-
lük, fenal›k, günah.
flerr-i kesir: pek büyük kötülük,
fenal›k.
fluur: anlay›fl, idrak, bilinç.
taaffün: çürüyüp kokuflma.
tazammun: ihtiva etme, içinde
bulundurma.
zahirî: görünen, görünürdeki.
ziya: ›fl›k.
zulüm: haks›zl›k, adaletsizlik.

abd: kul.
adalet: hakkaniyet, âdillik;
her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi.
bina etmek: dayama, dayan-
d›rma.
çirkinlik: güzel olmayan.
dua: yalvarma, yakar›fl, niyaz.

Hak: varl›¤› hak olan ve her
hakk›n sahibi olan Allah.
hakikî: gerçek.
hâkim: yarg›ç, kanun uygula-
yan kimse.
halk: yaratma, yarat›fl, icat.
halk-› fler: flerrin yarat›l›fl›,
flerri yaratma.

hay›r: güzellik, iyilik.
hayr-› kesir: içinde pek çok
hay›r ve fayda bulunan.
hükmüne: durumuna, yerine.
hüküm: bir konu hakk›nda
verilen karar.
icad-› ‹lâhî: Cenab-› Hakk›n
bir fleyi yaratmas›.



katlin için mahkûm edip adalet etmifl; hâkim ise, sen on-
dan masum oldu¤un sirkate binaen mahkûm etti¤i için
zulmetmifltir. ‹flte, fley-i vahitte iki cihetle kader ve icad-›
‹lâhînin adaleti ve insan kisbinin zulmü göründü¤ü gibi;
baflka fleyleri buna k›yas et. Demek, kader ve icad-› ‹lâhî
mebde ve münteha, as›l ve fer’, illet ve neticeler itibar›y-
la flerden ve kubuhtan ve zulümden münezzehtir.

E¤er  den i l se : “Madem cüz-i ihtiyarînin icada kabi-
liyeti yok, bir emr-i itibarî hükmünde olan kispten baflka
insan›n elinde bir fley bulunmuyor; nas›l oluyor ki,
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’da Hâl›k-› Semavat ve Arza kar-
fl›, insana asi ve düflman vaziyeti verilmifl, Hâl›k-› Arz ve
Semavat ondan azîm flikâyetler ediyor, o asi insana kar-
fl› abd-i mü’mine yard›m için Kendini ve melâikesini tah-
flit ediyor, ona azîm bir ehemmiyet veriyor?”

Elcevap : Çünkü küfür ve isyan ve seyyie, tahriptir,
ademdir. Hâlbuki, azîm tahribat ve hadsiz ademler, bir
tek emr-i itibarîye ve ademîye terettüp edebilir. Nas›l ki,
bir azîm sefinenin dümencisi vazifesinin adem-i ifas›yla,
sefine gark olup, bütün hademelerin netice-i sa’yleri ip-
tal olur; bütün o tahribat, bir ademe terettüp ediyor. Öy-
le de, küfür ve masiyet, adem ve tahrip nev’inden oldu-
¤u için, cüz-i ihtiyarî bir emr-i itibarî ile onlar› tahrik
edip, müthifl netaice sebebiyet verebilir. Zira, küfür çen-
dan bir seyyiedir; fakat, bütün kâinat› k›ymetsizlikle ve
abesiyetle tahkir ve delâil-i vahdaniyeti gösteren bütün
mevcudat› tekzip ve bütün tecelliyat-› esmay› tezyif oldu-
¤undan, bütün kâinat ve mevcudat ve esma-i ‹lâhiye 

abd-i mü’min: inanan kul.
abes: faydas›z, bofl ve manas›z.
adalet: hakkaniyet, âdillik.
adem: yokluk, hiçlik.
adem-i ifa: görevi yapamama.
as›l: birinci derecede önemli olan.
asi: isyan eden, karfl› gelen.
azîm: pek büyük.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cihetle: bak›m›ndan.
cüz-i ihtiyarî: Cenab-› Hak tara-
f›ndan insana verilen arzu ser-
bestli¤i; diledi¤i gibi hareket ede-
bilme kabiliyeti.
çendan: gerçekten.
delâil-i vahdaniyet: Allah’›n her
varl›ktaki birlik delilleri.
ehemmiyet: k›ymet, de¤er,
önem.
elcevap: cevap, cevaben.
emr-i ademî: bir fleyin yok olma-
s›na sebep olacak bir ifl.
emr-i itibarî: asl›nda olmad›¤›
hâlde var oldu¤u kabul edilen
emir, ifl.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
fer’: ikinci derecede önemli olan.
gark: batma, bat›rma.
hademe: hizmetçi, görevli.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hâkim: yarg›ç, kanun uygulayan
kimse.
Hâl›k-› Arz ve Semavat: göklerin
ve yerin yarat›c›s›, Allah.
hükmünde: durumunda, yerinde.
icad-› ‹lâhî: Cenab-› Hakk›n bir
fleyi yaratmas›.
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme.
illet: sebep.
iptal: hükümsüz b›rakma.
isyan: bafl kald›rma, karfl› gelme.
itibar›yla: bak›m›ndan, aç›s›ndan.
kabiliyet: yetenek, yeterlilik.
kader: Cenab-› Hakk›n her fleyi
olmadan önce takdir etmesi,
plânlamas›, olmufl ve olacak her
fleyi bilmesi.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar.
k›yas: karfl›laflt›rma, oranlama.
k›ymet: de¤er.
kisb: çal›flma; iflleme, yapma.
kubuh: çirkinlik, kabahat, kötü-
lük.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm.
küfür: Allah’› inkâr etme, inanç-
s›zl›k.
mahkûm: hüküm giymifl, hü-
kümlü.
masiyet: itaatsizlik, isyan, günah.
masum: suçsuz.
mebde: evvel, bafllang›ç.
melâike: melekler.

mevcudat: var olan her fley.
münezzeh: tenzih edilmifl,
uzak.
münteha: nihayet, son.
müthifl: dehfletli.
netaiç: neticeler, sonuçlar.
netice: sonuç.
netice-i sa’y: çal›flma ve gay-
retlerin neticesi.
nev: tür, çeflit, cins.
sefine: gemi.
seyyie: fenal›k, kötülük, gü-
nah.

sirkat: h›rs›zl›k, çalma.
fler: kötülük, fenal›k, günah.
fley-i vahit: bir tek fley, bir
mesele.
tahkir: afla¤›lama, hakaret.
tahribat: tahripler, y›k›p boz-
malar.
tahrik: harekete geçirme.
tahrip: harap etme, y›kma,
bozma.
tahflit: yard›m etme, destek-
leme.
tecelliyat-› esma: Cenab-›

Hakka ait isimlerin yarat›lm›fl-
lar, varl›klar üzerindeki tecel-
lileri, görüntüleri.
tekzip: yalanlama, inkâr et-
me.
terettüp: ait olma, icap etme,
gerekme.
tezyif: küçük görme, afla¤›la-
ma.
vazife: görev, ödev.
vaziyet: durum, durufl.
zira: çünkü.
zulüm: haks›zl›k, adaletsizlik.
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nam›na, Cenab-› Hak, kâfirden fledit flikâyet ve dehfletli
tehdidat etmek, ayn-› hikmettir ve ebedî azap vermek,
ayn-› adalettir.

Madem insan küfür ve isyanla tahribat taraf›na gidi-
yor; az bir hizmetle pek çok iflleri yapar. Onun için, ehl-i
iman, onlara karfl› Cenab-› Hakk›n inayet-i azîmine
muhtaçt›r. Çünkü, on kuvvetli adam bir evin muhafaza-
s›n› ve tamirat›n› deruhte etse, haylaz bir çocu¤un o ha-
neye atefl vermeye çal›flmas›na karfl›, o çocu¤un velisine,
belki padiflah›na müracaata, yalvarmaya mecbur olmas›
gibi; mü’minlerin de, böyle edepsiz ehl-i isyana karfl› da-
yanmak için, Cenab-› Hakk›n çok inayat›na muhtaçt›rlar.

Elhâs › l : E¤er kader ve cüz-i ihtiyarîden bahseden
adam ehl-i huzur ve kemal-i iman sahibi ise, kâinat› ve
nefsini Cenab-› Hakka verir, Onun tasarrufunda bilir. O
vakit hakk› var, kaderden ve cüz’î ihtiyarîden bahsetsin.
Çünkü, madem nefsini ve her fleyi Cenab-› Hak’tan bilir.
O vakit, cüz-i ihtiyarîye istinat ederek mes’uliyeti deruh-
te eder, seyyiata merciiyeti kabul edip Rabbini takdis
eder, daire-i ubudiyette kal›p teklif-i ‹lâhiyeyi zimmetine
al›r. Hem, kendinden sudûr eden kemalât ve hasenat ile
gururlanmamak için kadere bakar, fahir yerine flükreder.
Bafl›na gelen musibetlerde kaderi görür, sabreder.

E¤er kader ve cüz-i ihtiyarîden bahseden adam ehl-i
gaflet ise, o vakit kaderden ve cüz-i ihtiyarîden bahse
hakk› yoktur. Çünkü, nefs-i emmaresi, gaflet veya dalâ-
let saikas›yla kâinat› esbaba verip, Allah’›n mal›n› onlara 
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haylaz: yaramaz.
inayat: lütuflar, iyilikler, yard›m-
lar.
inayet-i azîm: sonsuz yard›m,
destek.
istinat: dayanma, güvenme, iti-
mat etme.
isyan: bafl kald›rma, karfl› gelme,
itaatsizlik.
kader: Cenab-› Hakk›n her fleyi
olmadan önce takdir etmesi,
plânlamas›.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
kemalât: iyilikler, kemaller.
kemal-i iman: tam ve mükem-
mel iman.
küfür: Allah’› inkâr etme, inanç-
s›zl›k.
mecbur: bir ifli yapma zorunda
kalm›fl.
merciiyet: dönüfl yeri, ç›k›fl yeri.
mes’uliyet: sorumluluk.
muhafaza: koruma, saklama.
muhtaç: ihtiyac› olan.
musibet: felâket, belâ.
mü’min: iman eden, inanan.
müracaat: bafl vurma.
nefis: insan›n kendisi, öz varl›k.
nefs-i emmare: kötülü¤ü emre-
den nefis.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
saika: sebep.
seyyiat: seyyieler, kötülükler, gü-
nahlar.
sudûr: meydana ç›kma.
fledit: fliddetli.
flikâyet: yak›nma.
flükretmek : nimet ve iyili¤in sa-
hibini tan›ma ve ona karfl› minnet
duygusunu ifade etmek.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
takdis: yüceltme, mukaddeslefl-
tirme.
tasarruf: kullan›m hakk›.
tehdidat: tehditler.
teklif-i ‹lâhiye: Allah’›n teklif ve
emirleri.
vakit: zaman.
velî: sahip, bir çocuk veya kad›-
n›n durumundan sorumlu olan
kimse.
zimmet: üstlenme, sahip ç›kma.

ayn-› adalet: adaletin tâ ken-
disi.
ayn-› hikmet: hikmetin tâ
kendisi.
azap: fliddetli ceza.
Cenab-› Hak: fleref ve azamet
sahibi yüce Allah.
cüz-i ihtiyarî: arzu serbestli-
¤i; diledi¤i gibi hareket ede-
bilme kabiliyeti.
daire-i ubudiyet: kulluk da-
iresi.

dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lma, bat›la yönelme.
dehfletli: ürkütücü, korku ve-
rici.
deruhte: üstüne alma, üst-
lenme.
ebedî: sonu olmayan, sürekli.
edepsiz: terbiyesiz, ahlâks›z.
ehl-i gaflet: dünyaya dald›¤›
için ahiretin fark›nda olma-
yan.
ehl-i huzur: huzur sahipleri.

ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
ehl-i isyan: isyan edenler,
bafl kald›ranlar.
elhâs›l: sonuç olarak, özetle.
esbap: nedenler, sebepler.
fahir: gururlanma, kibirlen-
me.
gaflet: Allah’tan uzaklafl›p
nefsinin arzular›na dalma.
hak: pay.
hane: ev, mesken.
hasenat: güzellikler, iyilikler.



taksim eder; kendini de kendine temlik eder. Fiilini ken-
dine ve esbaba verir; mes’uliyeti ve kusuru kadere hava-
le eder. O vakit, nihayette Cenab-› Hakka verilecek olan
cüz-i ihtiyarî ve en nihayette medar-› nazar olacak olan
kader bahsi manas›zd›r. Yaln›z, bütün bütün onlar›n hik-
metine z›t ve mes’uliyetten kurtulmak için bir desise-i
nefsiyedir.

‹kinci Mebhas
Ehl-i ilme mahsus, (HAfi‹YE) ince bir tetkik-i ilmîdir.

E¤er  desen : “Kader ile cüz-i ihtiyarî nas›l tevfik edi-
lebilir?”

Elcevap : Yedi vecihle.

• Birincisi: Elbette kâinat›n intizam ve mizan lisan›yla
hikmet ve adaletine flahadet etti¤i bir Âdil-i Hakîm, in-
san için medar-› sevap ve ikap olacak, mahiyeti meçhul
bir cüz-i ihtiyarî vermifltir. O Âdil-i Hakîm’in pek çok hik-
metini bilmedi¤imiz gibi, flu cüz-i ihtiyarînin kaderle na-
s›l tevfik edildi¤ini bilmedi¤imiz, olmamas›na delâlet et-
mez.

• ‹kincisi: Bizzarure herkes kendisinde bir ihtiyar
hisseder; o ihtiyar›n vücudunu vicdanen bilir. Mevcuda-
t›n mahiyetini bilmek ayr›d›r, vücudunu bilmek ayr›d›r.

adalet: hakkaniyet ve do¤ruluk.
Âdil-i Hakîm: hikmet ve adaletle
ifl görüp tasarruf eden, Allah.
bahis: konu.
bizzarure: zarurî olarak, mecbu-
ren.
Cenab-› Hak: fleref ve azamet sa-
hibi yüce Allah.
cüz-i ihtiyarî: arzu serbestli¤i; di-
ledi¤i gibi hareket edebilme kabi-
liyeti; irade, seçim gücü.
delâlet: iflaret, delil olma, göster-
me.
desise-i nefsiye: nefse ait aldat-
maca.
ehemmiyet: pek önemli olma,
de¤erlilik.
ehl-i ilim: ilim sahipleri.
esbap: nedenler, sebepler.
fiil: davran›fl, hareket.
hafliye: dipnot.
havale: bir ifli veya bir fleyi baflka
birine b›rakma, üstüne b›rakma.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal› ve tam
yerli yerinde olmas›; herkesin bil-
medi¤i gizli sebep.
hissetmek: alg›lamak.
ihtiyar: seçme, tercih kabiliyeti.
ikap: cezaland›rma.
intizam: düzgün olma, düzgün-
lük.
kader: Cenab-› Hakk›n her fleyi
olmadan önce takdir etmesi,
plânlamas›.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
kusur: eksiklik, noksan, kabahat.
lisan: dil.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, iç
yüzü.
mahsus: has, ait.
manas›z: anlams›z.
mebhas: k›s›m, bölüm.
meçhul: bilinmeyen.
medar-› nazar: göz önünde bu-
lundurulmas› gereken.
medar-› sevap: sevap ve hay›r
sebebi.
mes’uliyet: sorumluluk.
mesele-i akaid-i kelâmiye: itika-

da, imana ait meseleler.
mevcudat: yarat›lm›fl fleyle-
rin tamam›, varl›klar.
mizan: ölçü.
münazara: bir konu üzerinde
yap›lan tart›flma.
müflkül: güç, zor.
nihayet: en sonunda.

s›rr-› kader: kaderin s›rr›, ka-
derin hikmeti.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
taksim: paylaflt›rma.
temlik: mülk olarak verme.
tetkik-i ilmî: ilmî derinlik, in-
celik.
tevfik: ba¤daflt›rma.

ulema-i muhakkikîn: haki-
kati araflt›ran büyük âlimler.
vakit: zaman.
vecih: yön, flekil, cihet.
vicdanen: vicdan aç›s›ndan,
bak›m›ndan.
vücut: varl›k.
z›t: bir fleyin tersi, karfl›t.
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HAfi‹YE: Bu ‹kinci Mebhas, en derin ve en müflkül bir s›rr-› kader mese-
lesidir. Bütün ulema-i muhakkikînce en ehemmiyetli ve münazaral› bir
mesele-i akaid-i kelâmiyedir; Risale-i Nur tam halletmifl.



Çok fleyler var, vücudu bizce bedihî oldu¤u hâlde, mahi-
yeti bizce meçhul. ‹flte flu cüz-i ihtiyarî öyleler s›ras›na gi-
rebilir. Her fley malûmat›m›za münhas›r de¤ildir. Adem-i
ilmimiz, onun ademine delâlet etmez.

• Üçüncüsü: Cüz-i ihtiyarî, kadere münafi de¤il; belki,
kader ihtiyar› teyit eder. Çünkü, kader, ilm-i ‹lâhînin bir
nev’idir. ‹lm-i ‹lâhî, ihtiyar›m›za taallûk etmifl. Öyle ise,
ihtiyar› teyit ediyor, iptal etmiyor.

• Dördüncüsü: Kader, ilim nev’indendir. ‹lim, malûma
tâbidir. Yani, nas›l olacak, öyle taallûk ediyor. Yoksa, ma-
lûm, ilme tâbi de¤il. Yani, ilim desatiri, malûmu, haricî
vücut noktas›nda idare etmek için esas de¤il. Çünkü,
malûmun zat› ve vücud-u haricîsi, iradeye bakar ve kud-
rete istinat eder.

Hem, ezel, mazi silsilesinin bir ucu de¤il ki, eflyan›n
vücudunda esas tutulup ona göre bir mecburiyet tasav-
vur edilsin. Belki, ezel, mazi ve hâl ve istikbali birden tu-
tar, yüksekten bakar bir âyine-misaldir. Öyle ise, daire-i
mümkinat içinde uzan›p giden zaman›n mazi taraf›nda
bir uç tahayyül edip, ona “ezel” deyip, o ezel ilmine, efl-
yan›n tertiple girmesini ve kendisini onun haricinde te-
vehhüm etmesi, ona göre muhakeme etmek hakikat de-
¤ildir.

fiu s›rr›n keflfi için flu misale bak: Senin elinde bir
âyine bulunsa, sa¤ taraf›ndaki mesafe mazi, sol taraf›n-
daki mesafe müstakbel farz edilse, o âyine yaln›z muka-
bilini tutar. Sonra, o iki taraf› bir tertip ile tutar; ço¤unu 
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ilm-i ‹lâhî: Allah’›n sonsuz ilmi.
irade: karar verebilme gücü.
istikbal: gelecek, gelecek zaman.
istinat: dayanma.
kader: Cenab-› Hakk›n her fleyi
olmadan önce takdir etmesi,
plânlamas›.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, iç
yüzü.
malûm: bilinen.
malûmat: bilgiler.
mazi: geçmifl zaman.
mecburiyet: zorunluluk.
meçhul: bilinmeyen.
misal: örnek.
muhakeme: düflünme, ak›l yü-
rütme.
mukabil: karfl›, karfl›l›k.
münafi: z›t, ayk›r›.
münhas›r: s›n›rlanm›fl, s›n›rl›.
müstakbel: gelecek, gelecek za-
man.
nev’: çeflit, cins, tür.
silsile: birbirini takip eden fleyle-
rin meydana getirdi¤i s›ra.
taallûk: alâkal› olufl, ba¤l›l›k.
tâbi: ba¤l› bulunmak, ba¤l›l›k.
tahayyül: hayalinde canland›r-
ma.
tasavvur: düflünme, tasarlama.
tertip: düzen, nizam.
tevehhüm: gerçekte var olmaya-
n› var kabul etme.
teyit: destekleme, kuvvetlendir-
me.
vücud-u haricî: d›fl görünüflü.
vücut: varl›k.
zat: kifli, flah›s.

adem: yokluk.

adem-i ilim: ilmimiz ve bilgi-
miz dahilinde olmayan.

âyine: ayna.

âyinemisal: ayna gibi.

bedihî: aç›k ve ortada olan,
aflikâr.

cüz-i ihtiyarî: seçim gücü,
irade, diledi¤i gibi hareket
edebilme kabiliyeti.
daire-i mümkinat: kâinat,
imkân âlemi.
delâlet: iflaret, delil olma,
gösterme.
desatir: düsturlar, kaideler.

ezel: bafllang›c› olmayan geç-
mifl zaman.
farz: var sayma.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hâl: flimdiki zaman.
haricî: d›flar›ya ait, d›flla ilgili.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›.
ihtiyar: tercih, hür irade.



tutamaz. O âyine ne kadar afla¤› ise, o kadar az görür.
Fakat, o âyine ile yükse¤e ç›kt›kça, o âyinenin mukabil
dairesi genifllenir; git gide, bütün iki taraf mesafeyi bir-
den, bir anda tutar. ‹flte flu âyine, flu vaziyette onun irti-
sam›nda, o mesafelerde cereyan eden hâlât birbirine
mukaddem muahhar, muvaf›k muhalif denilmez.

‹flte, kader, ilm-i ezelîden oldu¤u için; ilm-i ezelî, hadi-
sin tabiriyle, manzar-› âlâdan, ezelden ebede kadar her
fley, olmufl ve olacak, birden tutar, ihata eder bir ma-
kam-› âlâdad›r. Biz ve muhakemat›m›z, onun haricinde
olamaz ki, mazi mesafesinde bir âyine tarz›nda olsun.

• Beflincisi: Kader, sebeple müsebbebe bir taallûku
var. Yani, flu müsebbep, flu sebeple vukua gelecek. Öyle
ise, denilmesin ki, “Madem filân adam›n ölmesi, filân va-
kitte mukadderdir; cüz-i ihtiyar›yla tüfek atan adam›n ne
kabahati var? Atmasayd›, yine ölecekti?”

Sua l : Niçin denilmesin?

Elcevap : Çünkü, kader onun ölmesini onun tüfe¤iy-
le tayin etmifltir. E¤er onun tüfek atmamas›n› farz etsen,
o vakit kaderin adem-i taallûkunu farz ediyorsun. O va-
kit ölmesini ne ile hükmedeceksin? Ya Cebrî gibi, sebe-
be ayr›, müsebbebe ayr› birer kader tasavvur etsen, ve-
yahut Mutezile gibi, kaderi inkâr etsen, Ehl-i Sünnet ve
Cemaati b›rak›p f›rka-i dâlleye girersin. Öyle ise, biz
ehl-i hak deriz ki, “Tüfek atmasayd›, ölmesi bizce meç-
hul.” Cebrî der: “Atmasayd› yine ölecekti.” Mutezile der:
“Atmasayd› ölmeyecekti.”

adem-i taallûk: alâkas›zl›k, alâ-
kas› bulunmama.
âyine: ayna.
Cebrî: Cebriye f›rkas›ndan olan.
cereyan: olma, meydana gelme.
cüz-i ihtiyarî: seçim gücü, irade,
diledi¤i gibi hareket edebilme ka-
biliyeti.
ebed: sonu olmayan gelecek za-
man, sonsuzluk.
ehl-i hak: hak yolunda olan; ehl-
i sünnet.
ehl-i sünnet ve cemaat: ‹slâm›
ilk günkü safl›¤›yla kabul edip, Hz.
Peygamberin sünnetinden ve yo-
lundan ayr›lmayanlar.
ezel: bafllang›c› olmayan geçmifl
zaman.
farz etme: var sayma.
filân: ismi belli olmayan özel is-
min yerini tutar.
f›rka-i dâlle: hak yoldan ayr›lm›fl
topluluk.
hadis: Peygamberimizin sözü,
emir ve hareketi.
hâlât: hâller, durumlar.
hariç: d›fl›nda.
hükmetmek: karar vermek.
ihata: kuflatma.
ilm-i ezelî: Cenab-› Hakk›n son-
suz ezelî ilmi.
inkâr: reddetme, inanmama.
irtisam: resmolma, resimleme.
kabahat: suç.
kader: Cenab-› Hakk›n her fleyi
olmadan önce takdir etmesi,
plânlamas›.
makam-› âlâ: en yüksek, yüce ve
kudsî makam.
manzar-› âlâ: en yüce ve kudsî
bak›fl yeri.
mazi: geçmifl zaman.
meçhul: bilinmeyen.
mesafe: uzakl›k.
muahhar: sonra olan, sonraki.
muhakemat: düflünmeler, ak›l
yürütmeler.
muhalif: ayk›r›l›k gösteren, uy-

mayan.
mukabil: karfl›, karfl›l›k.
mukaddem: zaman bak›m›n-
dan önde olan, önceki.
mukadder: Allah taraf›ndan
ezelde takdir olunmufl.
Mutezile: Emevîler devrinde
ortaya ç›kan, meseleleri s›rf
ak›lla izaha çal›flan, aklî esas-

lara dayanarak kul, fiilinin ya-
rat›c›s›d›r demekle kaderi in-
kâr yoluna giden ve hak mez-
heplerden ayr›lan itikadî bir
f›rka.
muvaf›k: uygun.
müsebbep: sebep olunarak
meydana getirilen.
sual: soru.

taallûk: alâka, ilgi.
tabir: ifade, söz.
tarz: flekil, biçim.
tasavvur: zihinde flekillendir-
me, tasarlama.
tayin: belirleme, belirli k›lma.
vakit: zaman.
vaziyet: durum, durufl.
vuku: meydana gelme.

758 | SÖZLERY‹RM‹ ALTINCI SÖZ



• Alt›nc›s›: (HAfi‹YE 1) Cüz-i ihtiyarînin üssülesas› olan
meyelân, Matüridîce bir emr-i itibarîdir, abde verilebilir.
Fakat, Efl’arî, ona mevcut nazar›yla bakt›¤› için, abde
vermemifl; fakat o meyelândaki tasarruf, Efl’ariyece bir
emr-i itibarîdir. Öyle ise, o meyelân, o tasarruf bir emr-i
nisbîdir; muhakkak bir vücud-u haricîsi yoktur. Emr-i iti-
barî ise, illet-i tamme istemez ki, illet-i tamme vücudu
için lüzum ve zaruret ve vücup ortaya girip, ihtiyar› ref’
etsin. Belki, o emr-i itibarînin illeti bir rüçhaniyet derece-
sinde bir vaziyet alsa, o emr-i itibarî sübut bulabilir. Öyle
ise, o anda onu terk edebilir. Kur’ân ona o anda diyebi-
lir ki, “fiu flerdir, yapma.”

Evet, e¤er abd, hâl›k-› ef’ali bulunsayd› ve icada iktida-
r› olsayd›, o vakit ihtiyar› ref’ olurdu. Çünkü ilm-i usul ve

hikmette, rónLƒoj rºnd rÖpénj rºnd Éne kaidesince mukarrerdir ki,

“Bir fley vacip olmazsa, vücuda gelmez.” Yani, illet-i
tamme bulunacak; sonra vücuda gelebilir. ‹llet-i tamme
ise, malülü, bizzarure ve bilvücup iktiza ediyor. O vakit
ihtiyar kalmaz.

E¤er  desen : Tercih bilâmüreccih muhaldir. (HAfi‹YE 2)

Hâlbuki, o emr-i itibarî dedi¤imiz kisb-i insanî, bazen
yapmak ve bazen yapmamak, e¤er mucip bir müreccih
bulunmazsa, tercih bilâmüreccih lâz›m gelir. fiu ise,
usul-ü kelâmiyenin en mühim bir esas›n› hedmeder.”
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gayet: çok, oldukça.
hakikat: gerçek, esas.
hâl›k-› ef’al: fiillerin ve hareketle-
rin yarat›c›s›.
hafliye: dipnot.
hedm: y›kma, çürütme.
icat: vücuda getirme, yoktan var
etme.
ihtiyar: seçim, tercih.
iktidar: güç, kabiliyet.
iktiza: gerektirme.
illet: sebep.
illet-i tamme: her hangi bir fleyin
var olmas› için gereken sebeple-
rin tamam›.
ilm-i usul ve hikmet: delillerden
hükmün nas›l ç›kar›laca¤›n› ö¤re-
ten ilim, ‹slâm›n mant›k metodo-
lojisi.
kaide: esas, kural.
kisb-i insanî: insan›n fiil ve ame-
li.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
mahsus: ait, bir fleye veya kifliye
has olan.
malül: illetin yani sebebin do¤ur-
du¤u sonuç; illetli.
Matüridî: bkz. fiah›s Bilgileri.
mevcut: var olan.
meyelân: meyletme, e¤ilim.
mucip: icap eden, gereken.
muhakkak: kesin.
muhal: imkâns›z, olmas› müm-
kün olmayan.
mukarrer: kararlaflt›r›lm›fl, kesin-
lik kazanm›fl.
müdakkik: inceden inceye dik-
katle araflt›ran.
mühim: önemli, ehemmiyetli.
müreccih: tercih ettiren sebep.
nazar: düflünme, dikkat.
ref’: kald›rma, hükümsüz b›rak-
ma.
rüçhaniyet: üstün olma hâli, üs-
tünlük.
sübut: sabit olma, gerçekleflme.
fler: kötü, çirkin.
tasarruf: kullan›m, hak.
tercih bilâmüreccih: hiçbir üs-
tünlük sebebi yokken birbirine
eflit iki fleyden birisini di¤erine
üstün tutma.
tereccüh: üstünlük, üstün gelme.
usul-i kelâmiye: kelâm ilminin
metodu; hikmet ve mant›k esas-
lar›yla, iman ve ‹slâmiyetin do¤-
rulu¤unu ve hakkaniyetini ispat
eden ilmin usulü, metodu.
üssülesas: sa¤lam temel.
vakit: vakit, zaman, an.
vaziyet: durum, hâl.
vücud-u haricî: d›fl görünüfl.
vücup: gerekme.
vücut: var olma, varl›k.
zaruret: zorunluluk, gereklilik.

abd: kul, insan.
âlim: ilim adam›.
bilâmüreccih: tercih ettiren
sebep olmaks›z›n.
bilvücup: olmas› gereken, va-
cip olan.
bizzarure: zarurî olarak, mec-
buren.
cüz-i ihtiyarî: seçim gücü,

irade, diledi¤i gibi hareket
edebilme kabiliyeti.
emr-i itibarî: hakikatte olma-
d›¤› hâlde var oldu¤u kabul
edilen emir, ifl.
emr-i nisbî: bir di¤erine göre
var oldu¤u kabul edilen ifl, ol-
gu.
ene: ben, benlik.

esas: kural, kaide.
Efl’arî: Ehl-i Sünnet itikad›na,
ayet ve hadislerle tercüman-
l›k edip yapt›¤› flerh ve izah-
larla büyük hizmet eden bir
hak mezhep.
Efl’ariye: Ebu’l-Hasan el-Efl’arî
taraf›ndan kurulan kelâm
mektebi; bu guruba mensup.

HAfi‹YE 1: Gayet müdakkik âlimlere mahsus bir hakikattir.
HAfi‹YE 2: Tereccüh ayr›d›r, tercih ayr›d›r; çok fark var.



Elcevap : Tereccüh bilâmüreccih muhaldir. Yani, mü-
reccihsiz, sebepsiz rüçhaniyet muhaldir. Yoksa, tercih bi-
lâmüreccih caizdir ve vakidir. ‹rade bir s›fatt›r; onun
fle’ni, böyle bir ifli görmektir.

E¤er  desen : “Madem katli halk eden Hak’t›r; niçin
bana katil denilir?”

Elcevap : Çünkü, ilm-i sarf kaidesince, ism-i fail, bir
emr-i nisbî olan mastardan müfltakt›r. Yoksa, bir emr-i
sabit olan hâs›l-› bilmastardan inflikak etmez. Mastar kis-
bimizdir; katil ünvan›n› da biz al›r›z. Hâs›l-› bilmastar,
Hakk›n mahlûkudur. Mes’uliyeti iflmam eden bir fley, hâ-
s›l-› bilmastardan müfltak k›l›nmaz.

• Yedincisi: ‹rade-i cüz’iye-i insaniye ve cüz-i ihtiyari-
yesi, çendan zay›ft›r, bir emr-i itibarîdir; fakat Cenab-›
Hak ve Hakîm-i Mutlak, o zay›f, cüz’î iradeyi, irade-i kül-
liyesinin taallûkuna bir flart-› adî yapm›flt›r. Yani, manen
der: “Ey abdim, ihtiyar›nla hangi yolu istersen, seni o
yolda götürürüm. Öyle ise mes’uliyet sana aittir.”

Teflbihte hata olmas›n, sen bir iktidars›z çocu¤u omzu-
na alsan, onu muhayyer b›rak›p, “Nereyi istersen seni
oraya götürece¤im” desen; o çocuk yüksek bir da¤› iste-
di, götürdün. Çocuk üflüdü yahut düfltü. Elbette, “Sen is-
tedin” diyerek itap edip, üstünde bir tokat vuracaks›n. ‹fl-
te, Cenab-› Hak, Ahkemü’l-Hâkimîn, nihayet zaafta
olan abdin iradesini bir flart-› adî yap›p, irade-i külliyesi
ona nazar eder.

abd: kul, mahlûk, insan.
Ahkemü’l-Hâkimîn: Hâkimlerin
Hâkimi Allah.
caiz: mümkün, olabilir.
Cenab-› Hak: fleref ve azamet sa-
hibi yüce Allah.
cüz-i ihtiyariye: diledi¤i gibi ha-
reket edebilme kabiliyeti.
cüz’î: az, pek az.
çendan: gerçekten, her ne kadar.
emr-i itibarî: hakikatte olmad›¤›
hâlde var oldu¤u kabul edilen
emir, ifl.
emr-i nisbî: nispet ve k›yaslama
ile kabul edilen ifl, olgu.
emr-i sabit: sabitleflmifl, kesinlefl-
mifl, yerleflmifl ‹lâhî kanunlar,
emirler.
Hak: varl›¤› hak olan ve her hak-
k›n sahibi olan Allah.
Hakîm-i Mutlak: Sonsuz hikmet
sahibi ve her fleyi gayeli ve fay-
dal› yaratan Allah.
halk: yaratma, icat.
hâs›l-› bilmastar: gerçek tesir sa-
hibinden hâs›l olan fiil.
iktidar: güç, kabiliyet.
ilm-i sarf: sarf ilmi, gramer, dil
bilgisi.
inflikak: bölünme, ikiye ayr›lma.
irade: bir ifli yapma veya yapma-
ma konusunda karar verebilme
ve bu karar› yerine getirme gücü.
irade-i cüz’iye-i insaniye: Al-
lah’›n insanlara verdi¤i arzu ser-
bestli¤i.
irade-i külliye: küllî irade, Cenab-
› Hakk›n her fleye hâkim olan ira-
desi.
ism-i fail: eylemi yapan, özne.
iflmam: hafif olarak hissettirme.
itap: azarlama, cezaland›rma.
kaide: usul, kural.
katl: öldürme, katletme.
kesb: iflleme, yapma.
mahlûk: yarat›lm›fl, yarat›k.
manen: manevî olarak, maddî ol-
mayan.
mastar: çeflitli kiplerin türetildi¤i
as›l kelime.
mes’uliyet: mes’ul olma hâli, so-
rumluluk.
muhal: imkâns›z, olmas› müm-
kün olmayan.

muhayyer: seçme serbestli¤i
bulunan.
müreccih: tercih ettiren se-
bep.
müfltak: ifltiyakl›, arzulu; tü-
remifl.
nazar: bakma.
nihayet: son derece.

rüçhaniyet: Üstün olma hâli,
üstünlük.

s›fat: nitelik, vas›f.

flart-› adî: âdet olan flart, ba¤-
l›l›k gerekçesi, sebebi.

fle’n: özellik, yap›, gerek.

taallûk: alâkal› olufl, ba¤l›l›k.

tereccüh bilâmüreccih: hiç-
bir üstünlük sebebi olmaks›-
z›n birinin di¤erine üstün gel-
mesi, tercih edilmesi.
teflbih: benzetme.
vaki: ola¤an, do¤al.
zaaf: zay›fl›k, iktidars›zl›k,
kudretsizlik.
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Elhâs›l: Ey insan! Senin elinde gayet zay›f, fakat sey-
yiatta ve tahribatta eli gayet uzun ve hasenatta eli gayet
k›sa cüz-i ihtiyarî nam›nda bir iraden var. O iradenin bir
eline duay› ver ki, silsile-i hasenat›n bir meyvesi olan
Cennete eli yetiflsin ve bir çiçe¤i olan saadet-i ebediyeye
eli uzans›n. Di¤er eline isti¤far› ver ki, onun eli seyyiat-
tan k›sals›n ve o flecere-i mel’unenin bir meyvesi olan
zakkum-u Cehenneme yetiflmesin.

Demek, dua ve tevekkül meyelân-› hayra büyük bir
kuvvet verdi¤i gibi, isti¤far ve tevbe dahi meyelân-› flerri
keser, tecavüzat›n› k›rar.

Üçüncü Mebhas
Kadere iman, iman›n erkân›ndand›r. Yani, “Her fley

Cenab-› Hakk›n takdiriyledir.” Kadere delâil-i kat’iye o
kadar çoktur ki, had ve hesaba gelmez. Biz, basit ve za-
hir bir tarz ile, flu rükn-ü imaniyeyi, ne derece kuvvetli ve
genifl oldu¤unu, bir Mukaddeme ile gösterece¤iz.

Mukaddeme: Her fley vücudundan evvel ve vücudun-

dan sonra yaz›ld›¤›n› 
1mÚ/Ñoe mÜÉnà`pc≈/a s’pG ¢mùpHÉnj n’nh mÖrWnQ n’nh

gibi pek çok ayat-› Kur’âniye tasrih ediyor ve flu kâinat
denilen, Kudret’in kur’ân-› kebirinin ayat› dahi flu
hükm-ü Kur’ânîyi nizam ve mizan ve intizam ve tasvir ve
tezyin ve imtiyaz gibi ayat-› tekviniyesiyle tasdik ediyor.
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erkân: esaslar, kaideler.
had: s›n›r.
hasenat: iyilikler, iyi ameller.
hükm-ü Kur’ânî: Kur’ân’›n hük-
mü, Kur’ân’›n bildirmesi.
imtiyaz: ayr›cal›k, üstünlük.
intizam: düzgün olma, düzgün-
lük.
irade: bir ifl hakk›nda karar vere-
bilme ve bu karar› yerine getirme
gücü.
isti¤far: af dileme, tevbe etme.
kader: Cenab-› Hakk›n her fleyi
olmadan önce takdir etmesi,
plânlamas›.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kudret: Allah’›n bütün varl›klar›
çevreleyen ezelî kuvveti.
Kur’ân-› Kebir: Büyük Kur’ân-›
Kerîm.
mebhas: k›s›m, bölüm.
meyelân-› hay›r: hay›rlara, iyilik-
lere yönelme duygusu.
meyelân-› fler: kötülüklere yö-
nelme hissi.
mizan: ölçü.
mukaddeme: ön söz, bafllang›ç,
girifl.
nam: isim, ad.
nizam: düzen.
rükn-ü imaniye: iman›n esas›.
saadet-i ebediye: sonsuz mutlu-
luk.
seyyiat: seyyieler, kötülükler, gü-
nahlar.
silsile-i hasenat: iyilikler ve gü-
zellikler zinciri.
flecere-i mel’une: lânetlenmifl,
yasaklanm›fl a¤aç.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
takdir: ‹lâhî hüküm.
tarz: biçim, flekil.
tasdik: do¤rulama.
tasrih: aç›kça bildirme.
tasvir: bir fleyi yaz›yla veya bafl-
ka ifade tarzlar›yla anlatma.
tecavüzat: sald›r›lar, tecavüzler.
tevbe: ifllenmifl bir günahtan pifl-
manl›k duyup Allah’tan af dileme.
tevekkül: kendine ait vazifeyi
yapt›ktan sonra neticeyi Allah’tan
bekleme.
tezyin: süsleme, ziynetlendirme.
vücut: varl›k.
zahir: görünen, aç›k.
zakkum-u Cehennem: Cehen-
nemde bir a¤ac›n ismi, ac› mey-
vesi.

ayat: Kur’ân ayetleri.
ayat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
ayetleri.
ayat-› tekviniye: yarat›l›fl de-
lilleri, iflaretleri.

Cenab-› Hak: fleref ve azamet
sahibi yüce Allah.

cüz-i ihtiyarî: Cenab-› Hak ta-
raf›ndan insana verilen arzu

serbestli¤i; diledi¤i gibi hare-
ket edebilme kabiliyeti.
delâil-i kat’iye: kesin, flüphe-
siz deliller.
elhâs›l: sonuç olarak, özetle.

1. Yafl ve kuru ne varsa apaç›k bir kitapta yaz›lm›flt›r. (En’am Suresi: 59.)



Evet, flu kâinat kitab›n›n manzum mektubat› ve mev-
zun ayat› flahadet eder ki, her fley yaz›l›d›r.

Amma, vücudundan evvel her fley mukadder ve yaz›l›
oldu¤una delil, bütün mebadi ve çekirdekler ve mekadir
ve suretler birer flahittir. Zira, her bir tohum ve çekirdek-
ler, “kâf nun tezgâh›”ndan ç›kan birer lâtif sandukçad›r
ki, kaderle tersim edilen bir fihristecik ona tevdi edilmifl-
tir ki; Kudret, o kaderin hendesesine göre zerrat› istih-
dam edip, o tohumcuklar üstünde koca mu’cizat-› kudre-
ti bina ediyor. Demek, bütün a¤ac›n bafl›na gelecek, bü-
tün vak›at› ile, çekirde¤inde yaz›l› hükmündedir. Zira to-
humlar maddeten basittir, birbirinin ayn›d›r, maddeten
bir fley yoktur.

Hem her fleyin miktar-› muntazamas›, kaderi vaz›han
gösterir. Evet, hangi zîhayata bak›lsa, görünüyor ki, ga-
yet hikmetli ve sanatl› bir kal›ptan ç›km›fl gibi bir miktar,
bir flekil var ki; o miktar›, o sureti, o flekli almak, ya ha-
rika ve nihayet derecede e¤ri bü¤rü maddî bir kal›p bu-
lunmal›, veyahut kaderden gelen mevzun, ilmî bir kal›b-›
manevî ile kudret-i ezeliye o sureti, o flekli biçip giydiri-
yor. Meselâ, sen flu a¤aca, flu hayvana dikkat ile bak ki,
camit, sa¤›r, kör, fluursuz, birbirinin misli olan zerreler,
onun neflvünemas›nda hareket eder. Baz› e¤ri bü¤rü hu-
dutlarda, meyve ve faydalar›n yerini tan›r, görür, bilir gi-
bi durur, tevakkuf eder. Sonra, baflka bir yerde, büyük bir
gayeyi takip eder gibi yolunu de¤ifltirir. Demek kaderden
gelen miktar-› manevînin ve o miktar›n emr-i manevîsiy-
le zerreler hareket ederler.

ayat: iflaretler, deliller.
camit: sert, kat› madde; cans›z.
delil: iflaret, bürhan.
emr-i manevî: manevî emir; ‹lâhî
kanun.
fihristecik: küçük özet.
gaye: maksat, amaç.
hendese: hesap; flekil bilgisi.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal› ve tam
yerli yerinde olmas›.
hudut: uçlar, bucaklar.
hükmünde: durumunda, yerinde.
istihdam: bir hizmette kullanma.
kader: Cenab-› Hakk›n her fleyi
olmadan önce takdir etmesi,
plânlamas›. Olmufl ve olacak her
fleyi bilmesi.
kâf nun: Arapça “kün=ol” emrinin
Türkçe harflerle belirtilmesi.
kâf nun tezgâh›: Cenab-› Hakk›n
“Ol!” emriyle varl›klar› yaratmas›.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün varl›klar.
kal›b-› manevî: Kudret-i Ezeliye
taraf›ndan yarat›lan eflyan›n geli-
flerek ald›¤› flekil, ölçü.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
kudret-i ezeliye: ezele ait kud-
ret, bafllang›c› olmayan sonsuz
‹lâhî kudret.
lâtif: güzel, nazik, narin.
manzum: tanzim edilmifl, düzen-
lenmifl.
mebadi: tohum.
mekadir: miktarlar, ölçüler.
mektubat: mektuplar, yaz›lar.
mevzun: ölçülü, vezinli.
miktar-› manevî: manevî ölçü,
miktar.
miktar-› muntazama: ölçülü
miktar.
misil: benzer, efl.

mu’cizat-› kudret: kudret
mu’cizeleri.
mukadder: Allah taraf›ndan
ezelde takdir olunmufl, kader.
neflvünema: geliflme, yay›l-
ma.
nihayet: son derece.
sandukça: küçük sand›k.

suret: biçim, görünüfl, flekil.
flahadet: flahitlik, aç›k iflaret.
flahit: tan›k.
fluur: anlay›fl, idrak.
tersim: resimleme.
tevakkuf: ilgili olma, ba¤l› ol-
ma.
tevdi: emanet olarak b›rak-

ma.
vak›at: olaylar.
vaz›han: aç›k olarak, aç›kça.
vücut: var olma, varl›k.
zerrat: zerreler, parçac›klar;
en küçük parça.
zîhayat: hayat sahibi, canl›lar.
zira: çünkü, onun için.
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Madem maddî ve görünecek eflyada bu derece kade-
rin tecelliyat› var; elbette, eflyan›n mürur-u zamanla giy-
dikleri suretler ve ettikleri harekât ile hâs›l olan vaziyet-
ler dahi, bir intizam-› kadere tâbidir. Evet, bir çekirdekte
hem bedihî olarak, irade ve evamir-i tekviniyenin ünvan›
olan Kitab-› Mübin’den haber veren ve iflaret eden, hem
nazarî olarak emir ve ilm-i ‹lâhînin bir ünvan› olan
‹mam-› Mübin’den haber veren ve remzeden iki kader
tecellisi var.

Bedihî kader ise, o çekirde¤in tazammun etti¤i a¤ac›n
maddî keyfiyat ve vaziyetleri ve hey’etleridir ki, sonra
göz ile görünecek.

Nazarî ise, o çekirdekte ondan halk olunacak a¤ac›n
müddet-i hayat›ndaki geçirece¤i tav›rlar, vaziyetler, flekil-
ler, hareketler, tesbihatlard›r ki, tarihçe-i hayat nam›yla
tabir edilen vakitbevakit de¤iflen tav›rlar, vaziyetler, flekil-
ler, fiiller, o a¤ac›n dallar›, yapraklar› gibi intizaml› birer
kaderî miktar› vard›r.

Madem en adî ve basit eflyada, böyle, kaderin tecelli-
si var. Elbette, umum eflyan›n vücudundan evvel yaz›l› ol-
du¤unu ifade eder ve az bir dikkatle anlafl›l›r.

fiimdi, vücudundan sonra her fleyin sergüzeflt-i hayat›
yaz›ld›¤›na delil ise, âlemde Kitab-› Mübin ve ‹mam-› Mü-
bin’den haber veren bütün meyveler ve Levh-i Mah-
fuz’dan haber veren ve iflaret eden insandaki bütün kuv-
ve-i haf›zalar birer flahittir, birer emaredir.
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program›n›n kayd›.
intizam: düzgün ve ölçülü olma.
intizam-› kader: kaderin flaflmaz
ölçüleri.
irade: kudret.
kader: Cenab-› Hakk›n her fleyi
olmadan önce takdir etmesi,
plânlamas›. Olmufl ve olacak her
fleyi bilmesi.
kaderî: kaderin verdi¤i, kaderin
takdir etti¤i.
keyfiyat: nitelikler, özellikler.
Kitab-› Mübin: her hangi bir fle-
yin yarat›c›n›n ilmindeki plan ve
programa göre gerçekleflme, vü-
cut bulmas› kayd›; kâinattaki
olaylar› nizam ve intizam içinde
cereyan ettiren kudret kitab›.
kuvve-i haf›za: haf›za kabiliyeti;
haf›za.
Levh-i Mahfuz: her fleyin hayat›-
n›n Cenab-› Hak taraf›ndan yaz›l-
mas›.
müddet-i hayat: yaflam süresi.
mürur-u zaman: zaman›n geç-
mesi.
nam: ad, isim.
nazarî: uygulanmam›fl, yaln›z gö-
rüfl hâlinde bulunan, teorik.
remiz: iflaret; alâmet.
sergüzeflt-i hayat: hayat hikâye-
si.
suret: biçim, görünüfl, flekil.
flahit: kan›t, ispat edici.
tâbi: ba¤l› bulunma.
tabir: söz, deyim.
tarihçe-i hayat: bir fleyin veya
bir insan›n do¤umundan ölümü-
ne kadar bafl›ndan geçen fleyler.
tav›r: hâl, durum, vaziyet.
tazammun: içinde bulundurma.
tecelli: ortaya ç›kma, yans›ma,
görünme.
tecelliyat: görünmeler, yans›ma-
lar.
tesbihat: tesbihler, Cenab-› Hak-
k›n bütün noksan s›fatlardan
uzak ve bütün kemal s›fatlara sa-
hip oldu¤unu ifade eden sözler.
umum: hep, bütün.
ünvan: ad, isim; s›fat.
vakitbevakit: zaman zaman.
vaziyet: durum, hâl.
vücut: var olufl, varl›k.

âlem: kâinat; yarat›lan her
fley.
bedihî: aç›k olan, aflikâr; aç›k
ve ortada olan.
delil: iflaret, bürhan.
emare: ipucu, iflaret.
evamir-i tekviniye: yarat›l›fl
kanunlar›.

evvel: önce.
fiil: davran›fl, hareket.
halk: yaratma, icat.
harekât: hareketler.
hâs›l: meydana gelen.
hey’et: flekil, görünüfl.
ilm-i ‹lâhî: Allah’›n sonsuz il-
mi.

‹mam-› Mübin: gayp âlemi-
ne; yani geçmifl ve gelece¤e
bakan, zahirde görünen vü-
cuda de¤il; asla, nesle, köke
ve tohuma bakan ‹lâhî emrin
bir nevi ünvan›; her hangi bir
fleyin bütün özelliklerinin ya-
rat›c›n›n ilmindeki plan ve



Evet, her bir meyve, bütün a¤ac›n mukadderat-› haya-
t› onun kalbi hükmünde olan çekirde¤inde yaz›l›yor. ‹n-
san›n sergüzeflt-i hayat›yla beraber, k›smen âlemin hâdi-
sat-› maziyesi, kuvve-i haf›zas›nda öyle bir surette yaz›l›-
yor ki, güya hardal küçüklü¤ünde bu kuvvecikte, dest-i
kudret, kalem-i kaderiyle insan›n sahife-i a’malinden kü-
çük bir senet istinsah ederek, insan›n eline verip, dima-
¤›n›n cebine koymufl. Tâ, muhasebe vaktinde, onunla
hat›rlats›n; hem, tâ mutmain olsun. Ki, bu fenâ ve zeval
hercümercinde beka için pek çok âyineler var ki, Kadîr-i
Hakîm, zaillerin hüviyetlerini onlarda tersim edip, ibka
ediyor. Hem, beka için pek çok levhalar var ki, Hafîz-i
Alîm, fânîlerin manalar›n› onlarda yaz›yor.

Elhâs›l: Madem en basit ve en afla¤› derece-i hayat
olan nebatat hayat› bu derece kaderin nizam›na tâbidir;
elbette, en yüksek derece-i hayat olan hayat-› insaniye,
bütün teferruat›yla, kaderin mikyas›yla çizilmifltir ve kale-
miyle yaz›l›yor.

Evet, nas›l katreler buluttan haber verir, reflhalar su
menba›n› gösterir, senetler, cüzdanlar, bir defter-i kebirin
vücuduna iflaret ederler; öyle de, flu meflhudumuz olan,
zîhayatlardaki intizam-› maddî olan bedihî kader ve inti-
zam-› manevî ve hayatî olan nazarî kaderin reflhalar›,
katreleri, senetleri, cüzdanlar› hükmünde olan meyveler,
nutfeler, tohumlar, çekirdekler, suretler, flekiller, bilbeda-
he Kitab-› Mübin denilen irade ve evamir-i tekviniyenin
defterini ve ‹mam-› Mübin denilen ilm-i ‹lâhînin bir diva-
n› olan Levh-i Mahfuz’u gösterir.

âlem: kâinat, yarat›lan her fley.
âyine: ayna.
bedihî: aç›k olan, aflikâr.
beka: ebedîlik, sonsuzluk.
bilbedahe: aç›kça, aflikâr olarak.
defter-i kebir: kâinatta olmufl ve
olacak her fleyin yaz›l› oldu¤u
manevî defter.
derece-i hayat: hayat derecesi,
hayat mertebesi.
dest-i kudret: Kudret eli; Allah’›n
ezelî gücünün eli.
dima¤: beyin.
divan: kay›t defteri.
elhâs›l: netice itibar›yla, sonuç
olarak.
evamir-i tekviniye: yarat›l›fl ka-
nunlar›.
fânî: ölümlü, sonu olan.
fenâ ve zeval: sona erme, yok
olma.
güya: sanki.
hâdisat-› mazi: geçmiflteki olay-
lar.
Hafîz-i Alîm: beka için lâz›m olan
levhalara, fânîlerin manalar›n›
kaydedip, koruyan, h›fzeden Al-
lah.
hardal: küçük tohumlu ve yap-
raklar› yenen bir bitki.
hayat-› insaniye: insan hayat›.
hayatî: hayata dair.
hercümerç: darmada¤›n›k, kar-
makar›fl›k, allak bullak.
hükmünde: durumunda, yerinde.
hüviyet: as›l, mahiyet.
ibka: devaml› k›lma, sürekli k›l-
ma.
ilm-i ‹lâhî: Allah’›n sonsuz ilmi.
‹mam-› Mübin: gayp âlemine;
yani geçmifl ve gelece¤e bakan,
zahirde görünen vücuda de¤il; as-
la, nesle, köke ve tohuma bakan
‹lâhî emrin bir nevi ünvan›.
intizam-› maddî: maddî düzen
ve tertiplilik.
intizam-› manevî: manevî düzen
ve ölçü.
irade: kudret.
istinsah: nüshas›n› yazma, örne-
¤ini ç›karma.
kader: Cenab-› Hakk›n her fleyi
olmadan önce takdir etmesi,
plânlamas›.
Kadîr-i Hakîm: her fleyi hikmetle
yaratan ve her fleye kudreti ye-
ten, Allah.
kalem-i kader: kader kalemi; Al-
lah’›n olmufl ve olacak her fleyi
önceden bilip yazmas›.
katre: damla.
k›smen: k›smî olarak; baz› ba-
k›mdan, baz› yönden.
Kitab-› Mübin: kâinattaki olaylar›
nizam ve intizam içinde cereyan
ettiren kudret kitab›.

kuvve: kabiliyet; güç.
kuvve-i haf›za: haf›za kabili-
yeti; haf›za.
levha: manevî tablo.
Levh-i Mahfuz: her fleyin ha-
yat›n›n Cenab-› Hak taraf›n-
dan yaz›lmas›.
mana: mahiyet, as›l.
menba: kaynak.
meflhut: görünen, flahit olu-
nan.
mikyas: ölçü.

muhasebe vakti: insan›n ifl-
ledi¤i her fleyden hesaba çe-
kilece¤i zaman.
mukadderat-› hayat: Allah’›n
takdir etti¤i hayat; kader.
mutmain: emin, flüphesi ol-
mayan; tatmin olan.
nazarî: uygulanmam›fl, orta-
ya ç›kmam›fl olan.
nebatat: bitkiler.
nizam: kural, kanun.
nutfe: döl suyu, meni, sperm.
reflha: s›z›nt›, damla.

sahife-i a’mal: amel sayfas›;
insan›n yapt›¤› her fleyin yaz›-
l› oldu¤u manevî defter.
senet: kay›t, evrak.
sergüzeflt-i hayat: hayat hi-
kâyesi.
suret: biçim, görünüfl, flekil.
tâbi: ba¤l› olan, uyan.
teferruat: ayr›nt›lar, detaylar.
tersim: resimleme.
vücut: var olufl, varl›k.
zail: zeval bulan, yok olan.
zîhayat: hayat sahibi, canl›lar.
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Netice-i meram: Madem bilmüflahede görüyoruz ki,
her bir zîhayat›n neflvünema zaman›nda zerreleri e¤ri
bü¤rü hudutlara gider, durur; zerreler yolunu de¤ifltirir; o
hudutlar›n nihayetlerinde birer hikmet, birer fayda, birer
maslahat› semere verirler. Bilbedahe, o fleyin miktar-› sû-
rîsi, bir kader kalemiyle tersim edilmifltir. ‹flte, meflhut,
bedihî kader, o zîhayat›n manevî hâlât›nda dahi bir kader
kalemiyle çizilmifl muntazam meyvedar hudutlar›, niha-
yetleri var oldu¤unu gösterir. Kudret mastard›r, kader
mistard›r. Kudret, o maani kitab›n›, o mistar üstünde ya-
zar.

Madem maddî ve manevî kader kalemiyle tersim edil-
mifl müsmir hudutlar, hikmetli nihayetler oldu¤unu
kat’iyen anl›yoruz; elbette, her bir zîhayat›n müddet-i ha-
yat›nda geçirece¤i ahval ve etvar›, o kaderin kalemiyle
tersim edilmifl. Çünkü, sergüzeflt-i hayat›, bir intizam ve
mizan ile cereyan ediyor; suretler de¤ifltiriyor, flekiller al›-
yor. Madem böyle umum zîhayatta kalem-i kader hü-
kümrand›r; elbette âlemin en mükemmel meyvesi ve ar-
z›n halifesi ve emanet-i kübran›n hamili olan insan›n ser-
güzeflt-i hayatiyesi, her fleyden ziyade, kaderin kanunu-
na tâbidir.

E¤er desen: “Kader bizi böyle ba¤lam›fl, hürriyetimi-
zi selp etmifltir. ‹nbisat ve cevelâna müfltak olan kalp ve
ruh için, kadere iman bir a¤›rl›k, bir s›k›nt› vermiyor mu?”

Elcevap: Kat’a ve asla! S›k›nt› vermedi¤i gibi, niha-
yetsiz bir hiffet, bir rahatl›k ve ruhureyhan› veren ve em-
nüeman› temin eden bir sürur, bir nur veriyor. Çünkü, 
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kader: Cenab-› Hakk›n her fleyi
olmadan önce takdir etmesi,
plânlamas›.
kalem-i kader: kader kalemi, Al-
lah’›n olacak hâdiseleri olmadan
önce bilip yazmas›, takdir etmesi.
kat’a: hiçbir vakit, asla.
kat’iyen: kesin olarak, kesinlikle.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti
maani: manalar.
manevî hâlât: manevî hâller.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
maslahat: fayda.
mastar: bir fleyin sudûr etti¤i
(ç›kt›¤›) kaynak.
meflhut: görünen, flahit olunan.
meyvedar: meyve veren, verimli.
miktar-› sûrî: görünen ölçüler.
mistar: bir fleyin kayna¤›ndan
ç›kmas›na yarayan alet, (bir çefl-
menin suyunun bulundu¤u yer
mastar, muslu¤u ise mistard›r.)
mizan: ölçü, mikyas.
muntazam: düzenli ve ölçülü.
müddet-i hayat: ömür müddeti,
yaflam süresi.
mükemmel: olgun, tam, kâmil.
müsmir: semere veren, meyve
veren, netice veren.
müfltak: ifltiyakl›, arzulu.
neflvünema: geliflme, yay›lma,
olgunlaflma.
netice-i meram: istenilen netice;
sonuç.
nihayet: son, en sonunda; netice.
nihayetsiz: sonsuz.
nur: par›lt›, parlakl›k, ›fl›k.
ruh: can, canl›l›k; insan ve hay-
vanlardaki dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan gayr-i mad-
dî cevher, manevî varl›k.
ruhureyhan: hofl ve güzel koku.
selp: zorla alma; ortadan kald›r-
ma.
semere: netice, sonuç; meyve.
sergüzeflt-i hayat: hayat hikâye-
si.
sergüzeflt-i hayatiye: hayat ma-
ceras›, yaflananlar.
suret: biçim, görünüfl, flekil, re-
sim.
sürur: sevinç, mutluluk, nefle.
tâbi: ba¤l› bulunan.
temin: sa¤lama.
tersim: resmini çizme, resimle-
me.
umum: hep, bütün, genel.
zerre: en küçük parça, parçac›k.
zîhayat: hayat sahibi, canl›lar.
ziyade: çok, fazla.

ahval: hâller, durumlar.
âlem: kâinat, bütün yarat›l-
m›fllar.
arz: yeryüzü.
bedihî: aç›k olan, aflikâr.
bilbedahe: aç›kça, aflikâr ola-
rak.
bilmüflahede: görerek, flahit
olarak.
cereyan: olma, meydana gel-
me.
cevelân: dolaflma, gezinme.

emanet-i kübra: en büyük
emanet (da¤›n tafl›n a¤›rl›¤›n-
dan çekinip ancak insan›n
omuzlad›¤› ‹lâhî emirler), so-
rumluluk.

emnüeman: tam bir emniyet
ve korkusuzluk.

etvar: hâl ve hareketler, ta-
v›rlar.

hâlât: hâller, durumlar.

halife: yeryüzünde sorumlu
olarak yarat›lan, vekil, insan.

hamil: yüklenmifl, üzerinde
olan, sahip.
hiffet: hafiflik, rahatl›k.
hikmet: her fleyin belirli ga-
yelere yönelik olarak, manal›
ve tam yerli yerinde olmas›.
hudut: hudutlar, s›n›rlar.
hükümran: hüküm ve salta-
nat sürme.
inbisat: yay›lma, aç›lma.
intizam: düzgün olma, dü-
zenli olma.



insan kadere iman etmezse, küçük bir dairede cüz’î bir
serbestiyet, muvakkat bir hürriyet içinde, dünya kadar
a¤›r bir yükü, bîçare ruhun omzunda tafl›maya mecbur-
dur. Çünkü, insan bütün kâinatla alâkadard›r, nihayetsiz
makas›d ve metalibi var; kudreti, iradesi, hürriyeti mil-
yondan birisine kâfi gelmedi¤i için, çekti¤i manevî s›k›n-
t› a¤›rl›¤›, ne kadar müthifl ve muvahhifl oldu¤u anlafl›l›r.
‹flte kadere iman, bütün o a¤›rl›¤› kaderin sefinesine atar,
kemal-i rahat ile, ruh ve kalbin kemal-i hürriyetiyle ke-
malât›nda serbest cevelân›na meydan veriyor. Yaln›z
nefs-i emmarenin cüz’î hürriyetini selp eder ve firavuni-
yetini ve rububiyetini ve keyfemayefla hareketini k›rar.

Kadere iman o kadar lezzetli, saadetlidir ki, tarif edil-
mez. Yaln›z, flu temsil ile o lezzete ve o saadete bir ifla-
ret edece¤iz. fiöyle ki:

‹ki adam bir padiflah›n payitaht›na giderler, o padifla-
h›n mahall-i garaip olan has saray›na girerler. Biri padi-
flah› bilmez, o yerde gas›bâne, sâr›kane tavattun etmek
ister. Fakat, o bahçe, o saray›n iktiza ettikleri idare ve
tedbir ve varidat ve makinelerini ifllettirmek ve garip
hayvanat›n erzak›n› vermek gibi zahmetli külfetleri gö-
rür, mütemadiyen ›zt›rap çeker. O Cennet gibi bahçe,
bafl›na bir Cehennem gibi oluyor. Her fleye ac›yor. ‹dare
edemiyor. Teessüfle vaktini geçirir. Sonra da, o h›rs›z
edepsiz adam, tedip suretiyle hapse at›l›r. ‹kinci adam
padiflah› tan›r; padiflaha kendini misafir bilir. Bütün o
bahçede, o sarayda olan ifller, bir nizam-› kanunla cere-
yan etti¤ini, her fley bir programla, kemal-i sühuletle 

alâkadar: ilgili, iliflkili.
bîçare: çaresiz.
cereyan: olma, meydana gelme.
cevelân: dolaflma, gezinme.
cüz’î: az, pek az.
edepsiz: edepten, terbiyeden
yoksun.
erzak: r›z›klar, yiyecekler.
firavuniyet: isyankârl›kla Allah’›
tan›mama, kendisini ilâh olarak
gösterme, firavunlaflma.
gas›bâne: hakk› olmayan fleyi
alarak, gasp ederek.
has: hususî, özel.
hürriyet: serbestiyet.
›zt›rap: afl›r› elem, azap, s›k›nt›.
idare: yönetme, yürütme.
iktiza: gerektirme.
irade: bir fleyi yapma veya yap-
mama konusunda karar verebil-
me ve bu karar› yerine getirebil-
me gücü.
kader: Cenab-› Hakk›n her fleyi
olmadan önce takdir etmesi,
plânlamas›.
kâfi: yeterli.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, varl›klar.
kemalât: faziletler, iyilikler, mü-
kemmellikler.
kemal-i hürriyet: tam ve mü-
kemmel hürriyet.
kemal-i rahat: tam bir rahatl›k.
kemal-i sühulet: tam ve mü-
kemmel bir kolayl›k.
keyfemayefla: kendi keyfince,
bafl›bofl.
kudret: güç, kuvvet.
külfet: zahmet, zorluk.
mahall-i garaip: garipliklerle do-
lu, hayret edilecek yerler.
makas›d: maksatlar, gayeler.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
metalip: istekler, arzular.
muvahhifl: dehflet veren, korku-
tucu.
muvakkat: geçici.
mütemadiyen: sürekli olarak,
devaml›.
nefs-i emmare: insan› kötülü¤e
sürükleyen nefis, insana kötü ve
günah olan ifllerin yap›lmas›n›
emreden nefis.
nihayetsiz: sonsuz.
nizam-› kanun: kanun gere¤i,

düzeni, disiplini.
payitaht: makam.
ruh: insan ve hayvanlardaki
dirilik kayna¤›, hayat›n teme-
li ve sebebi olan gayr-i maddî
cevher, manevî varl›k.
rububiyet: Cenab-› Allah’›n
her zaman, her yerde, her

mahlûka muhtaç oldu¤u fley-
leri vermesi, terbiye edicili¤i.
saadet: mutluluk, bahtiyarl›k.
sâr›kane: h›rs›zcas›na.
sefine: gemi.
selp: zorla alma; ortadan kal-
d›rma.
suret: tarz, flekil.

tavattun: yerleflme, yurt
edinme.
tedbir: idare etme, çekip çe-
virme.
tedip: cezaland›rma.
teessüf: üzülme, ac› duyma.
temsil: benzetme, örnek.
varidat: gelirler.
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iflledi¤ini itikat eder. Zahmet ve külfetleri, padiflah›n ka-
nununa b›rak›p, kemal-i safa ile o Cennet-misal bahçe-
nin bütün lezzetlerinden istifade edip, padiflah›n merha-
metine ve idare kanunlar›n›n güzelli¤ine istinaden her
fleyi hofl görür, kemal-i lezzet ve saadetle hayat›n› geçi-

rir. ‹flte 
1 pQnónµrdG nøpe nøpenG pQnón≤rdÉpH nøne'G røne s›rr›n› anla.

Dördüncü Mebhas
E¤er  desen : “Birinci Mebhasta ispat ettin ki, kade-

rin her fleyi güzeldir, hay›rd›r. Ondan gelen fler de hay›r-
d›r, çirkinlik de güzeldir. Hâlbuki, flu dâr-› dünyadaki mu-
sibetler, beliyyeler, o hükmü cerh ediyor.”

Elcevap: Ey fliddet-i flefkatten fledit bir elemi hisseden
nefsim ve arkadafl›m! Vücut hayr-› mahz, adem flerr-i
mahz oldu¤una, bütün mehasin ve kemalât›n vücuda rü-
cuu ve bütün maasi ve mesaip ve nekaisin esas› adem ol-
du¤u delildir.

Madem adem flerr-i mahzd›r; ademe müncer olan ve-
ya ademi iflmam eden hâlât dahi flerri tazammun eder.
Onun için, vücudun en parlak nuru olan hayat, ahval-i
muhtelife içinde yuvarlan›p kuvvet buluyor, mütebayin
vaziyetlere girip tasaffi ediyor ve müteaddit keyfiyat› al›p
matlûp semerat› veriyor ve müteaddit tav›rlara girip
Vahib-i Hayat’›n nukufl-u esmas›n› güzelce gösterir. ‹flte
flu hakikattendir ki, zîhayatlara âlâm ve mesaip ve
meflakkat ve beliyyat suretinde, baz› hâlât ar›z olur ki;
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hâlât: hâller, durumlar.
hay›r: iyilik, güzellik.
hayr-› mahz: mutlak hay›r, hay-
r›n tâ kendisi.
hissetmek: alg›lamak.
hüküm: kaide, kural.
idare: yönetme, yürütme.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
istinaden: dayanarak, güvene-
rek.
iflmam: hafif olarak hissettirme.
itikat: inanma.
kader: Cenab-› Hakk›n her fleyi
olmadan önce takdir etmesi,
plânlamas›.
keder: tasa, kayg›, ac›, hüzün.
kemalât: iyilikler, mükemmellik-
ler.
kemal-i lezzet: tam ve mükem-
mel lezzet.
kemal-i safa: tam bir huzur ve
gönül rahatl›¤›.
keyfiyat: nitelikler, özellikler.
külfet: zahmet, s›k›nt›, zorluk.
maasi: asilikler, isyanlar.
matlûp: istenilen, arzu edilen
fley.
mebhas: k›s›m, bölüm.
mehasin: güzellikler, iyilikler.
merhamet: ac›ma, flefkat göster-
me.
mesaip: felâketler, u¤ursuzluklar.
meflakkat: zahmet, s›k›nt›, güç-
lük, zorluk.
musibet: felâket, dert, s›k›nt›.
müncer: dayanmak; sürüklenme.
müteaddit: çeflitli.
mütebayin: birbirine uymayan,
birbirinden ayr›.
nefis: insan›n kendisi, öz varl›k.
nekais: eksiklikler, noksanl›klar.
nukufl-u esma: Cenab-› Hakk›n
isimlerinin sanatl› ve süslü görün-
tüleri, nak›fllar›.
nur: ziya, ›fl›k.
rücu: dönme, yönelme.
saadet: mutluluk, bahtiyarl›k,
mes’ut olma.
semerat: meyveler, neticeler.
suret: biçim, tarz, flekil.
fledit: fliddetli.
fler: kötülük, fenal›k, çirkinlik.
flerr-i mahz: tam bir kötülük, çir-
kinlik.
fliddet-i flefkat: afl›r› derecedeki
flefkat.
tasaffi: saflaflma, durulaflma.
tav›r: hâl, durum, vaziyet.
tazammun: ihtiva etme, içinde
bulundurma.
Vahib-i Hayat: hayat veren, ha-
yat› ba¤›fllayan Allah.
vaziyet: hâl, durum.
vücut: var olufl, varl›k.
zîhayat: hayat sahibi, canl›lar.

adem: yokluk, hiçlik.
ahval-i muhtelif: çeflitli hâl-
ler.
âlâm: kederler, elemler, ac›-
lar.

ar›z: bulaflma, yaklaflma.
beliyyat: belâlar, felâketler,
kederler.
beliyye: felâket, musibet.
Cennetmisal: Cennet gibi.

cerh: bir iddiay›, bir fikri çü-
rütme.
dâr-› dünya: dünya âlemi.
elem: üzüntü, ac›.
hakikat: gerçek, esas.

1. Kim kadere iman ederse kederden emin olur.



o hâlât ile hayatlar›na envar-› vücut teceddüt edip zulü-
mat-› adem tebaud ederek hayatlar› tasaffi ediyor. Zira,
tevakkuf, sükûnet, sükût, atalet, istirahat, yeknesakl›k,
keyfiyatta ve ahvalde birer ademdir. Hatta en büyük bir
lezzet, yeknesakl›k içinde hiçe iner.

Elhâs›l: Madem hayat Esma-i Hüsnâ’n›n nukuflunu
gösterir; hayat›n bafl›na gelen her fley hasendir. Meselâ,
gayet zengin, nihayet derecede sanatkâr ve çok sanatlar-
da mahir bir zat, âsâr-› sanat›n›, hem k›ymettar servetini
göstermek için, adî bir miskin adam›, modellik vazifesini
gördürmek için, bir ücrete mukabil, bir saatte murassa,
musanna, yapt›¤› gömle¤i giydirir, onun üstünde ifller ve
vaziyetler verir, tebdil eder; hem, her nevi sanat›n› gös-
termek için keser, de¤ifltirir, uzalt›r, k›salt›r. Acaba flu üc-
retli miskin adam, o zata dese, “Bana zahmet veriyor-
sun, e¤ilip kalkmakla vaziyet veriyorsun, beni güzelleflti-
ren bu gömle¤i kesip k›saltmakla güzelli¤imi bozuyor-
sun” demeye hak kazanabilir mi? “Merhametsizlik, insaf-
s›zl›k ettin” diyebilir mi?

‹flte, onun gibi, Sâni-i Zülcelâl, Fât›r-› Bîmisal, zîhaya-
ta göz, kulak, ak›l, kalp gibi havas ve letaif ile murassa
olarak giydirdi¤i vücut gömle¤ini Esma-i Hüsnâ’n›n na-
k›fllar›n› göstermek için çok hâlât içinde çevirir, çok va-
ziyetlerde de¤ifltirir. Elemler, musibetler nev’inde olan
keyfiyat, baz› esmas›n›n ahkâm›n› göstermek için lema-
at-› hikmet içinde baz› fluaat-› rahmet ve o fluaat-› rahmet
içinde lâtif güzellikler vard›r.

* * *

adem: yokluk, hiçlik.
adî: basit, s›radan.
ahkâm: emirler, hükümler.
ahval: hâller, durumlar.
âsâr-› sanat: sanat eserleri.
atalet: tembellik, hareketsizlik.
elem: dert, üzüntü, ac›.
elhâs›l: sonuç olarak, özetle.
envar-› vücut: varl›k nurlar›.
esma: isimler, Allah’›n güzel isim-
leri.
Esma-i Hüsna: Allah’›n güzel
isimleri.
Fât›r-› Bîmisal: benzersiz fleyleri
yaratan. Harika üstün ve misilsiz
sanatlarla yaratan Allah.
hak: pay.
hâlât: hâller, vaziyetler.
hasen: güzel.
havas: hisler, duygular.
hayat: yaflam, yaflay›fl.
insafs›z: ac›mas›z, merhametsiz.
istirahat: dinlenme, rahatlama.
keyfiyat: nitelikler, özellikler.
k›ymettar: de¤erli, k›ymetli.
lâtif: güzel, nazik, narin.
lemaat-› hikmet: hikmet par›lt›-
lar›.
letaif: lâtifeler, insandaki bir k›-
s›m ince duygular.
mahir: maharetli, hünerli.
merhamet: ac›ma, flefkat göster-
me.
miskin: zavall›, âciz.
mukabil: karfl›l›k olarak, karfl›l›-
¤›nda.
murassa: k›ymetli tafllarla, s›rma-
larla süslenmifl.
musanna: sanatla yap›lm›fl, sa-
natl›.
musibet: felâket, belâ, s›k›nt›.
nak›fl: resim, sanatl› flekil.
nev’: çeflit, cins, tür.
nihayet: son derece.
nukufl: nak›fllar.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi, her fleyi sanatla yaratan

Allah.
servet: mal, varl›k.
sükûnet: durgunluk, hareket-
sizlik, sakinlik.
sükût: sessizlik.
fluaat-› rahmet: rahmet par›l-
t›lar›.
tasaffi: saflaflma, durulaflma,

temizlenme.
tebaud: uzaklaflma.
tebdil: de¤ifltirme.
teceddüt: tazelenme, yeni-
lenme.
tevakkuf: bofl durma.
vazife: ödev, görev.
vaziyet: durum, durufl, flekil.

vücut: var olma, varl›k.
yeknesak: monoton, tekdü-
ze.
zat: kifli, flah›s.
zîhayat: hayat sahibi, canl›lar.
zira: çünkü.
zulümat-› adem: yokluk ve
hiçlik karanl›klar›.
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Hatime
Eski Said’in serkefl, müftehir, ma¤rur, ucublu, riyakâr

nefsini susturan, teslime mecbur eden Befl F›krad›r.

Birinci F›kra: Madem eflya var ve sanatl›d›r; elbet-
te bir ustalar› var. Yirmi ‹kinci Sözde gayet kat’î ispat
edildi¤i gibi, e¤er her fley birinin olmazsa, o vakit her bir
fley bütün eflya kadar müflkül ve a¤›r olur; e¤er her fley
birinin olsa, o zaman bütün eflya bir fley kadar asan ve
kolay olur. Madem zemin ve asuman› birisi yapm›fl, ya-
ratm›fl; elbette, o pek hikmetli ve çok sanatkâr Zat, ze-
min ve asuman›n meyveleri ve neticeleri ve gayeleri olan
zîhayatlar› baflkalara b›rak›p ifli bozmayacak, baflka elle-
re teslim edip bütün hikmetli ifllerini abes etmeyecek, hi-
çe indirmeyecek; flükür ve ibadetlerini baflkas›na verme-
yecektir.

‹kinci F›kra: Sen, ey ma¤rur nefsim, üzüm a¤ac›na
benzersin! Fahirlenme; salk›mlar› o a¤aç kendi takma-
m›fl, baflkas› onlar› ona takm›fl.

Üçüncü F›kra: Sen ey riyakâr nefsim! “Dine hizmet
ettim” diye gururlanma.

1 pôpLÉnØrdG pπoLsôdÉpH nøjuódG Gnò'g oóujnDƒo« ǹd %G s¿pG
s›rr›nca, müzekkâ olmad›¤›n için, belki sen kendini o re-
cul-i facir bilmelisin. Hizmetini, ubudiyetini, geçen ni-
metlerin flükrü ve vazife-i f›trat ve fariza-i hilkat ve neti-
ce-i sanat bil, ucub ve riyadan kurtul.
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hatime: son söz, bir eserin sonuç
k›sm›.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal› ve tam
yerli yerinde olmas›.
hizmet: görev, vazife.
ispat: kan›tlama.
kat’î: kesin, flüphesiz.
ma¤rur: gururlu; kibirli.
müftehir: övünen, gururlu.
müflkül: güç, zor; güçlük.
müzekkâ: tezkiye edilmifl, pak-
lanm›fl, aklanm›fl.
nefis: insan›n kendisi, öz varl›k.
netice: sonuç.
netice-i sanat: sanat›n neticesi.
nimet: Allah vergisi olan her hofla
giden fley; iyilik, ihsan.
recul-i facir: haram ve günaha
dalm›fl kötü insan.
riya: gösterifl.
riyakâr: gösteriflçi; içi d›fl› baflka
olan.
sanatkâr: sanat› yapan, sanatç›.
serkefl: emir alt›na girmeyen, ba-
fl›na buyruk.
flükür: görülen bir iyili¤e karfl›l›k
hoflnutluk, minnettarl›k ifade et-
me.
ubudiyet: kulluk, itaat, ba¤l›l›k.
ucub: kendini be¤enmifllik, kibir,
gurur.
vazife-i f›trat: yarat›l›fl vazifesi.
Zat: yaratan Allah.
zemin: yeryüzü.
zîhayat: hayat sahibi, canl›lar.

abes: bofl, lüzumsuz ve gaye-
siz ifl.
asan: kolay.
asuman: gökyüzü, gök kub-
be.

facir: günahkâr.
fahir: övünme, gururlanma.
fariza-i hilkat: yap›lmas›, ye-
rine getirilmesi yarat›l›fl gere-
¤i olan.

f›kra: bend, madde, paragraf.
gaye: maksat, hedef.
hadis-i flerif: Peygamberimi-
zin sözü, emri ve hareketini
bildiren ifade.

1. Allah bu dini facir bir adam›n eliyle de kuvvetlendirir. (Buharî, 8:88.)



Dördüncü F›kra: Hakikat ilmini, hakikî hikmeti is-
tersen, Cenab-› Hakk›n marifetini kazan. Çünkü, bütün
hakaik-› mevcudat, ism-i Hakk›n fluaat› ve esmas›n›n te-
zahürat› ve s›fât›n›n tecelliyat›d›rlar. Maddî ve manevî,
cevherî, arazî her bir fleyin, her bir insan›n hakikati, bi-
rer ismin nuruna dayan›r ve hakikatine istinat eder. Yok-
sa, hakikatsiz, ehemmiyetsiz bir surettir. Yirminci Sözün
ahirinde, flu s›rra dair bir nebze bahsi geçmifltir.

Ey nefis! E¤er flu dünya hayat›na müfltaksan, mevtten
kaçarsan, kat’iyen bil ki, hayat zannetti¤in hâlât, yaln›z
bulundu¤un dakikad›r. O dakikadan evvel bütün zaman›n
ve o zaman içindeki eflya-i dünyeviye, o dakikada mey-
yittir, ölmüfltür. O dakikadan sonra bütün zaman›n ve
onun mazrufu, o dakikada ademdir, hiçtir. Demek, gü-
vendi¤in hayat-› maddiye yaln›z bir dakikad›r; hatta, bir
k›s›m ehl-i tetkik, “Bir afliredir, belki bir an-› seyyaledir”
demifller. ‹flte flu s›rdand›r ki, baz› ehl-i velâyet, dünyan›n
dünya cihetiyle ademine hükmetmifller.

Madem böyledir; hayat-› maddiye-i nefsiyeyi b›rak,
kalp ve ruh ve s›rr›n derece-i hayatlar›na ç›k, bak: Ne ka-
dar genifl bir daire-i hayatlar› var! Senin için meyyit olan
mazi, müstakbel, onlar için hayd›r, hayattar ve mevcut-
tur.

Ey nefsim! Madem öyledir, sen dahi kalbim gibi a¤la
ve ba¤›r ve de ki:

“Fânîyim, fânî olan› istemem; âcizim, âciz olan› iste-
mem.

âciz: güçsüz.
adem: yokluk, hiçlik.
ahir: son.
an-› seyyale: bir anda ak›p giden
zaman dilimi.
arazî: sonradan ortaya ç›kan.
aflire: onda bir.
bahis: ismi geçen, bahsolunan.
Cenab-› Hak: fleref ve azamet sa-
hibi yüce Allah.
cevherî: k›ymeti kayna¤›nda
olan; cevher gibi.
cihet: yan, yön, taraf.
daire-i hayat: hayat dairesi.
derece-i hayat: hayat derecesi.
ehemmiyet: pek önemli olma,
de¤erlilik.
ehl-i tetkik: dikkatle araflt›ranlar,
titizlikle inceleyenler.
ehl-i velâyet: velî olanlar; eren-
ler, Allah’›n dostlu¤unu kazanan-
lar.
esma: isimler.
eflya-i dünyeviye: dünyaya ait
olan her fley.
fânî: ölümlü, muvakkat, geçici.
f›kra: bend, madde, paragraf.
hakaik-i mevcudat: bütün yara-
t›lm›fllar›n ortaya koydu¤u ger-
çek.
hakikat: gerçek, hayalî olmayan,
öz.
hay: hayattar, canl›.

hayat-› maddiye: maddî ha-
yat.
hayat-› maddiye-i nefsiye:
nefsin maddî istekleri ile ya-
flamak istedi¤i hayat.
hayattar: canl›, yaflayan.
hikmet: her fleyin belirli ga-
yelere yönelik olarak, manal›
ve tam yerli yerinde olmas›.
hükmetmek: karar vermek.
ism-i Hak: varl›¤› hak olan ve
her hakk›n sahibi olan Al-
lah’›n bir ismi.
istinat: dayanma.

kat’iyen: kesin olarak, kesin-
likle.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
marifet: bilme, tan›ma.
mazi: geçmifl zaman.
mazruf: zarflanan, sar›l›p mu-
hafaza edilen.
mevcut: var olma.
mevt: ölüm.
meyyit: ölmüfl, ölü.
müstakbel: gelecek zaman,
istikbal.
müfltak: ifltiyakl›, arzulu, âfl›k.

nebze: bir parça, az miktar.
nefis: insan› kötülü¤e sevk
eden güç; insan›n kendisi, öz
varl›k.
nur: parlakl›k, ziya, ›fl›k.
s›fât: nitelik, vas›f.
s›r: ‹lâhî hikmet, kalbe konu-
lan lâtife.
suret: biçim, görünüfl.
fluaat: flualar, nurlar, par›lt›lar.
tecelliyat: tecelliler, görün-
meler, yans›malar.
tezahürat: görünüfller, belir-
meler, ortaya ç›kmalar.
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Ruhumu Rahman’a teslim eyledim, gayr istemem.
‹sterim, fakat bir yâr-› bâkî isterim.
Zerreyim, fakat bir fiems-i Sermed isterim.
Hiç ender hiçim, fakat bu mevcudat› birden isterim.”

Beflinci F›kra: fiu f›kra, Arabî geldi¤i için Arabî ya-
z›ld›. Hem, flu f›kra-i Arabiye, “Allahü ekber” zikrinde
otuz üç mertebe-i tefekkürden bir mertebeye iflarettir.

¢oTÉs≤sædG oπ«/ªnérdG oº«/MsôdG oË/ônµrdG oº«/∏n©rdG oôj/ón≤rdG nƒog rPpG oônÑrcnG *nG
p∞pF=Énën°U kDhrõoLnh vÓoc päÉnæpF=ÉnµrdG p√pò'g oán≤«/≤nM Éne …/òsdG t»pdnRn’rG
GkOƒoLohnh Év«pFrõoLnh Év«u∏oc päGnOƒoLrƒnŸrG p√pò'g o≥pF=Én≤nM Énenh päÉn≤nÑnWnh
mºr∏p©pH /√pôj/ór≤nJnh /¬pª«/¶rænJnh /√pQnónbnh /¬pFBÉ°n†nb pºn∏nb o•ƒo£oN s’pG ,kAÉn≤nHnh
m™ræ°oüpH /√pÒ/HrónJnh /√pôj/ƒr°ünJnh /¬pànªrµpMnh /¬pªr∏pY pQÉncrônH o¢Tƒo≤ofnh mánªrµpMnh
/√pôj/ƒrænJnh /¬pæ«pjrõnJnh /¬pànjÉnæpYnh /¬p©ræ°oU mA=É°n†r«nH pónj oäÉnæ«/jrõnJnh ,mánjÉnæpYnh
/¬patôn©nJnh /√pOtOnƒnJnh /¬penôncnh /¬pØr£od p∞pFÉn£nd oÒ/gGnRnGnh ,mΩnôncnh m∞r£o∏pH
/¬pætænënJnh /¬pªtMnônJnh /¬pànªr©pfnh /¬pànªrMnQ p¢VÉs«na oäGnônªnK ,mánªr©pfnh mánªrMnôpH
päGnOÉn¡n°ûpH /¬pdÉnªncnh /¬pdÉnªnL oäÉn«u∏nénJnh oäÉn©nªndnh ,m∫Énªncnh m∫ÉnªnépH
pºpF=GsódG u…pónerösùdG pOsônéoŸrG p∫Énªn÷r G pA=Én≤nH n™ne pôpgÉn¶nŸrG pán«pdÉs«°nSnh pán«pfÉnØnJ
pΩÉn©rfp’rG pºpF=GnOnh pQƒogtódGnh pQƒo°üo©rdGnh p∫ƒ°oüoØrdG uône '¤nY pQƒo¡t¶dGnh »u∏ésàdG

1 @ pΩGnƒrYn’rGnh pΩÉsjn’rGnh pΩÉnfn’rG uône '¤nY
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Cemîl: güzel; çok güzel olan anla-
m›nda Allah’›n isimlerinden.
cüz’î: parçaya ait olan, pek az.
ebedî: sonsuz.
ezelî: öncesiz, bafllang›çs›z.
fânî: ölümlü.
f›kra-i Arabiye: Arapça f›kra, me-
tin.
Hakîm: her fleyi bir maksatla uy-
gun ve hikmetle yaratan Allah.
hiç ender hiç: yokluk içinde yok-
luk.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal› ve tam
yerli yerinde olmas›.
in’am: nimetlendirme, ba¤›fl.
Kadîr: kudret sahibi olan ve her
fleye gücü yeten Allah.
kaza: olaca¤› Cenab-› Hak taraf›n-
dan bilinen ve takdir olunan fley-
lerin zaman› gelince yarat›lmas›,
her konuda Allah’›n hükmünün
yürümesi.
kerem: cömertlik, lütuf, ihsan.
Kerîm: ikram ve ihsan› bol olan
Allah.
küllî: umumî, bütün.
lütuf: güzellik, ihsan, iyilik.
mertebe-i tefekkür: tefekkürün
dereceleri.
mevcudat: yarat›lm›fl her fley.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
Nakkafl: her fleyi nak›fll›, sanatl›
yaratan Allah.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nimet: Allah vergisi olan her hofla
giden fley; iyilik, ihsan.
Rahîm: sonsuz flefkat ve merha-
met sahibi, çok ba¤›fllay›c› olan
Allah.
Rahman: sonsuz merhamet ve
flefkatle bütün varl›klar› r›z›klan-
d›ran Allah.
rahmet: flefkat etme, merhamet
etme, esirgeme.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
flems-i sermed: daimî, sürekli
olan günefl.
tahannün: flefkat etme.
tanzim: düzenleme, tertipleme.
tasvir: bir fleyi yaz›yla veya bafl-
ka ifade tarzlar›yla anlatma.
tearrüf: bilinmek, tan›nmak.
tedbir: idare, çekip çevirme.
tenvir: nurland›rma.
terahhum: merhamet etme.
teveddüt: dostluk etmek, kendi-
ni sevdirmek.
tezyin: süsleme.
tezyinat: süsler, süslemeler.
vücut: var olufl, varl›k.
yâr-› bâkî: bâkî, sonsuz, ebedî
dost.
zerre: en küçük parça, parçac›k.
zikir: Allah’› anma.
zeval: zail olma, sona erme.
zuhur: görünme, belirme.

Alîm: her fleyi bilen Allah.
Arabî: Arapça.

beka: ebedîlik, sonsuzluk.
cemal-i mücerret: yarat›lan

her fleyden farkl› olan, güzel-
lik sahibi Allah.

1. Allah en büyüktür. Çünkü öyle bir Kadîr, Alîm, Hakîm, Kerîm, Rahîm, Cemîl, Nakkafl ve Eze-
lîdir ki, bütün, parçalar ve sayfalar olarak bu kâinat›n hakikati; küllî, cüz’î, varl›k ve beka iti-
bar›yla bu varl›klar›n hakikatleri ancak Onun kaza, kader, tanzim ve takdirinin ilim ve hikmet-
le çizilmifl çizgileri; Onun ilim, hikmet, tasvir ve tedbirinin sanat ve itina gösterilerek yap›lm›fl
nak›fllar›; Onun Sanat, itina, tezyin ve tenvirinin mu’cizeli elinin lütuf ve keremle gerçeklefltir-
di¤i tezyinat›; Onun lütuf, kerem, teveddüt ve tearrüfünün rahmet ve nimetle vücuda getir-
di¤i ihsan çiçekleri; Onun coflkun rahmet, nimet, terahhum ve tahannününün cemal ve ke-
malle yaratt›¤› meyveleri; cemal ve kemalinin par›lt› ve tecellileridir. Bu, aynalar›n yok olup
gitmesi ve mazharlar›n ak›p kaybolmas›yla beraber, mevsimlerin as›rlar›n ve ça¤lar›n geçme-
siyle tecelli ve zuhuru devam eden, mahlûkat, günler ve y›llar›n geçmesiyle in’am› sürüp gi-
den ebedî cemal-i mücerredin bâkî kalmas›n›n flahadetiyle sabittir.



oπr©pØrdG sºoK ,pπsªnµoŸrG pπr©pØrdG n¤nY mπr≤nY …/òpd t∫oónj oπsªnµoŸrG oônK n’rG Éna rºn©nf
t∫oónj oπsªnµoŸrG oºr°Sp’rG sºoK ,pπsªnµoŸrG pºr°Sp’rG n¤nY mºr¡na …/òpd t∫nóoj oπsªoµoŸrG
t∫oónj oπsªnµoŸrG o∞r°UnƒrdG sºoK ,pπsªnµoŸrG p∞r°UnƒrdG n¤nY pángGnónÑrdÉpH
'¤nY pÚ/≤n«rdÉpH t∫oónj oπsªnµoŸrG o¿rÉs°ûdG sºoK ,pπsªnµoŸrG p¿rÉ°sûdG n¤nY pInQhoôs°†dÉpH

@ pÚ/≤n«rdG t≥n◊rG nƒognh päGsòdÉpH o≥«/∏nj nÉpÃ päGsòdG p∫Énªnc
n™ne pºpF=GsódG »u∏nésàdG n™ne ,päGnOƒoLrƒnŸrG o∫GnhnR ,pä'GrôpŸrG pÊÉnØnJ ,rºn©nf
o∂r∏oe n¢ùr«nd ,nôpgÉs¶dG n∫ÉnªnérdG s¿pG pôpgGnƒs¶dG pôn¡rXnG røpe ,pΩpRnÓoŸrG p¢†r«nØrdG
pOsônéoŸrG p∫Énªnér∏pd m¿ÉngrôoH pín°VrhnG røpe ,m¿Én«rÑpJ pín°üranG røpe ,pôpgÉn¶nŸrG

@ pOhoOnƒrdG ≈pbÉnÑr∏pd ,pOƒoLoƒrdG pÖpLGnƒr∏pd pOsónéoŸrG p¿Én°ùrMpÓr``pd
/‘ Éne nOnónY pónHn’rG n‹pG p∫nRn’rG nøpe mósªnëoe Énf póu«°nS '¤nY uπn°U sºo¡s∏dnG

1 @ rºu∏n°Snh p¬pÑrën°Unh p¬pdnG n=¤nYnh $G pºr∏pY

@

Âl: Peygamberimizin ailesi.
Bâkî-i Vedûd: kullar›n› çok seven
ve flefkat eden, varl›¤› ebedî olan
Allah.
beyan: aç›klama.
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr olarak.
bilyakîn: delil ve bürhan ile, flüp-
hesiz, tereddütsüz, kabul ederek.
bizzarure: zarurî olarak, ister is-
temez, mecburen.
bürhan: delil, kan›t.
cemal: güzellik.
delâlet: iflaret, delil, gösterme.
ebed: sonu olmayan, sonsuzluk.
ezel: bafllang›c› olmayan.
feyiz: bolluk, bereket; ihsan, ba-
¤›fl, kerem.
hususiyet: özellik.
ihsan: iyilik, ikram etme, lütuf.
kemal: tam ve eksiksiz olma.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› yer, zu-
hur etti¤i, göründü¤ü yer.
mülk: sahip olunan, üzerinde ta-
sarruf hakk› bulunan fley.
mücerret: cisim hâlinde bulun-
mayan, gözle görülmeyen, elle
tutulmayan, soyut.
Sahabîler: Peygamberimizi, sa¤
iken mü’min olarak görmüfl olan-
lar.
salât: Hz. Muhammed’e, Ashab›-
na, ailesine Allah’›n rahmet ve
ma¤firetini, meleklerin isti¤far›n›
ve mü’minlerin dualar›n› dileme.
fle’n: hâl, durum, özellik.
tecelli: belirleme, ortaya ç›kma.
Vacib-i Vücut: varl›¤› gerekli olan
ve yoklu¤u düflünülemeyen Al-
lah.
vas›f: nitelik, s›fat.
vaz›h: aç›k, aflikâr.
zat: kendine has varl›¤› ve ger-
çekli¤i olan.

1. Evet, mükemmel eser, ak›l sahipleri için mükemmel fiile, sonra mükemmel fiil, anlay›fl sa-
hipleri için bilbedahe mükemmel vasfa, sonra mükemmel vas›f bizzarure mükemmel fle’ne,
sonra mükemmel fle’n bilyakîn kendisine yak›flan bütün hususiyetlerle zat›n kemaline delâ-
let eder. Bu, gerçek ve kesindir.

Evet, daimî tecelli ve sürekli feyiz ile beraber, aynalar›n fânî olup kaybolmas›, mevcudat›n
zevale gitmesi, görünen cemalin mazharlar›n mülkü olmad›¤›na en aç›k bir delildir. Bu, mü-
cerret cemalin, tazelenen ihsan›n, Vacib-i Vücud’un, Bâkî-i Vedûd’un en aç›k beyan› ve en va-
z›h bürhan›d›r… Allah’›m, Efendimiz Muhammed’e, onun Âl ve Sahabîlerine ezelden ebede ka-
dar Allah’›n ilmindeki nesneler say›s›nca salât ve selâm eyle.
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Zeyil
1

W
[Bu küçücük Zeylin büyük bir ehemmiyeti var; her-

kese menfaatlidir.]

Cenab-› Hakka vas›l olacak tarikler pek çoktur. Bütün
hak tarikler Kur’ân’dan al›nm›flt›r. Fakat tarikatlerin ba-
z›s› baz›s›ndan daha k›sa, daha selâmetli, daha umumi-
yetli oluyor. O tarikler içinde, kas›r fehmimle Kur’ân’dan
istifade etti¤im acz ve fakr ve flefkat ve tefekkür tarik›d›r.

Evet, acz dahi, aflk gibi, belki daha eslem bir tariktir ki,
ubudiyet tarik›yla mahbubiyete kadar gider. Fakr dahi
Rahman ismine isal eder. Hem flefkat dahi, aflk gibi, bel-
ki daha keskin ve daha genifl bir tariktir ki, Rahîm ismi-
ne isal eder. Hem tefekkür dahi, aflk gibi, belki daha zen-
gin, daha parlak, daha genifl bir tariktir ki, Hakîm ismi-
ne isal eder.

fiu tarik, hafî tarikler misillü, “letaif-i aflere” gibi on
hatve de¤il; ve tarik-› cehriye gibi “nüfus-u seb’a,” yedi
mertebeye at›lan ad›mlar de¤il; belki Dört Hatveden iba-
rettir. Tarikatten ziyade hakikattir, fleriatt›r.

Yanl›fl anlafl›lmas›n; acz ve fakr ve kusurunu Cenab-›
Hakka karfl› görmek demektir. Yoksa onlar› yapmak ve-
ya halka göstermek demek de¤ildir.
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isal: ulaflt›rma, erifltirme.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
kas›r: dar, k›sa, noksan.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
letaif-i aflere: on lâtif duygu, on
âdet lâtife.
mahbubiyet: sevilecek hâlde bu-
lunma.
menfaat: fayda.
mertebe: derece, basamak.
misillü: benzeri, gibi.
nüfus-u seb’a: yedi çeflit nefis:
emmare, levvame, mülhime,
mutmainne, râd›ye, mard›ye, sa-
fiye.
Rahîm: sonsuz flefkat ve merha-
met sahibi, çok ba¤›fllay›c› olan
Allah.
Rahman: sonsuz merhamet ve
flefkatle bütün varl›klar› r›z›klan-
d›ran Allah.
selâmet: salimlik, eminlik.
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet, karfl›l›k beklemeden yar-
d›m etme.
fleriat: ‹slâm dininin esaslar›.
tarik: yol, meslek, vas›ta.
tarikat: yol, meslek, tarik.
tarik-i cehriye: aç›k olarak yük-
sek sesle zikir eden tarikat.
tefekkür: derin düflünme, mak-
sad› kavramak için zihnini eflya-
n›n manas›n› anlama hâline yö-
neltme.
ubudiyet: kulluk.
umumiyet: umumîlik, bir fleyin
herkese ait olmas›, genellik.
vas›l: eriflen, ulaflan, kavuflan.
zeyil: ek, ilâve.
ziyade: çok, fazla.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
aflk: içten gelen sevgi.
Cenab-› Hak: fleref ve azamet
sahibi yüce Allah.
ehemmiyet: pek önemli ol-
ma, de¤erlilik.

eslem: selâmetli, emin.
fakr: fakirlik, muhtaçl›k.
fehim: anlama, anlay›fl, kav-
ray›fl.
hafî: gizli, sakl›, aç›kta olma-
yan.

hak: do¤ru.
hakikat: gerçek.
Hakîm: her fleyi bir maksada
uygun ve hikmetle yaratan,
Allah.
hatve: ad›m, k›s›m, bölüm.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. (Fatiha Suresi: 1.)



fiu k›sa tarik›n evrad›, ittiba-› sünnettir; feraizi ifllemek,
kebairi terk etmektir. Ve bilhassa, namaz› tadil-i erkân ile
k›lmak, namaz›n arkas›ndaki tesbihat› yapmakt›r.

Birinci hatveye
1 rºoµ°nùoØrfnG BGƒtcnõoJ nÓna ayeti iflaret ediyor.

‹kinci hatveye
2 rºo¡°nùoØrfnG rºo¡«'°ùrfnÉna %GGƒo°ùnf nøj/òsdÉnc GƒofƒoµnJ n’nh

ayeti iflaret ediyor.

Üçüncü hatveye n∂nHÉn°UnG BÉnenh $G nøpªna mánæn°ùnM røpe n∂nHÉn°UnG BÉne
3 n∂p°ùrØnf røpªna mánÄu«°nS røpe ayeti iflaret ediyor.

Dördüncü hatveye
4 o¬n¡rLnh s’pG l∂pdÉng mAr∆nT tπoc ayeti iflaret

ediyor.

fiu Dört Hatvenin k›sa bir izah› fludur ki:

Birinci Hatvede, rºoµ°nùoØrfnG BGƒtcnõoJ nÓna ayeti iflaret etti¤i gi-

bi, tezkiye-i nefis etmemek. Zira, insan, cibilliyeti ve f›t-
rat› hasebiyle nefsini sever. Belki, evvelâ ve bizzat yaln›z
zat›n› sever; baflka her fleyi nefsine feda eder. Ma’buda
lây›k bir tarzda nefsini metheder; ma’buda lây›k bir ten-
zih ile nefsini meayipten tenzih ve tebrie eder. Elden gel-
di¤i kadar kusurlar› kendine lây›k görmez ve kabul et-
mez; nefsine perestifl eder tarz›nda, fliddetle müdafaa
eder. Hatta f›trat›nda tevdi edilen ve Ma’bud-u Haki-
kî’nin hamd ve tesbihi için ona verilen cihazat ve istida-

d› kendi nefsine sarf ederek, 
5 o¬jnƒng o¬n¡ 'dpG nõnîsJG pøne s›rr›na 

ak›bet: son, bitim, sonuç.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
bilhassa: hususî olarak, özellikle.
cibilliyet: huy, tabiat, karakter.
cihazat: cihazlar, uzuvlar, organ-
lar.
evrat: okunmas› âdet olan dinî
dualar.
evvelâ: ilk önce.
feraiz: dinen yap›lmas› zorunlu
olan fleyler.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç.
hamd: methetme, övme, yücelt-
me.
haseb: dolay›, cihetince, gere¤in-
ce.
hatve: ad›m, k›s›m, bölüm.
helâk: bitme, mahvolma, harap
olma.
istidat: yetenek, kabiliyet.
ittiba-› sünnet: Peygamberimizin
sünnetine uyma.
izah: aç›kça ortaya koyma, aç›k-
lama yapma.
kebair: büyük günahlar.
lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›fl›r.
ma’bud: kendisine ibadet olunan,
tap›n›lan, kulluk edilen.
Ma’bud-u Hakikî: gerçek
ma’bud; kendisine ibadet edilen,
tap›n›lan, kulluk edilen Allah.
meayip: kusurlar, ay›plar, lekeler.
methetmek: övmek, sena, sita-
yifl etmek.
müdafaa: savunma, koruma.
müstesna: hariç, istisna olan.
nefis: insan› kötülü¤e sevk eden
güç; insan›n kendisi, öz varl›k.
perestifl: afl›r› düflkünlük.
sarf etmek: harcamak, kullan-
mak.
tadil-i erkân: bütün rükünleri,
esaslar› gere¤i gibi yerine getir-
me.
tarik: yol.
tebrie: temize ç›karma.
tenzih: kusur ve noksandan
uzaklaflt›rma.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma.
tesbihat: Cenab-› Hakk›n bütün
noksan s›fatlardan uzak ve bütün
kemal s›fatlara sahip oldu¤unu
ifade eden sözler.
tevdi: emanet olarak b›rakma,
teslim etme.
tezkiye-i nefis: nefsini temize ç›-
karma.
zat: kendi, nefis.
zira: çünkü.

1. Nefislerinizi temize ç›karmay›n. (Necm Suresi: 32.)
2. Allah’› unutanlar gibi olmay›n ki, Allah da onlara kendi ak›betlerini unutturmufltur. (Haflir
Suresi: 19.)
3. Sana her ne iyilik eriflirse Allah’tand›r. Sana her ne kötülük gelirse, o da kendi kusurun se-
bebiyledir. (Nisâ Suresi: 79.)
4. Her fley helâk olup gidicidir-Ona bakan yüzü müstesna. (Kasas Suresi: 88.)
5. Nefsinin arzusunu kendisine ma’bud edinip onun her emrine uyan kimse... (Furkan Suresi:
43.)
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mazhar olur. Kendini görür, kendine güvenir, kendini be-
¤enir.

‹flte flu mertebede, flu hatvede tezkiyesi, tathiri, onu
tezkiye etmemek, tebrie etmemektir.

‹kinci Hatvede,
1

rºo¡n°ùoØrfnG rºo¡«n°ùrfnÉna %GGƒo°ùnf nøjpòsdÉncGƒofƒoµnJ n’nh
dersini verdi¤i gibi; kendini unutmufl, kendinden haberi
yok; mevti düflünse, baflkas›na verir; fenâ ve zevali gör-
se, kendine almaz. Ve külfet ve hizmet makam›nda nef-
sini unutmak, fakat ahz-› ücret ve istifade-i huzuzat ma-
kam›nda nefsini düflünmek, fliddetle iltizam etmek, nefs-i
emmarenin muktezas›d›r. fiu makamda tezkiyesi, tathiri,
terbiyesi; flu hâletin aksidir. Yani, nisyan-› nefis içinde
nisyan etmemek. Yani, huzuzat ve ihtirasatta unutmak
ve mevtte ve hizmette düflünmek.

Üçüncü Hatvede, n∂nHÉn°UnG BÉnenh $G nøpªna mánæn°ùnMrøpe n∂nHÉn°UnG BÉne
2 n∂p°ùrØnf røpªna mánÄu«°nS røpe dersini verdi¤i gibi; nefsin mukteza-

s›, daima iyili¤i kendinden bilip, fahir ve ucbe girer. Bu
hatvede, nefsinde yaln›z kusuru ve naks› ve aczi ve fakr›
görüp, bütün mehasin ve kemalât›n›, Fât›r-› Zülcelâl ta-
raf›ndan ona ihsan edilmifl nimetler oldu¤unu anlay›p,
fahir yerinde flükür ve temeddüh yerinde hamd etmektir.

fiu mertebede tezkiyesi, 
3Én¡«scnR røne nín∏ranG rónb s›rr›yla fludur

ki: Kemalini kemalsizlikte, kudretini aczde, g›nâs›n› fakr-
da bilmektir.
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mayan fleyleri yaratan Allah.
fenâ: yok olma, ölmek.
g›nâ: zenginlik, bolluk.
hâlet: hâl, durum.
hamd: Allah’a karfl› olan flükran
ve memnuniyetini onu överek
bildirme, Allah’›n yüceli¤ini övme.
hatve: ad›m, k›s›m, bölüm.
huzuzat: hazlar, insan›n hofluna
giden fleyler.
ihsan: ikram etme, lütuf.
ihtirasat: ihtiraslar, fliddetli arzu
ve istekler.
iltizam: gerekli görme, lüzumlu
sayma.
istifade-i huzuzat: haz duyulan
fleylerden istifade etmek.
kemal: tam ve eksiksiz olma,
mükemmellik.
kemalât: faziletler, iyilikler, mü-
kemmellikler.
kudret: güç, kuvvet.
külfet: zahmet, s›k›nt›, zorluk.
makam: mevki, derece, kademe.
mazhar: nail olma, eriflme.
mehasin: güzellikler, iyilikler.
mertebe: derece, basamak.
mevt: ölüm, vefat.
mukteza: iktiza eden, gereken,
gerekli olan.
naks: noksan, eksiklik.
nefis: insan› kötülü¤e sevk eden
güç; insan›n kendisi, öz varl›k.
nefs-i emmare: insana kötü ve
günah olan ifllerin yap›lmas›n›
emreden nefis.
nimet: iyilik, ihsan.
nisyan: unutma, unutufl.
nisyan-› nefis: nefsini unutarak
yok farz etme.
flükür: nimet ve iyili¤in sahibini
tan›ma ve ona karfl› minnet duy-
ma.
tathir: temizlenme, paklama.
tebrie: temize ç›karma.
temeddüh: kendini methetme,
böbürlenme.
terbiye: yetifltirme, büyütme, ö¤-
retme, e¤itme.
tezkiye: temizleme, ar›tma.
ucub: kibir, gurur, kendini be¤en-
me.
zeval: zail olma, yok olma.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
ahz-› ücret: ücret alma.

fahir: övünme, gururlanma.
fakr: muhtaçl›k; ihtiyac› olma.

Fât›r-› Zülcelâl: Sonsuz bü-
yüklük sahibi ve benzeri ol-

1. Allah’› unutanlar gibi olmay›n ki, Allah da onlara kendi ak›betlerini unutturmufltur. (Haflir
Suresi: 19.)

2. Sana her ne iyilik eriflirse Allah’tand›r. Sana her ne kötülük gelirse, o da kendi kusurun se-
bebiyledir. (Nisâ Suresi: 79.)

3. Nefsini günahlardan ar›nd›ran kurtulufla ermifltir. (fiems Suresi: 9.)



Dördüncü Hatvede,
1 o¬n¡rLnh s’pG l∂pdÉng mAr∆nT tπoc dersini

verdi¤i gibi; nefis, kendini serbest ve müstakil ve bizzat
mevcut bilir. Ondan bir nevi rububiyet dava eder. Ma’bu-
duna karfl› adavetkârâne bir isyan› tafl›r. ‹flte gelecek flu
hakikati derk etmekle ondan kurtulur. Hakikat flöyledir
ki:

Her fley nefsinde mana-i ismiyle fânîdir, mefkuddur,
hâdistir, madumdur; fakat mana-i harfiyle ve Sâni-i Zül-
celâl’in esmas›na âyinedarl›k cihetiyle ve vazifedarl›k iti-
bar›yla flahittir, meflhuttur, vacittir, mevcuttur.

fiu makamda tezkiyesi ve tathiri fludur ki: Vücudunda
adem, ademinde vücudu vard›r. Yani kendini bilse, vücut
verse, kâinat kadar bir zulümat-› adem içindedir. Yani,
vücud-u flahsîsine güvenip, Mucid-i Hakikî’den gaflet et-
se, y›ld›z böce¤i gibi bir flahsî ziya-i vücudu nihayetsiz zu-
lümat-› adem ve firaklar içinde bulunur, bo¤ulur. Fakat
enaniyeti b›rak›p, bizzat nefsi hiç oldu¤unu ve Mucid-i
Hakikî’nin bir âyine-i tecellisi bulundu¤unu gördü¤ü va-
kit, bütün mevcudat› ve nihayetsiz bir vücudu kazan›r. Zi-
ra bütün mevcudat, esmas›n›n cilvelerine mazhar olan
Zat-› Vacibü’l-Vücud’u bulan, her fleyi bulur.

Hatime
fiu acz, fakr, flefkat, tefekkür tarik›ndaki dört hatvenin

izahat›, hakikatin ilmine, fleriat›n hakikatine, Kur’ân’›n
hikmetine dair olan yirmi alt› adet Sözlerde geçmifltir.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
adavetkârâne: düflmancas›na.
adem: yokluk, hiçlik.
âyinedar: gösterme, yans›tma.
âyine-i tecelli: tecelli aynas›, gö-
rüntüyü ve cilveleri aksettiren
ayna.
cihet: yön.
cilve: Esma-i ‹lâhînin tecellisi; efl-
ya ve insanda, ‹lâhî kudret eserle-
rinin belirip görünmesi.
dair: alâkal›, ait, ilgili.
derk: anlama, kavrama.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik.
esma: isimler.
fakr: fakirlik, muhtaçl›k.
fânî: ölümlü, geçici.
firak: ayr›l›k, ayr›lma.
gaflet: Allah’tan uzaklafl›p nefsi-
nin arzular›na dalmak.
hâdis: sonradan olan.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hatime: son söz, bir eserin sonuç
k›sm›.
hatve: ad›m, k›s›m, bölüm.
hikmet: gizli sebep; s›r, ‹lâhî ga-
yeler.
izahat: aç›klamalar.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
ma’bud: kendisine ibadet edilen,
tap›n›lan.
madum: mevcut olmayan, yok
olan.
makam: mevki, makam, kade-
me, seviye.
mana-i harf: bir fleyin yarat›c›s›-
na bakan, onu tarif eden ve tan›-
tan manas›.
mana-i ism(î): bir fleyin bizzat
kendisine bakan ve kendisini ta-
n›tan manas›.
mazhar: nail olma, kavuflma,
eriflme.
mefkud: kaybolmufl, yok olmufl.
meflhut: görünen, flahit olunan.
mevcudat: var olan her fley.
mevcut: var olma, varl›k.
Mucid-i Hakikî: hakikî icat sahibi
olan, gerçek icat edici; Allah.
müstakil: ba¤›ms›z, bafll› bafl›na.
nefis: insan› kötülü¤e sevk eden
güç; insan›n kendisi, öz varl›k.
nev: tür, çeflit.
nihayetsiz: sonsuz.
rububiyet: rabl›k, ilâhl›k.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi, her fleyi sanatla yaratan
Allah.
flahit: tan›k, gören.
flahsî: flahsa ait, kendine ait, hu-
susî.
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet, karfl›l›k beklemeden yar-
d›m etme.
fleriat: Allah taraf›ndan peygam-

ber vas›tas›yla bildirilen, ‹lâhî
emir ve yasaklara dayanan
hükümlerin hepsi.
tarik: yol, meslek.
tathir: temizlenme, paklama.
tefekkür: derin düflünme.
tezkiye: temizleme, ar›tma.
vacit: mevcut, vücuda gelen,

var olan.
vakit: zaman.
vazifedar: vazifeli, ifl gören.
vücud-u flahsî: kendi flahsî
varl›¤› ve vücudu, kiflisel var-
l›k.
vücut: var olufl, varl›k.
y›ld›z böce¤i: atefl böce¤i.

Zat-› Vacibü’l-Vücud: varl›¤›
ve vücudu mutlak gerekli
olan Allah.
zira: çünkü.
ziya-i vücut: varl›k ›fl›¤›, ziya-
s›.
zulümat-› adem: yokluk ve
hiçlik karanl›klar›.

1. Her fley helâk olup gidicidir—Ona bakan yüzü müstesna. (Kasas Suresi: 88.)
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Yaln›z, flurada bir iki noktaya k›sa bir iflaret edece¤iz.
fiöyle ki:

Evet, flu tarik daha k›sad›r. Çünkü, dört hatvedir. Acz,
elini nefisten çekse, do¤rudan do¤ruya Kadîr-i Zülcelâl’e
verir. Hâlbuki en keskin tarik olan aflk, nefisten elini çe-
ker, fakat mâfluk-u mecazîye yap›fl›r. Onun zevalini bul-
duktan sonra Mahbub-u Hakikî’ye gider.

Hem, flu tarik daha eslemdir. Çünkü, nefsin flatahat ve
bâlâpervazâne davalar› bulunmaz. Çünkü, acz ve fakr ve
kusurdan baflka nefsinde bulmuyor ki, haddinden fazla
geçsin.

Hem, bu tarik daha umumî ve cadde-i kübrad›r. Çün-
kü, kâinat›, ehl-i vahdetülvücut gibi, huzur-u daimî ka-

zanmak için idama mahkûm zannedip, 
1 nƒog s’pG nOƒoLrƒne n’

hükmetmeye veyahut ehl-i vahdetüflfluhut gibi, huzur-u
daimî için kâinat› nisyan-› mutlak hapsinde hapse mah-

kûm tahayyül edip, 
2 nƒog s’pG nOƒo¡r°ûne n’ demeye mecbur ol-

muyor. Belki idamdan ve hapisten gayet zahir olarak,
Kur’ân affetti¤inden, o da sarf-› nazar edip ve mevcuda-
t› kendileri hesab›na hizmetten azlederek, Fât›r-› Zülcelâl
hesab›na istihdam edip, Esma-i Hüsnâ’s›n›n mazhariyet
ve âyinedarl›k vazifesinde istimal ederek, mana-i harfî
nazar›yla onlara bak›p, mutlak gafletten kurtulup huzur-u
daimîye girmektir; her fleyde Cenab-› Hakka bir yol bul-
makt›r. Elhâs›l, mevcudat› mevcudat hesab›na hizmetten
azlederek, mana-i ismiyle bakmamakt›r.

* * *

SÖZLER | 777 Y‹RM‹ ALTINCI SÖZ

nuç olarak.
eslem: en selâmetli, en emin.
Esma-i Hüsna: Allah’›n güzel
isimleri.
fakr: fakirlik, muhtaçl›k.
Fât›r-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve benzeri olmayan fleyle-
ri yaratan Allah.
gaflet: Allah’tan uzaklafl›p nefsi-
nin arzular›na dalma.
had: yetki, s›n›r.
hatve: ad›m, k›s›m, bölüm.
huzur-u daimî: kendisini her an
Allah’›n huzurunda hissetmek,
her zaman Allah’›n kendisini gör-
dü¤ünü bilme ve yaflama hâli.
hüküm: bir konu hakk›nda veri-
len karar.
idam: yokluk, kaybolma.
istihdam: bir hizmette kullanma,
hizmet ettirme.
istimal: kullanma, çal›flt›rma.
Kadîr-i Zülcelâl: büyüklük sahibi
ve her fleye gücü yeten Allah.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, bütün âlemler, varl›klar.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
Mahbub-u Hakikî: gerçek sevgili
olan Allah.
mahkûm: hüküm alt›nda b›rak›-
lan.
mana-i harf(î): bir fleyin kendisini
de¤il de, sanatkâr›n›, ustas›n›, sa-
hibini bilip tan›tt›ran mana.
mana-i ism(î): bir fleyin bizzat
kendisine bakan ve kendisini ta-
n›tan manas›.
mâfluk-u mecazî: mecazî olarak
ilgi duyulan, sevilen; mecazî sev-
gili.
mazhariyet: görünme ve tezahür
yeri olma.
mevcudat: var olan her fley, ya-
rat›lm›fl fleylerin tamam›.
mutlak: salt, tam, kesin.
nazar: düflünme, fikir, niyet.
nefis: insan› kötülü¤e sevk eden
güç; insan›n kendisi, öz varl›k.
nisyan-› mutlak: tam unutulma,
yoklu¤a, hiçli¤e mahkûm olma.
sarf-› nazar: dikkate almama.
flatahat: dengesiz, ölçüsüz sözler.
tahayyül: zihinde canland›rma,
tasavvur etme.
tarik: yol, meslek.
umumî: herkesle alâkal›, herkese
ait.
zahir: aç›k, belli.
zeval: zail olma, yok olma.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
âyinedar: bir fleyin özellikle-
rini, s›fatlar›n› gösteren, ayna
olan.
azletmek: vazifesini yok say-
ma, görevden alma.
bâlâpervazâne: kendini ol-

du¤undan yüksek makamda
gösterme.
cadde-i kübra: en selâmetli
yol, Kur’ân yolu.
Cenab-› Hak: fleref ve azamet
sahibi yüce Allah.
ehl-i vahdetülvücut: varl›¤›n

tek oldu¤unu kabul eden ta-
savvufî görüflü benimseyen-
ler.
ehl-i vahdetüflfluhut: görü-
nen, gözlenen âlemin (dünya-
n›n) birli¤ini benimseyenler.
elhâs›l: netice itibar›yla, so-

1. Ondan baflka mevcut yoktur.

2. Ondan baflka flahit olunan yoktur.



Yirmi Yedinci Söz
‹çtihat Risalesi

Befl alt› sene mukaddem, Arabî bir risalede, içtihada
dair yazd›¤›m bir mesele, iki kardeflimin arzular›yla, o
meseleye dair haddinden tecavüz edenin haddini bildir-
mek için, flu Söz, o mesele-i içtihadiyeye dair yaz›ld›.

W
o¬nªp∏n©nd rºog røpe pôren’rG p‹hoG '‹pGnh p∫ƒo°SsôdG n‹pG o√htOnQ rƒndnh

1 rºo¡ræpe o¬nfƒo£pÑrænà°rùnj nøj/òsdG

‹ÇT‹HAT KAPISI aç›kt›r. Fakat flu zamanda oraya gir-
meye alt› mâni vard›r.

Birincisi

Nas›l ki k›flta, f›rt›nalar›n fliddetli oldu¤u bir vakitte, dar
delikler dahi seddedilir; yeni kap›lar› açmak, hiçbir cihet-
le kâr-› ak›l de¤il. Hem, nas›l ki büyük bir selin hücumun-
da, tamir için duvarlarda delikler açmak gark olmaya ve-
siledir. Öyle de, flu münkerat zaman›nda ve âdât-› ecani-
bin istilâs› an›nda ve bid’alar›n kesreti vaktinde ve dalâ-
letin tahribat› hengâm›nda, içtihat nam›yla, kasr-› ‹slâmi-
yetten yeni kap›lar aç›p duvarlar›ndan muharriplerin 

âdât-› ecanip: ecnebilerin âdetle-
ri.
Arabî: Arapça ile ilgili.
bid’a: sonradan ortaya ç›kan.
cihet: yön.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lma.
gark: suya batma.
had: hudut, yetki, fikrî güç.
hengâm: vakit.
içtihat: din âlimlerinin fler’i esas-
lar dahilinde Kur’ân ve sünnete
uygun flekilde, bir konuda fikir or-
taya koymalar›, hüküm vermele-
ri.
ihtisas: bilgi.
istilâ: yay›lma.
kâr-› ak›l: akl›n kabul edece¤i ifl.
kasr-› ‹slâmiyet: ‹slâmiyet saray›.
kesret: çokluk.
mesele-i içtihadiye: içtihatla ilgi-
li mesele.
muharrip: y›k›p yok eden.
mukaddem: evvel, önce.
mü’min: iman eden.
münkerat: dine göre yap›lmas›
yasak olan fleyler.

müracaat: baflvurma.
nam›yla: ad›n› kullanarak.
risale : mektup.

salâhiyet: yetki.
seddetmek: engel olmak, t›-
kamak.

tahribat: y›k›p bozmalar.
tecavüz: haddini aflma
vesile: sebep.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • Hâlbuki, bu haberi yayacak yerde Peygambere
ve mü’minlerden ihtisas ve salâhiyet sahibi kimselere müracaat etselerdi, elbette o kimse-
lerden hüküm ç›karmaya ehliyetli olanlar iflin do¤rusunu bilirlerdi. (Nisâ Suresi: 83.)
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] Yirmi Yedinci Söz, Bar-
la’da 1929’da Türkçe
olarak telif edilmifltir.



girmesine vesile olacak delikler açmak, ‹slâmiyete cina-
yettir.

‹kincisi

Dinin zaruriyat› ki, içtihat onlara giremez. Çünkü,
kat’î ve muayyendirler. Hem, o zaruriyat kut ve g›da
hükmündedirler. fiu zamanda terke u¤ruyorlar ve tezel-
züldedirler. Ve bütün himmet ve gayreti, onlar›n ikame-
sine ve ihyas›na sarf etmek lâz›m gelirken, ‹slâmiyetin
nazariyat k›sm›nda ve selefin içtihadat-› safiyâne ve hali-
sânesiyle bütün zamanlar›n hacat›na dar gelmeyen ef-
kârlar› oldu¤u hâlde, onlar› b›rak›p heveskârâne yeni iç-
tihatlar yapmak, bid’akârâne bir h›yanettir.

Üçüncüsü

Nas›l ki, çarfl›da mevsimlere göre birer meta mergup
oluyor, vakitbevakit birer mal revaç buluyor. Öyle de,
âlem meflherinde, içtimaiyat-› insaniye ve medeniyet-i
befleriye çarfl›s›nda her as›rda, birer meta, mergup olup
revaç buluyor. Sûkunda, yani çarfl›s›nda teflhir ediliyor;
ra¤betler ona celp oluyor, nazarlar ona teveccüh ediyor,
fikirler ona müncezip oluyor. Meselâ, flu zamanda siya-
set meta› ve hayat-› dünyeviyenin temini ve felsefenin re-
vaçlar› gibi.

Ve Selef-i Salihîn asr›nda ve o zaman çarfl›s›nda en
mergup meta, Hâl›k-› Semavat ve Arz›n marziyatlar›n›
ve bizden arzular›n›, kelâm›ndan istinbat etmek ve nur-u
nübüvvet ve Kur’ân ile, kapat›lmayacak derecede aç›lan 
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esaslar dahilinde Kur’ân ve sün-
nete uygun flekilde, bir konuda fi-
kir ortaya koymalar›, hüküm ver-
meleri.
içtimaiyat-› insaniye: sosyal ha-
yat.
ihya: hayat verme.
ikame: yerine koyma.
istinbat: gizli bir manay› içtihat
ile meydana ç›karma.
kat’î: kesin, flüphesiz.
kelâm: söz.
kut: g›da.
marziyat: Allah’›n r›zas›na maz-
har olacak hâl ve hareketler.
medeniyet-i befleriye: insanl›¤›n
medeniyeti.
mergup: be¤enilmifl.
meflher: gösterme yeri, sergi.
meta: mal, servet.
muayyen: belirli.
müncezip: tutulmufl.
nazar: bak›fl.
nazariyat: ilmî görüfller.
nur-u nübüvvet: Peygamberimi-
zin nuru, peygamberlik nuru.
ra¤bet: ilgi.
revaç: de¤er, geçerlik; k›ymet,
de¤er.
sarf: harcama.
selef: önce geçen.
Selef-i Salihîn: Ehl-i Sünnet ve
Cemaatin ilk rehberleri ve Ashap
ile Tabiînin ileri gelenleri ile Tebe-
i Tâbiînden olan Müslümanlar.
sûk: çarfl›.
sükûn: durgunluk
teflhir: sergileme.
teveccüh: yönelme.
tezelzül: sars›nt›, sars›lma.
vakitbevakit: zaman zaman.
vesile: sebep.
zaruriyat: zorunlu ifller.

âlem: dünya, cihan.
as›r: yüzy›l.
bid’akârâne: dinde olmayan›
dine mal etmeye çal›flarak.
celp: çekme.
cinayet: a¤›r suç.
efkâr: görüfller.
felsefe: hikmet bilgisi.

gayret: çabalama.
hacat: ihtiyaçlar.
Hâl›k-› Semavat ve Arz: ye-
rin ve gö¤ün yarat›c›s› olan
Allah.
hayat-› dünyeviye: dünya
hayat›.
heveskârâne: istekli bir flekil-

de.
himmet: gayret gösterme.
hüküm: kuvvet.
h›yanet: ihanet.
içtihadat-› safiyâne ve hali-
sâne: samimî ve safî bir inanç
ve niyetle yap›lm›fl içtihatlar.
içtihat: din âlimlerinin fler’i



ahiret âlemindeki saadet-i ebediyeyi kazand›rmak vesaili-
ni elde etmek idi.

‹flte, o zamanda zihinler, kalpler, ruhlar, bütün kuvvet-
leriyle Yerler ve Gökler Rabbinin marziyat›n› anlamaya
müteveccih oldu¤undan, içtimaiyat-› befleriyenin sohbet-
leri, muhavereleri, vukuatlar›, ahvalleri ona bak›yordu.
Ona göre cereyan etti¤inden, her kimin güzelce bir isti-
dad› bulunsa, onun kalbi ve f›trat›, fluursuz olarak her
fleyden bir ders-i marifet al›r. O zamanda cereyan eden
ahval ve vukuat ve muhaverattan taallüm ediyordu. Gü-
ya her bir fley ona bir muallim hükmüne geçip, onun f›t-
rat ve istidad›na, içtihada bir istidad-› ihzarî telkin ediyor-
du. Hatta o derece flu f›trî ders tenvir ediyordu ki, yak›n
idi ki, kisbsiz içtihada kabiliyeti ola; ateflsiz nurlana… ‹fl-
te, flu tarzda f›trî bir ders alan bir müstait, içtihada çal›fl-
maya bafllad›¤› vakit, kibrit hükmüne geçen istidad›, nu-
run âlâ nur s›rr›na mazhar olur; çabuk ve az zamanda
müçtehit olurdu.

Amma flu zamanda, medeniyet-i Avrupa’n›n tahakkü-
müyle, felsefe-i tabiiyenin tasallutuyla, flerait-i hayat-›
dünyeviyenin a¤›rlaflmas›yla, efkâr ve kulûp da¤›lm›fl,
himmet ve inayet ink›sam etmifltir; zihinler maneviyata
karfl› yabanîleflmifltir. ‹flte bunun içindir ki, flu zamanda
birisi, dört yafl›nda Kur’ân’› h›fzedip âlimlerle mübahase
eden Süfyan ibni Uyeyne olan bir müçtehidin zekâs›nda
bulunsa, Süfyan’›n içtihad› kazand›¤› zamana nispeten
on defa daha fazla zamana muhtaçt›r. Süfyan on senede
içtihad› tahsil etmifl ise, flu adam yüz seneye muhtaçt›r ki 

ahiret: öbür dünya.
ahval: durumlar, olufllar.
âlem: dünya, cihan.
âlim: bilgili, bilgin.
cereyan: bir tarafa do¤ru ak›fl,
ak›nt›, ak›m.
ders-i marifet: bilgilenme dersi.
efkâr: fikirler, görüfller.
felsefe-i tabiiye: her fleyi tabiata
dayand›ran felsefe.
f›trat: yarat›l›fl.
f›trî: do¤ufltan, tabiî.
hayat-› dünyeviye: dünya haya-
t›.
himmet: yard›m, emek, gayret.
h›fz: ezberleme.
içtihat: din âlimlerinin fler’i esas-
lar dahilinde Kur’ân ve sünnete
uygun flekilde, bir konuda fikir or-
taya koymalar›, hüküm vermele-
ri.
içtimaiyat-› befleriye: insanlar›n
sosyal yönleri.
inayet: yard›m.
ink›sam: bölünme.
istidad-› ihzariye: haz›rlay›c› ka-
biliyet.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kabiliyet: yetenek.
kisb: kiflinin kendi gayret ve fiili-
yat›yla elde etti¤i, kazand›¤›.
maneviyat: mana âlemi.
marziyat: Allah’›n r›zas›na dair
olanlar.
mazhar: eriflmifl, kavuflmufl.
medeniyet-i Avrupa: Avrupa’n›n
sefih medeniyeti.
muallim: ö¤reten, ö¤retmen.
muhaverat: karfl›l›kl› konuflma-
lar.
muhavere: konuflma.
muhtaç olmak: ihtiyac› olmak.
mübahase: karfl›l›kl› konuflma, fi-
kir belirtme, sohbet.
müçtehit: ayet ve hadislerden
fler’î hükümler ç›karabilen, gerek-
li bütün ehil olma flartlar›na sahip

olan, genifl ve derin bilgili din
âlimi; içtihat eden.
müstait: kabiliyetli ve ak›ll›.
müteveccih: yönelen.
nispeten: oranla.
nurun âlâ nur: nur üstüne
nur.
saadet-i ebediye: sonu ol-

mayan mutluluk.
Süfyan ibni Uyeyne: bkz. fla-
h›s bilgileri.
flerait: flartlar.
fluur: his, bilinç.
taallüm: ö¤renilme, elde edil-
me.
tahakküm: zorbal›k etme.

tahsil: ö¤renme, e¤itim.
tasallut: musallat olma.
telkin: zihinde yer ettirme.
tenvir: nurland›rma.
vesail: sebepler.
vukuat: hâdiseler.
yabanî: yabanc›.
zihin: bilinç, ak›l, kafa yap›s›.
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tahsil edebilsin. Çünkü, Süfyan’›n iptida-i tahsil-i f›trîsi
sinn-i temyiz zaman›ndan bafllar, yavafl yavafl istidad›
müheyya olur, nurlan›r; her fleyden ders al›r, kibrit hük-
müne geçer. Amma onun naziri, flu zamanda—çünkü,
zihni felsefede bo¤ulmufl, akl› siyasete dalm›fl, kalbi ha-
yat-› dünyeviyede sersem olmufl, istidad› içtihattan uzak-
laflm›fl—elbette fünun-u hâz›rada tevaggulü derecesinde,
istidad› içtihad-› fler’î kabiliyetinden uzaklaflm›fl ve ulûm-u
arziyede tefennünü derecesinde, içtihad›n kabulünden
geri kalm›flt›r. Onun için, “Ben de onun gibi zekiyim, ni-
çin ona yetiflemiyorum?” diyemez ve demeye hakk› yok-
tur ve yetiflemez.

Dördüncüsü

Nas›l ki bir cisimde, neflvünema için, tevessü meyli bu-
lunur. O meyl-i tevessü ise—çünkü dahildendir—vücut
ve cisim için bir tekemmüldür. Fakat, e¤er hariçte tevsi
için bir meyil ise, o vücudun cildini y›rtmakt›r, tahrip et-
mektir; tevsi de¤ildir. Öyle de, ‹slâmiyetin dairesine Se-
lef-i Salihîn gibi takva-i kâmile kap›s›yla ve zaruriyat-› di-
niyenin imtisali tarik›yla dahil olanlarda meylüttevessü ve
irade-i içtihat bulunsa; o kemaldir ve tekemmüldür. Yok-
sa, zaruriyat› terk eden ve hayat-› dünyeviyeyi hayat-›
uhreviyeye tercih eden ve felsefe-i maddiye ile âlûde
olanlardan olan o meylüttevsi ve irade-i içtihat, vücud-u
‹slâmiyeyi tahrip ve boynundaki fler’î zincirini ç›karmaya
vesiledir.
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istidat: kabiliyet.
kemal: olgunluk.
meyil: e¤ilme.
meyl-i tevessü: büyüme meyli.
meylüttevsi: geniflletme meyli.
müheyya: hâz›r.
nazir: benzer.
neflvünema: geliflme, büyüme.
Selef-i Salihîn: Ehl-i Sünnet ve
Cemaatin ilk rehberleri ve Ashap
ile Tabiînin ileri gelenleri ile Tebe-
i Tâbiînden olan Müslümanlar.
sinn-i temyiz: bulû¤ ça¤›.
fler’î: ‹slâmiyetin temel kaideleri-
ne uygun olan hüküm.
tahrip: harap etme; y›kma
tahsil: elde etme, ö¤renme, e¤i-
tim.
takva-i kâmile: Allah korkusuyla
yaflay›p emir ve yasaklar›na har-
fiyen uymak.
tarik: yol.
tefennün: bir fen, ilim veya sa-
natta ihtisas kazanma.
tekemmül: olgunlaflma.
tercih etmek: ye¤lemek.
tevaggul: meflgul olma.
tevessü: geniflleme, yay›lma.
tevsi: geniflletme.
ulûm-u arziye: yer küresi ile ilgi-
li ilimler.
vesile: sebep.
vücud-u ‹slâmiye: ‹slâmiyetin
mevcudiyeti ve özü.
zaruriyat: zorunlu, gerekli ifller.
zaruriyat-› diniye: dince yap›l-
mas› mecburî olan ifller.

âlûde: bulaflm›fl, bulafl›k.
dahil: iç, içeri.
felsefe-i maddiye: her fleyi
maddede arayan ve kabul
eden anlay›fl.
fünun-u hâz›ra: günümüz
fen ilimleri.
hariç: d›fl, d›flar›.

hayat-› dünyeviye: dünya
hayat›.
hayat-› uhreviye: ahiret ha-
yat›.
içtihad-› fler’î: fleriat hüküm-
lerine göre olan içtihat.
içtihat: din âlimlerinin fler’i
esaslar dahilinde Kur’ân ve

sünnete uygun flekilde, bir
konuda fikir ortaya koymala-
r›, hüküm vermeleri.
imtisal: uyma.
iptida-i tahsil-i f›trî: do¤al
ö¤renim bafllang›c›.
irade-i içtihat: yeni yorumla-
ra arzu, ihtiyaç ve irade.



Beflincisi
Üç nokta-i nazar, flu zaman›n içtihadat›n›, arziye ya-

par, semavîlikten ç›kar›yor. Hâlbuki, fleriat semaviyedir;
ve içtihadat-› fler’iye dahi onun ahkâm-› mesturesini iz-
har etti¤inden, semaviyedirler.

B‹R‹NC‹S‹: Bir hükmün hikmeti ayr›d›r, illeti ayr›d›r.
Hikmet ve maslahat ise, tercihe sebeptir, icaba, icada
medar de¤ildir. ‹llet ise, vücuduna medard›r. Meselâ, se-
ferde namaz kasredilir, iki rekât k›l›n›r. fiu ruhsat-›
fler’iyenin illeti seferdir, hikmeti ise meflakkattir. Sefer
bulunsa, meflakkat hiç olmasa da namaz kasredilir. Çün-
kü, illet var. Fakat, sefer bulunmasa, yüz meflakkat bu-
lunsa, namaz›n kasredilmesine illet olamaz. ‹flte flu haki-
katin aksine olarak, flu zaman›n nazar› ise, maslahat ve
hikmeti illet yerine ikame edip, ona göre hükmediyor.
Elbette böyle içtihat arziyedir, semavî de¤ildir.

‹K‹NC‹S‹: fiu zaman›n nazar› evvelâ ve bizzat saadet-i
dünyeviyeye bak›yor ve ahkâmlar› ona tevcih ediyor.
Hâlbuki, fleriat›n nazar› ise evvelâ ve bizzat saadet-i uh-
reviyeye bakar, ikinci derecede—ahirete vesile olmak
dolay›s›yla—dünyan›n saadetine nazar eder. Demek, flu
zaman›n nazar› ruh-u fleriattan yabanîdir. Öyle ise, fleri-
at nam›na içtihat edemez. 

ÜÇÜNCÜSÜ:
1 päGnQƒo¶rënŸrG oí«/ÑoJ päGnQhoös†dG s¿pG kaidesi, ya-

ni, “Zaruret haram› helâl derecesine getirir.” ‹flte flu ka-
ide ise, küllî de¤il. Zaruret, e¤er haram yoluyla olmam›fl 

ahiret: öbür dünya.
ahkâm: hükümler.
ahkâm-› mesture: örtülü hü-
kümler.
arziye: semavî, ‹lâhî olmayan.
hakikat: gerçek.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye, yüksek bilgi; sebep,
fayda.
icap: gerekme hâli.
icat: yoktan var etme.
içtihadat: içtihatlar.
içtihadat-› fler’iye: fler’î hüküm
ç›karmalar.
içtihat: din âlimlerinin fler’i esas-
lar dahilinde Kur’ân ve sünnete
uygun flekilde, bir konuda fikir or-
taya koymalar›, hüküm vermele-
ri.
ikame: yerine geçirme.
illet: as›l sebep, maksat; gaye.
izhar: aç›¤a vurma.
kaide: kural, prensip.
kas›r: k›saltma; k›saltmak.
küllî: umumî, genel.
maslahat: keyfiyet.
medar: sebep, vesile.
meflakkat: s›k›nt›, zorluk.
muamele: davran›fl, iflleyifl.
nam›na: ad›na.
nazar: görüfl.
nokta-i nazar: görüfl aç›s›.
ruhsat-› fler’iye: ‹slâmiyetin izin
vermesi.
ruh-u fleriat: fleriat›n özü.
saadet-i dünyeviye: dünya mut-
lulu¤u.
saadet-i uhreviye: ahiret mutlu-
lu¤u.
sefer: yolculuk.

semavî: gök ile ilgili; ‹lâhî.

semaviye: Allah taraf›ndan
olan, ‹lâhî.

fleriat: Allah taraf›ndan pey-
gamber vas›tas›yla bildirilen,

‹lâhî emir ve yasaklara daya-
nan hükümlerin hepsi.

teflkil etmek: flekil vermek,
meydana getirmek.

tevcih: yöneltme.

umur: ifller, meseleler.
vesile: vas›ta, sebep.
vücut: varl›k.
zaruret: zorunluluk, mecburi-
yet.

1. Aclûni, Keflfü’l-Hafa, 2:35.
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ise haram› helâl etmeye sebebiyet verir. Yoksa, suiihtiya-
r›yla, gayrimeflru sebeplerle zaruret olmufl ise, haram›
helâl edemez, ruhsatl› ahkâmlara medar olamaz, özür
teflkil edemez. Meselâ, bir adam suiihtiyar›yla, haram bir
tarzda kendini sarhofl etse, tasarrufat› ulema-i fleriatça
aleyhinde caridir, mazur say›lmaz. Tatlik etse, talâk› vaki
olur. Bir cinayet etse, ceza görür. Fakat, suiihtiyar›yla ol-
mazsa, talâk vaki olmaz, ceza da görmez. Hem meselâ,
bir içki müptelâs›, zaruret derecesinde müptelâ olsa da
diyemez ki, “Zarurettir, bana helâldir.”

‹flte, flu zamanda zaruret derecesine geçen ve insanla-
r› müptelâ eden bir beliyye-i amme suretine giren çok
umurlar vard›r ki, suiihtiyardan, gayrimeflru meyillerden
ve haram muamelelerden tevellüt ettiklerinden, ruhsatl›
ahkâmlara medar olup, haram› helâl etmeye medar ola-
mazlar. Hâlbuki, flu zaman›n ehl-i içtihad›, o zarurat›
ahkâm-› fler’iyeye medar yapt›klar›ndan, içtihatlar›
arziyedir, hevesîdir, felsefîdir; semavî olamaz, fler’î de¤il.
Hâlbuki, semavat ve arz›n Hâl›k’›n›n ahkâm-› ‹lâhi-
yesinde tasarruf ve ibad›n›n ibadat›na müdahale, o Hâ-
l›k’›n izn-i manevîsi olmazsa, o tasarruf, o müdahale
merduttur.

Meselâ, baz› gafiller, hutbe gibi baz› fleair-i ‹slâmiyeyi
Arabîden ç›kar›p her milletin lisan›yla söylemeyi iki se-
bep için istihsan ediyorlar.

Birincisi: “Tâ siyaset-i hâz›ra avam-› Müslimîne de o
suretle tefhim edilsin.” Hâlbuki, siyaset-i hâz›ra, o kadar 
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hevesî: arzu ve isteklerle ilgili.
hile: aldatmaca.
hutbe: Cuma veya bayram na-
mazlar›nda hatip taraf›ndan min-
bere ç›k›larak yap›lan ‹lâhî emir-
leri hat›rlatan konuflma ve dualar.
ibad: kullar.
ibadat: ibadetler.
içtihat: din âlimlerinin fler’i esas-
lar dahilinde Kur’ân ve sünnete
uygun flekilde, bir konuda fikir or-
taya koymalar›, hüküm vermele-
ri.
istihsan: güzel bulma.
izn-i manevî: manevî izin.
mazur: özürlü olma, mazeretli
medar: dayanak noktas›.
merdut: reddolunmufl, kovul-
mufl.
meyil: istek, arzu, e¤ilim.
muamele: davran›fl, iflleyifl.
müdahale: kar›flma, el atma.
müptelâ: tutkun, ba¤›ml›.
ruhsat: izin, müsaade.
semavat: gökler.
semavî: ‹lâhî.
siyaset-i hâz›ra: flimdiki siyaset.
suiihtiyar: kötü seçim.
suret: flekil.
fleair-i ‹slâmiye: ‹slâma ait iflaret-
ler.
fler’î: fleriatla ilgili.
fleytanat: fleytanl›klar.
talâk: boflama; boflanma.
tasarruf: kullanma, kullanma
hakk›.
tasarrufat: kullan›mlar, faaliyet-
ler.
tatlik: boflama.
tefhim: anlatma.
teflkil etmek: flekil vermek, mey-
dana getirmek.
tevellüt: do¤ma, do¤um.
ulema-i fleriat: din âlimleri.
umur: ifl, mesele.
vaki: olmufl.
zarurat: zorunluluklar, mecburi-
yetler.
zaruret: mecburiyet, zorunluluk.

ahkâm: hükümler, buyruklar.
ahkâm-› ‹lâhiye: ‹lâhî hü-
kümler
ahkâm-› fler’iye: fleriat›n esas
ve kanunlar›.
Arabî: Arapçaya ait.
arziye: dünyevî, ‹lâhî olma-
yan.

avam-› Müslimîn: Müslü-
manlardan normal halk taba-
kas›.
beliyye-i amme: genel felâ-
ketler ve belâlar.
cari: geçerli.
ehl-i içtihat: müçtehitler.
felsefî: felsefe ile ilgili.

gafil: gaflette bulunan.
gayr-› meflru: dine ayk›r›, ka-
nunsuz.
Hâl›k: yoktan yaratan Allah.
haram: dinen yasak say›lan
fleyler.
helâl: dinen yap›lmas› izinli
olan fley; yasak olmayan.



çok yalan ve hile ve fleytanat, içine girmifl ki, vesvese-i
fleyatin hükmüne geçmifltir. Hâlbuki, minber, vahy-i ‹lâ-
hînin tebli¤ makam› oldu¤undan, o vesvese-i siyasiyenin
hakk› yoktur ki o makam-› âlîye ç›kabilsin.

‹kinci sebep: “Hutbe, baz› suver-i Kur’âniyenin nasi-
hatleri anlafl›lmak içindir.” Evet, e¤er millet-i ‹slâm,
‹slâmiyetin zaruriyat› ve müsellemat› ve malûm olan ah-
kâm›n› ekseriyet itibar›yla imtisal edip yerine getirseydi,
o vakit nazariyat-› fler’iye ve mesail-i dakika ve nasayih-i
hafiyeyi anlamak için, bildi¤i lisan ile hutbe okunmas› ve
suver-i Kur’âniyenin—e¤er mümkün olsayd›—tercüme-
si(HAfi‹YE) belki müstahsen olurdu. Fakat, namaz, zekât,
orucun vücubu ve katl, zina ve flarab›n haramiyeti gibi
malûm olan ahkâm-› kat’iye-i ‹slâmiye mühmel kal›yor.
Avam-› nâs, onlar›n vücubunu ve haramiyetini ders
almaya muhtaç de¤iller. Belki teflvik ve ihtar ile o ah-
kâm-› kudsiyeyi hat›rlat›p, ‹slâmiyet damar›n› ve iman
hissini tahrik etmekle imtisallerine teflvik ve tezkire ve ih-
tara muhtaçt›rlar. Hâlbuki, bir âmî ne kadar cahil dahi ol-
sa, Kur’ân’dan ve hutbe-i Arabiyeden flu meal-i icmaliye-
yi anlar ki: “Herkese ve bana malûm olan iman›n rükün-
lerini ve ‹slâmiyetin umdelerini hatip ve haf›z ihtar edi-
yor ve ders veriyor, okuyor” der; kalbinde onlara karfl›
bir ifltiyak hâs›l olur. Acaba kâinatta hangi tabirat var ki,
Arfl-› Azamdan gelen Kur’ân-› Hakîm’in i’cazkârâne,
müfehhimâne ihtarlar›na, tezkirlerine, teflviklerine mu-
kabil gelebilsin?

ahkâm: hükümler, kurallar
ahkâm-› kat’iye-i ‹slâmiye: ‹slâ-
m›n kesinleflmifl hüküm ve esas-
lar.
ahkâm-› kudsiye: kutsal hüküm-
ler
âmî: okur yazar olmayan.
Arfl-› Azam: Allah’›n arfl›. Yüceler
yücesi ‹lâhî makam.
avam-› nâs: normal halk tabaka-
s›.
cahil: bilgisiz.
ekseriyet: ço¤unluk.
haf›z: ezberleyen.
haramiyet: haraml›k.
hâs›l: meydana gelen.
hafliye: dipnot.
hatip: hitap eden, konuflmac›.
hiss: duygu.
hutbe: Cuma veya bayram na-
mazlar›nda hatip taraf›ndan min-
bere ç›k›larak yap›lan ‹lâhî emir-
leri hat›rlatan konuflma ve dualar.
hutbe-i Arabiye: Arapça hutbe.
i’cazkârâne: benzerini yapmak-
tan insanlar› âciz b›rakarak,
mu’cizeli bir flekilde.
ihtar: hat›rlatma, tembih, uyar-
ma; uyar›, ikaz.
imtisal: uygun flekilde hareket
etme; uyma.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla ar-
zu etme.
kâinat: bütün varl›klar.
katl: adam öldürme.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
lisan: konuflulan dil.
makam: mevki, seviye, kademe.
makam-i âliye: yüce makam.
malûm: bilinen.
meal-i icmaliye: özet olarak, hu-
lâsaten.
mesail-i dakika: çok ince, dakik
ve özel meseleler.
millet-i ‹slâm: ‹slâm milleti, Müs-
lümanlar.
minber: camide hatibin hutbe
okudu¤u merdivenli kürsü.
muhtaç: ihtiyac› olmak.
mukabil: karfl›l›k.
müfehhimâne: anlayarak, anla-
yana yak›fl›r hâlde.
mühmel: ihmal edilmifl.
müsellemat: herkesçe kabul ve
tasdik edilen bilgiler.
müstahsen: güzel bulup be¤en-
me.
nasayih-i hafiye: gizli nasihatler,
dersler.
nasihat: ö¤üt.

nazariyat-› fler’iye: fleriat da-
hilinde olup henüz kesinlefl-
memifl hususlar.
rükün: esas, flart.
suver-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
sureleri.
tabirat: deyimler, sözler.
tahrik: hareket.

tebli¤: ulaflt›rmak, bildirmek.
teflvik: isteklendirme.
tezkir: hat›rlatma, hat›ra ge-
tirme.
uhde: kural, prensip.
umde: ilke, prensip.
vahy-i ‹lâhî: ‹lâhî vahiy.
vesvese-i siyasiye: siyasî

kargafla ve flüpheler.
vesvese-i fleyatin: fleytanî
vesvese ve flüpheler.
vücup: kesinlik, mecbur ol-
ma.
zaruriyat: mecburî ifller, zo-
runlu ifller.
zina: yasak cinsel iliflki.
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HAfi‹YE: ‹’caza dair olan Yirmi Beflinci Söz, Kur’ân’›n hakikî tercümesi
mümkün olmad›¤›n› göstermifltir.



Alt›nc›s›
Selef-i Salihînin müçtehidîn-i izam›, asr-› nur ve asr-›

hakikat olan asr-› Sahabeye yak›n olduklar›ndan, safî bir
nur al›p, halis bir içtihat edebilirler. fiu zaman›n ehl-i iç-
tihad› ise, o kadar perdeler arkas›nda ve uzak bir mesa-
fede hakikat kitab›na bakar ki, en vaz›h bir harfini de zor
ile görebilirler.

E¤er  desen : “Sahabeler de insand›rlar; hatadan, hi-
lâftan hâlî olmazlar. Hâlbuki, içtihadat›n ve ahkâm-› fleri-
at›n medar› Sahabelerin adaleti ve s›dk›d›r ki, hatta üm-
met, ‘Sahabeler umumen âdildirler, do¤ru söylerler’ diye
ittifak etmifller.”

Elcevap : Evet, Sahabeler ekseriyet-i mutlaka itiba-
r›yla, hakka âfl›k, s›dka müfltak, adalete hâhiflgerdirler.
Çünkü yalan›n ve kizbin çirkinli¤i, bütün çirkinli¤iyle ve
s›dk›n ve do¤rulu¤un güzelli¤i, bütün güzelli¤iyle o as›rda
öyle bir tarzda gösterilmifl ki, ortalar›ndaki mesafe, Arfl-
tan Ferfle kadar aç›lm›fl, esfel-i safilîndeki Müseylime-i
Kezzab’›n derekesinden âlây›illiyyinde olan Hazret-i Pey-
gamber Aleyhissalâtü Vesselâm›n derece-i s›dk› kadar bir
ayr›l›k görülmüfltür.

Evet, Müseylime’yi esfel-i safilîne düflüren kizb oldu¤u
gibi, Muhammedü’l-Emin Aleyhissalâtü Vesselâm› âlây›-
illiyyine ç›karan s›dkt›r ve do¤ruluktur.

‹flte, hissiyat-› ulviyeyi tafl›yan ve mehasin-i ahlâk›yeye
perestifl eden ve flems-i Nübüvvetin ziya-i sohbetiyle
nurlanan Sahabeler, o derece çirkin ve sukuta sebep ve 
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hilâf: ayk›r›.
hissiyat-› ulviye: yüce duygular.
içtihadat: içtihatlar.
içtihat: din âlimlerinin fler’î esas-
lar dahilinde Kur’ân ve sünnete
uygun flekilde bir konuda fikir or-
taya koymalar›, hüküm vermele-
ri.
ittifak: fikir birli¤i etme.
kizb: yalan söyleme; uydurma.
medar: dayanak noktas›.
mehasin-i ahlâk›ye: ahlâk›n gü-
zellikleri.
Muhammedü’l-Emin: güvenilir
Muhammed.
müçtehidîn-i izam: büyük müç-
tehitler; müçtehitlerin büyükleri.
Müseylime-i Kezzab: yalanc›
Müseylime.
müfltak: arzulu, özleyen.
perestifl: afl›r› derecede sevme.
safî: saf olan, duru, kat›ks›z.
Selef-i Salihîn: Ehl-i Sünnet ve
Cemaatin ilk rehberleri ve Ashap
ile Tabiînin ileri gelenleri ile Tebe-
i Tâbiînden olan Müslümanlar.
s›dk: do¤ruluk.
sukut: düflmek.
flems-i Nübüvvet: Peygamberlik
günefli.
umumen: bütün, hepsi.
ümmet: ‹slâm toplumu.
vaz›h: aç›k.
ziya-i sohbet: sohbetin ›fl›¤›.

adalet: do¤ruluktan ayr›lma-
ma.
âdil: do¤ruluktan ayr›lmayan.
ahkâm-› fleriat: fleriat›n hü-
küm ve kaideleri.
âlây›illiyyin: yüce mertebe.
arfl: gök, sema.
asr-› hakikat: hakikat asr›.

asr-› nur: ayd›nl›k asr›.
asr-› Sahabe: Sahabelerin za-
man›.
derece-i s›dk: do¤ruluk dere-
cesi.
dereke: afla¤› mertebe.
ehl-i içtihat: müçtehitler.
ekseriyet-i mutlaka: ço¤un-

luk.
esfel-i safilîn: afla¤›lar›n en
afla¤›s›.
ferfl: yeryüzü.
hâhiflger: arzulu, istekli.
hâlî: uzak, berî.
halis: safî, öz.
hata: kusur.



Müseylime’nin maskaraâlûd müzahrefat dükkân›ndaki
kizbe, ihtiyar›yla ellerini uzatmamak ve küfürden çekin-
dikleri gibi, küfrün arkadafl› olan kizbden çekinmeleri ve
o derece güzel ve medar-› fahir ve mübahat ve mirac-›
suud ve terakki ve fahr-i risaletin, hazine-i âliyesinden en
revaçl› bulunan ve flaflaa-i cemaliyle, içtimaat-› insaniye-
yi nurland›ran s›dka ve do¤rulu¤a ve hakka—ve bilhassa
ahkâm-› fler’iye rivayetinde ve tebli¤inde—elbette ellerin-
den geldi¤i kadar talip ve muvaf›k ve âfl›k olmalar›
kat’îdir, zarurîdir, flüphesizdir.

Hâlbuki, flu zamanda, kizb ve s›dk›n ortas›ndaki mesa-
fe o kadar k›salm›fl ki, âdeta omuz omuza vermifller.
S›dktan yalana (geçmek) pek kolay gidiliyor. Hatta, siya-
set propagandas› vas›tas›yla, yalanc›l›k do¤rulu¤a tercih
ediliyor. ‹flte, en çirkin fley, en güzel fleylerle beraber bir
dükkânda, bir fiyatla sat›lsa, elbette pek âlî olan ve haki-
kat cevherine giden s›dk ve hak p›rlantas›, o dükkânc›-
n›n marifetine ve sözüne itimat edip, körü körüne al›n-
maz.

@ahkâm-› fler’iye: dinin hüküm ve
kaideleri, esaslar›.
âlî: yüce.
âfl›k: tutkun.
cevher: k›ymetli tafl, as›l, öz.
fahr-i risalet: peygamberli¤in gu-
ruru.
hakikat: gerçek.
hazine-i âliye: yüce hazine
içtimaat-› insaniye: insan toplu-
luklar›, cemaatleri.
ihtiyar: seçme.
itimat: güvenme.
kat’î: kesin.
kizb: yalan söyleme.
küfür: inkâr etme.
marifet: bilgi.
maskaraâlûd: maskara olmak,
gülünç hale düflmek.
medar-› fahir: övünme sebebi.
mirac-› suud: mutlulu¤un en
yüksek derecesi.
muvaf›k: uygun, uyar, münasip.

mübahat: ihtar edici güzellik.
Müseylime: bkz. flah›s bilgile-
ri, Müseylime-i Kezzab.
müzahrefat: süprüntüler.
revaç: geçerlik, ra¤bet.

rivayet: nakletme.
s›dk: do¤ruluk.
flaflaa-i cemal: gösteriflli gü-
zellik.
talip: istekli.

tebli¤: bildirme.
terakki: yükselme.
tercih: seçme.
vas›ta: sebep.
zarurî: zorunlu, ister istemez.
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Hatime
As›rlara göre fleriatlar de¤iflir; belki, bir as›rda kavim-

lere göre ayr› ayr› fleriatlar, peygamberler gelebilir ve
gelmifltir. Hatemü’l-Enbiyadan sonra, fieriat-› Kübras›
her as›rda, her kavme kâfi geldi¤inden, muhtelif fleriatla-
ra ihtiyaç kalmam›flt›r. Fakat, teferruatta bir derece ayr›
ayr› mezheplere ihtiyaç kalm›flt›r.

Evet, nas›l ki mevsimlerin de¤iflmesiyle elbiseler de¤i-
flir, mizaçlara göre ilâçlar tebeddül eder; öyle de, as›rla-
ra göre fleriatlar de¤iflir, milletlerin istidad›na göre ah-
kâm tahavvül eder. Çünkü, ahkâm-› fler’iyenin teferruat
k›sm› ahval-i befleriyeye bakar, ona göre gelir, ilâç olur.

Enbiya-i salife zaman›nda tabakat-› befleriye birbirin-
den çok uzak ve seciyeleri hem bir derece kaba, hem
fliddetli ve efkârca iptidaî ve bedeviyete yak›n oldu¤un-
dan, o zamandaki fleriatlar, onlar›n hâline muvaf›k bir
tarzda, ayr› ayr› gelmifltir. Hatta, bir k›t’ada, bir as›rda
ayr› ayr› peygamberler ve fleriatlar bulunurmufl. Sonra,
Ahir Zaman Peygamberinin gelmesiyle, insanlar, güya
iptidaî derecesinden idadiye derecesine terakki etti¤in-
den, çok ink›lâbat ve ihtilâtat ile, akvam-› befleriye bir tek
ders alacak, bir tek muallimi dinleyecek, bir tek fleriatla
amel edecek vaziyete geldi¤inden, ayr› ayr› fleriata ihti-
yaç kalmam›flt›r, ayr› ayr› muallime de lüzum görülme-
mifltir. Fakat, tamamen bir seviyeye gelmedi¤inden ve
bir tarz-› hayat-› içtimaiyede gitmedi¤inden, mezhepler 
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gamber Hz. Muhammed.
hatime: sonuç, son bölüm.
idadiye: orta ö¤retim seviyesi.
ihtilâtat: kar›fl›kl›klar.
ihtiyaç: gerekme.
iptidaî: ilkö¤retim seviyesi.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kâfi: yeterli.
k›t’a: ana kara, büyük kara par-
ças›.
kavim: millet.
mezhep: dinde tutulan yol.
mizaç: tabiat, yarat›l›fl, bünye.
muallim: ö¤retmen.
muhtelif: çeflitli.
muvaf›k: uygun.
seciye: yarat›l›fl, huy.
fleriat: flartlar; kanun ve hüküm-
ler.
fleriat-› kübra: büyük ‹slâm fleri-
at›.
tabakat-› befleriye: sosyal s›n›f-
lar.
tahavvül: de¤iflme.
tarz-› hayat-› içtimaiye: toplum-
sal hayat flekli.
tebeddül: de¤iflme.
teferruat: ayr›nt›lar.
terakki: yükselme.
ink›lâbat: de¤iflmeler.
tarz: flekil, biçim.

ahkâm: hükümler, esaslar.
ahkâm-› fler’iye: fleriat›n esas
ve kanunlar›.
ahval-i befleriye: insanl›k
hâlleri.

akvam-› befleriye: insan ka-
vimleri, milletler.
as›r: devir, yüzy›l.
bedeviyet: göçebelik, bede-
vîlik.

efkâr: düflünceler, fikirler, gö-
rüfller.
enbiya-i salife: geçmifl pey-
gamberler.
Hatemü’l-Enbiya: Son pey-



taaddüt etmifltir. E¤er beflerin ekseriyet-i mutlakas› bir
mekteb-i âlînin talebesi gibi, bir tarz-› hayat-› içtimaiyeyi
giyse, bir seviyeye girse, o vakit mezhepler tevhit edile-
bilir. Fakat, bu hâl-i âlem, o hale müsaade etmedi¤i gibi,
mezahip de bir olmaz.

E¤er  desen : “Hak bir olur. Nas›l böyle dört ve on
iki mezhebin muhtelif ahkâmlar› hak olabilir?”

Elcevap : Bir su, befl muhtelif mizaçl› hastalara göre
nas›l befl hüküm al›r, flöyle ki: Birisine, hastal›¤›n›n miza-
c›na göre, su, ilâçt›r; t›bben vaciptir. Di¤er birisine, has-
tal›¤› için zehir gibi muz›rd›r; t›bben ona haramd›r. Di¤er
birisine, az zarar verir; t›bben ona mekruhtur. Di¤er biri-
sine, zarars›z menfaat verir; t›bben ona sünnettir. Di¤er
birisine, ne zarard›r, ne menfaattir, afiyetle içsin; t›bben
ona mübaht›r. ‹flte hak burada taaddüt etti. Befli de hak-
t›r. Sen diyebilir misin ki, “Su yaln›z ilâçt›r, yaln›z vacip-
tir, baflka hükmü yoktur”?

‹flte bunun gibi, ahkâm-› ‹lâhiye, mezheplere, hikmet-i
‹lâhiyenin sevkiyle ittiba edenlere göre de¤iflir; hem, hak
olarak de¤iflir ve her birisi de hak olur, maslahat olur. 

Meselâ, hikmet-i ‹lâhiyenin tensibiyle ‹mam-› fiafiî’ye
ittiba eden, ekseriyet itibar›yla Hanefîlere nispeten köy-
lülü¤e ve bedevîli¤e daha yak›n olup, cemaati bir tek vü-
cut hükmüne getiren hayat-› içtimaiye de nak›s oldu¤un-
dan, her biri bizzat dergâh-› Kadiü’l-Hacat’ta kendi der-
dini söylemek ve hususî matlûbunu istemek için, imam
arkas›nda Fatiha’y› birer birer okuyorlar. Hem, ayn-› hak 

ahkâm: hükümler, buyruklar.
ahkâm-› ‹lâhiye: Allah’›n hüküm-
leri.
ayn-› hak: hakk›n, gerçe¤in tâ
kendisi.
bedevî: çölde yaflayan.
befler: insanl›k.
dergâh: ibadet veya zikir maksa-
d›yla bir araya gelinen yer.
dergâh-› Kadiü’l-Hacat: bütün
ihtiyaçlar› karfl›layan Allah’›n yü-
ce kat›.
ekseriyet: ço¤unluk.
ekseriyet-i mutlaka: kesin ço-
¤unluk.
hak: do¤ru.
hâl-i âlem: âlemin durumu.
Hanefî: ‹mam-› Azam Ebu Hani-
fe’nin mezhebinden olan.
hayat-› içtimaiye: toplum hayat›.
hikmet-i ‹lâhiye: mahlûkat›n ya-
rat›l›fl›nda Allah’›n gayeleri.
hususî: özel.
imam-› fiâfi: bkz. fiah›s Bilgileri.
ittiba: tâbi olma.
maslahat: fayda, yarar.
matlûp: istenilen, fley.
mekruh: istenmeyen, hofl karfl›-

lanmayan.
mekteb-i âlî: yüksek okul.
menfaat: fayda, kâr, gelir.
mezahip: mezhepler, tutulan
yollar.
mezhep: dinde tutulan yol.
mizaç: huy, tabiat, f›trat, bün-
ye.

muhtelif: çeflitli, farkl›.
muz›r: zararl›.
mübah: yap›lmas›, yap›lma-
mas› da bir olan.
müsaade: izin.
nak›s: noksan.
sevk: tafl›ma.
taaddüt: ço¤alma, say›s› art-

ma.
talebe: ö¤renci.
tarz-› hayat-› içtimaiye: top-
lumsal hayat biçimi.
tensip: uygun bulma.
tevhit: birlefltirme.
vacip: zorunlu, gerekli.
vücut: ceset.
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ve mahz-› hikmettir. ‹mam-› Azam’a ittiba edenler ekse-
riyet-i mutlaka itibar›yla, ‹slâmî hükûmetlerin ekserîsi o
mezhebi iltizam etmesiyle, medeniyete, flehirlili¤e daha
yak›n ve hayat-› içtimaiyeye müstait oldu¤undan, bir ce-
maat bir flah›s hükmüne girip, bir tek adam umum nam›-
na söyler; umum, kalben onu tasdik ve rabt-› kalp edip,
onun sözü umumun sözü hükmüne geçti¤inden, Hanefî
mezhebine göre imam arkas›nda Fatiha okunmaz.
Okunmamas› ayn-› hak ve mahz-› hikmettir.

Hem meselâ, madem fleriat tabiat›n tecavüzat›na set
çekmekle onu tadil edip nefs-i emmareyi terbiye eder;
elbette, ekser etba› köylü ve nimbedevî ve amelelikle
meflgul olan fiafiî mezhebine göre, “Kad›na temas ile ab-
dest bozulur, az bir necaset zarar verir.” Ekseriyet itiba-
r›yla hayat-› içtimaiyeye giren, nimmedenî fleklini alan
insanlar ittiba ettikleri mezheb-i Hanefî’ye göre, “Mess-i
nisvan abdesti bozmaz, bir dirhem kadar necasete fetva
var.”

‹flte, bir amele ile bir efendiyi nazara alaca¤›z. Amele,
tarz-› maiflet itibar›yla, ecnebi kad›nlarla ihtilâta, temasa
ve bir ocak yan›nda oturmaya ve mülevves fleylerin içine
kar›flmaya müptelâ oldu¤undan, sanat ve maiflet itibar›y-
la, tabiat ve nefs-i emmaresi meydan› bofl bulup tecavüz
edebilir. Onun için, fleriat onlar›n hakk›nda, o tecavüza-
ta set çekmek için, “Abdest bozulur, temas etme; nama-
z›n› iptal eder, bulaflma” manevî kula¤›nda bir seda-i se-
mavî ç›nlatt›r›r. Amma, o efendi, namuslu olmak flart›y-
la, âdât-› içtimaiyesi itibar›yla, ahlâk-› umumiye nam›na, 
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hayat›.
ihtilât: kar›fl›p görüflme.
iltizam: taraftarl›k yapma, taraf-
girlik.
‹mam-› Âzam: bkz. fiah›s Bilgileri.
iptal: geçersiz.
ittiba: tâbi olma.
mahz-› hikmet: hikmetin tâ ken-
disi.
maiflet: yaflamak için lüzumlu
bulunan maddeler.
mess-i nisvan: kad›nlara doku-
ma.
meflgul: u¤raflma.
mezhep: dinde tutulan yol.
mezhep-i Hanefî: Hanefî mezhe-
bi.
mülevves: kirli, pis, murdar.
müptelâ: tutkun, ba¤›ml›.
müstait: kabiliyetli kimse.
nam: isim, flan.
nazar: dikkat.
necaset: pislik.
nefs-i emmare: insan› kötülü¤e
sürükleyen nefis.
nimbedevî: yar› bedevî.
nimmedenî: yar› medenî.
rapt-› kalp: gönül ba¤lama.
sanat: ustal›k.
seda-i semavî: Cenab-› Hakk›n
hitab›, ‹lâhî hitap.
set: engel.
fiafiî: bkz. fiah›s Bilgileri.
fleriat: Allah taraf›ndan peygam-
ber vas›tas›yla bildirilen, ‹lâhî
emir ve yasaklara dayanan hü-
kümlerin hepsi.
tabiat: huy, mizaç.
tadil: düzeltme, yok etme.
tarz-› maiflet: geçim flekli, yaflam
biçimi.
tasdik etmek: olur vermek, ka-
bul etmek.
tecavüz: haddini aflma.
tecavüzat: sald›r›lar, tecavüzler.
temas: dokunma.
terbiye: e¤itme, do¤ru yola getir-
me.
umum: bütün insanlar, bütün
halk.

âdât-› içtimaiye: toplumun
gelenek ve görenekleri.
ahlâk-› umumiye: umumî,
sosyal ahlâk, anlay›fl.
amele: iflçi.
ayn-› hak: hakk›n, gerçe¤in
tâ kendisi.
dirhem: üç grama denk olan

eski bir a¤›rl›k ölçüsü.
ecnebi: yabanc›.
efendi: bey, beyefendi.
ekser: çokluk; daha çok.
ekseriyet: ço¤unluk.
ekseriyet-i mutlak: mutlak
ço¤unluk ve ekseriyet.
etba: uyanlar.

fetva: dinî meselelere tam
vâk›f kimseler taraf›ndan ve-
rilen fler’î hüküm veya karar.
Hanefî: ‹mam-› Azam Ebu Ha-
nife’nin kurdu¤u dört büyük
ehl-i sünnet mezhebinden bi-
ri, bkz. fiah›s Bilgileri.
hayat-› içtimaiye: toplum



ecnebi kad›nlara temasa müptelâ de¤il, mülevves fleyler-
le nezafet-i medeniye nam›na kendini o kadar bulaflt›r-
maz. Onun için, fleriat, mezheb-i Hanefî nam›yla ona
fliddet ve azimet göstermemifl, ruhsat taraf›n› gösterip
hafiflefltirmifltir. “Elin dokunmufl ise, abdestin bozulmaz;
hicap edip, kalabal›k içinde su ile istinca etmemenin za-
rar› yoktur, bir dirhem kadar fetva vard›r” der, onu ves-
veseden kurtar›r.

‹flte, denizden iki katre, sana misal… Onlara k›yas et.
Mizan-› fia’ranî mizan›yla, fleriat mizanlar›n› bu suretle
muvazene edebilirsen, et.
1

oº«/µn`◊r G oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG BÉnænàrªs∏nY É ne s’pG BÉnænd nºr∏pY n’ n∂nfÉnërÑ°oS
n∂pJÉnØp°U p∫Énªnépd n∂pàsÑnëoe oQGnƒrfnG p¬«/a nπsãnªnJ røne '¤nY rºu∏°nSnh uπn°U sºo¡s∏dnG
rønenh ,»'æ°rùo◊r G n∂pFBÉnªr°SnG päÉn«u∏nénàpd kán©peÉnL kI'Grôpe /¬pfrƒnµpH ,n∂pFBÉnªr°SnGnh
nπnªrcnG /¬pfrƒnµpH n∂pJÉnYƒoæ°rüne≈/a n∂pàn©ræ°nüpd n∂pàsÑnfio oäÉnYÉn©o°T p¬«/a nõncrônªnJ
,n∂pàn©ræ°nU pä'’Énªnc pênPƒoªrfnG /¬pJnQhoôr«°nUnh ,n∂pJÉnYƒoæ°rüne n´nórHnGnh
n∂pànÑrZnQnh n∂pàsÑnfio o∞pF=Én£nd p¬«/a nôngÉn¶nJ rønenh@ n∂p°Tƒo≤of pø°pSÉnfin nánàr°Spôr¡panh
n™narQnGnh n∂pàn©ræ°nU pøp°SÉnëne ≈/ds’nO '¤rYnG /¬pfrƒnµpH n∂pàn©ræn°U p¿Én°ùrëpàr°Sp’p
Ékàr©nf rºo¡nYnórHnGnh n∂p°Tƒo≤of pør°ùoM p¿nÓrYpG ≈/a ÉkJrƒ°nU nÚ/æ°pùrënàr°ùoŸrG
n∂pfÉn°ùrëpàr°SpGnh n∂pàsÑnfio oΩÉn°ùrbnG p¬«/a n™sªnénJ rønenh n∂pàn©ræ°nU pän’Énªnµpd
n∂pJÉnYƒoæ°rüne p±Én°UrhnG p∞pF=Én£ndnh n∂pJÉnbƒo∏rîne p¥nÓrNn’rG pøp°SÉnënªpd

azimet: takva ile fliddetli kaç›n-
ma, günahlardan uzak durma.
dirhem: üç graml›k bir a¤›rl›k öl-
çüsü.
ecnebi: yabanc›.
fetva: dinî meselelere tam vâk›f
kimseler taraf›ndan verilen fler’î
hüküm veya karar.
hicap: utanma duygusu.

hikmet: kâinattaki ve yarat›-
l›fltaki ‹lâhî gaye, yüksek bilgi;
‹lâhî gaye.
istinca: pislikten temizlenme.
katre: damla.
k›yas: bir fleyi bir fleye ben-
zetme.
mezhep-i Hanefî: Hanefî
mezhebi.
mizan: terazi, ölçü.

Mizan-› fia’ranî: ‹mam fia’ra-
nî’nin yazd›¤› dört mezhebin
birleflti¤i ve ayr›ld›¤› taraflar›
konu alan eser.
muvazene: karfl›laflt›rma.
mülevves: kirli, pis.
müptelâ: düflkün.
nezafet-i medeniye: mede-
nîli¤in gere¤i temizlik.
nam›na: ad›na.

ruhsat: izin, müsaade.
suret: biçim.
fleriat: Allah taraf›ndan pey-
gamber vas›tas›yla bildirilen,
‹lâhî emir ve yasaklara daya-
nan hükümlerin hepsi.
temas: dokunma.
tenzih: kusur kondurmama,
uzak tutma.
vesvese: flüphe.

1. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize ö¤retti¤inden baflka bizim hiçbir bilgi-
miz yoktur. Sen her fleyi hakk›yla bilir, her ifli hikmetle yapars›n. (Bakara Suresi: 32.)
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p∞pF=Én£ndnh n∂pfÉn°ùrMpÉpH kásaÉ'c p¥nÓrNn’rG pøp°SÉnënªpd Ék©peÉnL p¬pfrƒnµpH
Ék°SÉn«r≤penh ÉkbpOÉn°U ÉkbGnór°üpe nQÉn°U rønenh n∂p∏r°†nØpH kánÑpWÉnb p±Én°Urhn’rG
nÚ/æ°pùrëoŸrG nøpe rºo¡tÑpëoJ n∂sfpG n∂pfÉnbrôoa ≈/a närôncnP røne p™«/ªnépd Ék≤pFÉna
p™«/ªnLnh nÚ/HGshn’rGnh nÚ/HGsƒsàdGnh nÚ/≤sàoŸrGnh nÚ/æperDƒoŸrGnh nøj/ôpHÉs°üdGnh
»sà`nM n∂pfÉnbrôoa ≈/a n∂pàsÑ ǹëoªpH rºo¡nàrasönTnh rºo¡nàrÑnÑrMnG nøj/òsdG p±Énær°Un’rG
='¤nYnh n∑ pA=GsOphnG ¢nù«/FnQnh n∂nd nÚ/HƒoÑrënŸrG póu«°nSnh n∂nd nÚ/Ñ«pÑn◊r G nΩÉnepG nQÉn°U

nÚ/e'G nÚ/©nªrLnG /¬pfGnƒrNpGnh /¬pHÉnër°UnGnh /¬pd'G
1 nÚ/ªpMGsôdG nºnMrQnG BÉnj n∂pànªrMnôpH

@
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aksam: bölümler, k›s›mlar.
Al ve Ashap: Peygamberimizin
aile fertleri ve Sahabeleri.
âmin: “Öyle olsun, kabul buyur”
manas›nda kullan›l›r.
bediî: seçkin, belirgin.
bilcümle: toptan.
cami: ihtiva eden, kaplayan; top-
layan, içine alan.
dellâl: ilân edici.
enmuzeç: numune, örnek
evsaf: nitelikler, özellikler.
fihriste: liste.
harika: ola¤anüstü.
hüsnünukufl: nak›fl ve güzellikler.
ihsan: iyilik etme.
ihvan: kardefller.
istihsan: güzel bulma, be¤enme.
kemalât: iyilikler.
kemalât-› sanat: sanattaki mü-
kemmellikler.
lâtif: yumuflak, hofl, güzel.
letaif: güzellikler, incelikler.
lütuf: iyilik.
mahlûkat: yarat›lm›fllar.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
mehasin-i ahlâk: ahlâk güzelli¤i,
ahlâkî güzellikler.
mehasin-i nukufl: nak›fllar›n gü-
zellikleri.
mehasin-i sanat: sanat güzellik-
leri.
merhamet: flefkat ve ac›ma.
mikyas: ölçü.
misdak: de¤er ölçüsü.
muhabbet: sevgi.
mü’min: iman eden.
mükemmel: tam, tamamlanm›fl,
eksiksiz.
müttakî: Allah’tan korkan.
nev’: tür.
nur: ayd›nl›k.
ra¤bet: istek, arzu.
rahmet: ac›ma, merhamet etme.
salât: dua.
sanat: bir fleyi yapmada gösteri-
len ustal›k.
flua: ›fl›n.
tavsif: vas›fland›rma.
tecelliyat: tecelliler.
temerküz: birikme, y›¤›lma.
temessül: cisimlenme, bir flekil
ve surete girme.
tevbekâr: tevbe etmifl olan.
tezahür: ortaya ç›kma.
vas›f: vas›fland›ran, bildiren.
zat: Peygamberimiz.
zikir: anma.

1. Allah’›m, güzel isimlerinin tecelliyat› için cami bir ayna olmas›yla s›fat ve isimlerinin güzel-
liklerine olan muhabbetinin nurlar› kendisinde temessül eden; masnuat›n›n en mükemmel
ve en bedîi olmas›, kemalât-› sanat›n›n enmuzeci ve mehasin-i nukuflunun fihristesi bulun-
mas›yla sanat›na olan muhabbetinin flualar› kendisinde temerküz eden; mehasin-i sanat›n›n
en yüksek dellâl›, hüsnünukuflunun ilân› konusunda istihsan edicilerin en yücesi, sanat›n›n
kemalât›n› tavsifte en harika zat olmas›yla kendisinde, sanat›n›n istihsan edilmesine olan ra¤-
bet ve muhabbetinin letaifi tezahür eden; Senin ihsan›nla bütün mehasin-i ahlâk› ve Senin
lütfunla bilcümle lâtif vas›flar› cami olmas›yla kendisinde mahlûkat›n›n mehasin-i ahlâk›na ve
masnuat›n›n lâtif evsaf›na olan muhabbet ve istihsan›n›n aksam› toplanm›fl bulunan;
Kur’ân’›nda zikretti¤in ve sevdi¤in bütün ihsan sahibi, sab›rl›, mü’min, müttakî, tevbekâr ve
Sana yönelmifl kimselere; Kur’ân’›nda sevdi¤in ve Seni sevmekle flereflendirdi¤in bütün nevi-
lere üstün bir misdak ve mikyas olan, öyle ki, Seni sevenlerin imam›, Sence mahbup olanla-
r›n efendisi ve dostlar›n›n reisi olan zata ve onun bütün Âl ve Ashap ve ihvan›na salât ve se-
lâm eyle. Âmin. Bunu rahmetinle yap, ey merhamet edenlerin en merhametlisi!



Yirmi Yedinci Sözün Zeyli
Sahabeler Hakk›ndad›r.

Mevlâna Cami’nin dedi¤i gibi derim:

∞r¡nc pÜÉnër°UnG p∂°nS r¿ƒo¸ rón°TÉnH ¬n¸ +pˆG n∫ƒo°SnQ Énj
?ƒoJ pÜÉnër°UnG pA√ôreR rQnO rΩnƒn°T râsænL pπpNGnO

âr°SGnhnQ ≈c rºsæn¡nL rQnO øe âsænL rQnO rOnhnQ hoG
1 ?ƒoJ pÜÉnër°UnG p∂°nS røne ∞r¡nc pÜÉnër°UnG p∂°nS hoG

2 /√pórªnëpH oíuÑ°nùoj s’pG mAr∆nT røpe r¿pGnh @ o¬nfÉnërÑ°oS /¬pªr°SÉpH

W
3 rºo¡nær«nH oABÉnªnMoQ pQÉsØ`oµrdG n¤nY oABGsóp°TnG =o¬n©ne nøj/òsdGnh $G o∫ƒo°SnQ lósªnfio

ilâahirilayet.

Sual ed iyo r sunuz : “Baz› rivayetlerde vard›r ki;

‘Bid’alar›n revac› hengâm›nda ehl-i iman ve takvadan bir
k›s›m süleha, Sahabe derecesinde veya daha ziyade ef-
dal olabilir’ diye rivayetler vard›r. Bu rivayetler sahih mi-
dir? Sahih ise, hakikatleri nedir?”

Ashab-› Kehf: Kur’ân-› Kerîm’de
anlat›lan, devirlerindeki zulüm-
den kaç›p, bir ma¤arada Allah’a
s›¤›nan ve 300 küsur sene uyu-
duktan sonra uyanarak bir müd-
det daha yaflad›ktan sonra ölen
yedi kifli.
Ashap: Hz. Peygamberi görmüfl
ve onunla konuflmufl olan Müslü-
man kimseler.
bid’a: dinde olmay›p dindenmifl
gibi gösterilen baz› hükümler;
sonradan ç›kar›lanlar.
efdal: en faziletli, en üstün.
ehl-i iman: iman sahipleri.
hakikat: gerçek.
hengâm: zaman, devir.
ilâ ahirilayet: ayetin sonuna ka-
dar.
ilâ: son, nihayet, dek, de¤in, ...ye,
...ye kadar.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek.
Mevlâna Cami: bkz. fiah›s Bilgile-
ri.
Rahîm: merhamet eden, ac›yan;
ac›y›p esirgeyen Allah.
Rahman: hiç bir ay›r›m yapma-
dan rahmeti herkese yay›lan ve
bütün yarat›lm›fllar›n r›z›klar›n› ve
geçim flekillerini içine alan rah-
met sahibi Allah.
resul: elçi.
reva: yak›fl›r.
revaç: öne geçme, ye¤leme.
rivayet: bir haber, söz veya olay›
nakletme.
Sahabe: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in mübarek yüzünü
görmekle flereflenen ve onun
sohbetlerine kat›lan mü’min kim-
se..
sahih: gerçek.
sual: soru.
süleha: günah ifllemeyen kifliler,
salihler.
takva: Allah’›n yasaklar›ndan ka-
ç›nmada azamî titizlik gösterme.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma.
zeyil: ek. 
ziyade: çok.

1. Yâ Resulullah! Ne olayd›, Ashab-› Kehf'in köpe¤i gibi, senin Ashab›n›n aras›nda Cennete
girseydim. Onun Cennete, benim Cehenneme gitmem nas›l reva olur? O, Ashab-› Kehf’in
köpe¤i; ben ise senin Ashab›n›n köpe¤i.

2. Allah'›n ad›yla. O, her türlü noksan s›fattan uzakt›r. • Hiçbir fiey yoktur ki Onu övüp Onu
tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)

3. Rahman ve Rahîm olan Allah'›n ad›yla. • Muhammed Allah'›n resulüdür. Onunla beraber
olanlar da kâfirlere karfl› fliddetli, kendi aralar›nda ise pek merhametlidirler. (Fetih Suresi: 29.)

792 | SÖZLERY‹RM‹ YED‹NC‹ SÖZ



Elcevap : Enbiyadan sonra, nev-i beflerin en efdali

Sahabe oldu¤u Ehl-i Sünnet ve Cemaatin icma›, bir hüc-
cet-i kàt›ad›r ki; o rivayetlerin sahih k›sm› fazilet-i cüz’iye
hakk›ndad›r. Çünkü, cüz’î fazilette ve hususî bir kemalde,
mercuh, racihe tereccüh edebilir. Yoksa, Sure-i Fethin
ahirinde, sitayiflkârâne tavsifat-› Rabbaniyeye mazhar ve
Tevrat ve ‹ncil ve Kur’ân’›n medih ve senas›na mazhar
olan Sahabelere fazilet-i külliye nokta-i nazar›nda yetifli-
lemez. fiu hakikatin pek çok esbap ve hikmetlerinden,
flimdilik üç sebebi tazammun eden üç hikmeti beyan
edece¤iz.

B‹R‹NC‹ H‹KMET: Sohbet-i nebeviye öyle bir iksirdir
ki, bir dakikada ona mazhar bir zat, senelerle seyrüsülû-
ka mukabil hakikatin envar›na mazhar olur. Çünkü, soh-
bette insiba¤ ve in’ikâs vard›r. Malûmdur ki, in’ikâs ve te-
baiyetle, o nur-u azam-› nübüvvetle beraber en azîm bir
mertebeye ç›kabilir. Nas›l ki, bir sultan›n hizmetkâr› ve
onun tebaiyeti ile, öyle bir mevkie ç›kar ki, bir flah ç›ka-
maz.

‹flte flu s›rdand›r ki, en büyük velîler Sahabe derecesi-
ne ç›kam›yorlar. Hatta, Celâleddin-i Süyutî gibi uyan›k
iken, çok defa sohbet-i Nebeviyeye mazhar olan velîler,
Resul-i Ekrem (a.s.m.) ile yakazaten görüflseler ve flu
âlemde sohbetine müflerref olsalar, yine Sahabeye yeti-
flemiyorlar.

Çünkü, Sahabelerin sohbeti, nübüvvet-i Ahmediye
(a.s.m.) nuruyla, yani nebî olarak onunla sohbet ediyor-
lar. Evliyalar ise, vefat-› Nebevîden sonra Resul-i Ekrem 
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hususî: özel.
hüccet-i kàt›a: kesin delil.
icma: fikir birli¤i.
iksir: tesirli ilâç.
‹ncil: Hazret-i ‹sa’ya gönderilmifl
olan ‹lâhî kitap.
in’ikâs: aksetme, yank›lanma.
insiba¤: boyanma.
kemal: olgunluk.
malûm: bilinen.
mazhar: eriflme, sahip olma; ka-
vuflmufl.
medih: övme, methetme.
mercuh: baflkas› ona tercih edil-
mifl olan.
mertebe: derece, rütbe.
mevki: makam, memuriyet.
mukabil: karfl›l›k, muadil.
müflerref: flereflendirilmifl.
nebî: peygamber.
nev-i befler: insan nev’i, insanl›k.
nokta-i nazar: bak›fl aç›s›.
nur-u azam-› nübüvvet: pey-
gamberli¤in en büyük nuru.
nübüvvet-i Ahmediye: Hz. Mu-
hammed’in peygamberli¤i.
racih: daha daha üstün olan.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed.
rivayet: bir haber, söz veya olay›
nakletme.
Sahabe: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in mübarek yüzünü
görmekle flereflenen ve onun
sohbetlerine kat›lan mü’min kim-
se.
sahih: gerçek.
sena: övme, övüfl.
seyrüsülûk: ruhun manevî ma-
kamlardaki seyir ve seyahati.
s›r: bilinmeyen durum.
sitayiflkârâne: överek, methede-
rek.
sohbet-i nebeviye: Peygamberi-
mizin sohbeti.
flah: hükümdar.
tavsifat-› Rabbaniye: Cenab-›
Hakk›n vas›fland›rmas›, niteleme-
si.
tazammun: içinde bulundurma.
tebaiyet: tâbi olma, uyma.
tereccüh: üstünlük.
Tevrat: Hz. Mûsa’ya indirilmifl
olan ‹lâhî kitap.
vefat-› Nebevî: Peygamberimizin
vefat›.
velî: Allah dostu.
yakazaten: uyan›k olarak.

ahir: son.
âlem: dünya, cihan.
azîm: büyük.
Celâleddin-i Süyutî: bkz. fia-
h›s Bilgileri.
cüz’î: az.
efdal: en faziletli, en üstün.
Ehl-i Sünnet ve Cemaat: Hz.

Muhammed’in sünnetine
uyan 
enbiya: peygamberler.
envar: nurlar.
esbap: sebepler, vas›talar.
evliya: velîler, ermifller.
fazilet: erdem.
fazilet-i cüz’iye: küçük fazi-

letler, üstünlükler.
fazilet-i külliye: büyük fazi-
letler, meziyetler.
hakikat: gerçek.
hikmet: kâinattaki ve yarat›-
l›fltaki ‹lâhî gaye, yüksek bilgi;
‹lâhî gaye; sebep.
hizmetkâr: hizmetçi.



Aleyhissalâtü Vesselâm› görmeleri, velâyet-i Ahmediye
(a.s.m.) nuruyla sohbettir. Demek, Resul-i Ekrem Aley-
hissalâtü Vesselâm›n onlar›n nazarlar›na temessül ve te-
zahür etmesi, velâyet-i Ahmediye (a.s.m.) cihetindedir,
nübüvvet itibar›yla de¤il. Madem öyledir; nübüvvet dere-
cesi velâyet derecesinden ne kadar yüksek ise, o iki soh-
bet de o derece tefavüt etmek lâz›m gelir.

Sohbet-i Nebeviye ne derece bir iksir-i nuranî oldu¤u
bununla anlafl›l›r ki: Bir bedevî adam, k›z›n› sa¤ olarak
defnedecek bir kasavet-i vahfliyânede bulundu¤u hâlde
gelip, bir saat sohbet-i nebeviyeye müflerref olur; daha
kar›ncaya aya¤›n› basamaz derecede bir flefkat-i rahîmâ-
neyi kesb ederdi. Hem, cahil, vahflî bir adam, bir gün
sohbet-i nebeviyeye mazhar olur; sonra Çin ve Hind gi-
bi memleketlere giderdi, mütemeddin kavimlere mual-
lim-i hakaik ve rehber-i kemalât olurdu.

‹K‹NC‹ SEBEP: Yirmi Yedinci Sözdeki içtihat bahsinde
beyan ve ispat edildi¤i gibi, Sahabeler ekseriyet-i mutla-
ka itibar›yla kemalât-› insaniyenin en âlâ derecesindedir-
ler. Çünkü, o zamanda, o ink›lâb-› azîm-i ‹slâmîde hay›r
ve hak bütün güzelli¤iyle, fler ve bat›l bütün çirkinli¤iyle
görülmüfl ve maddeten hissedilmifl. fier ve hay›r ortas›n-
da öyle bir ayr›l›k ve kizb ve s›dk mabeyninde öyle bir
mesafe aç›lm›flt› ki, küfür ve iman kadar, belki Cehen-
nem ve Cennet kadar beynleri uzaklaflt›. Kizb ve fler ve
bat›l›n dellâl› ve numunesi olan Müseylime-i Kezzab ve
maskaraca kelimeleri oldu¤undan, f›traten hissiyat-› ulvi-
ye sahibi ve maâlî-i ahlâka meftun ve izzet ve mübahata 

âlâ: yüce, üstün.
bat›l: gerçe¤e uymayan, do¤ru
ve hakl› olmayan; gerçek d›fl›, ya-
lan.
bedevî: göçebe.
beyan: aç›klama.
beyn: ara.
cihet: yön.
defnetmek: gömmek.
dellâl: ilân edici.
ekseriyet-i mutlaka: kesin ço-
¤unluk.
f›traten: yarat›l›fl itibar›yla.
hak: do¤ru, gerçek.
hay›r: iyilik.
hissiyat-› ulviye: yüce duygular.
içtihat: din âlimlerinin fler’î esas-
lar dahilinde Kur’ân ve sünnete
uygun flekilde bir konuda fikir or-
taya koymalar›, hüküm vermele-
ri.
iksir-i nuranî: nurlu, flifal› ve çok
tesirli ilâç.
iman: inanma.
ink›lâb-› azîm-i ‹slâmî: ‹slâm›n
meydana getirdi¤i büyük de¤i-
flim.
ispat: do¤rulama.
izzet: fleref, yücelik.
kasavet-i vahfliyâne: vahflîce ka-
t›l›k.
kavim: millet.
kemalât-› insaniye: insana ait
mükemmellik ve olgunluklar.
kesb: kazanma, elde etme.
kizb: yalan.
küfür: inkâr, inançs›zl›k.
maâlî-i ahlâk: ahlâk›n yükseklik-
leri.
mabeyn: ara, aras›nda.
maskara: gülünç, rezil.
mazhar: eriflmifl, kavuflmufl.
meftun: vurgun, düflkün, tutkun.
muallim-i hakaik: gerçekleri an-
latan ö¤retmen.
mübahat: mübah fleyler; günah›
ve zarar› olmayan fleyler.
Müseylime-i Kezzab: yalanc›
peygamber Müseylime.
müflerref: flereflendirilmifl.
mütemeddin: medenîleflmifl,
ilerlemifl, medenî.
nazar: bak›fl.
numune: örnek.
nübüvvet: peygamberlik.
rehber-i kemalât: do¤rular› mü-
kemmelen gösteren rehber.

Resul-i Ekrem: çok cömert,
Kerîm olan peygamber, Hz.
Muhammed.

Sahabe: Peygamberimiz Hz.
Muhammed’in mübarek yü-
zünü görmekle flereflenen ve
onun sohbetlerine kat›lan
mü’min kimse.

sohbet-i nebeviye: Peygam-
berimizin sohbeti.
s›dk: do¤ruluk.
flefkat-i rahîmâne: mükem-
mel flekildeki merhamet ve
flefkat duygusu.
fler: kötülük.
tefavüt: farkl›l›k.

temessül: görünme, flekillen-
me.
tezahür: belirme, görünme.
vahflî: yabanî.
velâyet: ermifllik, Allah dost-
lu¤u.
velâyet-i Ahmediye: Pey-
gamberimizin velîli¤i.
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meyyal olan Sahabeler, elbette ihtiyarlar›yla kizb ve fler-
re ellerini uzat›p, Müseylime derekesine düflmemifller.
S›dk ve hay›r ve hakk›n dellâl› ve numunesi olan Habi-
bullah›n (a.s.m.) âlây›illiyyin-i kemalât›ndaki makam›na
bakarak, bütün kuvvet ve himmetleriyle, o tarafa kofl-
mak mukteza-i seciyeleridir.

Meselâ, nas›l ki zaman oluyor, medeniyet-i befleriye
çarfl›s›nda ve hayat-› içtimaiye-i insaniye dükkân›nda, ba-
z› fleylerin verdi¤i müthifl neticeleri ve çirkin eserleri
zehr-i katil gibi, herkes onu sat›n almak de¤il, bütün kuv-
vetiyle ondan nefret edip kaçar ve baz› fleylerin ve ma-
nevî metalar›n verdikleri güzel neticeler ve k›ymettar
eserler, bir tiryak-› nafi ve bir p›rlanta gibi, herkesin na-
zar-› ra¤betini kendine celp eder; herkes elinden geldi¤i
kadar onlar› sat›n almaya çal›fl›r; öyle de, Asr-› Saadette
hayat-› içtimaiye-i insaniyenin çarfl›s›nda, kizb ve fler ve
küfür gibi maddeler, flekavet-i ebediye gibi neticeleri ve
Müseylime-i Kezzab gibi süflî maskaralar› tevlit etti¤in-
den, secaya-i âliye ve hubb-u maâlîye meftun olan Saha-
belerin, zehr-i katilden kaçar gibi ondan kaçmalar› ve
nefret etmeleri bedihîdir. Ve saadet-i ebediye gibi netice
veren ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm gibi nu-
ranî meyveler gösteren, s›dk ve hakka ve imana en nafi
bir tiryak, en k›ymettar bir elmas gibi, o f›tratlar› safiye
ve seciyeleri samiye olan Sahabeler, bütün kuvvetleriyle
ve hissiyat ve letaifleriyle, onlara müflteri ve müfltak ol-
mas› zarurîdir.
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flerefli sevgiler.
ihtiyar: seçme, tercih.
iman: inanç, itikat, tasdik.
k›ymettar: de¤erli; k›ymetli.
kizb: yalan, uydurma.
küfür: inkâr.
letaif: duygular.
makam: derece, seviye.
manevî: maddî olmayan.
maskara: gülünç.
medeniyet-i befleriye: insanlar›n
ilim ve teknikte ilerlemesi.
meftun: düflkün, tutkun.
meta: mal.
meyyal: çok istekli, düflkün.
mukteza-i seciye: karakter ve
yarat›l›fl gere¤i.
Müseylime-i Kezzab: yalanc›
peygamber Müseylime.
müfltak: düflkün, çok istekli.
müflteri: al›c›.
müthifl: ürküten, korkutan.
nafi: faydal›.
nazar-› ra¤bet: dikkat ve bak›flla-
r›n bir tarafa yönelmesi.
nefret: tiksinme, ikrah.
netice: sonuç.
numune: örnek.
nuranî: nurlu.
p›rlanta: k›ymetli elmas.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed.
saadet-i ebediye: sonsuz mutlu-
luk.
safiye: saf, kat›ks›z.
Sahabe: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in mübarek yüzünü
görmekle flereflenen ve onun
sohbetlerine kat›lan mü’min kim-
se.
samiye: yüksek, yüce.
secaya-i âliye: yüce ahlâkî de-
¤erler.
seciye: huy, tabiat.
s›dk: do¤ruluk.
süflî: afla¤›da olan.
flekavet-i ebediye: sonsuz s›k›nt›
ve iflkence.
fler: kötülük.
tevlit: do¤urma.
tiryak: ilâç.
tiryak-› nafi: faydal› ilâç.
zarurî: zorunlu.
zehr-i katil: öldürücü zehir.

âlây›illiyyin-i kemalât: ol-
gunlu¤un en yüksek derece-
si.
asr-› saadet: Peygamberimiz
ve dört halifenin yaflad›¤› de-
vire verilen ad.
bedihî: besbelli, aflikâr.
celp: çekme, çekifl.

dellâl: ilân edici.
dereke: afla¤› mertebe.
elmas: çok k›ymetli bir mü-
cevher.
eser: ortaya konan mahsul,
yap›lan ifl.
f›trat: yarat›l›fl.
Habibullah: Allah’›n sevgilisi,

Hz. Muhammed.
hak: do¤ru; do¤ruluk.
hayat-› içtimaiye-i insaniye:
insanl›¤›n toplum hayat›.
hay›r: iyilik.
himmet: gayret gösterme.
hissiyat: duygular.
hubb-u maâliye: yüksek ve



Hâlbuki, o zamandan sonra, git gide ve gele gele s›dk
ve kizb ortas›ndaki mesafe azala azala, omuz omuza gel-
di; bir dükkânda ikisi beraber sat›lmaya bafllad›¤› gibi,
ahlâk-› içtimaiye bozuldu. Propaganda-i siyaset, yalana
fazla revaç verdi. Yalan›n müthifl çirkinli¤i gizlenip, do¤-
rulu¤un parlak güzelli¤i görünmemeye bafllad›¤› zaman-
da, kimin haddi var ki, Sahabenin adalet ve s›dk ve ulvi-
yet ve hakkaniyet hususundaki kuvvetlerine, metanetle-
rine, takvalar›na yetiflebilsin veya derecelerinden geçsin?

Geçen meseleyi bir derece tenvir edecek, bafl›ma gel-
mifl bir hâlimi beyan ediyorum. fiöyle ki:

Bir zaman kalbime geldi, “Niçin Muhyiddin-i Arabî gi-
bi harika zatlar Sahabelere yetiflemiyorlar?” Sonra, na-

maz içinde 
1 '¤rYn’rG n»uHnQ n¿ÉnërÑ°oS derken, flu kelimenin ma-

nas› inkiflaf etti, tam manas›yla de¤il, fakat bir parça ha-
kikati göründü. Kalben dedim: “Keflke, bir tek namaza
bu kelime gibi muvaffak olsayd›m, bir sene ibadetten da-
ha iyi idi.” Namazdan sonra anlad›m ki, o hat›ra ve o
hâl, Sahabelerin ibadetteki derecelerine yetiflilmedi¤ine
bir irflatt›r.

Evet, Kur’ân-› Hakîm’in envar›yla hâs›l olan, o ink›-
lâb-› azîm-i içtimaîde, ezdat birbirinden ç›k›p ayr›l›rken,
flerler bütün tevabiiyle, zulümat›yla ve teferruat›yla ve ha-
y›r ve kemalât bütün envar›yla ve netaiciyle karfl› karfl›ya
gelip, bir vaziyette, müheyyiç bir zamanda, her zikir ve
tesbih, bütün manas›n›n tabakat›n› turfanda ve taravetli 

adalet: hakkaniyet, âdillik.
ahlâk-› içtimaiye: toplum ahlâk›.
envar: nurlar.
ezdat: z›tlar.
had: yetki.
hakkaniyet: adalete uygunluk.
hâl: durum.
hâs›l: meydana gelen.
hay›r: iyilik.
husus: yön.
inkiflaf: aç›lma.
ink›lâb-› azîm-i içtimaî: sosyal
hayata ait büyük de¤iflim, dönü-
flüm.
irflat: do¤ru yolu gösterme.
kemalât: olgunluklar.
kizb: yalan.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
mana: anlam.
metanet: dayan›kl›l›k.
Muhyiddin-i Arabî: bkz. fiah›s Bil-
gileri.
muvaffak: baflar›l›.
müheyyiç: heyecan veren.
münezzeh: uzak, berî.
müthifl: korkutan, ürküten.
netaiç: sonuçlar.
propaganda-i siyaset: siyaset
propagandas›.
revaç: geçerlik, ra¤bet.
Sahabe: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in mübarek yüzünü
görmekle flereflenen ve onun
sohbetlerine kat›lan mü’min kim-
se.
s›dk: do¤ruluk.

fler: kötülük.
tabakat: tabakalar.
takva: Allah’tan korkma.
taravet: tazelik.
teferruat: ayr›nt›lar.

tenvir: ayd›nlatma.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tut-
ma.
tevabi: ba¤l› olanlar.

turfanda: yeni, ilk kez ortaya
ç›kan.
ulviyet: yücelik.
zikir: anma, dua etme.
zulümat: karanl›klar.

1. En yüce olan Rabbim bütün noksan s›fatlardan münezzehtir.
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ve taze ve genç bir surette ifade etti¤i gibi; o ink›lâb-› azî-
min tarrakas› alt›nda olan insanlar›n bütün hissiyat›n›, le-
taif-i maneviyesini uyand›rm›fl, hatta vehim ve hayal ve
s›r gibi duygular hüflyar ve müteyakk›z bir surette o zikir,
o tesbihlerdeki müteaddit manalar› kendi zevklerine gö-
re al›r, emer. ‹flte, flu hikmete binaen, bütün hissiyatlar›
uyan›k ve letaifleri hüflyar olan Sahabeler envar-› imani-
ye ve tesbihiyeyi cami olan kelimat-› mübarekeyi dedik-
leri vakit, kelimenin bütün manas›yla söyler ve bütün le-
taifiyle hisse al›rlard›.

Hâlbuki, o infilâk ve ink›lâptan sonra, git gide letaif
uykuya ve havâs o hakaik noktas›nda gaflete düflüp, o
kelimat-› mübareke, meyveler gibi, git gide ülfet perde-
siyle letafetini ve taravetini kaybeder. Âdeta sathîlik ha-
vas›yla kuruyor gibi, az bir yafll›k kal›yor ki, kuvvetli, te-
fekkürî bir ameliyatla, ancak evvelki hâli iade edilebilir.
‹flte bundand›r ki, k›rk dakikada bir Sahabenin kazand›¤›
fazilete ve makama, k›rk günde, hatta k›rk senede bafl-
kas› ancak yetiflebilir.

ÜÇÜNCÜ SEBEP: On ‹kinci ve Yirmi Dördüncü ve Yir-
mi Beflinci Sözlerde ispat edildi¤i gibi, nübüvvetin velâ-
yete nispeti, güneflin ayn-› zat› ile, âyinelerde görülen
güneflin misali gibidir. ‹flte daire-i nübüvvet, daire-i velâ-
yetten ne kadar yüksek ise, daire-i nübüvvetin hademe-
leri ve o güneflin y›ld›zlar› olan Sahabeler dahi daire-i ve-
lâyetteki sülehaya o derece tefevvuku olmak lâz›m geli-
yor. Hatta, velâyet-i kübra olan veraset-i nübüvvet ve s›d-
d›k›yet—ki, Sahabelerin velâyetidir—bir velî kazansa, 
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ink›lâb-› azîm: büyük ve köklü
de¤ifliklik.
ink›lâp: de¤iflim, dönüflüm.
kelimat-› mübareke: mübarek
kelimeler, sözler.
letafet: güzellik, hoflluk.
letaif: duygular; insandaki ince
duygular.
letaif-i manevîye: manevî duy-
gular.
makam: seviye, derece.
mana: anlam.
misal: benzer.
müteaddit: çeflitli, birden fazla.
müteyakk›z: uyan›k, basiretli.
nispet: oran, k›yas, ölçü.
nübüvvet: peygamberlik.
Sahabe: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in mübarek yüzünü
görmekle flereflenen ve onun
sohbetlerine kat›lan mü’min kim-
se.
sathî: yüzeysel.
surette: flekilde.
süleha: iyi yararl› ifl yapanlar.
s›dd›k›yet: do¤ruluk.
s›r: gizli fley.
taravet: tazelik,.
tarraka: gümbürtü.
tefekkürî: tefekkürle ilgili.
tefevvuk: üstün olma, üstünlük.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma.
ülfet: al›flma.
vehim: zan, flüphe.
velâyet: ermifllik; Allah dostlu¤u.
velâyet-i kübra: en büyük velâ-
yet.
velî: Allah dostu.
veraset-i nübüvvet: peygamber
vârisli¤i.
zevk: tad alma.
zikir: dua.

âyine: ayna.
ayn-› zat: bizzat kendisi.
binaen: -den dolay›.
cami: toplayan, içine alan.
daire-i nübüvvet: peygam-
berlik dairesi.
daire-i velâyet: velîlik daire-
si.

envar-› imaniye: iman nurla-
r›.
fazilet: de¤er.
gaflet: ihmal.
hademe: hizmetçi.
hakaik: do¤rular, gerçekler.
havas: duyular, duygular.
hayal: insan›n zihninde tasar-

lay›p, canland›rd›¤› fley.
hikmet: kâinattaki ve yarat›-
l›fltaki ‹lâhî gaye, yüksek bilgi.
hisse: pay.
hissiyat: duygular.
hüflyar: uyan›k.
iade: geri çevirme.
infilâk: patlama.



yine saff-› evvel olan Sahabelerin makam›na yetiflmez.
fiu Üçüncü Sebebin müteaddit vücuhundan Üç Veçhini
beyan ederiz.

• Birinci Vecih: ‹çtihatta, yani istinbat-› ahkâmda, ya-
ni Cenab-› Hakk›n marziyat›n› kelâm›ndan anlamakta
Sahabelere yetiflilmez. Çünkü, o zamandaki o büyük in-
k›lâb-› ‹lâhî, marziyat-› Rabbaniyeyi ve ahkâm-› ‹lâhiyeyi
anlamak üzere dönerdi; bütün ezhan istinbat-› ahkâma
müteveccih idi, bütün kalpler “Rabbimizin bizden istedi-
¤i nedir?” diye merak ederdi. Ahval-i zaman, bu hâli ifl-
mam ve ihsas edecek bir tarzda cereyan ediyordu; mu-
haverat bu manalar› tazammun ederek vuku buluyordu.

‹flte, bunun için her fley ve her hâl ve muhavereler ve
sohbetler ve hikâyeler, bütün o manalar› bir derece ders
verecek bir tarzda cereyan etti¤inden, Sahabenin istida-
d›n› tekmil ve fikirlerini tenvir etti¤inden, içtihat ve istin-
batta istidad› kibrit derecesinde nurlanmaya haz›r oldu-
¤undan, bir günde veya bir ayda kazand›¤› mertebe-i is-
tinbat ve içtihad› o Sahabenin derece-i zekâvetinde ve is-
tidad›nda olan bir adam, flu zamanda on senede, belki
yüz senede kazanmayacakt›r. Çünkü, flimdi saadet-i ebe-
diyeye bedel, saadet-i dünyeviye medar-› nazard›r. Befle-
rin nazar-› dikkati, baflka maksatlara müteveccihtir. Te-
vekkülsüzlük içinde derd-i maiflet, ruha sersemlik ve fel-
sefe-i tabiiye ve maddiye akla körlük verdi¤inden, befle-
rin muhit-i içtimaîsi o flahs›n zihnine ve istidad›na içtihat
hususunda kuvvet vermedi¤i gibi, teflettüt veriyor, da¤›t›-
yor. Yirmi Yedinci Sözün içtihat bahsinde, Süfyan ibni 

ahkâm-› ‹lâhiye: ‹lâhî hükümler.
ahval-i zaman: zaman›n flartlar›.
bahis: konu:
bedel: karfl›l›k, karfl›.
befler: insanl›k, âdemo¤lu.
beyan etmek: aç›klamak.
cereyan: geçifl, gidifl.
derd-i maiflet: geçim s›k›nt›s›.
derece-i zekâvet: zekâ derecesi.
ezhan: zihinler.
felsefe-i tabiiye: her fleyi tabiata
dayand›ran felsefe.
hâl: durum.
içtihat: din âlimlerinin fler’î esas-
lar dahilinde Kur’ân ve sünnete
uygun flekilde bir konuda fikir or-
taya koymalar›, hüküm vermele-
ri.
ihsas: hissettirme.
ink›lâb-› ‹lâhî: ‹lâhî ve manevî in-
k›lâp.
istidat: kabiliyet, yetenek.
istinbat: mana ç›karma.
istinbat-› ahkâm: hüküm ç›kar-
ma.
iflmam: hissettirme.
kelâm: söz.
makam: derece.
maksat: var›lmak istenen nokta.
marziyat: Allah’›n r›zas›na maz-
har olacak hâl ve hareketler.
marziyat-› Rabbaniye: Rabbimi-
zin istekleri.
medar-› nazar: göz önünde bu-
lundurulmas› gereken.
mertebe-i istinbat: gizli bir mana
ç›karma mertebesi.
muhaverat: karfl›l›kl› konuflma-
lar.
muhavere: görüflerek konuflma.
muhit-i içtimaî: sosyal çevre.
müteaddit: bir çok.
müteveccih: yönelen.
nazar-› dikkat: dikkatli bak›fl.
nur: ayd›nl›k.
saadet-i dünyeviye: dünya ha-
yat›ndaki mutluluk, dünya saade-
ti.
saadet-i ebediye: sonsuz mutlu-

luk.
saff-› evvel: birinci saf.
Sahabe: Peygamberimiz Hz.
Muhammed’in mübarek yü-
zünü görmekle flereflenen ve
onun sohbetlerine kat›lan
mü’min kimse.
sersem: bafl›bofl.

sohbet: karfl›l›kl› hoflça ko-
nuflma.
Süfyan ibni Uyeyne: bkz. fia-
h›s Bilgileri.
tarz: flekil, biçim.
tazammun: içine alma, içinde
bulundurma.
tekmil: tamamlama.

tenvir: nurland›rma.
teflettüt: kar›fl›kl›k.
tevekkül: Allah’a dayanma
ve güvenme.
vecih: yön.
vuku bulmak: olmak, mey-
dana gelmek.
vücuh: yönler.
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Uyeyne ile onun zekâveti derecesinde birinin muvazene-
sinde ispat etmifliz ki, Süfyan’›n on senede kazand›¤›n›
öteki yüz senede kazanam›yor.

• ‹kinci Vecih: Sahabelerin kurbiyet-i ‹lâhiye nokta-
s›ndaki makamlar›na velâyet aya¤›yla yetiflilmez. Çünkü,
Cenab-› Hak bize akrebdir ve her fleyden daha ziyade
yak›nd›r. Biz ise, ondan nihayetsiz uza¤›z. Onun kurbiye-
tini kazanmak iki suretle olur:

Birisi: Akrebiyetin inkiflaf›ylad›r ki, nübüvvetteki kurbi-
yet ona bakar ve nübüvvet veraseti ve sohbeti cihetiyle
Sahabeler o s›rra mazhard›rlar.

‹kinci Suret: Bu’diyetimiz noktas›nda kat-› meratip
edip bir derece kurbiyete müflerref olmakt›r ki; ekser
seyrüsülûk-ü velâyet ona göre ve seyr-i enfüsî ve seyr-i
afakî bu suretle cereyan ediyor.

‹flte, birinci suret s›rf vehbîdir, kisbî de¤il; incizapt›r,
cezb-i Rahmanîdir ve mahbubiyettir. Yol k›sad›r, fakat
çok metin ve çok yüksektir ve çok halistir ve gölgesizdir.
Di¤eri kisbîdir, uzundur, gölgelidir; acayip harikalar› çok
ise de, k›ymetçe, kurbiyetçe evvelkisine yetiflemez.

Meselâ, nas›l ki dünkü güne bugün yetiflmek için, iki
yol var: Birincisi, zaman›n cereyan›na tâbi olmayarak,
bir kuvvet-i kudsiye ile fevkazzaman ç›k›p, dünü bugün
gibi haz›r görmektir. ‹kincisi, bir sene kat-› mesafe edip,
dönüp dolafl›p, düne gelmektir; fakat yine dünü elde tu-
tam›yor, onu b›rak›p gidiyor.

SÖZLER | 799 Y‹RM‹ YED‹NC‹ SÖZ

kat-› mesafe: mesafe alma.
kisbi: kazan›lm›fl, sonradan elde
edilmifl.
kurbiyet: yak›nl›k.
kurbiyet-i ‹lâhiye: Allah’a yak›n-
l›k.
kuvvet-i kudsiye: kutsal kuvvet.
mahbubiyet: sevilecek hâlde bu-
lunma.
makam: derece, seviye.
mazhar: eriflmifl, kavuflmufl.
muvazene: karfl›laflt›rma.
müflerref: flereflendirilmifl.
nihayetsiz: sonsuz.
nübüvvet: peygamberlik.
Sahabe: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in mübarek yüzünü
görmekle flereflenen ve onun
sohbetlerine kat›lan mü’min kim-
se.
seyr-i afakî: manevî olarak tekâ-
mül için hariçten delil ve vas›ta
getirme.
seyr-i enfüsî: nefsin iç âleminde-
ki delil ve vas›talarla tekâmül et-
me usulü.
seyr-i sülûk-ü velâyet: velâyet
yoluyla ç›k›lan manevî yolculuk.
s›r: manevî hakikat, marifet.
s›rf: sade.
suret: biçim.
Süfyan ibni Uyeyne: bkz. fiah›s
Bilgileri.
vecih: yön.
vehbî: do¤ufltan.
velâyet: Allah dostlu¤u.
veraset: vârislik, mirasç›l›k.
zekâvet: zekilik, kavrama, kabili-
yeti.
ziyade: çok, fazla.

acayip: flafl›rt›c› ve hayret ve-
rici fleyler.
akreb: yak›n.
akrebiyet: Cenab-› Allah’›n
insana olan yak›nl›¤›.
bu’diyet: uzakl›k.
Cenab-› Hak: Allah.
cezb-i Rahmanî: Cenab-› Hak

taraf›ndan hay›r ve rahmet
için verilen ve vehbî olarak
duygulara yerlefltirilen mana-
lar, bilgiler.
cihet: yön.
ekser: daha çok.
fevkazzaman: zaman üstü.
halis: kat›ks›z, saf, duru.

harika: ola¤anüstü olay.
incizap: cezp edilme, kap›l-
ma, çekilme.
inkiflaf: aç›lma.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.
kat-› meratip: mertebelerde
yükselme, ilerleme.



Öyle de, zahirden hakikate geçmek, iki suretledir: Bi-
ri, do¤rudan do¤ruya hakikatin incizab›na kap›l›p, tarikat
berzah›na girmeden, hakikati ayn-› zahir içinde bulmak-
t›r. ‹kincisi, çok meratipten seyrüsülûk suretiyle geçmek-
tir. Ehl-i velâyet, çendan fenâ-i nefse muvaffak olurlar,
nefs-i emmareyi öldürürler; yine Sahabeye yetiflemiyor-
lar. Çünkü, Sahabelerin nefisleri tezkiye ve tathir edildi-
¤inden, nefsin mahiyetindeki cihazat-› kesire ile ubudiye-
tin enva›na ve flükür ve hamdin aksam›na daha ziyade
mazhard›rlar. Fenâ-i nefisten sonra ubudiyet-i evliya be-
satet peyda eder.

• Üçüncü Vecih: Fazilet-i a’mal ve sevab-› ef’al ve fa-
zilet-i uhreviye cihetinde Sahabelere yetiflilmez. Çünkü,
nas›l bir asker baz› flerait dahilinde, mühim ve mahuf bir
mevkide, bir saat nöbette, bir sene ibadet kadar bir fazi-
let kazanabilir ve bir dakikada bir kurflunu yemekle, en
ekal k›rk günde ancak kazan›lacak velâyet derecesi gibi
bir makama ç›k›yor; öyle de, Sahabelerin tesis-i ‹slâmi-
yette ve neflr-i ahkâm-› Kur’âniyede hizmetleri ve ‹slâmi-
yet için bütün dünyaya ilân-› harp etmeleri o kadar yük-
sektir ki, bir dakikas›na baflkalar› bir senede yetiflemez.
Hatta, denilebilir ki, bütün dakikalar›, o hizmet-i kudsiye-
de, o flehit olan neferin dakikas› gibidir, bütün saatleri
müthifl bir makamda bir saat nöbet tutan fedakâr bir ne-
ferin nöbeti gibidir ki; amel az, ücreti çok, k›ymeti yük-
sektir.

Evet, Sahabeler madem ‹slâmiyetin tesisinde ve en-
var-› Kur’âniyenin neflrinde, saff-› evvel teflkil ediyorlar.

aksam: bölümler, k›s›mlar.
ayn-› zahir: aç›kl›k içinde, ayn›
oldu¤u yerde, oldu¤u gibi görü-
nen.
berzah: aral›k, mesafe.
besatet: basitlik, sadelik.
cihazat-› kesire: birçok duygular.
cihet: yön.
çendan: gerçi.
ehl-i velâyet: Allah’›n dostlu¤unu
kazananlar.
ekal: en az.
enva: türler.
envar-› Kur’âniye: Kur’ân nurlar›.
fazilet: de¤er.
fazilet-i a’mal: amellerdeki üs-
tünlük.
fazilet-i uhreviye: uhrevî üstün-
lük.
fedakâr: feda eden.
fenâ-i nefis: nefsini eritmek, ona
galip olmak.
hakikat: do¤ru, sahih; gerçek.
hamd: Allah’a karfl› olan flükran
ve memnuniyetini Onu överek
bildirme.
hizmet-i kudsiye: kutsal hizmet.
ilân-› harp: savafl açma.
incizap: cezp edilme, kap›lma,
çekilme.
mahiyet: iç yüz.
mahuf: tehlikeli.
makam: mevki, rütbe.
mazhar: eriflmifl, kavuflmufl.
meratip: mertebeler, dereceler.
mevki: makam.
muvaffak: baflar›l›.
mühim: önemli.
müthifl: flaflaal›, büyük.
nefer: er, rütbesiz asker.
nefis: istek ve arzu; zevk.
nefs-i emmare: insan› kötülü¤e
sürükleyen nefis.
neflir: yayma.
neflr-i ahkâm-› Kur’âniye: Kur’ân
hükümlerinin yay›lmas›.
peyda: meydana gelme.
saff-› evvel: birinci saf.
Sahabe: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in mübarek yüzünü
görmekle flereflenen ve onun

sohbetlerine kat›lan mü’min
kimse.
sevab-› ef’al: yap›lan ifllerin
sevab›.
seyr-i sülûk: ruhun manevî
makamlardaki yolculu¤u.
suret: biçim.
flehit olmak: Allah ve din yo-
lunda ölmek.

flerait: flartlar.
flükür: Allah’a karfl› kulluk gö-
revlerini yerine getirme.
tarikat: seyir ü sülûk s›ras›n-
da tutulan yol.
tathir: temizlenme.
tesis: kurulma, kurulufl.
tesis-i ‹slâmiyet: ‹slâmiyetin
kuruluflu ve yay›l›fl›.

teflkil: flekil verme.
tezkiye: temize ç›karma.
ubudiyet: kulluk.
ubudiyet-i evliya: evliyan›n
kulluk ve ibadetleri.
vecih: yön.
velâyet: Allah dostlu¤u.
zahir: görünen.
ziyade: çok, fazla.

800 | SÖZLERY‹RM‹ YED‹NC‹ SÖZ



1 pπpYÉnØrdÉnc oÖnÑ°sùdnG s›rr›nca, bütün ümmetin hasenat›ndan

onlara hisse ç›kar. Ümmetin 
2 /¬pHÉnër°UnGnh /¬pd'G ='¤nYnh mósªnëoe Énfpóu«°nS '¤nY uπn°U sºo¡s∏dnG demesiyle, Sa-

habelerin bütün ümmetin hasenat›ndan hissedarl›klar›n›
gösteriyor.

Hem, nas›l ki bir a¤ac›n kökündeki küçük bir meziyet,
a¤ac›n dallar›nda büyük bir suret al›r, büyük bir daldan
daha büyüktür; hem, nas›l ki mebdede küçük bir irtifa,
gittikçe bir yekûn teflkil eder; hem, nas›l ki nokta-i mer-
keziyeye yak›n bir i¤ne ucu kadar bir ziyadelik, daire-i
muhitada bazen bir metre kadar ziyadeye mukabil geli-
yor; aynen flu dört misal gibi, Sahabeler, ‹slâmiyetin fle-
cere-i nuraniyesinin köklerinden, esaslar›ndan olduklar›;
hem, bina-i ‹slâmiyetin hutut-u nuraniyesinin mebdein-
de, hem cemaat-i ‹slâmiyenin imamlar›ndan ve adetleri-
nin evvellerinde, hem flems-i nübüvvet ve sirac-› hakika-
tin merkezine yak›n olduklar›ndan, az amelleri çoktur,
küçük hizmetleri büyüktür. Onlara yetiflmek için, hakikî
Sahabe olmak lâz›m geliyor.

rºp¡ujnÉpH pΩƒoétædÉnc»/HÉnër°UnG { n∫Énb …/òsdGp¿ mósªnëoe nÉfpóu«°nS '¤nY uπn°U -nG
z /Êrônb p¿hoôo≤rdG oôr«nN{ nh z rºoàrjnónàrgpG rºoàrjnónàrbpG

3

rºu∏°nSnh p¬pÑrën°Unh /¬pd'G ='¤nYnh
4

oº«/µn`◊r G oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG BÉnænàrªs∏nY Éne s’pG BÉnænd nºr∏pY n’ n∂nfÉnërÑ°oS
* * *
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Ashap: Hz. Peygamberi görmüfl
ve onunla konuflmufl olan Müslü-
man kimseler.
bina-i ‹slâmiyet: ‹slâmiyetin bi-
nas›.
cemaat-i ‹slâmiye: ‹slâm toplulu-
¤u.
daire-i muhita: kuflatan daire.
esas: as›l, temel.
hadis: Hz. Muhammed’e ait söz,
emir, fiil.
hakikî: gerçek.
hasenat: iyilikler.
hisse: pay.
hissedar: hisse sahibi.
hutut-u nuraniye: nuranî çizgi-
ler.
ilhamen: kalbe gelerek, bilgi kay-
naklar›na bafl vurmaks›z›n.
imam: önde gelen, rehber.
irtifa: yükseklik.
kaide: temel, esas.
mebde: bafllang›ç.
meziyet: üstünlük vasf›.
misal: örnek.
mukabil: karfl›l›k.
münezzeh: uzak, beri.
nokta-i merkeziye: merkezî
nokta.
Rab: Allah.
rahmet: ac›ma.
Sahabe: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in mübarek yüzünü
görmekle flereflenen ve onun
sohbetlerine kat›lan mü’min kim-
se.
Sahabî: Sahabe.
salât: dua.
selâm: selâmet, esenlik.
sirac-› hakikat: do¤ruluk kandili.
suret: biçim.
flecere-i nuraniye: nurlu a¤aç.
flems-i nübüvvet: peygamberlik
günefli.
tenzih: her türlü eksik ve nok-
sandan uzak ve yüce tutma.
teflkil: meydana getirme, flekil
verme.
ümmet: nesil, millet.
yekûn: toplam, tutar.
ziyade: çok, fazla.

1. Bir fleye sebep olan, o fleyi iflleyen gibidir. (“Bir hayr›n yolunu gösteren, onu iflleyen gibi-
dir” (Feyzü’l-Kadîr, c.3, s. 537, hadis no: 4250) hadisinden ilhamen söylenmifl bir kaide.)

2. Allah’›m, Efendimiz Muhammed’e ve âl ve Ashab›na rahmet eyle.

3. Allah’›m, “Sahabîlerim y›ld›zlar gibidir. Hangisine uyarsan›z yolunuzu bulursunuz” (Keflfü’l-
Hafa, 1:132.) ve “Nesillerin en hay›rl›s› benim içinde bulundu¤um nesildir” (Keflfü’l-Hafa, 1:396.)
diye buyuran Efendimiz Muhammed’e, Onun Âl ve Ashab›na salât ve selâm eyle.

4. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize ö¤retti¤inden baflka bizim hiçbir bilgi-
miz yoktur. Sen her fleyi hakk›yla bilir, her ifli hikmetle yapars›n. (Bakara Suresi: 32.)



Sual : Deniliyor ki: “Sahabeler Resul-i Ekrem Aley-

hissalâtü Vesselâm› gördüler, sonra iman ettiler. Biz ise
görmeden iman ettik. Öyle ise iman›m›z daha kavidir.
Hem, kuvvet-i iman›m›za delâlet eden rivayet var?”

Elcevap : Sahabeler, o zamanda, efkâr-› amme-i

âlem hakaik-› ‹slâmiyeye muar›z ve muhalif iken, Saha-
beler yaln›z suret-i insaniyede Resul-i Ekrem Aleyhissalâ-
tü Vesselâm› görüp, bazen mu’cizesiz olarak, öyle bir
iman getirmifller ki, bütün efkâr-› amme-i âlem onlar›n
imanlar›n› sarsm›yordu; flüphe de¤il, baz›s›na vesvese de
vermezdi.

Sizler iseniz, kendi iman›n›z› Sahabelerin imanlar›yla
muvazene ediyorsunuz. Bütün efkâr-› amme-i ‹slâmiye
iman›n›za kuvvet ve senet oldu¤u hâlde, Resul-i Ekrem
Aleyhissalâtü Vesselâm›n flecere-i Tuba-i nübüvvetinin
çekirde¤i olan befleriyeti ve suret-i cismaniyesini de¤il,
belki umum envar-› ‹slâmiye ve hakaik-› Kur’âniye ile nu-
ranî muhteflem flahs-› manevîsini, bin mu’cizat ile muhat
olarak ak›l gözüyle gördü¤ünüz hâlde, bir Avrupa feyle-
sofunun sözüyle vesveseye ve flüpheye düflen iman›n›z
nerede; bütün âlem-i küfrün ve Nasarâ ve Yehudun ve
feylesoflar›n hücumlar›na karfl› sars›lmayan Sahabelerin
imanlar› nerede? Hem, Sahabelerin kuvvet-i imanlar›n›
gösteren ve imanlar›n›n tereflfluhat› olan fliddet-i takvala-
r› ve kemal-i salâhatlar› nerede; ey müddei, senin flid-
det-i zaaf›ndan feraizi tamam›yla senden göstermeyen
sönük iman›n nerede?

âlem-i küfür: küfür dünyas›.
aleyhissalâtü vesselâm: salât ve
selâm onun üzerine olsun.
befleriyet: insanl›k.
delâlet: delil olma, gösterme.
efkâr: düflünceler, fikirler, görüfl-
ler.
efkâr-› amme-i âlem: dünya ka-
muoyu.
efkâr-› amme-i ‹slâmiye: ‹slâm
kamuoyu.
envar-› ‹slâmiye: ‹slâm›n nurlu
esaslar›.
feraiz: farzlar, Allah’›n emirleri.
feylesof: filozof.
hakaik-i ‹slâmiye: ‹slâm›n ger-
çekleri.
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân’a ait
olan ve ondan gelen gerçekler.
iman etmek: inanmak.
iman: inanç.
kavi: kuvvetli.
kemal-i salâhat: mükemmel, ku-
sursuz, çok ileri derecedeki din-
darl›k.
kuvvet-i iman: iman kuvveti.
mu’cizat: mu’cizeler.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
muhalif: ayk›r›l›k gösteren, uy-
mayan.
muhat: kuflat›lm›fl, etraf› çevril-
mifl.
muvazene: ölçü, k›yas, mukaye-
se.
müddei: iddia sahibi, davac›.
Nasarâ: Hristiyanlar.
nuranî: nurlu.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed.
rivayet: söz veya olay› nakletme.

Sahabe: Peygamberimiz Hz.
Muhammed’in mübarek yü-
zünü görmekle flereflenen ve
onun sohbetlerine kat›lan
mü’min kimse.
senet: belge, kan›t.
sual: soru.
suret-i cismaniye: cisimlefl-

mifl flekil.
suret-i insaniye: insan görü-
nüflü.
flahs-› manevî: manevî flah›s.
flecere: a¤aç.
flecere-i tuba-i nübüvvet:
peygamberlik a¤ac›.
fliddet-i takva: Allah korku-

sunun son derecesi.
fliddet-i zaaf: zay›fl›¤›n flidde-
ti.
flüphe: kuflku, karars›zl›k.
tereflfluhat: s›z›nt›lar.
umum: bütün.
vesvese: flüphe.
Yehud: Yahudiler.
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Amma, hadiste varit olan ki, “Ahir zamanda beni gör-
meyen ve iman getiren, daha ziyade makbuldür” 1 me-
alindeki rivayet, hususî fazilete dairdir, has baz› eflhas
hakk›ndad›r. Bahsimiz ise, fazilet-i külliye ve ekseriyet iti-
bar›ylad›r.

‹kinc i  sua l : Diyorlar ki: “Ehl-i velâyet ve ashab-›

kemalât, dünyay› terk etmifller. Hatta hadiste var ki,
‘Dünya muhabbeti bütün hatalar›n bafl›d›r.’ 2 Hâlbuki,
Sahabeler dünyaya pek çok girmifller. Terk-i dünya de-
¤il, belki bir k›s›m Sahabe, o zaman›n ehl-i medeniyetin-
den daha ileri gitmifller. Nas›l oluyor ki, böyle Sahabele-
rin en ednas›na, en büyük bir velî kadar k›ymeti var, di-
yorsunuz?”

Elcevap : Otuz ‹kinci Sözün ‹kinci ve Üçüncü Mev-

k›flar›nda gayet kat’î ispat edilmifltir ki, dünyan›n ahirete
bakan yüzüyle, esma-i ‹lâhiyeye mukabil olan yüzünü
sevmek, sebeb-i noksaniyet de¤il, belki medar-› kemaldir
ve o iki yüzde, ne kadar ileri gitse, daha ziyade ibadet ve
marifetullahta ileri gider. Sahabelerin dünyas› ise, iflte o
iki yüzdedir. Dünyay› ahiret mezraas› görüp, ekip biçmifl-
ler. Mevcudat›, esma-i ‹lâhiyenin âyinesi görüp, müflta-
kane temafla edip bakm›fllar. Fenâ-i dünya ise, fânî yüzü-
dür ki, insan›n hevesat›na bakar.

Üçüncü sua l : “Tarikatler, hakikatlerin yollar›d›r.

Tarikatlerin içerisinde en meflhur ve en yüksek ve
cadde-i kübra iddia olunan tarik-› Nakflibendî hakk›nda, 
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sahip olanlar.
ehl-i velâyet: Allah’›n dostlu¤unu
kazananlar.
ekseriyet: ço¤unluk.
el-Hâkim: muteber bir hadis ki-
tab›.
el-Müstedrek: muteber bir hadis
kitab›.
esma-› ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
eflhas: flah›slar.
fânî: ölümlü.
fazilet: manevî de¤er ve üstün-
lük.
fazilet-i külliye: büyük faziletler,
meziyetler.
fenâ-i dünya: dünyan›n geçici
olan gayr-› meflru yönü.
Feyzü’l-Kadîr: muteber bir hadis
kitab›
gayet: son derece.
hadis: Hz. Muhammed’e ait söz,
emir, fiil.
hakikat: gerçek.
hevesat: hevesler.
hofl: güzel.
hususî: özel.
ibadet: kulluk.
iman: inanç.
ispat etmek: kan›tlamak.
kat’î: kesin, flüphesiz.
makbul: kabul edilmifl.
marifetullah: Allah’› tan›ma, an-
lama, bilme.
meal: anlam.
medar-› kemal: olgunluk vesilesi.
meflhur: öne ç›kan, bilinen.
mevcudat: var olan her fley
mezraa: tarla, ekilecek yer.
muhabbet: sevgi, tutku.
mukabil: karfl›l›k.
Müsned: muteber bir hadis kita-
b›.
müfltakane: çok arzulu ve istekli
flekilde.
rivayet: haber.
Sahabe: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in mübarek yüzünü
görmekle flereflenen ve onun
sohbetlerine kat›lan mü’min kim-
se.
sebeb-i noksaniyet: noksanl›k
sebebi.
tarikat: yol, meslek, tarik.
tarik-i Nakflibendî: Nakflibendî
tarikati.
temafla: bak›p seyretme.
terk-i dünya: dünyay› terk etme.
varit: söylenen.
velî: Allah dostu.
ziyade: çok.

ahir zaman: dünyan›n son
zaman›.
ahiret: öbür dünya.
ashab-› kemalât: olgun in-

sanlar, kemalât sahibi kimse-
ler.
âyine: ayna.
cadde-i kübra: büyük cadde.

dair: hakk›nda.
edna: en afla¤›.
ehl-i medeniyet: flehir hal-
k›ndan olanlar; medeniyete

1. Müsned, 5:248, 257, 264; el-Hâkim, el-Müstedrek, 3:41, 4:89.

2. Feyzü’l-Kadîr, 3:368, hadis no: 3662.



o tarikatin kahramanlar›ndan ve imamlar›ndan baz›lar›,
esas›n› böyle tarif etmifller, demifller ki:

,Én«rfoO p∑rônJ :r∑rônJ pQÉņ róneBG rΩpRn’ i/órænÑp°ûr≤nf p≥j/ônW rQnO
.r∑rônJ p∑rônJ ,≈/àr°ùng p∑rônJ ,≈'Ñr≤oY p∑rônJ

Yani: “ ‘Tarik-› Nakflîde dört fleyi b›rakmak lâz›m: hem
dünyay›, hem nefis hesab›na ahireti dahi maksud-u haki-
kî yapmamak, hem vücudunu unutmak, hem ucba, fah-
re girmemek için bu terkleri düflünmemektir.’ Demek,
hakikî marifetullah ve kemalât-› insaniye terk-i masiva ile
olur?”

Elcevap : E¤er, insan yaln›z bir kalpten ibaret ol-

sayd›, bütün masivay› terk, hatta esma ve s›fât› dahi b›-
rakmak, yaln›z Cenab-› Hakk›n zat›na rabt-› kalbetmek
lâz›m gelirdi. Fakat, insan›n ak›l, ruh, s›r, nefis gibi pek
çok vazifedar letaifi ve hasseleri vard›r. ‹nsan-› kâmil
odur ki, bütün o letaifi, kendilerine mahsus ayr› ayr› ta-
rik-› ubudiyette, hakikat canibine sevk etmek ile, Sahabe
gibi genifl bir dairede, zengin bir surette; kalp, bir ku-
mandan gibi, letaif askerleriyle kahramanâne maksada
yürüsün. Yoksa kalp, yaln›z kendini kurtarmak için aske-
rini b›rak›p tek bafl›yla gitmek, medar-› iftihar de¤il, bel-
ki netice-i ›zt›rard›r.

Dördüncü sua l : “Sahabelere karfl› iddia-i rüçhan

nereden ç›k›yor, kim ç›kar›yor? fiu zamanda, bu mesele-
yi medar-› bahsetmek nedendir? Hem, müçtehidîn-i iza-
ma karfl› müsavat dava etmek neden ileri geliyor?”

canip: yön.
Cenab-› Hak: Allah.
esma: isimler.
fahir: övünme.
hakikat: gerçek.
hakikî: gerçek.
hasse: duygu.
iddia-i rüçhan: üstünlük iddias›.
insan-› kâmil: olgun insan.
kemalât-› insaniye: insana ait ol-
gunluklar.
letaif: insan›n manevî yap›s›nda-
ki ince duygular.
mahsus: özel.
maksat: hedef, gaye, amaç.
maksud-u hakikî: gerçek mak-
sat, as›l gaye.
marifetullah: Allah’› tan›ma, an-
lama, bilme.
masiva: Allah’tan baflka bütün
varl›klar.
medar-› bahis: söz konusu.
medar-› iftihar: övünme sebebi.
müçtehidîn-i izam: müçtehitle-
rin büyükleri.

müsavat: her bak›mdan ayn›
derecede olma, eflitlik.
nefis: arzu ve istek.
netice-i ›zt›rar: çaresiz bir
hale düflmek.
rapt-› kalp etmek: gönül
ba¤lamak.
Sahabe: Peygamberimiz Hz.

Muhammed’in mübarek yü-
zünü görmekle flereflenen ve
onun sohbetlerine kat›lan
mü’min kimse.
sevk etmek: yönlendirmek.
s›fât: nitelik, vas›f.
surette: flekilde.
tarikat: yol.

tarik-i Nakflî: Nakflibendî tari-
kati.
tarik-› ubudiyet: kulluk yolu.
terk-i masiva: mevcudat›,
yarat›lanlar› terk etme.
ucub: kibir, gurur.
vazifedar: vazifeli.
zat: azamet ve ululuk sahibi.
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Elcevap : fiu meseleyi söyleyen iki k›s›md›r.

Bir k›sm›, safî ehl-i diyanet ve ehl-i ilimdir ki, baz› eha-
disi görmüfller; flu zamanda ehl-i takva ve salâhati teflvik
ve tergip için öyle mebhaslar aç›yorlar. Bu k›sma karfl›
sözümüz yok. Zaten onlar azd›rlar, çabuk da intibaha ge-
lirler.

Di¤er k›s›m ise, gayet müthifl ma¤rur insanlard›r ki,
mezhepsizliklerini müçtehidîn-i izama müsavat davas› al-
t›nda neflretmek istiyorlar ve dinsizliklerini Sahabeye
karfl› müsavat davas› alt›nda icra etmek istiyorlar.

Çünkü, evvelen, o ehl-i dalâlet sefahate girmifl, sefa-
hatte tiryaki olmufl, sefahate mâni olan tekâlif-i fler’iyeyi
yapam›yor. Kendine bir bahane bulmak için der ki:

“fiu mesail, içtihadiyedirler. O mesailde mezhepler
birbirine muhalif gidiyor. Hem, onlar da bizim gibi insan-
lard›r, hata edebilirler. Öyle ise, biz de onlar gibi içtihat
ederiz, istedi¤imiz gibi ibadetimizi yapar›z. Onlara tâbi
olmaya ne mecburiyetimiz var?”

‹flte bu bedbahtlar, bu desise-i fleytaniye ile, bafllar›n›
mezahibin zincirinden ç›kar›yorlar. Bunlar›n flu davalar›
ne kadar çürük, ne kadar esass›z oldu¤u Yirmi Yedinci
Sözde kat’î bir surette gösterildi¤inden, ona havale ede-
riz.

Saniyen, o k›s›m ehl-i dalâlet bakt›lar ki, müçtehidîn-
lerde ifl bitmiyor. Onlar›n omuzlar›ndaki, yaln›z nazari-
yat-› diniyedir. Hâlbuki, bu k›s›m ehl-i dalâlet, zaruriyat-›
diniyeyi terk ve ta¤yir etmek istiyorlar. “Onlardan daha 
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mebhas: bahis, konu.
mecburiyet: zorunluluk.
mesail: meseleler.
mezahip: mezhepler, tutulan yol-
lar.
mezhep: dinde tutulan yol.
muhalif: ayk›r›l›k gösteren.
müçtehidin: müçtehitler.
müçtehidîn-i izam: müçtehitle-
rin büyükleri.
müsavat: beraberlik , eflitlik.
müthifl: son derece.
nazariyat-› diniye: dinin nazarî
k›sm›; anlat›m›, fikriyat›.
neflir: yayma.
safî: kat›fl›ks›z.
Sahabe: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in mübarek yüzünü
görmekle flereflenen ve onun
sohbetlerine kat›lan mü’min kim-
se.
salâhat: dindarl›kta çok ileri olma
hâli.
saniyen: ikinci olarak.
sefahat: yasak fleylere, zevk ve
e¤lenceye afl›r› derecede düflkün-
lük; e¤lence.
surette: flekilde.
tâbi: uyan.
ta¤yir: de¤ifltirme.
tekâlif-i fler’iye: fleriat›n emirleri.
tergip: isteklendirme.
teflvik: heveslendirme.
tiryaki: tutkun, ba¤›ml›.
zaruriyat-› diniye: dince yap›l-
mas› mecburî olan ifller.

bedbaht: kötü talihli.
desise-i fleytaniye: fleytan›n
gizli oyunu.
ehadis: Peygamberimizin
sözleri.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yol-
dan ç›kanlar.
ehl-i diyanet: dindar kifliler.

ehl-i ilim: ilim sahipleri.
ehl-i takva: Allah’tan korkan.
evvelen: ilk olarak, birinci
olarak.
havale: bir ifli veya bir fleyi
baflka birine b›rakma.
icra: yürütme.
içtihat: din âlimlerinin fler’î

esaslar dahilinde Kur’ân ve
sünnete uygun flekilde bir
konuda fikir ortaya koymala-
r›, hüküm vermeleri.
intibah: uyanma, ibret alma.
kat’î: kesin, flüphesiz.
ma¤rur: gururlu.
mâni: al›koyan, engel olan.



iyiyiz” deseler, meseleleri tamam olmuyor. Çünkü, müç-
tehidîn, nazariyata ve kat’î olmayan teferruata kar›flabi-
lirler. Hâlbuki, bu mezhepsiz ehl-i dalâlet, zaruriyat-› di-
niyede dahi fikirlerini kar›flt›rmak ve kabil-i tebdil olma-
yan mesaili tebdil etmek ve kat’î erkân-› ‹slâmiyeye kar-
fl› gelmek istediklerinden, elbette zaruriyat-› diniyenin
hameleleri ve direkleri olan Sahabelere iliflecekler.

Heyhat! De¤il bunlar gibi insan suretindeki hayvanlar,
belki hakikî insanlar ve hakikî insanlar›n en kâmilleri
olan evliyan›n büyükleri, Sahabenin küçüklerine karfl›
müsavat davas›n› kazanamad›klar›, gayet kat’î bir suret-
te Yirmi Yedinci Sözde ispat edilmifltir.

,»/HÉnër°UnG GƒtÑo°ùnJ n’ { n∫Énb …/òsdG n∂pdƒo°SnQ '¤nY rºu∏°nSnh uπn°U -nG
z.»/HÉnër°UnG røpe xóoe n∞r°üpf n≠n∏nH Éne ÉkÑngnP móoMoG nπrãpe rºoc oónMnG n≥nØrfnG rƒnd

1 $G o∫ƒo°SnQ n¥nón°U
2

oº«/µn`◊r G oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG BÉnænàrªs∏nY É ne s’pG BÉnænd nºr∏pY n’ n∂nfÉnërÑ°oS

®

Ashabü’n-Nebî: Peygamberimi-
zin arkadafllar›.
ehl-i dalâlet: yoldan ç›kanlar.
erkân-› ‹slâmiye: ‹slâmiyetin
esaslar›.
evliya: Allah dostlar›.
fikir: düflünce.
gayet: son derece.
hakikî: gerçek.
hamele: tafl›yanlar.
heyhat: yaz›k, çok yaz›k, ne ya-
z›k.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye, yüksek bilgi; her fle-
yin belirli gayelere yönelik olarak
manal› ve tam yerinde olmas›;
herkesin bilmedi¤i gizli sebep.
ispat: do¤ruyu delil göstererek
meydana koyma.
kabil-i tebdil: de¤ifltirilmesi
mümkün.
kâmil: olgun.
kat’î: kesin, flüphesiz.
menak›p: menk›beler.
mesail: meseleler.
mezhep: dinde tutulan yol.
müçtehidin: müçtehitler.
müsavat: beraberlik , eflitlik.
nazariyat: düflünceler, teoriler.
Sahabe: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in mübarek yüzünü
görmekle flereflenen ve onun
sohbetlerine kat›lan mü’min kim-
se.
Sahabî: Sahabe.
suret: biçim.
tebdil: de¤ifltirme.
teferruat: ayr›nt›lar.
tenzih: Allah’›n flan›na lây›k ol-
mayan her türlü eksik ve noksan-
dan uzak ve yüce tutma.
zaruriyat-› diniye: dince yap›l-
mas› mecburî olan ifller.

1. Allah’›m, “Sahabîlerime dil uzatmay›n›z. Biriniz Uhud Da¤› kadar alt›n› Allah yolunda harca-
sa, Sahabîlerimden birinin verdi¤i bir avuç kadar olmaz” (Allah’›n Resulü do¤ru söyledi) [Müs-
lim, Fezail: 221; Tirmizî, Menak›b: 58; ‹bni Mâce, Mukaddime: 11; Müsned, 3:11; Buharî, Fezailü
Ashabü’n-Nebî: 5.] buyuran Resulün Muhammed’e salât ve selâm eyle.

2. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize ö¤retti¤inden baflka bizim hiçbir bilgi-
miz yoktur. Sen her fleyi hakk›yla bilir, her ifli hikmetle yapars›n. (Bakara Suresi: 32.)
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Yirmi Sekizinci Söz
Cennete Dairdir.

fiu söz, Cennete dairdir. fiu Sözün iki makam› var.
Birinci Makam, Cennetin baz› letaifine iflaret eder. Fakat,
Onuncu Sözde on iki hakikat-i kàt›a ile gayet kat’î bir
surette ve bu sözün ‹kinci Makam›nda, Onuncu Sözün
hulâsas› ve esas›, müteselsil gayet metin Arabî bir
bürhan-› kat’î ile gayet parlak bir tarzda vücudu ispat olu-
nan Cennetin, ispat-› vücudundan bahis de¤il, belki flu
makamda yaln›z sual ve cevaba ve tenkide medar olan
birkaç ahval-i Cennetten bahseder. E¤er tevfik-i ‹lâhî
refik olsa, sonra azîm bir söz, o muazzam hakikate dair
yaz›lacakt›r, inflaallah.

W
røpe …/ôrénJ mäÉsæ`nL rºo¡nd s¿nG päÉnëpdÉ°südG Gƒo∏pªnYnh Gƒoæne'G nøj/òsdGpöuûnHnh
…/òsdG Gnò'gGƒod Énb ÉkbrRpQ mInônªnK røpe Én¡ræpe GƒobpRoQ Énªs∏oc oQÉn¡rfn’rG Én¡pàr–n
lInôs¡n£oe lêGnhrRnG BÉn¡«/a rºo¡ndnh Ék¡pHÉn°ûnàoe /¬pH GƒoJo Gnh oπrÑnb røpe ÉnærbpRoQ

1@ o¿hoópdÉnN Én¡«/a rºognh
CENNET-‹ BÂK‹YEYE dair baz› suallere k›sa cevaplard›r.

Cennete dair, Cennetten daha güzel, hurilerinden da-
ha lâtif, selsebilinden daha tatl› olan beyanat-› ayat-›
Kur’âniye kimseye söz b›rakmam›flt›r ki, fazla bir fley 
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ahval-i Cennet: Cennetin hâlleri.
Arabî: Arapça yaz›lm›fl.
azîm: büyük, yüce.
bahis: söz etme, anlatma.
beyanat-› ayat-› Kur’âniye:
Kur’ân ayetlerinin aç›klamalar›.
bürhan-› kat’î: kesin delil.
Cennet-i bâkiye: sonsuz Cennet.
dair: hakk›nda, ilgili.
ebedî: sürekli, devaml›.
esas: as›l, öz.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek.
hakikat-› kàt›a: kesin gerçek.
hulâsa: öz, esas.
huri: Cennet k›z›, Cennet güzeli.
inflaallah: Allah dilerse, Allah izin
verirse.
ispat etmek: kan›tlamak.
ispat-› vücut: varl›¤› delillerle ka-
n›tlama.
kat’î: kesin, flüphesiz.
lâtif: hofl, güzel.
letaif: güzellikler.
medar: sebep, vesile.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›.
muazzam: çok büyük.
müteselsil: zincirleme, pefl pefle.
Rahîm: flefkat, merhamet sahibi
Allah.
Rahman: rahmeti bütün herkese
yay›lan ve bütün rahmetin sahibi
Allah.
refik: arkadafl.
r›z›k: Allah’›n ihsan etti¤i maddî
ve manevî her türlü nimet.
selsebil: Cennetteki bir çeflme yâ
da ›rma¤›n suyu.
sual: soru.
suret: flekil, biçim.
tarz: flekil, biçim.
tenkit: elefltirme, elefltiri.
tevfik-i ‹lâhî: Allah’›n yard›m›.
vücut: varl›k.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • ‹man edenler ve güzel ifller yapanlar› müjdele:
Altlar›ndan ›rmaklar akan Cennetler onlar›nd›r. O Cennetlerden r›z›k olarak bir meyve yedik-
lerinde, “Bu daha önce yedi¤imiz r›z›ktand›r” derler. R›z›klar› dünyadakine benzer flekilde
kendilerine sunulur. Orada onlar için tertemiz efller vard›r. Onlar orada ebedî olarak kalacak-
lard›r. (Bakara Suresi: 25.)

] Yirmi Sekizinci Söz, Bar-
la’da 1926-34 y›llar› ara-
s›nda Türkçe olarak te-
lif edilmifltir.



söylensin. Fakat o parlak, ezelî ve ebedî yüksek ve güzel
ayetleri fehme takrip için baz› basamaklar›, hem o cen-
net-i Kur’âniyeden numune için, baz› çiçeklerin numune-
si nev’inden baz› nükteleri söyleyece¤iz. Befl rumuzlu su-
al ve cevapla iflaret edece¤iz.

Evet, Cennet, bütün lezaiz-i maneviyeye medar oldu-
¤u gibi, bütün lezaiz-i cismaniyeye de medard›r.

• Sual : Kusurlu, noksaniyetli, mütegayyir, karars›z,

elemli cismaniyetin ebediyetle ve Cennetle ne alâkas›
var? Madem ruhun âlî lezaizi vard›r; ona kâfidir. Lezaiz-i
cismaniye için, bir haflr-i cismanî neden icap ediyor?

Elcevap : Çünkü, nas›l toprak suya, havaya, ziyaya

nispeten kesafetli, karanl›kl›d›r; fakat, masnuat-› ‹lâhiye-
nin bütün enva›na menfle ve medar oldu¤undan bütün
anas›r-› sairenin manen fevkine ç›kt›¤› gibi; hem, kesa-
fetli olan nefs-i insaniye, s›rr-› camiiyet itibar›yla, tezekki
etmek flart›yla bütün letaif-i insaniyenin fevkine ç›kt›¤› gi-
bi; öyle de, cismaniyet, en cami, en muhit, en zengin bir
âyine-i tecelliyat-› esma-i ‹lâhiyedir.

Bütün hazain-i rahmetin müddeharat›n› tartacak ve
mizana çekecek aletler, cismaniyettedir. Meselâ, dildeki
kuvve-i zaika, r›z›k zevkinde enva-› mat’umat adedince
mizanlara menfle olmasayd›, her birini ayr› ayr› hissedip
tan›mazd›, tad›p tartamazd›.

Hem, ekser esma-i ‹lâhiyenin tecelliyat›n› hissedip bil-
mek, zevk edip tan›mak cihazat›, yine cismaniyettedir.

adedince: say›s›nca.
alâka: ilgi.
âlî: yüce, yüksek.
anas›r-› saire: toprak d›fl›ndaki
di¤er unsur ve elementler: su, ha-
va, ›fl›k, v.d.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
âyine-i tecelliyat-› esma-i ‹lâhi-
ye: Allah’›n isimlerinin yans›d›¤›
ve göründü¤ü ayna.
cami: içinde bulunduran, topla-
yan.
Cennet-i Kur’âniye: Kur’ân’da
Cenneti anlatan ayetler.
cihazat: organlar.
cismaniyet: bedenle, cisimle ilgili
olma; cismanî olufl; beden.
ebedî: sonu olmayan, sürekli.
ebediyet: sonsuzluk.
ekser: en çok, pek çok.
elem: s›k›nt›, üzüntü, ac›.
enva: çeflitler, türler.
enva-i mat’umat: yiyecek çeflit-
leri.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
ezelî: bafllang›c› olmayan sonsuz-
luk.
fehim: anlama, anlay›fl.
fevk: üst, üstüne.
haflr-i cismanî: cisimle, cesetle
dirilme.
hazain-i rahmet: rahmet hazine-
leri.
hissetmek: alg›lamak.
icap: gerekme.
itibar: özellik.
kâfi: yeterli.
kesafet: yo¤unluk, kat›l›k; koyu-
luk.
kuvve-i zaika: tat alma duygusu.
letaif-i insaniye: insandaki ma-
nevî duygular.
lezaiz: lezzetler.
lezaiz-i cismaniye: maddî lezzet
ve zevkler.
lezaiz-i maneviye: manevî lez-
zetler.
manen: manaca.

masnuat-› ‹lâhiye: Allah ta-
raf›ndan sanatla yarat›lan
varl›klar.
medar: kaynak; sebep; vesile.
menfle: kaynak.
mizan: ölçü.
muhit: kuflatan.
müddeharat: depolanm›fl,
saklanm›fl fleyler.
mütegayyir: tagayyür eden,
de¤iflen.

nefs-i insaniye: insan nefsi.
nev: tür, çeflit.
nispeten: oranla, göre.
noksaniyet: eksiklik, noksan-
l›k.
numune: örnek, misal.
nükte: ince söz ve mana.
r›z›k: Allah’›n herkese lütuf
ve ihsan etti¤i nimetler, yiye-
cekler.
rumuz: remizler, iflaretler.

s›rr-› camiiyet: pek çok ma-
nay› kapsay›c› özellik.
sual: soru.
takrip: yaklaflt›rma.
tecelliyat: bilinmeler, görün-
meler.
tezekki: manevî temizlik, ah-
lâken yükselme.
zevk: tatma.
ziya: ›fl›k.
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Hem, gayet mütenevvi ve nihayet derecede ayr› ayr›
lezzetleri hissedecek istidatlar, yine cismaniyettedir.

Madem flu kâinat›n Sânii, flu kâinatla bütün hazain-i
rahmetini tan›tt›rmak ve bütün tecelliyat-› esmas›n› bil-
dirmek ve bütün enva-› ihsanat›n› tatt›rmak istedi¤ini,
kâinat›n gidiflat›ndan ve insan›n camiiyetinden, On Bi-
rinci Sözde ispat edildi¤i gibi, kat’î anlafl›l›yor. Elbette, flu
seyl-i kâinat›n bir havz-› ekberi ve bu kâinat tezgâh›n›n
iflledi¤i mahsulât›n bir meflher-i azam› ve flu mezraa-i
dünyan›n bir mahzen-i ebedîsi olan dâr-› saadet, flu kâ-
inata bir derece benzeyecektir; hem cismanî, hem ruha-
nî bütün esasat›n› muhafaza edecektir. Ve o Sâni-i Ha-
kîm ve o Âdil-i Rahîm, elbette cismanî aletlerin vezaifine
ücret olarak ve hidemat›na mükâfat olarak ve ibadat-›
mahsusalar›na sevap olarak, onlara lây›k lezaizi verecek-
tir. Yoksa, hikmet ve adalet ve rahmetine z›t bir hâlet
olur ki, hiçbir cihetle Onun cemal-i rahmetine ve kemal-i
adaletine uygun de¤ildir; kabil-i tevfik olamaz.

• Sual : Cisim, e¤er hayatî olsa, ecza-i bedenî daim

terkip ve tahlildedir, ink›raza mahkûmdur, ebediyete
mazhar olamaz. Ekl ve flürb, beka-i flahsî ve muamele-i
zevciye ise, beka-i nev’î içindir ki, flu âlemde birer esas
olmufllar. Âlem-i ebediyette ve âlem-i uhrevîde flunlara
ihtiyaç yoktur. Neden Cennetin en büyük lezaizi s›ras›na
geçmifller?

Elcevap : Evvelâ, flu âlemde cism-i zîhayat›n ink›ra-

za ve mevte mahkûmiyeti ise, varidat ve masarifin mu-
vazenesizli¤indendir. Çocukluktan sinn-i kemale kadar 

SÖZLER | 809 Y‹RM‹ SEK‹Z‹NC‹ SÖZ

esas: temel gerçek.
esasat: esaslar, özellikler.
evvelâ: birinci olarak.
gayet: çok, pek çok.
gidiflat: gidifller.
hâlet: hâl, durum.
havz-› ekber: büyük havuz.
hayatî: canl›, hayat sahibi.
hazain-i rahmet: rahmet hazine-
leri.
hidemat: hizmetler, vazifeler.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik, faydal› ve tam yerinde
oluflu.
hissetme: alg›lama.
ibadat-› mahsusa: kendilerine ait
ibadetler.
ink›raz: y›k›lma, yok olma; son
bulma.
ispat etmek: kan›tlamak.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kabil-i tevfik: ayr›lmas› müm-
kün, ayr›labilir.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
kat’î: kesin, flüphesiz.
kemal-i adalet: adaletin mükem-
melli¤i ve kusursuzlu¤u.
lây›k: uygun, yak›flan.
lezaiz: lezzetler.
lezzet: tat.
mahkûm: hükümlü, mecbur.
mahsulât: ürünler.
mahzen-i ebedî: sonsuza kadar
kal›nacak yer.
masarif: masraflar, harcamalar.
mazhar: kavuflma, sahip olma.
meflher-i azam: en büyük sergi.
mevt: ölüm, vefat.
mezraa-i dünya: dünya tarlas›.
muamele-i zevciye: evlilik iliflki-
si.
muhafaza: koruma.
muvazene: denge.
mükâfat: ödül.
mütenevvi: çeflitli.
nihayet: son.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
esirgeme.
ruhanî: ruh ile ilgili.
Sâni: yaratan, Allah.
Sâni-i Hakîm: her fleyi sanatla ve
hikmetle yaratan Allah.
Sâni-i kâinat: kâinat› mükemmel
bir sanatla yaratan Allah.
seyl-i kâinat: kâinat›n ak›fl›.
sinn-i kemal: olgunluk, yetkinlik
yafl›.
sual: soru.
flürb: içme.
tahlil: da¤›lma, ayr›flma.
tecelliyat-› esma: isimlerin yan-
s›mas›, görünmesi.
terkip: sentez, birlefltirme.
tezgâh: üretim aleti.
varidat: gelirler.
vezaif: vazifeler, görevler.
z›t: ters, ayk›r›.

adalet: hakkaniyet ve do¤ru-
luk.
Âdil-i Rahîm: adalet ve rah-
metiyle her ifli gören Allah.
âlem: dünya.
âlem-i ebediyet: sonsuzluk
âlemi.
âlem-i uhrevî: ahiret âlemi.
aletler: organlar.
beka-i nev’î: türün varl›¤›n›n
devaml›l›¤›.

beka-i flahsî: kiflinin varl›¤›n›n
devam›.
camiiyet: toplay›c› ve kap-
saml› olufl.
cemal-i rahmet: rahmetin
güzelli¤i.
cihet: yön, taraf.
cismanî: vücutla alâkal›,
maddî.
cismaniyet: cismanî olufl; be-
den.

cism-i zîhayat: canl› bedeni.
daim: devaml›, sürekli.
dâr-› saadet: mutluluk yeri,
Cennet.
ebediyet: sonsuzluk.
ecza-i bedenî: vücudun te-
mel parçalar›; organlar›, hüc-
reler.
ekl: yeme.
enva-i ihsanat: iyiliklerin çe-
flitleri.



varidat çoktur, ondan sonra masarif ziyadeleflir; muvaze-
ne kaybolur, o da ölür.

Âlem-i ebediyette ise, zerrat-› cisim sabit kal›p, terkip
ve tahlile maruz de¤il. Veyahut muvazene sabit kal›r; (HA-

fi‹YE) varidat ile masarif muvazenettedir—devr-i daimî gi-
bi.

Cism-i zîhayat, telezzüzat için, hayat-› cismaniye tez-
gâh›n›n ifllettirilmesiyle beraber ebedîleflir. Ekl ve flürb ve
muamele-i zevciye, gerçi bu dünyada bir ihtiyaçtan gelir,
bir vazifeye gider; fakat, o vazifeye bir ücret-i muaccele
olarak, öyle mütenevvi leziz lezzet içlerine b›rak›lm›flt›r
ki, sair lezaize tereccüh ediyor. Madem bu dâr-› elemde
bu kadar acip ve ayr› ayr› lezzetlere medar, ekl ve nikâh-
t›r; elbette, dâr-› lezzet ve saadet olan Cennette, o lezzet-
ler, o kadar ulvî bir suret al›p ve vazife-i dünyeviyenin uh-
revî ücretini de lezzet olarak ona katarak ve dünyevî ih-
tiyac› dahi uhrevî bir hofl ifltiha suretinde ilâve ederek,
Cennete lây›k ve ebediyete münasip, en cami hayattar
bir maden-i lezzet olur.

Evet, nInôpN'’rG nQGsódG s¿pGnh lÖp©ndnh lƒr¡nd s’pG BÉn«rf tódG oIƒ'«nërdG p√pò'g Énenh
2

@ o¿Gnƒn«n◊r G n»p¡nd s›rr›nca, flu dâr-› dünyada, camit ve fluursuz 

acip: hayret uyand›r›c›, flafl›rt›c›.
ahiret: öbür dünya
âlem-i beka: sonsuzluk âlemi,
ahiret.
âlem-i ebediyet: sonsuzluk âle-
mi.
âmm: umumî, genel, herkese ait.
cami: içinde bulunduran, topla-
yan.
camit: cans›z.
cism-i insanî ve hayvanî: insan
ve hayvan bedeni.
cism-i insanî: insan bedeni.
cism-i zîhayat: canl› bedeni.
dâr-› dünya: dünya yurdu.
dâr-› elem: üzüntü ve s›k›nt› yeri,
dünya.
dâr-› lezzet ve saadet: lezzet ve
mutluluk yeri, Cennet.
demirbafl: de¤iflmez, devaml›.
devr-i daimî: sürekli dönüfl.
dünyevî: dünyaya ait.
ebedî: sonsuz.
ebediyet: sonsuzluk.
ekl: yeme.
güya: sanki, sözde.
hafliye: dipnot.
hayat-› cismaniye tezgâh›: mad-
dî hayat›n devam›n› sa¤layan
canl› vücudu.
hayattar: canl›, yaflayan.
hayvanî: hayvanla ilgili.
hükmünde: de¤erinde, gibi.
ihtiyaç: gereksinim.
ilâ: ... ye kadar.
ilâve etmek: eklemek.
ifltiha: istek ve arzu.
kesb : hak kazanmak, hak et-
mek.
k›flla: askerî birliklere ait bina.
lây›k: uygun, yak›flan.
lezaiz: lezzetler.
leziz: lezzetli, tatl›.
liyakat: lây›k olma.
lüzum: gereklilik.
maden-i lezzet: lezzetin kayna¤›.
maruz: etkisi alt›nda bulunma.
masarif: masraflar, giderler.
mazhar: nail olma, eriflme; sahip
olan.
medar: sebep, kaynak.
mektep: e¤itim yeri, okul.
muamele-i zevciye: evlilik iliflki-
si.
muvazene: denge.
muvazenet: eflitlik, denge.
münasip: uygun.
mütenevvi: çeflitli.
nikâh: evlilik.
nur: ayd›nl›k, ziya, ›fl›k.
nur-u hayat: hayat›n nurlu yüzü.
sabit: yerli yerinde.
sair: di¤er, baflka.
seyrüsefer: gidifl gelifl, yolculuk.
s›rr›nca: hakikatine göre.
suret: flekil, biçim.
fluur: bilinç, ak›l.

flürb: içme.
tahlil: da¤›lma, ayr›flma.
talim: ö¤retme, yetifltirme,
e¤itme.
talimat: e¤itimler.
telezzüzat: lezzetlenmeler,
lezzet almalar.
tereccüh: üstünlük, üstün

gelme.
terkip: sentez, birlefltirme.
uhrevî: ahirete ait.
ulvî: yüksek, yüce.
ücret-i muaccele: peflin üc-
ret.
varidat: gelirler.
vazife: görev.

vazife-i dünyeviye: dünya-
daki vazife.
zerrat: zerreler, moleküller,
atomlar.
zerrat-› cisim: bedenin atom-
lar›, hücreleri.
zerre: en küçük parça, atom.
ziyadeleflmek: artmak.

1. As›l hayata mazhar olan ise ahiret yurdudur. (Ankebut Suresi: 64.)

2. Bu dünya hayat› bir oyun ve oyalanmadan baflka bir fley de¤ildir. As›l hayata mazhar olan
ise ahiret yurdudur. (Ankebut Suresi: 64.)
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HAfi‹YE: fiu dünyada cism-i insanî ve hayvanî, zerrat için güya bir misa-
firhane, bir k›flla, bir mektep hükmündedir ki; camit zerreler ona girerler,
hayattar olan âlem-i bekaya zerrat olmak için liyakat kesb ederler, ç›kar-

lar. Ahirette ise 
1@ o¿Gnƒn«n◊rG n»p¡nd nInôpN'’rG nQGsódG s¿pG s›rr›nca, nur-u hayat, orada

âmmd›r. Nurlanmak için o seyrüsefere ve o talimat ve talime lüzum yok-
tur. Zerreler demirbafl olarak sabit kalabilirler.



ve hayats›z maddeler, orada fluurlu hayattard›rlar. Bura-
daki insanlar gibi orada da a¤açlar, buradaki hayvanlar
gibi oradaki tafllar, emri anlar ve yapar. Sen bir a¤aca
desen, “Filân meyveyi bana getir”; getirir. Filân tafla de-
sen, “Gel”; gelir. Madem tafl, a¤aç bu derece ulvî bir su-
ret al›rlar; elbette, ekl ve flürb ve nikâh dahi, hakikat-›
cismaniyelerini muhafaza etmekle beraber, Cennetin
dünya fevkindeki derecesi nispetinde, dünyevî derecele-
rinden o derece yüksek bir suret almalar› iktiza eder.

• Sual :
1 sÖnMnG røne n™ne oArônªrdnG s›rr›nca, “Dost dostuyla

beraber Cennette bulunacakt›r.” Hâlbuki, basit bir bede-
vî, bir dakikada, sohbet-i Nebeviyede, lillâh için bir mu-
habbet peyda eder. O muhabbetle, Cennette Peygamber
Aleyhissalâtü Vesselâm›n yan›nda bulunmas› lâz›m gelir.
Hâlbuki, gayr-i mütenahi feyze mazhar Resul-i Ekrem
Aleyhissalâtü Vesselâm›n feyzi, bir basit bedevî feyziyle
nas›l birleflir?

Elcevap : Bir temsil ile, flu ulvî hakikate flöyle bir

iflaret ederiz ki:

Meselâ, gayet güzel ve flaflaal› bir ba¤da, muhteflem
bir zat, gayet büyük bir ziyafet, gayet müzeyyen bir sey-
rangâh öyle bir surette ihzar etmifl ki, kuvve-i zaikan›n
hissedecek bütün lezaiz-i mat’umat› cami, kuvve-i bâs›ra-
n›n hofluna gidecek bütün mehasini flamil, kuvve-i haya-
liyeyi keyiflendirecek bütün garaibi müfltemil, ve hakeza,
bütün havass-› zahire ve bât›nay› okflayacak ve memnun 
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keyif: nefle.
kuvve-i bâs›ra: görme duygusu.
kuvve-i hayaliye: hayal duygu-
su.
kuvve-i zaika: tat alma duygusu.
lâz›m: gerekli.
lezaiz-i mat’umat: yiyeceklerde-
ki lezzetler.
lillâh: Allah için.
mazhar: sahip olan, kavuflmufl
olan.
mehasin: güzellikler.
memnun: mutlu.
muhabbet: sevgi.
muhafaza: koruma.
muhteflem: ihtiflaml›, görkemli,
gösteriflli.
müfltemil: içine alan.
müzeyyen: süslenmifl, süslü, be-
zenmifl.
nikâh: evlilik.
nispet: oran.
peyda: meydana gelme.
Peygamber: Allah’›n elçisi; Hz.
Muhammed.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med.
seyrangâh: gezinti ve seyir yeri.
s›rr›nca: hakikatine göre.
sohbet-i nebeviye: Peygamberi-
mizin sohbeti.
sual: soru.
suret: flekil, biçim.
flamil: içine alan, kapsayan.
flaflaa: gösterifl.
fluur: bilinç, ak›l.
flürb: içme.
temsil: benzetme.
ulvî: yüksek, yüce.
zat: kifli, flah›s.
ziyafet: ikram için verilen yemek.
züht: zühtle ilgili hadisler.

aleyhissalâtü vesselâm: sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun.
bedevî: flehir hayat›ndan
uzakta çölde yaflayan, göçe-
be.
birr: iyilikle ilgili hadisler.
cami: içinde bulunduran.
dünyevî: dünyaya ait.
edep: güzel terbiye.
ekl: yeme.

fevk: üst, üzeri.
feyiz: ilim, irfan, manevî gü-
zellikler.
filân: her hangi bir.
garaip: flafl›rt›c›, hayret verici
fleyler.
gayet: son derece.
gayr-i mütenahi: sonsuz.
hadis-i flerif: Peygamberimi-
zin hadisleri.
hakeza: bunun gibi.

hakikat: gerçek.
hakikat-i cismaniye: hakikî
beden ve cisim..
havass-› zahire ve bât›na:
görünen ve görünmeyen his-
ler ve duygular.
hayats›z: cans›z.
hayattar: canl›, yaflayan.
hissetmek: alg›lamak.
ihzar: haz›rlama.
iktiza: gerekme.

1. Buharî, Edep: 96; Müslim, Birr: 165; Tirmizî, Züht: 50; Darimî, Rikak: 71. 



edecek her fleyi, içine koymufltur. fiimdi, iki dost var; be-
raber o ziyafete giderler; bir locada, bir sofrada oturu-
yorlar. Fakat, birisinin kuvve-i zaikas› pek az oldu¤un-
dan, cüz’î zevk al›r; gözü de az görüyor, kuvve-i flamme-
si yok, sanayi-i garibeden anlamaz, harika fleyleri bilmez.
O nüzhetgâh›n binden ve belki milyondan birisini kabili-
yeti nispetinde ancak zevk ederek istifade eder. Di¤eri
ise, bütün zahirî ve bât›nî duygular›, ak›l ve kalp ve his
ve lâtifeleri, o derece mükemmel ve o mertebe inkiflaf
etmifltir ki, o seyrangâhtaki bütün incelikleri, güzellikleri
ve letaifi ve garaibi ayr› ayr› hissedip zevk ederek, ayr›
ayr› lezzet ald›¤› hâlde o dost ile omuz omuzad›r. Ma-
dem, bu karma kar›fl›k, elemli ve darac›k flu dünyada
böyle oluyor; en küçük ile en büyük beraber iken, serâ-
dan Süreyya’ya kadar fark oluyor. Elbette, dâr-› saadet
ve ebediyet olan Cennette, bittarik›levlâ, dost dostu ile
beraber iken, her birisi istidad›na göre sofra-i Rahmanir-
rahîm’den, istidatlar› derecesinde hisselerini al›rlar. Bu-
lunduklar› Cennetler ayr› ayr› da olsa, beraber bulunma-
lar›na mâni olmaz. Çünkü, Cennetin sekiz tabakas› bir-
birinden yüksek olduklar› hâlde, umumun dam› Arfl-›
Azamd›r. 1 Nas›l ki mahrutî bir da¤›n etraf›nda, birbiri
içinde, birbirinden yüksek, kaidesinden zirvesine kadar
surlu daireler bulunsa; o daireler birbirinin üstündedir, fa-
kat birbirinin günefli görmelerine mâni olmaz, birbirin-
den geçebilir, birbirine bakar. Öyle de, Cennetler de bu-
na yak›n bir tarz ile oldu¤u, ehadisin mütenevvi rivayat›
iflaret ediyor.

Arfl-› Azam: Cenab-› Allah’›n s›-
n›rs›z hâkimiyetinin ve büyüklü-
¤ünün tecelli etti¤i yer.
bât›nî: görünmeyen, bilinmeyen.
bittarik›levlâ: en do¤ru ve terci-
he de¤er yol ile.
cüz’î: az, pek az.
dam: bir yerin en üst k›sm›.
dâr-› saadet ve ebediyet: son-
suzluk ve mutluluk yeri.
ehadis: hadisler.
elem: üzüntü, s›k›nt›, ac›.
garaip: flafl›rt›c›, hayret verici fley-
ler.
harika: eflsiz güzellikte.
his: duygu.
hisse: pay.
hissetmek: alg›lamak.
inkiflaf: aç›lma, geliflme.
istidat: kabiliyet, yetenek.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
kabiliyet: yetenek, anlay›fl.
kaide: temel, taban.
kuvve-i flamme: koku alma duy-
gusu.
kuvve-i zaika: tat alma duygusu.
lâtife: manevî duygu.
letaif: güzellikler.
lezzet: tat.
loca: seyirciye mahsus hususî
odac›klar.
mahrutî: koni fleklinde olan.
mâni: engel.
mertebe: derece.
mükemmel: tam, tamam, eksik-
siz.
mütenevvi: çeflitli.
nispet: ölçü, oran.
nüzhetgâh: seyir ve gezinti yeri.
rivayat: hadislerin verdi¤i haber-
ler.
sanayi-i garibe: benzersiz ve
hayranl›k verici sanatlar.
serâdan Süreyya’ya kadar: yer-
den Ülker y›ld›z›na kadar.

seyrangâh: e¤lence ve gez-
me yeri.

sofra-i Rahmanirrahîm: dün-
ya ve ahirette yaratt›klar›na
sonsuz rahmet, flefkat ve

merhametiyle muamele
eden Allah’›n sofras›.
surlu: duvarla çevrilmifl yer.
tarz: flekil.
umum: genel.

zahirî: görünen, bilinen.
zevk: tatma, haz.
zirve: en tepe.
ziyafet: ikram için verilen ye-
mek.

1. Buharî, Tevhit: 22, Cihad: 4; Tirmizî, Cennet: 4; Müsned, 1:207, 2:197, 335, 370, 5:316, 321.
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• Sual : Ehadiste denilmifl: “Huriler yetmifl hulleyi

giydikleri hâlde, bacaklar›n›n kemiklerindeki ilikleri görü-
nüyor.” 1 Bu ne demektir? Ne manas› var? Nas›l güzel-
liktir?

Elcevap : Manas› pek güzeldir ve güzelli¤i pek flirin-

dir. fiöyle ki:
fiu çirkin, ölü, camit ve ço¤u k›fl›r olan dünyada, hü-

sün ve cemal, yaln›z göze güzel görünüp, ülfete mâni ol-
mazsa, yeter. Hâlbuki, güzel, hayattar, revnaktar, bütün
k›fl›rs›z lüp ve kabuksuz iç olan Cennette, göz gibi bütün
insan›n duygular›, lâtifeleri, cins-i lâtif olan hurilerden ve
huriler gibi ve daha güzel, dünyadan gelme, Cennetteki
nisâ-i dünyeviyeden ayr› ayr› hisse-i zevklerini, çeflit çeflit
lezzetlerini almak isterler. Demek, en yukar› hullenin gü-
zelli¤inden tut, tâ kemik içindeki iliklere kadar, birer his-
sin birer lâtifenin medar-› zevki oldu¤unu hadis iflaret
ediyor.

Evet, “Hurilerin yetmifl hulleyi giymeleri ve bacakla-
r›ndaki kemiklerin ilikleri görünmesi” tabiriyle hadis-i fle-
rif iflaret ediyor ki, insan›n, ne kadar hüsünperver ve
zevkperest ve ziynete meftun ve cemale müfltak duygu-
lar› ve hasseleri ve kuvalar› ve lâtifeleri varsa, umumunu
memnun edip doyuracak ve her birisini ayr› ayr› okflay›p
mes’ut edecek maddî ve manevî her nevi ziynet ve hüs-
nücemale, huriler camidirler. Demek, huriler Cennetin
aksam-› ziynetinden yetmifl tarz›n›, bir tek cinsten olma-
d›¤›ndan birbirini setretmeyecek surette giydikleri gibi;
kendi vücutlar›ndan ve nefis ve cisimlerinden, belki 
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pay.
hulle: Cennet elbisesi.
huri: Cennet k›z›, Cennet güzeli.
hüsnücemal: yüz güzelli¤i.
hüsün: güzellik
hüsünperver: güzelli¤e düflkün-
lük.
k›fl›r: kabuk.
kuva: duygu.
lâtife: manevî duygu.
lüp: iç, öz.
maddî: maddeye ait.
mana: anlam.
manevî: maddî de¤il, manevîye
ait.
mâni: engel.
medar-i zevk: zevk kayna¤›, se-
bebi.
meftun: düflkün, tutkun.
memnun: hoflnut, raz›.
mes’ut: mutlu.
Müslim: muteber bir hadis kitab›.
Müstedrekü’l-Hâkim: hadis kita-
b›.
müfltak: âfl›k, çok isteyen.
nefis: kendi.
nevi: çeflit.
nisâ-i dünyeviye: dünya kad›nla-
r›.
revnaktar: göz al›c› güzellikte.
setretmek: örtmek, kapatmak.
sual: soru.
suret: flekil, biçim.
tabir: söz, deyim.
tarz: çeflit.
Tirmizî: muteber bir hadis kitab›.
umum: bütün, hep.
ülfet: al›flkanl›k.
vücut: beden.
zevkperest: zevke düflkün.
ziynet: süs.

aksam-› ziynet: süs çeflitleri,
k›s›mlar›.
cami: üzerinde bulunduran,
toplayan; sahip.
camit: cans›z.

cemal: yüz güzelli¤i.
cins-i lâtif: güzel, hofl ve nu-
ranî bir varl›k.
ehadis: hadisler.
hadis-i flerif: hadis; Peygam-

berimizin söz ve davran›fllar›.
hasse: duygu.
hayattar: canl›, yaflayan.
his: duygu.
hisse-i zevk: zevk hissesi,

1. Tirmizî, Cennet: 5, 7, K›yame: 60; Müstedrekü’l-Hâkim, 5:218; Müslim, Cennet: 14, 17.



yetmifl mertebeden ziyade ayr› ayr› hüsün ve cemalin ak-

sam›n› gösteriyorlar. 
1@oøo«rYn’rG tòn∏nJnh o¢ùoØrfn’rG p¬«p¡nàr°ûnJ Éne Én¡«/anh

iflaretinin hakikatini gösteriyorlar.
Hem, Cennette lüzumsuz, k›fl›rl› ve fuzulî maddeler ol-

mad›¤›ndan, ehl-i Cennetin ekl ve flürbünden sonra ka-
zurat› olmad›¤›n› 2 hadis-i flerif beyan ediyor. Madem flu
süflî dünyada, en adî zîhayat olan a¤açlar, çok tegaddi
ettikleri hâlde kazurats›z oluyorlar; en yüksek tabaka-i
hayat olan Cennet ehli neden kazurats›z olmas›n?

• Sual : Ehadis-i flerifede denilmifltir ki: “Baz› ehl-i

Cennete dünya kadar bir yer veriliyor, yüz binler kas›r,
yüz binler huri ihsan ediliyor.” 3 Bir tek adama bu kadar
fleylerin ne lüzumu var, ne ihtiyac› var, nas›l olabilir ve ne
demektir?

Elcevap : E¤er insan, yaln›z camit bir vücut olsayd›,

veyahut yaln›z mideden ibaret nebatî bir mahlûk olsayd›,
veyahut yaln›z mukayyet, a¤›r ve muvakkat ve basit bir
zat-› cismaniye ve bir cism-i hayvanîden ibaret olsayd›,
öyle çok kas›rlara, çok hurilere lây›k ve malik olmazd›.
Fakat, insan öyle cami bir mu’cize-i kudrettir ki, hatta flu
dünya-i fânîde, flu k›sa bir ömürde, flu inkiflaf etmemifl
baz› letaifinin ihtiyac› cihetiyle bütün dünyan›n saltanat›,
serveti ve lezaizi verilse, belki h›rs› tok olmayacakt›r. Hâl-
buki, ebedî bir dâr-› saadette, nihayetsiz istidada malik,
nihayetsiz ihtiyaçlar lisan›yla, nihayetsiz arzular eliyle ni-
hayetsiz bir rahmetin kap›s›n› çalan bir insan, elbette
ehadiste beyan olunan ihsanat-› ‹lâhiyeye mazhariyeti 

adî: basit, s›radan.
aksam: k›s›mlar.
beyan: aç›klama, bildirme.
cami: birçok farkl› özelli¤i kendi-
sinde bulunduran.
camit: ruhsuz, cans›z.
cemal: yüz güzelli¤i.
cihet: yön.
cism-i hayvanî: hayvanî beden.
dâr-› saadet: mutluluk yeri, Cen-
net.
dünya-i fânî: ölümlü dünya, geçi-
ci dünya.
ebedî: sonsuz.
ehadis: hadisler.
ehl-i Cennet: Cennet ehli; Cen-
nette yaflayanlar.
ekl: yeme.
fuzulî: fazladan, gereksiz.
hadis-i flerif: Peygamberimizin
hadisi.
hakikat: gerçek.
huri: Cennet k›z›, Cennet güzeli.
hüsün: güzellik.
ibaret: oluflmufl, meydana gel-
mifl.
ihsan: lütuf, ba¤›fl, verme .
ihsanat-› ‹lâhiye: Allah’›n ba¤›fl-
lar›, ikramlar›.
inkiflaf: geliflme, ortaya ç›kma.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kas›r: köflk, saray.
kazurat: pislikler, art›k maddeler.
k›fl›r: kabuk.
lây›k: yak›flan.
letaif: manevî duygular.
lezaiz: lezzetler.
lisan: dil.
lüzum: gereklilik.
lüzumsuz: gereksiz.
mahlûk: yarat›k.
malik: sahip.
mazhariyet: eriflme, sahip olma.
mertebe: derece.
mu’cize-i kudret: Cenab-› Hakk›n
kudretinin mu’cizesi.
mukayyet: s›n›rl›, kay›tl›.
muvakkat: geçici.
nebatî: bitki cinsinden.
nihayetsiz: sonsuz.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
esirgeme.
saltanat: hükümdarl›k, hâkimi-
yet.
sual: soru.
süflî: alçak, adî.
flürb: içme.
tabaka-i hayat: hayat tabakas›.
tegaddi: beslenme, g›dalanma.
vücut: beden, varl›k.
zat-› cismaniye: cisimden ibaret
varl›k.
zîhayat: hayat sahibi, canl›lar.
ziyade: çok, fazla.

1. Orada canlar›n çekece¤i, gözlerin zevk alaca¤› her fley vard›r. (Zuhruf Suresi: 71.)

2. Buharî, Bed’ü’l-Hulk: 8; Müslim, Cennet: 17-19; Tirmizî, Cennet: 7; Darimî, Rikak: 104.

3. Tirmizî, Cennet: 17.
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makuldür ve hakt›r ve hakikattir. Ve flu hakikat-i ulviyeye
bir temsil dürbünüyle rasat edece¤iz. fiöyle ki:

Bu dere bahçesi gibi, (HAfi‹YE) flu Barla ba¤ ve bahçele-
rinin her birinin ayr› ayr› maliki bulundu¤u hâlde, Bar-
la’da g›das› itibar›yla ancak bir avuç yeme malik olan her
bir kufl, her bir serçe, her bir ar›, “Bütün Barla’n›n ba¤
ve bostanlar› benim nüzhetgâh›m ve seyrangâh›md›r” di-
yebilir. Barla’y› zapt edip daire-i mülküne dahil eder.
Baflkalar›n›n ifltiraki onun bu hükmünü bozmaz. Hem,
insan olan bir insan diyebilir ki, “Benim Hâl›k’›m, bu
dünyay› bana hane yapm›fl; günefl benim bir lâmbamd›r;
y›ld›zlar benim elektriklerimdir; yer yüzü çiçekli miçekli
hal›larla serilmifl benim bir befli¤imdir” der, Allah’a flük-
reder. Sair mahlûkat›n ifltiraki, onun bu hükmünü nak-
zetmez. Bilâkis, mahlûkat onun hanesini tezyin eder; ha-
nenin müzeyyenat› hükmünde kal›rlar. Acaba, bu dara-
c›k dünyada, insan, insaniyet itibar›yla—hatta bir kufl da-
hi—böyle bir daire-i azîmede bir nevi tasarruf dava etse,
cesim bir nimete mazhar olsa, genifl ve ebedî bir dâr-› sa-
adette ona befl yüz senelik bir mesafede bir mülk ihsan
etmek, nas›l istib’at edilebilir?

Hem, nas›l ki flu kesafetli, karanl›kl›, dar dünyada gü-
neflin pek çok aynalarda bir anda aynen bulunmas› gibi;
öyle de, nuranî bir zat, bir anda çok yerlerde aynen
bulunmas›—On Alt›nc› Sözde ispat edildi¤i gibi—mese-
lâ, Hazret-i Cebrail Aleyhisselâm bin y›ld›zda bir anda, 
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ebedî: sonsuz.
hak: do¤ru.
hakikat: gerçek.
hakikat-i ulviye: yüce ve yüksek
hakikat.
Hâl›k: her fleyi yoktan var eden,
yarat›c› Allah.
hane: ev, mesken.
hafliye: aç›klay›c› not, dipnot.
Hazret-i Cebrail: dört büyük me-
lekten vahiy getirmekle görevli
olan melek.
hükmünde: gibi, de¤erinde.
hüküm: karar.
ihsan: ba¤›fl, iyilik, lütuf.
insaniyet: insanl›k, insan olufl.
istib’at: ak›ldan uzak görme.
ifltirak: ortakl›k, kat›l›m.
itibar›yla: özelli¤iyle, de¤eriyle.
kemal-i sadakat: mükemmel bir
sadakat.
kesafet: bulan›kl›k, yo¤unluk, ka-
t›l›k.
mahlûkat: yarat›klar.
makul: akla uygun.
malik: sahip.
mazhar: sahip olma.
mülk: varl›k, saltanat.
müzeyyenat: süslenmifl fleyler,
süslü fleyler.
nakz: bozma, k›rma; bir hükmü
yok sayma.
nevi: çeflit.
nimet: iyilik, lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nuranî: nurlu.
nüzhetgâh: gezinti, seyir yeri.
rasat: bakma, gözleme.
sair: di¤er, baflka.
seyrangâh: e¤lence ve gezme
yeri.
flükretmek: teflekkür etmek.
tasarruf: diledi¤i gibi kullanma
ve yönetme.
temsil: benzetme, örnek.
tezyin: süsleme, ziynetlendirme.
zapt: idaresi alt›na alma.
zarf›nda: içinde, süresince.
zat: kifli, flah›s, fert.

Barla: bkz. Yer Bilgileri.
bilâkis: aksine, tersine.
bostan: sebze bahçesi.
cesim: çok büyük.

dahil etmek: katmak, almak.

daire-i azîme: genifl ve bü-
yük daire.

daire-i mülk: mülk dairesi,

kullan›m s›n›rlar›.

dâr-› saadet: mutluluk yeri,
Cennet.

dava etmek: iddia etmek. 

HAfi‹YE: Sekiz sene kemal-i sadakatle bu fakire hizmet eden Süley-
man’›n bahçesidir ki, bir veya iki saat zarf›nda flu söz orada yaz›ld›.



hem Arflta, hem huzur-u Nebevîde, hem huzur-u ‹lâhîde
bir vakitte bulunmas›; hem, Hazret-i Peygamber Aleyhis-
salâtü Vesselâm›n haflirde bir anda ekser etk›ya-i ümme-
tiyle görüflmesi ve dünyada hadsiz makamlarda bir anda
tezahür etmesi; ve evliyan›n bir nevi garibi olan abdalla-
r›n bir vakitte çok yerlerde görünmesi; ve avam›n rüya-
da bazen bir dakikada bir sene kadar ifller görmesi ve
müflahede etmesi; ve herkesin kalp, ruh, hayal cihetiyle
bir anda pek çok yerlerle temas edip alâkadarâne bulun-
mas› malûm ve meflhut oldu¤undan, elbette nuranî ka-
y›ts›z, genifl ve ebedî olan Cennette, cisimleri ruh kuvve-
tinde ve hiffetinde ve hayal sür’atinde olan ehl-i Cennet,
bir vakitte yüz bin yerlerde bulunup, yüz bin hurilerle
sohbet ederek, yüz bin tarzda zevk almak, o ebedî Cen-
nete, o nihayetsiz rahmete lây›kt›r ve Muhbir-i Sad›k›n
(a.s.m.) haber verdi¤i gibi hak ve hakikattir. Bununla be-
raber, bu küçücük akl›m›z›n terazisiyle o muazzam haki-
katler tart›lmaz.

‹drak-i maâlî bu küçük akla gerekmez,
Zira bu terazi o kadar s›kleti çekmez.
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abdal: dünyadan ilgisini kesen,
kendisini tamamen Allah’a ada-
yan, manevî görevleri olan velîler
gurubu.
alâkadarâne: ilgilenerek, alâka
göstererek.
âmin: yâ Rabbi! öyle olsun, kabul
eyle.
arfl: Cenab-› Allah’›n s›n›rs›z hâki-
miyetinin ve büyüklü¤ünün te-
celli etti¤i makam.
avam: halk, s›radan insanlar.
bir vakitte: ayn› anda, ayn› za-
manda.
cihet: yön.
ebedî: sonsuz.
ehl-i Cennet: Cennette yaflayan-
lar.
ekser etk›ya-i ümmet: ümmet
içindeki takva sahiplerinin ço¤u.
ekser: pek çok, birçok .
evliya: ola¤anüstü hâller göste-
ren Allah dostlar›.
garib-i abdal: Allah’a yönelmifl
garip.
garip: yaln›z yaflayan; tuhaf.
Habip: sevilen, sevgili. Allah se-
ven, dost.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hak: do¤ru.
hakikat: gerçek.
haflir: k›yametten sonra insanla-
r›n dirilifli.
hiffet: hafiflik.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik, faydal› ve tam yerinde
olmas›.
huri: Cennet k›z› Cennet güzeli.
huzur-u ‹lâhî: Allah’›n huzuru.
huzur-u Nebevî: Peygamberimi-
zin huzuru.
idrak-i maâlî: yüksek bir hakika-
tin tafl›d›¤› manay› idrak etme.
kusur: suç.
lây›k: yak›flan.
makam: manevî mevki.
malûm: bilinen.
meflhut: görünen.
muazzam: çok büyük.
Muhbir-i Sad›k: do¤ru haber ve-
rici olan Peygamberimiz.
müflahede: görme, seyretme, fla-
hit olma.
nevi: çeflit.
nihayetsiz: sonsuz.
noksan: eksiklik.
nuranî: nurlu.
Rab: varl›klar› yaratan, ihtiyaçlar›-
n› gideren, yetifltiren, idare ve
terbiye eden Allah.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
esirgeme.
salât: dua.
salâvat: esenlik dileme.
seçkin: fleçilmifl kifli.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selâmet,
esenlik.

s›klet: a¤›rl›k, yük.
sür’at: h›z.
flefaat: bir kimsenin ba¤›fllan-
mas› için arac› olma.
tarz: flekil.

temas etmek: ilgilenmek,
dokunmak.
tenzih: her türlü noksanl›k-
tan uzak görme.
tezahür: görünme.

ümmet: bütün Müslümanlar.
vakit: an, zaman.
zevk almak: keyiflenmek,
hofllanmak.
zira: çünkü.

1. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize ö¤retti¤inden baflka bilgimiz yoktur. Sen
her fleyi hakk›yla bilir, her ifli hikmetle yapars›n. (Bakara Suresi: 32.)
2. Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya düfler de bir kusur ifllersek bizi onunla hesaba çekme.
(Bakara Suresi: 286.)
3. Allah’›m! Habip oluflu ve duas›yla Cennetin kap›lar›n› açan ve o kap›lar› ona olan salâvat-
lar›yla açmalar› için ümmetini destekledi¤in Habibine rahmet eyle. Ona salât ve selâm olsun.
Allah’›m! O seçkin Habibinin flefaatiyle bizleri iyilerle birlikte Cennete girdir. Âmin.
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Cennet Sözüne Küçük Bir Zeyil
CEHENNEME DA‹RD‹R.

‹kinci ve Sekizinci Sözlerde ispat edildi¤i gibi, iman
manevî bir Cennetin çekirde¤ini tafl›yor, küfür dahi ma-
nevî bir Cehennemin tohumunu sakl›yor. Nas›l ki küfür,
Cehennemin bir çekirde¤idir; öyle de, Cehennem onun
bir meyvesidir.

Nas›l, küfür Cehenneme duhulüne sebeptir; öyle de,
Cehennemin vücuduna ve icad›na dahi sebeptir. Zira,
küçük bir hâkimin küçük bir izzeti, küçük bir gayreti, kü-
çük bir celâli bulunsa; bir edepsiz ona serkeflâne dese,
“Beni tedip etmezsin ve edemezsin”; her hâlde, o yerde
hapishane yoksa da, tek o edepsiz için bir hapishane
teflkil edecek, onu içine atacakt›r.

Hâlbuki, kâfir, Cehennemi inkâr ile nihayetsiz izzet ve
gayret ve celâl sahibi ve gayet büyük ve nihayetsiz kadîr
bir Zat› tekzip ve isnad-› acz ediyor, yalanc›l›kla ve acz ile
ittiham ediyor, izzetine fliddetli dokunuyor, gayretine
dehfletli dokunduruyor, celâline asiyâne ilifliyor. Elbette,
farz-› muhal olarak, Cehennemin hiçbir sebeb-i vücudu
bulunmazsa da, flu derece tekzip ve isnad-› aczi tazam-
mun eden küfür için bir Cehennem halk edilecek, o kâ-
fir içine at›lacakt›r.

1 pQÉsædG nÜGnònY Énæp≤na n∂nfÉnërÑo°S kÓpWÉnH Gnò'g nâr≤n∏nN Éne ÉnæsHnQ
* * *
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manevî: manevî olarak, maddî
de¤il.
nihayetsiz: sonsuz.
noksan: eksik, kusur.
Rab: varl›klar› yaratan, ihtiyaçlar›-
n› gideren, yetifltiren, idare ve
terbiye eden Allah.
sebeb-i vücut: varl›k sebebi.
serkeflâne: isyan edercesine.
tazammun: içine alma, içinde
bulundurma.
tedip: edeplendirme; ceza ver-
me.
tekzip: yalanlama.
tenzih: her türlü eksik ve nok-
sandan uzak ve yüce tutma.
teflkil: yapma, meydana getirme.
vücut: var olma, varl›k.
Zat: Allah.
zeyil: ek, ilâve.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
asiyâne: isyan edercesine.
azap: ceza.
celâl: büyüklük, azamet.
dair: hakk›nda, ilgili.
dehfletli: korkunç, fliddetli.
duhul: girme, dahil olufl.
edepsiz: terbiyesiz, sayg›s›z.
farz-› muhal: olmayacak bir
fleyi olacakm›fl gibi düflünme,

varsay›m.
gayret: fleref, izzet, haysiyet.
hâkim: hükmeden, hüküm-
dar.
halk: yaratma.
icat: yoktan var etme, yarat-
ma.
iman: inanma, inanç.
inkâr: reddetme, inanmama.
isnad-› acz: güçsüzlükle suç-

lama.
ispat etmek: kan›tlamak.
ittiham: suçlama.
izzet: itibar, fleref.
kadir: kudret sahibi olan ve
her fleye gücü yeten Allah.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti in-
kâr eden, dinsiz.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli-
¤ine inanmama, inkâr.

1. Bunlar› bofl yere yaratmad›n, ey Rabbimiz! Seni bütün noksanlardan tenzih ederiz. Sen de
bizi Cehennem ateflinin azab›ndan koru. (Âl-i ‹mran Suresi: 191.)



Yirmi Dokuzuncu Söz
BEKA-‹ RUH VE MELÂ‹KE VE HAfiRE DA‹RD‹R.

pº«pLsôdGp¿Én£r«°sûdGnøpeˆÉpHoPƒoYnG

W
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fiU MAKAM, iki maksad-› esas ile bir Mukaddimeden
ibarettir.

Mukaddime
Melâike ve ruhaniyat›n vücudu, insan ve hayvanlar›n

vücudu kadar kat’îdir denilebilir.

Evet, On Beflinci Sözün Birinci Basama¤›nda beyan
edildi¤i gibi, hakikat kat’iyen iktiza eder ve hikmet yakî-
nen ister ki, zemin gibi, semavat›n dahi sekeneleri bulun-
sun ve zîfluur sekeneleri olsun; ve o sekeneler, o sema-
vata münasip bulunsun. fieriat›n lisan›nda, pek çok muh-
telifülcins olan o sekenelere melâike ve ruhaniyat tesmi-
ye edilir.

Evet, hakikat böyle iktiza eder. Zira, flu zeminimiz, se-
maya nispeten küçüklü¤ü ve hakaretiyle beraber, zîfluur 

beka-i ruh: ruhun ölümsüzlü¤ü.
beyan: anlatma, aç›klama.
Cebrail: dört büyük melekten va-
hiy mele¤i.
hakaret: küçüklük, de¤ersizlik.
hakikat: gerçek, bir fleyin asl›.
haflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n dirilip toplanmas›.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal› ve tam
yerli yerinde olmas›; herkesin bil-
medi¤i gizli sebep.
ibaret: oluflan.
iktiza: gerektirme, gereklilik.
kat’î: kesin.
kat’iyen: kesin olarak.
lisan: dil.
maksat-› esas: as›l maksat, as›l
gaye.
melâike: melekler.
melek: Allah’›n nurdan yaratt›¤›,
manevî varl›klar.
muhtelifülcins: farkl›, de¤iflik tür-
ler.
mukaddime: bafllang›ç, girifl.
münasip: uygun.
nispeten: oranla, k›yasla.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
Rahîm: rahmet edici, merhamet
eden, Allah.
Rahman: rahmeti her fleyi kufla-
tan, yaratan, yaflatan, Cenab-›
Hak.
rahmet: ac›ma, esirgeme, ba¤›fl-
lama.
ruhaniyat: ruhlar âleminde yafla-
yan varl›klar, cinler ve melekler.

sekene: oturan, yerli.
sema: gökyüzü, gök.
semavat: semalar, gökler.
fleriat: Allah’›n emri, ‹lâhî ka-

nun.
tesmiye etmek: isimlendir-
mek.
vücut: var olma, varl›k.

yakînen: kesin, flüphesiz bir
flekilde.
zemin: yeryüzü.
zîfluur: fluurlu, anlay›fl sahibi.

1. Allah’›n rahmetinden kovulmufl fleytandan Allah’a s›¤›n›r›m. Rahman ve Rahîm olan Al-
lah’›n ad›yla. • Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle yeryüzüne inerler. (Kadir Sure-
si: 4.)

2. De ki: Ruh, Rabbimin emrindendir. (‹sra Suresi: 85.)
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mahlûklarla doldurulmas›; ara s›ra boflalt›p yeniden yeni
zîfluurlarla flenlendirilmesi iflaret eder, belki tasrih eder
ki, flu muhteflem burçlar sahibi olan müzeyyen kas›rlar
misali olan semavat dahi, nur-u vücudun nuru olan zîha-
yat ve zîhayat›n ziyas› olan zîfluur ve zevilidrak mahlûk-
larla elbette doludur. O mahlûklar dahi, ins ve cin gibi,
flu saray-› âlemin seyircileri ve flu kâinat kitab›n›n müta-
lâac›lar› ve flu saltanat-› rububiyetin dellâllar›d›rlar. Küllî
ve umumî ubudiyetleri ile kâinat›n büyük ve küllî mevcu-
dat›n tesbihatlar›n› temsil ediyorlar.

Evet, flu kâinat›n keyfiyat›, onlar›n vücutlar›n› gösteri-
yor. Çünkü kâinat› haddühesaba gelmeyen dakik sanatl›
tezyinat ve o manidar mehasin ile ve hikmettar nukufl ile
süslendirip tezyin etmesi; bilbedahe ona göre mütefekkir
istihsan edicilerin ve mütehayyir takdir edicilerin enzar›-
n› ister; vücutlar›n› talep eder. Evet, nas›l ki hüsün elbet-
te bir âfl›k ister, taam ise aç olana verilir; öyle ise, flu ni-
hayetsiz hüsnüsanat içinde g›da-i ervah ve kut-u kulûp,
elbette melâike ve ruhanîlere bakar, gösterir.

Madem bu nihayetsiz tezyinat, nihayetsiz bir vazife-i
tefekkür ve ubudiyet ister; hâlbuki, ins ve cin flu nihayet-
siz vazifeye, flu hikmetli nezarete, flu vüs’atli ubudiyete
karfl› milyondan ancak birisini yapabilir; demek, bu niha-
yetsiz ve çok mütenevvi olan flu vezaif ve ibadete, niha-
yetsiz melâike envalar›, ruhaniyat ecnaslar› lâz›md›r ki,
flu mescid-i kebir-i âlemi saflar›yla doldurup flenlendirsin.
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küllî: her fleyi içine alacak flekilde
kapsaml›.
lâz›m: gerekli.
mahlûk: yarat›k; canl›lar.
manidar: ince manal›.
mehasin: güzellikler. 
melâike: melekler.
mescid-i kebir-i âlem: büyük kâ-
inat mescidi.
mevcudat: varl›klar.
muhteflem: ihtiflaml›, görkemli.
mütalâa: dikkatlice okuyan, de-
rinlemesine düflününen.
mütefekkir: tefekkür eden, dü-
flünür.
mütehayyir: hayrete düflmüfl,
hayran kalm›fl.
mütenevvi: çeflitli, farkl›.
müzeyyen: süslü, donanm›fl.
nezaret: gözetim.
nihayetsiz: sonsuz, ebedî.
nukufl: nak›fllar, resimler.
nur: ayd›nl›k, ›fl›k.
nur-u vücut: varl›k nuru, ›fl›¤›.
ruhanî: gözle görülmeyen, cismi
olmayan, elle tutulamayan var-
l›klar.
ruhaniyat: gözle görülmeyen ruh
âleminin varl›klar›.
saltanat-› Rububiyet: Allah’›n
kâinat› terbiye ve idare edicilik s›-
fat›n›n egemenli¤i.
saray-› âlem: âlem saray›, dünya
saray›.
semavat: semalar, gökler.
taam: yemek, afl.
takdir: takdir etme, be¤enme.
talep: isteme, dileme.
tasrih: aç›kça ifade etme.
temsil etme: ad›na hareket et-
me.
tesbihat: Cenab-› Hakk›n bütün
noksan s›fatlardan tenzih etme.
tezyin: süsleme, donatma.
tezyinat: süslemeler, bezemeler;
süsler.
ubudiyet: kulluk. 
umumî: genel.
vazife: ödev, görev.
vazife-i tefekkür: tefekkür göre-
vi.
vezaif: vazifeler, ifller.
vücut: var olma, varl›k.
vüs’at: genifllik.
zevilidrak: anlay›fl ve kavray›fl›
olanlar.
zîhayat: hayat sahibi.
zîfluur: fluurlu, anlay›fl sahibi.
ziya: ›fl›k.

âfl›k: âfl›k olan.
bilbedahe: apaç›k bir flekilde.
burç: on iki tak›m y›ld›z›n her
biri.
cin: gözle görünmez, lâtif ci-
simlerden ibaret bir yarat›k.
dellâl: ilân edici; hakka davet
eden.
ecnas: cinsler, türler.
enva: çeflitler, türler.

enzar: bak›fllar, görüfller.
g›da-i ervah: ruhlar›n g›das›.
haddühesaba gelmeyen: he-
saplanmayan, s›n›rlanmayan.
hikmet: yarat›l›flta ve kâinat-
taki ‹lâhî gaye.
hikmettar: her fleyin belirli
gayelere yönelik olmas›.
hüsnüsanat: sanat ve güzel-
lik.

hüsün: güzellik.
ins: insan, âdemo¤lu.
istihsan: güzel bulma, takdir
etme.
kâinat: bütün âlemler, varl›k-
lar; bütün varl›klar, dünya.
kas›r: saray, köflk.
keyfiyat: durumlar, nitelikler.
kut-u kulûp: kalplerin az›¤›
ve g›das›.



Evet, flu kâinat›n her bir cihetinde, her bir dairesinde,
ruhaniyat ve melâikelerden birer taife birer vazife-i ubu-
diyetle muvazzaf olarak bulunurlar. Baz› rivayat-› ehadi-
siyenin iflarat›yla ve flu intizam-› âlemin hikmetiyle deni-
lebilir ki, bir k›s›m ecsam-› camide-i seyyare, y›ld›zlar sey-
yarat›ndan tut, tâ ya¤mur katarat›na kadar, bir k›s›m me-
lâikenin sefine ve merakibidirler. O melâikeler, bu seyya-
relere izn-i ‹lâhî ile binerler, âlem-i flahadeti seyredip ge-
zerler ve o merkeplerinin tesbihat›n› temsil ederler. 

Hem denilebilir: Bir k›s›m hayattar ecsam, bir hadis-i
flerifte, “Ehl-i Cennet ruhlar› berzah âleminde yeflil kufl-
lar›n cevflerine girerler ve Cennette gezerler” 1 diye ifla-
ret etti¤i “tuyurun hudrun” tesmiye edilen Cennet kuflla-
r›ndan tut, tâ sineklere kadar, bir cins ervah›n tayyarele-
ridir. Onlar, bunlar›n içine emr-i Hak’la girerler; âlem-i
cismaniyat› seyredip, o hayattar cesetlerdeki göz, kulak
gibi duygular› ile âlem-i cismanîdeki mu’cizat-› f›trat› te-
mafla ediyorlar, tesbihat-› mahsusalar›n› eda ediyorlar. ‹fl-
te, nas›l hakikat böyle iktiza ediyor; hikmet dahi aynen
öyle iktiza eyliyor. Çünkü, flu kesafetli ve ruha münase-
beti az olan topraktan ve flu küduretli ve nur-u hayata
münasebeti pek cüz’î olan sudan mütemadiyen humma-
l› bir faaliyetle letafetli hayat› ve nuraniyetli zevilidraki
halk eden Fât›r-› Hakîm, elbette ruha çok lây›k ve haya-
ta çok münasip, flu nur denizinden ve hatta flu zulmet
bahrinden, flu havadan, flu elektrik gibi sair madde-i lâti-
feden bir k›s›m zîfluur mahlûklar› vard›r; hem pek çok
kesretli olarak vard›r.

âlem-i cismanî: maddî varl›klarla
ilgili âlem.
âlem-i cismaniyat: cisim âlemi,
varl›klar dünyas›.
âlem-i flahadet: gözle gördü¤ü-
müz âlem, bu dünya.
bahir: deniz.
berzah: ruhlar›n k›yamete kadar
bekleyece¤i, dünya ile ahiret ara-
s›ndaki yer.
ceset: ten, vücut, beden.
cevf: iç, gö¤üs bofllu¤u.
cihet: yön, taraf.
cins: nevi, tür.
cüz’î: az, pek az.
ecsam: cisimler.
ecsam-› camide-i seyyare: gezici
ve cans›z gök cisimleri.
eda etmek: ödemek, yerine ge-
tirmek.
emr-i hak: Allah’›n emri.
ervah: ruhlar.
faaliyet: çal›flma.
Fât›r-› Hakîm: her fleyi bir mak-
sada uygun ve hikmetle benzer-
siz bir flekilde yaratan Allah.
hadis-i flerif: Peygamberimizin
flerefli sözleri.
hakikat: gerçek.
halk: yaratma, yarat›fl.
hayattar: canl›, yaflayan.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye.
humma: hararetli ve hareketli.
iktiza: gerektirme.
intizam-› âlem: kâinat›n düzeni.
iflarat: iflaretler.
izn-i ‹lâhî: Allah’›n izni.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
katarat: katreler, damlalar.
kesafet: yo¤un, kat›.
kesret: çokluk.
küduret: bulan›kl›k.
lây›k: yak›flan.
letafetli: hofl, güzel.
madde-i lâtife: cismanî olmayan,
ruhla ilgili madde.
mahlûk: yarat›lm›fl, yarat›k.
melâike: melekler.
merakip: binek, binilecek fleyler.
merkep: binek.
mu’cizat-› f›trat: yarat›l›fl mu’ci-
zesi.
muvazzaf: vazifelendirilmifl, yü-
kümlü.
münasebet: ba¤lant›, iliflki.
münasip: uygun.
mütemadiyen: sürekli olarak,
devaml› olarak.
nur: ›fl›k.
nuraniyetli: nurlu, parlak.
nur-u hayat: hayat›n nurlu yüzü.
rivayat-› ehadisiye: hadislerle il-
gili rivayetler.
ruhaniyat: gözle görülmeyen ruh
âleminin varl›klar›.

sair: di¤er, baflka.
sefine: gemi.
seyyarat: gezegenler; hare-
ket eden, yer de¤ifltiren gök
cisimleri.
seyyare: gezegen; hareket
eden, yer de¤ifltiren gök cis-
mi.
taife: topluluk, gurup.

tayyare: uçak, uçucu alet.
temafla: bakma, bak›p sey-
retme.
temsil: birilerinin ad›na hare-
ket etme.
tesbihat: Cenab-› Hakk› bü-
tün noksan s›fatlardan tenzih
eden sözler.
tesbihat-› mahsusa: özel tes-

bihler, Allah’› tazim etmeler.
tesmiye: isimlendirme.
tuyurun hudrun: yeflil kufllar.
vazife-i ubudiyet: kulluk va-
zifesi.
zevilidrak: anlay›fl ve kavra-
y›fl sahibi.
zîfluur: fluurlu, anlay›fl sahibi.
zulmet: karanl›k.

1. Müslim, 3:1502, ‹mare: 121; Müsned: 1: 238, 266, 6:386; Ebu Davud, Cihad: 25; Tirmizî, Tefsi-
rü Sure-i Âl-i ‹mran: 19, Fedailü’l-Cihad: 13; ‹bni Mâce, Cenaiz: 4; Darimî, Cihad: 18.
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Birinci Maksat
Melâikenin tasdiki, iman›n bir rüknüdür. fiu Maksatta

dört nükte-i esasiye vard›r.

Birinci Esas
Vücudun kemali hayat iledir; belki vücudun hakikî vü-

cudu hayat iledir. Hayat, vücudun nurudur; fluur, hayat›n
ziyas›d›r. Hayat, her fleyin bafl›d›r ve esas›d›r. Hayat, her
fleyi her bir zîhayat olan fleye mal eder; bir fleyi bütün efl-
yaya malik hükmüne geçirir. Hayat ile bir fley-i zîhayat
diyebilir ki: “fiu bütün eflya mal›md›r, dünya hanemdir;
kâinat, Malik’im taraf›ndan verilmifl bir mülkümdür.”

Nas›l ki ziya ecsam›n görülmesine sebeptir ve renkle-
rin—bir kavle göre—sebeb-i vücududur; öyle de, hayat
dahi mevcudat›n keflflaf›d›r, keyfiyat›n tahakkukuna se-
beptir. Hem, cüz’î bir cüz’ü küll ve küllî hükmüne getirir
ve küllî fleyleri bir cüz’e s›¤›flt›rmaya sebeptir ve hadsiz
eflyay› ifltirak ve ittihat ettirip, bir vahdete medar, bir ru-
ha mazhar yapmak gibi, kemalât-› vücudun umumuna
sebeptir. Hatta hayat, kesret tabakat›nda bir çeflit tecel-
li-i vahdettir ve kesrette ehadiyetin bir âyinesidir.

Bak, hayats›z bir cisim, büyük bir da¤ dahi olsa, yetim-
dir, gariptir, yaln›zd›r. Münasebeti, yaln›z oturdu¤u me-
kân ile ve ona kar›flan fleyler ile vard›r; baflka, kâinatta
ne varsa, o da¤a nispeten madumdur. Çünkü, ne hayat›
var ki, hayat ile alâkadar olsun; ne fluuru var ki, taallûk
etsin.
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medar: sebep, vesile.
mekân: yer.
melâike: melekler.
mevcudat: yarat›lm›fl fleylerin ta-
mam›, kâinat.
mülk: sahip olunan varl›k.
münasebet: ilgi, alâka, yak›nl›k.
nispeten: k›yasla, oranla.
nur: ayd›nl›k.
nükte-i esasiye: esas nükte, ince
ve derin mana.
rükün: esas, flart, prensip.
sebep: vesile, neden.
sebep-i vücut: bir fleyin var olma
nedeni.
fley-i zîhayat: canl› varl›k.
fluur: kavrama gücü; anlay›fl.
taallûk: ilgili olma.
tabakat: tabakalar.
tahakkuk: gerçekleflme.
tecelli-i vahdet: Allah’›n birli¤inin
tecellileri.
umum: bütün, genel.
vahdet: birlik.
vücut: var olma, varl›k.
yetim: kimsesiz.
zîhayat: hayat sahibi.
ziya: ›fl›k.

alâkadar: ilgili.
âyine: ayna.
cisim: madde, varl›k.
cüz: k›s›m, parça.
cüz’î: küçük.
ecsam: cisimler.
Ehadiyet: birlik, Allah’›n her
bir fleyde birli¤inin tecelli et-
mesi.
garip: sahipsiz, kimsesiz.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikî: gerçek, do¤ru.

hane: ev, mesken, ikamet
edilen yer.
hayat: canl›l›k, ruh, yaflam
belirtisi; dirilik, canl›.
hayats›z: ruhsuz, cans›z.
ifltirak: kat›lma.
ittihat: birleflme, ayn› fikirde
olma.
kâinat: bütün âlemler, varl›k-
lar.
kavil: söz.
kemal: olgunluk.

kemalât-› vücut: varl›ktaki
mükemmellikler.
kesret: çokluk.
keflflaf: keflfeden, gizli s›rlar›
ve manalar› ortaya ç›karan.
keyfiyat: durumlar, nitelikler.
küll: hep, bütün.
küllî: bütüne ait.
madum: yok, ölü.
maksat: amaçlanan konu.
malik: sahip.
mazhar: nail olma, eriflmifl,
kavuflmufl.



fiimdi, bak küçücük bir cisme, meselâ bal ar›s›na. Ha-
yat, ona girdi¤i anda, bütün kâinatla öyle münasebet te-
sis eder ki, bütün kâinatla, hususan zeminin çiçekleriyle
ve nebatatlar› ile öyle bir ticaret akdeder ki, diyebilir: “fiu
arz benim bahçemdir, ticarethanemdir.” ‹flte, zîhayattaki
meflhur havâss-› zahire ve bât›na duygular›ndan baflka,
gayrimefl’ur saika ve flaika hisleriyle beraber, o ar›, dün-
yan›n ekser enva›yla ihtisas ve ünsiyet ve mübadele ve
tasarrufa sahip olur.

‹flte, en küçük zîhayatta hayat böyle tesirini gösterse,
elbette hayat, tabaka-i insaniye olan en yüksek mertebe-
ye ç›kt›kça öyle bir inbisat ve inkiflaf ve tenevvür eder ki;
hayat›n ziyas› olan fluur ile, ak›l ile, bir insan kendi hane-
sindeki odalarda gezdi¤i gibi, o zîhayat kendi akl› ile ava-
lim-i ulviyede ve ruhiyede ve cismaniyede gezer. Yani, o
zîfluur ve zîhayat, manen o âlemlere misafir gitti¤i gibi;
o âlemler dahi, o zîfluurun mir’at-› ruhuna misafir olup,
irtisam ve temessül ile geliyorlar.

Hayat, Zat-› Zülcelâl’in en parlak bir bürhan-› vahdeti
ve en büyük bir maden-i nimeti ve en lâtif bir tecelli-i
merhameti ve en hafî ve bilinmez bir nakfl-› nezih-i sana-
t›d›r. Evet, hafî ve dakiktir. Çünkü, enva-› hayat›n en ed-
nas› olan hayat-› nebat ve o hayat-› nebat›n en birinci de-
recesi olan çekirdekteki ukde-i hayatiyenin tenebbühü,
yani uyan›p aç›larak neflvünema bulmas›, o derece zahir
ve kesrette ve mebzuliyette, ülfet içinde, zaman-› Âdem’-
den beri hikmet-i befleriyenin nazar›nda gizli kalm›flt›r;
hakikati, hakikî olarak beflerin akl› ile keflfedilmemifl.

akit: anlaflma, sözleflme.
âlem: gökyüzünde görülen veya
görülmeyen gezegenler.
arz: yeryüzü, dünya.
avalim-i ulviye: yüce âlemler.
befler: insan, insanl›k.
bürhan-› vahdet: Allah’›n birli¤ini
gösteren deliller.
cismaniye: cismanî, maddî âlem-
ler.
dakik: ince, derin.
edna: en afla¤›.
ekser: daha çok.
enva: çeflitler, türler.
enva-i hayat: hayat›n çeflitleri,
türleri.
gayrimefl’ur: fluur harici, bilinçsiz,
hissedilmeyen.
hafî: gizli.
hakikat: gerçek, bir fleyin asl›
esas›.
hakikî: en do¤ru, hakk›yla, ger-
çek.
hane: ev, mesken.
havass-› zahire ve bât›na: iç ve
d›fl duyu organlar›.
hayat: canl›l›k, dirilik.
hayat-› nebat: bitkilerin hayat›.
hikmet-i befleriye: insanlar›n an-
lay›fl›, ortaya koyduklar› ilmî tes-
pitler.
his: duygu.
hususan: özellikle, hususî olarak.
ihtisas: uzmanl›k.
inbisat: aç›lma, geniflleyip yay›l-
ma.
inkiflaf: aç›lma.
irtisam: emredilen fleye uyma,
emri yerine getirme.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar;
bütün varl›klar, dünya.
kesret: çokluk.
keflfetmek: aç›¤a ç›karma.
lâtif: hofl, güzel.
maden-i nimet: nimetin kayna¤›,
özü.
manen: manevî olarak, manaca.
mebzuliyet: bolluk, çokluk.
mertebe: derece, basamak.
meflhur: tan›nm›fl, ünlü.
mir’at-› ruh: ruh aynas›.
mübadele: de¤ifl tokufl.
münasebet: ilgi, alâka, yak›nl›k.
nakfl-› nezih-i sanat: sanatl› te-
miz nak›fl.
nazar: bak›fl, düflünme.
nebatat: bitkiler.
neflvünema: büyüyüp geliflme.
ruhaniye: ruha ait, ruhla ilgili.
saika: götüren, sürükleyen.
flaika: flevkli, hevesli; flevk eden.
fluur: bilinç, fark›na varma, kavra-

ma gücü, anlay›fl.
tabaka-i insaniye: insan top-
luluklar›.
tasarruf: kullanma ve faali-
yet.
tecelli-i merhamet: Cenab-›
Hakk›n merhametinin her bir
fleyde görünmesi.
temessül: belirme, görünme.
tenebbüh: uyanma, yefler-

me.
tenevvür: nurlanma, ayd›n-
lanma.
tesir: etki.
tesis: kurma, temel atma.
ukde-i hayatiye: hayat dü-
¤ümü.
ülfet: al›flma.
ünsiyet: dostluk, cana yak›n-
l›k.

zahir: görünen, aç›k.
zaman-› Âdem: ilk insan, ilk
peygamber Hazret-i Âdem’in
zaman›.
Zat-› Zülcelâl: Celâl ve büyük-
lük sahibi Zat, Allah.
zemin: yeryüzü.
zîhayat: hayat sahibi.
zîfluur: fluurlu, anlay›fl sahibi.
ziya: ›fl›k.
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Hem, hayat o kadar nezih ve temizdir ki, iki veçhi, ya-
ni mülk ve melekûtiyet vecihleri temizdir, pakt›r, fleffaft›r.
Dest-i kudret, esbab›n perdesini vazetmeyerek, do¤ru-
dan do¤ruya mübafleret ediyor. Fakat, sair fleylerdeki
umur-u hasiseye ve kudretin izzetine uygun gelmeyen
nâpak keyfiyat-› zahiriyeye menfle olmak için, esbab-› za-
hiriyeyi perde etmifltir.

Elhâs › l : Denilebilir ki, hayat olmazsa, vücut vücut
de¤ildir, ademden fark› olmaz. Hayat, ruhun ziyas›d›r;
fluur, hayat›n nurudur. Madem ki, hayat ve fluur bu kadar
ehemmiyetlidirler; ve madem flu âlemde bilmüflahede bir
intizam-› kâmil-i ekmel vard›r ve flu kâinatta bir itkan-›
muhkem, bir insicam-› ahkem görünüyor; madem flu bî-
çare periflan küremiz, sergerdan zeminimiz bu kadar
haddühesaba gelmez zevilhayat ile, zevilervah ile ve
zevilidrak ile dolmufltur, elbette sad›k bir hads ile ve kat’î
bir yakîn ile hükmolunur ki, flu kusûr-i semaviye ve flu
büruc-u samiyenin dahi kendilerine münasip zîhayat, zî-
fluur sekeneleri vard›r. Bal›k suda yaflad›¤› gibi; güneflin
ateflinde dahi, o nuranî sekeneler bulunur. Nâr, nuru
yakmaz; belki, atefl ›fl›¤a medet verir.

Madem kudret-i ezeliye, bilmüflahede, en adî madde-
lerden, en kesif unsurlardan hadsiz zîhayat ve zîruhu
halk eder ve gayet ehemmiyetle madde-i kesifeyi hayat
vas›tas›yla madde-i lâtifeye çevirir ve nur-u hayat› her
fleyde kesretle serpiyor ve fluur ziyas›yla ekser fleyleri yal-
d›zl›yor; elbette, o Kadîr-i Hakîm, bu kusursuz kudretiy-
le, bu noksans›z hikmetiyle, nur gibi, esîr gibi, ruha 
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insicam-› ahkem: sa¤lam bir s›-
ralama ve düzenleme.
intizam kâmil-i ekmel: tam ve
çok mükemmel bir düzenlilik.
itkan-› muhkem: sa¤lam ve pü-
rüzsüz.
izzet: fleref, yücelik.
Kadîr-i Hakîm: her fleyi hikmetle
yaratan ve her fleye kudreti ye-
ten, Allah.
kâinat: evren, bütün âlemler,
varl›klar.
kesif: kat›, yo¤un.
kesret: çokluk.
keyfiyat-› zahiriye: görünüflteki
hâller.
kudret: güç, kuvvet.
kudret-i ezeliye: Allah’›n ezelî
sonsuz kudreti.
kusur-u semaviye: gök saraylar›.
madde-i kesife: yo¤un, kat›
madde.
madde-i lâtife: cismanî olmayan.
medet: inayet.
melekûtiyet: bir fleyin iç yüzü.
menfle: kaynak.
mübafleret: temas.
mülk: bir fleyin d›fl, görünen yü-
zü.
münasip: uygun.
nâpak: temiz olmayan.
nâr: atefl.
nezih: temiz.
noksan: eksiklik.
nur: ayd›nl›k.
nuranî: nurlu, parlak.
nur-u hayat: hayat›n nuru.
pak: temiz.
sad›k: do¤ru.
sair: di¤er.
sekene: sakin olan, oturan, yerli.
sakin olanlar, yerleflmifl olanlar.
sergerdan: sersem, bafl› dönmüfl,
flaflk›n.
fleffaf: saydam.
fluur: anlay›fl, bilinç, idrak.
umur-u hasise: ufak ve de¤ersiz
ifller.
unsur: madde, esas, kök.
vas›ta: araç.
vazetmek: koymak, yerlefltir-
mek.
vecih: yön.
vücut: var olma, varl›k.
yakîn: kesin bilme, flüphesiz, ke-
sin ve sa¤lam bilgi.
yald›z: alt›n, gümüfl ve bunlar›n
taklidi olan madde.
zemin: dünya, yeryüzü.
zevilervah: ruh sahipleri.
zevilhayat: canl›lar.
zevilidrak: idrak sahipleri.
zîhayat: hayat sahibi, canl›.
zîruh: ruh sahibi.
zîfluur: fluurlu, anlay›fl sahibi.
ziya: ›fl›k.

adem: yokluk.
adî: basit, de¤ersiz.
âlem: dünya, cihan.
bîçare: çaresiz, zavall›.
bilmüflahede: gözle görür fle-
kilde.
büruc-u samiye: gökyüzü-
nün burçlar›.
dest-i kudret: kudret eli.

ehemmiyet: önemli olma,
de¤erlilik.
ekser: en çok.
elhâs›l: sonuç olarak, özetle.
esbap: nedenler, sebepler.
esbap-› zahiriye: görünüflteki
sebepler.
esîr: kâinattaki boflluklar› dol-
duran, havadan hafif olup ›s›
ve ›fl›¤› nakleden cevher.

gayet: son derece.
haddühesap: s›n›r ve hesap.
hads-i kat’î: kesin bilgi, sezgi,
sezifl.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
halk: yaratma, yarat›fl.
hayat: dirilik, canl›l›k. yaflam.
hikmet: kâinattaki ve yarat›-
l›fltaki ‹lâhî gaye.
hüküm: karar.



yak›n ve münasip olan sair seyyalât-› lâtife maddeleri, ih-
mal edip hayats›z b›rakmaz, camit b›rakmaz, fluursuz b›-
rakmaz. Belki, madde-i nurdan, hatta zulmetten, hatta
esîr maddesinden, hatta manalardan, hatta havadan,
hatta kelimelerden zîhayat, zîfluuru kesretle halk eder ki,
hayvanat›n pek çok muhtelif ecnaslar› gibi pek çok muh-
telif ruhanî mahlûklar›, o seyyalât-› lâtife maddelerinden
halk eder. Onlar›n bir k›sm› melâike, bir k›sm› da ruhanî
ve cin ecnaslar›d›r.

Melâikelerin ve ruhanîlerin kesretle vücutlar›n› kabul
etmek ne derece hakikat ve bedihî ve makul oldu¤unu;
ve Kur’ân’›n beyan etti¤i gibi onlar› kabul etmeyen, ne
derece hilâf-› hakikat ve hilâf-› hikmet bir hurafe, bir da-
lâlet, bir hezeyan, bir divanelik oldu¤unu flu temsile bak,
gör:

‹ki adam, biri bedevî, vahflî; biri medenî, akl› bafl›nda
olarak, arkadafl olup ‹stanbul gibi haflmetli bir flehre gi-
diyorlar. O medenî, muhteflem flehrin uzak bir köflesin-
de pis, periflan küçük bir haneye, bir fabrikaya rast geli-
yorlar. Görüyorlar ki, o hane, amele, sefil, miskin adam-
larla doludur. Acip bir fabrika içinde çal›fl›yorlar. O hane-
nin etraf› da zîruh ve zîhayatlarla doludur. Fakat onlar›n
medar-› taayyüflü ve hususî flerait-i hayatiyeleri vard›r ki,
onlar›n bir k›sm› âkilünnebatt›r, yaln›z nebatat ile
yafl›yorlar. Di¤er bir k›sm› âkilüssemektir, bal›ktan baflka
bir fley yemiyorlar.

âkilünnebat: bitkilerle beslenen-
ler, otoburlar.
âkilüssemek: bal›kla beslenen,
bal›k yiyici.
bedevî: göçebe, çölde yaflayan,
ilkel.
bedihî: aç›k, aflikâr.
beyan: aç›klama.
camit: ruhsuz, cans›z.
dalâlet: hak yoldan ayr›lmak,
inançs›zl›k.
divanelik: delilik, aptall›k.
ecnas: cinsler, türler.
esîr: kâinattaki boflluklar› doldu-
ran, havadan hafif olup ›s› ve ›fl›¤›
nakletti¤i kabul edilen madde.
hakikat: gerçek, bir fleyin asl›
esas›.
halk: yaratma, yarat›fl.
hane: ev, mesken.
haflmet: ihtiflam, gösterifllilik.
hezeyan: saçma sapan konuflma.
hilâf-› hakikat: gerçe¤e ayk›r›.
hilâf-› hikmet: hikmete z›t, akla
ayk›r›.
hurafe: dinin asl›na uymayan,
bat›l inan›fl.
hususî: özel.
kesret: çokluk.
madde-i nur: nur maddesi.
mahlûk: yarat›lm›fl, yarat›k.
makul: akla uygun.
mana: anlam, iç yüz.
medar-› taayyüfl: geçim kayna¤›.
medenî: uygar, kibar, flehirli.
melâike: melekler.
miskin: fakir, yoksul.
muhtelif: çeflitli, farkl›.
münasip: uygun.

nebatat: bitkiler.
ruhanî: gözle görülmeyen,
melek ve cin gibi varl›klar.
sair: di¤er, baflka.
sefil: yoksul.
seyyalât-› lâtife: görünme-
yen ak›c› ve maddî olmayan

fleyler, fleffaf varl›klar.

flerait-i hayatiye: hayat flart-
lar›.

fluur: anlay›fl, bilinç.

temsil: k›yaslama tarz›nda
benzetme.

vahflî: medenî olmayan, ka-
ba.
vücut: var olma, varl›k.
zîhayat: hayat sahibi.
zîruh: ruh sahibi.
zîfluur: fluurlu, anlay›fl sahibi.
zulmet: karanl›k.
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O iki adam, bu hâli görüyorlar. Sonra bak›yorlar ki,
uzakta binler müzeyyen saraylar, âlî kas›rlar görünüyor.
O saraylar›n ortalar›nda genifl tezgâhlar ve vüs’atli mey-
danlar vard›r. O iki adam, uzakl›k sebebiyle veyahut göz
zay›fl›¤› ile veya o saray›n sekenelerinin gizlenmesi sebe-
biyle; o saray›n sekeneleri, o iki adama görünmüyorlar.
Hem, flu periflan hanedeki flerait-i hayatiye, o saraylarda
bulunmuyor.

O vahflî, bedevî, hiç flehir görmemifl adam, bu esbaba
binaen görünmediklerinden ve buradaki flerait-i hayat
orada bulunmad›¤›ndan der: “O saraylar, sekenelerden
hâlîdir, bofltur; zîruh, içinde yoktur” der, vahfletin en ah-
makça bir hezeyan›n› yapar.

‹kinci adam der ki: “Ey bedbaht, flu hakir, küçük ha-
neyi görüyorsun ki, zîruh ile, amelelerle doldurulmufl; ve
biri var ki, bunlar› her vakit tazelendiriyor, istihdam edi-
yor. Bak, bu hane etraf›nda bofl bir yer yoktur, zîhayat
ve zîruh ile doldurulmufltur. Acaba hiç mümkün müdür
ki, flu uzakta bize görünen flu muntazam flehrin, flu hik-
metli tezyinat›n, flu sanatl› saraylar›n onlara münasip âlî
sekeneleri bulunmas›n? Elbette, o saraylar, umumen do-
ludur ve onlarda yaflayanlara göre baflka flerait-i hayati-
yeleri var. Evet, ot yerine belki börek yerler, bal›k yerine
baklava yiyebilirler. Uzakl›k sebebiyle veyahut gözünün
kabiliyetsizli¤i veya onlar›n gizlenmekli¤i ile sana görün-
memeleri, onlar›n olmamalar›na hiçbir vakit delil ola-
maz. Adem-i rü’yet, adem-i vücuda delâlet etmez. Gö-
rünmemek, olmamaya hüccet olamaz.”
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kabiliyet: anlay›fl, yetenek.
kas›r: köflk, saray.
muntazam: düzenli.
münasip: uygun.
müzeyyen: süslenmifl, bezenmifl.
periflan: da¤›n›k, kar›fl›k.
sekene: sakin olan, oturan, yerli.
sakin olanlar, bir yerde yaflayan-
lar.
flerait-i hayat: hayat flartlar›.
flerait-i hayatiye: hayat flartlar›.
tezgâh: dokuma aleti.
tezyinat: süsler, süslemeler.
umumen: bütün, genel.
vüs’at: genifllik.
zîhayat: hayat sahibi.
zîruh: ruh sahibi.

adem-i rü’yet: görme yoklu-
¤u, görememe.

adem-i vücut: var olmamak,
bulunmamak.

âlî: yüce, ulu.

bedbaht: talihsiz, mutsuz.

bedevî: göçebe, çölde yafla-
yan.
binaen: -den dolay›.
delâlet: delil olma, gösterme.
delil: flahit, belge.
esbap: nedenler, sebepler.
hakir: hor ve de¤ersiz.

hane: ev, mesken.
hezeyan: saçma sapan ko-
nuflma.
hikmet: kâinattaki ve yarat›-
l›fltaki ‹lâhî gaye.
hüccet: delil, kan›t.
istihdam: çal›flt›rma.



‹flte, flu temsil gibi, ecram-› ulviye ve ecsam-› seyyare
içinde küre-i arz›n hakaret ve kesafetiyle beraber bu ka-
dar hadsiz zîruhlar›n, zîfluurlar›n vatan› olmas› ve en ha-
sis ve en müteaffin cüzleri dahi, birer menba-› hayat ke-
silmesi, birer mahfler-i huveynat olmas›, bizzarure ve bil-
bedahe ve bittarik›levlâ ve bilhadsissad›k ve bilyakînilkat’î
delâlet eder, flahadet eyler, ilân eder ki; flu nihayetsiz fe-
za-i âlem ve flu muhteflem semavat, burçlar›yla, y›ld›zla-
r›yla, zîfluur, zîhayat, zîruhlarla doludur. Nârdan, nurdan,
ateflten, ›fl›ktan, zulmetten, havadan, savttan, rayihadan,
kelimattan, esîrden ve hatta elektrikten ve sair seyyalât-›
lâtifeden halk olunan o zîhayat ve o zîruhlara ve o zîflu-
urlara fieriat-› Garra-i Muhammediye Aleyhissalâtü Ves-
selâm, Kur’ân-› Mu’cizülbeyan, “melâike ve cân ve ruha-
niyatt›r” der, tesmiye eder.

Melâikenin ise, ecsam›n muhtelif cinsleri gibi, cinsleri
muhteliftir. Evet, elbette bir katre ya¤mura müekkel olan
melek, fiemse müekkel mele¤in cinsinden de¤ildir. Cin
ve ruhaniyat dahi, onlar›n da pek çok ecnas-› muhtelife-
leri vard›r.

fiU NÜKTE-‹ ESAS‹YEN‹N HAT‹MES‹

Bittecrübe, madde as›l de¤il ki, vücut ona musahhar
kals›n ve tâbi olsun. Belki, madde, bir mana ile kaimdir.
‹flte o mana hayatt›r, ruhtur.

Hem, bilmüflahede, madde mahdum de¤il ki, her fley
ona irca edilsin. Belki hadimdir, bir hakikatin tekemmü-
lüne hizmet eder. O hakikat hayatt›r. O hakikatin esas›
da ruhtur.

aleyhissalâtü vesselâm: salât ve
selâm onun üzerine olsun.
bilbedahe: apaç›k bir flekilde.
bilhadsissad›k: do¤ru bir sezgi
ile.
bilmüflahede: gözle görüldü¤ü
gibi.
bilyakînilkat’î: kesin bir bilgi ola-
rak.
bittarik›levlâ: en do¤ru yol, ön-
celikli olarak.
bittecrübe: tecrübe ile.
bizzarure: zarurî olarak, mecbu-
ren.
burç: tak›m y›ld›zlar›ndan her bi-
ri.
cân: cinler.
cüz: k›s›m, parça.
delâlet: delil olma, gösterme.
ecnas-› muhtelife: farkl› cinsler.
ecram-› ulviye: gök cisimleri, ge-
zegenler.
ecsam: cisimler.
ecsam-› seyyare: hareketli cisim-
ler.
esas: temel, öz.
feza-i âlem: uzay, evren.
hadim: hizmetçi, hizmet eden.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakaret: küçüklük, de¤ersizlik.
hakikat: gerçek.
halk: yaratma, yarat›fl.
hasis: adî, de¤ersiz.
hatime: son.
hayat: canl›l›k, dirilik.
irca: döndürme, yönlendirme.
kaim: ayakta duran.
katre: damla.
kelimat: kelimeler.
kesafet: yo¤unluk, kat›l›k: 
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm.
küre-i arz: dünya, yer küre.
mahdum: kendisine hizmet edi-
len.
mahfler-i huveynat: mikrosko-
bik hayvanlar toplulu¤u.
mana: anlam.
melâike: melekler.
melek: Allah’›n nurdan yaratt›¤›,
iradeleri, cinsiyetleri, yeme ve iç-
meleri olmayan, çeflitli flekillere
girebilen, göze her zaman görül-
meyen ve Allah’›n emirlerine tam
itaat eden mahlûk.
menba-› hayat: hayat kayna¤›.
muhtelif: çeflitli, farkl›.
musahhar: hizmete verilmifl, em-
re uyan, boyun e¤en.
müekkel: vekil tayin edilmifl, gö-
revli.
müteaffin: çürüyüp kokuflmufl.
nâr: atefl.
nihayetsiz: sonsuz.
nur: iman, ‹slâm ayd›nl›¤›.

nükte-i esasiye: esas olan
nükte, ince ve derin mana.

rayiha: hofl koku.

ruh: dirilik kayna¤›, can.

ruhaniyat: gözle görülmeyen
ruh âleminin varl›klar›.

sair: di¤er, baflka.

savt: ses, seda.

semavat: semalar, gökler.

seyyalât-› lâtife: gözle gö-
rünmeyen ›fl›n gibi ak›c› fley-
ler.

flahadet: flahitlik, tan›kl›k.

flems: günefl.

fieriat-› Garra-i Muhamme-
diye: Hazret-i Muhammed’in
getirdi¤i büyük ve parlak fleri-
at›, ‹slâmiyet.

tekemmül: olgunlaflma, mü-
kemmelleflme.
temsil: k›yaslama tarz›nda
benzetme.
tesmiye: isimlendirme.
vücut: var olma, varl›k.
zîhayat: hayat sahibi.
zîruh: ruh sahib.
zîfluur: fluurlu, anlay›fl sahibi.
zulmet: karanl›k.
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Bilbedahe, madde hâkim de¤il ki, ona müracaat edil-
sin, kemalât ondan istenilsin. Belki mahkûmdur; bir esa-
s›n hükmüne bakar, onun gösterdi¤i yollarla hareket
eder. ‹flte o esas hayatt›r, ruhtur, fluurdur.

Hem, bizzarure, madde lüp de¤il, esas de¤il, müstakar
de¤il ki, ifller ve kemalât ona tak›ls›n, ona bina edilsin.
Belki yar›lmaya, erimeye, y›rt›lmaya müheyya bir k›fl›r-
d›r, bir kabuktur ve köpüktür ve bir surettir.

Görülmüyor mu ki, gözle görülmeyen hurdebinî bir
hayvan›n ne kadar keskin duygular› var ki, arkadafl›n›n
sesini iflitir, r›zk›n› görür, gayet hassas ve keskin hisleri
vard›r. fiu hâl gösteriyor ki, maddenin küçülüp incelefl-
mesi nispetinde âsâr-› hayat tezayüt ediyor, nur-u ruh te-
fleddüt ediyor. Güya madde incelefltikçe, bizim maddiya-
t›m›zdan uzaklaflt›kça, ruh âlemine, hayat âlemine, fluur
âlemine yaklafl›yor gibi, hararet-i ruh, nur-u hayat daha
fliddetli tecelli ediyor.

‹flte, hiç mümkün müdür ki, bu madde perdesinde bu
kadar hayat ve fluur ve ruhun tereflfluhat› bulunsun; o
perde alt›nda olan âlem-i bât›n, zîruh ve zîfluurlarla dolu
olmas›n? Hiç mümkün müdür ki, flu maddiyat ve âlem-i
flahadetteki manan›n ve ruhun ve hayat›n ve hakikatin
flu hadsiz tereflfluhat› ve lemaat ve semerat›n›n menabii,
yaln›z maddeye ve maddenin hareketine irca edilip izah
edilsin? Hâflâ ve kat’a ve asla! Bu hadsiz tereflfluhat ve
lemaat gösteriyor ki, flu âlem-i maddiyat ve flahadet ise,
âlem-i melekût ve ervah üstünde serpilmifl tenteneli bir
perdedir.
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hüküm: karar.
irca: döndürme, yönlendirme.
izah: aç›klama yapma.
kat’a: hiçbir vakit, asla.
kemalât: olgunluklar, mükem-
mellikler.
k›fl›r: kabuk.
lemaat: par›lt›lar, parlamalar.
lüp: iç, öz.
mahkûm: hükümlü, kendisine
hükmolunan.
mana: anlam.
menabi: kaynaklar.
müheyya: hâz›r.
mümkin: olabilir, imkân dahilin-
de.
müracaat: baflvurma, dan›flma.
müstakar: devaml›l›¤› olan, yer-
leflmifl, sabit.
nispet: oran.
nur-u hayat: hayat›n nurlu yüzü.
nur-u ruh: ruhun nuru, ayd›nl›¤›.
ruh: dirilik kayna¤›, can.
r›z›k: yiyecek, içecek fley, az›k.
suret: flekil, görüntü.
fluur: ak›l, idrak, bilinç.
tecelli etmek: görünmek, yans›-
mak.
tentene: dantel, delikli bez.
tereflfluhat: izler, s›z›nt›lar.
tefleddüt: fliddetlenme, artma.
tezayüt: artma, ço¤alma.
zîruh: ruh sahibi.
zîfluur: fluurlu, anlay›fl sahibi.

âlem-i bât›n: görünmeyen iç
âlem.

âlem-i maddiyat ve flaha-
det: maddî ve görünen âlem,
bu dünya.

âlem-i melekût: ruhlar ve
melekler âlemi.

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

âlem: dünya.
âsâr-› hayat: hayat emarele-
ri, iflaretleri.
bilbedahe: apaç›k bir flekilde.
bizzarure: zorunlu olarak.
ervah: ruhlar.
esas: temel, öz.
gayet: son derece.
güya: sanki, sözde.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.

hakikat: gerçek.
hâkim: hükmeden, her fleyi
hükmü alt›nda tutan.
hararet-i ruh: ruhun s›cakl›¤›,
hareketlenmesi.
hassas: duyarl›.
hâflâ: asla, kat’iyen.
hurdebinî: gözle görülmeye-
cek derecede küçük, mikros-
kobik.



‹kinci Esas
Melâikenin vücuduna ve ruhanîlerin sübutuna ve haki-

katlerinin vücuduna bir icma-› manevî ile—tabirde ihtilâf-
lar›yla beraber—bütün ehl-i ak›l ve ehl-i nakil, bilerek,
bilmeyerek ittifak etmifller denilebilir. Hatta, maddiyatta
çok ileri giden hükema-i ‹flrakiyyunun Meflaiyyun k›sm›,
melâikenin manas›n› inkâr etmeyerek, “Her bir nev’in
bir mahiyet-i mücerrede-i ruhaniyeleri vard›r” derler.
Melâikeyi öyle tabir ediyorlar. Eski hükeman›n ‹flrakiy-
yun k›sm› dahi melâikenin manas›nda kabule muztar ka-
larak, yaln›z yanl›fl olarak “ukul-ü aflere” ve “erbabülen-
va” diye isim vermifller. Bütün ehl-i edyan, “melekülci-
bal, melekülbihar, melekülemtar” gibi, her nev’e göre bi-
rer melek-i müekkel, vahyin ilham› ve irflad›yla, bulundu-
¤unu kabul ederek, o namlarla tesmiye ediyorlar. Hatta,
ak›llar› gözlerine inmifl ve insaniyetten cemadat derece-
sine manen sukut etmifl olan maddiyyun ve tabiiyyun da-
hi, melâikenin manas›n› inkâr edemeyerek, (HAfi‹YE) “ku-
va-i sariye” nam›yla bir cihette kabule mecbur olmufllar.

Ey melâike ve ruhaniyat›n kabulünde tereddüt göste-
ren bîçare adam! Neye istinat ediyorsun, hangi hakikate
güveniyorsun ki, bütün ehl-i ak›l bilerek, bilmeyerek me-
lâikenin manas›n›n sübutuna ve tahakkukuna ve ruhanî-
lerin tahakkuklar› hakk›nda ittifaklar›na karfl› geliyorsun, 

bîçare: çaresiz, zavall›.
cemadat: cans›zlar.
cereyan: bir tarafa do¤ru ak›fl,
ak›nt›, ak›m.
cihet: yön, taraf.
ehl-i ak›l: ak›l sahipleri.
ehl-i edyan: din sahipleri.
ehl-i nakil: eski bilgileri aktaran-
lar.
erbabülenva: her bir nev’in, cin-
sin, türün baflka bir yarat›c›dan
oldu¤unu kabul eden. flirke götü-
ren felsefî ak›m.
f›trat: yarat›l›fl.
hakikat: gerçek.
hafliye: dipnot, aç›klay›c› yaz›.
hükema: filozoflar, bilginler.
hükema-i ‹flrakiyyun: bilginin
kayna¤›n›n manevî ayd›nlanma,
sezgi ve ilham oldu¤u görüflüne
dayanan felsefeciler.
icma-› manevî: manevî fikir birli-
¤i.
ihtilâf: farkl› görüfl ve düflünce.
ilham: Allah taraf›ndan insan›n
kalbine veya zihnine indirilen
mana.
inkâr: reddetme, inanmama; ta-
n›mama.
insaniyet: insanl›k.
irflat: do¤ru yolu gösterme.
istinat: dayanma.
‹flrakiyyun: bilginin kayna¤›n›n
manevî ayd›nlanma, sezgi ve il-
ham oldu¤u görüflünü savunan-
lar.
ittifak: birleflme, fikir, oy birli¤i.
kuva-i sariye: ak›c› ve gezici, ya-
y›lan kuvvetler.
maddiyyun: materyalistler, her
fleyi maddeye ba¤layanlar.
mahiyet-i mücerrede-i ruhani-
ye: ruha ait soyut bir özellik, ya-
l›n anlam.
mana: anlam.
manen: manaca, manevî yönden.
mecal: güç, kuvvet.
mecbur: yükümlü, bir fleyi yap-
mak zorunda kalma.
melâike: melekler.
melek-i müekkel: belirli bir göre-
vi olan melek.
melekülbihar: denizlerden so-
rumlu melek.
melekülcibal: da¤lardan sorumlu
melek.
melekülemtar: ya¤murla vazifeli
olan melek.
Meflaiyyun: Aristo felsefesi yo-
lunda olanlar, yaln›z ak›l ile ger-
çekleri arayanlar.
muztar: mecbur, çaresiz.
nam: ad, ünvan.
nev’: çeflit, tür.
ruhanî: ruhla ilgili, gözle görül-
meyen varl›k; maddî olmayan.
melek, cin gibi.

ruhaniyat: gözle görülmeyen
ruh âleminin varl›klar›.
sukut etme: de¤erden düfl-
me, alçalma.
suret: biçim, flekil.
sübut: sabit olma, kesin ola-
rak var olma; kesin ve aç›k ol-
ma.
tabiiyyun: tabiatç›lar, yarat›c›
olarak tabiat› kabul edenler.

tabir etmek: ifade etmek,
yorumlamak.
tabir: ifade, söz, yorum.
tahakkuk: gerçekleflme,
meydana ç›kma.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma; kabul.
tasvir: bir fleyi yaz›yla veya
baflka ifade tarzlar›yla anlat-
ma.

tereddüt: flüphede kalma,
duraksama.

tesmiye: isimlendirme.

ukul-i aflere: Aristo taksimi-
ne göre akl›n on mertebesi.

vahiy: bir emrin veya hakika-
tin Allah taraf›ndan Peygam-
bere bildirilmesi.

vücut: var olma, varl›k.
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HAfi‹YE: Melâike manas›n› ve ruhaniyat›n hakikatini inkâra mecal bula-
mam›fllar, belki f›trat›n namuslar›ndan “kuva-i sariye” diye, “cereyan
eden kuvvetler” nam›n› vererek, yanl›fl bir surette tasvir ile bir cihetten
tasdikine mecbur kalm›fllar. Ey kendini ak›ll› zanneden!..



kabul etmiyorsun? Madem ki, Birinci Esasta ispat edildi-
¤i gibi, hayat mevcudat›n keflflaf›d›r, belki neticesidir,
zübdesidir; bütün ehl-i ak›l, mana-i melâikenin kabulün-
de manen müttefiktirler; ve flu zeminimiz, bu kadar zîha-
yat ve zîruhlarla flenlendirilmifltir; flu hâlde, hiç mümkün
olur mu ki, flu feza-i vesîa sekenelerden, flu semavat-› lâ-
tife mutavattinînden hâlî kals›n?

Hiç hat›r›na gelmesin ki, flu hilkatte cari olan namus-
lar, kanunlar, kâinat›n hayattar olmas›na kâfi gelir. Çün-
kü, o cereyan eden namuslar, flu hükmeden kanunlar, iti-
barî emirlerdir, vehmî düsturlard›r; ademî say›l›r. Onlar›
temsil edecek, onlar› gösterecek, onlar›n dizginlerini el-
lerinde tutacak melâike denilen ibadullah olmazsa, o na-
muslara, o kanunlara bir vücut taayyün edemez, bir hü-
viyet teflahhus edemez, bir hakikat-i hariciye olamaz.
Hâlbuki, “Hayat, bir hakikat-i hariciyedir; vehmî bir
emir, hakikat-i hariciyeyi yüklenemez.”

Elhâs›l: Madem ehl-i hikmetle ehl-i din ve ashab-› ak›l
ve nakil manen ittifak etmifller ki, mevcudat flu âlem-i
flahadete münhas›r de¤ildir; hem, madem zahir olan
âlem-i flahadet camit ve teflekkül-ü ervaha nâmuvaf›k ol-
du¤u hâlde, bu kadar zîruhlarla tezyin edilmifl; elbette,
vücut ona münhas›r de¤ildir. Belki, daha çok tabakat-›
vücut vard›r ki, âlem-i flahadet onlara nispeten münak-
kafl bir perdedir.

Hem madem, denizin bal›¤a nispeti gibi, ervaha mu-
vaf›k olan âlem-i gayp ve âlem-i mana, ervahlar ile dolu 
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hat›r›na gelmek: akl›na, hayaline
gelmek.
hayat: canl›l›k, dirilik.
hayattar: canl›, yaflayan.
hilkat: yarat›l›fl.
hükmeden kanunlar: geçerli
olan hükümler, yasalar.
hüviyet: mahiyet, kimlik.
ibadullah: Allah’›n kullar›.
ispat: kan›tlama.
itibarî emir: gerçekte vücudu ol-
may›p, fakat var say›lan ifl, olgu,
kanun, esas.
ittifak: birleflme, birlik.
kâfi: yeterli.
kâinat: bütün âlemler, tüm var-
l›klar.
keflflaf: keflfeden.
mana-i melâike: meleklerin ma-
nas›, iç yüzü.
manen: manaca, anlamca, mane-
vî yönden.
melâike: melekler.
mevcudat: tüm varl›klar; varl›k-
lar.
mutavattinîn: vatan edinenler,
yurt edinenler.
muvaf›k: uygun.
münakkafl: nak›fll›.
münhas›r: mahsus, s›n›rl›.
müttefik: birleflmifl.
namus: kanun, kural.
nâmuvaf›k: uygun olmayan.
netice: sonuç.
nispet: iliflki, alâka, ba¤.
nispeten: k›yasla, oranla, göre.
sekene: sakin olan, oturan, yerli.
semavat-› lâtife: ince güzel gök
âlemi.
taayyün: belirlenme.
tabakat-› vücut: vücut, varl›k ta-
bakalar›.
temsil etmek: ad›na hareket et-
mek.
teflahhus: flah›slanma, ay›rt edil-
me, belirlenme.
teflekkül-ü ervah: ruhlar›n flekil-
lenmesi, oluflumu.
tezyin: süsleme, donatma.
vehmî: asl›nda var olmad›¤› hâl-
de varm›fl gibi kabul edilen.
vücut: var olma, varl›k.
zahir: görünen.
zemin: yer, yeryüzü.
zîhayat: hayat sahibi.
zîruh: ruh sahibi, canl›.
zübde: bir fleyin özü, seçkin k›s-
m›.

ademî: yoklu¤a ait, yok olan.
âlem-i gayp: gayp âlemi, gö-
rünmeyen derunî âlem.
âlem-i mana: manevî olarak
bilinen âlem.
âlem-i flahadet: gözle gördü-
¤ümüz âlem, kâinat.
ashab-› ak›l ve nakil: ak›l ve
nakil  (kitap, sünnet ve di¤er
nakiller) sahibi kimseler.

camit: ruhsuz, cans›z.
cari: geçerli, yürürlükte olan.
cereyan: bir yöne do¤ru ak-
ma, ak›fl.
dizgin: yönetim, idare.
düstur: kural, prensip, esas.
ehl-i ak›l: ak›l sahibi kimse-
ler.
ehl-i din: dinine ba¤l›, dindar
olanlar.

ehl-i hikmet: bilim adamlar›,
felsefeciler.
elhâs›l: sonuç olarak, özetle.
ervah: ruhlar, canlar.
esas: as›l, temel.
feza-i vesîa: genifl gökyüzü.
hakikat-i haricîye: d›fl dün-
yada, gözle görülebilen ger-
çek.
hâli: bofl.



olmak iktiza eder; hem, madem bütün emirler, mana-i
melâikenin vücuduna flahadet ederler; elbette, bilâflek
velâflüphe, melâike vücutlar›n›n ve ruhanî hakikatlerinin
en güzel sureti ve ukul-ü selime kabul edecek ve istihsan
edecek en makul keyfiyeti odur ki, Kur’ân flerh ve beyan
etmifltir. O Kur’ân-› Mu’cizülbeyan der ki: “Melâike,
ibad-› mükerremdir. Emre muhalefet etmezler, ne emro-
lunsa onu yaparlar. Melâike, ecsam-› lâtife-i nuraniyedir-
ler, muhtelif nevilere münkas›md›rlar.”

Evet, nas›l ki befler bir ümmettir, “Kelâm” s›fat›ndan
gelen fleriat-› ‹lâhiyenin hameleleri, mümessilleri, müte-
messilleridir; öyle de, melâike dahi muazzam bir ümmet-
tir ki, onlar›n amele k›sm› “‹rade” s›fat›ndan gelen fleri-
at-› tekviniyenin hamelesi, mümessili ve mütemessilleri-
dirler. Müessir-i hakikî olan Kudret-i Fât›ra’n›n ve ‹rade-i
Ezeliye’nin emirlerine tâbi bir nevi ibadullaht›rlar ki, ec-
ram-› ulviyenin her biri onlar›n birer mescidi, birer ma-
bedi hükmündedirler.

Üçüncü Esas
Mesele-i melâike ve ruhaniyat, o mesaildendir ki, tek

bir cüz’ün vücudu ile, bir küllün tahakkuku bilinir. Bir tek
flahs›n rü’yeti ile umum nev’in vücudu malûm olur. Çün-
kü, kim inkâr ederse, külliyen inkâr eder. Bir tekini ka-
bul eden, o nev’in umumunu kabul etmeye mecburdur.

Madem öyledir; iflte bak: Görmüyor musun ve iflit-
miyor musun ki, bütün ehl-i edyan, bütün as›rlarda, za-
man-› Âdem’den flimdiye kadar melâikenin vücuduna ve 

as›r: yüzy›l.
befler bir ümmettir: insan tek bir
varl›k türüdür, millettir.
beyan: anlatma, aç›klama.
bilâflek vela flüphe: fleksiz, flüp-
hesiz.
cüz: k›s›m, parça.
ecram-› ulviye: y›ld›zlar, geze-
genler.
ecsam-› lâtife-i nuraniye: gözle
görünmeyen nuranî cisimler.
ehl-i edyan: din sahipleri, dinlere
ba¤l› olanlar.
hakikat: gerçek.
hamele: tafl›y›c›lar, tafl›yanlar.
hükmünde: yerinde, de¤erinde.
ibadullah: Allah’›n kullar›.
ibad-› mükerrem: flerefli, sayg›n
kullar.
iktiza: gerektirme.
inkâr: kabul ve tasdik etmeme,
inanmama.
irade: dileme, isteme.
irade-i ezeliye: varl›¤›n›n bafllan-
g›c› olmayan Allah’›n iradesi.
istihsan etmek: güzel bulmak,
be¤enmek.
kelâm: söz, konuflma.
keyfiyet: durum.
Kudret-i Fât›ra: yarat›c› kudret,
kuvvet sahibi olan, Allah.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm.
küll: bütün, genel.
külliyen: büsbütün, tamam›yla.
mabet: ibadet edilen yer.
makul: akla uygun.
malûm: bilinen.
mana-i melâike: meleklerin ma-
nas›, iç yüzü, esas›.
mecbur: bir ifli yapmak zorunda
kalma.
melâike: melekler.
mesail: meseleler.
mescit: namaz k›l›nacak yer, ca-
mi.
mesele-i melâike: meleklerle il-
gili mesele, konu ve ruhanî varl›k-
lar meselesi.
muazzam: çok büyük, yüce.
muhalefet: ayk›r› davranma.
muhtelif: çeflitli, farkl›.
Müessir-i Hakikî: hakikî tesir sa-
hibi olan, Allah.
mümessil: temsilci.
münkas›m: k›s›mlara ayr›lm›fl,
bölünmüfl.
mütemessil: bir cisim fleklinde
görünen.
nevi: çeflit, tür, cins.
ruhanî: ruh ile ilgili, gözle görül-
meyen varl›klar, melek, cin gibi.

ruhaniyat: ruhanî varl›klar,
cinler ve melekler.
rü’yet: görme, bakma.
suret: flekil, biçim.
s›fat: hâl, nitelik, vas›f.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
flerh: aç›klama, izah etme,
yorumlama.

fleriat-› ‹lâhiye: Allah’›n koy-
du¤u kanun, nizam.
fleriat-› tekviniye: Cenab-›
Hakk›n kâinatta koydu¤u ya-
rat›l›fl kanunlar›.
tâbi: ba¤lanan.
tahakkuk: gerçekleflme,
meydana gelme.

ukul-u selime: sa¤lam ve bo-
zulmam›fl ak›llar.

umum: bütün.

ümmet: millet.

vücut: varl›k.

zaman-› Âdem: Hazret-i
Âdem zaman›.
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ruhanîlerin tahakkukuna ittifak etmifller ve insan›n taife-
leri, birbirinden bahsi ve muhaveresi ve rivayeti gibi, me-
lâikelerle muhavere edilmesine ve onlar›n müflahedesine
ve onlardan rivayet etmesine icma etmifllerdir. Acaba,
hiçbir fert melâikelerden, bilbedahe görünmezse, hem
bilmüflahede bir flahs›n veya müteaddit eflhas›n vücudu
kat’î bilinmezse, hem onlar›n bilbedahe, bilmüflahede vü-
cutlar› hissedilmezse, hiç mümkün müdür ki, böyle bir ic-
ma ve ittifak devam etsin; ve böyle müspet ve vücudî bir
emirde ve fluhuda istinat eden bir hâlde müstemirren ve
tevatüren, o ittifak devam etsin? Hem hiç mümkün mü-
dür ki, flu itikad-› umumînin menflei, mebadi-i zaruriye ve
bedihî emirler olmas›n? Hem hiç mümkün müdür ki, ha-
kikatsiz bir vehim, bütün ink›lâbat-› befleriyede bütün
akaid-i insaniyede istimrar etsin, beka bulsun? Hem hiç
mümkün müdür ki, flu ehl-i edyan›n bu icma-› azîmin se-
nedi, bir hads-i kat’î olmas›n, bir yakîn-i fluhudî olmas›n?
Hem hiç mümkün müdür ki, o hads-i kat’î, o yakîn-i flu-
hudî, hadsiz emarelerden ve o emareler hadsiz müflahe-
dat vak›alar›ndan ve o müflahedat vak›alar› fleksiz ve flüp-
hesiz mebadi-i zaruriyeye istinat etmesin? Öyle ise, flu
ehl-i edyandaki bu itikadat-› umumiyenin sebebi ve sene-
di, tevatür-ü manevî kuvvetini ifade eden pek çok kerrat
ile melâike müflahedelerinden ve ruhanîlerin rü’yetlerin-
den hâs›l olan mebadi-i zaruriyedir, esasat-› kat’iyedir.

Hem hiç mümkün müdür, hiç makul mudur, hiç kabil
midir ki, hayat-› içtimaiye-i befleriye semas›n›n güneflleri,
y›ld›zlar›, aylar› hükmünde olan enbiya ve evliya tevatür 
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hayat-› içtimaiye-i befleriye: in-
sanl›¤›n toplumsal hayat›.
hükmünde: yerinde, de¤erinde.
icma: fikir birli¤i, oy birli¤i.
icma-i azîm: herkesin tasdik etti-
¤i büyük birlik, bütünlük.
ink›lâbat-› befleriye: insanl›¤›n
geçirdi¤i devirler.
istimrar: devam etme.
istinat: dayanma.
itikadat-› umumîye: ço¤unlu-
¤un, genelin inançlar›.
itikad-› umumî: ço¤unlu¤un
inanc›.
ittifak: birleflme, birlik.
kabil: mümkün, kabul edici.
kat’î: kesin.
kerrat: defalar, kereler.
makul: akl›n kabul etmesi.
mebadi-i zaruriye: mutlaka ge-
rekli prensip ve esaslar.
melâike: melekler.
menfle: bir fleyin ç›kt›¤›, nefl’et et-
ti¤i yer, beslendi¤i kök.
muhavere: karfl›l›kl› olarak ko-
nuflma.
müspet: olumlu, uygun.
müstemirren: aral›ks›z olarak,
sürekli.
müflahedat: gözle görülen fleyler.
müflahede: bir fleyi gözle görme.
müteaddit: çeflitli, birden fazla.
rivayet: bir haber, söz veya olay›
nakletme.
ruhanî: gözle görülmeyen, cismi
olmayan, varl›klar.
rü’yet: görme, bakma.
sebep: neden.
sema: gökyüzü, gök.
senet: dayanak, delil.
fleksiz: tereddütsüz.
fluhut: flahit olma, görme.
tahakkuk: gerçekleflme, meyda-
na gelme.
taife: bölük, tak›m.
tevatür: do¤rulu¤u kesin olarak
kan›tlanan haber, bilgi.
tevatüren: do¤rulu¤u kesin da-
yana¤a ba¤l› olan haber.
tevatür-ü manevî: manevî nakil-
lerle gelen, manas› üzerinde birlik
sa¤lanan haber, bilgi.
vak›a: olay.
vehim: zan, flüphe, kuruntu.
vücudî: var olan fley ile alâkal›.
vücut: varl›k.
yakîn-i fluhudî: görür gibi inan-
mak, görme kesinli¤inde inanç.

akaid-i insaniye: insana ait
inançlar.
bedihî: apaç›k olan.
beka: devaml›l›k, süreklilik.
bilbedahe: aç›k olarak, aflikâr;
apaç›k olarak.
bilmüflahede: gözle görüle-
rek, bizzat flahit olarak.

ehl-i edyan: din sahipleri,
dinlere ba¤l› olanlar.
emare: iflaret, belirti: 
enbiya: nebîler, peygamber-
ler.
esasat-› kat’iye: kesin esas-
lar.
eflhas: flah›slar.

evliya: velîler, Allah dostlar›.
fert: tek kifli.
hads-i kat’î: kesin ve do¤ru
sezgi.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek.
hâs›l olan: meydana gelen,
oluflan.



suretiyle ve icma-› manevî kuvveti ile ihbar ettikleri ve fla-
hadet ettikleri melâike ve ruhaniyat›n vücutlar› ve müfla-
hedeleri, bir flüphe kabul etsin, bir flekke medar olsun.
Bahusus onlar, flu meselede ehl-i ihtisast›rlar. Malûmdur
ki, iki ehl-i ihtisas, binler baflkas›na müreccaht›rlar. Hem
flu meselede ehl-i ispatt›rlar. Malûmdur ki, iki ehl-i ispat,
binler ehl-i nefiy ve inkâra müreccaht›rlar.

Ve bilhassa kâinat semas›nda daim parlayan ve hiçbir
vakit gurup etmeyen, âlem-i hakikatin flemsüflflümusu
olan Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n ihbarat› ve risalet günefli
olan Zat-› Ahmediyenin (a.s.m.) flehadat› ve müflahedat›,
hiç kabil midir ki, bir flüphe kabul etsin? Madem tek bir
ruhaniyat›n vücudu, bir zamanda tahakkuk etse, flu
nev’in umumen tahakkukunu gösteriyor; ve madem flu
nev’in vücudu tahakkuk ediyor; elbette, onlar›n suret-i
tahakkukunun en ahseni, en makulü, en makbulü, fie-
riat›n flerh etti¤i gibidir, Kur’ân’›n gösterdi¤i gibidir, Sa-
hib-i Mirac›n gördü¤ü gibidir.

Dördüncü Esas
fiu kâinat›n mevcudat›na nazar-› dikkat ile bak›lsa gö-

rünür ki, cüz’iyat gibi külliyat›n dahi birer flahs-› manevî-
si vard›r ki; birer vazife-i külliyesi görünüyor, onda bir
hizmet-i külliye görünüyor. Meselâ, bir çiçek, kendince
bir nakfl-› sanat› gösterip, lisan-› hâliyle esma-i Fât›r’› zik-
retti¤i gibi; küre-i arz bahçesi dahi bir çiçek hükmünde-
dir, gayet muntazam küllî vazife-i tesbihiyesi vard›r. Nas›l
ki bir meyve, bir intizam içinde bir ilânat›, tesbihat› ifade 

ahsen: en güzel,.
âlem-i hakikat: gerçeklik dünya-
s›.
bahusus: özellikle.
bilhassa: özellikle.
cüz’iyat: küçük fleyler.
daim: devaml›, sürekli.
ehl-i ihtisas: bir sahada uzman
olanlar.
ehl-i ispat: ispat edenler, do¤ru-
yu ortaya ç›karanlar.
ehl-i nefiy: nefyedenler, aksini
veya olmad›¤›n› iddia edenler.
esma-i Fât›r: benzersiz ve harika
fleyleri farkl› f›tratlarda yaratan
Allah’›n isimleri.
gayet: son derece.
hizmet-i külliye: genel hizmet.
hükmünde: yerinde, de¤erinde.
icma-› manevî: manevî fikir birli-
¤i.
ifade: sözle anlatma.
ihbar: haber verme.
ihbarat: haber vermeler.
ilânat: ilânlar.
intizam: düzenlilik, düzgün.
kabil: mümkün, kabul edici.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm.
küllî: büyük ve kapsaml›.
külliyat: çokluk.
küre-i arz: dünya, yer küre.
lisan-› hâl: hâl dili.
makbul: geçerli olan.
makul: aklen kabul edilen.
malûm: bilinen.
medar: sebep, vesile.
melâike: melekler: 
mesele: konu.
mevcudat: yarat›lm›fl fleylerin ta-
mam›, kâinat.
muntazam: düzenli.
müreccah: tercih edilen.
müflahedat: gözle görülen fleyler.
müflahede: bir fleyi gözle görme.
nakfl-› sanat: sanatl› nakfl› iflle-
me.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma.
nev’: çeflit, tür.
risalet: elçilik, peygamberlik.
ruhaniyat: gözle görülmeyen ruh
âleminin varl›klar›.
Sahib-i Miraç: Miraca ç›kan Pey-
gamber efendimiz.
sema: gökyüzü, gök.
suret: biçim, flekil.
suret-i tahakkuk: meydana gelifl
flekli.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
flahs-› manevî: manevî kiflilik.
flehadat: flahitlikler, tan›k olma-
lar.
flek: flüphe.
flemsüflflümus: günefllerin güne-
fli, Herkül Burcu.

flerh: aç›klama, izah etme,
yorumlama.

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

tahakkuk: gerçekleflme.

tesbihat: Cenab-› Hakk›n bü-
tün noksan s›fatlardan uzak
ve bütün kemal s›fatlara sa-
hip oldu¤unu ifade eden söz-
ler.
umumen: bütün.
vazife-i külliye: çok yönlü
vazife.

vazife-i tesbihiye: Allah’› zi-
kir ve tesbih görevi.

vücut: varl›k.

Zat-› Ahmediye: Hazret-i
Peygamberin zat›, kiflili¤i.

zikir: anma, hat›rlama.
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ediyor; öyle de, koca bir a¤ac›n hey’et-i umumiyesiyle
gayet muntazam bir vazife-i f›triyesi ve ubudiyeti vard›r.
Nas›l bir a¤aç yaprak, meyve ve çiçeklerinin kelimat› ile
bir tesbihat› var; öyle de, koca semavat denizi dahi ke-
limat› hükmünde olan günefller, y›ld›zlar ve aylar› ile Fâ-
t›r-› Zülcelâl’ine tesbihat yapar ve Sâni-i Zülcelâl’ine
hamd eder ve hakeza, mevcudat-› hariciyenin her biri,
sureten camit, fluursuz iken, gayet hayatkârâne ve fluur-
darâne vazifeleri ve tesbihatlar› vard›r. Elbette, nas›l me-
lâikeler bunlar›n âlem-i melekûtta mümessilidirler, tes-
bihatlar›n› ifade ederler; bunlar dahi âlem-i mülk ve
âlem-i flahadette o melâikelerin timsalleri, haneleri, mes-
citleri hükmündedirler.

Yirmi Dördüncü Sözün Dördüncü Dal›nda beyan edil-
di¤i gibi, flu saray-› âlemin Sâni-i Zülcelâl’i, o saray için-
de istihdam etti¤i dört k›s›m amelenin birincisi melâike
ve ruhanîlerdir. Madem nebatat ve cemadat bilmeyerek
ve bir bilenin emrinde gayet mühim, ücretsiz hidematta-
d›rlar. Ve hayvanat, bir ücret-i cüz’iye mukabilinde, bil-
meyerek gayet küllî maksatlara hizmet ediyorlar. Ve in-
san, müeccel ve muaccel iki ücret mukabilinde o Sâni-i
Zülcelâl’in makas›d›n› bilerek tevfik-i hareket etmek ve
her fleyde nefislerine de bir hisse ç›karmak ve sair hade-
melere nezaret etmekle istihdam edilmeleri, bilmüflahe-
de görünüyor. Elbette dördüncü k›s›m, belki en birinci k›-
s›m olan hizmetkârlar, ameleler bulunacakt›r. Hem insa-
na benzer ki, o Sâni-i Zülcelâl’in makas›d-› külliyesini bi-
lir bir ubudiyetle tevfik-i hareket ederler. Hem insan›n 
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hidemat: hizmetler, vazifeler.
hisse: pay, nasip.
hükmünde: yerinde, de¤erinde.
istihdam: çal›flt›rma.
kelimat: kelimeler, sözler.
küllî: genel, büyük.
makas›d: maksatlar, gayeler.
makas›d-› külliye: büyük ve
kapsaml› maksatlar.
maksat: istenilen fley.
melâike: melekler.
mescit: cami, ibadet edilecek yer.
mevcudat-› haricîye: d›fl varl›k-
lar.
muaccel: acele olunmufl.
mukabil: karfl›, karfl›l›k.
muntazam: düzenli, tertipli.
müeccel: sonraya b›rak›lm›fl, er-
telenmifl.
mühim: önemli.
mümessil: temsilci.
nebatat: bitkiler.
nefis: hayat, ruh, can.
nezaret: gözetme.
ruhanî: ruh ile ilgili, gözle görül-
meyen varl›klar, melekler ve cin-
ler.
sair: di¤er, baflka.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi, her fleyi sanatla yaratan
Allah.
saray-› âlem: dünya saray›, kâ-
inat.
semavat: gökler.
sureten: görünüfl itibar›yla, flekil
bak›m›ndan.
fluur: idrak, bilinç.
fluurdarâne: fluurlu bir flekilde.
tesbihat: Cenab-› Hakk›n bütün
noksan s›fatlardan uzak ve bütün
kemal s›fatlara sahip oldu¤unu
ifade eden sözler.
tevfik-i hareket: uygun davra-
n›flta bulunma; uygun hareket.
ubudiyet: kulluk.
ücret-i cüz’iye: az bir ücret.
vazife-i f›trîye: yarat›l›fl vazifesi.

âlem-i melekût: ruhlar ve
melekler âlemi.
âlem-i mülk: görünen âlem.
âlem-i flahadet: gözle gördü-
¤ümüz âlem, kâinat.
beyan: bildirme, izah.
bilmüflahede: gözle görür fle-
kilde.

camit: ruhsuz, cans›z.
cemadat: cans›zlar.
Fât›r-› Zülcelâl: sonsuz bü-
yüklük sahibi ve benzeri ol-
mayan fleyleri yaratan Allah .
gayet: son derece, nihayet.
hademe: hizmetçiler.
hakeza: böylece.

hamd: methetme, övme, yü-
celtme.
hane: ev, mesken.
hayatkârâne: canl› bir flekil-
de.
hayvanat: hayvanlar.
hey’et-i umumîye: genel du-
rum.



hilâf›na olarak, hazz-› nefisten ve cüz’î ücretlerden tecer-
rüt ederek yaln›z Sâni-i Zülcelâl’in nazar› ile, emri ile, te-
veccühü ile, hesab› ile, nam› ile ve kurbiyetiyle ihtisas ile
ve intisap ile hâs›l ettikleri lezzet ve kemal ve zevk ve sa-
adeti kâfi görüp, halisen, muhlisen çal›fl›yorlar.

Cinslerine göre kâinattaki mevcudat›n enva›na göre
vazife-i ibadetleri tenevvü ediyor. Bir hükûmetin muhte-
lif dairelerde, muhtelif vazifedarlar› gibi, saltanat-› rubu-
biyet dairelerinde vezaif-i ubudiyeti ve tesbihat› öyle te-
nevvü ediyor. Meselâ, Hazret-i Mikâil, yeryüzü tarlas›nda
ekilen masnuat-› ‹lâhiyeye, Cenab-› Hakk›n havliyle, kuv-
vetiyle, hesab›yla, emriyle, bir naz›r-› umumî hükmünde-
dir, tabir caizse umum çiftçimisal melâikelerin reisidir.
Hem Fât›r-› Zülcelâl’in izniyle, emriyle, kuvvetiyle, hik-
metiyle, umum hayvanat›n manevî çobanlar›n›n reisi,
büyük bir melek-i müekkeli vard›r.

‹flte, madem flu mevcudat-› hariciyenin her birisinin
üstünde birer melek-i müekkel var olmak lâz›m gelir; tâ
ki o cismin gösterdi¤i vezaif-i ubudiyet ve hidemat-› tes-
bihiyesini âlem-i melekûtta temsil etsin, dergâh-› ulûhiye-
te bilerek takdim etsin. Elbette, Muhbir-i Sad›k›n rivayet
etti¤i melâikeler hakk›ndaki suretler, gayet münasiptir ve
makuldür. Meselâ, ferman etmifl ki, “Baz› melâikeler bu-
lunur, k›rk bafl› veya k›rk bin bafl› var. Her baflta k›rk bin
a¤z› var, her bir a¤›zda k›rk bin dil ile k›rk bin tesbihat ya-
par.” fiu hakikat-i hadisiyenin bir manas› var, bir de su-
reti var.

âlem-i melekût: ‹lâhî hükümran-
l›¤›n tam olarak tecelli etti¤i, gö-
rünmeyen mana âlemi.
caiz: sak›nca olmayan.
Cenab-› Hak: Allah.
cüz’î: az, küçük.
dergâh-› Ulûhiyet: Allah’›n huzu-
ru.
enva: çeflitler, türler.
Fât›r-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve benzeri olmayan fleyle-
ri yaratan Allah .
ferman: emir, buyruk.
gayet: son derece.
hakikat-i hadisiye: hadisin ger-
çek anlam›.
halisen: samimî olarak, hilesizce.
hâs›l etmek: elde etmek.
havl: güç, kuvvet.
Hazret-i Mikâil: dört büyük me-
lekten biri.
hazz-› nefis: nefsin ald›¤› lezzet.
hidemat-› tesbihiye: Allah’› tes-
bih ve zikirli ilgili hizmetler.
hikmet: herkesin bilmedi¤i gizli
sebep, ‹lâhî gaye.
hilâf: ayk›r›, z›t.
hüküm: karar verme.
ihtisas: kendine özel k›lma.
intisap: ba¤lanma, bir kimseye
mensup olma, ba¤l›l›k.
kâfi: yeter, yetecek.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kemal: olgun, mükemmel.
kurbiyet: yak›nl›k.
lâz›m: gerekli.
makul: kabul edilir flekilde olma-
s›.
mana: anlam.
manevî: maddî olmayan.
masnuat-› ‹lâhiye: Allah taraf›n-
dan sanatla yarat›lanlar.
melâike: melekler: 
melek-i müekkel: belirli bir göre-
vi olan melek.
mevcudat: yarat›lm›fl fleylerin ta-
mam›, kâinat.
mevcudat-› hariciye: maddî ve
cismanî varl›klar.
Muhbir-i Sad›k: do¤ru sözlü, ha-
ber verici Peygamber Efendimiz.
muhlisen: samimî bir flekilde, iç-
tenlikle.
muhtelif: çeflit çeflit, farkl›.
münasip: uygun.
nazar: bakma, bak›fl.
naz›r-› umumî: genel gözetici.
reis: bafl, lider.
rivayet: nakletme.

saadet: mutluluk.
saltanat-› rububiyet: Allah’›n
kâinat› terbiye ve idare edici-
lik s›fat›n›n saltanat›.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz bü-
yüklük sahibi, her fleyi sanat-
la yaratan Allah.
suret: biçim, flekil.

tabir: ifade, söz.
tecerrüt: s›yr›lma, uzaklafl-
ma, soyutlanma.
temsil: ad›na hareket etme.
tenevvü: çeflitlenme, çeflitli-
lik.
tesbihat: Cenab-› Hakk›n tes-
bih edilmesi, zikredilmesi.

teveccüh: yönelme, yönelifl.

umum: genel, bütün.

vazifedar: vazifeli.

vazife-i ibadet: kulluk vazife-
si.

vezaif-i ubudiyet: kulluk gö-
revleri.
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Manas› fludur ki: Melâikenin ibadat›, hem gayet mun-
tazamd›r, mükemmeldir, hem gayet küllîdir, genifltir.

Ve flu hakikatin sureti ise fludur ki: Baz› büyük mevcu-
dat-› cismaniye vard›r ki, k›rk bin bafl, k›rk bin tarz ile ve-
zaif-i ubudiyeti yapar. Meselâ, sema günefllerle, y›ld›zlar-
la tesbihat yapar. Zemin, tek bir mahlûk iken, yüz bin
bafl ile, her baflta yüz binler a¤›z ile, her a¤›zda yüz bin-
ler lisan ile vazife-i ubudiyeti ve tesbihat-› Rabbaniyeyi
yap›yor. ‹flte, küre-i arza müekkel melek dahi, âlem-i me-
lekûtta flu manay› göstermek için öyle görülmek lâz›m-
d›r. Hatta, ben mutavass›t bir badem a¤ac› gördüm ki,
k›rka yak›n, bafl hükmünde büyük dallar› var. Sonra bir
dal›na bakt›m; k›rka yak›n, dili hükmünde küçük dallar›
var. Sonra, o küçük dal›n›n bir diline bakt›m; k›rk çiçek
açm›flt›r. O çiçeklere nazar-› hikmetle dikkat ettim; her
bir çiçek içinde k›rka yak›n incecik, muntazam püskülle-
ri, renkleri ve sanatlar› gördüm ki, her biri Sâni-i Zülce-
lâl’in ayr› ayr› birer cilve-i esmas›n› ve birer ismini okut-
turuyor. ‹flte hiç mümkün müdür ki, flu badem a¤ac›n›n
Sâni-i Zülcelâl’i ve Hakîm-i Zülcemal’i, bu camit a¤aca
bu kadar vazifeleri yükletsin; onun manas›n› bilen, ifade
eden, kâinata ilân eden, dergâh-› ‹lâhiyeye takdim eden,
ona münasip ve ruhu hükmünde bir melek-i müekkeli
ona bindirmesin?

Ey arkadafl! fiuraya kadar beyanat›m›z, kalbi kabule
ihzar etmek ve nefsi teslime mecbur etmek ve akl› iz’ana
getirmek için bir mukaddeme idi. E¤er o mukaddemeyi
bir derece fehmettin ise, melâikelerle görüflmek istersen, 
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lisan: dil.
mahlûk: yarat›k, yarat›lm›fl.
mana: anlam.
melâike: melekler.
melek: Allah’›n nurdan yaratt›¤›
manevî varl›klar.
melek-i müekkel: belirli bir göre-
vi olan melek.
mevcudat-› cismaniye: maddî
vücudu olan varl›klar.
mukaddeme: bafllang›ç, girifl.
muntazam: düzenli.
mutavass›t: orta hâlli.
müekkel: vekil tayin edilmifl gö-
revli.
münasip: uygun.
nazar-› hikmet: hikmet gözüyle,
hikmetini anlamak için bakmak.
nefsi teslime mecbur: kiflinin
mücadeleden vazgeçip do¤ruyu
kabul etmek zorunda kalmas›.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi, her fleyi sanatla yaratan
Allah.
sema: gökyüzü, gök.
suret: biçim, flekil.
takdim: arz etme, sunma.
tesbihat: Cenab-› Hakk›n bütün
noksan s›fatlardan uzak ve bütün
kemal s›fatlara sahip oldu¤unu
ifade eden sözler.
tesbihat-› Rabbaniye: Allah’a ya-
p›lan zikir, tesbih ve dualar.
vazife: ödev, görev.
vezaif-i ubudiyet: kulluk görev-
leri.
zemin: yer, yeryüzü.

âlem-i melekût: ruhlar ve
melekler âlemi.

beyanat: aç›klamalar.

camit: ruhsuz, cans›z.

cilve-i esma: Allah’›n isimleri-
nin varl›klardaki eseri, görün-
tüsü.

dergâh-› ‹lâhiye: Allah’›n yü-
ce kat›, huzuru.

fehim: anlama.

hakikat: gerçek.

Hakîm-i Zülcemal: sonsuz
güzellik sahibi olan ve her fle-
yi hikmetle yaratan, Allah.

hükmünde: yerinde, de¤erin-
de.
ihzar: haz›rlama.
iz’an: kesin flekilde inanma.
kâinat: bütün âlemler, varl›k-
lar.
küllî: umumî, genel.
küre-i arz: dünya, yer küre.



haz›r ol; hem, evham-› seyyieden temizlen. ‹flte 
Kur’ân âlemi: kap›lar› aç›kt›r. ‹flte Kur’ân Cenneti:
1 pÜGnƒrHn’rG oánësànØoe ’d›r. Gir, bak, melâikeyi o Cennet-i Kur’-

âniye içinde güzel bir surette gör. Her bir ayet-i tenzil, bi-
rer menzildir. ‹flte flu menzillerden bak:

@ Gkörûnf päGnôp°TÉsædGnh @ ÉkØ°rünY päÉnØp°UÉn©rdÉna @ ÉkarôoY pänÓn°SrôoŸrGnh
@ ÉkbrônZ päÉnYpRÉsædGnh 2@ GkôrcpP päÉn«p≤r∏oŸrÉna @ Ékbrôna päÉnbpQÉnØrdÉa
@ Ék≤rÑ°nS päÉn≤pHÉ°sùdÉna @ ÉkërÑ°nS päÉnëpHÉ°sùdGnh @ Ék£r°ûnf päÉn£p°TÉsædGnh
Én¡r«n∏nY

4@ rºp¡uHnQ p¿rPpÉpH Én¡«/a oìtôdGnh oánµpÄ'`=∏nŸrG o∫sõnænJ 3@ GkôrenG päGnôuHnóoŸrÉna
5 n¿hoônerDƒoj Éne n¿ƒo∏n©rØnjnh rºognônenG BÉne %G n¿ƒo°ür©nj n’ lOGnóp°T l®nÓpZ lánµpÄ'`=∏ne

Hem dinle: p∫rƒn≤rdÉpH o¬nfƒo≤pÑ°rùnj n’ @ n¿ƒoenôrµ`oe lOÉnÑpY rπnH o¬nfÉnërÑ°oS
6 n¿ƒo∏nªr©nj /√pôrenÉpH rºognh senalar›n› iflit. E¤er cinnîlerle görüfl-

mek istersen, 
7 uøp÷r G nøpe lônØnf n™nªnà°rSG o¬sfnG s≈ndpG n»pMhoG rπob surlu su-

reye gir, onlar› gör, dinle ne diyorlar. Onlardan ibret al.
Bak, diyorlar ki:

/¬pH Ésæne'Éna pór°TtôdG n‹pG …/ór¡nj @ ÉkÑnénY Ékf'Grôob Énær©pªn°S ÉsfpG
8 GkónMnG BÉnæuHnôpH n∑pörûof røndnh

ayet-i tenzil: her bir indirilmifl
ayet.
bat›l: bofl, hurafe.
Cebrail: dört büyük melekten bi-
risi.
Cennet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
manevî Cenneti, okuyan›n ruhun-
da Cennet gibi lezzet tatt›ran
Kur’ân.
cinnî: cin taifesinden olan.
evham-› seyyie: kötü zanlar, ku-
runtular.
evlât: çocuklar.
hak: do¤ru.
harikulâde: ola¤an üstü, fevkalâ-
de.
haflin: sert, kat›.
ibret: ders alma.
ikram: konuk a¤›rlama.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
kul: insan, abd.
Kur’ân âlemi: Kur’ân dünyas›.
melâike: melekler.
melek: Allah’›n nurdan yaratt›¤›
mahlûk.
menzil: inilen yer, konaklama ye-
ri.
mü’min: iman eden, inanan.
münezzeh: tenzih edilmifl, uzak,
berî.
peygamber: Allah’›n elçisi.
Rab: yaratan, büyüten, terbiye
eden, Allah.
sena: överek bahsetme.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
suret: biçim, flekil.
tanzim: düzenleme.
tedbir: önlem.
vahiy: Cenab-› Hakk›n diledi¤i
hükümleri, s›rlar› ve hakikatleri
peygamberlere bildirmesi.

Allah’›n emrini yerine getirmek için yar›flanlara. • Ve emrolunduklar› ifli tanzim ve tedbir
edenlere. (Naziat Suresi: 1-5.)

4. Melekler ve Cebrail o gece Rablerinin izniyle yeryüzüne inerler. (Kadir Suresi: 4.)

5. Bafl›nda ise Allah’›n emrine karfl› gelmeyen ve verilen emri yerine getiren haflin ve fliddet-
li melekler vard›r. (Tahrim Suresi: 6.)

6. O bundan [evlât edinmekten] münezzehtir. Hay›r, onlar›n evlât dedikleri, Allah'›n ikramda
bulundu¤u kullard›r. • Allah emretmedikçe onlar bir söz söylemezler; ancak Onun emriyle
hareket ederler. (Enbiya Suresi: 26-27.)

7. De ki: Cinlerden bir toplulu¤un Kur’ân’› dinleyerek flöyle dedikleri bana vahyolundu:... (Cin
Suresi: 1.)

8. Biz, do¤ru yola ileten harikulâde bir Kur’ân dinledik ve ona iman ettik. Biz Rabbimize hiç
kimseyi ortak koflmayaca¤›z. (Cin Suresi: 1-2.)

1. Kap›lar› ard›na kadar aç›k.

2. Yemin olsun pefl pefle gönderi-
len meleklere. • Ve rüzgâr gibi
esip her tarafa yay›lanlara. • Ve
bulutlar› yeryüzüne da¤›tanlara.
• Ve hak ile bat›l› ay›ranlara. •
peygamberlere vahiy getirenlere.
(Mürselât Suresi: 1-5.)

3. Yemin olsun kâfirin ruhunu tâ
derinliklerinden fliddetle söküp
alanlara. • Ve mü’minin ruhunu
kolayl›kla alanlara. • Ve suda yü-
zercesine gökten inenlere. • Ve
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‹kinci Maksat
K›yamet ve mevt-i dünya ve hayat-› ahiret hakk›nda-

d›r.

fiu Maksad›n Dört Esas› ve bir mukaddime-i temsiliye-
si vard›r.

Mukaddime
Nas›l ki, bir saray veya bir flehir hakk›nda biri dava et-

se: “fiu saray veya flehir, tahrip edilip yeniden muhkem
bir surette bina ve tamir edilecektir.” Elbette, onun dava-
s›na karfl› alt› sual terettüp eder:

• Bir inc i s i , “Niçin tahrip edilecek; sebep ve muk-
tazi var m›d›r?”

• E¤er, “Evet var” diye ispat etti, i k inc i s i flöyle bir
sual gelir ki: “Bunu tahrip edip, tamir edecek usta muk-
tedir midir, yapabilir mi?”

• E¤er, “Evet, yapabilir” diye ispat etti, üçüncüsü
flöyle bir sual gelir ki: “Tahribi mümkün müdür?”

• Hem sonra: “Tahrip edilecek midir?”
E¤er, “Evet” diye imkân-› tahribi, hem vukuunu ispat

etse, i k i  sua l  daha ona varit olur ki:

• “Acaba flu acip saray veya flehrin yeniden tamiri
mümkün müdür?”

• “Mümkün olsa, acaba tamir edilecek midir?”
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acip: hayret veren, flafl›lacak fley.
hayat-› ahiret: ahiret hayat›.
imkân-› tahrip: tahrip imkân›,
y›kma imkân›.
ispat: kan›tlama.
k›yamet: kâinat›n ölümü.
maksat: kastedilen, niyet, isteni-
len.
mevt-i dünya: dünyan›n ölümü.
muhkem: sa¤lam.
mukaddime: bafllang›ç, girifl.
mukaddime-i temsiliye: bafllan-
g›çtaki, giriflteki misal.
muktazi: gerekçe, gereklilik.
muktedir: gücü yeten, kuvvetli.
sual: soru.
suret: biçim, flekil.
tahrip: harap etme, y›kma.
tamir: onarma.
terettüp: ortaya ç›kma.
varit: söylenen, olabilece¤i düflü-
nülen.
vuku: olay, meydana gelme.



E¤er, “Evet” diye bunlar› da ispat etse, o vakit bu me-
selenin hiçbir cihette, hiçbir köflesinde bir delik, bir men-
fez kalmaz ki, flek ve flüphe ve vesvese girebilsin.

‹flte flu temsil gibi, dünya saray›n›n, flu kâinat flehrinin
tahrip ve tamiri için muktazi var; fail ve ustas› muktedir.
Tahribi mümkün ve vaki olacak, tamiri mümkün ve vaki
olacakt›r.

‹flte flu meseleler, Birinci Esastan sonra ispat edilecek-
tir.

Birinci Esas
Ruh, kat’iyen bâkîdir. Birinci Maksattaki melâike ve

ruhanîlerin vücutlar›na delâlet eden hemen bütün delil-
ler, flu meselemiz olan beka-i ruha dahi delildirler. Bence
mesele o kadar kat’îdir ki, fazla beyan abes olur. Evet, flu
âlem-i berzahta, âlem-i ervahta bulunan ve ahirete git-
mek için bekleyen hadsiz ervah-› bâkiye kafileleri ile bi-
zim mabeynimizdeki mesafe o kadar ince ve k›sad›r ki,
bürhan ile göstermeye lüzum kalmaz. Haddühesaba gel-
meyen ehl-i keflfin ve fluhudun onlarla temas etmeleri,
hatta ehl-i keflfelkuburun onlar› görmeleri, hatta bir k›-
s›m avam›n da onlarla muhabereleri ve umumun da rü-
ya-i sad›kada onlarla münasebet peyda etmeleri, muzaaf
tevatürler suretinde âdeta beflerin ulûm-u mütearifesi
hükmüne geçmifltir. Fakat flu zamanda maddiyyun fikri
herkesi sersem etti¤inden, en bedihî bir fleyde zihinlere
vesvese vermifl. ‹flte flöyle vesveseleri izale için hads-i
kalbînin ve iz’an-› aklînin pek çok menbalar›ndan bir
Mukaddime ile Dört Menba›na iflaret edece¤iz.

abes: bofluna, faydas›z.
âdeta: sanki.
ahiret: öbür dünya, ebedî hayat.
âlem-i berzah: kabir âlemi.
âlem-i ervah: ruhlar âlemi, insa-
n›n dünyaya gelmeden önceki
âlem.
avam: normal halk, ilim irfan› az
olan halk tabakas›.
bâkî: devaml›, kal›c›.
bedihî: aç›k.
beka-i ruh: ruhun ölümsüzlü¤ü.
befler: insan.
bürhan: delil, kan›t.
cihet: yön, taraf.
delâlet: delil olma, iflaret etme.
delil: flahit, belge, tan›k.
ehl-i keflfelkubur: kabir ehlinin
hâlini gören velî kullar.
ehl-i keflif: baz› s›rlar›, baz› haki-
katleri, Cenab-› Hakk›n lütuf ve
ihsan› ile bilen velîler.
ervah-› bâkiye: ebedî olan ruh-
lar.
esas: as›l, temel, kök.
fail: ifli yapan.
haddühesap: s›n›r ve hesap.
hads-i kalbî: insan›n kalbinden
geçen sezgi.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hükmünde: yerine geçmek.
ispat: kan›tlama.
izale: giderme.
iz’an-› aklî: aklen anlama, kabul
etme.
kafile: topluluk, gurup.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kat’î: kesin.
kat’iyen: kesin olarak, kesinlikle.
lüzum: gerekme.
mabeyn: aras›nda.
maddiyyun: materyalist, her fleyi
maddeyle aç›klayan kimseler.
melâike: melekler.
menba: kaynak.
menfez: delik, pencere.
mesele: önemli ifl, problem.
muhabere: haberleflme.
mukaddime: bafllang›ç, girifl.
muktazi: gerekçe, gereklilik.
muzaaf: kat kat, katmerli.
münasebet: uygunluk.
peyda: kazanmak, oluflmak.
ruhanî: ruhla ilgili, gözle görül-

meyen, varl›klar.
rüya-i sad›ka: do¤ru rüya.
suret: flekil, biçim.
flek: flüphe, tereddüt.
fluhut: flahit olma, görme.
flüphe: kuflku, tereddüt.
tahrip: harap etme, y›kma.
temas: de¤me, dokunma.

temsil: k›yaslama tarz›nda
benzetme, analoji.
tevatür: hadis rivayetinde
yalan söylemelerini akl›n ka-
bullenemeyece¤i kadar say›
ve sa¤laml›ktaki bir topluluk
taraf›ndan aktar›lan haber.
ulûm-u mütearife: herkesin

bildi¤i ve tan›nm›fl olan ilim-
ler.
umum: hep, bütün.
vaki: olmufl, meydana gel-
mifl.
vesvese: kuruntu, kuflku;
flüphe, tereddüt.
vücut: varl›k.
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MUKADD‹ME

Onuncu Sözün Dördüncü Hakikatinde ispat edildi¤i
gibi, ebedî, sermedî, misilsiz bir cemal, elbette âyinedar
müfltak›n›n ebediyetini ve bekas›n› ister. Hem, kusursuz,
ebedî bir kemal-i sanat, mütefekkir dellâl›n›n devam›n›
talep eder. Hem, nihayetsiz bir rahmet ve ihsan, muhtaç
müteflekkirlerinin devam-› tenaumlar›n› iktiza eder.

‹flte, o âyinedar müfltak, o dellâl mütefekkir, o muhtaç
müteflekkir, en baflta ruh-u insanîdir. Öyle ise, ebedülâ-
bâd yolunda, o cemal, o kemal, o rahmete refakat ede-
cek, bâkî kalacakt›r.

Yine Onuncu Sözün Alt›nc› Hakikatinde ispat edildi¤i
gibi, de¤il ruh-u befler, hatta en basit tabakat-› mevcudat
dahi, fenâ için yarat›lmam›fllar, bir nevi bekaya mazhar-
d›rlar. Hatta, ruhsuz ehemmiyetsiz bir çiçek dahi vücud-u
zahirîden gitse, bin vecihle bir nevi bekaya mazhard›r.
Çünkü, sureti hadsiz haf›zalarda bâkî kal›r, kanun-u te-
flekkülât› yüzer tohumcuklar›nda beka bulup devam eder.
Madem bir parçac›k ruha benzeyen o çiçe¤in kanun-u
teflekkülü, timsal-i sureti, bir Hafîz-i Hakîm taraf›ndan ib-
ka ediliyor, da¤da¤al› ink›lâplar içinde kemal-i intizam ile
zerrecikler gibi tohumlar›nda muhafaza ediliyor; bâkî ka-
l›r. Elbette, gayet cemiyetli ve gayet yüksek bir mahiyete
malik ve haricî vücut giydirilmifl ve zîfluur ve zîhayat ve
nuranî kanun-u emrî olan ruh-u befler ne derece kat’iyet-
le bekaya mazhar ve ebediyetle merbut ve sermediyetle
alâkadar oldu¤unu anlamazsan, nas›l “Zîfluur bir insa-
n›m” diyebilirsin?
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hakikat: gerçek.
haricî vücut giymek: varl›k saha-
s›na ç›kmak.
ibka: sürekli k›lma, daimîlefltir-
me.
ihsan: iyilik etme, ba¤›fllama, yar-
d›m.
iktiza: gerekme.
ink›lâp: de¤iflim, dönüflüm.
kanun-u emrî: Cenab-› Hakk›n
do¤rudan emrinden gelerek vas›-
tas›z iflleyen kanunu.
kanun-u teflekkül: flekillenme,
meydana gelifl kanunu.
kanun-u teflekkülât: flekillenme,
meydana gelifl kanunlar›.
kat’iyet: kesinlik.
kemal: olgun mükemmel.
kemal-i intizam: tam ve eksiksiz
düzen.
kemal-i sanat: sanattaki mü-
kemmellik.
mahiyet: özellik, nitelik, esas.
malik: sahip.
mazhar: sahip olma, eriflme; ka-
vuflma.
merbut: ba¤l›.
misilsiz: benzersiz.
muhafaza: koruma, saklama.
mukaddime: bafllang›ç, girifl.
müfltak: arzulu, düflkün, ifltiyakl›.
mütefekkir: tefekkür eden, dü-
flünen.
müteflekkir: teflekkür eden.
nevi: çeflit; cins.
nihayetsiz: sonsuz.
nuranî: nurlu, parlak.
rahmet: merhamet etme, ba¤›fl-
lama, flefkat gösterme.
refakat: efllik, arkadafll›k.
ruh-u befler: befler ruhu, insan
ruhu.
ruh-u insanî: insan›n ruhu.
sermedî: devaml›, sürekli.
sermediyet: devaml›l›k, sürekli-
lik.
suret: biçim, flekil.
tabakat-› mevcudat: varl›klar›n
tabakalar›.
talep: isteme,.
timsal-i suret: görünüflün örne¤i.
vecih: yön, flekil.
vücud-u zahirî: görünen beden.
zerre: maddenin en küçük parça-
s›, atom.
zîhayat: hayat sahibi.
zîfluur: fluurlu, anlay›fl sahibi.

alâkadar: ilgili, ba¤l›.
âyinedar: ayna tutan.
bâkî: ebedî, daimî, sonu gel-
mez.
beka: kal›c›l›k, devaml›l›k.
cemal: güzellik.
cemiyetli: kapsaml›.
da¤da¤a: gürültü.

dellâl: ilân edici, hakka davet
eden.
devam-› tenaum: nimetlen-
menin ve bollu¤un devam et-
mesi.
ebedî: sonu olmayan, sonsuz.
ebediyet: sonsuzluk.
ebedülâbâd: ebedî hayat,

sonsuzluk, Cennet.
ehemmiyet: önem.
fenâ: yok olma, yokluk.
gayet: son derece.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
Hafîz-i Hakîm: her fleyi hik-
metle yapan ve koruyup sak-
layan Allah.



Evet, koca bir a¤ac›n bir derece ruha benzeyen prog-
ram›n› ve kanun-u teflekkülât›n› bir nokta gibi en küçük
çekirdekte derç edip muhafaza eden bir Zat-› Hakîm-i
Zülcelâl, bir Zat-› Hafîz-i Bîzeval hakk›nda, “Vefat eden-
lerin ruhlar›n› nas›l muhafaza eder?” denilir mi?

B‹R‹NC‹ MENBA:

Enfüsîdir. Yani, herkes hayat›na ve nefsine dikkat et-
se, bir ruh-u bâkîyi anlar. Evet, her bir ruh, kaç sene ya-
flam›fl ise, o kadar beden de¤ifltirdi¤i hâlde, bilbedahe ay-
nen bâkî kalm›flt›r. Öyle ise, madem, ceset, gelip geçici-
dir; mevt ile bütün bütün ç›plak olmak dahi ruhun beka-
s›na tesir etmez ve mahiyetini de bozmaz. Yaln›z, müd-
det-i hayatta, tedricî ceset libas›n› de¤ifltiriyor; mevtte ise
birden soyunur. Gayet kat’î bir hads ile belki müflahede
ile sabittir ki, ceset ruh ile kaimdir. Öyle ise, ruh onun ile
kaim de¤ildir; belki, ruh binefsihî kaim ve hâkim oldu-
¤undan, ceset istedi¤i gibi da¤›l›p toplans›n, ruhun istik-
lâliyetine halel vermez. Belki, ceset ruhun hanesi ve yu-
vas›d›r, libas› de¤il. Belki ruhun libas›, bir derece sabit ve
letafetçe ruha münasip bir g›laf-› lâtifi ve bir beden-i mi-
salîsi vard›r. Öyle ise mevt hengâm›nda bütün bütün ç›p-
lak olmaz, yuvas›ndan ç›kar, beden-i misalîsini giyer.

‹K‹NC‹ MENBA:

Afakîdir. Yani, mükerrer müflahedat ve müteaddit va-
k›at ve kerrat ile münasebattan nefl’et eden bir nevi
hükm-ü tecrübîdir. Evet, tek bir ruhun ba’delmemat be-
kas› anlafl›lsa, flu ruh nev’inin külliyetle bekas›n› istilzam 

afakî: gerçe¤i oldu¤u gibi yans›-
tan, objektif.
ba’delmemat: ölümden sonra.
bâkî: ebedî, daimî.
beden: vücut.
beden-i misalî: kendine has, gö-
rünmeyen, manevî bir vücut; fa-
razî vücut, misali beden.
beka: kal›c›l›k, devaml›l›k.
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr.
binefsihî: bizzat, kendisi.
ceset: ten, gövde.
derç etme: sokma, yerlefltirme.
enfüsî: nefis ve beden dairesinde
olanlar, flahsî, sübjektif.
gayet: son derece.
g›laf-› lâtif: ince, güzel ve fleffaf
bir k›l›f.
hads: sezgi, kavray›fl.
hâkim: hükmeden.
halel: zarar, eksiklik.
hane: ev, mesken.
hengâm: zaman.
hükm-ü tecrübî: tecrübe, dene-
me ile elde edilen hüküm.
istiklâliyet: ba¤›ms›zl›k.
istilzam: gerektirme.
kaim: ayakta duran.
kanun-u teflekkülât: flekillenme,
meydana gelifl kanunlar›.
kat’î: kesin.
kerrat: defalarca.
külliyet: genellik, tümlük.
letafet: yumuflakl›k, güzellik, in-
celik.
libas: elbise.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, iç
yüzü.
menba: kaynak.
mevt: ölüm, vefat.
muhafaza: koruma, saklama.
müddet-i hayat: yaflam süresi.
mükerrer: tekrar tekrar, defalar-
ca.
münasebat: uygunluklar.
münasip: uygun.
müflahedat: gözle görülen fleyler.

müflahede: bir fleyi gözle gör-
me.
müteaddit: çeflitli, birden faz-
la.
nefis: kendi, flah›s.
nefl’et: do¤mak, ortaya ç›k-
mak.
nevi: çeflit, tür, cins.

ruh-i bâkî: ebedî, sonsuz ruh.

sabit: yerinde duran.

tedricî: derece derece, yavafl
yavafl.

tesir: etki.

vak›at: bafla gelen, olaylar.

vefat: ölüm.

Zat-› Hafîz-i Bîzeval: her fleyi
sonsuza kadar noksans›z bir
flekilde muhafaza eden zeval-
siz Allah.

Zat-› Hakîm-i Zülcelâl: son-
suz büyüklük ve azamet sa-
hibi olan ve her fleyi hikmet-
le yaratan, Allah.
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eder. Zira fenn-i mant›kça kat’îdir ki, zatî bir hassa, bir
tek fertte görünse, bütün efratta dahi o hassan›n vücu-
duna hükmedilir. Çünkü, zatîdir. Zatî olsa, her fertte bu-
lunur. Hâlbuki, de¤il bir fert, belki o kadar hadsiz, o ka-
dar hesaba, hasra gelmez müflahedata istinat eden âsâr
ve beka-i ervaha delâlet eden emarat o derece kat’îdir ki;
bize, nas›l Yeni Dünya, yani Amerika var ve orada insan-
lar bulunur, o insanlar›n vücutlar›na hiç vehim hat›ra gel-
mez; öyle de flüphe kabul etmez ki, flimdi âlem-i melekût
ve ervahta, ölmüfl, vefat etmifl insanlar›n ervah›, pek çok
kesretle vard›r ve bizimle münasebettard›rlar. Manevî he-
dâyâm›z onlara gidiyor. Onlar›n nuranî feyizleri de bizle-
re geliyor.

Hem, hads-i kat’î ile vicdanen hissedilebilir ki, insan
öldükten sonra esasl› bir ciheti bâkîdir. O esas ise ruhtur.
Ruh ise, tahrip ve inhilâle maruz de¤il. Çünkü, basittir,
vahdeti var. Tahrip ve inhilâl ve bozulmak ise, kesret ve
terkip edilmifl fleylerin fle’nidir. Sab›kan beyan etti¤imiz
gibi, hayat, kesrette bir tarz-› vahdeti temin eder, bir ne-
vi bekaya sebebiyet verir. Demek, vahdet ve beka, ruhta
esast›r ki, ondan kesrete sirayet eder.

Ruhun fenâs›, ya tahrip ve inhilâl iledir. O tahrip ve in-
hilâl ise, vahdet yol vermez ki girsin, besatet b›rakmaz ki
bozsun. Veyahut idam iledir. ‹dam ise, Cevad-› Mutlak’›n
hadsiz merhameti müsaade etmez ve nihayetsiz cûdu b›-
rakmaz ki, verdi¤i nimet-i vücudu, o nimet-i vücuda pek
müfltak ve lây›k olan ruh-u insanîden geri als›n.
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hads-i kat’î: kesin ve do¤ru idrak.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hasr: bir fleye mahsus k›lma, s›-
n›rlama.
hassa: özellik, nitelik.
hat›ra gelme: akla, zihne gelme.
hayat: dirilik, canl›l›k, yaflam.
hedâyâ: hediyeler, arma¤anlar.
hissetmek: alg›lamak.
hükmetmek: karar vermek.
idam: yok etme.
inhilâl: da¤›lma, çözülüp ayr›lma.
istinat: dayanma.
kat’î: kesin.
kesret: çokluk.
lây›k: yak›flan.
manevî: manevî olarak.
maruz: tesirinde kalm›fl, u¤ram›fl.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek..
münasebettar: ilgili, alâkal›.
müsaade: izin.
müflahedat: gözlemler.
müfltak: ifltiyakl›, arzulu.
nevi: çeflit; cins.
nihayetsiz: sonsuz.
nimet-i vücut: vücut nimeti, var-
l›k nimeti.
nuranî: nurlu.
ruh-i insanî: insan›n ruhu.
sab›kan: daha evvel konuflulan.
sebebiyet: sebep olma.
sirayet: bulaflma, yay›lma.
fle’n: özellik, belirleyici nitelik.
tahrip: harap etme, y›kma.
tarz-› vahdet: birlik tarz›.
temin: elde etme.
terkip: sentez, birlefltirme.
vahdet: birlik.
vefat: ölüm.
vehim: flüphe.
vicdanen: vicdanca.
vücut: var olma; varl›k
zatî: flahsî, zata ait.

âlem-i melekût: ruhlar ve
melekler âlemi.
âsâr: eserler.
bâkî: ebedî, daimî.
beka: kal›c›l›k, devaml›l›k.
beka-i ervah: ruhlar›n ölüm-
süzlü¤ü.
besatet: basitlik, sadelik.

beyan: aç›klama.
Cevâd-› Mutlak: sonsuz cö-
mertlik ve iyilik sahibi Cenab-
› Hak.
cihet: yön, taraf.
cûd: cömertlik.
delâlet: delil olma, gösterme.
efrat: fertler.

emarat: belirtiler, iflaretler.
ervah: ruhlar.
esas: as›l, temel.
fenâ: geçip gitme, ölümlü.
fenn-i mant›k: mant›k ilmi.
fert: tek kifli.
feyiz: bolluk, bereket.



ÜÇÜNCÜ MENBA:

Ruh; zîhayat, zîfluur, nuranî vücud-u haricî giydirilmifl,
cami, hakikattar, külliyet kesb etmeye müstait bir ka-
nun-u emrîdir. Hâlbuki, en zay›f olan kavanin-i emriye,
sebat ve bekaya mazhard›rlar. Çünkü, dikkat edilse, ma-
ruz-u tagayyür olan bütün nevilerde birer hakikat-i sabi-
te vard›r ki, bütün tagayyürat ve ink›lâbat ve etvar-› ha-
yat içinde yuvarlanarak suretler de¤ifltirip, ölmeyerek,
yaflayarak bâkî kal›yor.

‹flte, her bir flahs-› insanî, mahiyetinin camiiyetiyle ve
küllî fluuruyla ve umumî tasavvurat›yla, bir flah›s iken, bir
nevi hükmüne geçmifltir. Bir nev’e gelen ve cari olan ka-
nun, o flahs-› insanîde dahi caridir.

Madem Fât›r-› Zülcelâl, insan› cami bir âyine ve küllî
bir ubudiyetle ve ulvî bir mahiyetle yaratm›flt›r; her fert-
teki hakikat-i ruhiye, yüz binler suret de¤ifltirse, izn-i
Rabbanî ile ölmeyecek, yaflayarak, geldi¤i gibi gidecek.
Öyle ise, o flahs-› insanînin hakikat-i zîfluuru ve unsur-u
zîhayat› olan ruhu dahi, Allah’›n emriyle, izniyle ve ibka-
s›yla, daima bâkîdir.

DÖRDÜNCÜ MENBA:

Ruha bir derece müflabih ve ikisi de âlem-i emirden ve
iradeden geldiklerinden, mastar itibar›yla ruha bir dere-
ce muvaf›k, fakat yaln›z vücud-u hissî olmayan nevilerde
hükümran olan kavanine dikkat edilse ve o namuslara
bak›lsa görünür ki, e¤er o kanun-u emrî, vücud-u haricî 

âlem-i emir: Cenab-› Hakk›n de-
¤iflmeyen sabit hakikatler fleklin-
de devam eden kanunlar› âlemi.
âyine: ayna.
bâkî: ebedî, daimî.
beka: kal›c›l›k, devaml›l›k: 
cami: kapsaml›, birçok fleyi içine
alan.
camiiyet: toplay›c›, kapsaml›l›k.
cari: geçerli.
etvar-› hayat: hayat tav›rlar›, ya-
flay›fl tarzlar›.
Fât›r-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve benzeri olmayan fleyle-
ri yaratan Allah.
fert: kifli.
hakikat: gerçek.
hakikat-i ruhiye: ruhun gerçe¤i.
hakikat-i sabit: sabit ve de¤ifl-
mez gerçek.
hakikat-i zîfluur: bilinç sahibi
gerçek.
hükümran: hükmü geçen, hük-
meden.
ibka: sonsuz ve kal›c› hâle getir-
me.
ink›lâbat: ink›lâplar, de¤iflmeler.
irade: dileme.
izn-i Rabbanî: Allah’›n izni.
kanun-u emir: emir âlemine ait,
emreden kanun.
kavanin: kanunlar, yasalar.
kavanin-i emriye: Cenab-› Hak-
k›n do¤rudan emrinden gelerek
vas›tas›z iflleyen kanunlar›.
kesb: kazanma.
küllî: büyük ve kapsaml›.
külliyet: bütünlük.
mahiyet: nitelik, özellik, iç yüz.
maruz-u tagayyür: baflkalaflma-
ya ve de¤iflmeye maruz.
mastar: kaynak, temel.
mazhar: sahip olma.
muvaf›k: uygun.
müstait: kabiliyetli kimse, zeki

ve ak›ll›.
müflabih: benzeyen.
nevi: çeflit, tür, cins.
nuranî: nurlu.
ruh: can, öz benlik.
sebat: sabit durma.
suret: flekil, biçim; görüntü.
flahs-› insanî: insan flahs›.

fluur: idrak, bilinç.
tagayyürat: baflkalaflmalar,
de¤iflmeler.
tasavvurat: düflünceler, ha-
yaller.
ubudiyet: kulluk.
ulvî: yüce.
umumî: genel, bütün.

unsur-u zîhayat: hayat sahi-
bi, canl› unsur.
vücud-u haricî: maddî vücut,
beden; d›fla ait.
vücud-u hissî: his ile bilinen
vücut, ruh tafl›yan varl›k.
zîhayat: hayat sahibi.
zîfluur: fluurlu, anlay›fl sahibi.

842 | SÖZLERY‹RM‹ DOKUZUNCU SÖZ



giyse idi, o nevilerin birer ruhu olurdu. Hâlbuki, o kanun
daima bâkîdir, daima müstemir, sabittir; hiçbir tagayyü-
rat ve ink›lâbat, o kanunlar›n vahdetine tesir etmez, boz-
maz. Meselâ, bir incir a¤ac› ölse, da¤›lsa, onun ruhu
hükmünde olan kanun-u teflekkülât›, zerre gibi bir çekir-
de¤inde ölmeyerek bâkî kal›r.

‹flte, madem en adî ve zay›f emrî kanunlar dahi böyle
beka ile, devam ile alâkadard›r; elbette ruh-u insanî,
de¤il yaln›z beka ile, belki ebedülâbâd ile alâkadar olmak
lâz›m gelir. Çünkü, ruh dahi Kur’ân’›n nass› ile, 
1»uHnQ pôrenG røpe oìhtôdG pπob ferman-› celili ile âlem-i emirden gel-

mifl bir kanun-u zîfluur ve bir namus-u zîhayatt›r ki, kud-
ret-i ezeliye ona vücud-u haricî giydirmifl.

Demek, nas›l ki s›fat-› iradeden ve âlem-i emirden ge-
len fluursuz kavanin, daima veya a¤leben bâkî kal›yor;
aynen onlar›n bir nevi kardefli ve onlar gibi s›fat-› irade-
nin tecellisi ve âlem-i emirden gelen ruh, bekaya mazhar
olmak daha ziyade kat’îdir, lây›kt›r. Çünkü, zîvücuttur,
hakikat-i hariciye sahibidir. Hem, onlardan daha kavidir,
daha ulvîdir; çünkü, zîfluurdur. Hem, onlardan daha da-
imîdir, daha k›ymettard›r; çünkü, zîhayatt›r.

‹kinci Esas
•• Saadet-i ebediyeye muktazi vard›r; ve o saadeti ve-

recek Fail-i Zülcelâl de muktedirdir.

•• Hem, harab-› âlem, mevt-i dünya mümkündür;
hem vaki olacakt›r.
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Fail-i Zülcelâl: büyüklük ve hafl-
met sahibi olan yaratan, Allah.
ferman-› celil: Cenab-› Allah’›n
yücelerden gelen ferman›.
hakikat-i haricîye: d›fla yans›-
yan, görünen bir gerçek.
harab-› âlem: dünyan›n y›k›m›.
hükmünde: yerinde, de¤erinde.
ink›lâbat: ink›lâplar, de¤iflmeler.
kanun-u teflekkülât: flekillenme,
meydana gelifl kanunu.
kanun-u zîfluur: fluur sahipleri
için iflleyen kanunu.
kat’î: kesin.
kavanin: kanunlar, yasalar.
kavi: kuvvetli.
kudret-i ezeliye: bafl› sonu olma-
yan sonsuz ‹lâhî kudret, kuvvet.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
mazhar: eriflme, sahip olma.
mevt-i dünya: dünyan›n ölümü.
muktazi: gerekçe, icap ettiren.
muktedir: gücü yeten, iktidar sa-
hibi.
müstemir: devaml›, yerleflmifl.
namus-u zîhayat: canl›lara mah-
sus iflleyen kanun-u ‹lâhî.
nas: Kur’ân’›n aç›k ve kesin hük-
mü.
nevi: çeflit; cins.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden, Allah.
ruh: can, öz benlik.
ruh-u insanî: insan ruhu.
saadet: mutluluk.
saadet-i ebedîye: sonsuz mutlu-
luk.
s›fat-› irade: Cenab-› Hakk›n emir
ve iradesini bildiren, Allah’›n dile-
mesini gösteren hâl ve keyfiyet.
fluur: idrak, bilinç.
tagayyürat: baflkalaflmalar, de-
¤iflmeler.
tecelli: yans›ma, görünme, par›lt›.
tesir: etki.
ulvî: yüce, yüksek.
vahdet: birlik.
vaki: vuku bulan, olan.
vücud-u haricî: maddî vücut, be-
den.
zerre: maddenin en küçük parça-
s›, atom.
zîhayat: hayat sahibi.
zîfluur: fluurlu, anlay›fl sahibi.
zîvücut: vücut sahibi.
ziyade: çok, fazla.

adî: basit, s›radan.

a¤leben: ço¤unlukla.

alâka: ilgi.

alâkadar: ilgili, ba¤l›.

âlem-i emir: Cenab-› Hakk›n
de¤iflmeyen sabit hakikatler
fleklinde devam eden kanun-
lar› âlemi.

bâkî: ebedî, daimî.

beka: kal›c›l›k, devaml›l›k.
daimî: sürekli, devaml›.
ebedülâbâd: ebedî hayat,
sonsuzluk.
emrî: emirle ilgili, emre ait.

1. De ki: Ruh, Rabbimin emrindendir. (‹sra Suresi: 85.)



•• Yeniden ihya-i âlem ve haflir, mümkündür; hem
vaki olacakt›r.

‹flte bu alt› meseleyi, birer birer, akl› ikna edecek muh-
tasar bir tarzda beyan edece¤iz. Zaten Onuncu Sözde,
kalbi iman-› kâmil derecesine ç›karacak derecede bür-
hanlar zikredilmifltir. fiurada ise, yaln›z akl› ikna edecek,
susturacak, Eski Said’in Nokta risalesindeki beyanat› tar-
z›nda bahsedece¤iz.

Evet, saadet-i ebediyeye muktazi mevcuttur. O mukta-
zinin vücuduna delâlet eden bürhan-› kat’î On Menba ve
Medardan süzülen bir hadsdir.

Birinci Medar: Dikkat edilse, flu kâinat›n umumunda
bir nizam-› ekmel, bir intizam-› kastî vard›r. Her cihette
reflahat-› ihtiyar ve lemaat-› kas›t görünür. Hatta, her
fleyde bir nur-u kas›t, her fle’nde bir ziya-i irade, her ha-
rekette bir lem’a-i ihtiyar, her terkipte bir flule-i hikmet,
semerat›n›n flahadetiyle nazar-› dikkate çarp›yor.

‹flte, e¤er saadet-i ebediye olmazsa, flu esasl› nizam,
bir suret-i zaife-i vâhiyeden ibaret kal›r; yalanc›, esass›z
bir nizam olur. Nizam ve intizam›n ruhu olan maneviyat
ve revab›t ve nisep, heba olup gider.

Demek, nizam› nizam eden, saadet-i ebediyedir. Öyle
ise, nizam-› âlem, saadet-i ebediyeye iflaret ediyor.

‹kinci Medar: Hilkat-i kâinatta bir hikmet-i tamme
görünüyor.

beyan: aç›klama.
beyanat: aç›klamalar.
bürhan-› kat’î: kesin delil.
cihet: yön, taraf.
delâlet: delil olma, iflaret etme.
esas: as›l, temel.
hads: güçlü sezgi, sezifl.
haflir: öldükten sonra ahirette
tekrar diriltilip Allah’›n huzurunda
toplanma.
heba: harcama, bofla gitme.
hikmet-i tamme: her fleyin bir
maksat ve gayeyle yarat›lm›fl ol-
mas›.
hilkat-i kâinat: kâinat›n yarat›l›fl›.
ibaret: oluflan, müteflekkil.
ihya-i âlem: âlemin yeniden diril-
mesi.
iman-› kâmil: mükemmel, kusur-
suz iman.
intizam: düzenlilik.
intizam-› kastî: özellikle ve kas-
ten yap›lm›fl bir düzenleme.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kas›t: bilerek yapma.
lemaat-› kas›t: amaç ve hedef
par›lt›lar›.
lem’a-i ihtiyar: irade ve dileme
par›lt›lar›.
maneviyat: manevî âleme ait
olan fleyler.
medar: kaynak, sebep, yörünge.
menba: kaynak.
mevcut: var olma.
muhtasar: k›saca, özet.
muktazi: icap ettiren, gerektiren.
nazar-› dikkat: dikkatli bak›fl, ilgi,
merak.
nisep: nispetler, ba¤lar.
nizam: düzen; düzgünlük.

nizam-› âlem: Cenab-› Hak-
k›n kâinata koymufl oldu¤u
düzen, dünya düzeni.
nizam-› ekmel: en mükem-
mel ve eksiksiz düzen.
nur-u kas›t: amaç ve hedef
nuru, ›fl›¤›.
reflahat-› ihtiyar: irade ve di-

leme s›z›nt›lar›.
revab›t: rab›talar, ba¤lar.
saadet-i ebedîye: sonsuz
mutluluk.
semerat: meyveler, neticeler.
suret-i zaife-i vâhiye: zay›f
ve esass›z görüntü.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.

fle’n: hâl, durum, ifl.
flule-i hikmet: hikmet ›fl›lt›s›,
gaye atefli.
terkip: sentez, birlefltirme.
umum: genel.
vaki: vuku bulan, olan.
vücut: varl›k.
ziya-i irade: dilek, irade ›fl›¤›.
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Evet, inayet-i ezeliyenin timsali olan hikmet-i ‹lâhiye,
kâinat›n umumunda gösterdi¤i maslahatlar›n riayeti ve
hikmetlerin iltizam› lisan› ile, saadet-i ebediyeyi ilân eder.
Çünkü, saadet-i ebediye olmazsa, flu kâinatta bilbedahe
sabit olan hikmetleri, faydalar›, mükâbere ile inkâr et-
mek lâz›m gelir. Onuncu Sözün Onuncu Hakikati bu ha-
kikati günefl gibi gösterdi¤inden, ona iktifaen burada ih-
tisar ederiz.

Üçüncü Medar: Ak›l ve hikmet ve istikra ve tecrübe-
nin flahadetleri ile sabit olan hilkat-i mevcudattaki adem-i
abesiyet ve adem-i israf, saadet-i ebediyeye iflaret eder.

F›tratta israf ve hilkatte abesiyet olmad›¤›na delil, Sâ-
ni-i Zülcelâl’in her fleyin hilkatinde en k›sa yolu ve en ya-
k›n ciheti ve en hafif sureti ve en güzel keyfiyeti ihtiyar
ve intihap etmesidir ve bazen bir fleyi, yüz vazife ile tav-
zif etmesidir ve bir ince fleye bin meyve ve gayeleri tak-
mas›d›r. Madem israf yok ve abesiyet olmaz; elbette sa-
adet-i ebediye olacakt›r. Çünkü, dönmemek üzere adem,
her fleyi abes eder; her fley israf olur.

Umum f›tratta, ezcümle insanda, fenn-i menafiülaza
flahadetiyle sabit olan adem-i israf gösteriyor ki, insanda
olan hadsiz istidadat-› maneviye ve nihayetsiz âmâl ve ef-
kâr ve müyûlât dahi israf edilmeyecektir. Öyle ise, insan-
daki o esasl› meyl-i tekemmül, bir kemalin vücudunu
gösterir ve o meyl-i saadet, saadet-i ebediyeye namzet
oldu¤unu kat’î olarak ilân eder. Öyle olmazsa, insan›n
mahiyet-i hakikiyesini teflkil eden o esasl› maneviyat,
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hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde yarat›lmas›.
hikmet-i ‹lâhiye: Allah’›n her fle-
yi bir sebep ve gayeye yönelik
olarak, anlaml› ve yerli yerinde
yaratmas›.
hilkat: yarat›l›fl.
hilkat-i mevcudat: mevcudat›n,
varl›klar›n yarat›l›fl›.
ihtisar: k›saltma, s›n›rlama.
ihtiyar: seçme, tercih, irade.
iktifaen: yeterli görerek.
iltizam: gerekli görme.
inayet-i ezeliye: varl›¤›n›n bafl-
lang›c› olmayan Allah’›n inayeti,
yard›m›.
inkâr: kabul ve tasdik etmeme,
inanmama.
intihap: seçme.
israf: savurganl›k.
istidadat-› manevîye: manevî
duygular, kabiliyetler.
istikra: bir fleyin pefline düflüp
iyice araflt›rma.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kat’î: kesin.
kemal: olgunluk.
keyfiyet: hâl, durum.
lisan: dil.
mahiyet-i hakikiye: gerçek ma-
hiyet, gerçek özellik.
maneviyat: moral kuvveti, yürek
gücü.
maslahat: fayda, gaye.
medar: kaynak, sebep, yörünge.
meyl-i saadet: mutlu yaflamaya
olan meyil ve istek.
meyl-i tekemmül: mükemmel-
leflme e¤ilimi.
mükâbere: büyüklük taslayarak
do¤ruyu kabul etmeme.
müyûlât: meyiller, istekler.
namzet: aday.
nihayetsiz: sonsuz.
riayet: uyma, gözetme.
saadet-i ebedîye: sonsuz mutlu-
luk.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi, her fleyi sanatla yaratan
Allah.
suret: biçim, flekil.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
tavzif: vazifelendirme.
teflkil: flekillenme, meydana ge-
tirme.
timsal: suret, görüntü.
umum: bütün, genel.
vazife: ödev, görev.
vücut: varl›k.

abes: bofl, saçma.
abesiyet: gayesizlik, faydas›z
ve bofl olma.
adem: yokluk.
adem-i abesiyet: bofl ve an-
lams›z olmama.
adem-i israf: israf›n olmama-
s›.

âmâl: emeller, arzular.

bilbedahe: aflikâr olarak.

cihet: yön, taraf.

delil: kan›t, flahit.

efkâr: fikirler, görüfller.

esas: as›l, kaide; temel, ger-
çek.

fenn-i menafiülaza: insan or-
ganlar›n›n neye yarad›¤›n›
araflt›ran ilim.

f›trat: yarat›l›fl.

gaye: maksat.

hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.

hakikat: gerçek.



o ulvî âmâl, hikmetli mevcudat›n hilâf›na olarak, israf ve
abes olur, kurur, hebaen gider. fiu hakikat, Onuncu Sö-
zün On Birinci Hakikatinde ispat edildi¤inden k›sa kesi-
yoruz.

Dördüncü Medar: Pek çok nevilerde, hatta gece ve
gündüzde, k›fl ve baharda ve cevv-i havada, hatta insa-
n›n flah›slar›nda, müddet-i hayat›nda de¤ifltirdi¤i beden-
ler ve mevte benzeyen uyku ile haflir ve neflre benzer bi-
rer nevi k›yamet, bir k›yamet-i kübran›n tahakkukunu ih-
sas ediyor, remzen haber veriyorlar.

Evet, meselâ haftal›k bizim saatimizin saniye ve daki-
ka ve saat ve günlerini sayan çarklar›na benzeyen,
Allah’›n, dünya denilen büyük saatindeki yevm, sene,
ömr-ü befler, deveran-› dünya, birbirine mukaddeme ola-
rak, birbirinden haber veriyor; döner, ifllerler. Geceden
sonra sabah›, k›fltan sonra bahar› iflledikleri gibi; mevtten
sonra subh-u k›yamet, o destgâhtan, o saat-i uzmadan
ç›kaca¤›n› remzen haber veriyorlar.

Bir flahs›n müddet-i ömründe bafl›na gelmifl birçok k›-
yamet çeflitleri vard›r. Her gece bir nevi ölmekle, her sa-
bah bir nevi dirilmekle emarat-› haflri gördü¤ü gibi, befl
alt› senede bilittifak bütün zerrat›n› de¤ifltirerek, hatta bir
senede iki defa tedricî bir k›yamet ve haflir taklidini gör-
müfl. Hem, hayvan ve nebat nevilerinde üç yüz binden
ziyade haflir ve neflir ve k›yamet-i nev’iyeyi her baharda
müflahede ediyor. ‹flte, bu kadar emarat ve iflarat-› haflri-
ye ve bu kadar alâmat ve rumuzat-› neflriye, elbette 

abes: bofl, saçma.
alâmat: belirtiler, iflaretler.
âmâl: emeller, arzular.
beden: vücut.
bilittifak: el birli¤iyle, oy birli¤iy-
le.
cevv-i hava: hava bofllu¤u.
destgâh: kuvvet eli, tezgâh.
deveran-› dünya: dünyan›n dön-
mesi.
emarat: emareler, belirtiler.
emarat-› haflir: yeniden dirilme-
nin emareleri.
hakikat: gerçek.
haflir: dirilip, toplanma; tekrar di-
rilme.
hebaen: boflu bofluna.
hikmet-i ‹lâhiye: Allah’›n her fle-
yi bir sebep ve gayeye yönelik
olarak, anlaml› ve yerli yerinde
yapmas›, ‹lâhî hikmet.
hilâf: z›t, ayk›r›.
ihsas: bildirme, hissettirme.
ispat: kan›t.
israf: savurganl›k.
iflarat-› haflriye: haflri ispat eden
iflaret ve deliller.
k›yamet: dünyan›n sonu, varl›¤›n
bozulup da¤›lmas›.
k›yamet-i kübra: en büyük k›ya-
met.
k›yamet-i nev’iye: bir tür ve cin-
sin ölüp dirilmesi.
medar: kaynak, sebep, yörünge.
mevcudat: var olan her fley,
mahlûklar.
mevt: ölüm.
mukaddeme: bafllang›ç, girifl.
müddet-i hayat: ömür, yaflam

süresi.
müddet-i ömür: yaflam süre-
si.
müflahede: flahit olma, gözle-
me.
nebat: topraktan biten, yeti-
flen her türlü fley, bitki.
neflir: yayma.

nevi: çeflit, tür, cins.
ömr-ü befler: insan ömrü.
remiz: iflaret.
rumuzat-› neflriye: yeniden
dirilifle iflaret eden deliller.
saat-i uzma: en büyük saat.
subh-u k›yamet: k›yametten
sonraki sabah.

tahakkuk: gerçekleflme.

tedricî: yavafl yavafl, derece
derece.

ulvî: yüce.

yevm: gün.

zerrat: zerreler, atomlar.

ziyade: çok, fazla.
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k›yamet-i kübran›n tereflfluhat› hükmünde, o haflre iflaret
ediyorlar.

Bir Sâni-i Hakîm taraf›ndan nevilerde böyle k›yamet-i
nev’iyeyi, yani bütün nebatat köklerini ve bir k›s›m hay-
vanlar› aynen baharda ihya etmek ve yapraklar› ve çi-
çekleri ve meyveleri gibi sair bir k›s›m fleyleri ayn›yla de-
¤il, misliyle iade ederek bir nevi haflir ve neflir yapmak,
her bir flahs-› insanîde k›yamet-i umumiye içinde bir k›-
yamet-i flahsiyeye delil olabilir. Çünkü, insan›n bir tek
flahs›, baflkas›n›n bir nev’i hükmündedir. Zira fikir nuru,
insan›n âmâline ve efkâr›na öyle bir genifllik vermifl ki,
mazi ve müstakbeli ihata eder; dünyay› dahi yutsa tok ol-
maz. Sair nevilerde fertlerin mahiyeti cüz’iyedir, k›ymeti
flahsiyedir, nazar› mahduttur, kemali mahsurdur, lezzeti
ve elemi anîdir. Beflerin ise mahiyeti ulviyedir, k›ymeti
galiyedir, nazar› âmmd›r, kemali hadsizdir, manevî lezze-
ti ve elemi k›smen daimîdir. Öyle ise, bilmüflahede sair
nevilerde tekerrür eden bir çeflit k›yametler, haflirler, flu
k›yamet-i kübra-i umumiyede her flahs-› insanî ayn›yla ia-
de edilerek haflredilmesine remzeder, haber verir. Onun-
cu Sözün Dokuzuncu Hakikatinde iki kere iki dört eder
derecesinde kat’iyet ile ispat edildi¤inden, burada ihtisar
ederiz.

Beflinci Medar: Beflerin cevher-i ruhunda derç edil-
mifl gayrimahdut istidadat ve o istidadatta mündemiç
olan gayrimahsur kabiliyetler ve o kabiliyetlerden nefl’et
eden hadsiz meyiller ve o hadsiz meyillerden hâs›l olan
nihayetsiz emeller ve o nihayetsiz emellerden tevellüt 

SÖZLER | 847 Y‹RM‹ DOKUZUNCU SÖZ

ihata: sarma, kuflatma.
ihtisar: k›saltma, özetleme.
ihya: canland›rma, diriltme.
istidadat: kabiliyetler, yetenek-
ler.
kabiliyet: istidat, yetenek.
kat’iyet: kesinlik.
kemal: olgunluk.
k›smen: k›smî olarak.
k›yamet: bir tak›m canl› türlerin
yok olmas›.
k›yamet-i kübra: en büyük k›ya-
met.
k›yamet-i kübra-i umumîye:
umumî olan büyük k›yamet.
k›yamet-i nev’iye: tür ve nevile-
rin k›yameti.
k›yamet-i flahsiye: flahs›n, kiflinin
k›yameti.
k›yamet-i umumîye: genel, her
fleyi içine alan k›yamet.
k›ymet: de¤er, paha.
k›ymet-i flahsiye: flahsî k›ymet-
ler, de¤erler.
mahdut: s›n›rlanm›fl.
mahiyet: as›l, esas, iç yüz; kapa-
site.
mahsur: kuflat›lm›fl, s›n›rlanm›fl.
manevî: manaya ait.
mazi: geçmifl zaman.
medar: kaynak, sebep, yörünge.
meyil: ilgi, e¤ilim.
mündemiç: bir fleyin içine konul-
mufl veya sar›lm›fl.
müstakbel: gelecek zaman.
nazar: bakma, bak›fl.
nebatat: bitkiler.
nefl’et: meydana gelme, do¤ma.
neflir: yayma.
nev’i: çeflit, tür, cins.
nihayetsiz: sonsuz.
nur: ayd›nl›k.
remiz: iflaret.
sair: di¤er.
Sâni-i Hakîm: her fleyi sanatla ve
hikmetle yaratan, Allah.
flahs-› insanî: insan›n kendisi.
tekerrür: tekrarlanma.
tereflfluhat: damlamalar, s›z›nt›-
lar.
tevellüt: do¤ma, do¤um.
ulviye: yüce.

âmâl: emeller, arzular.
âmm: umumî, genel.
befler: insan.
bilmüflahede: görür flekilde.
cevher-i ruh: ruhun asl›, ha-
kikati.
cüz’î: pek az, k›ymetsiz.
daimî: sürekli.

derç: yerlefltirilme.
efkâr: fikirler, görüfller.
elem: üzüntü, ac›.
emel: fliddetli arzu, h›rs.
fert: kifli.
galiye: çok, fazla, pahal›.
gayrimahdut: had konulma-
yan, s›n›rs›z.

gayrimahsur: s›n›rlanmam›fl,
kuflat›lmam›fl.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek.
hâs›l: meydana gelen.
haflir: dirilifl; dirilme.
hükmünde: de¤erinde.
iade: geri verme.



eden gayrimütenahi efkâr ve tasavvurat-› insaniye, flu
âlem-i flahadetin arkas›nda bulunan saadet-i ebediyeye
elini uzatm›fl, ona gözünü dikmifl, o tarafa müteveccih
olmufl oldu¤unu ehl-i tahkik görüyor.

‹flte hiç yalan söylemeyen f›trat ve f›trattaki flu kat’î ve
fledit ve sars›lmaz meyl-i saadet-i ebediye, saadet-i ebedi-
yenin tahakkukuna dair vicdana bir hads-i kat’î veriyor.
Onuncu Sözün On Birinci Hakikati, bu hakikati gündüz
gibi gösterdi¤inden k›sa kesiyoruz.

Alt›nc› Medar: Rahman-› Rahîm olan flu mevcudat›n
Sâni-i Zülcemal’inin rahmeti, saadet-i ebediyeyi gösteri-
yor. Evet, nimeti nimet eden, nimeti nikmetlikten halâs
eden ve mevcudat›, firak-› ebedîden hâs›l olan vaveylâ-
lardan kurtaran saadet-i ebediyeyi, o rahmetin fle’nin-
dendir ki, beflerden esirgemesin. Çünkü, bütün nimetle-
rin re’si, reisi, gayesi, neticesi olan saadet-i ebediye ve-
rilmezse, dünya öldükten sonra ahiret suretinde dirilmez-
se, bütün nimetler nikmetlere tahavvül ederler. O tahav-
vül ise, bilbedahe ve bizzarure ve umum kâinat›n flaha-
detiyle, muhakkak ve meflhut olan rahmet-i ‹lâhiyenin
vücudunu inkâr etmek lâz›m gelir. Hâlbuki, rahmet, gü-
neflten daha parlak bir hakikat-i sabitedir.

Bak, rahmetin cilvelerinden ve lâtif âsâr›ndan olan aflk
ve flefkat ve ak›l nimetlerine dikkat et. E¤er firak-› ebedî
ve hicran-› lâyezalîye, hayat-› insaniye incirar edece¤ini
farz etsen, görürsün ki; o lâtif muhabbet, en büyük bir
musibet olur, o leziz flefkat en büyük bir illet olur, o nu-
ranî ak›l en büyük bir belâ olur. Demek, rahmet (çünkü 

ahiret: öbür dünya.
âlem-i flahadet: gözle gördü¤ü-
müz.
âsâr: eserler.
aflk: afl›r› sevgi.
belâ: musibet, keder, s›k›nt›.
befler: insan.
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr.
bizzarure: ister istemez, mecbu-
ren.
cilve: yans›ma, görünme.
dair: ait, ilgili.
efkâr: fikirler, görüfller.
ehl-i tahkik: gerçe¤i araflt›ranlar.
farz etmek: var saymak.
firak-› ebedî: ebedî, sonsuz ayr›-
l›k.
f›trat: yarat›l›fl,.
gaye: maksat, amaç.
gayrimütenahi: sonsuz, nihayet-
siz.
hads-i kat’î: sezgi, elde edilen ke-
sin bilgi.
hakikat: gerçek.
hakikat-i sabite: sabit ve de¤ifl-
mez gerçek.
halâs: kurtulufl, kurtarma.
hâs›l: meydana gelen.
hayat-› insaniye: insan hayat›.
hicran-› lâyezalîye: yok olmayan
ayr›l›k ac›s›.
illet: hastal›k.
incirar: sonuçlanma.
kâinat: evren, yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›.
kat’î: kesin.
lâtif: hofl, güzel.
leziz: lezzetli.
meflhut: görünen, bilinen.
mevcudat: var olan her fley,
mahlûklar.
meyil: meyil, ilgi, e¤ilim.
muhabbet: sevgi.
muhakkak: do¤rulu¤u kesinlefl-
mifl, flüphesiz, mutlak.
musibet: felâket, belâ.
müteveccih: yönelen.
netice: sonuç.
nikmet: fliddetli ceza, azap.
nimet: iyilik, lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nuranî ak›l: nurlu, ayd›nlanm›fl
ak›l.
Rahman-› Rahîm: Rahman ve
Rahîm olan Allah.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
flefkat gösterme.
rahmet-i ‹lâhiye: Allah’›n sonsuz
rahmeti.
re’s: bafl, kafa.

saadet-i ebedîye: sonsuz
mutluluk.
Sâni-i Zülcemal: sonsuz gü-
zellik sahibi ve her fleyi sa-
natla yapan Allah.
suret: flekil, biçim.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
fledit: fliddetli.

flefkat: ac›yarak ve esirgeye-
rek sevme, sevecenlik.
fle’n: özellik, belirleyici nitelik,
gerek.
tahakkuk: gerçekleflme.
tahavvül: de¤iflme, baflkalafl-
ma..
tasavvurat-› insaniye: insa-

n›n fikir ve düflünceleri.
umum: bütün, genel.
vaveylâ: ç›¤l›k, feryat.
vicdan: insanda iyiyi kötü-
den, hayr› flerden ay›rt etme-
ye yard›mc› olan ahlâkî duy-
gu.
vücut: varl›k.
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rahmettir) hicran-› ebedîyi muhabbet-i hakikiyeye karfl›
ç›karamaz. Onuncu Sözün ‹kinci Hakikati, bu hakikati
gayet güzel bir surette gösterdi¤inden, burada ihtisar
edildi.

Yedinci Medar: fiu kâinatta görünen ve bilinen bütün
letaif, bütün mehasin, bütün kemalât, bütün incizabat,
bütün ifltiyakat, bütün terahhumat birer manad›r, birer
mazmundur, birer kelime-i maneviyedir ki; flu kâinat›n
Sâni-i Zülcelâl’inin lütuf ve merhametinin tecelliyat›n›,
ihsan ve kereminin cilvelerini bizzarure, bilbedahe kalbe
gösterir, akl›n gözüne sokuyor.

Madem flu âlemde bir hakikat vard›r; bilbedahe hakikî
rahmet vard›r. Madem hakikî rahmet vard›r; saadet-i
ebediye olacakt›r. Onuncu Sözün Dördüncü Hakikati,
‹kinci Hakikati ile beraber flu hakikati gündüz gibi ayd›n-
latm›flt›r.

Sekizinci Medar: ‹nsan›n f›trat-› zîfluuru olan vicdan›
saadet-i ebediyeye bakar, gösterir. Evet, kim kendi uya-
n›k vicdan›n› dinlerse, “Ebed, ebed!” sesini iflitecektir.
Bütün kâinat o vicdana verilse, ebede karfl› olan ihtiyac›-
n›n yerini dolduramaz. Demek, o vicdan, o ebed için
mahlûktur. Demek, bu vicdanî olan incizap ve cezbe, bir
gaye-i hakikiyenin ve bir hakikat-i cazibedar›n yaln›z cez-
bi ile olabilir. Onuncu Sözün On Birinci Hakikatinin ha-
timesi bu hakikati göstermifltir.

Dokuzuncu Medar: Sad›k, masduk, musaddak olan
Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm›n ihbar›d›r.

SÖZLER | 849 Y‹RM‹ DOKUZUNCU SÖZ

incizabat: kapmalar, çekmeler.
incizap: cezp edilme, çekilme.
ifltiyakat: istek ve arzular, flevkli-
lik.
kâinat: evren, bütün âlemler,
varl›klar, yarat›lm›fl her fley.
kelime-i manevîye: manevî keli-
me.
kemalât: mükemmellikler, ol-
gunluklar.
kerem: cömertlik, ikram.
letaif: güzel ve hofl fleyler.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik, ih-
san, kerem.
mahlûk: yarat›lm›fl, yarat›k.
mana: anlam.
masduk: tasdik eden, do¤rula-
yan.
mazmun: nükteli, sanatl›, ince ve
güzel söz.
medar: sebep, yörünge, kaynak.
mehasin: güzellikler iyilikler.
merhamet: ac›ma, flefkat göster-
me, koruma.
muhabbet-i hakikiye: gerçek
muhabbet, hakikî flefkat.
Muhammed-i Arabî: Araplar›n
içinden ç›kan Peygamberimiz
Hazret-i Muhammed.
musaddak: tasdik edilmifl, do¤ru-
lanm›fl.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
flefkat gösterme.
saadet-i ebedîye: sonsuz mutlu-
luk.
sad›k: do¤ru, gerçek.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi, her fleyi sanatla yaratan
Allah.
suret: flekil, biçim.
tecelliyat: tecelliler, ‹lâhî icraat›n
yans›malar›.
terahhumat: flefkat ve merha-
met etmeler, ac›malar.
vicdan: insanda iyiyi kötüden,
hayr› flerden ay›rt etmeye yar-
d›mc› olan ahlâkî duygu.
vicdanî: ahlâkî ve kalbî his ile ilgi-
li.

âlem: dünya.
aleyhissalâtü vesselâm: sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun.
bilbedahe: apaç›k.
bizzarure: mecburen.
cezp: kendine do¤ru çekme,
kap›lma.

ebed: sonu olmayan, sonsuz-
luk, daimîlik.
f›trat-› zîfluur: fluurlu yarat›-
l›fl.
gaye-i hakikiye: gerçek ga-
ye, amaç.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek

hakikat-i cazibedar: çekici
hakikat, cazibeli gerçek.
hakikî: gerçek.
hatime: son, son söz, sonuç.
hicran-› ebedî: sonsuz ayr›l›k.
ihbar: haber verme, bildirme.
ihsan: lütuf, ba¤›fl, yard›m.
ihtisar: k›saltma, özetleme.



Evet, o Zat›n (a.s.m.) sözleri, saadet-i ebediyenin kap›la-
r›n› açm›flt›r ve Onun (a.s.m.) kelâmlar›, saadet-i ebedi-
yeye karfl› birer penceredir. Zaten bütün enbiyan›n (aley-
himüsselâm) icma›n› ve bütün evliyan›n tevatürünü elin-
de tutmufl, bütün kuvvetiyle bütün davalar› tevhid-i ‹lâhî-
den sonra flu haflir ve saadet noktas›nda temerküz edi-
yor. Acaba, flu kuvveti sarsacak bir fley var m›d›r? Onun-
cu Sözün On ‹kinci Hakikati, flu hakikati pek zahir bir su-
rette göstermifltir.

Onuncu Medar: On üç as›rda yedi vecihle i’caz›n›
muhafaza eden ve Yirmi Beflinci Sözde ispat edildi¤i
üzere, k›rk adet enva-› i’caz›yla mu’cize olan Kur’ân-›
Mu’cizülbeyan’›n ihbarat-› kat’iyesidir.

Evet, o Kur’ân’›n nefs-i ihbar›, haflr-i cismanînin
keflflaf›d›r ve flu t›ls›m-› mu¤lâk-› âlemin ve flu remz-i hik-
met-i kâinat›n miftah›d›r. Hem o Kur’ân-› Mu’cizülbe-
yan’›n tazammun etti¤i ve mükerreren tefekküre emre-
dip nazara vazeyledi¤i berahin-i akliye-i kat’iye, binlerdir.

Ezcümle, bir k›yas-› temsilîyi tazammun eden, 
1 mIsône n∫ shnG BÉngnÉ°nûrfnG …=/òsdG Én¡«/«rëoj rπob ve  

2 GkQGnƒrWnG rºoµn≤n∏nNrónbnh ve

bir delil-i adalete iflaret eden, 
3 pó«/Ñn©r∏pd mΩsÓn¶pH n∂tH nQ Énenh gibi

pek çok ayat ile haflr-i cismanîdeki saadet-i ebediyeyi
gösterecek pek çok dürbünleri, nazar-› beflerin dikkatine
vazetmifltir. Kur’ân’›n sair ayetleri ile izah etti¤i flu 

aleyhimüsselâm: Allah onlara
selâm etsin.
as›r: yüzy›l.
ayat: Kur’ân ayetleri.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
berahin-i akliye-i kat’iye: kesin
aklî deliller.
delil-i adalet: adaletle ifl görüldü-
¤üne delil ve ispat.
enbiya: nebîler, peygamberler.
enva-› i’caz: mu’cizelik türleri.
evliya: erenler, velîler, Allah dost-
lar›.
ezcümle: sonuç olarak, neticede.
hakikat: gerçek.
haflir: öldükten sonra ahirette
tekrar dirilip toplanma.
haflr-i cismanî: cisimle, cesetle
dirilme.
i’caz: mu’cize olufl.
icma: oy birli¤i, fikir birli¤i.
ihbarat-› kat’iye: yalanlanmas›
mümkün olmayan haberler.
kelâm: söz, konuflma.
keflflaf: keflfeden.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm.
k›yas-› temsilî: temsile dayanan
k›yas.
medar: kaynak.
miftah: açan alet, anahtar.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
muhafaza: koruma.
mükerreren: tekrar olarak, tek-
rar be tekrar.
nazar: görüfl, dikkat.
nazar-› befler: insanî bak›fl.
nefs-i ihbar: do¤ru haber verme-
si.
remz-i hikmet-i kâinat: kâinat›n
yarat›lmas›ndaki gaye ve fayda,
kâinattaki hikmetin iflareti.
saadet: mutluluk.
saadet-i ebedîye: sonsuz mutlu-
luk.
sair: di¤er, baflka.
suret: flekil, biçim.
tazammun: içine alma, ihtiva et-
me.
tefekkür: derin düflünme.
temerküz: bir merkezde toplan-
ma.
tevatür: hadis rivayeti bak›m›n-
dan yalan söylemelerini akl›n ka-

bullenemeyece¤i bir çok kifli-
ler taraf›ndan nakledilen ke-
sin bilgi.

t›ls›m-› mu¤lâk-› âlem: ev-
rendeki anlafl›lmas› zor s›rlar.
vazetme: koyma, yerlefltir-

me.
vecih: yön.
zahir: görünen, bilinen.

1. De ki: Onu ilk önce kim yaratm›flsa, tekrar o diriltecek. (Yâsin Suresi: 79.)
2. Hâlbuki, O sizi hâlden hâle sokarak yaratm›flt›r. (Nuh Suresi: 14.)
3. Rabbin ise, kullar›na haks›zl›k edecek de¤ildir. (Fuss›let Suresi: 46.)
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1 GkQGnƒrWnG rºoµn≤n∏nN rónbnh ve 
2 mIsône n∫shnG BÉngnÉn°ûrfnG …/òsdG Én¡«`/«rëoj rπob

’deki k›yas-› temsilînin hulâsas›n› Nokta risalesinde flöyle
beyan etmifliz ki:

Vücud-u insan, tav›rdan tavra geçtikçe acip ve munta-
zam ink›lâplar geçiriyor. Nutfe’den alaka’ya, alakadan
mudga’ya, mudgadan azm ve lâhm’e, azm ve lâhmden
halk-› cedide, yani insan suretine ink›lâb› gayet dakik
düsturlara tâbidir. O tav›rlar›n her birisinin öyle kavanin-i
mahsusa ve öyle nizamat-› muayyene ve öyle harekât-›
muttar›dalar› vard›r ki, cam gibi, alt›nda bir kas›t, bir ira-
de, bir ihtiyar, bir hikmetin cilvelerini gösterir.

‹flte, flu tarzda o vücudu yapan Sâni-i Hakîm, her se-
ne bir libas gibi o vücudu de¤ifltirir. O vücudun de¤ifltiril-
mesi ve bekas› için inhilâl eden eczalar›n yerini doldura-
cak, çal›flacak yeni zerrelerin gelmesi için bir terkibe
muhtaçt›r. ‹flte o beden hüceyreleri, muntazam bir ka-
nun-u ‹lâhî ile y›k›ld›¤›ndan, yine muntazam bir kanun-u
Rabbanî ile tamir etmek için r›z›k nam›yla bir madde-i lâ-
tifeyi ister ki, o beden uzuvlar›n›n ayr› ayr› hacetleri nis-
petinde, Rezzak-› Hakikî, bir kanun-u mahsus ile taksim
ve tevzi ediyor.

fiimdi, o Rezzak-› Hakîm’in gönderdi¤i o madde-i lâti-
fenin etvar›na bak; göreceksin ki, o maddenin zerrat› bir
kafile gibi küre-i havada, toprakta, suda da¤›lm›fl iken,
birden hareket emrini alm›fllar gibi bir hareket-i kastîyi
iflmam eden bir keyfiyet ile toplan›yorlar. Güya onlardan 
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gayet: son derece.
güya: sanki.
hacet: ihtiyaç.
halk-› cedit: anne karn›ndaki ço-
cu¤un insan suretine döndü¤ü
devre.
harekât-› muttar›t: birbirini dü-
zenli flekilde izleyen hareketler.
hareket-i kastî: bir yerden ve
kastî olarak verilmifl hareket.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye, fayda.
hulâsa: özü, esas›.
hüceyre: hücrecik, küçük hücre.
ihtiyar: seçme, tercih, irade.
inhilâl: da¤›lma, bozulma.
ink›lâp: de¤iflim, dönüflüm.
irade: dileme.
iflmam: hafif olarak hissetmek.
izah: aç›klama yapma.
kafile: gurup, topluluk.
kanun-u ‹lâhî: ‹lâhî kanun.
kanun-u mahsus: özel kanun.
kanun-u Rabbanî: Allah’›n koy-
du¤u kanun, Rabbe ait kanun.
kas›t: amaç, hedef.
kavanin-i mahsus: özel kanun-
lar.
keyfiyet: nitelik, özellik.
küre-i hava: hava küresi.
k›yas-› temsilî: temsile dayanan
k›yas.
lâhm: et.
lâhme: et parças›.
libas: elbise, giysi.
madde-i lâtife: ›fl›k ve ayd›nl›k
veren maddeler.
mudga: bir et parças›.
muhtaç: ihtiyac› olan.
muntazam: düzenli.
nispet: oran.
nizamat-› muayyene: belirli dü-
zenlemeler.
Nokta Risalesi: Bediüzzaman Sa-
id Nursî’nin küçük bir eseri.
nutfe: döl suyu, sperm.
Rab: Allah, yaratan, idare ve ter-
biye eden.
Rezzak-› Hakikî: gerçek r›zk› ve-
ren Allah.
Rezzak-› Hakîm: bütün mahlû-
kat›n r›zk›n› hikmetle veren Allah.
r›z›k: yiyecek, içecek fley, az›k.
Sâni-i Hakîm: her fleyi sanatla
yapan ve hikmetle yaratan Allah.
suret: flekil, biçim.
tâbi: boyun e¤en, uyan.
taksim: bölme, paylaflt›rma.
tav›r: durum, vaziyet; tutum.
terkip: sentez, birlefltirme.
tevzi: paylara ay›rma.
uzuv: organ.
vücud-u insan: insan bedeni.
vücut: varl›k.
zerrat: zerreler, atomlar.
zerre: çok küçük parça, atom.

acip: tuhaf, flafl›lacak fley.
alaka: kan p›ht›s›, afl›lanm›fl
yumurta.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-

si.
azm: kemik.
beden: vücut.
beka: kal›c›l›k, devaml›l›k.

beyan: aç›klama.
düstur: temel prensip, esas.
ecza: cüzler, parçalar.
etvar: hareketler, tav›rlar.

1. Hâlbuki, O sizi hâlden hâle sokarak yaratm›flt›r. (Nuh Suresi: 14.)

2. De ki: Onu ilk önce kim yaratm›flsa, tekrar o diriltecek. (Yâsin Suresi: 79.)



her bir zerre bir vazife ile, bir muayyen mekâna gitmek
için memurdur gibi gayet muntazam toplan›yorlar.

Hem, gidiflat›ndan görünüyor ki, bir Fail-i Muhtar’›n
bir kanun-u mahsusu ile sevk edilip, cemadat âleminde
mevalide, yani zîhayat âlemine girerler.

Sonra, nizamat-› muayyene ve harekât-› muttar›da ile
ve desatir-i mahsusa ile r›z›k olarak bir bedene girip, o
beden içinde dört matbahta piflirildikten sonra ve dört
ink›lâbat-› acibeyi geçirdikten sonra ve dört süzgeçten
süzüldükten sonra bedenin aktâr›na yay›larak, bütün
muhtaç olan azalar›n muhtelif ve ayr› ayr› derece-i ihti-
yaçlar›na göre, Rezzak-› Hakikî’nin inayetiyle ve munta-
zam kanunlar› ile ink›sam ederler.

‹flte o zerrattan hangi zerreye bir nazar-› hikmetle bak-
san göreceksin ki, basîrâne, muntazamâne, semiâne, alî-
mâne sevk olunan o zerreye, kör ittifak, kanunsuz tesa-
düf, sa¤›r tabiat, fluursuz esbap, hiç ona kar›flamaz. Çün-
kü, her birisi unsur-u muhitten tut, tâ beden hüceyresine
kadar hangi tavra girmifl ise, o tavr›n kavanin-i muayye-
nesi ile güya ihtiyaren amel ediyor, muntazaman giriyor.
Hangi tabakaya sefer etmifl ise, öyle muntazam ad›m at›-
yor ki, bilbedahe bir Saik-i Hakîm’in emri ile gidiyor gi-
bi görünüyor. ‹flte, böyle muntazam tav›rdan tavra, taba-
kadan tabakaya, git gide hedef-i maksad›ndan ayr›lma-
yarak, tâ makam-› lây›¤›na, meselâ Tevfik’in göz be-
be¤ine emr-i Rabbanî ile girer, oturur, çal›fl›r. ‹flte bu hâl-
de, yani erzaktaki tecelli-i rububiyet gösteriyor ki, iptida 

aktâr: her taraf, her yer.
âlem: dünya.
alîmâne: bilerek.
amel: fiil, ifl.
basîrâne: görerek.
beden: vücut.
bilbedahe: apaç›k.
cemadat: cans›zlar.
derece-i ihtiyaç: ihtiyaç nispeti.
desatir-i mahsus: özel kurallar.
emr-i Rabbanî: Allah’›n emri.
erzak: yiyecek, içecek.
esbap: sebepler.
fail-i muhtar: istedi¤ini yapan,
dile¤inde serbest.
gayet: son derece.
gidiflat: ifllerin gidifl tarz›.
güya: sanki.
harekât-› muttar›da: birbirini iz-
leyen düzenli hareketler.
hedef-i maksat: ulaflmak isteni-
len hedef.
hüceyre: hücrecik, küçük hücre.
ihtiyaren: seçerek, arzusuna gö-
re.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
ink›lâbat-› acibe: hayret uyand›-
racak de¤ifliklikler.
ink›sam: bölünme.
iptida: bafllang›ç.
ittifak: birleflme, birlik.
kanun-u mahsus: özel kanun.
kavanin-i muayyene: belirli ka-
nunlar.
makam-› lây›k: lây›k oldu¤u ma-
kam.
matbah: mutfak.
mekân: yer, ikametgâh.
memur: emir ile hareket eden.
mevalide: üremekle mevcuda
kat›lma.
muhtaç: ihtiyac› olan.
muhtelif: çeflitli, farkl›.
muntazaman: düzenli olarak.
muntazamâne: düzenli flekilde.

nazar-› hikmet: varl›klardaki
anlam ve ince s›rlar› araflt›ran
bak›fl.
nizamat-› muayyen: belir-
lenmifl düzenlemeler.
Rezzak-› hakikî: gerçek r›z›k
verici olan Allah.
r›z›k: yiyecek, içecek fley,

az›k.
Saik-i Hakîm: her fleyi bir
hikmet ile sevk eden Allah.
semiâne: ifliterek.
fluur: idrak, bilinç.
tabiat: canl›-cans›z varl›klar.
tav›r: tutum, durum, vaziyet.
tecelli-i rububiyet: rububi-

yetin tecellisi.
unsur-u muhit: genifl alana
yay›lm›fl unsurlar.
vazife: görev.
zerrat: zerreler, atomlar.
zerre: maddenin en küçük
parças›, atom.
zîhayat: hayat sahibi, canl›.
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o zerreler muayyen idiler, muvazzaf idiler, o makamlar
için namzet idiler. Güya her birisinin aln›nda ve cephe-
sinde “Filân hüceyrenin r›zk› olacak” yaz›l› gibi bir intiza-
m›n vücudu, her adam›n aln›nda kalem-i kader ile r›zk›
yaz›l› oldu¤una ve r›zk› üstünde isminin yaz›l› olmas›na
iflaret eder.

Acaba mümkün müdür ki, bu derece nihayetsiz bir
kudret ve muhit bir hikmet ile rububiyet eden ve zerrat-
tan tâ seyyarata kadar bütün mevcudat› kabza-i tasarru-
funda tutmufl ve intizam ve mizan dairesinde döndüren
Sâni-i Zülcelâl, nefl’e-i uhray› yapmas›n veya yapama-
s›n?

‹flte, çok ayat-› Kur’âniye, flu hikmetli nefl’e-i ulây› na-
zar-› beflere vazediyor; haflir ve k›yametteki nefl’e-i uhra-
y› ona temsil ederek, istib’ad› izale eder.

Der: 
1 mIsône n∫shnG BÉngnÉ°nûrfnG …=/òsdG Én¡«`/«rëoj rπob Yani, “Sizi hiçten

bu derece hikmetli bir surette kim infla etmifl ise, odur ki,
sizi ahirette diriltecektir.”

Hem der ki: 
2 p¬r«n∏nY o¿nƒrgnG nƒognh o√oó«/©oj sºoK n≥r∏nÿr G GoDhnórÑnj …/òsdGnƒognh

Yani, “Sizin haflirde iadeniz, dirilmeniz, dünyadaki hilka-
tinizden daha kolay, daha rahatt›r.”

Nas›l ki bir taburun askerleri, istirahat için da¤›lsa,
sonra bir boru ile ça¤r›lsa, kolay bir surette tabur bayra-
¤› alt›nda toplanmalar›, yeniden bir tabur teflkil etmekten
çok kolay ve çok rahatt›r; öyle de, bir bedende birbiriyle 
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hikmet-i ‹lâhiye: Allah’›n her fle-
yi bir sebep ve gayeye yönelik
olarak, anlaml› ve yerli yerinde
yapmas›.
hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl.
hüceyre: hücrecik, küçük hücre.
iade: geri verme.
intizam: düzgünlük.
istib’at: uzak görme.
istirahat: dinlenme.
izale: yok etme, giderme.
kabza-i tasarruf: yönetim eli,
idaresi alt›nda olma.
kalem-i kader: kader kalemi, Al-
lah’›n olacak hâdiseleri olmadan
önce bilip yazmas›, takdir etmesi.
kudret: güç, kuvvet.
k›yamet: kâinat›n ölümü, dünya-
n›n eceli.
mahlûkat: yarat›lm›fllar, yarat›k-
lar.
makam: mevki, yer.
mevcudat: varl›klar.
mizan: denge, ölçü.
muayyen: belirli.
muhit: kuflatan, saran.
muvazzaf: vazifeli.
namzet: aday.
nazar-› befler: insanlar›n bak›fl›.
nefl’e-i uhra: ikinci dirilifl.
nefl’e-i ulâ: ilk yarat›l›fl
nihayetsiz: sonsuz.
rububiyet: Cenab-› Allah’›n her
zaman, her yerde, her mahlûka
muhtaç oldu¤u fleyleri vermesi,
terbiye ve idare etmesi.
r›z›k: yiyecek, içecek fley, az›k.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi, her fleyi sanatla yaratan
Allah.
seyyarat: gezegenler.
suret: flekil, biçim.
tabur: alaydan küçük askerî bir-
lik.
temsil: benzetme.
teflkil: flekillendirme.
vazetmek: koymak, yerlefltir-
mek.
vücut: varl›k.
zerrat: zerreler, atomlar.
zerre: maddenin en küçük parça-
s› atom.

ahiret: öbür dünya, öteki
dünya.
ayat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n

ayetleri.
beden: vücut.
cephe: yüz.

güya: sanki.
haflir: k›yametten sonra diri-
lifl.

1. Yâsin Suresi: 79.

2. Mahlûkat› önce yaratan, sonra tekrar diriltecek olan Odur ki, bu Ona daha kolayd›r. (Rum
Suresi: 27.)



imtizaç ile ünsiyet ve münasebet peyda eden zerrat-› esa-
siye, Hazret-i ‹srafil Aleyhisselâm›n Sur’u ile Hâl›k-› Zül-
celâl’in emrine “Lebbeyk” demeleri ve toplanmalar›, ak-
len birinci icattan daha kolay, daha mümkündür. Hem,
bütün zerrelerin toplanmalar›, belki lâz›m de¤il; nüveler
ve tohumlar hükmünde olan ve hadiste acbüzzenep 1 ta-
bir edilen ecza-i esasiye ve zerrat-› asliye, ikinci nefl’e için
kâfi bir esast›r, temeldir. Sâni-i Hakîm, beden-i insanîyi
onlar›n üstünde bina eder.

Üçüncü ayet olan 
2 pó«/Ñn©r∏pd mΩsÓn¶pH n∂t`HnQ Énenh gibi ayetlerin

iflaret ettikleri k›yas-› adlînin hulâsas› fludur ki:

Âlemde çok görüyoruz ki, zalim, facir, gaddar insanlar
gayet refah ve rahatla; ve mazlum ve mütedeyyin adam-
lar gayet zahmet ve zillet ile ömür geçiriyorlar. Sonra,
ölüm gelir, ikisini müsavi k›lar. E¤er flu müsavat nihayet-
siz ise, bir nihayeti yoksa, zulüm görünür. Hâlbuki, zu-
lümden tenezzühü, kâinat›n flahadetiyle sabit olan adalet
ve hikmet-i ‹lâhiye, bu zulmü hiçbir cihetle kabul etmedi-
¤inden, bilbedahe bir mecma-› aheri iktiza ederler ki; bi-
rinci, cezas›n›; ikinci, mükâfat›n› görsün. Tâ flu intizam-
s›z, periflan befler, istidad›na münasip tecziye ve mükâfat
görüp, adalet-i mahzaya medar ve hikmet-i Rabbaniye-
ye mazhar ve hikmetli mevcudat-› âlemin bir büyük kar-
defli olabilsin.

Evet, flu dâr-› dünya, beflerin ruhunda mündemiç olan
hadsiz istidatlar›n sümbüllenmesine müsait de¤ildir. De-
mek, baflka âleme gönderilecektir. Evet, insan›n cevheri 

acbüzzenep: ikinci yarat›l›fl için
çekirdek madde; bir tür genetik
flifre.
adalet: do¤ruluk, hakkaniyet.
adalet-i mahza: tam ve mükem-
mel adalet.
âlem: dünya.
aleyhisselâm: selâm onun üzeri-
ne olsun.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
beden-i insanî: insan bedeni.
befler: insan.
bilbedahe: apaç›k olarak.
Buharî: hadis imam› Muhammed
bin ‹smail Buharî (ö. 256/m. 870).
cevher: esas, maya, öz.
cihetle: sebeple, yönüyle.
dâr-› dünya: dünya hayat›.
ecza-i esasiye: as›l parçalar.
esas: as›l.
facir: günahkâr.
fiten: fitneler.
gaddar: zulüm, haks›zl›k.
gayet: son derece.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
Hâl›k-› Zülcelâl: celâl ve büyük-
lük sahibi yarat›c›.
Hazret-i ‹srafil: k›yamette Sur’a
üfürmekle görevli melek.
hikmet-i ‹lâhiye: Allah’›n her fle-
yi bir sebep ve gayeye yönelik
olarak, anlaml› ve yerli yerinde
yapmas›; Allah’›n hikmeti.
hikmet-i Rabbaniye: Cenab-›
Hakk›n hikmet dairesindeki ted-
bir, terbiye ve idaresi.
hulâsa: özet.
hüküm: hükmünde, yerinde, de-
¤erinde.
icat: var etme, yaratma.
iktiza etme: icap etme, gerekme.
imtizaç: kaynaflma.
intizam: düzgünlük.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kâfi: yeterli.
kâinat: evren, varl›klar.
k›yas-› adlî: adalet ölçüsü, k›yas-
lanarak yap›lan adalet.
lebbeyk: buyurun, emredin,
efendim.
mazhar: ayna olma, görünmesi-
ne vesile olma.
mazlum: zulme u¤ram›fl.
mecma-i aher: ahirette toplan-
ma yeri.
medar: sebep, vesile.
mevcudat-› âlem: kâinattaki var-
l›klar.
mükâfat: ödül.
münasebet: uygunluk.
münasip: uygun.
mündemiç: sakl› bulunan.
müsait: elveriflli.
müsavat: eflitlik.
müsavi: eflit, denk.
mütedeyyin: dindar, dine ba¤l›.
nefl’e: yarat›l›fl, dirilifl.
nihayet: son derece.

nihayetsiz: sonsuz.

nüve: çekirdek.

peyda: kazanma.

refah: bolluk, rahatl›k, s›k›nt›-
s›z yaflama.

sabit: tespit olunan.

Sâni-i hakîm: her fleyi sanat-
la ve hikmetle yaratan Allah.

sur: k›yamet gününde ‹sra-
fil’in çalaca¤›, üfleyece¤i boru.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
tabir: ifade.
tecziye: cezaland›rma.
tefsir: aç›klama.
tenezzüh: uzak ve temiz ol-
ma.
ünsiyet: al›flkanl›k.

zahmet: s›k›nt›.
zalim: zulmeden.
zerrat-› asliye: as›l zerreler.
zerrat-› esasiye: temel zerre-
ler, esas atomlar.
zerre: maddenin en küçük
parças›.
zillet: hakirlik, küçülme.
zulüm: haks›zl›k.

1. Buharî, Tefsir: 39; Müslim, Fiten: 141-143; Ebu Davud, Sünnet: 22; ‹bni Mâce, Züht: 32.

2. Rabbin ise, kullar›na haks›zl›k edecek de¤ildir. (Fuss›let Suresi: 46.)
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büyüktür; öyle ise ebede namzettir. Mahiyeti âliyedir; öy-
le ise, cinayeti dahi azîmdir. Sair mevcudata benzemez.
‹ntizam› da mühimdir; intizams›z olamaz, mühmel kala-
maz, abes edilmez, fenâ-i mutlak ile mahkûm olamaz,
adem-i s›rfa kaçamaz. Ona Cehennem a¤z›n› açm›fl,
bekliyor; Cennet ise a¤ufl-u nazdarânesini açm›fl, gözlü-
yor. Onuncu Sözün Üçüncü Hakikati bu ikinci misalimi-
zi gayet güzel gösterdi¤inden, burada k›sa kesiyoruz.

‹flte, misal için flu iki ayet-i kerîme gibi pek çok bera-
hin-i lâtife-i akliyeyi tazammun eden sair ayetleri dahi k›-
yas eyle, tetebbu et.

‹flte, Menabi-i Aflere ve On Medar, bir hads-i kat’î, bir
bürhan-› kat’îyi intaç ediyorlar ve o pek esasl› hads ve o
pek kuvvetli bürhan, haflir ve k›yamete dâî ve muktazi-
nin vücuduna kat’iyen delâlet ettikleri gibi, Sâni-i Zülce-
lâl’in dahi, Onuncu Sözde kat’iyen ispat edildi¤i üzere,
Hakîm, Rahîm, Hafîz, Âdil gibi ekser Esma-i Hüsnas›,
haflir ve k›yametin gelmesini ve saadet-i ebediyenin vü-
cudunu iktiza ederler ve saadet-i ebediyenin tahakkuku-
na kat’î delâlet ederler. Demek, haflir ve k›yamete muk-
tazi, o derece kuvvetlidir ki, hiçbir flek ve flüpheye medar
olamaz.

Üçüncü Esas
Fail, muktedirdir. Evet, nas›l haflrin muktazisi, flüphe-

siz mevcuttur; haflri yapacak Zat da, nihayet derecede
muktedirdir. Onun kudretinde noksan yoktur. En büyük
ve en küçük fleyler Ona nispeten birdirler. Bir bahar›
halk etmek bir çiçek kadar kolayd›r.
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haflir: Allah’›n, ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›; dirilifl.
iktiza: gerekme.
intaç: netice verme.
intizam: düzgünlük.
kat’î: kesin.
kat’iyen: kesin olarak.
kudret: güç, kuvvet.
k›yamet: kâinat›n ölümü.
k›yas: bir fleyi baflka bir fleye
benzeterek hüküm verme.
mahiyet: asl›, esas›, iç yüzü.
mahkûm: kendisine hükmolu-
nan, birinin hükmü alt›nda olan.
medar: dayanak noktas›, sebep;
kaynak.
menabi-i aflere: on kaynak.
mevcudat: yarat›lm›fl fleylerin ta-
mam›, kâinat.
misal: örnek.
muktazi: icap ettiren gerekçe.
muktedir: güçlü, kuvvetli.
mühim: önemli.
mühmel: ihmal edilmifl, b›rak›l-
m›fl.
namzet: aday.
nihayet: son.
nispeten: k›yaslayarak, ...e naza-
ran.
noksan: eksiklik.
Rahîm: sonsuz merhamet ve flef-
kat sahibi Allah.
saadet-i ebedîye: sonsuz mutlu-
luk.
sair: di¤er.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi, her fleyi sanatla yaratan
Allah.
flek: flüphe.
tahakkuk: gerçekleflme.
tazammun: içine alma.
tetebbu: etrafl›ca araflt›rma, iyice
inceleme.
vücut: varl›k.
Zat: Allah.

abes: bofl, saçma.

adem-i s›rf: yokluk, yoklu¤a
mahkûm.

Âdil: sonsuz adalet sahibi Al-
lah.

a¤ufl-u nazdarâne: nazenin
bir flekilde sarmalayan kucak.

âliye: yüksek, yüce.

ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.

ayet-i kerîme: Kur’ân’›n aye-
ti.

azîm: büyük.

berahin-i lâtife-i aklîye: akla
uyun güzel deliller, akl›n lâtif
delilleri.
bürhan: delil, kan›t.
bürhan-› kat’î: kesin delil.
cinayet: büyük suç.
dâî: sebep.
delâlet: delil olma.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
ekser: en çok.
esas: as›l.
Esma-i Hüsna: Allah’›n güzel
isimleri.
fail: ifli yapan.

fenâ-i mutlak: sonsuz yok
olufl, mutlak yok olufl.
gayet: nihayet, son derece.
hadis: sezgi, sezifl.
hads-i kat’î: kesin ve do¤ru
sezgi, bilgi.
Hafîz: her fleyi koruyan, bü-
tün özellikleriyle kaydedip
muhafaza eden Allah..
hakikat: gerçek.
Hakîm: her fleyi bir maksatla
uygun ve hikmetle yaratan,
hikmet sahibi Allah.
halk: yaratma, yarat›fl.



Evet, bir Kadîr ki, flu âlem, bütün güneflleri, y›ld›zlar›,
avalimi, zerrat›, cevahiri nihayetsiz lisanlarla Onun aza-
metine ve kudretine flahadet eder. Hiçbir vehim ve ves-
vesenin hakk› var m›d›r ki, haflr-i cismanîyi o kudretten
istib’at etsin?

Evet, bilmüflahede bir Kadîr-i Zülcelâl, flu âlem içinde,
her as›rda birer yeni ve muntazam dünyay› halk eden,
hatta her senede birer yeni seyyar, muntazam kâinat›
icat eden, hatta her günde birer yeni muntazam âlem ya-
pan, daima flu semavat ve arz yüzünde ve birbiri arkas›n-
da geçici dünyalar›, kâinatlar› kemal-i hikmet ile halk
eden, de¤ifltiren ve as›rlar ve seneler, belki günler ade-
dince muntazam âlemleri zaman ipine asan ve onunla
azamet-i kudretini gösteren ve yüz bin çeflit haflrin nak›fl-
lar›yla tezyin etti¤i koca bahar çiçe¤ini küre-i arz›n bafl›-
na bir tek çiçek gibi takan ve onunla kemal-i hikmetini,
cemal-i sanat›n› izhar eden bir Zat, “Nas›l k›yameti geti-
recek, nas›l bu dünyay› ahiretle de¤ifltirecek?” denilir
mi?

fiu Kadîr’in kemal-i kudretini ve hiçbir fley Ona a¤›r
gelmedi¤ini ve en büyük fley, en küçük fley gibi Onun
kudretine a¤›r gelmedi¤ini ve hadsiz efrat, bir tek fert gi-
bi o kudrete kolay geldi¤ini, flu ayet-i kerîme ilân ediyor:
1 mInópMGnh ¢mùrØnæ`nc s’pG rºoµoã`r©nH n’nh rºoµo≤r∏nN Éne fiu ayetin

hakikatini Onuncu Sözün Hatimesinde icmalen ve Nok-
ta risalesinde ve Yirminci Mektupta izahen beyan etmi-
fliz. fiu makam münasebetiyle üç mesele suretinde bir
parça izah ederiz.

ahiret: sonsuz hayat yurdu, öteki
dünya.
âlem: dünya, cihan.
as›r: yüz y›l.
avalim: dünyalar, âlemler.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n ayeti.
azamet: büyüklük.
azamet-i kudret: kudretin bü-
yüklü¤ü.
beyan: aç›klama.
bilmüflahede: görür flekilde.
cemal-i sanat: Cenab-› Hakk›n
mahlûkat›nda bulunan ‹lâhî sanat
güzelli¤i.
cevahir: cevherler, de¤erli tafllar.
efrat: fertler.
fert: tek, flah›s, kifli.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek.
halk etmek: yaratmak, yarat›fl.
haflir: Allah’›n, ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›.
haflr-i cismanî: cesetle dirilme.
hatime: nihayet, son söz.
icat: yoktan var etme, yaratma.
icmalen: özet olarak.
istib’at: ak›ldan uzak görme.
izah: aç›klama yapma.
izahen: aç›klayarak.
izhar: aç›¤a vurma.
Kadîr: kudret sahibi olan ve her
fleye gücü yeten Allah.
Kadîr-i Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük, haflmet ve kudret sahibi, Al-
lah.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kemal-i hikmet: tam ve eksiksiz
bir hikmet, mükemmel fayda ve
gaye.
kemal-i kudret: gücün, kudretin
mükemmelli¤i.
kudret: güç, kuvvet.
küre-i arz: dünya, yer küre.
k›yamet: kâinat›n ölümü.
lisan: dil.
makam: mevki.
mesele: bahis, konu.
muntazam: düzenli.

münasebet: uygunluk.
nak›fl: süs.
nihayetsiz: sonsuz.
semavat: semalar, gökler.

seyyar: gezici, gezen.
suret: flekil, biçim.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
tezyin: süsleme.

vehim: var say›m, kuruntu.
vesvese: flüphe.
Zat: Allah.
zerrat: zerreler, atomlar.

1. Sizin yarat›lman›z da, diriltilmeniz de, tek bir kiflinin yarat›l›p diriltilmesi gibidir. (Lokman
Suresi: 28.)
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‹flte, kudret-i ‹lâhiye, zatiyedir; öyle ise, acz tahallül
edemez. Hem, melekûtiyet-i eflyaya taallûk eder; öyle
ise, mevani tedahül edemez. Hem, nispeti, kanunîdir;
öyle ise cüz, külle müsavi gelir ve cüz’î, küllî hükmüne
geçer. ‹flte flu üç meseleyi ispat edece¤iz.

B‹R‹NC‹ MESELE: Kudret-i ezeliye, Zat-› Akdes-i ‹lâhi-
yenin lâz›me-i zaruriye-i zatiyesidir. Yani, bizzarure zat›n
lâz›mesidir; hiçbir cihet-i infikâki olamaz. Öyle ise, kud-
retin z›dd› olan acz, o kudreti istilzam eden zata bilbeda-
he ar›z olamaz. Çünkü, o hâlde cem-i z›ddeyn lâz›m ge-
lir.

Madem acz, Zata ar›z olamaz; bilbedahe, o Zat›n lâz›-
m› olan kudrete tahallül edemez.

Madem acz, kudretin içine giremez; bilbedahe, o kud-
ret-i zatiyede meratip olamaz. Çünkü, her fleyin vücut
meratibi, o fleyin z›tlar›n›n tedahülü iledir. Meselâ, hara-
retteki meratip, bürudetin tahallülü iledir; hüsündeki de-
recat, kubhun tedahülü iledir; ve hakeza, k›yas et.

Fakat, mümkinatta hakikî ve tabiî lüzum-u zatî olma-
d›¤›ndan, mümkinatta z›tlar birbirine girebilmifl, merte-
beler tevellüt ederek, ihtilâfat ile tagayyürat-› âlem nefl’et
etmifltir.

Madem ki kudret-i ezeliyede meratip olamaz; öyle ise,
makdurat dahi, bizzarure kudrete nispeti bir olur; en bü-
yük en küçü¤e müsavi ve zerreler y›ld›zlara emsal olur.
Bütün haflr-i befler bir tek nefsin ihyas› gibi, bir bahar›n 
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istilzam: gerektirme, gerekli k›l-
mak.
kanunî: kanunla ilgili.
kubuh: çirkinlik.
kudret: güç, kuvvet.
Kudret-i Ezeliye: bafl› sonu ol-
mayan sonsuz ‹lâhî kudret, kuv-
vet.
kudret-i ‹lâhiye: Allah’›n kudreti.
kudret-i zatiye: Allah’›n zat›na
ait güç ve kuvvet.
küll: bütün.
küllî: bütüne ait.
k›yas: karfl›laflt›rma, oranlama.
lâz›me-i zaruriye: ister istemez
gerekli olan, varl›¤› mecburî olan.
lüzum-u zatî: zat›n›n gereklili¤i,
varl›¤›n›n olma flart›.
makdurat: Allah’›n kudretiyle
gerçeklefltirdi¤i ifller.
melekûtiyet-i eflya: varl›klar›n
görünmeyen iç yüzü.
meratip: mertebeler, basamak-
lar.
mertebe: basamak.
mevani: mâniler, engeller.
mümkinat: imkân dahilindekiler,
olabilir fleyler; yarat›lan varl›klar.
müsavi: eflit, denk.
nefis: flah›s.
nefl’et: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
nispet: ölçü, oran.
taallûk etmek: ilgili olmak.
tabiî: normal, ola¤an.
tagayyürat-› âlem: âlemdeki de-
¤iflmeler, baflkalaflmalar.
tahallül: araya girme.
tedahül: dahil olma, iç içe girme.
tevellüt: do¤ma, do¤um.
vücut: varl›k.
zat: kifli, fert; kendi.
zatiye: kendisinden olan.
Zat-› Akdes-i ‹lâhiye: her türlü
kusur ve noksandan sonsuz dere-
ce uzak olan Zat, Allah.
zerre: maddenin en küçük parça-
s›, atom.
z›t: karfl›t.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.

ar›z: yaklaflma, iliflme.

bilbedahe: aç›k, aflikâr; apa-
ç›k olarak.

bizzarure: zarurî olarak, mec-
buren.

bürudet: so¤ukluk.

cem-i z›ddeyn: iki z›dd›n bir
araya getirilmesi.
cihet-i infikâk: ayr›lma, çö-
zülme yönü.
cüz: küçük parça.
cüz’î: parçaya ait fert.
derecat: dereceler.
emsal: benzer.

hakeza: böylece.

hakikî: gerçek.

haflr-i befler: insan›n ahirette
dirilmesi.

hüsün: güzellikler.

ihtilâfat: farkl›l›klar.

ihya: canland›rma, diriltme.



icad› bir tek çiçe¤in sun’u gibi o kudrete kolay gelir. E¤er
esbaba isnat edilse, o vakit bir tek çiçek bir bahar kadar
a¤›r olur. fiu Sözün ‹kinci Makam›n›n Dördüncü Allahü
Ekber Mertebesinin ahir f›kras›n›n hafliyesinde, hem Yir-
mi ‹kinci Sözde, hem Yirminci Mektupta ve Zeylinde is-
pat edilmifl ki: Hilkat-i eflya, Vahid-i Ehad’e verilse, bü-
tün eflya bir fley gibi kolay olur. E¤er esbaba verilse, bir
fley bütün eflya kadar külfetli, a¤›r olur.

‹K‹NC‹ MESELE K‹: Kudret melekûtiyet-i eflyaya taal-
lûk eder.

Evet, kâinat›n, âyine gibi, iki yüzü var: Biri mülk cihe-
ti ki, âyinenin renkli yüzüne benzer; di¤eri melekûtiyet
ciheti ki, âyinenin parlak yüzüne benzer.

Mülk ciheti ise, z›tlar›n cevelângâh›d›r; güzel, çirkin,
hay›r, fler, küçük, büyük, a¤›r, kolay gibi emirlerin ma-
hall-i vürududur. ‹flte flunun içindir ki, Sâni-i Zülcelâl, es-
bab-› zahirîyi, tasarrufat-› kudretine perde etmifltir; tâ
Dest-i Kudret, zahir akla göre, hasis ve nâlây›k emirlerle
bizzat mübaflereti görünmesin. Çünkü, azamet ve izzet,
öyle ister. Fakat, o vesait ve esbaba hakikî tesir verme-
mifltir; çünkü, Vahdet-i Ehadiyet öyle ister.

Melekûtiyet ciheti ise, her fleyde parlakt›r, temizdir; te-
flahhusat›n renkleri, müzahrefatlar›, ona kar›flmaz. O ci-
het, vas›tas›z kendi Hâl›k’›na müteveccihtir. Onda teret-
tüb-ü esbap, teselsül-ü ilel yoktur. Ona illiyet, malüliyet
giremez. E¤ri bü¤rüsü yoktur; mâniler müdahale ede-
mezler. Zerre, flemse kardefl olur.

ahir: son.
Allahü ekber: Allah en büyük ve
en yücedir.
âyine: ayna.
azamet: büyüklük.
bizzat: kendisi, flahsen.
cevelângâh: dolafl›lan yer, gezin-
me yeri.
cihet: yön, taraf.
Dest-i Kudret: Allah’›n ezelî gü-
cünün, kudretinin eli.
esbap: nedenler, sebepler.
esbap-› zahirî: görünürdeki se-
bepler.
f›kra: bend, madde, paragraf.
hakikî: münasip.
Hâl›k: yoktan yaratan, yarat›c›,
Allah.
hasis: adî, de¤ersiz.
hafliye: derkenar, dipnot.
hay›r: iyilik.
hilkat-i eflya: eflyan›n yarat›lma-
s›.
icat: yoktan var etme.
illiyet: hastal›k, sakatl›k.
isnat: dayanma, dayand›rma.
izzet: de¤er, fleref.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
kudret: güç, kuvvet.
külfet: zahmet, s›k›nt›.
mahall-i vürut: gelifl yeri, var›lan
nokta.
makam: yer, durak.
malüliyet: sakatl›k, hastal›k, illet-
lilik.
mâni: engel.
melekûtiyet: bir fleyin görünme-
yen iç yüzü, asl›.
melekûtiyet-i eflya: varl›klar›n
görünmeyen iç yüzü, asl›.
mertebe: derece, basamak.
mübafleret: temas.
müdahale: kar›flma, el atma.
mülk: her fleyin görünen d›fl yü-
zü.
müteveccih: yönelen.
müzahrefat: süprüntüler, çöpler.
nâlây›k: lây›k olmayan.
perde: örtü.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi, her fleyi sanatla yaratan
Allah.
sun’: yap›fl, yapma.
flems: günefl.
fler: kötülük.

taallûk: iliflik, ilgi.
tasarrufat-› kudret: Cenab-›
Allah’›n kudretinin iflleri, icra-
atlar›.
terettüb-ü esbap: sebeplerin
s›ralanmas›.
teselsül-ü ilel: sebeplerin art
arda gelmesi.

tesir: etki.
teflahhusat: flah›s hâline gir-
meler.
Vahdet-i Ehadiyet: Allah’›n
birli¤i ve tekli¤i, ehadiyetinin
tekli¤i.
Vahid-i Ehad: bir olan ve bir-
li¤i her bir fleyde tecelli eden

Allah

vas›ta: arac›.

vesait: vas›talar, araçlar.

zahir: görünen.

zerre: maddenin en küçük
parças›, atom.

zeyil: ek, ilâve.
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Elhâs›l: O kudret hem basittir, hem namütenahidir,
hem zatîdir. Mahall-i taallûk-u kudret ise, hem vas›tas›z,
hem lekesiz, hem isyans›zd›r. Öyle ise, o kudretin daire-
sinde, büyük küçü¤e karfl› tekebbürü yok; cemaat ferde
karfl› rüçhan› olamaz; küll, cüz’e nispeten, kudrete karfl›
fazla nazlanamaz.

ÜÇÜNCÜ MESELE K‹: Kudretin nispeti, kanunîdir. Ya-
ni, ço¤a aza, büyü¤e küçü¤e bir bakar. fiu mesele-i ga-
m›zay› birkaç temsil ile zihne takrip edece¤iz.

‹flte, kâinatta, fleffafiyet, mukabele, muvazene, inti-
zam, tecerrüt, itaat, birer emirdir ki, ço¤u aza, büyü¤ü
küçü¤e müsavi k›lar.

Bir inc i  Tems i l : fieffafiyet s›rr›n› gösterir. Meselâ,
flemsin feyz-i tecellisi olan timsali ve aksi, denizin yüzün-
de ve denizin her bir katresinde ayn› hüviyeti gösterir.
E¤er, küre-i arz, perdesiz günefle karfl› muhtelif cam par-
çalar›ndan mürekkep olsa, flemsin aksi her bir parçada
ve bütün zemin yüzünde müzahemetsiz, tecezzisiz, tena-
kussuz, bir olur. E¤er, faraza flems fail-i muhtar olsa idi
ve feyz-i ziyas›n›, timsal-i aksini iradesiyle verse idi, bü-
tün zemin yüzüne verdi¤i feyzi, bir zerreye verdi¤i feyiz-
den daha a¤›r olamazd›.

‹ k inc i  Tems i l : Mukabele s›rr›d›r. Meselâ, zîhayat
fertlerden, yani insanlardan terekküp eden bir daire-i
azîmenin nokta-i merkeziyesindeki ferdin elinde bir
mum ve daire-i muhitteki fertlerin ellerinde de birer âyi-
ne farz edilse, nokta-i merkeziyenin muhit âyinelerine 
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kanunî: kanuna ait.
katre: damla.
kudret: güç, kuvvet.
küll: bütün, çok.
küre-i arz: dünya, yer küre.
mahall-i taallûk-u kudret: kud-
retin iliflkili oldu¤u yer.
mesele-i gam›za: anlafl›lmas› zor
olan mesele.
muhit: kuflatan.
muhtelif: çeflitli, farkl›.
mukabele: karfl›l›k verme.
muvazene: denge.
müsavi: eflit, denk.
müzahemet: çekiflme.
namütenahi: sonsuz.
nispet: oran, ilgi.
nispeten: oranla.
nokta-i merkeziye: merkezî
nokta.
perde: örtü.
rüçhan: üstünlük.
fleffafiyet: saydaml›k, geçirgen-
lik.
flems: günefl.
takrip: yaklaflt›rma.
tecerrüt: soyutlanma.
tecezzi: parçalara ayr›lma, bölün-
me.
tekebbür: kibirlenme, büyüklük
satma.
temsil: k›yaslama tarz›nda ben-
zetme; misal getirme.
tenakus: eksilme, azalma.
terekküp: birleflme.
timsal: görüntü.
timsal-i akis: aksinin görüntüsü.
vas›ta: arac›.
zatî: kiflisel, özel.
zemin: yer, yeryüzü.
zerre: maddenin en küçük parça-
s›, atom.
zîhayat: hayat sahibi.

âyine: ayna.
aza: organlar.
cemaat: topluluk.
cüz: az, küçük.
daire-i azîme: genifl ve bü-
yük daire.
daire-i muhit: kuflat›c› daire.
elhâs›l: özetle, sözün k›sas›.

fail-i muhtar: istedi¤ini ya-
pan.
faraza: farz edelim ki.
farz: sayma, tutma.
fert: flah›s, kifli.
feyiz: bolluk, bereket.
feyz-i tecelli: tecelliden do-
¤an bereket.

feyz-i ziya: bereketli ayd›n-
l›k.
hüviyet: kimlik.
intizam: düzgünlük.
irade: istek, dileme.
itaat: boyun e¤me.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleyle-
rin tamam›.



verdi¤i feyiz ve cilve-i akis, müzahemetsiz, tecezzisiz, te-
nakussuz, nispeti birdir.

Üçüncü Tems i l : Muvazene s›rr›d›r. Meselâ, hakikî
ve hassas ve çok büyük bir mizan bulunsa, iki gözünde
iki günefl veya iki y›ld›z veya iki da¤ veya iki yumurta ve-
ya iki zerre, her hangisi bulunursa bulunsun, sarf oluna-
cak ayn› kuvvet ile o hassas azîm terazinin bir gözü gö-
¤e, biri zemine inebilir.

Dördüncü Tems i l : ‹ntizam s›rr›d›r. Meselâ, en
azîm bir gemi, en küçük bir oyuncak gibi çevrilebilir.

Befl inc i  Tems i l : Tecerrüt s›rr›d›r. Meselâ, teflahhu-
sattan mücerret bir mahiyet, bütün cüz’iyat›na, en küçü-
¤ünden en büyü¤üne, tenakus etmeden, tecezzi etme-
den, bir bakar, girer; teflahhusat-› zahiriye cihetindeki
hususiyetler, müdahale edip flafl›rtmaz, o mahiyet-i mü-
cerredin nazar›n› ta¤yir etmez. Meselâ, i¤ne gibi bir ba-
l›k, balina bal›¤› gibi, o mahiyet-i mücerredeye maliktir;
bir mikrop, bir gergedan gibi, mahiyet-i hayvaniyeyi ta-
fl›yor.

Al t ›nc ›  Tems i l : ‹taat s›rr›n› gösterir. Meselâ, bir ku-
mandan “Arfl!” emri ile bir neferi tahrik etti¤i gibi, ayn›
emir ile bir orduyu tahrik eder.

fiu temsil-i itaat s›rr›n›n hakikati fludur ki: Kâinatta,
bittecrübe, her fleyin bir nokta-i kemali vard›r. O fleyin,
o noktaya bir meyli vard›r. Muzaaf meyil, ihtiyaç olur;
muzaaf ihtiyaç, ifltiyak olur; muzaaf ifltiyak, incizap olur.

arfl emri: “haydi ileri” emri.
azîm: büyük.
bittecrübe: tecrübe ile.
cihet: yön, taraf.
cilve-i akis: yans›yan görüntü,
tecelli.
cüz’iyat: parçalar, k›s›mlar.
feyiz: bolluk, bereket.
gergedan: büyük cüsseli memeli
bir hayvan.
hakikat: gerçek.
hakikî: do¤ru.
hususiyet: özellik.
incizap: cezp edilme, kap›lma.
intizam: düzgünlük.
ifltiyak: flevklenme, afl›r› istek.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kumandan: komutan.
mahiyet: nitelik, özellik, esas.
mahiyet-i hayvaniye: hayvanî
özellikler.
mahiyet-i mücerret: soyut ma-
hiyet, özellik.
malik: sahip.
meyil: bir tarafa do¤ru e¤ilme; il-
gi, e¤ilim.
mizan: ölçü.
muvazene: denge, ölçü.
muzaaf: kat kat, katmerli.
mücerret: gözle görülmeyen, elle
tutulmayan, soyut.

müdahale: kar›flma, el atma.
müzahemet: zahmet, çekifl-
me.
nazar: göz atma, bakma, ba-
k›fl.
nefer: rütbesiz asker, er.
nispet: oran.
nokta-i kemal: kemal nokta-
s›, kusursuzluk.
sarf: harcama.

ta¤yir: baflkalaflt›rma, de¤ifl-
tirme.
tahrik: harekete geçirme.
tecerrüt: soyunma, soyutlan-
ma.
tecezzi: parçalara ayr›lma,
bölünme.
temsil: misal getirme.
temsil-i itaat: itaati gösteren
örnek.

tenakus: eksilme, azalma.

teflahhusat: flah›s hâline gir-
meler, cisimlenmeler.

teflahhusat-› zahiriye: görü-
nüflteki belirtiler, zahirî belir-
tiler.

zemin: yer.

zerre: maddenin en küçük
parças›, atom.
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Ve incizap, ifltiyak, ihtiyaç, meyil, Cenab-› Hakk›n eva-
mir-i tekviniyesinin, mahiyet-i eflya taraf›ndan birer hab-
be ve nüve-i imtisalidirler. Mümkinat mahiyetlerinin mut-
lak kemali, mutlak vücuttur; hususî kemali, istidatlar›n›
kuvveden fiile ç›karan ona mahsus bir vücuttur.

‹flte, bütün kâinat›n “Kün!” 1 emrine itaati, bir tek ne-
fer hükmünde olan bir zerrenin itaati gibidir. ‹rade-i Eze-
liyeden gelen “Kün!” emr-i ezelîsine mümkinat›n itaati
ve imtisalinde yine iradenin tecellisi olan meyil ve ihtiyaç
ve flevk ve incizap, birden, beraber mündemiçtir. Lâtif
su, nazik bir meyille, incimat emrini ald›¤› vakit demiri
parçalamas›, itaat s›rr›n›n kuvvetini gösterir.

fiu alt› temsil, hem nak›s, hem mütenahi, hem zay›f,
hem tesir-i hakikîsi yok olan mümkinat kuvvetinde ve fi-
ilinde bilmüflahede görünse, elbette hem gayrimütenahi,
hem ezelî, hem ebedî, hem bütün kâinat› adem-i s›rftan
icat eden ve bütün ukulü hayrette b›rakan, hem âsâr-›
azametiyle tecelli eden kudret-i ezeliyeye nispeten, flüp-
hesiz her fley müsavidir. Hiçbir fley Ona a¤›r gelmez.

Gaflet olunmaya, flu alt› s›rr›n küçük mizanlar›yla o
kudret tart›lmaz ve münasebete giremez. Yaln›z fehme
takrip ve istib’ad› izale için zikredilir.

Üçüncü Esas ›n Net i c e Ve Hulâsa s ›

Madem kudret-i ezeliye, gayrimütenahidir, hem Zat-›
Akdes’e lâz›me-i zaruriyedir, hem her fleyin lekesiz, per-
desiz melekûtiyet ciheti Ona müteveccihtir, hem Ona 
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gaflet: dalg›nl›k, dikkatsizlik.
gayrimütenahi: sonsuz.
habbe: tane.
hulâsa: sözün k›sas›.
hususî: özel.
icat: yoktan var etme.
imtisal: uyma, boyun e¤me.
incimat: donma, buz hâline gir-
me.
incizap: cezp edilme, kap›lma.
irade: dileme, isteme.
irade-i Ezeliye: varl›¤›n›n bafllan-
g›c› olmayan Allah’›n iradesi.
istib’at: ak›ldan uzak görme, flüp-
he.
istidat: kabiliyet, yetenek.
ifltiyak: flevklenme, afl›r› istek.
izale: giderme.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kemal: olgunluk, kusursuzluk.
kudret: güç, kuvvet.
Kudret-i Ezelî: Allah’›n ezelî kud-
reti.
kuvve: potansiyel, niyet, fikir, dü-
flünce.
kün: “ol” manas›nda emir.
lâtif: hofl, güzel.
lâz›me-i zaruriye: ister istemez
gerekli olan.
mahiyet: nitelik, özellik.
mahiyet-i eflya: eflyan›n mahiye-
ti, asl›.
mahsus: özel.
melekûtiyet: bir fleyin görünme-
yen iç yüzü, perde arkas›.
meyil: ilgi, e¤ilim.
mizan: ölçü.
mutlak: kay›ts›z, flarts›z; kesin.
mümkinat: yarat›lanlar, imkân
dahilindekiler; mümkün olanlar.
münasebet: uygunluk.
mündemiç: içine alan, içine yer-
leflen.
müsavi: eflit, denk.
mütenahi: sonlu.
müteveccih: yönelen.
nak›s: noksan, eksik.
nazik: narin, ince.
nefer: tek kifli.
netice: sonuç.
nispeten: oranla, k›yasla.
nüve-i imtisal: Cenab-› Hakk›n
kâinattaki kanunlar›na itaat et-
meyi sa¤layan, eflyan›n iç yüzün-
deki özellikler.
flevk: fliddetli arzu ve istek.
takrip: yaklaflt›rma.
tecelli: yans›ma, görünme.
temsil: k›yaslama tarz›nda ben-
zetme.
tesir-i hakikî: gerçek etki.
ukul: ak›llar.
vücut: varl›k.
Zat-› Akdes: her türlü kusur ve
noksandan uzak ve pak olan Zat;
Allah.
zerre: parça, atom.
zikir: anma.

adem-i s›rf: yokluk, yoklu¤a
mahkûm.
âsâr-› azamet: büyüklük ifla-
retleri.
bilmüflahede: görerek.
cihet: yön, taraf.

ebedî: sonu olmayan.

emr-i ezelî: Cenab-› Hakk›n
ezelî iradesine dayanan “ol”
ezelî emri.

esas: as›l.

evamir-i tekviniye: Allah’›n
kâinata koydu¤u yarat›l›fla ait
kanunlar.
ezelî: bafllang›çs›z.
fehim: anlama, anlay›fl.
fiil: ifl, olufl.

1. Ol!.



mukabildir, hem tesavi-i tarafeynden ibaret olan imkân
itibar›yla muvazenettedir, hem fleriat-› f›triye-i kübra olan
nizam-› f›trata ve kavanin-i âdetullaha mutîdir, hem mâ-
nilerden ve ayr› ayr› hususiyetlerden melekûtiyet ciheti
mücerret ve safîdir; elbette en büyük fley, en küçük fley
gibi, o kudrete ziyade nazlanmaz, mukavemet etmez.
Öyle ise, haflirde bütün zevilervah›n ihyas›, bir sine¤in
baharda ihyas›ndan daha ziyade kudrete a¤›r olmaz. Öy-

le ise, 
1 mInópMGnh ¢mùrØnæ`nc s’pG rºoµoã`r©nH n’nh rºoµo≤r∏nN Éne ferma-

n›, mübalâ¤as›zd›r, do¤rudur, hakt›r. Öyle ise, müdde-
am›z olan, Fail muktedirdir; o cihette hiçbir mâni yoktur,
kat’î bir surette tahakkuk etti.

Dördüncü Esas
Nas›l, k›yamet ve haflre muktazi var ve haflri getirecek

Fail dahi muktedirdir; öyle de, flu dünyan›n, k›yamet ve
haflre kabiliyeti vard›r. ‹flte, “fiu mahal kabildir” olan
müddeam›zda Dört Mesele vard›r:

Birincisi, flu âlem-i dünyan›n imkân-› mevtidir.

‹kincisi, o mevtin vukuudur.

Üçüncüsü, o harap olmufl, ölmüfl dünyan›n ahiret su-
retinde tamir ve dirilmesinin imkân›d›r.

Dördüncüsü, o mümkün olan tamir ve ihyan›n vuku
bulmas›d›r.

ahiret: öbür dünya.
âlem-i dünya: dünya âlemi.
cihet: yön, taraf.
fail: ifli yapan.
ferman: emir, buyruk.
harap: y›k›lm›fl olan.
haflir: ölüleri dirilifli.
hususiyet: özellik.
ibaret: oluflan.
ihya: canland›rma; diriltme, ha-
yat verme.
imkân: mümkün, olabilirlik.
imkân-› mevt: ölümün mümkün
olmas›.
kabil: olmas›  mümkün.
kabiliyet: yetenek.
kat’î: kesin.
kavanin-i âdetullah: Allah’›n kâ-
inatta yürürlükte olan kanunlar›.
kudret: güç, kuvvet.
k›yamet: kâinat›n ölümü.
mahal: yerler, mekânlar.
mâni: engel, men eden.
melekûtiyet: bir fleyin görünme-
yen iç yüzü, perde arkas›.
mevt: ölüm.
mukabil: karfl›l›k.
mukavemet: karfl› koyma.
muktazi: icap eden, gerekçe.
muktedir: gücü yeten, kuvvetli.
mutî: itaat eden, boyun e¤en.
muvazenet: denklik.
mübalâ¤a: bir ifli, bir fleyi çok bü-
yütme.
mücerret: tecrit edilmifl, madde-
den soyutlanm›fl.
müddea: iddia olunan, iddia edi-
len fley.
nizam-› f›trat: yarat›l›fltaki dü-
zen.
safî: saf olan, duru.
suret: flekil, biçim.

fleriat-› f›triye-i kübra: Al-
lah’›n yarat›l›fla koydu¤u, bü-
tün varl›klar›n tâbi oldu¤u bü-
yük kanun.

tahakkuk: gerçekleflme.
tesavi-i tarafeyn: iki taraf›n
da ayn› seviyede, eflit hâlde
bulunmas›.

vuku: meydana gelme.
zevilervah: ruh sahipleri,
canl›lar.
ziyade: çok.

1. Sizin yarat›lman›z da, diriltilmeniz de, tek bir kiflinin yarat›l›p diriltilmesi gibidir. (Lokman
Suresi: 28.)
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B‹R‹NC‹ MESELE: fiu kâinat›n mevti mümkündür. 

Çünkü, bir fley kanun-u tekâmülde dahil ise, o fleyde
alâküllihâl neflvünema vard›r. Neflvünema ve büyümek
varsa, ona alâküllihâl bir ömr-ü f›trî vard›r. Ömr-ü f›trîsi
var ise, alâküllihâl bir ecel-i f›trîsi vard›r. Gayet genifl bir
istikra ve tetebbu ile sabittir ki, öyle fleyler mevtin pen-
çesinden kendini kurtaramaz.

Evet, nas›l ki insan küçük bir âlemdir, y›k›lmaktan kur-
tulamaz; âlem dahi büyük bir insand›r, o dahi ölümün
pençesinden kurtulamaz. O da ölecek, sonra dirilecek
veya yat›p, sonra subh-u haflirle gözünü açacakt›r.

Hem, nas›l ki kâinat›n bir nüsha-i musa¤¤aras› olan
bir flecere-i zîhayat, tahrip ve inhilâlden bafl›n› kurtara-
maz; öyle de, flecere-i hilkatten teflaub etmifl olan silsile-i
kâinat tamir ve tecdit için, tahripten, da¤›lmaktan kendi-
ni kurtaramaz.

E¤er dünyan›n ecel-i f›trîsinden evvel, ‹rade-i Ezeliye-
nin izniyle, haricî bir maraz veya muharrip bir hâdise ba-
fl›na gelmezse ve onun Sâni-i Hakîm’i dahi ecel-i f›trîden
evvel onu bozmazsa, her hâlde, hatta fennî bir hesap ile,
bir gün gelecek ki:

o∫ÉnÑp÷r G GnPpGnh @ ränQnónµ r̀fG oΩƒoétædG GnPpGnh @ ränQuƒoc ¢oùrªs°ûdG GnPpG
@ ränônã`nà`rfG oÖpcGnƒnµrdG GnPpGnh @ ränôn£nØrfG oABÉnªs°ùdG GnPpG 1@ ränÒu°oS
2 @ ränôuéoa oQÉnëpÑdrG GnPpGnh manalar› ve s›rlar› Kadîr-i Eze-

lî’nin izni ile tezahür edip, o dünya olan büyük insan, 
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hâdise: vak›a, olay.
haricî: d›flar›ya ait.
inhilâl: da¤›lma, çözülme.
irade-i ezelî: ezelî olan Allah’›n
iradesi.
istikra: bir fleyin pefline düflüp
iyice araflt›rma, etrafl› bilgi edin-
me.
Kadîr-i Ezelî: her fleye gücü ye-
ten, varl›¤›n›n evveli olmayan, Al-
lah.
kâinat: evren.
kanun-u tekâmül: olgunlaflma,
mükemmelleflme kanunu.
mana: anlam.
maraz: hastal›k.
mesele: konu.
mevt: ölüm.
muharrip: harap eden, y›k›p yok
eden.
neflvünema: geliflme, olgunlafl-
ma.
nüsha-i musa¤¤ara: küçültülmüfl
örnek.
ömr-ü f›trî: Allah’›n takdir etti¤i
yaflama süresi.
pençe: el, pençe.
Sâni-i Hakîm: her fleyi sanatla ve
hikmetle yaratan Allah.
silsile-i kâinat: kâinat›n, bir zinci-
rin halkalar› gibi kademe kademe
yarat›l›fl›.
subh-u haflir: öldükten sonraki
dirilifl sabah›.
flecere-i hilkat: yarat›l›fl a¤ac›.
flecere-i zîhayat: hayat a¤ac›.
tahrip: y›kma.
tecdit: yenileme.
teflaub: flubelere, bölümlere ay-
r›lma.
tetebbu: iyice inceleme.
tezahür: ortaya ç›kma.

alâküllihâl: ister istemez.
âlem: dünya, cihan.

ecel-i f›trî: Allah taraf›ndan
tayin olunan ortalama ömür.

fennî: fenle ilgili olan.
gayet: son derece.

1. Günefl dürülüp topland›¤›, • Y›ld›zlar döküldü¤ünde, • Da¤lar yürütüldü¤ünde. (Tekvir Su-
resi: 1-3.)
2. Gök yar›ld›¤› zaman. • Y›ld›zlar saç›ld›¤› zaman. • Denizler kaynay›p birbirine kar›flt›¤› za-
man. (‹nfitar Suresi: 1-3.)



sekerata bafllay›p acip bir h›r›lt› ile ve müthifl bir savt ile
fezay› ç›nlat›p dolduracak, ba¤›r›p ölecek, sonra emr-i
‹lâhî ile dirilecektir.

‹nce remizli bir mesele: Nas›l ki, su kendi zarar›na ola-
rak incimat eder; buz, buzun zarar›na temeyyu eder; lüp,
k›flr›n zarar›na kuvvetleflir; lâf›z, mana zarar›na kal›nlafl›r;
ruh, ceset hesab›na zay›flafl›r; ceset, ruh hesab›na ince-
leflir; öyle de, âlem-i kesif olan dünya, âlem-i lâtif olan
ahiret hesab›na, hayat makinesinin ifllemesiyle fleffafla-
fl›r, lâtifleflir. Kudret-i Fât›ra, gayet hayret verici bir faali-
yetle, kesif, camit, sönmüfl, ölmüfl eczalarda nur-u haya-
t› serpmesi, bir remz-i kudrettir ki, âlem-i lâtif hesab›na
flu âlem-i kesifi nur-u hayat ile eritiyor, yand›r›yor, ›fl›k-
land›r›yor; hakikatini kuvvetlefltiriyor.

Evet, hakikat ne kadar zay›f ise de, ölmez, suret gibi
mahvolmaz; belki teflahhuslarda, suretlerde, seyrüsefer
eder. Hakikat büyür, inkiflaf eder, gittikçe genifllenir;
k›fl›r ve suret ise, eskileflir, inceleflir, parçalan›r, sabit ve
büyümüfl hakikatin kametine yak›flmak için daha güzel
olarak tazeleflir. Ziyade ve noksan noktas›nda, hakikat-
le suret, makusen mütenasiptirler. Yani, suret kal›nlafl-
t›kça, hakikat inceleflir; suret incelefltikçe, hakikat o nis-
pette kuvvet bulur. ‹flte flu kanun, kanun-u tekâmüle da-
hil olan bütün eflyaya flamildir. Demek, her hâlde bir za-
man gelecek ki, kâinat hakikat-i uzmas›n›n k›fl›r ve su-
reti olan âlem-i flahadet, Fât›r-› Zülcelâl’in izniyle par-
çalanacak, sonra daha güzel bir surette tazelenecektir;

acip: tuhaf, flafl›lacak fley.
ahiret: öbür dünya.
âlem-i kesif: yo¤un madde âle-
mi, dünya.
âlem-i lâtif: ince, fleffaf, yo¤un
olmayan âlem.
âlem-i flahadet: gözle gördü¤ü-
müz, flahit oldu¤umuz âlem,.
camit: cans›z.
ceset: beden.
ecza: cüzler parçalar.
emr-i ‹lâhî: Allah’›n emri.
Fât›r-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve benzeri olmayan fleyle-
ri yaratan Allah .
feza: uzay.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek.
hakikat-i uzma: en büyük haki-
kat.
hayret: flaflk›nl›k, flafl›rma.
incimat: donma, buz hâline gir-
me.
inkiflaf: aç›lma.
kâinat: evren.
kamet: boy, endam.
kanun-u tekâmül: ilerleme, mü-
kemmelleflme kanunu.
kesif: yo¤un.
Kudret-i Fât›ra: yarat›c› kudret,
kuvvet.
k›fl›r: kabuk.
lâf›z: söz, kelime.
lâtif: hofl, güzel.

lüp: iç, öz.
mahv: yok olma.
makusen mütenasip: ters
orant›l›.
mana: anlam.
mesele: konu.
nispet: oran.
noksan: eksiklik.

nur-u hayat: hayat›n nurlu
yüzü.

remiz: iflaret.

remz-i kudret: ‹lâhî kudreti
gösteren iflaret.

savt: ses, seda.

sekerat: ölüm an›.

seyrüsefer: gidip gelme, do-
laflma.
suret: biçim, görünüfl; flekil.
flamil: içine alan, kaplayan.
temeyyu: s›v›laflma, erime.
teflahhus: flah›slanma, cisim-
lenme.
ziyade: çok.
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1 p¢VrQn’rG nôr«nZ ¢oVrQn’rG o∫sónÑoJ nΩrƒnj s›rr› tahakkuk edecektir. Elhâ-

s›l, dünyan›n mevti mümkün, hem hiç flüphe getirmez ki
mümkündür.

‹K‹NC‹ MESELE:

Mevt-i dünyan›n vuku bulmas›d›r. fiu meseleye delil,
bütün edyan-› semaviyenin icma›d›r ve bütün f›trat-› seli-
menin flahadetidir ve flu kâinat›n bütün tahavvülât ve te-
beddülât ve tagayyürat›n›n iflaretidir; hem as›rlar, seneler
adedince zîhayat dünyalar›n ve seyyar âlemlerin, flu dün-
ya misafirhanesinde mevtleriyle, as›l dünyan›n da onlar
gibi ölmesine flahadetleridir.

fiu dünyan›n sekerat›n›, ayat-› Kur’âniyenin iflaret etti-
¤i surette tahayyül etmek istersen, bak: fiu kâinat›n ec-
zalar› dakik, ulvî bir nizam ile birbirine ba¤lanm›fl; hafî,
nazik, lâtif bir rab›ta ile tutunmufl ve o derece bir intizam
içindedir ki, e¤er ecram-› ulviyeden tek bir cirim, “Kün!”
emrine veya “Mihverinden ç›k” hitab›na mazhar olunca,
flu dünya sekerata bafllar. Y›ld›zlar çarp›flacak, ecramlar
dalgalanacak; nihayetsiz feza-i âlemde, milyonlar güllele-
ri, küreler gibi büyük toplar›n müthifl sedalar› gibi vavey-
lâya bafllar. Birbirine çarp›flarak k›v›lc›mlar saçarak, da¤-
lar uçarak, denizler yanarak, yeryüzü düzlenecek. ‹flte,
flu mevt ve sekerat ile, Kadîr-i Ezelî kâinat› çalkalar, kâ-
inat› tasfiye edip Cehennem ve Cehennemin maddeleri
bir tarafa, Cennet ve Cennetin mevadd-› münasibeleri
baflka tarafa çekilir; âlem-i ahiret tezahür eder.
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f›trat-› selime: bozulmam›fl vic-
dan, yarat›l›fl.
gülle: top mermisi.
hafî: gizli, sakl›.
hitap: konuflma, söz.
icma: fikir birli¤i.
intizam: düzgünlük.
Kadîr-i Ezelî: her fleye gücü ye-
ten, varl›¤›n›n evveli olmayan, Al-
lah.
kâinat: evren, bütün varl›klar.
kün: “ol” manas›nda emir.
küre: top, cisim.
lâtif: hofl, güzel.
mazhar: sahip olma, eriflme.
mesele: konu.
mevadd-› münasibe: Cennete
uygun maddeler.
mevt: ölüm.
mevt-i dünya: dünyan›n ölümü.
mihver: eksen, yörünge.
misafirhane: geçici bekleme yeri.
nazik: narin, ince.
nihayetsiz: sonsuz.
nizam: düzgünlük.
rab›ta: ba¤l›l›k, tutarl›l›k.
seda: ses.
sekerat: ölmek üzere olan bir ki-
flinin kendinden geçmesi; ölüm
an›.
seyyar: gezici.
suret: flekil, biçim.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
tagayyürat: baflkalaflmalar, de-
¤iflmeler.
tahakkuk: gerçekleflme.
tahavvülât: de¤iflmeler.
tasfiye: saflaflt›rma, ar›tma.
tebeddülât: de¤ifliklikler, baflka-
laflmalar.
tezahür: ortaya ç›kma, meydana
ç›kma.
ulvî: yüce.
vaveylâ: ç›¤l›k, feryat.
vuku: meydana gelme.
zîhayat: hayat sahibi.

âlem: dünya.
âlem-i ahiret: ahiret âlemi.
ayat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
ayetleri.
cirim: kütle, cisim.

dakik: ince.
delil: belge, tan›k.
ecram: gök cisimleri, kütleler.
ecram-› ulviye: y›ld›zlar ve
gezegenler.

ecza: cüzler, parçalar.
edyan-› semaviye: semavî
dinler.
elhâs›l: sonuç olarak, özetle.
feza-i âlem: feza âlemi; uzay.

1. Yeryüzünün baflka bir flekle çevrilece¤i gün... (‹brahim Suresi: 48.)



ÜÇÜNCÜ MESELE:

Ölecek âlemin dirilmesi mümkündür. Çünkü, ‹kinci
Esasta ispat edildi¤i gibi, kudrette noksan yoktur, mukta-
zi ise gayet kuvvetlidir, mesele ise mümkinattand›r.
Mümkün bir meselenin gayet kuvvetli bir muktazisi var
ise, failin kudretinde noksaniyet yok ise, ona mümkün
de¤il, belki vaki suretiyle bak›labilir.

Remiz l i  b i r  nükte : fiu kâinata dikkat edilse gö-
rünüyor ki; içinde iki unsur var ki, her tarafa uzanm›fl,
kök atm›fl. Hay›r fler, güzel çirkin, nef’, zarar, kemal nok-
san, ziya zulmet, hidayet dalâlet, nur nâr, iman küfür, ta-
at isyan, havf muhabbet gibi âsârlar›yla, meyveleriyle, flu
kâinatta, ezdat, birbiriyle çarp›fl›yor, daima tagayyür ve
tebeddülâta mazhar oluyor, baflka bir âlemin mahsulât›-
n›n tezgâh› hükmünde çarklar› dönüyor. Elbette, o iki
unsurun birbirine z›t olan dallar› ve neticeleri, ebede gi-
decek, temerküz edip birbirinden ayr›lacak; o vakit, Cen-
net-Cehennem suretinde tezahür edecektir.

Madem âlem-i beka, flu âlem-i fenâdan yap›lacakt›r;
elbette anas›r-› esasiyesi bekaya ve ebede gidecektir.
Evet, Cennet-Cehennem, flecere-i hilkatten ebed taraf›-
na uzan›p e¤ilerek giden dal›n›n iki meyvesidir ve flu sil-
sile-i kâinat›n iki neticesidir ve flu seyl-i fluunat›n iki mah-
zenidir ve ebede karfl› cereyan eden ve dalgalanan mev-
cudat›n iki havz›d›r ve lütuf ve kahr›n iki tecelligâh›d›r ki,
dest-i kudret bir hareket-i fledide ile kâinat› çalkalad›¤›
vakit, o iki havuz münasip maddelerle dolacakt›r.

âlem: dünya, cihan.
âlem-i beka: sonsuzluk âlemi,
ahiret.
âlem-i fenâ: gelip geçici, fânî
âlem.
anas›r-› esasiye: temel unsurlar,
elementler.
âsâr: eserler.
beka: kal›c›l›k, devaml›l›k.
cereyan: ak›nt›, ak›m.
çark: dönen, iflleyen fley.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lma.
dest-i kudret: kudret eli, yapabil-
me gücü.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
esas: as›l, temel.
ezdat: z›tlar, tezatlar.
fail: ifli yapan.
gayet: son derece.
hareket-i fledide: fliddetli hare-
ket.
havf: korku, korkma.
havz: havuz.
hay›r: iyilik.
hidayet: do¤ru ve hak yol.
kah›r: eziyet, cefa, zulüm.
kâinat: evren, varl›klar.
kemal: olgunluk.
kudret: güç, kuvvet.
küfür: imans›zl›k.
lütuf: hoflluk, güzellik.
mahsulât: meydana gelen, elde
edilen fleyler.
mahzen: depo.
mazhar: eriflme, sahip olma.
mesele: konu.
mevcudat: varl›klar.
muktazi: icap edici gerekçe.
mümkinat: imkân dahilindekiler,
olabilir fleyler.
münasip: uygun.
nef’: faydal›.
netice: sonuç.
noksan: eksik.
noksaniyet: eksiklik.
nur: ayd›nl›k.

nükte: ince mana.
remiz: iflaret.
seyl-i fluunat: olaylar›n ak›fl›.
silsile-i kâinat: kâinat halka-
s›, zinciri.
suret: flekil, biçim.
flecere-i hilkat: yarat›l›fl a¤a-
c›.

fler: kötülük.

tagayyür: de¤iflme, baflkalafl-
ma.

tebeddülât: de¤ifliklikler,
baflkalaflmalar.

tecelligâh: ‹lâhî kudretin gö-
ründü¤ü yer.

temerküz: merkez tutma,
merkez edinme.
unsur: bir fleyin parças›, esas,
kök; madde.
vaki: olan.
vakit: zaman.
ziya: ›fl›k.
zulmet: karanl›k.
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fiu remiz l i  nük ten in  s › r r ›  fludur  k i :
Hakîm-i Ezelî, inayet-i sermediye ve hikmet-i ezeliye-

nin iktizas› ile, flu dünyay›, tecrübeye mahal ve imtihana
meydan ve Esma-i Hüsnas›na âyine ve kalem-i kader ve
kudretine sahife olmak için yaratm›fl. Ve tecrübe ve im-
tihan ise neflvünemaya sebeptir. O neflvünema ise, isti-
datlar›n inkiflaf›na sebeptir. O inkiflaf ise, kabiliyetlerin
tezahürüne sebeptir. O kabiliyetlerin tezahürü ise haka-
ik-› nisbiyenin zuhuruna sebeptir. Hakaik-› nisbiyenin zu-
huru ise Sâni-i Zülcelâl’in Esma-i Hüsnas›n›n nukufl-u te-
celliyat›n› göstermesine ve kâinat› mektubat-› Samedâni-
ye suretine çevirmesine sebeptir. ‹flte flu s›rr-› imtihan ve
s›rr-› teklif iledir ki, ervah-› âliyenin elmas gibi cevherle-
ri, ervah-› safilenin kömür gibi maddelerinden tasaffi
eder, ayr›l›r.

‹flte, bu mezkûr s›rlar gibi daha bilmedi¤imiz çok ince,
âlî hikmetler için, âlemi bu surette irade etti¤inden, flu
âlemin tagayyür ve tahavvülünü dahi o hikmetler için ira-
de etti. Tahavvül ve tagayyür için z›tlar› birbirine hikmet-
le kar›flt›rd› ve karfl› karfl›ya getirdi. Zararlar› menfaatle-
re mezcederek, flerleri hay›rlara idhal ederek, çirkinlikle-
ri güzelliklerle cem ederek hamur gibi yo¤urarak flu kâ-
inat› tebeddül ve tagayyür kanununa ve tahavvül ve tekâ-
mül düsturuna tâbi k›ld›.

Vaktaki, meclis-i imtihan kapand›, tecrübe vakti bitti,
Esma-i Hüsna hükmünü icra etti, kalem-i kader mektu-
bat›n› tamam›yla yazd›, kudret nukufl-u sanat›n› tekmil
etti, mevcudat vezaifini ifa etti, mahlûkat hizmetlerini 
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hikmet-i ezeliye: ezelden beri
var olan ‹lâhî hikmet, s›r ve gaye.
icra: yürütme.
ifa: yerine getirme.
iktiza: icap edici gerekme.
inayet-i sermediye: Allah’›n ebe-
dî ve daimî lütuf ve yard›m›.
inkiflaf: aç›lma.
irade: dileme, isteme.
istidat: kabiliyet.
ithal: dahil etme, içine alma.
kabiliyet: yetenek.
kâinat: evren, bütün varl›klar.
kalem-i kader: Allah’›n olacak
hâdiseleri olmadan önce bilip
yazmas›, takdir etmesi.
kudret: güç, kuvvet.
mahal: yerler.
mahlûkat: yarat›lm›fllar, yarat›k-
lar.
meclis-i imtihan: imtihan mecli-
si.
mektubat: mektuplar.
mektubat-› Samedâniye: her bi-
ri Cenab-› Hakk›n birer mektubu
olan, yani onun isim ve s›fatlar›n›
anlatan varl›klar.
menfaat: fayda, kâr.
mevcudat: varl›klar.
mezcetme: katma, kar›flt›rma.
mezkûr: ad› geçen, an›lan.
neflvünema: geliflme, olgunlafl-
ma.
nukufl-u tecelliyat: ortaya ç›kan
sanatl› nak›fllar.
nükte: herkesin anlayamad›¤› in-
ce mana.
remiz: iflaret.
sahife: sayfa.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi, her fleyi sanatla yaratan
Allah.
suret: biçim, flekil.
s›rr-› imtihan: imtihan s›rr›.
s›rr-› teklif: insanlar›n dünyaya
gelip Allah taraf›ndan görevlendi-
rilmelerinin s›rr›.
tâbi: boyun e¤en.
tagayyür: de¤iflme, baflkalaflma.
tahavvül: bir hâlden baflka hâle
geçme.
tasaffi: saflaflma, durulaflma.
tebeddül: baflkalaflma, de¤iflme.
tekâmül: olgunlaflma.
tekmil: tamamlama.
tezahür: ortaya ç›kma, meydana
ç›kma.
vaktaki: ne zaman ki.
vezaif: vazifeler
zuhur: meydana ç›kma.

âlem: dünya, cihan.
âlî: yüce.
âyine: ayna.
cem: toplama, toplanma.
cevher: de¤erli tafl.
düstur: kural, prensip, esas.
elmas: çok k›ymetli bir mü-
cevher.

ervah-› âliye: yüce ruhlar.
ervah-› safile: alçak, kötü
ruhlar.
Esma-i Hüsna: Allah’›n güzel
isimleri.
hakaik-› nisbiye: ölçüye göre
olan gerçekler, nisbî hakikat-
ler.

Hakîm-i Ezelî: bafllang›c› ol-
mayan ve sonsuz hikmet sa-
hibi olan, Allah.

hay›r: iyilik.

hikmet: kâinattaki ve yarat›-
l›fltaki ‹lâhî gaye, fayda.



bitirdi, her fley manas›n› ifade etti, dünya ahiret fidanla-
r›n› yetifltirdi, zemin Sâni-i Kadîr’in bütün mu’cizat-› kud-
retini, umum havarik-› sanat›n› teflhir edip gösterdi, flu
âlem-i fenâ sermedî manzaralar› teflkil eden levhalar› za-
man fleridine takt›, o Sâni-i Zülcelâl’in hikmet-i sermedi-
yesi ve inayet-i ezeliyesi o imtihan neticelerini, o tecrü-
benin neticelerini, o Esma-i Hüsnan›n tecellilerinin haki-
katlerini, o kalem-i kader mektubat›n›n hakaik›n›, o nu-
munemisal nukufl-u sanat›n›n as›llar›n›, o vezaif-i mevcu-
dat›n faydalar›n›, gayelerini, o hidemat-› mahlûkat›n üc-
retlerini ve o kelimat-› kitab-› kâinat›n ifade ettikleri ma-
nalar›n hakikatlerini ve istidat çekirdeklerinin sümbüllen-
mesini ve bir mahkeme-i kübra açmas›n› ve dünyadan
al›nm›fl misalî manzaralar›n göstermesini ve esbab-› za-
hiriyenin perdesini y›rtmas›n› ve her fley do¤rudan do¤-
ruya Hâl›k-› Zülcelâl’ine teslim etmesi gibi hakikatleri ik-
tiza etti; ve o mezkûr hakikatleri iktiza etti¤i için kâinat›
da¤da¤a-i tagayyür ve fenâdan, tahavvül ve zevalden
kurtarmak ve ebedîlefltirmek için o z›tlar›n tasfiyesini is-
tedi ve tagayyürün esbab›n› ve ihtilâfat›n maddelerini tef-
rik etmek istedi; elbette k›yameti koparacak ve o netice-
ler için tasfiye edecek. ‹flte flu tasfiyenin neticesinde,
Cehennem, ebedî ve dehfletli bir suret al›p, taifeleri 
1 n¿ƒoepôréoŸrG Én¡tjnG nΩrƒn«rdG GhoRÉnàreGnh tehdidine mazhar olacak;

Cennet ebedî, haflmetli bir suret giyerek, ehil ve ashab›,
2 nøj/ópdÉnN Éngƒo∏oNrOÉna rºoàrÑpW rºoµr«n∏nY lΩnÓ°nS hitab›na mazhar

olacak.

ahiret: öbür dünya, öteki dünya.
âlem-i fenâ: gelip geçici.
ashap: arkadafllar, sahipler.
da¤da¤a-i tagayyür: de¤iflimle-
rin çalkant›lar›.
ebedî: sürekli, sonsuz.
ebediyen: ebedî olarak.
ehil: sahip, dost.
esbap: nedenler, sebepler.
esbap-› zahiriye: d›fl sebepler.
Esma-i Hüsna: Allah’›n güzel
isimleri.
fenâ: yok olma, yokluk.
hakikat: gerçek.
Hâl›k-› Zülcelâl: “Celâl, azamet ve
kibriya sahibi yarat›c›” anlam›nda
Allah’›n bir s›fat›.
haflmet: gösterifllilik.
havarik-i sanat: sanat harikalar›.
hidemat-› mahlûkat: yarat›klar›n
vazifeleri.
hikmet-i sermediye: sonsuza
kadar devam edecek olan ‹lâhî
hikmet ve gaye.
hitap: konuflma, söz.
ihtilâfat: ayr›l›klar, farkl›l›klar.
iktiza: gerekme.
inayet-i ezeliye: Allah’›n ezelî
yard›m›, iyili¤i.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kâinat: evren, varl›klar.
kalem-i kader: Allah’›n olacak
hâdiseleri olmadan önce bilip
yazmas›, takdir etmesi.
kelimat: kelimeler.
kitab-› kâinat: kâinat kitab›.
levha: tablo.
mahkeme-i kübra: öldükten
sonra bütün insanlar›n diriltilerek
Allah huzurunda hesaba çekile-
ce¤i mahkeme.
mana: anlam.
mazhar: eriflme, kavuflma.
mektubat: mektuplar, yaz›lar.
mezkûr: ad› geçen, an›lan.
misal: benzer.
mu’cizat-› kudret: kudret mu’ci-
zeleri.
mücrim: cürüm ifllemifl, suçlu.
netice: sonuç.
nukufl-u sanat: sanat nak›fllar›.
numunemisal: örnek gibi.
Sâni-i Kadîr: her fleye gücü yeten
ve her fleyi sanatl› yaratan Allah.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi, her fleyi sanatla yaratan
Allah.
sermedî: sürekli.
suret: flekil, biçim.
flerit: uzun ve dar yol.
tagayyür: de¤iflme, baflkalaflma.
tahavvül: de¤iflme, dönüflme.
taife: topluluk, gurup.
tasfiye: saflaflt›rma, ar›tma.
tecelli: görünme, belirme.
tefrik: ay›rma, seçme, ayr› tutma.
teflhir: gösterme, sergileme.
teflkil: flekillendirme, meydana

getirme.

umum: genel.

vezaif-i mevcudat: yarat›l-

m›fl varl›klar›n vazifeleri.

zemin: yer.

zeval: yok olma, ölüm.

1. Bugün sizler ayr›l›n, ey mücrimler! (Yâsin Suresi: 59.)
2. Size selâm olsun, buraya tertemiz geldiniz. Ebediyen kalmak üzere Cennete girin. (Zümer
Suresi: 73.)
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Yirmi Sekizinci Sözün Birinci Makam›n›n ‹kinci Su-
alinde ispat edildi¤i gibi, Hakîm-i Ezelî, flu iki hanenin se-
kenelerine, kudret-i kâmilesiyle ebedî ve sabit bir vücut
verir ki, hiç inhilâl ve tagayyüre ve ihtiyarl›¤a ve ink›raza
maruz kalmazlar. Çünkü, ink›raza sebebiyet veren tagay-
yürün esbab› bulunmaz.

DÖRDÜNCÜ MESELE:

fiu mümkün, vaki olacakt›r. Evet, dünya, öldükten
sonra ahiret olarak diriltilecektir. Dünya harap edildikten
sonra, o dünyay› yapan Zat, yine daha güzel bir surette
onu tamir edecek, ahiretten bir menzil yapacakt›r. fiuna
delil, baflta Kur’ân-› Kerîm binler berahin-i akliyeyi tazam-
mun eden umum ayat›yla ve bütün kütüb-ü semaviye
bunda müttefik bulundu¤u gibi; Zat-› Zülcelâl’in evsaf-›
celâliyesi ve evsaf-› cemaliyesi ve Esma-i Hüsnas›, bunun
vukuuna kat’î surette delâlet ederler; ve enbiyaya gön-
derdi¤i bütün semavî fermanlar› ile k›yameti ve haflrin
icad›n› vaat etmifl. ‹flte madem vaat etmifl; elbette yapa-
cakt›r. Onuncu Sözün Sekizinci Hakikatine müracaat et.

Hem, baflta Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesse-
lâm›n bin mu’cizat›n›n kuvveti ile, bütün enbiya ve mür-
selînin ve evliya ve s›dd›kînin vukuunda müttefik olup,
haber verdikleri gibi; flu kâinat, bütün ayat-› tekviniyesiy-
le vukuundan haber veriyor.

Elhâs › l : Onuncu Söz bütün hakaik›yla, Yirmi Seki-
zinci Söz ‹kinci Makam›nda Lâsiyyemalardaki bütün be-
rahiniyle, gurup etmifl güneflin sabahleyin yeniden tulû 
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evsaf-› celâliye: Cenab-› Hakk›n
büyüklük vas›flar›, Celâl ismine
ait vas›flar›.
evsaf-› cemaliye: Cenab-› Hakk›n
güzellik vas›flar›.
ferman: emir, buyruk.
hakaik: gerçekler.
hakikat: gerçek.
Hakîm-i Ezelî: bafllang›c› olma-
yan ve sonsuz hikmet sahibi Al-
lah.
hane: ev.
harap: y›k›lm›fl, eskimifl.
haflir: ölülerin dirilifli.
icat: yoktan var etme.
inhilâl: da¤›lma.
ink›raz: da¤›l›p yok olma.
kâinat: evren.
kat’î: kesin.
kudret-i kâmile: tam ve noksan-
s›z kudret, kuvvet.
kütüb-ü semaviye: Allah’›n gön-
derdi¤i kutsal kitaplar: Tevrat, Ze-
bur, ‹ncil ve Kur’ân-› Kerîm.
k›yamet: kâinat›n ölümü.
makam: mevki, konum.
menzil: yer.
mesele: konu.
mu’cizat: mu’cizeler.
Muhammed-i Arabî: Araplar›n
içinden ç›kan Peygamberimiz.
müracaat: baflvurma.
müttefik: birleflen, anlaflan; bir-
leflmifl, fikirce beraber olan.
sekene: oturan, yerli.
semavî: Allah taraf›ndan olan, ‹lâ-
hî.
sual: soru.
suret: flekil, biçim.
s›dd›kîn: do¤ru sözlü olanlar.
tagayyür: de¤iflme.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma.
tulû: do¤ma, do¤ufl.
umum: genel.
vaat: söz verme
vaki: olacak.
vuku: olma, meydana gelme.
vücut: varl›k.
Zat: Allah.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
ve haflmet sahibi olan zat, Allah.

ahiret: öbür dünya, öteki
dünya.
aleyhissalâtü vesselâm: sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun.
ayat: ayetler.
ayat-› tekviniye: kâinatta
yarat›lan varl›klar›n Cenab-›

Hakk›n varl›k ve birli¤ine olan
iflaretleri.

berahin: deliller.

berahin-i akliye: aklî deliller.

delâlet: delil olma, gösterme.

ebedî: sürekli, daimî.

elhâs›l: sonuç olarak.

enbiya: nebîler, peygamber-
ler.

esbap: nedenler, sebepler.

Esma-i Hüsna: Allah’›n güzel
isimleri.

evliya: Allah dostlar›.



edece¤i derecesinde bir kat’iyetle göstermifltir ki, hayat-›
dünyeviyenin gurubundan sonra flems-i hakikat hayat-›
uhreviye suretinde ç›kacakt›r.

‹flte, bafltan buraya kadar beyanat›m›z ism-i Ha-
kîm’den istimdat ve feyz-i Kur’ân’dan istifade suretinde,
kalbi kabule, nefsi teslime, akl› iknaa ihzar için, Dört
Esas söyledik. Fakat, biz neyiz ki, buna dair söz söyleye-
ce¤iz? As›l flu dünyan›n Sahibi, flu kâinat›n Hâl›k›, flu
mevcudat›n Maliki ne söylüyor, onu dinlemeliyiz. Mülk
sahibi söz söylerken, baflkalar›n›n ne haddi var ki, fuzu-
liyâne kar›fls›n?

‹flte, o Sâni-i Hakîm, dünya mescidinde ve arz mekte-
binde, as›rlar arkas›nda oturan taifelerin umum saflar›na
hitaben irad etti¤i hutbe-i ezeliyesinde, kâinat› zelzeleye
veren,

@ Én¡ndÉn≤rKnG ¢oVrQn’rG pânLnôrNnGnh @ Én¡ndGnõrdpR o¢VrQn’rG pândpõrdoR GnPpG
n∂sHnQ s¿nÉpH @ ÉngnQÉnÑrNnG oçuónëoJ mòpÄnerƒnj @ Én¡ndÉne o¿Én°ùrfp’rG n∫Énbnh
rønªna @ rºo¡ndÉnªrYnG Grhnôo«pd ÉkJÉnà°rTnG o¢SÉsædG oQoór°ünj mòpÄnerƒnj @ Én¡nd ≈'MrhnG
1 o√nônj Gvôn°T mIsQnP n∫Én≤rãpe rπnªr©nj rønenh @ o√nônj Gkôr«nN mIsQnP n∫Én≤rãpe rπnªr©nj
ve bütün mahlûkat› neflelendiren, flevke getiren,

røpe …/ôrénJ mäÉsæ`nL rºo¡nd s¿nG pänÉp◊És°üdG Gƒo∏pªnYnh Gƒoæne'G nøj/òsdGpôu°ûnH nh
…/òsdG Gnò'g GƒodÉnb ÉkbrRpQ mInônªnK røpe Én¡ræpe GƒobpRoQ Énªs∏ òc oQÉn¡rfn’rG Én¡pàrënJ

arz: yer, dünya.
as›r: yüzy›l.
beyanat: aç›klamalar.
feyz-i Kur’ân: Kur’ân’›n feyzi, be-
reketi.
fuzuliyâne: lüzumsuz, bofluna.
Hâl›k: yoktan yaratan, yarat›c›;
Allah.
had: s›n›r, güç, kuvvet.
hayat-› dünyeviye: dünyaya ait
olan hayat.
hayat-› uhreviye: uhrevî hayat,
ahirete ait olan hayat.
hitaben: hitap ederek.
hutbe-i ezeliye: Allah’›n insanla-
ra ve cinlere bir hutbesi olan
Kur’ân.
ihzar: haz›rlama.
irad: sunma, söyleme.
ism-i Hakîm: Cenab-› Hakk›n hik-
metle, faydalar› takip ederek ifl
gören manas›ndaki ismi.
istifade: yararlanma.
istimdat: yard›ma ça¤›rma.
kâinat: evren.
kat’iyet: kesinlik.
mahlûkat: yarat›lm›fllar, yarat›k-
lar.
malik: sahip.
mektep: okul.
mescit: namaz k›l›nacak yer, ca-
mi.
mevcudat: varl›klar.
mükâfat: ödül.
mülk: mal.
nefis: kendisi.
Rab: yaratan, büyüten, terbiye
eden Allah.
Sâni-i Hakîm: her fleyi sanatla ve

hikmetle yaratan Allah.
suret: flekil, biçim.
flems-i hakikat: hakikat gü-
nefli.

flevk: arzu, afl›r› istek ve he-
ves.
taife: topluluk.
umum: genel.

zelzele: yer sars›nt›s›, dep-
rem.
zerre: maddenin en küçük
parças›, molekül, atom.

1. Ne zaman ki yer müthifl bir sars›nt›yla sars›l›r. • Ve yeryüzü bütün a¤›rl›klar›n› d›flar› ç›ka-
r›r. • Ve insan “Ne oluyor buna?” der. • O gün yeryüzü, üzerinde bulunan herkesin ne ifl yap-
t›¤›n› haber verir. • Çünkü Rabbin ona konuflmas›n› emretmifltir. • O gün insanlar yapt›klar›-
n›n karfl›l›¤›n› görmek için hesap yerinden bölük bölük dönerler. • Kim zerre kadar bir iyilik
yaparsa, onun mükâfat›n› görür. • Kim zerre kadar bir kötülük yaparsa onun cezas›n› görür.
(Zilzal Suresi: 1-8.)
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Én¡«/a rºognh lInôs¡n£oe lêGnhrRnG BÉn¡«/a rºo¡ndnh Ék¡pHÉn°ûnàoe /¬pHGƒoJoGnh oπrÑnb røpe ÉnærbpRoQ
1

@ n¿hoópdÉnN gibi binler fermanlar›, Malikü’l-Mülk’ten, Sa-

hib-i Dünya ve Ahiret’ten dinlemeliyiz, “Amenna ve sad-
dakna” demeliyiz.

2 oº«/µn`◊r G oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG BÉ'ænàrªs∏nY É ne s’pG BÉ'ænd nºr∏pY n’ n∂nfÉnërÑ°oS
3 ÉnfrÉn£rNnG rhnG BÉnæ«°/ùnf r¿pG BÉnfròpNnCGƒoJ n’ Énæs`HnQ

nâr«s∏°nU Énªnc mósªnëoe Énfpóu«°nS p∫'G ='¤nYnh mósªnëoe Énfpóu«°nS '¤nY uπn°U sºo¡s∏dnG
4 ló«/éne ló«/ªnM n∂sfpG nº«/g'ôrHpG =Énfpóu«°nS p∫'G ='¤nYnh nº«/g'ôrHpG =Énfpóu«°nS '¤nY

®
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âl: aile.
amenna ve saddakna: inand›k
ve tasdik ettik.
ebedî: sürekli.
ferman: emir, buyruk.
hamd: methetme, övme, yücelt-
me.
Hamîd: dünya ve ahirette hamde
lây›k olan Allah.
hikmet: kâinatta ve yarat›l›fltaki
‹lâhî gaye, fayda.
kusur: eksiklik, noksan.
Malikülmülk: mülkün sahibi.
Mecîd: flan ve fleref sahibi.
noksan: eksiklik.
Rab: yaratan, büyüten, terbiye
eden Allah.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
ba¤›fllama, flefkat gösterme.
r›z›k: yiyecek, içecek fley, az›k.
sahib-i dünya ve ahiret: dünya
ve ahiretin sahibi.
tenzih: her türlü eksik ve nok-
sandan uzak ve yüce tutma.

1. ‹man eden ve güzel ifller yapanlar› müjdele: Altlar›ndan ›rmaklar akan Cennetler onlar›nd›r.
O Cennetlerden r›z›k olarak bir meyve yediklerinde, “Bu daha önce yedi¤imiz r›z›ktand›r” der-
ler. R›z›klar› dünyadakine benzer flekilde kendilerine sunulur. Orada onlar için tertemiz efller
vard›r. Onlar orada ebedî olarak kalacaklard›r. (Bakara Suresi: 25.)

2. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize ö¤retti¤inden baflka bilgimiz yoktur. Sen
her fleyi hakk›yla bilir, her ifli hikmetle yapars›n. (Bakara Suresi: 32.)

3. Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya düfler de bir kusur ifllersek bizi onunla hesaba çekme.
(Bakara Suresi: 286.)

4. Allah’›m, Efendimiz ‹brahim’e rahmet etti¤in gibi, Efendimiz Muhammed’e ve Efendimiz
Muhammed’in Âline rahmet eyle. fiüphesiz Sen her türlü hamd ve övgüye lây›k Hamîd ve
sonsuz büyüklük sahibi Mecîd’sin.



TILSIM-I KÂ‹NATI KEfiFEDEN KUR’ÂN-I HAKÎM’‹N
MÜH‹M B‹R TILSIMINI HALLEDEN

Otuzuncu Söz
Ene ve zerre’den ibaret bir elif, bir nokta’d›r.

fiu Söz ‹ki Maksatt›r. Birinci Maksat ene’nin mahiyet ve
neticesinden, ‹kinci Maksat zerre’nin hareket ve

vazifesinden bahseder.

Birinci Maksat
W

r¿nG nør«nHnÉna p∫ÉnÑp÷r Gnh ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG n¤nY nánfÉnen’rG Énæ°rVnônY ÉsfpG
1 @k’ƒo¡nL Ékeƒo∏nX n¿Énc o¬sfpG o¿É°nùrfp’rG Én¡n∏nªnMnh Én¡ræpe nør≤nØ°rTnGnh Én¡nær∏pªrënj

fiu ayetin büyük hazinesinden tek bir cevherine iflaret
edece¤iz. fiöyle ki:

Gök, zemin, da¤, tahammülünden çekindi¤i ve kork-
tu¤u emanetin müteaddit vücuhundan bir ferdi, bir veç-
hi, “ene”dir. Evet, “ene” zaman-› Âdem’den flimdiye ka-
dar âlem-i insaniyetin etraf›na dal budak salan nuranî bir
flecere-i Tuba ile, müthifl bir flecere-i Zakkumun çekirde-
¤idir. fiu azîm hakikate giriflmeden evvel, o hakikatin 

âlem-i insaniyet: insanl›k dünya-
s›.
azîm: büyük.
cevher: as›l, temel, öz.
elif: yokluk ile varl›k aras› bir çiz-
gi, Kur’ân alfabesinin ilk harfi.
emanet: baflka varl›klar›n yük-
lenmekten çekindi¤i, fakat insa-
n›n yüklendi¤i ‹lâhî görevler. isti-
kamet üzere bulunmak.
ene: benlik, ben.
fert: kifli, birey.
hakikat: gerçek.
hareket: k›m›ldama.
hazine: çok de¤erli fleyler.
keflfetmek: gizli bir hakikati orta-
ya ç›karmak.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
mahiyet: nitelik, özellik, esas.
maksat: amaç, gaye.
mühim: önemli.
müteaddit: ayr› ayr›, çok.
müthifl: dehflet veren, korkutan.
netice: sonuç.
nuranî: ayd›nl›k, nurlu.
flecere-i Tuba: Cennetteki iyilik
a¤ac›.
flecere-i zakkum: Cehennemdeki
kötülük a¤ac›, Zakkum a¤ac›.
tahammül: yüklenme.
t›ls›m: gizli kalm›fl esrarl› fley.
t›ls›m-› kâinat: kâinat›n s›rr›, gi-
zemi.
vazife: görev.
vecih: yön.
vücuh: yönler, cihetler.
zaman-› Âdem: Hz. Âdem döne-
mi, insanl›¤›n ilk devirleri.
zerre: atom, maddenin en küçük
parças›.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • Biz emaneti göklere, yere ve da¤lara teklif ettik;
hepsi de onu yüklenmekten kaç›nd›lar ve ondan korktular. ‹nsan ise onu yüklendi. Gerçek-
ten insan çok zalim, çok cahildir. (Ahzab Suresi: 72.)
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Türkçe olarak telif edil-
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fehmini teshil edecek bir mukaddime beyan ederiz. fiöy-
le ki:

“Ene,” künuz-u mahfiye olan esma-i ‹lâhiyenin anah-
tar› oldu¤u gibi, kâinat›n t›ls›m-› mu¤lâk›n›n dahi anahta-
r› olarak bir muamma-i müflkülküflad›r, bir t›ls›m-› hayret-
fezad›r. O “ene,” mahiyetinin bilinmesiyle, o garip mu-
amma, o acip t›ls›m olan “ene” aç›l›r ve kâinat t›ls›m›n›
ve âlem-i vücubun künuzunu dahi açar.

fiu meseleye dair fiemme isminde bir risale-i Arabi-
yemde flöyle bahsetmifliz ki:

Âlemin miftah› insan›n elindedir ve nefsine tak›lm›flt›r.
Kâinat kap›lar› zahiren aç›k görünürken, hakikaten ka-
pal›d›r. Cenab-› Hak, emanet cihetiyle insana “ene” na-
m›nda öyle bir miftah vermifl ki, âlemin bütün kap›lar›n›
açar; ve öyle t›ls›ml› bir “enaniyet” vermifl ki, Hallâk-›
Kâinat›n künuz-u mahfiyesini onun ile keflfeder. Fakat
“ene” kendisi de gayet mu¤lâk bir muamma ve aç›lmas›
müflkül bir t›ls›md›r. E¤er onun hakikî mahiyeti ve s›rr-›
hilkati bilinse, kendisi aç›ld›¤› gibi, kâinat dahi aç›l›r. fiöy-
le ki:

Sâni-i Hakîm, insan›n eline, emanet olarak, rububiye-
tinin s›fât ve fluunat›n›n hakikatlerini gösterecek, tan›tt›-
racak, iflarat ve numuneleri cami bir “ene” vermifltir; tâ
ki, o “ene” bir vahid-i k›yasî olup, evsaf-› rububiyet ve flu-
unat-› ulûhiyet bilinsin. Fakat vahid-i k›yasî, bir mevcud-u
hakikî olmak lâz›m de¤il. Belki, hendesedeki farazî hat-
lar gibi, farz ve tevehhümle bir vahid-i k›yasî teflkil edile-
bilir. ‹lim ve tahakkukla hakikî vücudu lâz›m de¤ildir.
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kat insan›n yüklendi¤i ‹lâhî görev-
ler.
enaniyet: benlik taslama.
ene: ben, benlik; benlik duygusu.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n güzel
isimleri.
evsaf-› rububiyet: yüce Allah’›n
mahlûkat› yaratma, yaflatma, ter-
biye etme gibi vas›flar›.
farazî: hayalî, var say›lan.
farz etme: var sayma.
fehim: anlama ve kavrama.
hakikat: gerçek.
hakikî: gerçek.
Hallâk-› Kâinat: Kâinat›n Yarat›-
c›s›.
hat: çizgiler.
hendese: geometri.
iflarat: alâmetler, iflaretler.
kâinat: evren, tüm yarat›lm›fllar.
keflfetmek: açmak, ortaya ç›kar-
mak.
künuz: hazineler.
künuz-u mahfiye: gizli hazineler.
mahiyet: bir fleyin hakikati, ger-
çe¤i.
mevcud-u hakikî: gerçek varl›k.
miftah: anahtar.
muamma: anlafl›lmas› ve çözül-
mesi güç olan s›r; görünmeyen,
gizli s›r.
muamma-i müflkülküfla: anlafl›l-
mas› zor olan bilmece.
mu¤lâk: kapal›.
mukaddime: bafllang›ç.
müflkül: zor.
nam: isim.
nefis: insan›n bedensel varl›¤›, öz
benli¤i, kendisi.
numune: örnek.
risale-i Arabiye: Arapça küçük
broflür, mektup.
rububiyet: Allah’›n yaratmas›,
yaflatmas› ve terbiye etmesi.
Sâni-i Hakîm: her fleyi hikmetle
ve sanatla yaratan Allah.
s›fât: vas›flar, özellikler.
s›rr-› hilkat: yarat›l›fl amac› ve
s›rr›.
fiemme: Üstat Bediüzzaman’›n
bir eseri.
fluunat: emirler, kas›tlar, talepler.
fluunat-› ulûhiyet: Allah’›n yüce-
li¤inin, büyüklü¤ünün tezahürü
olan emir ve fiilleri.
tahakkuk: gerçekleflme.
teshil: kolayl›k.
tevehhüm: zannetmek, var say-
mak.
t›ls›m: s›r, gizem.
t›ls›m-› hayretfeza: hayret verici
s›r.
t›ls›m-› mu¤lâk: anlafl›lmas› zor
olan s›rlar, gizemler.
vahid-i k›yasî: ölçü birimi.
vücut: varl›k.
zahiren: görünüflte.

acip: hayret veren, flafl›rtan.
âlem: varl›klar› içine alan
dünya; varl›klar›n bulundu¤u
ortam.
âlem-i vücup: Allah’›n zat›,

isimleri ve s›fatlar›n› ifade
eden âlem.
beyan: aç›klama, izah etme.
cami: kapsayan.
Cenab-› Hak: her fleyin haki-

katinin kayna¤› olan yüce zat.
Allah.
cihet: yön.
emanet: baflka varl›klar›n
yüklenmekten çekindi¤i, fa-



Sua l : Niçin Cenab-› Hakk›n s›fât ve esmas›n›n mari-
feti, “enaniyet”e ba¤l›d›r?

Elcevap : Çünkü, mutlak ve muhit bir fleyin hududu
ve nihayeti olmad›¤› için, ona bir flekil verilmez ve üstü-
ne bir suret ve bir taayyün vermek için hükmedilmez,
mahiyeti ne oldu¤u anlafl›lmaz. Meselâ, zulmetsiz daimî
bir ziya, bilinmez ve hissedilmez. Ne vakit hakikî veya
vehmî bir karanl›k ile bir hat çekilse, o vakit bilinir.

‹flte, Cenab-› Hakk›n, ilim ve kudret, Hakîm ve Rahîm
gibi s›fât ve esmas› muhit, hudutsuz, fleriksiz oldu¤u için,
onlara hükmedilmez ve ne olduklar› bilinmez ve hisso-
lunmaz. Öyle ise, hakikî nihayet ve hadleri olmad›¤›n-
dan, farazî ve vehmî bir haddi çizmek lâz›m geliyor. Onu
da “enaniyet” yapar. Kendinde bir rububiyet-i mevhu-
me, bir malikiyet, bir kudret, bir ilim tasavvur eder, bir
had çizer, onunla muhit s›fatlara bir hadd-i mevhum va-
zeder. “Buraya kadar benim, ondan sonra Onundur” di-
ye bir taksimat yapar. Kendindeki ölçücüklerle onlar›n
mahiyetini yavafl yavafl anlar.

Meselâ, daire-i mülkünde mevhum rububiyetiyle, da-
ire-i mümkinatta Hâl›k’›n›n rububiyetini anlar. Ve zahir
malikiyetiyle, Hâl›k’›n›n hakikî malikiyetini fehmeder ve
“Bu haneye malik oldu¤um gibi, Hâl›k da flu kâinat›n
malikidir” der. Ve cüz’î ilmiyle Onun ilmini fehmeder. Ve
kisbî sanatç›¤›yla O Sâni-i Zülcelâl’in ibda-i sanat›n› an-
lar. Meselâ, “Ben flu evi nas›l yapt›m ve tanzim ettim; öy-
le de, flu dünya hanesini birisi yapm›fl ve tanzim etmifl” 

cüz’î ilim: az›c›k bilgi.
daimî: sürekli, devaml›.
daire-i mülk: tasarruf edebilece-
¤i mülkü.
daire-i mümkinat: olabilirlik da-
iresi, akl›n imkân›nda olan yerler.
enaniyet: benlik.
esma: isimler.
farazî: hayalî, var say›lan.
fehmetmek: anlamak.
had: s›n›r.
hadd-i mevhum: hayali bir s›n›r
koyma.
hakikî: gerçek.
Hakîm: her fleyi hikmetle yara-
tan Allah.
Hâl›k: her fleyi yoktan yaratan
Allah.
hane: ev.
hat: çizgi.
hudut: s›n›rlar.
hükmetmek: karar vermek.
ibda-i sanat: benzersiz güzellikte
sanat eseri meydana getirme.
ilim: bilgi.
kisbi: ferdi çal›flma ürünü.
kudret: güç, kuvvet; iktidar.
mahiyet: bir fleyin ne oldu¤u, iç
yüzü asl›, esas›, hakikati.
malik: sahip.
malikiyet: sahip ve hâkim olma;
sahibiyet.
marifet: tan›ma, bilme.
mevhum: gerçekte var olmad›¤›
hâlde var say›lan.
muhit: ihata eden, kuflatan; ihata
etme, kuflatma.
mutlak: kay›ts›z, s›n›rs›z.
nihayet: s›n›r, son.
Rahîm: rahmeti her fleyi kuflatan,
sonsuz flefkat ve merhamet sahi-
bi Allah.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n her
zaman ve her yerde her mahlûka
muhtaç oldu¤u fleyleri vermesi,

terbiye etme ve beslemesi.
rububiyet-i mevhume: ha-
yali bir rububiyet.
Sâni-i Zülcelâl: kudret ve
azamet sahibi yarat›c› sanat-
kâr olan Allah.
sual: soru.
suret: flekil, biçim, görünüfl.

s›fât: vas›flar, özellikler.
flerik: ortak, yard›mc›.
taayyün: görünme, belirlen-
me.
taksimat: bölmeler, paylafl-
t›rmalar.
tanzim etmek: düzenlemek.
tasavvur: düflünme, hayal

etme.
vazetmek: bir fleyin yerine
baflka bir fley koyma.
vehmî: var say›lan, olmad›¤›
hâlde var kabul edilen.
zahirî: görünüflte.
ziya: ›fl›k.
zulmet: karanl›k.
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der. Ve hakeza, bütün s›fât ve fluunat-› ‹lâhiyeyi bir dere-
ce bildirecek, gösterecek binler esrarl› ahval ve s›fât ve
hissiyat, “ene”de münderiçtir.

Demek, “ene” âyinemisal ve vahid-i k›yasî ve alet-i in-
kiflaf ve mana-i harfî gibi, manas› kendinde olmayan ve
baflkas›n›n manas›n› gösteren, vücud-u insaniyetin kal›n
ipinden fluurlu bir tel ve mahiyet-i befleriyenin hullesin-
den ince bir ip ve flahsiyet-i âdemiyetin kitab›ndan bir
elif’tir ki, o elif’in iki “yüzü” var.

Biri hayra ve vücuda bakar. O yüz ile yaln›z feyze ka-
bildir. Vereni kabul eder; kendi icat edemez. O yüzde fa-
il de¤il; icattan eli k›sad›r.

Bir yüzü de flerre bakar ve ademe gider. fiu yüzde o
faildir, fiil sahibidir.

Hem, onun mahiyeti, harfiyedir; baflkas›n›n manas›n›
gösterir. Rububiyeti hayaliyedir. Vücudu o kadar zay›f ve
incedir ki, bizzat kendinde hiçbir fleye tahammül edemez
ve yüklenemez. Belki, eflyan›n derecat ve miktarlar›n›
bildiren mizanülhararet ve mizanülhava gibi mizanlar
nev’inden bir mizand›r ki, Vacibü’l-Vücud’un mutlak ve
muhit ve hudutsuz s›fât›n› bildiren bir mizand›r.

‹flte, mahiyetini flu tarzda bilen ve iz’an eden ve ona

göre hareket eden, 
1 Én¡«scnR røne nín∏ranG rónb beflaretinde dahil

olur. Emaneti bihakk›n eda eder ve o ene’nin dürbünüy-
le, kâinat ne oldu¤unu ve ne vazife gördü¤ünü görür. Ve
afakî malûmat nefse geldi¤i vakit, ene’de bir musadd›k 
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emanet: baflka varl›klar›n yük-
lenmekten çekindi¤i, fakat insa-
n›n yüklendi¤i ‹lâhî görevler.
ene: benlik; ben duygusu.
esrar: s›rlar.
fail: ifli yapan; yap›c›, usta.
feyiz: ihsan, ba¤›fl, kerem.
feyze kabil olma: iyili¤i, hayr› ka-
bul edebilen.
fiil: yap›lan ifl.
hakeza: bunun gibi.
harfiye: kendi bafl›na bir anlam
ifade etmeme.
hayaliye: hayalî.
hay›r: iyilik.
hissiyat: hisler, duygular.
hudut: s›n›r.
hulle: elbise.
icat: var etme, yoktan vücuda ç›-
karma, yaratma.
iz’an: basiret, anlay›fl.
kâinat: evren, yarat›lm›fllar›n tü-
mü.
mahiyet: bir fleyin iç yüzü, asl›,
esas› hakikati.
mahiyet-i befleriye: insanl›¤›n
gerçek yüzü, insanl›k gerçe¤i.
malûmat: bilgi.
mana-i harfi: bir fleyin kendisini
de¤il de sanatkâr›n›, ustas›n›, sa-
hibini bilip tan›tan mana.
mizan: ölçü, terazi.
mizanülhararet: termometre.
mizanülhava: barometre.
muhit: kapsaml›, her taraf› kufla-
tan.
musadd›k: tasdik edici, do¤rula-
y›c›.
mutlak: kay›ts›z, s›n›rs›z.
münderiç: içine konulmufl, yer-
lefltirilmifl.
nefis: kiflinin kendisi.
nevi: çeflit.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n her
zaman ve her yerde her mahlûka
muhtaç oldu¤u fleyleri vermesi,
terbiye etmesi ve beslemesi.
s›fât: vas›flar, özellikler.
flahsiyet-i âdemiyet: insan›n
gerçekte olan, yarat›l›fl amac›na
uygun varl›¤›, âdemî kimlik.
fler: kötülük.
fluunat-› ‹lâhiye: Allah’›n hiç kim-
senin benzerini yapamayaca¤› fi-
illeri, iflleri.
fluur: anlay›fl, ak›l ve idrak.
tahammül: katlanma, yüklenme.
tarz: biçim, flekil.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zorunlu
olan, var olmak için hiç bir sebe-
be ihtiyac› bulunmayan Allah.
vahid-i k›yasî: ölçü birimi.
vücud-u insaniyet: insan›n vücu-
du, varl›¤›.
vücut: var olma; varl›k.

adem: yokluk.
afakî: haricî, d›flar›dan gelen.
ahval: hâller.
alet-i inkiflaf: gelifltirilebilen
alet, keflif cihaz›.

âyine-i misal: ayna gibi.
beflaret: müjde.
bihakk›n: hakk›yla.
dahil: içine girme.
derecat: dereceler, mertebe-

ler.
dürbün: uza¤› gösteren alet.
eda: yerine getirme.
elif: yokluktan varl›¤a geçilen
hat.

1. Nefsini günahlardan ar›nd›ran kurtulufla ermifltir. (fiems Suresi: 9.)



görür; o ulûm, nur ve hikmet olarak kal›r, zulmet ve abe-
siyete ink›lâp etmez.

Vaktaki ene, vazifesini flu suretle ifa etti; vahid-i k›yasî
olan mevhum rububiyetini ve farazî malikiyetini terk

eder, 
1 n¿ƒo©nLrôoJ p¬r«ndpGnh oºrµo◊r G o¬ndnh oórªn◊r G o¬ndnh o∂r∏oŸrG o¬nd der, haki-

kî ubudiyetini tak›n›r, makam-› ahsen-i takvime ç›kar.

E¤er o ene, hikmet-i hilkatini unutup, vazife-i f›triyesi-
ni terk ederek kendine mana-i ismiyle baksa, kendini
malik itikat etse, o vakit emanete h›yanet eder, 
2 Én¡«s°SnO røne nÜÉnN rónbnh alt›nda dahil olur. ‹flte, bütün flirkle-

ri ve flerleri ve dalâletleri tevlit eden enaniyet’in flu cihe-
tindendir ki, semavat ve arz ve cibal tedehhüfl etmifller,
farazî bir flirkten korkmufllar.

Evet, ene ince bir elif, bir tel, farazî bir hat iken, ma-
hiyeti bilinmezse, tesettür topra¤› alt›nda neflvünema bu-
lur, gittikçe kal›nlafl›r, vücud-u insan›n her taraf›na yay›-
l›r, koca bir ejderha gibi, vücud-u insan› bel’ eder. Bütün
o insan, bütün letaifiyle âdeta ene olur. Sonra, nev’in
enaniyet’i de bir asabiyet-i nev’iye ve milliye cihetiyle o
enaniyet’e kuvvet verip, o ene, o enaniyet-i nev’iyeye is-
tinat ederek, fleytan gibi, Sâni-i Zülcelâl’in evamirine
karfl› mübareze eder. Sonra, k›yas-› binnefs suretiyle her-
kesi, hatta her fleyi kendine k›yas edip, Cenab-› Hakk›n
mülkünü onlara ve esbaba taksim eder; gayet azîm bir

flirke düfler, 
3 lº«/¶nY lºr∏o¶nd n∑röuûdG s¿pG mealini gösterir.

abesiyet: faydas›z ve gayesiz
olufl; gereksiz fleyler.
arz: yer yüzü.
asabiyet-i nev’iye ve milliye:
kendi milletini tutma ve taraftar
olma, millî ›rkç›l›k.
azîm: büyük.
bel’ etme: yutma.
cibal: da¤lar.
cihet: yön.
dahil olma: içine girme, kat›lma..
dalâlet: do¤ru yoldan ayr›lmak.
emanet: baflka varl›klar›n yük-
lenmekten çekindi¤i, fakat insa-
n›n yüklendi¤i istikamet üzere
bulunmak; ‹lâhî görevler.
enaniyet: benlik, gurur.
enaniyet-i nev’iye: millî ›rkç›l›k,
taraftarlar›n›n enaniyet ve guru-
ru.
ene: ben, benlik.
esbap: sebepler.
evamir: emirler.
farazî: var say›lm›fl; varsay›m; ha-
yali.
gayet: oldukça.
hakikî: gerçek.
hat: çizgi.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, anlaml›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›.
hikmet-i hilkat: yarat›l›fl amac›.
h›yanet: hainlik yapma.
ifa: yerine getirme.
ink›lâp: dönüflme.
istinat: dayanma
itikat: inanç.
k›yas: karfl›laflt›rma, benzetme.
k›yas-› binnefs: kendine k›yasla-
ma.
letaif: insan›n mahiyetindeki ince
duygular.
mahiyet: sonuç.
makam-› ahsen-i takvim: yarat›-
l›fl›n en güzel k›vam›nda olma de-
recesi.
malik: sahip
malikiyet: sahiplik.
mana-i isim: bir fleyin bizzat ken-
disine bakan ve kendisini tan›tan
manas›.
mevhum: gerçekte var olmad›¤›
hâlde var say›lan.
mübareze: karfl› ç›kma.
neflvünema: büyütüp geliflme.
nev’: tür.
nur: ›fl›k, ayd›nl›k.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n her
zaman ve her yerde her mahlûka
muhtaç oldu¤u fleyleri vermesi,
terbiye ve beslemesi.
Sâni-i Zülcelâl: celâl sahibi yüce
yarat›c›.
semavat: gökler.
suret: biçim; flekil.
fler: kötülük, günah.

flirk: Allah’a efl, ortak koflma;
küfür.

taksim: bölme.

tedehhüfl: dehflete düflme,
dehflete kap›lma, korkma,
ürkme.

tesettür: örtünme, gizlenme.
tevlit: do¤urma.
ubudiyet: kulluk.
ulûm: do¤rulu¤u ispat edil-
mifl bilgiler.
vahid-i k›yasî: ölçü.

vaktaki: ne vakit ki, ne za-
man ki.
vazife-i f›triye: yarat›l›fla uy-
gun görev.
vücud-u insan: insan vücudu.
zulmet: karanl›k.

1. Mülk Onun, hamd Onun, hüküm Onundur ve Ona döndürüleceksiniz.

2. Nefsini günaha dald›ran da hüsrana u¤ram›flt›r. (fiems Suresi: 10.)

3. Muhakkak ki flirk pek büyük bir zulümdür. (Lokman Suresi: 13.)
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Evet, nas›l mirî mal›ndan k›rk paray› çalan bir adam,
bütün haz›r arkadafllar›na birer dirhem almas›n› kabul ile
hazmedebilir; öyle de, “Kendime malikim” diyen adam,
“Her fley kendine maliktir” demeye ve itikat etmeye
mecburdur.

‹flte, “ene” flu hainâne vaziyetinde iken, cehl-i mutlak-
tad›r. Binler fünunu bilse de, cehl-i mürekkeple bir echel-
dir. Çünkü, duygular›, efkârlar›, kâinat›n envar-› marife-
tini getirdi¤i vakit, nefsinde onu tasdik edecek, ›fl›kland›-
racak ve idame edecek bir madde bulmad›¤› için, söner-
ler. Gelen her fley, nefsindeki renkler ile boyalan›r.
Mahz-› hikmet gelse, nefsinde abesiyet-i mutlaka sureti-
ni al›r. Çünkü, flu hâldeki “ene”nin rengi, flirk ve ta’tîldir,
Allah’› inkârd›r. Bütün kâinat parlak ayetlerle dolsa, o
“ene”deki karanl›kl› bir nokta, onlar› nazarda söndürür,
göstermez. On Birinci Sözde, mahiyet-i insaniyenin ve
mahiyet-i insaniyedeki “enaniyet”in, mana-i harfî cihe-
tiyle ne kadar hassas bir mizan ve do¤ru bir mikyas ve
muhit bir fihriste ve mükemmel bir harita ve cami bir âyi-
ne ve kâinata güzel bir takvim, bir ruzname oldu¤u, ga-
yet kat’î bir surette tafsil edilmifltir. Ona müracaat edil-
sin. O Sözdeki tafsilâta iktifaen k›sa keserek, mukaddi-
meye nihayet verdik. E¤er mukaddimeyi anlad›nsa, gel,
hakikate giriyoruz.

‹flte, bak: Âlem-i insaniyette, zaman-› Âdem’den flim-
diye kadar iki cereyan-› azîm, iki silsile-i efkâr, her taraf-
ta ve her tabaka-i insaniyede dal budak salm›fl. ‹ki flece-
re-i azîme hükmünde, biri silsile-i nübüvvet ve diyanet, 
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mahz-› hikmet: tamam›yla hik-
met.
malik: sahip.
mana-i harfi: bir fleyin kendisini
de¤il de esas sanatkâr›n›, ustas›-
n›, sahibini bilip tan›tan mana.
mecbur: yükümlü.
mikyas: ölçü, k›yas edecek, ölçe-
cek alet, ölçek.
mirî mal: devlet mal›.
mizan: terazi, ölçü.
muhit: her fleyi kuflatan.
mukaddime: bafllang›ç, girifl.
müracaat: baflvurma.
nefis: kendi.
ruzname: her fleyi kaydeden
günlük, gündem, takvim.
silsile-i efkâr: fikirler zinciri, ak›-
m›.
silsile-i nübüvvet ve diyanet:
din ve peygamberlik zinciri.
suret: biçim.
flecere-i azîme: büyümeye de-
vam eden büyük bir a¤aç.
flirk: Allah’a ortak koflmak.
ta’tîl: Allah’› ve s›fatlar›n› inkâr.
tabaka-i insaniye: insan gruplar›,
s›n›flar›.
tafsil: ayr›nt›l› olarak aç›klama.
tafsilât: detayl› bilgi, ayr›nt›lar.
takvim: program.
tasdik: kabul etme.
zaman-› Âdem: Hz. Âdem zama-
n›ndan bu güne.

abesiyet-i mutlaka: tama-
m›yla lüzumsuzluk.
âlem-i insaniyet: insanl›k
âlemi.
ayet: delil, alâmet.
cami’: genifl, kapsaml›.
cehl-i mutlak: gerçek ceha-
let.
cehl-i mürekkep: katmerli
cehalet.
cereyan-› azîm: büyük bir
ak›m.

cihet: yön.
dirhem: yaklafl›k olarak üç
grama denk bir a¤›rl›k ölçüsü.
echel: koyu cahil.
efkâr: fikirler.
ene: ben, benlik.
envar-› marifet: Allah’› tan›-
maktan kaynaklanan nurlar.
fihriste: indeks, içindekiler.
fünun: fennî bilimler.
hainâne: haince.
hakikat: gerçek.

hassas: duyarl›.
hazmetmek: özümsemek,
sindirmek.
hükmünde: de¤erinde.
idame: devam ettirme.
iktifaen: yeterli bularak.
inkâr: inanmama, reddetme.
itikat: inanma, inanç.
kâinat: evren, tüm varl›klar.
kat’î: kesin.
mahiyet-i insaniye: insan›n
mahiyeti, asl› ve donan›m›.



di¤eri silsile-i felsefe ve hikmet, gelmifl, gidiyor. Her ne
vakit o iki silsile imtizaç ve ittihat etmifl ise, yani silsile-i
felsefe silsile-i diyanete dehalet edip itaat ederek hizmet
etmiflse, âlem-i insaniyet parlak bir surette, bir saadet,
bir hayat-› içtimaiye geçirmifltir. Ne vakit ayr› gitmifller
ise, bütün hay›r ve nur, silsile-i nübüvvet ve diyanet etra-
f›na toplanm›fl ve flerler ve dalâletler felsefe silsilesinin
etraf›na cem olmufltur. fiimdi flu iki silsilenin menfleleri-
ni, esaslar›n› bulmal›y›z.

‹flte, diyanet silsilesine itaat etmeyen silsile-i felsefe ki,
bir flecere-i zakkum suretini al›p, flirk ve dalâlet zulüma-
t›n› etraf›na da¤›t›r. Hatta, kuvve-i akliye dal›nda, dehriy-
yun, maddiyyun, tabiiyyun meyvelerini befler akl›n›n eli-
ne vermifl. Ve kuvve-i gadabiye dal›nda Nemrutlar›, Fira-
vunlar›, fieddatlar› (HAfi‹YE) beflerin bafl›na atm›fl. Ve kuv-
ve-i fleheviye-i behimiye dal›nda âliheleri, sanemleri ve
ulûhiyet dava edenleri semere vermifl, yetifltirmifl. O fle-
cere-i zakkumun menflei ile, silsile-i nübüvvetin—ki, bir
flecere-i tuba-i ubudiyet hükmünde bulunan o silsilenin—
küre-i zeminin ba¤›nda mübarek dallar›, kuvve-i akliye
dal›nda enbiya ve mürselîn ve evliya ve s›dd›kîn meyve-
lerini yetifltirdi¤i gibi, kuvve-i dafia dal›nda âdil hâkimle-
ri, melek gibi melikler meyvesini veren ve kuvve-i cazibe 

âdil: adaletli.
âlem-i insaniyet: insanl›k âlemi.
âlihe: ilâh olarak kabul edilen ka-
d›n tanr›çalar.
behimiye: hayvanl›¤a ait.
befler: insan.
cem’: toplama.
dafia: zararl› fleyleri reddetme.
dalâlet: do¤ru çizgiden ayr›lma;
hak yoldan sapma.
dava: iddia.
dâye: dad›, sütanne.
dehalet etmek: s›¤›nmak, tâbi ol-
mak.
dehriyyun: âlemin ezelî ve ebedî
oldu¤unu iddia edip ahireti inkâr
eden dalâlet f›rkas›.
diyanet: din.
enbiya: peygamberler.
esaslar: prensipler.
esnam: putlar, sanemler.
evliya: Allah’›n dostlar›.
felsefe silsilesi: felsefe zinciri.
felsefe-i tabiiye: tabiatç› felsefe.
Firavun: Hz. Mûsa’y› öldürmek is-
teyen M›s›r kral›.
hâkim: hükmeden.
hayat-› içtimaiye: toplum hayat›.
hay›r ve nur: iyilik ve ayd›nl›k.
hükmünde: de¤erinde.
imtizaç: kaynaflma.
ittihat: birleflme.
kuvve-i akliye: ak›l duygusu; ak›l
gücü.
kuvve-i cazibe: faydal› fleyleri
cezp etme duygusu.
kuvve-i dafia: zararl› fleyleri red-
detme duygusu.
kuvve-i gadabiye: insan›n öfke
gücü.
kuvve-i fleheviye ve behimiye:
hayvanî istek ve arzulara ait duy-
gu.
kuvve-i fleheviye: flehvet duygu-
su.
küre-i zemin: yer küre, yeryüzü.
maddiyyun: maddeye ezeliyet
veren maddeci materyalistler.
melik: hükümdar.

menfle: kaynak, kök.
musallat: sataflma, rahats›z
etme.
mürselîn: Allah’›n insanlar
için seçti¤i.
Nemrut: Hz. ‹brahim’i atefle
atan Babil’in zalim kral›.
saadet: mutluluk.
sanem: put.
semere: meyve, netice.
s›dd›kîn: do¤rulukta Allah’›n
r›zas›na ulaflanlar.
silsile: zincir.
silsile-i diyanet: din zinciri.

silsile-i felsefe ve hikmet:
hikmet ve felsefe zinciri.

silsile-i felsefe: felsefe zinciri.

silsile-i nübüvvet ve diya-
net: din ve peygamberlik zin-
ciri.

silsile-i nübüvvet: peygam-
berlik zinciri.

suret: biçim.

flecere-i Tuba: Cennetteki
Tuba a¤ac›.

flecere-i tuba-i ubudiyet:
kullu¤un nurlu tuba a¤ac›.

flecere-i zakkum: Cehen-
nemdeki zakkum a¤ac›.
fieddat: Yemen’deki Âd Kav-
minin zalim hükümdar›.
fler: kötülük.
flirk: ortak koflma.
tabiiyyun: tabiatç›lar, tabiat›
yarat›c› kabul edenler.
telâkki: zannedilen.
tevlit: do¤urma.
ubudiyet: kulluk.
ulûhiyet: idarecilik davas›;
ilâhl›k, tanr›l›k.
zulümat: karanl›klar.
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HAfi‹YE: Evet, Nemrutlar›, Firavunlar› yetifltiren ve dâyelik edip emziren
eski M›s›r ve Babil’in, ya sihir derecesine ç›km›fl, veyahut hususî oldu¤u
için etraf›nda sihir telâkki edilen eski felsefeleri oldu¤u gibi, âliheleri eski
Yunan kafas›nda yerlefltiren ve esnam› tevlit eden felsefe-i tabiiye batak-
l›¤›d›r. Evet, tabiat›n perdesi ile Allah’›n nurunu görmeyen insan, her fle-
ye bir ulûhiyet verip, kendi bafl›na musallat eder.



dal›nda hüsnüsîret ve ismetli cemal-i suret ve sahavet ve
keremnamdarlar meyvesini yetifltiren ve befler nas›l flu
kâinat›n en mükemmel bir meyvesi oldu¤unu gösteren o
flecerenin menflei ile beraber, ene’nin iki cihetindedir. O
iki flecereye menfle ve medar, esasl› bir çekirdek olarak
ene’nin iki veçhini beyan edece¤iz. fiöyle ki:

Ene’nin bir veçhini nübüvvet tutmufl gidiyor, di¤er veç-
hini felsefe tutmufl geliyor.

Nübüvvetin veçhi olan birinci vecih ubudiyet-i mah-
zan›n menfleidir. Yani, ene kendini abd bilir; baflkas›na
hizmet eder, anlar. Mahiyeti, harfiyedir; yani baflkas›n›n
manas›n› tafl›yor fehmeder. Vücudu, tebeîdir; yani, bafl-
ka birisinin vücudu ile kaim ve icad›yla sabittir itikat eder.
Malikiyeti, vehmiyedir; yani, kendi Malik’inin izni ile sû-
rî, muvakkat bir malikiyeti vard›r bilir. Hakikati, z›lliyedir;
yani, hak ve vacip bir hakikatin cilvesini tafl›yan mümkin
ve miskin bir z›lldir. Vazifesi ise kendi Hâl›k’›n›n s›fât ve
fluunat›na mikyas ve mizan olarak, fluurkârâne bir hiz-
mettir.

‹flte, enbiya ve enbiya silsilesindeki asfiya ve evliya,
ene’ye flu vecihle bakm›fllar, böyle görmüfller, hakikati
anlam›fllar. Bütün mülkü Malikü’l-Mülk’e teslim etmifller
ve hükmetmifller ki, o Malik-i Zülcelâl’in ne mülkünde,
ne rububiyetinde, ne ulûhiyetinde flerik ve naziri yoktur,
muin ve vezire muhtaç de¤il. Her fleyin anahtar› Onun
elindedir; her fleye kadir-i mutlakt›r. Esbap bir perde-i za-
hiriyedir; tabiat bir fleriat-› f›triyesidir ve kanunlar›n›n bir
mecmuas›d›r ve kudretinin bir mistar›d›r.
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olan Allah.
malikiyet: sahiplik.
Malikü’l-Mülk: mülkün hakikî sa-
hibi olan Allah.
mecmua: toplan›p biriktirilmifl,
tertip ve tanzim edilmifl fleylerin
hepsi..
medar: kaynak.
menfle’: kaynak, kök.
mikyas: ölçüler, k›yaslamalar.
miskin: zay›f.
mistar: cetvel, bir fleyi ölçmeye
yarayan alet.
mizan: terazi.
muin: yard›mc›.
muvakkat: az bir zamanla s›n›rl›,
geçici.
mükemmel: en olgun, en kâmil.
mülk: sahip olunan ve hükmedi-
len fley.
mümkün: varl›¤› ile yoklu¤u im-
kân dairesinde olup, Allah’›n var
etmesine ba¤l› olan, ‹lâhî tercih
ile meydana gelen her fley.
nazir: benzersiz.
nübüvvet: peygamberlik.
perde-i zahiriye: görünen sebep-
ler.
rububiyet: mahlûkat› yaratan,
hâlden hâle r›z›kla geçirerek ter-
biye eden Allah.
sabit: duran, do¤rulu¤u ispatlan-
m›fl.
sahavet: cömertlik.
silsile: zincir.
sûrî: geçici.
s›fât: vas›flar, özellikler.
fleriat-› f›triye: yarat›c›n›n koy-
du¤u kurallar.
flerik: yard›mc› ve ortak edin-
mek.
fluunat: ifl ve ifllemler, fonksiyon-
lar, fiiller.
fluurkârâne: bilerek, anlayarak.
tabiat: maddede hükmeden ka-
nunlar, canl› cans›z varl›klar.
tebeî: kastî olmayan, tâbi olarak
baflkas›n›n vücuduyla kaim olan,
ba¤›ms›z olmay›p baflkas›na ba¤-
l›.
ubudiyet-i mahza: tam ve ger-
çek kulluk.
ulûhiyet: her fleyi en mükemmel
flekilde idare ve tasarruf etme,
ilâhl›k.
vacip: zorunlu, gerekli.
vecih: yön; yüz.
vehim: olmad›¤› hâlde var zan-
netme.
vezir: ifl orta¤›, iflleri idarede yar-
d›mc› olan.
vücut: varl›k.
z›ll: gölge.
z›lliye: gölge olma.

abd: kul.
asfiya: ilim ve ibadetle yüce-
li¤e ulaflanlar.
befler: insan.
beyan: ifade, aç›klama.
cemal-i suret: d›fla yans›yan
güzellik.
cihet: yön.
cilve: görüntü, yans›ma.
enbiya: peygamberler.
ene: ben, benlik.
esbap: sebepler.
evliya: Allah’›n sevgisini ka-
zananlar, Allah dostlar›.

fehmetmek: anlamak.
hak: do¤ru.
hakikat: gerçek.
Hâl›k: yaratan Allah.
harfiye: tek bafl›na bir mana-
s› olmay›p baflkas›n›n mana-
s›n› gösteren; sahibini tan›t-
mak için olan.
hükmetmek: karar vermek.
hüsnüsîret: manevî, ruhî gü-
zellik.
icat: var etme, yaratma.
ismet: günahlardan sak›nma,
günahs›zl›k.

itikat: inanmak, inanç.
Kadir-i Mutlak: güç ve kud-
reti s›n›rs›z olup her fleyi ya-
pan Allah.
kaim: ayakta durabilen.
kâinat: evren, tüm yarat›l-
m›fllar.
keremnamdar: cömertlikle
meflhur olan.
kudret: güç, kuvvet.
mahiyet: özellik, nitelik.
malik: sahip.
Malik-i Zülcelâl: her fleye
hükmeden her fleyin sahibi



‹flte, flu parlak nuranî, güzel yüz, hayattar ve manidar
bir çekirdek hükmüne geçmifl ki; Hâl›k-› Zülcelâl, bir fle-
cere-i tuba-i ubudiyeti, ondan halk etmifltir ki, onun mü-
barek dallar› âlem-i befleriyetin her taraf›n› nuranî mey-
velerle tezyin etmifltir. Bütün zaman-› mazideki zulümat›
da¤›t›p, o uzun zaman-› mazi felsefenin gördü¤ü gibi bir
mezar-› ekber, bir ademistan olmad›¤›n›, belki istikbale
ve saadet-i ebediyeye atlamak için ervah-› âfilîne bir me-
dar-› envar ve muhtelif basamakl› bir mirac-› münevver
ve a¤›r yüklerini b›rakan ve serbest kalan ve dünyadan
göçüp giden ruhlar›n nuranî bir nuristan› ve bir bostan›
oldu¤unu gösterir.

‹kinci vecih ise, felsefe tutmufltur. Felsefe ise, ene’ye
mana-i ismiyle bakm›fl. Yani, “Kendi kendine delâlet
eder” der; manas› kendindedir, kendi hesab›na çal›fl›r,
hükmeder. Vücudu aslî, zatî oldu¤unu telâkki eder. Yani,
“Zat›nda bizzat bir vücudu vard›r” der; bir hakk-› hayat›
var, daire-i tasarrufunda hakikî maliktir zu’meder. Onu
bir hakikat-i sabite zanneder. Vazifesini, hubb-u zat›ndan
nefl’et eden bir tekemmül-ü zatî oldu¤unu bilir ve hake-
za, çok esasat-› fasideye mesleklerini bina etmifller.

O esasat ne kadar esass›z ve çürük oldu¤unu sair risa-
lelerimde ve bilhassa Sözlerde, hususan On ‹kinci ve Yir-
mi Beflinci Sözlerde kat’î ispat etmifliz. Hatta, silsile-i fel-
sefenin en mükemmel fertleri ve o silsilenin dâhîleri olan
Eflâtun ve Aristo, ‹bni Sina ve Farabî gibi adamlar, “‹nsa-
niyetin gayetülgayat›, teflebbüh-ü bilvacip’tir, yani Vaci-
bü’l-Vücud’a benzemektir” deyip, firavunâne bir hüküm 

ademistan: yokluk, hiçlik yeri.
âlem-i befleriyet: insanl›k âlemi.
Aristo: (MÖ: 384-245) Eflâtun’un
talebesi. Felsefeyi sistemlefltiren
filozof.
aslî: en evvelki, bir fleyin kendisi
ile ilgili olan, katma olmayan.
bina etmek: yapmak, üzerine
kurmak.
dâhî: harika zekâ ve anlay›fl sahi-
bi.
daire-i tasarruf: idare ve hük-
metti¤i yerler.
delâlet: iflaret, delil olma.
Eflâtun: (MÖ: 429-347) Yunan filo-
zofu, Socrates’›n talebesi.
ene: ben, benlik.
ervah-› âfilîn: fânî, gelip geçici
ruhlar, ölümlü ruhlar.
esasat: esaslar, prensipler.
esasat-› faside: bozuk prensipler,
yanl›fla götüren esaslar.
esass›z: temelsiz.
Farabî: (MS: 870-950) Aristo’nun
takipçisi olan ‹slâm bilgini.
fert: kifli.
Firavunâne: Firavun gibi.
gayetülgayat: as›l amaç, nihaî
gaye.
hakeza: bunun gibi.
hakikat-i sabite: de¤iflmez ger-
çek.
hakikî: gerçek.
hakk-› hayat: hayat hakk›n› iste-
di¤i gibi kullanma.
halk etmek: yaratmak.
Hâl›k-› Zülcelâl: kudret ve aza-
met sahibi yarat›c› Allah.
hayattar: canl›.
hubb-u zat: kendi flahs›n› sevme.
hususan: bilhassa, özellikle.
hüküm: de¤er; karar verme.
‹bni Sina: (MS: 950-1008) Eflâ-
tun’un mesle¤ini takip eden filo-
zof ve bilgin.
ispat: kan›tlama.
istikbal: gelecek.
kat’î: kesin.
malik: sahip.
mana-i isim: bir fleyin bizzat ken-
disine bakan ve kendisini tan›tan
manas›.
manidar: anlaml›.
medar-› envar: nurlanmaya se-
bep ve vas›ta.
meslek: yol, sistem.
mezar-› ekber: büyük mezar.
mirac-› münevver: nurlu miraç.
muhtelif: pek çok, ayr› ayr›.
mükemmel: tam, en olgun.
nefl’et etmek: do¤mak, meydana
gelmek, yetiflmek.
nuranî: nurlu.
nuristan: nur memleketi.

saadet-i ebediye: ebedî hu-
zur ve saadet.
sair: di¤er.
silsile: zincir
silsile-i felsefe: felsefe mes-
le¤i, zinciri, ak›m›.
flecere-i tuba-i ubudiyet:
kullu¤un kökleri Cennette
dallar› dünyada olan ibadet

a¤ac›.
tekemmül-ü zatî: kendi ken-
dine geliflen, olgunlaflan.
telâkki: zannetme.
teflebbüh-ü bilvacip: Yüce
Allah’a benzemek anlam›nda
bir felsefî tabir.
tezyin: süsleme.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî

ve vacip olan, baflkas›na
muhtaç olmayan Allah.
vecih: yön.
vücut: var olma.
zaman-› mazi: geçmifl za-
man.
zatî: kendine ait.
zulümat: karanl›k.
zu’m: zan.
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vermifller ve enaniyet’i kamç›lay›p, flirk derelerinde ser-
best koflturarak, esbapperest, sanemperest, tabiatpe-
rest, nücumperest gibi çok enva-› flirk taifelerine meydan
açm›fllar. ‹nsaniyetin esas›nda münderiç olan acz ve za-
af, fakr ve ihtiyaç, naks ve kusur kap›lar›n› kapay›p, ubu-
diyetin yolunu seddetmifller. Tabiata saplan›p, flirkten ta-
mamen ç›kamay›p, flükrün genifl kap›s›n› bulamam›fllar.

Nübüvvet ise, “Gaye-i insaniyet ve vazife-i befleriyet,
ahlâk-› ‹lâhiye ile ve secaya-i hasene ile tahallûk etmekle
beraber aczini bilip kudret-i ‹lâhiyeye iltica, zaaf›n› görüp
kuvvet-i ‹lâhiyeye istinat, fakr›n› görüp rahmet-i ‹lâhiye-
ye itimat, ihtiyac›n› görüp g›nâ-i ‹lâhiyeden istimdat, ku-
surunu görüp aff-› ‹lâhîye isti¤far, naks›n› görüp kemal-i
‹lâhîye tesbihhan olmakt›r” diye, ubudiyetkârâne hük-
metmifller.

‹flte, diyanete itaat etmeyen felsefenin böyle yolu fla-
fl›rd›¤› içindir ki, ene kendi dizginini eline alm›fl, dalâletin
her bir nev’ine koflmufl. ‹flte flu vecihteki ene’nin bafl› üs-
tünde bir flecere-i zakkum neflvünema bulup âlem-i insa-
niyetin yar›s›ndan fazlas›n› kaplam›fl.

‹flte, o flecerenin kuvve-i fleheviye-i behimiye dal›nda
beflerin enzar›na verdi¤i meyveler ise, esnamlar ve âlihe-
lerdir. Çünkü, felsefenin esas›nda, kuvvet müstahsendir;
hatta, “Elhükmü lilgalip,” bir düsturudur. “Galebe eden-
de bir kuvvet var”; “Kuvvette hak vard›r” der. (HAfi‹YE) Zul-
mü manen alk›fllam›fl, zalimleri teflci etmifltir ve cebbar-
lar› ulûhiyet davas›na sevk etmifltir.
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haddinden fazla vas›talara tesir
veren; putperest.
esnam: putlar.
fakr: fakirlik; ihtiyaç.
gaye-i insaniyet: insanl›¤›n ama-
c› ve hedefi.
g›nâ-i ‹lâhiye: Allah’›n zenginli¤i.
hak: do¤ru.
hafliye: dipnot.
hükmetmek: karar vermek.
iltica: s›¤›nma.
insaniyetin esas›: insanl›¤›n ma-
hiyetinde, yarat›l›fl amac›nda bu-
lunan.
isti¤far: af dileme.
istimdat: medet ve yard›m iste-
me.
istinat: dayanma.
itimat: güvenme.
kemal-i ‹lâhiye: Allah’›n sonsuz
mükemmelli¤i.
kudret-i ‹lâhiye: Allah’›n kudreti.
kuvve-i fleheviye-i behimiye:
hayvanî olan flehvet duygusu.
kuvvet-i ‹lâhiye: Allah’›n gücü.
manen: manevî olarak.
münderiç: içinde yer alan.
müstahsen: herkesin güzel gör-
dü¤ü.
naks: eksik ve noksanl›k.
neflvünema: büyüme, geliflme.
nev’: çeflit.
nübüvvet: peygamberlik.
nücumperest: y›ld›zlara tapanlar.
rahmet-i ‹lâhiye: Allah’›n sonsuz
merhameti.
sanemperest: puta tapan.
secaya-i hasene: güzel huylar.
seddetmek: kapamak, t›kamak,
perde çekmek.
flecere: a¤aç.
flecere-i zakkum: Cehennemdeki
günah a¤ac›.
flirk: küfür, inkâr, efl koflma.
flükür: iyili¤e minnettar olma ve
teflekkür etme.
tabiat: kâinat ve içindekiler, can-
l›, cans›z varl›klar, maddî âlem.
tabiatperest: kâinattaki varl›kla-
r›n ve olaylar›n faili olarak tabiat›
kabul eden, Allah’a inanmayan,
tabiatç›.
tahallûk: ahlâklanma, huy edin-
me.
taife: topluluk.
tesbihhan: Allah’›n mükemmel
isim, s›fat ve fiillerini öven, met-
heden.
teflci: cesaretlendirme.
ubudiyet: kulluk.
ubudiyetkârâne: kullu¤a yak›fl›r
flekilde.
vazife-i befleriyet: insan olman›n
gerektirdi¤i ifller, vazifeler.
zaaf: âcizlik, zay›fl›k.
zalim: zulmeden.

acz: âcizlik, güçsüzlük; zay›f-
l›k.
aff-› ‹lâhiye: Allah’›n affedici-
li¤i.
ahlâk-› ‹lâhiye: Allah’›n raz›
olaca¤› davran›fllar.
âlem-i insaniyet: insanl›k
âlemi.
âliheler: bat›l ilâhlar, tanr›lar.

befler: insan.
cebbarlar: zorbalar.
dalâlet: hak yoldan sapk›nl›k,
inançs›zl›k.
diyanet: din.
dizgin: idare, dümen.
düstur: prensip, kural.
düstur-u nübüvvet: pey-
gamberlik kural›.

elhükmü lilgalip: hüküm ga-
lip ve kuvvetli olan›nd›r.
enaniyet: benlik.
ene: ben, benlik.
enva-› flirk: flirk çeflitleri.
enzar: bak›fllar, bakmalar, na-
zar etmeler.
esas: temeller.
esbapperest: Allah’› unutup

HAfi‹YE: Düstur-u nübüvvet, “Kuvvet haktad›r; hak kuvvette de¤ildir”
der, zulmü keser, adaleti temin eder.



Hem, masnudaki güzelli¤i ve nak›fltaki hüsnü, masnua
ve nakfla mal edip, Sâni ve Nakkafl›n mücerret ve mu-
kaddes cemalinin cilvesine nispet etmeyerek, “Ne güzel
yap›lm›fl” yerine, “Ne güzeldir” der; perestifle lây›k bir
sanem hükmüne getirir. Hem, herkese sat›lan müzahref,
hodfürufl, gösterici, riyakâr bir hüsnü istihsan etti¤i için,
riyakârlar› alk›fllam›fl, sanemmisalleri kendi âbidlerine
abide (HAfi‹YE) yapm›flt›r.

O flecerenin kuvve-i gadabiye dal›nda, bîçare beflerin
bafl›nda küçük büyük Nemrutlar, Firavunlar, fieddatlar
meyvelerini yetifltirmifl; kuvve-i akliye dal›nda, âlem-i in-
saniyetin dima¤›na dehriyyun, maddiyyun, tabiiyyun gibi
meyveleri vermifl, beflerin beynini bin parça etmifltir.

fiimdi, flu hakikati tenvir için felsefe mesle¤inin esa-
sat-› fasidesinden nefl’et eden neticeleriyle, silsile-i nü-
büvvetin esasat-› sad›kas›ndan tevellüt eden neticelerinin
binler muvazenesinden, numune olarak üç dört misal
zikrediyoruz.

• Meselâ, nübüvvetin hayat-› flahsiyedeki düsturî neti-

celerinden 
1 $G p¥nÓrNnÉpH Gƒo≤s∏nînJ kaidesiyle, “Ahlâk-› ‹lâhiye

ile muttas›f olup Cenab-› Hakka mütezellilâne teveccüh
edip, acz, fakr, kusurunuzu bilip, dergâh›na abd olunuz”
düsturu nerede; felsefenin “Teflebbüh-ü bilvacip insani-
yetin gayet-i kemalidir” kaidesiyle, “Vacibü’l-Vücud’a 

abd: kul.
âbid: ibadet eden erkek.
âbide: ibadet eden kad›n.
acz: âcizlik, güçsüzlük.
ahlâk-› ‹lâhiye: Allah’›n raz› oldu-
¤u davran›fllar.
âlem-i insaniyet: insanl›k âlemi.
befler: insan.
bîçare: çaresiz.
cemal: güzellik.
cilve: eflyada güzel bir flekilde
görünme, yans›ma.
dehriyyun: zamana tapanlar,
ahireti inkâr edenler.
dergâh: büyük zat›n huzuru.
dima¤: beyin, ak›l.
düsturî: kural olan.
esasat-› faside: bozuk prensipler.
esasat-› sad›ka: do¤ruluk pren-
sipleri.
fakr: fakirlik, ihtiyaç hâli
Firavun: Hz. Mûsa’y› öldürmek is-
teyen M›s›r kral›.
gayet-i kemal: kemale ulaflma
amac›n› gütme.
hakikat: gerçek.
hayat-› flahsiye: özel hayat.
hodfürufl: be¤endirmek için ya-
lanlarla kendini satmaya çal›flan.
hüsnümasnu: güzel sanat eseri.
hüsün: güzellik.
istihsan: güzel bulma.
kaide: kural.
kuvve-i akliye: ak›l gücü.
kuvve-i gadabiye: insan›n öfke
duygusu.
maddiyyun: materyalistler, her
fleyi maddeye ba¤layanlar.
masnu’: sanat eseri.
mukaddes: kudsî, her noksandan
uzak olan.
muttas›f: vas›flanan.
muvazene: karfl›laflt›rma, k›yas-
lama.
mücerret: soyut, hiçbir fleye
muhtaç olmayan.
mütezellilâne: zillet içinde, ken-
dini âciz görerek.
müzahref: aldatmak için sürülen
parlak yalanc› boya, süprüntü,
pislik.
nak›fl: sanatl› iflleme.
Nakkafl: her fleyi sanatl› bir flekil-
de nak›fl nak›fl iflleyen Allah.
Nemrut: Hz. ‹brahim’i atefle atan
Babil kral›.
nefl’et: do¤ma.
netice: sonuç.
nispet: k›yas.
numune: örnek.
nübüvvet: peygamberlik.
perestifl: tap›nma.
perestiflkâr: tap›nanlar.
riyakâr: gösterifl merakl›s›.
sanem: put.

sanemmisal: put gibi, puta
benzer.
sanemmisal: put gibi.
Sâni: her fleyi sanatla yapan
Allah.
silsile-i nübüvvet: peygam-
berlik zinciri.

flecere: a¤aç.
fieddat: zulmü ile meflhur Ye-
men hükümdar›.
tabiiyyun: tabiatç›lar, yarat›c›
olarak tabiat› kabul edenler.
tenvir: nurland›rma.
teflebbüh-ü bilvacip: Allah’a

benzemek.
teveccüh: yönelme.
tevellüt: do¤ma.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zo-
runlu olan, var olmak için hiç
bir sebebe ihtiyac› bulunma-
yan Allah.

1. Mansur Ali Nâs›f, et-Tâc, 1:13; Cürcanî, Tarifat, 1:564; Gazalî, ‹hyau Ulûmiddin, 4:306; Tabe-
ranî, Mu'cemü'l-Evsaf, 87:184.
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HAfi‹YE: Yani; o sanemmisaller, perestiflkârlar›n›n hevesatlar›na hofl gö-
rünmek ve teveccühlerini kazanmak için riyakârâne gösterifl ile ibadet gi-
bi bir vaziyet gösteriyorlar.



benzemeye çal›fl›n›z” hodfüruflâne düsturu nerede? Evet,
nihayetsiz acz, zaaf, fakr, ihtiyaç ile yo¤rulmufl olan ma-
hiyet-i insaniye nerede; nihayetsiz kadîr, kavi, gani ve
müsta¤ni olan Vacibü’l-Vücud’un mahiyeti nerede?

• ‹kinci misal: Nübüvvetin hayat-› içtimaiyedeki düs-
turî neticelerinden ve flems ve kamerden tut tâ nebatat
hayvanat›n imdad›na ve hayvanat insan›n imdad›na, hat-
ta zerrat-› taamiye hüceyrat-› bedenin imdad›na ve mu-
avenetine koflturulan düstur-u teavün, kanun-u kerem,
namus-u ikram nerede; felsefenin hayat-› içtimaiyedeki
düsturlar›ndan ve yaln›z bir k›s›m zalim ve canavar insan-
lar›n ve vahflî hayvanlar›n f›tratlar›n› suiistimallerinden
nefl’et eden düstur-u cidal nerede? Evet, düstur-u cidali o
kadar esasl› ve küllî kabul etmifller ki, “Hayat bir cidaldir”
diye, eblehâne hükmetmifller.

• Üçüncü misal: Nübüvvetin tevhid-i ‹lâhî hakk›n-
daki netaic-i âliyesinden ve düstur-u galiyesinden 

pópMGnƒrdG pønY s’pG oQoó°rünj n’ oópMGnƒrdnG yani “Her birli¤i bulunan

yaln›z birden sudûr edecektir; madem her fleyde ve bütün
eflyada bir birlik var, demek bir tek zat›n icad›d›r” diye
olan, tevhitkârâne düsturu nerede; eski felsefenin bir

düstur-u itikadiyesinden olan oópMGnƒrdG s’pG o¬rænY oQoó°rünj n’ oópMGnƒrdnG
“Birden, bir sudûr eder; yani, bir zattan, bizzat bir tek
sudûr edebilir, sair fleyler vas›talar vas›tas›yla ondan
sudûr eder” diye Ganî-i Alel›tlak ve Kadîr-i Mutlak’› âciz
vesaite muhtaç göstererek, bütün esbaba ve vesaite 
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Kadîr-i Mutlak: her fleye mutlak
kadir olan Allah.
kamer: ay.
kanun-u kerem: ikram etme ka-
nunu.
kavi: kuvvetli.
küllî: umumî.
mahiyet: nitelik, özellik, esas.
mahiyet-i insaniye: insan›n ma-
hiyeti, esas›.
muavenet: yard›mlaflma.
müsta¤ni: minnetsiz, ihtiyac› ol-
mayan.
namus-u ikram: ikram âdeti,
prensibi.
nebatat: bitkiler.
nefl’et: do¤ma.
netaic-i âliye: yüce netice, mü-
kemmel sonuç.
netice: sonuç.
nihayetsiz: sonsuz.
nübüvvet: peygamberlik.
sair: di¤erleri.
sudûr: ç›kma, sad›r olma, meyda-
na ç›kma.
suiistimal: kötüye kullanma.
flems: günefl.
tevhid-i ‹lâhî: Allah’›n birli¤i.
tevhitkârâne: tevhide yaklaflt›-
ran.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zorunlu
olan, var olmak için hiç bir sebe-
be ihtiyac› bulunmayan Allah.
vas›ta: araç.
vesait: vas›talar.
zaaf: zay›fl›k.
zalim: zulmeden.
zerrat-› taamiye: yiyecek zerre-
leri.

âciz: güçsüz, zavall›, zay›f.
acz: âcizlik, güçsüzlük.
cidal: mücadele, çabalama,
kavga.
düstur: prensip.
düsturî: kural olan.
düstur-u cidal: mücadele
prensibi.
düstur-u galiye: de¤erli
prensip.
düstur-u itikadiye: inanç

prensibi.
düstur-u teavün: yard›mlafl-
ma kanunu.
eblehâne: ahmakça.
esbap: sebepler.
fakr: fakirlik, ihtiyaç hâli.
f›trat: yarat›l›fl.
ganî: son derece zengin.
Ganî-i Alel›tlak: her cihetle
sonsuz zenginlik sahibi Allah.
hayat: yaflam.

hayat-› içtimaiye: toplumsal
hayat.
hayvanat: canl›lar.
hodfüruflâne: kendi kendini
be¤enir bir flekilde.
hüceyrat-› beden: beden
hücreleri.
hükmetmek: karar vermek.
icat: yoktan yaratma.
imdat: yard›m.
Kadîr: gücü yeten Allah.



rububiyette bir nevi flirket verip, Hâl›k-› Zülcelâl’e akl-›
evvel nam›nda bir mahlûku verip âdeta sair mülkünü es-
baba ve vesaite taksim ederek, bir flirk-i azîme yol açan
flirkâlûd ve dalâletpifle o felsefenin düsturu nerede? Hü-
keman›n yüksek k›sm› olan ‹flrakiyyun böyle halt etseler,
maddiyyun, tabiiyyun gibi k›s›mlar› ne kadar halt edecek-
lerini k›yas edebilirsin.

• Dördüncü misal: Nübüvvetin düstur-u hakîmâne-

sinden 
1 /√pórªnëpH oíuÑ°nùoj s’pG mAr∆nT røpe r¿pGnh s›rr›yla, “Her fleyin,

her zîhayat›n neticesi ve hikmeti, kendine ait bir ise, Sâ-
niine ait neticeleri, Fât›r’›na bakan hikmetleri binlerdir.
Her bir fleyin, hatta bir meyvenin, bir a¤ac›n meyveleri
kadar hikmetleri, neticeleri bulundu¤u” mahz-› hakikat
olan düstur-u hikmet nerede; felsefenin “Her bir zîhaya-
t›n neticesi kendine bakar veyahut insan›n menafiine ait-
tir” diye, koca bir da¤ gibi a¤aca hardal gibi bir meyve,
bir netice takmak gibi gayet manas›z bir abesiyet içinde
gördü¤ü hikmetsiz hikmet-i müzahrefe düsturlar› nere-
de? fiu hakikat Onuncu Sözün Onuncu Hakikatinde bir
derece gösterildi¤inden k›sa kestik.

‹flte bu dört misale binler misali k›yas edebilirsin. Le-
maat nam›ndaki bir risalede bir k›sm›na iflaret etmifliz.2

‹flte, felsefenin flu esasat-› fasidesinden ve netaic-i va-
himesindendir ki, ‹slâm hükemas›ndan, ‹bni Sina ve Fa-
rabî gibi dâhîler, flaflaa-i sûriyesine meftun olup, o mes-
le¤e aldan›p, o mesle¤e girdiklerinden, adî bir mü’min 

abesiyet: anlams›z, bofl.
adî: de¤ersiz.
ahir: son.
akl-› evvel: dine muhalif felsefe-
nin Allah’a nispet ettikleri s›fat,
kendini ak›ll› sanan.
dâhî: son derece zeki kimse, de-
ha ve hikmet sahibi.
dalâletpifle: dalâlet ve sapk›nl›¤›
meslek hâline getiren.
derç: içine almak, katmak.
düstur: prensip.
düstur-u hakîmâne: belli bir hik-
met ve gayeye yönelmifl prensip-
ler.
düstur-u hikmet: aklî prensipler,
hikmetli ve maksatl› düstur.
esasat-› faside: yanl›fla götüren
esaslar, fesada götüren bozuk
prensipler.
esbap: sebepler.
Farabî: bkz. fiah›s Bilgileri.
hakikat: gerçek.
halt etme: münasebetsizlikle her
fleyi kar›flt›rma.
halt: kar›flt›rma, hata etme.
Hâl›k-› Zülcelâl: celâl ve azamet
sahibi yarat›c›.
hardal: çok küçük tohumlar› olan
bir bitki.
hikmet: ‹lâhî gaye, fayda.
hikmet-i müzahrefe: süslü ve
yalan sözler.
hikmetsiz: hikmeti olmayan, an-
lams›z.
hükema: felsefe hocalar›, filozof-
lar.
‹bni Sina: bkz. fiah›s Bilgileri.
‹flrakiyyun: bilginin kayna¤›n›n
manevî ayd›nlanma, sezgi ve il-
ham oldu¤u görüflünü savunan-
lar.
k›yas: benzetmek; karfl›laflt›rma.
maddiyyun: materyalistler, her
fleyi maddeye ba¤layanlar.
mahlûk: yarat›lm›fl.
mahz-› hakikat: gerçe¤in tâ ken-
disi.
manas›z: anlams›z.
meftun: afl›r› tutkun.
menafi: faydal›.
misal: örnek.
nam: isim, ad; ünvan.
netaic-i vahime: tehlikeli sonuç-
lar.
netice: sonuç.

nevi: çeflit.

nübüvvet: peygamberlik.

risale: mektup anlam›nda kü-
çük kitap.

rububiyet: terbiye, tedbir ve
idarecilik.

sair: di¤er.
s›r: gizli fley, gizem.
flaflaa-i sûriye: görünüflteki
debdebe.
flirkâlûd: flirke bulaflm›fl.
flirket vermek: Allah’a ortak

koflmak.
flirk-i azîm: büyük flirk.
tabiiyyun: tabiatç›lar, yarat›c›
olarak tabiat› kabul edenler.
vesait: vas›talar.
zîhayat: canl›.

1. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)

2. Lemaat Risalesi Üstad›m›z›n tensipleriyle, bu Sözler Mecmuas›n›n ahirinde derç edilmifltir.
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derecesini ancak kazanabilmifller. Hatta, ‹mam-› Gazalî
gibi bir hüccetülislâm, onlara o dereceyi de vermemifl.

Hem, mütekellimînin mütebahhirîn ulemas›ndan olan
Mutezile imamlar›, ziynet-i sûrîsine meftun olup o mes-
le¤e ciddî temas ederek, akl› hâkim ittihaz ettiklerinden,
ancak fas›k, müptedi bir mü’min derecesine ç›kabilmifl-
ler.

Hem, üdeba-i ‹slâmiyenin meflhurlar›ndan bedbinlikle
maruf Ebu’l-Alâ-i Maarrî ve yetimâne a¤lay›flla mevsuf
Ömer Hayyam gibilerin, o mesle¤in nefs-i emmareyi ok-
flayan zevkiyle zevklenmesi sebebiyle, ehl-i hakikat ve
kemalden bir sille-i tahkir ve tekfir yiyip, “Edepsizlik edi-
yorsunuz, z›nd›kaya giriyorsunuz, z›nd›klar› yetifltiriyor-
sunuz” diye, zecirkârâne tedip tokatlar›n› alm›fllar.

Hem, meslek-i felsefenin esasat-› fasidesindendir ki,
ene kendi zat›nda hava gibi zay›f bir mahiyeti oldu¤u hâl-
de, felsefenin mefl’um nazar› ile mana-i ismî cihetiyle
bakt›¤› için, güya buharmisal o ene temeyyu edip, sonra
ülfet cihetiyle ve maddiyata tevaggul sebebiyle güya ta-
sallüp ediyor. Sonra gaflet ve inkâr ile, o enaniyet, te-
cemmüt eder. Sonra isyan ile tekeddür eder, fleffafiyetini
kaybeder. Sonra gittikçe kal›nlafl›p sahibini yutar. Nev-i
insan›n efkâr›yla flifler; sonra sair insanlar›, hatta esbab›
kendine ve nefsine k›yas edip, onlara—kabul etmedikle-
ri ve teberri ettikleri hâlde—birer firavunluk verir. ‹flte o
vakit, Hâl›k-› Zülcelâl’in evamirine karfl› mübareze vazi-

yetini al›r, 
1 lº«/enQ n≈pgnh nΩÉn¶p©rdG »p«rëoj røne der, meydan okur 
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hâkim: hükmeden.
Hâl›k-› Zülcelâl: Yüce yarat›c›.
Hüccetülislâm: ‹mam-› Gazalî’nin
ünvan›. “Müslümanlar›n delili” an-
lam›nda.
‹mam-› Gazalî: bkz. fiah›s Bilgileri.
inkâr: reddetme, kabul etmeme,
küfür.
ittihaz etme: kabul etme.
kemal: olgun.
maddiyat: dünyaya ait, maddeye
ba¤›ml›.
mahiyet: nitelik, özellik, esas.
mana-i isim: bir fleyin bizzat ken-
disine bakan ve kendisini tan›tan
manas›.
maruf: tan›nm›fl.
meftun: afl›r› tutkun.
meslek-i felsefe: felsefe yolu.
meflhur: flöhret bulmufl kifli.
mefl’um: u¤ursuz, bozuk, kötü.
mevsuf: nitelenen, vas›flanan.
Mutezile: Emevîler devrinde or-
taya ç›kan, meseleleri s›rf ak›lla
izaha çal›flan, aklî esaslara daya-
narak kul, fiilinin yarat›c›s›d›r de-
mekle kaderi inkâr yoluna giden
ve hak mezheplerden ayr›lan iti-
kadî bir f›rka.
mübareze: çarp›flma, çat›flma.
mü’min: inanan.
müptedi: acemi, ç›rak.
mütebahhirîn: deniz gibi ilmi
olan bilginler.
mütekellimîn: ‹slâm felsefesi ile
meflgul olanlar.
nazar: bak›fl.
nefs-i emmare: kötülü¤ü emre-
den nefis.
nev-i insan: insanl›k.
Ömer Hayyam: bkz. fiah›s Bilgile-
ri.
sair: di¤er.
sille-i tahkir: hakaret tokad›.
fleffafiyet: saydaml›k.
tasallüp: kat›laflma.
teberri: sak›nma.
tecemmüt: donma.
tedip: terbiye etme.
tekeddür: kokuflma, bulanma,
safl›¤›n› kaybetme.
tekfir: küfürle itham etme, kâfir-
likle suçlama, küfrüne hükmet-
me.
temas: dokunma.
temeyyu: eriyip s›v› hale gelme.
tevaggul: devaml› meflgul olma.
ulema: âlimler.
üdeba-i ‹slâmiye: Müslümanlar›n
edebiyatç›lar›.
ülfet: al›flkanl›k.
zecirkârâne: zorla, fliddetle sa-
k›nd›rarak, engelleyerek.
zevk: tat.
ziynet-i sûrî: görünüflteki güzel-
lik.
z›nd›ka: imana z›t davran›fllar›
yol edinen.

bedbinlik: ümitsizlik, kötüm-
serlik.
buhar-misal: buhara benzer.
cihet: yön.
Ebu’l-Alâ-i Maarrî: bkz. fiah›s
Bilgileri.
edepsizlik: nezaketsizlik, ka-
bal›k, terbiyesizlik.

efkâr: fikirler.
ehl-i hakikat: hakikate gönül
verenler.
enaniyet: kendine k›ymet
verme, kendini be¤enme.
ene: ben, benlik.
esasat-› faside: bozuk temel-
ler, bozuk prensipler.

esbap: sebepler.
evamir: emirler.
fas›k: günahkâr, kötü huylu.
firavunluk: firavun gibi ken-
dini büyük görme.
gaflet: Allah’› ve ahireti unut-
ma.
güya: sanki.

1. Çürümüfl kemikleri kim diriltecek? (Yâsin Suresi: 78.)



gibi Kadîr-i Mutlak’› acz ile ittiham eder. Hatta, Hâl›k-›
Zülcelâl’in evsaf›na müdahale eder; ifline gelmeyenleri ve
nefs-i emmarenin firavunlu¤unun hofluna gitmeyenleri
ya red, ya inkâr, ya tahrif eder.

Ezcümle : Felâsifenin bir taifesi, Cenab-› Hakka mu-
cib-i bizzat demifller, ihtiyar›n› nefyetmifller, ihtiyar›n› is-
pat eden bütün kâinat›n nihayetsiz flahadetlerini tekzip
etmifller. Feyâ sübhanallah! fiu kâinatta zerreden flemse
kadar bütün mevcudat, taayyünatlar›yla, intizamat›yla,
hikmetleriyle, mizanlar›yla Sâniin ihtiyar›n› gösterdikleri
hâlde, flu kör olas› felsefenin gözü görmüyor!

Hem bir k›s›m felâsife, “Cüz’iyata ilm-i ‹lâhî taallûk et-
miyor” diye ilm-i ‹lâhînin azametli ihatas›n› nefyedip, bü-
tün mevcudat›n flehadat-› sad›kalar›n› reddetmifller.

Hem felsefe, esbaba tesir verip, tabiat eline icat verir.
Yirmi ‹kinci Sözde kat’î bir surette ispat edildi¤i gibi, her
fleyde Hâl›k-› Külli fiey’e has parlak sikkeyi görmeyip,
âciz, camit, fluursuz, kör ve iki eli tesadüf ve kuvvet gibi
iki körün elinde olan tabiata mastariyet verip, binler hik-
met-i âliyeyi ifade eden ve her biri birer mektubat-› Sa-
medâniye hükmünde olan mevcudat›n bir k›sm›n› ona
mal eder.

Hem, Onuncu Sözde ispat edildi¤i gibi, Cenab-› Hak
bütün esmas›yla ve kâinat bütün hakaik›yla ve silsile-i nü-
büvvet bütün tahkikat›yla ve kütüb-ü semaviye bütün
ayat›yla gösterdikleri haflir ve ahiret kap›s›n› bulmay›p,
haflri nefyedip, ervahlara bir ezeliyet isnat etmifller. ‹flte,
bu hurafatlara sair meselelerini k›yas edebilirsin.

âciz: zay›f.
acz: zay›fl›k, âcizlik.
ahiret: öteki dünya.
ayat: Allah’›n varl›¤›na delil olan
her fley, Kur’ân’›n her cümlesi.
azamet: büyük.
camit: donmufl.
cüz’iyat: en küçük ve basit fley-
ler.
ervah: ruhlar.
esbap: sebepler.
esma: isimler.
evsaf: vas›flar, özellikler, nitelik-
ler.
ezcümle: konunun özeti olarak.
ezeliyet: bafllang›c› olmama, son-
radan yarat›lmam›fl olma.
felâsife: felsefe ekolleri.
feyâ: “Ey!” anlam›nda.
firavunluk: Firavun gibi kendini
büyük görmek.
hakaik: gerçekler.
Hâl›k-› Külli fiey: Her fleyin yara-
t›c›s› olan Allah.
Hâl›k-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi olan yarat›c› Allah.
has: özel.
haflir: öldükten sonra ahirette
tekrar dirilip Allah’›n huzurunda
toplanma.
hikmet: ‹lâhî gaye.
hikmet-i âliye: yüce gaye, her
fleyi bir çok amaca hizmet ede-
cek flekilde yapma.
hurafat: gerçe¤e ayk›r› saçma sa-
pan fikirler.
hükmünde: de¤erinde.
icat: var etme.
ihata: kuflatma, her fleyi içine al-
ma.
ihtiyar: irade, dileme, seçme.
ilm-i ‹lâhî: Allah’›n ilmi.
intizamat: düzenlemeler.
isnat: dayand›rma; kan›tlama.
ittiham: suçlanma, töhmet alt›n-
da bulunma.
Kadir-i Mutlak: son derece güç
ve kuvvet sahibi.
kâinat: evren, tüm yarat›lm›fllar.
kat’î: kesin.
kütüb-ü semaviye: Allah’›n se-
madan indirdi¤i kitaplar.
k›yas: karfl›laflt›rma.
mastariyet: kaynakl›k, bir fleyin
ç›k›fl yeri.
mektubat-› Samedâniye: Cenab-
› Hakk›n isim ve s›fatlar›n› anla-
tan, Allah’›n birli¤ini gösteren s›-
fatlar.
mevcudat: tüm varl›klar.
mizan: ölçü, terazi.
mucib-i bizzat: felsefenin her fle-
yi yapmaya bizzat mecbur olan,
serbest olmayan fleklindeki Al-
lah’›n iradesini inkâr eden görü-
flü..
müdahale: kar›flma.
nefs-i emmare: kötülü¤ü emre-

den nefis.
nefyetmek: reddetmek, in-
kâr etmek.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
sair: di¤er.
Sâni: yarat›c›.
sikke: mühür.
silsile-i nübüvvet: peygam-
berlik zinciri.
suret: biçim.
Sübhanallah: Allah’›n kema-

lât›n› överek ifade ederim.
flahadet: varl›¤›na delil olma,
iflaret ve alâmet.
flehadat-› sad›ka: do¤ru fla-
hitler.
flems: günefl.
fluursuz: anlay›fl kabiliyeti ol-
mayan.
taallûk: ilgili olmak.
taayyünat: varl›k dünyas›nda
görünmek.

tabiat: âlemdeki tüm varl›k-
lar.
tahkikat: araflt›rmalar.
tahrif: bozma, asl›n› de¤ifltir-
me.
taife: bir topluluk, bir gurup.
tekzip: yalanlama.
tesadüf: rastlant›.
tesir: etki.
zerre: atom.
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Evet, fleytanlar, güya ene’nin gaga ve pençesiyle din-
siz feylesoflar›n›n ak›llar›n› havaya kald›r›p, dalâlet dere-
lerine at›p da¤›tm›flt›r. Küçük âlemde ene, büyük âlemde
tabiat gibi ta¤utlardand›r.

pInhrôo©rdÉpH n∂°nùrªnà°rSG pón≤na $ÉpH røperDƒojnh päƒoZÉs£dÉpH rôoØ`rµnj rønªna
1@ lº«/∏nY l™«/ª°nS *Gnh Én¡nd nΩÉ°nüpØrfG n’ ≈'≤rKoƒrdG

Geçen hakikati tenvir edecek bir seyahat-i hayaliye su-
retinde nimmanzum olarak Lemaat’ta yazd›¤›m bir va-
k›a-i misaliyenin mealini flurada zikretmeye münasebet
geldi. fiöyle ki:

Bu risalenin telifinden sekiz sene evvel, ‹stanbul’da,
Ramazan-› fierifte, meslek-i felsefe ile münasebette bulu-
nan Eski Said’in Yeni Said’e ink›lâp edece¤i bir hengâm-
dad›r ki, Fatiha-i fierifenin ahirinde 
2@nÚudÉB°s†dG n’nh rºp¡r«n∏nY pÜƒo°†r̈ nŸrG pôr«nZ rºp¡r«n∏nY nârªn©rfnG nøj/òsdG n•GnöpU
ile iflaret etti¤i üç mesle¤i düflünürken flöyle bir vak›a-i
hayaliye, bir hâdise-i misaliye, rüyaya benzer bir hâdise
gördüm ki:

Kendimi bir sahra-i azîmede görüyorum. Bütün zemi-
nin yüzünü karanl›kl›, s›k›c› ve bo¤ucu bir bulut tabakas›
kaplam›fl. Ne nesim var, ne ziya, ne âb-› hayat—hiçbiri-
si bulunmuyor. Her taraf› canavarlar, muz›r ve muvahhifl
mahlûklarla dolu oldu¤unu tevehhüm ettim. Kalbime
geldi ki: “fiu zeminin öteki taraf›nda ziya, nesim, âb-› ha-
yat var. Oraya geçmek lâz›m.” Bakt›m ki, ihtiyars›z sevk 
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hâdise: olay.
hâdise-i misaliye: misalî bir hâdi-
se fleklinde.
hakikat: gerçek.
hengâm: zaman, an.
ihtiyar: irade, istek.
ink›lâp: de¤iflim.
mahlûkat: varl›klar.
meal: anlam.
meslek-i felsefe: felsefe yolu.
muvahhifl: yabanc›, ürkütücü.
muz›r: zararl›.
münasebet: ba¤lant›, iliflki.
nesim: hofl bir esinti.
nimmanzum: yar› fliir tarz›nda.
risale: kitapç›k.
sahra-i azîme: büyük bir ova.
sevk: gönderme.
seyahat-› hayaliye: hayali yolcu-
luk.
suret: biçim.
ta¤ut: heva ve hevesi rehber edi-
nerek insan› yoldan ç›karan, zul-
me ve küfre götüren her fley.
telif: yaz›m.
tenvir: ayd›nlatma.
tevehhüm: kuruntu.
vak›a-i misaliye: örnek olay.
vak›a-i hayaliye: hayale dayal›
olay.
Yeni Said: 1918 y›l›ndan sonraki
devre.
zemin: yer.
zikretmek: anmak, belirtmek.
ziya: ›fl›k.

âb-› hayat: hayat suyu.
âlem: dünya, kâinat.
dalâlet: sap›kl›k, do¤ru yol-

dan ayr›lma.
ene: ben, benlik.
Eski Said: Bediüzzaman’›n

1918 y›l›na kadar yaflad›¤› de-
vir.
güya: sanki.

1. Kim insanlar› Allah’›n yolundan sapt›r›p isyana sürükleyen ve birer ma’bud gibi k›ymet ve-
rilen ta¤utlar› reddeder ve Allah’a iman ederse, iflte o, kopmaz ve k›r›lmaz, sapasa¤lam bir
kulpa yap›flm›flt›r. Allah ise her fleyi hakk›yla ifliten, her fleyi hakk›yla bilendir. (Bakara Suresi:
256.)

2. Kendilerine nimet ve ihsanda bulundu¤un peygamberlerinin ve onlara tâbi olan salih kul-
lar›n›n yoluna ilet—gazab›na u¤rayanlar›n ve sap›tm›fl olanlar›n yoluna de¤il. (Fatiha Suresi: 7.)



olunuyorum. Zeminin içinde tünelvari bir ma¤araya so-
kuldum; git gide zeminin içinde seyahat ettim. Bak›yo-
rum ki, benden evvel o tahtelarz yolda çok kimseler git-
mifller. Her tarafta bo¤ulup kalm›fllar. Onlar›n ayak izle-
rini görüyordum. Baz›lar›n›n bir zaman seslerini iflitiyor-
dum. Sonra sesleri kesiliyordu.

Ey hayali ile benim seyahat-i hayaliyeme ifltirak eden
arkadafl! O zemin, tabiatt›r ve felsefe-i tabiiyedir. Tünel
ise ehl-i felsefenin efkâr› ile hakikate yol açmak için aç-
t›klar› meslektir. Gördü¤üm ayak izleri, Eflâtun ve Aristo
(HAfi‹YE) gibi meflahirlerindir. ‹flitti¤im sesler, ‹bni Sina ve
Farabî gibi dâhîlerindir. Evet, ‹bni Sina’n›n baz› sözlerini,
kanunlar›n› baz› yerlerde görüyordum; sonra bütün bü-
tün kesiliyordu. Daha ileri gidememifl. Demek bo¤ul-
mufl. Her ne ise, seni meraktan kurtarmak için hayalin
alt›ndaki hakikatin bir köflesini gösterdim. fiimdi seyaha-
time dönüyorum.

Git gide bakt›m ki, benim elime iki fley verildi: Biri, bir
elektrik; o tahtelarz tabiat›n zulümat›n› da¤›t›r; di¤eri, bir
alet ile dahi, azîm kayalar, da¤misal tafllar parçalan›p 

Aristo: bkz. fiah›s Bilgileri.
azîm: büyük.
da¤misal: da¤ gibi, da¤a benzer.
dâhî: çok zeki, deha sahibi.
dalâletâlûd: hak yoldan uzaklafl-
m›fl, sapk›nl›¤a düflmüfl.
efkâr: fikirler.
Eflâtun: bkz. flah›s.
ehl-i felsefe: felsefeciler.
evamir: emirler.
evhamâlûd: kuruntulara kap›l-
m›fl, endifle dolu.
felsefe-i tabiiye: tabiatç› düflün-
ce.
gark etmek: bat›rmak, bo¤mak.
hakikat: gerçek.
hamil: tafl›yan.
hafliye: dipnot.
hayal: görüntü.

himmet: yard›m.
‹bni Sina: bkz. fiah›s Bilgileri.
ifltirak: ortak olma, kat›lma.
marifet: Allah’› tan›ma ve bil-
me.
meslek: yol, görüfl.
meflahir: flöhret sahibi insan-
lar.

müflir: mareflal.
nefer: er, rütbesiz asker.
seyahat: yolculuk.
seyahat-i hayaliye: hayali
yolculuk.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tabiat: kâinat ve içindekiler,
canl› cans›z varl›klar, maddî

âlem.
tahtelarz: yer alt›.
tünelvari: tünele benzer.
üstad-› ezeliye: bütün ilim ve
marifetlerin ö¤reticisi Allah.
üstat: ö¤retici, usta.
zemin: yer, yeryüzü.
zulümat: karanl›k.
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HAfi‹YE: E¤er desen: “Sen necisin, bu meflahire karfl› meydana ç›k›yor-
sun? Sen, bir sinek gibi olup da kartallar›n uçmalar›na kar›fl›yorsun.” Ben
de derim ki, “Kur’ân gibi bir üstad-› ezeliyem varken, dalâletâlûd felsefe-
nin ve evhamâlûd akl›n flakirtleri olan o kartallara hakikat ve marifet yo-
lunda sinek kanad› kadar da k›ymet vermeye mecbur de¤ilim. Ben onlar-
dan ne kadar afla¤› isem, onlar›n üstad› dahi, benim üstad›mdan bin de-
fa daha afla¤›d›r. Üstad›m›n himmetiyle, onlar› gark eden madde aya¤›m›
da ›slatamad›. Evet, büyük bir padiflah›n onun kanununu ve evamirini ha-
mil küçük bir neferi, küçük bir flah›n büyük bir müflirinden daha büyük ifl-
ler görebilir.”



bana yol aç›l›yor. Kula¤›ma denildi ki, “Bu elektrik ile o
alet, Kur’ân’›n hazinesinden size verilmifltir.

Her ne ise, çok zaman öylece gittim. Bakt›m ki, öteki
tarafa ç›kt›m. Gayet güzel bir bahar mevsiminde bulutsuz
bir günefl, ruhefza bir nesim, hayattar bir âb-› leziz, her
taraf flenlik içinde bir âlem gördüm. “Elhamdülillâh” de-
dim.

Sonra bakt›m ki, ben kendi kendime malik de¤ilim.
Birisi beni tecrübe ediyor. Yine evvelki vaziyette, o sah-
ra-i azîmede, bo¤ucu bulut alt›nda yine ben kendimi gör-
düm. Daha baflka bir yolda, bir saik beni sevk ediyordu.
Bu defa tahtezzemin de¤il, belki seyir ve seyahatle yer-
yüzünü katedip öteki yüze geçmek için gidiyordum. O
seyahatimde öyle acayip ve garaibi görüyordum ki, tarif
edilmez. Deniz bana hiddet ediyor, f›rt›na beni tehdit
eder, her fley bana müflkülât peyda eder. Fakat, yine
Kur’ân’dan bana verilen bir vas›ta-i seyahatimle geçiyor-
dum, galebe çal›yordum. Git gide, bak›yordum her taraf-
ta seyyahlar›n cenazeleri bulunuyor; o seyahati bitiren-
ler, binde ancak birdir.

Her ne ise, o buluttan kurtulup, zeminin öteki yüzüne
geçip güzel güneflle karfl›laflt›m. ruhefza nesimi teneffüs
ederek, “Elhamdülillâh” dedim. O Cennet gibi o âlemi
seyre bafllad›m.

Sonra bakt›m, biri var ki, beni orada b›rakm›yor. Bafl-
ka yolu bana gösterecek gibi, yine beni bir anda o müt-
hifl sahraya getirdi. Bakt›m ki, yukar›dan inmifl ayn› 
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malik: sahip.
marifet: genifl bilgi ve beceri.
meflahir: flöhret sahipleri.
müflir: mareflal.
müflkülât: s›k›nt›lar.
müthifl: dehfletli, korkunç.
nefer: rütbesiz asker, er.
nesim: hofl ve hafif rüzgâr.
peyda: ortaya ç›kma.
ruhefza: ruhu okflayan.
sahra: genifl ova.
sahra-i azîme: büyük ova.
saik: sevk eden, gönderen.
seyahat: yolculuk.
seyir: yürüyüfl, gezinti.
seyyah: yolcu.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tahtezzemin: yer alt›.
tarif: bir yeri bildirme.
tehdit: korkutma.
teneffüs: içine çekme, nefes çek-
me.
üstad-› ezelî: bafllang›c› olmayan
muallim, Kur’ân.
üstat: maharetli, ö¤retici bilgin;
hoca, ö¤retmen.
vas›ta-i seyahat: yolculuk arac›.

âb-› leziz: tatl› su.
acayip: flafl›rt›c›, garip fleyler.
âlem: dünya.
cenaze: ölü beden.
dalâletâlûd: hak yoldan sap-
m›fl, inançs›zl›k bulaflm›fl.
elhamdülillâh: minnet ve te-
flekkür Allah’a has ve lây›kt›r,

ben de ona teflekkür ederim;
Allah’a hamd olsun.
evamir: emirler.
evhamâlûd: vehimler ve ku-
runtular bulaflm›fl.
galebe: üstün gelme.
garaip: tuhaf, akl›n hayret
edece¤i ve flafl›raca¤› fleyler.

gark: bo¤ulma.
hakikat: gerçek.
hamil: yüklenmifl.
hayattar: canl›.
hiddet: öfke.
himmet: manevî yard›m.
katetmek: geçmek, yol al-
mak.



asansörler gibi, muhtelif tarzlarda baz› tayyare, baz› oto-
mobil, baz› zembil gibi fleyler görünüyor. Kuvvet ve isti-
dada göre onlara at›lsa, yukar›ya çekiliyor. Ben de birisi-
ne atlad›m. Bakt›m, bir dakika zarf›nda bulutun fevkine
beni ç›kard›. Gayet güzel, müzeyyen, yeflil da¤lar›n üstü-
ne ç›kt›m. O bulut tabakas›, da¤›n yar›s›na kadar gelme-
miflti. En lâtif bir nesim, en leziz bir âb-› hayat, en flirin
bir ziya her tarafta görünüyor.

Bakt›m ki, o asansörler gibi nuranî menziller her taraf-
ta var. Hatta iki seyahatimde ve zeminin öteki yüzünde
onlar› görmüfltüm, anlamam›flt›m. fiimdi anl›yorum ki,
flunlar Kur’ân-› Hakîm’in ayetlerinin cilveleridir.

‹flte, 
1 nÚ udÉB°s†dG n’nh ile iflaret olunan evvelki yol, tabiata

saplananlar›n ve tabiiyyun fikrini tafl›yanlar›n mesle¤idir
ki, onda hakikate ve nura geçmek için ne kadar müflkü-
lât oldu¤unu hissettiniz.

2 pÜƒo°†r n̈ŸrG pôr«nZ ile iflaret olunan ikinci yol, esbapperest-

lerin ve vesaite icat ve tesir verenlerin, Meflaiyyun hüke-
mas› gibi, yaln›z ak›l ile, fikir ile hakikatülhakaika ve Va-
cibü’l-Vücud’un marifetine yol açanlar›n mesle¤idir.

3 rºp¡r«n∏nY nârªn©rfnG nøj/òsdnG ile iflaret olunan üçüncü yol ise, s›-

rat-› müstakim ehli olan ehl-i Kur’ân’›n cadde-i nuraniye-
sidir ki, en k›sa, en rahat, en selâmet ve herkese aç›k,
semavî ve Rahmanî ve nuranî bir meslektir.

âb: su.
cadde-i nuraniye: nurlu, ayd›nl›k
cadde.
cilve: görüntü, yans›ma.
ehl-i Kur’ân: Kur’ân ehli.
esbapperest: Allah’› unutup se-
beplere haddinden fazla de¤er
veren, her fleyi bir sebebe ba¤la-
yarak Allah’›n her fleyin yarat›c›s›
oldu¤unu inkâr eden.
fevk: üst, yukar›s›.
gazap: öfke, hiddet.
hakikat: gerçek.
hakikatülhakaik: hakikatlerin
hakikati, en mükemmel gerçek.
hissetmek: alg›lamak.
hükema: akla önem veren filozof
bilginler.
icat: yaratma, var etme.
ihsan: iyilik, ikram, yard›m.
istidat: kabiliyet.
lâtif: hofl.
leziz: lezzetli, hofl.
marifet: genifl bilgi ve beceri.
menzil: konaklanacak güzel yer.
Meflaiyyun: vahye tâbi olmay›p
sadece akla itimat ile flirk ve din-
sizlik yoluna girenler.
muhtelif: çeflitli.
müflkülât: zorluklar.
müzeyyen: süslü.
nesim: esinti.
nimet: Allah vergisi olan hofla gi-
den her fley; iyilik; yiyecek, giye-
cek gibi fleyler.
nur: ayd›nl›k.
nuranî: parlak, ›fl›k saçan; nurlu,
ayd›nl›k.
selâmet: güvenilir.
semavî: Allah’tan gelen, ‹lâhî.
s›rat-› müstakim: istikametli
do¤ru yol.
tabiat: kâinat ve içindekiler, canl›
cans›z varl›klar, maddî âlem.
tabiiyyun: yarat›c› olarak tabiat›
kabul edenler.
tayyare: uçak.
tesir: etki.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî
olan Allah.
vesait: vas›talar, ara sebepler.
zembil: sepet, has›rdan örülerek
yap›lan kulplu torba.
zemin: yer.
ziya: ›fl›k.

1. Sap›tm›fl olanlar›n de¤il... (Fatiha Suresi: 7.)

2. Gazaba u¤rayanlar›n de¤il... (Fatiha Suresi: 7.)

3. Kendilerine nimet ve ihsanda bulundu¤un kimselerin... (Fatiha Suresi: 7.)
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‹kinci Maksat
Tahavvülât-› zerrata dair flu ayetin hazinesinden bir

zerreye iflaret edecektir.

W
pºpdÉnY rºoµ`sæ ǹ«pJrÉnànd »uHnQnh '¤nH rπob oánYÉs°ùdG Énæ«/JrÉnJ n’ GhoônØnc nøj/òsdG n∫Énbnh
¢pVrQn’rG p‘ n’nh päGnƒ'ªs°ùdG p‘ mIsQnP o∫Én≤rãpe o¬rænY oÜoõr©nj n’ pÖr«n r̈dG

1@ mÚ/Ñoe mÜÉnà`pc /‘ s’pG oônÑrcnG nB’nh n∂pd'P røpe oôn¨°rUnG nB’nh
fiu ayetin pek büyük hazinesinden bir miskal zerre mik-

tar›nda, yani zerre sandukças›nda olan cevheri gösterir
ve zerrenin hareket ve vazifesinden bir nebze bahseder.
fiu Maksat bir Mukaddime ile Üç Noktadan ibarettir.

Mukaddime
Tahavvülât-› zerrat, Nakkafl-› Ezelînin kalem-i kudreti,

kitab-› kâinatta yazd›¤› ayat-› tekviniyenin hengâm›ndaki
ihtizazat› ve cevelân›d›r. Yoksa, maddiyyun ve tabiiyyun-
lar›n tevehhüm ettikleri gibi tesadüf oyunca¤› ve kar›fl›k,
manas›z bir hareket de¤ildir. Çünkü, bütün mevcudat gi-
bi, zerreler ve her bir zerre, mebde-i hareketinde “Bis-
millâh” der. Çünkü, nihayetsiz, kuvvetinden fazla yükleri
kald›r›r ve bu¤day tanesi kadar bir çekirde¤in koca bir
çam a¤ac› gibi bir yükü omzuna almas› gibi… Hem 
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ayat-› tekviniye: yarat›l›fla ait
ayetler, deliller.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
Bismillâh: Allah’›n ad›yla.
cevelân: dolaflma, hareket.
cevher: k›ymetli tafl, as›l, öz, te-
mel.
dair: ilgili.
gayp: gizli olan, göze görünme-
yen.
hazine: define.
hengâm: zaman›nda, an›nda.
ihtizazat: sallanmalar, sars›nt›lar.
inkâr etmek: reddetmek, tan›-
mamak.
kalem-i kudret: kudret kalemi,
kudreti kalem ile yazmas›.
kitab-› kâinat: kâinat denilen
muhteflem kitap.
maddiyyun: materyalistler, her
fleyi maddeye ba¤layanlar.
maksat: kastedilen fley, gaye.
mebde-i hareket: hareketin bafl-
lang›c›.
mevcudat: varl›klar.
miskal: yaklafl›k 4,5 grama denk
olan bir a¤›rl›k ölçüsü.
mukaddime: bafllang›ç, girifl.
Nakkafl-› Ezelî: bafllang›c› olma-
yan, her fleyi nak›fl nak›fl iflleyen
Allah.
nebze: parçac›k.
nihayetsiz: sonsuz.
sandukça: küçük sand›k.
tabiiyyun: tabiatç›lar, yarat›c›
olarak tabiat› kabul edenler.
tahavvülât-› zerrat: atomlar›n
de¤iflim, dönüflüm ve hareketlili-
¤i.
tesadüf: rastlant›.
tevehhüm: sanma, kuruntu.
zerre: atom.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • ‹nkâr edenler, “K›yamet bafl›m›za gelmez” derler.
Sen de ki: Evet gayb› bilen Rabbime yemin olsun ki bafl›n›za gelecektir. Ne göklerde ve ne de
yerde zerre kadar bir fley Ondan uzak kalamaz; bundan küçük veya büyük ne varsa hepsi
apaç›k bir kitapta yaz›lm›flt›r. (Sebe Suresi: 3.)



vazifesinin hitam›nda “Elhamdülillâh” der. Çünkü, bütün
ukulü hayrette b›rakan hikmetli bir cemal-i sanat, fayda-
l› bir hüsnünak›fl göstererek Sâni-i Zülcelâl’in medayihi-
ne bir kaside-i methiye gibi bir eser gösterir. Meselâ, nar
ve m›s›ra dikkat et.

Evet, tahavvülât-› zerrat,(HAfi‹YE) âlem-i gayptan olan
her fleyin geçmifl asl›nda ve gelecek neslindeki intizamata

âlem-i gayp: görmedi¤imiz, fakat
varl›¤› kesin olan ve mahiyeti Al-
lah taraf›ndan bilinen baflka dün-
yalar.
âlem-i flahadet: görünen âlem,
dünya.
beyanat: ifadeler.
cemal-i sanat: sanat›n güzelli¤i.
cihet: yön.
dair: ilgili.
desatir: prensipler, kanunlar.
desatir-i ilm-i ‹lâhî: Allah’›n ilmi-
nin prensipleri, kanunlar›.
ehl-i tefsir: Kur’ân-› Kerîm’in mü-
fessirleri, yorumcu bilginler.
elhamdülillâh: Allah’a hamd ol-
sun.
elhâs›l: özetle, sonuç olarak.
emr-i ‹lâhî: Allah’›n emirleri, fer-
man› ve iflleri.
evamir-i ‹lâhiye: Allah’›n irade ve
emirleri.
evamir-i tekviniye: Allah’›n ira-
desinin tabiatta tecellisi olan ka-
nunlar.
feyiz: Allah’›n lütfu olarak verilen
ilham, ilim, bolluk, bereket, irfan,
mübareklik, manevî g›da.
fihriste: liste, içindekiler.
hakikat: gerçek.
harekât: davran›fllar.
hafliye: dipnot.
hidemat: hizmetler.
hikmet: ‹lâhî gaye, fayda.
hitam: son bulma.
hulâsa: özetle.
hükmünde: de¤erinde.
hüküm: karar.
hüsnünak›fl: nakfl›n zerafeti.
ilm-i ‹lâhî: Allah’›n her fleyi kufla-
tan ilmi.
‹mam-› Mübin: her hangi bir fle-
yin tüm özelliklerinin Yarat›c›n›n
ilmindeki plan ve program›n›n
kayd›.
imlâ: kaideler.
intaç: sonuçland›rma.
intizamat: düzen ve nizamlar.
ispat edilmek: kan›tlanmak.
kader-i ‹lâhî: Allah’›n meydana
gelecek hâdiseleri olmadan önce
takdir etmesi, plânlamas›.
kaside-i methiye: övgü fliiri.
kemal-i intizam: mükemmel dü-
zen.
Kitab-› Mübin: her hangi bir fle-
yin Yarat›c›n›n ilmindeki plan ve
programa göre gerçekleflme, vü-
cut bulma kayd›.
maksat: kastedilen fley, gaye.
mazi: geçmifl.
mebadi: bafllang›ç.
mecmua: toplan›lan yer.

mecmua-i desatir: prensip-
ler, kanunlar mecmuas›.

medayih: övgüler.

mevcudat: varl›klar.

muhtelif: çeflitli.

mücessem: cisme bürünmüfl,
cisimleflmifl.

mükerrer: tekrar tekrar.

müstakbel: gelecek.

nazar: bak›fl, görüfl.

nev’: tür, çeflit.

sanatkârâne: sanatl›ca.

Sâni-i Zülcelâl: azamet ve
büyüklük sahibi sanatkâr ya-
rat›c› olan Allah.
sevk etmek: aktarmak, gön-
dermek, ulaflt›rmak.
flecere-i hilkat: yarat›l›fl a¤a-
c›.
tahavvülât-› zerrat: atomla-
r›n de¤iflim, dönüflüm ve ha-
reketlili¤i.
tanzim: düzenleme.
tazammun: içine alma, ihata
etme.
teflkilât: yap›, kurulufl.

ukul: ak›llar.
ünvan: isim, nam.
vücud-u eflya: varl›klar›n vü-
cudu, bedeni.
vücud-u zahiri: görünen var-
l›¤›.
vücut: var olma.
zaman-› hâl: içinde bulunu-
lan zaman.
zerrat: atom, en küçük mad-
de parças›.
zikredilmek: ifade edilmek,
tekrarlanmak.
ziyade: çok, fazla.
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HAfi‹YE: ‹kinci Maksad›n, tahavvülât-› zerrat›n tarifine dair olan uzun
cümlenin hafliyesidir.

Kur’ân-› Hakîm’de ‹mam-› Mübin ve Kitab-› Mübin mükerrer yerlerde
zikredilmifltir. Ehl-i tefsir “‹kisi birdir”; bir k›sm› “Ayr› ayr›d›r” demifller.
Hakikatlerine dair beyanatlar› muhteliftir. Hulâsa, “‹lm-i ‹lâhînin ünvanla-
r›d›r” demifller. Fakat, Kur’ân’›n feyzi ile flöyle kanaatim gelmifl ki:

‹mam-› Mübin, ilim ve emr-i ‹lâhînin bir nev’ine bir ünvand›r ki, âlem-i
flahadetten ziyade âlem-i gayba bak›yor. Yani, zaman-› hâlden ziyade,
mazi ve müstakbele nazar eder. Yani, her fleyin vücud-u zahirîsinden zi-
yade asl›na, nesline ve köklerine ve tohumlar›na bakar. Kader-i ‹lâhînin
bir defteridir. fiu defterin vücudu, Yirmi Alt›nc› Sözde, hem Onuncu Sö-
zün hafliyesinde ispat edilmifltir.

Evet, flu ‹mam-› Mübin, bir nevi ilim ve emr-i ‹lâhînin bir ünvan›d›r. Ya-
ni, eflyan›n mebadileri ve kökleri ve as›llar›, kemal-i intizam ile eflyan›n
vücutlar›n› gayet sanatkârâne intaç etmesi cihetiyle, elbette desatir-i ilm-i
‹lâhînin bir defteriyle tanzim edildi¤ini gösteriyor. Ve eflyan›n neticeleri,
nesilleri, tohumlar›, ileride gelecek mevcudat›n programlar›n›, fihristeleri-
ni tazammun ettiklerinden, elbette evamir-i ‹lâhiyenin bir küçük mecmu-
as› oldu¤unu bildiriyorlar. Meselâ, bir çekirdek, bütün a¤ac›n teflkilât›n›
tanzim edecek olan programlar› ve fihristeleri ve o fihriste ve programla-
r› tayin eden o evamir-i tekviniyenin küçücük bir mücessemi hükmünde
denilebilir.

Elhâs›l: ‹mam-› Mübin, mazi ve müstakbelin ve âlem-i gayb›n etraf›nda
dal budak salan flecere-i hilkatin bir program›, bir fihristesi hükmündedir.
fiu manadaki ‹mam-› Mübin, kader-i ‹lâhînin bir defteri, bir mecmua-i de-
satiridir. O desatirin imlâs›yla ve hükmüyle, zerrat, vücud-u eflyadaki hi-
demat›na ve harekât›na sevk edilir.



medar ve ilim ve emr-i ‹lâhînin bir ünvan› olan ‹mam-›
Mübin’in düsturlar› ve imlâs› taht›nda ve zaman-› hâz›r ve
âlem-i flahadetten teflkil ve icad-› eflyada tasarrufa medar
ve kudret ve irade-i ‹lâhiyenin bir ünvan› olan Kitab-›
Mübin’den istinsah ile ve seyyal zaman›n hakikati ve 
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irade: dileme, tercih etme.
irade-i ‹lâhiye: Allah’›n iradesi,
dilemesi.
irade-i nafize: her fleye nüfuz
eden, her yere hükmünü geçiren
irade.
irade-i Rabbaniye: Allah’›n rubu-
biyetinin, idarecili¤inin öne ç›kan
istekleri.
istinsah: yazma, kopya etme; ya-
zarak ço¤altma.
kader: varl›klar›n Yarat›c›n›n il-
mindeki plan ve program›.
kavanin: kanunlar.
kemal-i sanat: sanat›n mükem-
mel oluflu.
kitabet: yaz›m.
kitabet-i kudret: kudret kalemi-
nin yaz›s›.
Kitab-› Mübin: her hangi bir fle-
yin Yarat›c›n›n ilmindeki plan ve
programa göre gerçekleflme, vü-
cut bulma kayd›.
kudret-i fât›ra: yarat›c› kudret.
kudret-i ‹lâhiye: Allah’›n güç ve
kuvveti.
kudret-i kâmile: son derece mü-
kemmel kudret.
küllî: kapsaml› ve büyük.
Lehv-i Mahv ‹spat: bir fleyin y›k›-
l›p tekrar kuruluflunu gösteren
manevî levha.
Levh-i Mahfuz-u Azam: Allah’›n
kaderi yazd›¤› ve her fleyi muha-
faza etti¤i defteri.
mahiyet: özellik, nitelik, esas.
mahsus: özel.
mazhar: sahip olma.
mecmua-i kavanin: kanunlar›n
topland›¤› kitap.
medar: vas›ta, sebep.
mesail: meseleler.
mevcudat: varl›klar.
mevt: ölüm.
miktar-› muayyen: önceden be-
lirlenmifl ölçüler.
mütebeddil: de¤iflken.
nazar: bakma, bak›fl.
nehr-i azîm: büyük nehir.
sahife-i misaliye: temsilî sayfa,
ilim, irade ve kudretin gösterildi¤i
varl›k tabakas›.
seyyal: ak›c›.
silsile-i mevcudat: varl›klar zinci-
ri.
flekl-i mahsus: özel flekil.
fluunat: durumlar, keyfiyetler,
hâller, ifller.
tahrik: harekete geçirme.
tasarruf: üzerinde de¤ifliklik yap-
ma.
tesmiye: isimlendirme.
teflhis: flekil ve suret verme.
teflkil: flekillenme.
zaman-› haz›r: içinde bulundu¤u
zaman; flimdiki zaman.
zerrat: atomlar, en küçük madde
parçalar›.

âlem-i gayp: görmedi¤imiz,
fakat varl›¤› kesin olan ve
mahiyeti Allah taraf›ndan bili-
nen baflka dünyalar.
âlem-i flahadet: görünen
âlem, dünya.
basîrâne: görerek.
cüz-i ihtiyarî: insandaki seç-
me gücü.
daire-i mümkinat: akl›n
mümkün gördü¤ü her fley.

desatir: kanunlar, kurallar.
düstur: prensip, kural.
ehl-i gaflet ve dalâlet ve fel-
sefe: gaflete dalan, hak yol-
dan sapan ve felsefeyle u¤ra-
flan kimseler.
fenâ: yok olma.
hakikat-› zaman: zaman›n
gerçek mahiyeti, asl›, iç yüzü.
harekât: hareketler.

harekât-› zerrat: atomlar›n
hareketleri.
hikmet: ‹lâhî gaye.
hüküm: karar.
icad-› eflya: eflyan›n yoktan
yarat›lmas›.
ihtizaz: titreme.
‹mam-› Mübin: her hangi bir
fleyin tüm özelliklerinin Yara-
t›c›n›n ilmindeki plan ve prog-
ram›n›n kayd›.

1. Gayb› Allah’tan baflkas› bilmez. (Neml Suresinin 65. ayeti ve benzeri di¤er ayetlerden al›n-
m›fl bir kaidedir.)

Amma Kitab-› Mübin ise, âlem-i gayptan ziyade âlem-i flahadete bakar.
Yani, mazi ve müstakbelden ziyade zaman-› hâz›ra nazar eder. Ve ilim ve
emirden ziyade, kudret ve irade-i ‹lâhiyenin bir ünvan›, bir defteri, bir ki-
tab›d›r. ‹mam-› Mübin kader defteri ise, Kitab-› Mübin kudret defteridir.
Yani her fley, vücudunda, mahiyetinde ve s›fât ve fluunat›nda kemal-i sa-
nat ve intizamlar› gösteriyor ki, bir kudret-i kâmilenin desatiriyle ve bir
irade-i nafizenin kavaniniyle vücut giydiriliyor; suretleri tayin, teflhis edi-
lip birer miktar-› muayyen, birer flekl-i mahsus veriliyor.

Demek, o kudret ve iradenin küllî ve umumî bir mecmua-i kavanini, bir
defter-i ekberi vard›r ki, her bir fleyin hususî vücutlar› ve mahsus suretle-
ri ona göre biçilir, dikilir, giydirilir. ‹flte flu defterin vücudu, ‹mam-› Mübin
gibi, kader ve cüz-i ihtiyarî mesailinde ispat edilmifltir. Ehl-i gaflet ve da-
lâlet ve felsefenin ahmakl›¤›na bak ki, kudret-i fât›ran›n o Levh-i Mahfu-
zu’nu ve hikmet ve irade-i Rabbaniyenin o basîrâne kitab›n›n eflyadaki cil-
vesini, aksini, misalini hissetmifller; hâflâ, “tabiat” nam›yla tesmiye etmifl-
ler, körletmifller.

‹flte, ‹mam–› Mübin’in imlâs› ile, yani kaderin hükmüyle ve düsturuyla,
kudret-i ‹lâhiye, icad-› eflyada her biri birer ayet olan silsile-i mevcudat›
Levh-i Mahv, ‹spat denilen zaman›n sahife-i misaliyesinde yaz›yor, icat
ediyor, zerrat› tahrik ediyor. Demek, harekât-› zerrat, o kitabetten, o is-
tinsahtan, mevcudat âlem-i gayptan âlem-i flahadete ve ilimden kudrete
geçmelerinde bir ihtizazd›r, bir harekâtt›r.

Amma, Levh-i Mahv, ‹spat ise, sabit ve daim olan Levh-i Mahfuz-u
Azam’›n daire-i mümkinatta, yani mevt ve hayata, vücut ve fenâya daima
mazhar olan eflyada mütebeddil bir defteri ve yazar bozar bir tahtas›d›r ki;
hakikat-i zaman odur. Evet, her fleyin bir hakikati oldu¤u gibi, zaman de-
di¤imiz, kâinatta cereyan eden bir nehr-i azîmin hakikati dahi Levh-i
Mahv, ‹spat’taki kitabet-i kudretin sahifesi ve mürekkebi hükmündedir.
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sahife-i misaliyesi olan “Levh-i Mahv, ‹spat”ta kelimat-›
kudreti yazmak ve çizmekten gelen harekâtt›r ve mani-
dar ihtizazatt›r.

Birinci Nokta
‹ki Mebhast›r.

Birinci Mebhas
Her zerrede, hem hareketinde, hem sükûnetinde iki

günefl gibi iki nur-u tevhit parl›yor. Çünkü, Onuncu Sö-
zün Birinci ‹flaretinde icmalen ve Yirmi ‹kinci Sözde taf-
silen ispat edildi¤i gibi, her bir zerre, e¤er memur-u ‹lâ-
hî olmazsa ve Onun izni ve tasarrufu ile hareket etmez-
se ve ilim ve kudretiyle tahavvül etmezse, o vakit her bir
zerrenin nihayetsiz bir ilmi, hadsiz bir kudreti, her fleyi
görür bir gözü, her fleye bakar bir yüzü, her fleye geçer
bir sözü bulunmak lâz›m gelir. Çünkü, anas›r›n her bir
zerresi, her bir cism-i zîhayatta muntazaman ifller veya
iflleyebilir. Eflyan›n intizamat› ve kavanin-i teflekkülât› bir-
birine muhaliftir. Onlar›n nizamat› bilinmezse, ifllenil-
mez; ifllenilse de, yanl›fls›z yap›lmaz. Hâlbuki, yanl›fls›z
yap›l›yor. Öyle ise, o hizmet eden zerreler, ya bir ilm-i
muhit sahibinin izin ve emriyle ve ilim ve iradesiyle iflli-
yorlar, veyahut kendilerinde öyle bir muhit ilim ve kud-
ret bulunmak lâz›m geliyor.

Evet, havan›n her bir zerresi, her bir zîhayat›n cismi-
ne, her bir çiçe¤in her bir meyvesine, her bir yapra¤›n 

anas›r: hava, su, toprak gibi te-
mel maddeler, elementler.
cism-i zîhayat: hayat sahibi can-
l›lar›n bedeni.
hadsiz: hududu, s›n›r› olmayan;
sonsuz
harekât: hareketler.
icmalen: k›saca, özet olarak.
ihtizazat: hareketlilik, titreflimler.
ilm-i muhit: her fleyi bilen ve ku-
flatan ilim.
intizamat: düzenlemeler.
irade: dileme.
ispat: kan›tlama.
kavanin-i teflekkülât: Allah’›n
kâinata koydu¤u yarat›l›fl kanun-
lar›.
kelimat-› kudret: kudret kelime-
si, kudret eseri olan varl›klar.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
Levh-i Mahv: bir fleyin harap olu-
flunu ve y›k›l›fl›n› gösteren mane-
vî tablo.
manidar: anlaml›.
mebhas: konu, bahis, bölüm.
memur-u ‹lâhî: Allah’›n görevlen-
dirdi¤i memuru.
muhalif: ayk›r›.
muhit: kuflatm›fl, kapsam alan›.

muntazam: düzenli.
nihayetsiz: sonu olmayan.
nizamat: tertip ve düzenler.
nur-u tevhit: Allah’›n birli¤ini
gösteren nur.

sahife-i misaliye: görüntü
sayfas›.
sükûnet: hareketsizlik.
tafsilen: genifl, ayr›nt›l› aç›k-
lama.

tahavvül: de¤ifliklik yapma.
tasarruf: idare etme.
zerre: atom, maddenin en
küçük parças›.
zîhayat: canl›.
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binas›na girip iflleyebilir. Hâlbuki, onlar›n teflkilâtlar› ayr›
ayr› tarzdad›r, baflka baflka nizamat› var. Bir incir meyve-
sinin fabrikas›, faraza çuha makinesi gibi olsa, bir nar
meyvesinin fabrikas› da fleker makinesi gibi olacakt›r. Ve
hakeza, o binalar›n, o cisimlerin programlar› birbirinden
baflkad›r. fiimdi flu zerre-i havaiye, bütün onlara girer ve-
ya girebilir ve gayet hakîmâne ve üstadâne yanl›fls›z ola-
rak ifller, vaziyetler al›r. Vazifesi bittikten sonra kalkar gi-
der.

‹flte, müteharrik havan›n müteharrik zerresi, ya neba-
tata ve hayvanata, hatta meyvelerine ve çiçeklerine giy-
dirilen suretlerin, miktarlar›n teflkilât›n›, biçimini bilmesi
lâz›m geldi¤i; veyahut onlar bir bilenin emir ve iradesiy-
le memur olmas› lâz›m geldi¤i gibi:

Sakin toprak, sakin olan her bir zerresi, bütün çiçekli
nebatat›n ve meyvedar a¤açlar›n tohumlar›na medar ve
menfle olmak kabil oldu¤undan, hangi tohum gelse ve o
zerrede, yani misliyet itibar›yla bir zerre hükmünde olan
bir avuç toprakta kendine mahsus bir fabrika ve bütün
levaz›mat›na ve teflkilât›na lâz›m bütün cihazat› bulundu-
¤undan, o zerrede ve o zerrenin kulübeci¤i olan o bir
avuç toprakta eflcar ve nebatat ve çiçekler ve meyveler
enva› adedince muntazam manevî makine ve fabrikalar›
bulunmas›; veyahut mu’cizekâr, her fleyi hiçten icat eder
ve her fleyin her fleyini ve her cihetini bilir bir ilim ve
kudret bulunmas› lâz›md›r, veyahut bir Kadîr-i Mutlak, bir
Alîm-i Külli fiey’in emir ve izniyle, havl ve kuvveti ile o
vazifeler gördürülür.
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irade: dileme, tercih etme.
kabil: bir fleyin oluflmas›na kay-
nakl›k etme; mümkün, muhte-
mel, kabul eden.
Kadîr-i Mutlak: sonsuz ve s›n›rs›z
güç ve kuvvet sahibi Allah.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
levaz›mat: ihtiyaçlar.
medar: sebep, vas›ta.
memur: görevli.
menfle’: kaynak.
meyvedar: meyve veren, sonuca
giden.
miktar: ölçülü bir madde.
misliyet: bir birinin ayn› olma.
mu’cizekâr: mu’cizeli.
muntazam: düzenli.
müteharrik: hareketli.
nebatat: bitkiler.
nizamat: düzenler, kanun hü-
kümleri.
sakin: durgun.
suret: flekil.
tarz: flekil, biçim.
teflkilât: belli amaca hizmet için
flekilden flekle dönüflerek düzenli
bir birliktelik sa¤lama, teflkiller.
üstadâne: her fleyi maharetle bi-
lircesine.
vazife:
vaziyet almak: duruma göre
davranmak.
zerre: atom, maddenin en küçük
parças›.
zerre-i havaiye: hava molekülü.

Alîm-i Külli fiey: her fleyi bi-
len Allah.
cihazat: azalar, organlar.
cihet: yön.
çuha: s›k dokunmufl tüysüz

yün kumafl.
enva’: canl› türleri, canl› çeflit-
leri.
eflcar: a¤açlar.
faraza: var kabul etme.

hakeza: bunun gibi.
hakîmâne: hükmedercesine.
havl: kuvvet.
hayvanat: canl›lar.
icat: yaratma, var etme.



Evet, nas›l ki bir acemi, ham, âmî, adî, hem kör bir
adam Avrupa’ya gitse, bütün fabrikalara, tezgâhlara gir-
se, üstadâne kemal-i intizam ile her bir sanatta, her bir
binada ifller, öyle eserler yapar ki, nihayet derecede hik-
metli, sanatl›, herkesi hayrette b›rak›yor. Zerre miktar
fluuru olan bilir ki, o adam, kendi bafl› ile ifllemiyor, bel-
ki bir üstad-› küll ona ders verir, ifllettirir.

Hem, nas›l ki bir kör, âciz, yerinden kalkam›yor, basit
bir kulübeci¤inde oturmufl bir adam bulunuyor; hâlbuki o
kulübeci¤e bir dirhem gibi küçük bir tafl, kemik ve pa-
muk gibi birer madde veriliyor. Hâlbuki, o kulübecikten
batmanlarla fleker, toplarla çuha, binlerle mücevherat,
gayet sanatl›, murassaatl› libaslar, lezzetli taamlar ç›k›p
gelse, zerre miktar akl› olan demeyecek mi ki, “O adam
gayet mu’cizekâr bir zat›n menfle-i mu’cizat› olan fabri-
kas›n›n bir mandal› veyahut miskin bir kap›c›s›d›r.”

Aynen öyle de, havan›n zerreleri, her biri birer mek-
tubat-› Samedâniye, birer antika-i sanat-› Rabbaniye, bi-
rer mu’cize-i kudret, birer harika-i hikmet olan nebatat
ve eflcar, ezhar ve esmardaki harekât ve hidematlar›, bir
Sâni-i Hakîm-i Zülcelâl’in, bir Fât›r-› Kerîm-i Zülcemal’in
emir ve iradesiyle hareket etti¤ini ve topra¤›n zerreleri
dahi her biri birer ayr› makine ve tezgâh, birer ayr› mat-
baa, birer ayr› hazine, birer ayr› antika ve Sâni-i Zülce-
lâl’in esmas›n› ilân eden birer ayr› ilânname ve kemalâ-
t›n› söyleyen birer ayr› kaside hükmünde olan o tohum-
cuklar›n›n, o çekirdeklerinin sümbüllerine, a¤açlar›na 

âciz: güçsüz.
adî: basit, s›radan.
âmî: cahil, okur yazar olmayan.
antika: eski ve k›ymetli sanat
eseri.
antika-i sanat-› Rabbaniye: Rab-
bin antika sanat›.
batman: dört okka veya sekiz ki-
loya karfl›l›¤›nda bir a¤›rl›k birimi.
çuha: yün elbise.
dirhem: okkan›n dörtte birine
karfl›l›¤› olan birim.
esma: isimler.
esmar: meyveler.
eflcar: a¤açlar.
ezhar: çiçekler.
Fât›r-› Kerîm-i Zülcemal: sevgi,
muhabbet ve güzellik sahibi ikra-
m› seven yarat›c›.
ham: olgun olmayan.
harekât: hareketler.
harika-i hikmet: hikmet harika-
lar›.
hazine: define.
hidemat: hizmetler.
hikmet: manal›, faydal›, ‹lâhî ga-
yeye uygun.
hükmünde: yerine geçen.
ilân: duyuru.
ilânname: ilân›n yaz›ld›¤› kâ¤›t.
irade: dileme, tercih etme.
kaside: övgü fliiri.
kemalât: olgunluk ve mükem-
mellik.
kemal-i intizam: eksiksiz, en
mükemmel düzen.
lezzet: tat.
libas: elbise.
mandal: kap›y› açan kol.
mektubat-› Samedâniye: her fle-
yin kendisine muhtaç oldu¤u Al-
lah’›n kudreti ile yaratmas›.
menfle-i mu’cizat: mu’cizelerin
kayna¤›.
miskin: uyufluk, tembel, zavall›.
mu’cize-i kudret: kudretin kim-
senin taklidini yapamayaca¤›
mu’cize eserler.

mu’cizekâr: mu’cizeli.
murassaat: de¤erli ziynetler-
le süslenmifl fleyler.
mücevherat: elmas, yakut,
zümrüt gibi süs eflyas› ve tak›
olarak kullan›lan de¤erli tafl-
lar.
nebatat: bitkiler.

Sâni-i Hakîm-i Zülcelâl: aza-
met ve kudret sahibi hikmet
ve faydalar› gözeten, her fleyi
sanatla yapan Allah.
Sâni-i Zülcelâl: her fleyi sa-
natla yapan, sonsuz haflmet
ve yücelik sahibi Allah.
sümbül: filiz

fluur: anlay›fl.
taam: yiyecek.
üstadâne: hoca gibi, âlimce-
sine.
üstad-› küll: her fleyi iyi bilen
biri.
zerre: atom, maddenin en
küçük parças›.
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menfle ve medar olmalar›, emr-i 
1 o¿ƒoµn«na røoc ’e malik, her

fley emrine musahhar bir Sâni-i Zülcelâl’in emriyle, izniy-
le, iradesiyle, kuvvetiyle olmas› iki kere iki dört eder gibi
kat’îdir; amenna.

‹kinci Mebhas
Zerrat›n harekât›ndaki vazifelere, hikmetlere küçük bir

iflarettir.

Evet, ak›llar› gözlerine sukut etmifl maddiyyunlar›n
hikmetsiz hikmetleri, abesiyet esas›na istinat eden felse-
feleri nazar›nda tesadüfle ba¤l› olan tahavvülât-› zerrat›
bütün düsturlar›na üssülesas tutup, masnuat-› ‹lâhiyeye
mastar göstermifller. Nihayetsiz hikmetlerle müzeyyen
masnuat› hikmetsiz, manas›z, karma kar›fl›k bir fleye is-
nat etmeleri ne kadar hilâf-› ak›l oldu¤unu zerre miktar
fluuru bulunan bilir.

fiimdi, Kur’ân-› Hakîm’in hikmeti nokta-i nazar›nda,
tahavvülât-› zerrat›n pek çok gayeleri, hikmetleri ve vazi-

feleri vard›r; 
2 /√pórªnëpH oíuÑ°nùoj s’pG mAr∆nT røpe r¿pGnh gibi çok ayet-

lerle hikmetlerine ve vazifelerine iflaret eder. Numune
olarak birkaç›na iflaret ediyoruz.

• Birincisi: Cenab-› Vacibü’l-Vücud’un tecelliyat-› ica-
diyesini tecdit ve tazelendirmek için her bir tek ruhu mo-
del gibi ederek, her sene mu’cizat-› kudretinden taze bi-
rer ceset giydirmek ve her bir tek kitaptan ayr› ayr› bin 
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emri.
hikmet: ‹lâhî gayelere yönelik
olarak anlaml›; faydaya yönelik.
hikmetsiz hikmet: gayesiz, fay-
das›z ilim, sadece dünyay› ilgilen-
diren bilgi.
hikmetsiz: gayesiz, faydas›z.
hilâf-› ak›l: ak›l d›fl›.
irade: dileme, tercih etme.
istinat: dayanak.
kat’î: kesin.
maddiyyun: materyalistler, her
fleyi maddeye ba¤layanlar.
masnuat: sanatl› eserler.
masnuat-› ‹lâhiye: Allah’›n sa-
natl› eserleri.
mastar: bir fleyin ç›k›fl yeri.
medar: vas›ta.
menfle’: kaynak.
model: manken.
mu’cizat-› kudret: taklidi imkân-
s›z kudret eseri.
musahhar: emrinde.
müzeyyen: süslü.
nihayetsiz: sonsuz.
nokta-i nazar: bak›fl aç›s›.
numune: örnek.
Sâni-i Zülcelâl: her fleyi sanatla
yapan, sonsuz haflmet ve yücelik
sahibi Allah.
sukut: düflüfl.
tahavvülât-› zerrat: atomlar›n
de¤iflime u¤ramas›, dönüflüm ve
hareketleri.
tecdit: yenilenme.
tecelliyat-› icat: yeniden yarat-
man›n tecellileri, görüntüleri.
tesadüf: rastlant›.
üssülesas: ana gaye, amaçlar
amac›.
zerrat: atomlar, zerreler.

abesiyet: faydas›z, bofl yere.
amenna: iman ettik.
Cenab-› Vacibü’l-Vücud: var-

l›¤› aklen zarurî olan yüce Al-
lah.

düstur: kural kaide, prensip.

emr-i kün feyekûn: Allah’›n
bir fleyin yarat›lmas› konu-
sundaki iradesi; “Kûn!=Ol!”

1. “Ol!” der; oluverir. (Yâsin Suresi: 82.)

2. Hiç bir fley yoktur ki onu övüp onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)



muhtelif kitab› hikmetiyle istinsah etmek ve bir tek haki-
kati baflka baflka surette göstermek ve kâinatlar›n ve
âlemlerin ve mevcudatlar›n, taife taife arkas›ndan gelme-
lerine yer vermek ve zemin haz›rlamak için, Fât›r-› Zül-
celâl, kudretiyle zerrat› tahrik ve tavzif etmifltir.

• ‹kincisi: Malikü’l-Mülk-ü Zülcelâl flu dünyay›, bahu-
sus rûy-i zemin tarlas›n› bir mülk suretinde yaratm›flt›r.
Yani, neflvünemaya, taze taze mahsulât vermeye kabil
bir surette müheyya etmifltir; tâ ki nihayetsiz mu’cizat-›
kudretini orada ekip biçsin. ‹flte flu zemin yüzündeki tar-
las›nda zerrat› hikmetle tahrik ederek, intizam dairesin-
de tavzif edip, her as›rda, her fas›lda, her ayda, belki her
günde, belki her saatte mu’cizat-› kudretinden yeni yeni
birer kâinat gösterir, yeryüzü avlusuna baflka baflka mah-
sulât verdirir. Nihayetsiz hazine-i rahmetinin hedâyâs›n›,
nihayetsiz kudretinin mu’cizat›n›n numunelerini hare-
kât-› zerrat ile izhar eder.

• Üçüncüsü: Nihayetsiz tecelliyat-› esma-i ‹lâhiyenin
nak›fllar›n› göstermekle, o esman›n cilvelerini ifade için
mahdut bir zeminde hadsiz nukufl göstermek, küçük bir
sahifede nihayetsiz maanileri ifade edecek olan hadsiz
ayatlar› yazmak için, Nakkafl-› Ezelî, zerrat› kemal-i hik-
metle tahrik edip kemal-i intizamla tavzif etmifltir.

Evet, geçen senenin mahsulât›yla flu senenin mahsu-
lât›n›n mahiyetleri bir hükmündedir; fakat, maanileri
baflka baflkad›r. Taayyünat-› itibariyeyi de¤ifltirmekle ma-
anileri de¤iflir ve ço¤al›r. Taayyünat-› itibariye ve teflah-
husat-› muvakkata, tebdil edildikleri ve zahiren fânî 

âlem: dünya.
ayat: deliller.
bahusus: özellikle.
cilve: yans›ma, görünme.
esma: isimler.
fânî: gelip geçici, ölümlü.
fas›l: mevsim.
Fât›r-› Zülcelâl: kudret ve azamet
sahibi yarat›c›.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikat: gerçek.
harekât-› zerrat: atomlar›n hare-
ketleri.
hazine-i rahmet: rahmet hazine-
si.
hedâyâ: hediyeler.
hikmet: ‹lâhî gayelere yönelik
olarak anlaml›, faydal› olmas›.
hükmünde: de¤erinde.
intizam: düzen.
istinsah: yazma, nüshalar› ço¤alt-
ma.
izhar: ortaya ç›karma.
kabil: kabiliyetli, yetenekli.
kâinat: evren, tüm varl›klar.
kemal-i hikmet: tam ve eksiksiz
hikmet; flaflmaz bir hikmet ve ga-
ye.
kemal-i intizam: son derece mü-
kemmel düzen.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
maani: anlamlar; manalar.
mahdut: s›n›rl›.
mahiyet: nitelik, özellik.
mahsulât: mahsuller; ürünler.
Malikü’l-Mülk-ü Zülcelâl: bütün
mülkün gerçek sahibi, sonsuz bü-
yüklük ve haflmet sahibi olan Al-
lah.
mu’cizat: mu’cizeler.
mu’cizat-› kudret: kudretin takli-
di imkâns›z eserleri.
muhtelif: çeflitli.
müheyya: haz›r olma.
mülk: sahip olunan ve hükmedi-
len yer.
Nakkafl-› Ezelî: bafllang›c› olma-
yan nak›fl ustas› Allah.
nak›fl: süsleme.

neflvünema: tohumlardan ç›-
karak geliflip olgunlaflma.

nihayetsiz: sonsuz.

nukufl: süsler, nak›fllar.

numune: örnek.

rûy-i zemin: yer yüzü.

suret: flekil, görüntü.

taayyünat-› itibariye: bir fle-
yin Allah’›n ilminde var olup,
henüz fleklen ortaya ç›kma-
m›fl olmas›.
tahrik: harekete geçirme.
tavzif: vazifelendirme, görev-
lendirme.
tebdil: de¤iflme.

tecelliyat-› esma-i ‹lâhiye:
‹lâhî isimlerin eflyada yans›-
malar›.
teflahhusat-› muvakkat: ge-
çici görüntü, flekil ve yaflay›fl.
zahiren: görünüflte.
zemin: yer.
zerrat: atomlar, zerreler.
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olduklar› hâlde, onlar›n maani-i cemîleleri muhafaza olu-
nup, sabit ve bâkî kal›r. fiu a¤ac›n geçen bahardaki yap-
rak ve çiçek ve meyvelerinin ruhlar› olmad›¤›ndan, flu
bahardaki emsalinin hakikatçe ayn›lar›d›r; yaln›z teflah-
husat-› itibariyede fark var. Fakat, o itibarî teflahhuslar,
her vakit tecelliyat› tazelenmekte olan fluunat-› esma-i
‹lâhiyenin maanilerini ifade için flu bahardakiler, ayr› te-
flahhusatla onlar›n yerine geldiler.

• Dördüncüsü: Hadsiz âlem-i misal gibi gayet genifl
âlem-i melekût ve gayrimahdut sair uhrevî âlemlere birer
mahsulât veya tezyinat veya levaz›mat gibi onlara müna-
sip fleyleri yetifltirmek için flu dar mezraa-i dünyada, ze-
min yüzünün tezgâh›nda ve tarlas›nda, Hakîm-i Zülcelâl,
zerrat› tahrik edip, kâinat› seyyale ve mevcudat› seyyare
ederek flu küçük zeminde o pek büyük âlemlere pek çok
mahsulât-› maneviye yetifltiriyor. Nihayetsiz hazine-i kud-
retinden nihayetsiz bir seyli dünyadan ak›tt›r›p, âlem-i
gayba ve bir k›sm›n› ahiret âlemlerine döküyor.

• Beflincisi: Nihayetsiz kemalât-› ‹lâhiyeyi, hadsiz ce-
levat-› cemaliyeyi ve gayetsiz tecelliyat-› celâliyeyi ve gay-
rimütenahi tesbihat-› Rabbaniyeyi flu dar ve mahdut ze-
minde ve mütenahi ve az bir zamanda göstermek için
zerrat› kemal-i hikmetle kudretiyle tahrik edip, kemal-i
intizamla tavzif ederek, mütenahi bir zamanda, mahdut
bir zeminde gayrimütenahi tesbihat yapt›r›yor, gayri-
mahdut tecelliyat-› cemaliye ve celâliye ve kemaliyesini
gösteriyor, çok hakaik-› gaybiye ve çok semerat-› uhrevi-
ye ve fânîlerin bâkî olan hüviyet ve suretlerinden pek 
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hakaik-i gaybiye: gizli ve bilin-
meyen gerçekler.
hakikat: gerçek.
Hakîm-i Zülcelâl: Hikmet ve Celâl
sahibi Allah.
hazine-i kudret: kudretin sonsuz
gizli hazineleri.
hüviyet: hakikî mahiyet, kiflilik.
itibarî: var say›lan, gerçek olma-
yan.
kâinat: evren, tüm yarat›lm›fllar.
kemalât-› ‹lâhiye: ‹lâhî güzellik
ve mükemmellik.
kemal-i intizam: mükemmel ve
kusursuz düzen.
kemal-› hikmet: tam ve mükem-
mel bir hikmet.
kudret: güç, iktidar.
levaz›mat: ihtiyaçlar.
maani: anlamlar.
maani-i cemîle: güzel anlamlar.
mahdut: s›n›rl›.
mahsulât: ürünler.
mahsulât-› maneviye: manevî
ürünler.
mevcudat: varl›klar.
mezraa-i dünya: dünya tarlas›.
muhafaza: koruma.
münasip: uygun.
mütenahi: sonu gelen, biten; s›-
n›rl›.
nihayetsiz: sonsuz.
sair: di¤er.
semerat-› uhreviye: ahiretteki
faydalar› ve sevab›.
seyl: ak›c›.
seyyale: ak›c›.
seyyare: gezici.
suret: flekil, biçim.
fluunat-› esma-i ‹lâhiye: Allah’›n
isimlerinin gerekleri, gerektirdik-
leri; ‹lâhî ifller, fiiller, olaylar.
tahrik: hareket ettirme.
tavzif: vazifelendirme, görevlen-
dirme.
tecelliyat: yans›malar, görünüm-
ler.
tecelliyat-› celâliye ve cemaliye
ve kemaliye: Allah’›n güzellik ve
yücelik ve mükemmellikle ilgili
s›fatlar›n›n yans›malar›.
tecelliyat-› celâliye: Allah’›n aza-
met ve kudretinin kâinattaki iflle-
ri.
tesbihat: mahlûkat›n yarat›c›s›n›
övmesi, methüsenas›.
tesbihat-› Rabbaniye: mahlûka-
t›n Rablerine olan övgüsü, iflin sa-
hibini övmesi.
teflahhusat: görünümler, flah›s
hâline gelmeler, cisimlenmeler.
teflahhusat-› itibariye: varl›klar›n
duruma göre çeflitli görünümler
almas›, var say›lan görüntüler.
tezyinat: süsler.
uhrevî: ahirete ait.
zemin: yer.
zerrat: atomlar, zerreler.

âlem: dünya.
âlem-i gayp: bizim bilmedi¤i-
miz ve görmedi¤imiz dünya-
lar.
âlem-i melekût: ‹lâhî hü-
kümranl›¤›n tam olarak tecel-
li etti¤i, görünmeyen mana
âlemi.

âlem-i misal: bütün varl›kla-
r›n ve olaylar›n görüntülerinin
yans›d›¤› madde ötesi âlem.
bâkî: devaml›, sürekli; sonu
olmayan.
celevat-› cemaliye: Allah’›n
güzel isimlerinin varl›klar üze-
rindeki görünümleri, akisleri.

emsal: benzer.
fânî: sonu olan.
gayetsiz: sonsuz.
gayr-› mahdut: s›n›r› olma-
yan.
gayr-i mütenahi: sonsuz, sa-
y›s›z.
hadsiz: sonsuz; s›n›rs›z.



çok nukufl-u misaliye ve çok manidar nüsuc-u levhiyeyi
icat ediyor. Demek, zerreyi tahrik eden, flu makas›d-› azî-
meyi, flu hikem-i cesimeyi gösteren bir zatt›r; yoksa, her
bir zerrede günefl gibi bir dima¤ bulunmas› lâz›m gelir.

Daha bu befl numune gibi belki befl bin hikmetle tah-
rik olunan zerrat›n tahavvülât›n›, o ak›ls›z feylesoflar hik-
metsiz zannetmifller ve hakikatte; biri enfüsî, di¤eri afakî
iki hareket-i cezbekârânede zikir ve tesbih-i ‹lâhî ile Mev-
levî gibi zikreden ve deverana kalkan o zerreleri, kendi
kendine, sersem gibi dönüp oynuyorlar zu’m etmifller. ‹fl-
te, bundan anlafl›l›yor ki, onlar›n ilimleri ilim de¤il, cehil-
dir; hikmetleri, hikmetsizliktir.

Üçüncü Noktada alt›nc› uzun bir hikmet daha söylene-
cektir.

‹kinci Nokta
Her bir zerrede, Vacibü’l-Vücud’un vücuduna ve vah-

detine iki flahid-i sad›k vard›r.

Evet, zerre, acz ve cümuduyla beraber, fluurkârâne
büyük vazifeleri yapmakla, büyük yükleri kald›rmakla,
Vacibü’l-Vücud’un vücuduna kat’î flahadet etti¤i gibi,
harekât›nda nizamat-› umumiyeye tevfik-i hareket edip,
her girdi¤i yerde ona mahsus nizamat› müraat etmekle,
her yerde kendi vatan› gibi yerleflmesiyle Vacibü’l-Vü-
cud’un vahdetine ve mülk ve melekûtun maliki olan Za-
t›n ehadiyetine flahadet eder. Yani, zerre kimin ise, gez-
di¤i bütün yerler de onundur.

acz: zay›fl›k ve güçsüzlük.
afakî: her fleyin d›fla bakan yönü,
d›fla dönük.
cehil: bilgisizlik, cahillik.
cümut: cans›zl›k.
deveran: dönmek.
dima¤: beyinde bulunan ak›l ve
fluur, kafan›n içi.
ehadiyet: her varl›kta tecelli
eden birlik delili.
enfüsî: her fleyin içine bakan yö-
nü, içe dönük.
hakikat: gerçek.
harekât: hareketler.
hareket-i cezbekârâne: atomla-
r›n dönerek meydana getirdi¤i
çekim gücü; çekici ve çekim gücü
olan hareketler.
hikem-i cesime: büyük ve aza-
metli faydalar.
hikmet: gaye ve fayda.
hikmetsiz: gayesiz, faydas›z.
icat: var etme, yaratma.
kat’î: kesin.
mahsus: özel.
makas›d-› azîme: büyük amaçlar
ve hedefler.
malik: sahip.
manidar: anlaml›.
melekût: her fleyin iç ve ruhanî
yönü ve ihtiva etti¤i âlemler.
Mevlevî: Mevlâna Celâlettin-i Ru-
mî’nin atomun ve günefl sistemi-
nin hareketinden ilham alarak
gelifltirdi¤i hem kendi etraf›nda
hem de liderlerinin çevresinde
dönmesi tarz›nda.
mülk: d›fl âlemdeki eflya.
müraat: uyma.
nizamat: düzen.
nizamat-› umumiye: herkesin
tâbi oldu¤u düzene uyma.
nukufl-u misaliye: temsilî nak›fl-
lar.
numune: örnek.
nüsuc-u levhiye: levhalaflm›fl,
levha haline getirilmifl dokuma-
lar; dokunmufl, ifllenmifl levhalar.

sersem: bafl›bofl.
flahadet: delil; flahitlik.
flahid-i sad›k: do¤ru flahitler.
fluurkârâne: ak›ll›ca.
tahavvülât: devaml› de¤iflim
tahrik: hareket ettirme.
tesbih-i ‹lâhî: Allah’› överek
tesbih etmek.

tevfik-i hareket: uygun dav-
ran›fl.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zo-
runlu olan, var olmak için hiç
bir sebebe ihtiyac› bulunma-
yan Allah.
vahdet: birlik.
vücut: varl›k.

Zat: Allah.

zerrat: zerreler, atomlar.

zerre: atom, maddenin en
küçük yap›s›.

zikir: Allah’› anma.

zu’m: hayalden ve evhamdan
kaynaklanan yanl›fl düflünce.
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Demek, zerre—çünkü âcizdir, yükü nihayetsiz a¤›rd›r
ve vazifeleri nihayetsiz çoktur—bir Kadîr-i Mutlak’›n is-
miyle, emriyle kaim ve müteharrik oldu¤unu bildirir.
Hem, kâinat›n nizamat-› külliyesini bilir bir tarzda tevfik-i
hareket etmesi ve her yere mânisiz girmesi, tek bir
Alîm-i Mutlak’›n kudretiyle, hikmetiyle iflledi¤ini gösterir.

Evet, nas›l ki bir nefer, tak›m›nda, bölü¤ünde, tabu-
runda, alay›nda, f›rkas›nda ve hakeza her bir dairede bi-
rer nispeti ve o nispete göre birer vazifesi oldu¤unu ve o
nispetleri, o vazifeleri bilmekle tevfik-i hareket etmek ni-
zamat-› askeriye taht›nda talim ve talimat görmekle bü-
tün o dairelere kumanda eden bir tek kumandan-› aza-
m›n emrine ve kanununa tebaiyetle oluyor; öyle de, her
bir zerre, birbiri içindeki mürekkebatta birer münasip va-
ziyeti, ayr› ayr› maslahatl› birer nispeti, ayr› ayr› munta-
zam birer vazifesi, ayr› ayr› hikmetli neticeleri bulundu-
¤undan, elbette o zerreyi o mürekkebatta bütün nispet
ve vazifelerini muhafaza edip netice ve hikmetleri boz-
mayacak bir tarzda yerlefltirmek, bütün kâinat kabza-i ta-
sarrufunda olan bir Zata mahsustur. Meselâ, Tevfik’in
(HAfi‹YE) göz bebe¤inde yerleflen zerre, gözün asab-› mu-
harrike ve hassase ve flerayin ve evride gibi damarlara
karfl› münasip vaziyet almas› ve yüzde ve sonra baflta ve
gövdede, daha sonra hey’et-i mecmua-i insaniyede her
birisine karfl› birer nispeti, birer vazifesi, birer faydas› ke-
mal-i hikmetle bulunmas› gösteriyor ki, bütün o cismin 
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kâinat: evren, tüm yarat›lm›fllar.
kemal-i hikmet: mükemmel fay-
dalar ve neticeler.
kudret: güç, kuvvet.
kumandan-› azam: büyük ku-
mandan.
mahsus: özel.
mâni: engel.
maslahat: faydalar, menfaatler.
muhafaza: koruma.
muntazam: düzenli.
münasip: uygun.
müteharrik: hareketli.
nefer: rütbesiz asker, er.
nihayetsiz: sonsuz.
nispet: münasebet, alâka.
nizamat-› askeriye: askerî düzen
ve disiplin.
nizamat-› külliye: büyük ve kap-
saml› düzen.
flerayin: atar damar.
tabur: dört bölükten meydana
gelen askeri birlik.
taht: alt›nda.
tak›m: en küçük bir askerî birlik.
talim: e¤itim.
talimat: e¤itimler.
tarz: flekil, biçim.
tebaiyet: uyma, uyru¤una girme.
tevfik-i hareket: uygun hareket.
Zat: Allah.
zerre: atom, maddenin en küçük
yap›s›.

âciz: güçsüz.

alay: üç taburdan meydana
gelen askeri birlik.

Alîm-i Mutlak: sonsuz ilim
sahibi Allah.

asab-› muharrike: hareketli
damarlar.

bölük: tak›mlardan meydana
gelen bir askeri birlik.
evride: toplar damar.
hakeza: bunun gibi.
hassase: duygular.
hey’et-i mecmua-i insaniye:
insan›n tüm bedeni, duygu ve
azalar›.

hikmet: gaye ve fayda.
kabza-i tasarruf: avucuna
al›p istedi¤ini yapt›rma.
Kadîr-i Mutlak: her fleye gü-
cü yeten, s›n›rs›z güç ve kud-
ret sahibi Allah.
kaim: ayakta durma, varl›¤›n›
devam ettirme.

HAfi‹YE: Nurun birinci kâtibidir.



bütün azas›n› icat eden bir zat o zerreyi o yerde yerleflti-
rebilir. Ve bilhassa r›z›k için gelen zerreler, r›z›k kafilesin-
de seyrüsefer eden o zerreler o kadar hayretfeza bir in-
tizam ve hikmetle seyrüseyahat ederler ve öyle tav›rlar-
da, tabakalarda intizamperverâne geçip gelirler ve öyle
fluurkârâne ayak at›p hiç flafl›rmayarak gele gele tâ be-
den-i zîhayatta dört süzgeçle süzülüp r›zka muhtaç aza
ve hüceyrat›n imdad›na yetiflmek için kandaki küreyvat-›
hamraya yüklenip bir kanun-u keremle imdada yetiflirler.
Ondan bilbedahe anlafl›l›r ki, flu zerreleri binler muhtelif
menzillerden geçiren, sevk eden, elbette ve elbette bir
Rezzak-› Kerîm, bir Hallâk-› Rahîm’dir ki, kudretine nis-
peten zerreler, y›ld›zlar omuz omuza müsavidirler.

Hem, her bir zerre öyle bir nakfl-› sanatta ifller ki, ya
bütün zerratla münasebettar, her birisine ve umumuna
hem hâkim ve hem her birisine ve umumuna mahkûm
bir vaziyette bulunmakla, o hayretfeza sanatl› nakfl› ve
hikmetnüma nak›fll› sanat› bilir ve icat eder—bu ise, bin-
ler defa muhaldir; veya bir Sâni-i Hakîm’in kanun-u ka-
der ve kalem-i kudretinden ç›kan harekete memur birer
noktad›r. Nas›l ki, meselâ, Ayasofya kubbesindeki tafllar
e¤er mimar›n›n emrine ve sanat›na tâbi olmazlarsa, her
bir tafl›, Mimar Sinan gibi dülgerlik sanat›nda bir maha-
reti ve sair tafllara hem mahkûm, hem hâkim olmak, ya-
ni “Geliniz, düflmemek, sukut etmemek için bafl bafla ve-
rece¤iz” diye bir hüküm sahibi olmas› lâz›md›r; öyle de,
binler defa Ayasofya kubbesinden daha sanatl›, daha
hayretli ve hikmetli olan masnuattaki zerreler, Kâinat 

aza: organlar.
beden-i zîhayat: canl› bedeni.
bilbedahe: apaç›k, delile ihtiyaç
duymadan.
dülgerlik: marangoz ve bina us-
tal›¤›.
hâkim: karar veren, hüküm ve-
ren; hükmeden.
Hallâk-› Rahîm: rahmeti ile mah-
lûkat› yoktan vücuda ç›karan Al-
lah.
hayretfeza: hayret verici; hayret
veren.
hayretli: flaflk›nl›k veren.
hikmet: gaye ve fayda.
hikmetnüma: hikmetlice.
hüceyrat: hücreler.
hüküm: karar.
icat: var etme, yaratma.
imdat: yard›m.
intizam: düzen.
intizamperverâne: düzeni se-
venlere has.
kafile: yolcular toplulu¤u.
kâinat: evren, tüm yarat›lm›fllar.
kalem-i kudret: kudretin kalemi.
kanun-u kader: kader kanunu.
kanun-u kerem: ikram ve ihsan
kanunu.
küreyvat-› hamra: kandaki alyu-
var.
maharet: beceri, kabiliyet.
mahkûm: hüküm alt›nda bulu-
nan; hükmedilen.
masnuat: sanatl› eserler.
menzil: yer, konak.

mimar: plan ve proje ile ifl
gören sanatkâr.
muhal: aklen imkâns›z.
muhtaç: ihtiyaçl›.
muhtelif: çeflitli.
münasebettar: ilgili, alâkal›.
müsavi: eflit.
nakfl-› sanat: sanat›n nakfl›.

rahîm: merhametli, flefkatli.
Rezzak-› Kerîm: r›z›k kanunu
ile mahlûkat›na ikram eden
Allah.
sair: di¤er.
Sâni-i Hâkim: her ifli hikmet-
le yapan Allah.
sevk etmek: göndermek.

seyrüsefer: gidip gelme.
seyrüseyahat: yolculuk yap-
t›rma.
sukut: düflüfl.
fluurkârâne: ak›ll›ca.
zerrat: zerreler, atomlar.
zerre: atom, maddenin en
küçük yap›s›.
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Ustas›n›n emrine tâbi olmazlarsa, her birine Sâni-i Kâ-
inat›n evsaf› kadar evsaf-› kemal verilmesi lâz›m gelir.

Feyâ sübhanallah! Z›nd›k maddiyyun gâvurlar, bir Va-
cibü’l-Vücud’u kabul etmediklerinden, zerrat adedince
bat›l âliheleri kabul etmeye mezheplerine göre muztar
kal›yorlar. ‹flte flu cihette, münkir kâfir, ne kadar feylesof
âlim de olsa, nihayet derecede bir cehl-i azîm içindedir,
bir echel-i mutlakt›r.

Üçüncü Nokta
fiu nokta, Birinci Noktan›n ahirinde vaat olunan alt›n-

c› hikmet-i azîmeye bir iflarettir. fiöyle ki:

Yirmi Sekizinci Sözün ‹kinci Sualinin cevab›ndaki ha-
fliyede denilmiflti ki: Tahavvülât-› zerrat›n ve zîhayat ci-
simlerde zerrat harekât›n›n binler hikmetlerinden bir hik-
meti dahi, zerreleri nurland›rmakt›r ve âlem-i uhreviye
binas›na lây›k zerreler olmak için, hayattar ve manidar
olmakt›r. Güya cism-i hayvanî ve insanî, hatta nebatî,
terbiye dersini almak için gelenlere bir misafirhane, bir
k›flla, bir mektep hükmündedir ki, camia zerreler ona gi-
rerler, nurlan›rlar. Âdeta bir talim ve talimata mazhar
olurlar, letafet peyda ederler. Birer vazifeyi görmekle,
âlem-i bekaya ve bütün eczas›yla hayattar olan dâr-› ahi-
rete zerrat olmak için liyakat kesb ederler.

Sua l : Zerrat›n harekât›nda flu hikmetin bulunmas› ne
ile bilinir?
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gâvur: Allah’› inkâr eden, kâfir.
güya: sanki.
harekât: hareketler.
hafliye: dipnot.
hayattar: canl›.
hikmet: amaç ve fayday› göze-
ten hedef; fayda ve maslahat.
hikmet-i azîme: büyük hikmet,
amaç ve fayda.
hükmünde: de¤erinde.
iflaret: alâmet, delil.
kesb etmek: kazan›m.
k›flla: askerin e¤itim gördü¤ü
mekân.
letafet: parlakl›k, incelik ve gü-
zellik.
liyakat: lây›k olma.
maddiyyun: maddeciler, madde-
ye tesir verenler.
manidar: anlaml›.
mazhar olmak: eriflme, nail ol-
ma.
mektep: ö¤rencilerin e¤itim me-
kân›, okul.
mezhep: bir meslek, yol, fikir ve
düflünce ekolü.
misafirhane: yolcu evi.
muztar: mecbur.
münkir kâfir: inkârc› dinsiz.
nebatî: bitkisel.
nihayet: son.
nokta: bir konunun önemli yeri.
nurland›rmak: hayatland›rmak.
nurlanmak: canland›rmak.
peyda etmek: kazanmak.
Sâni-i Kâinat: kâinat› ve her fleyi
mükemmel bir sanatla yaratan
Allah.
sual: soru
tâbi: uyan.
tahavvülât-› zerrat: atomlar›n
hareketlili¤i.
talim: e¤itim.
talimat: bilgilendirme, e¤itimler.
terbiye: ö¤retim, besleme, bü-
yütme, yaflatma.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zorunlu
olan, var olmak için hiç bir sebe-
be ihtiyac› bulunmayan Allah.
vazife: görev.
zerrat: zerreler, atomlar.
zerre: atom, maddenin en küçük
yap›s›.
zîhayat: canl›.
z›nd›k: dinsiz.

adet: say›.
âdeta: sanki.
âlem-i beka: devaml› ve kal›-
c› olan ahiret âlemi.
âlem-i uhreviye: ahiret
âlemleri.
âlihe: bat›l ilâhlar.
bat›l: sap›k, yanl›fl yolda olan.

camit: cans›z.
cehl-i azîm: büyük cehalet.
cisim: madde, beden.
cism-i hayvanî: canl› bedeni.
dâr-› ahiret: ahiret ülkesi.
echel-i mutlak: son derece
bilgisiz, bilmedi¤ini bilmeyen.
ecza: en küçük parçalar.

evsaf: s›fatlar, özellikler.
evsaf-› kemal: son derece
mükemmel özellikler.
feyâ sübhanallah: ey her fle-
yin kendisini tesbih ederek
övdü¤ü Allah! (Hayret ifadesi
olarak da söylenir.)
feylesof âlim: bilgin felsefeci.



Elcevap: Evvelâ, bütün masnuat›n bütün intizama-
t›yla ve hikmetleriyle sabit olan Sâniin hikmetiyle bilinir.
Çünkü, en cüz’î bir fleye küllî hikmetleri takan bir hik-
met, seyl-i kâinat›n içinde en büyük faaliyet gösteren ve
hikmetli nak›fllara medar olan harekât-› zerrat› hikmetsiz
b›rakmaz. Hem, en küçük mahlûkat›, vazifelerinde ücret-
siz, maafls›z, kemalsiz b›rakmayan bir hikmet, bir hâki-
miyet, en kesretli ve esasl› memurlar›n›, hizmetkârlar›n›
nursuz, ücretsiz b›rakmaz.

Saniyen: Sâni-i Hakîm anas›r› tahrik edip tavzif ede-
rek (onlara bir ücret-i kemal hükmünde) madeniyat dere-
cesine ç›karmas›yla ve madeniyata mahsus tesbihatlar›
onlara bildirmesiyle; ve madeniyat› tahrik ve tavzif edip
nebatat mertebe-i hayatiyesinin makam›n› vermesiyle;
ve nebatat› r›z›k ederek tahrik ve tavzif ile hayvanat mer-
tebe-i letafetini onlara ihsan etmesiyle; ve hayvanattaki
zerrat› tavzif edip r›z›k yoluyla hayat-› insaniye derecesi-
ne ç›karmas›yla; ve insan›n vücudundaki zerrat› süze sü-
ze tasfiye ve taltif ederek tâ dima¤›n ve kalbin en nazik
ve lâtif yerinde makam vermesiyle bilinir ki, harekât-›
zerrat hikmetsiz de¤il, belki kendine lây›k bir nevi kema-
lâta koflturuluyor.

Salisen: Zîhayat cisimlerin zerrat› içinde çekirdek ve
tohumdaki gibi bir k›s›m zerreler öyle manevî bir nura, bir
letafete, bir meziyete mazhar oluyorlar ki, sair zerrelere
ve o koca a¤aca bir ruh, bir sultan hükmüne geçer. ‹flte
azîm bir a¤ac›n bütün zerrat› içinde bir k›s›m zerrelerin
flu mertebeye ç›kmalar›, o a¤ac›n tabaka-i hayat›nda çok 

anas›r: hava, su, ›fl›k, toprak gibi
unsurlar; elementler.
azîm: büyük.
cüz’î: en küçük.
dima¤: beynin içi, ak›l ve fluur.
ecza: en küçük parçalar.
evvelâ: birincisi.
faaliyet: hareketlilik.
hâkimiyet: egemenlik; hükmet-
mek.
harekât-› zerrat: atomlar›n hare-
ketleri.
hayat-› insaniye: insan hayat›.
hayvanat: canl›lar.
hikmet: fayda ve maslahat.
hikmetsiz: gayesiz, faydas›z.
ihsan: ikram.
intizamat: düzen ve nizam.
kemal: olgunluk, yücelik.
kemalât: mükemmellikler.
kemalsiz: kusurlu, noksan.
kesret: çokluk.
kesretli: çok fazla, çoklukla.
küllî: bütüne ait parçalardan ve
fertlerden oluflan; umumî, çok
fazla, bütün.
lâtif: güzel, hofl.
letafet: incelik, güzellik.
madeniyat: madenler.
mahlûkat: yarat›klar.
mahsus: sadece ona has.
makam: de¤er, mevki, memuri-
yet yeri.
manevî nur: manevî ayd›nlanma.
masnuat: sanatl› maddeler.
mazhar: eriflme, sahip olma.
medar olmak: sebep ve vesile ol-
mak, dayanak noktas› olmak.
medar: kaynak, dayanak.
mertebe: seviye, kademe.
mertebe-i hayatiye: hayat mer-
tebesi, derecesi.
mertebe-i letafet: güzelli¤in de-
receleri.
meziyet: üstün ve de¤erli vas›f-
lar.
nak›fllar: süslemeler.
nazik: incelik.
nebatat: bitkiler.
nev’î: çeflit.
r›z›k: hayat›n devam› için gerekli
her fley.
sabit olmak: vaki olmak, kesinlik
kazanmak; do¤rulu¤u ispatlan-
m›fl olmak.
sair: di¤er.
salisen: üçüncüsü.
Sâni: her fleyi sanatla yapan Al-
lah.
Sâni-i Hakîm: her fleyi belli bir
amaç ve faydaya dönük yaratan

usta; her ifli hikmetle ve sa-
natla yapan Allah.
saniyen: ikincisi.
seyl-i kâinat: kâinattaki var-
l›klar›n bir hedefe gidifli.
tabaka-i hayat: hayat basa-
maklar›.
tahrik: hareketlilik.

taltif: yüceltme, iyilik ve lü-
tufta bulunma.
tasfiye: saflaflt›rma, ar›nd›r-
ma.
tavzif: vazifelendirme; görev-
lendirme.
tesbihat: yarat›c›s›n› överek
anlatmas›.

ücret-i kemal: çal›flman›n so-
nucu yükselmesi, olgunlafl-
mas›; mükemmellik ücreti.
vücut: beden.
zerrat: atomlar, hücreler.
zerre: atom, maddenin en
küçük yap›s›.
zîhayat: canl›.
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devirleri ve nazik vazifeleri görmesiyle oldu¤undan gös-
teriyor ki, Sâni-i Hakîm’in emriyle vazife-i f›trat içinde
zerrat›n enva-› harekât›na göre onlara tecelli eden esma-
n›n hesab›na ve flerefine olarak, birer manevî letafet, bi-
rer manevî nur, birer makam, birer manevî ders almala-
r›n› gösteriyor.

Elhâs › l : Madem Sâni-i Hakîm her fley için o fleye
münasip bir nokta-i kemal ve ona lây›k bir mertebe-i
feyz-i vücut tayin edip ve o fleye, o nokta-i kemale sa’y
edip gitmek için bir istidat vererek ona sevk ediyor; ve
bütün nebatat ve hayvanatta flu kanun-u rububiyet cari
olmakla beraber, cemadatta dahi caridir ki, adî topra¤a,
elmas derecesine ve cevahir-i âliye mertebesine bir te-
rakkiyat veriyor ve flu hakikatte muazzam bir “kanun-u
rububiyetin” ucu görünüyor.

Hem, madem o Hâl›k-› Kerîm, tenasül kanun-u azî-
minde istihdam etti¤i hayvanata ücret olarak, birer ma-
afl gibi, birer lezzet-i cüz’iye veriyor. Ve ar› ve bülbül gi-
bi, sair hidemat-› Rabbaniyede istihdam olunan hayvan-
lara birer ücret-i kemal verir, flevk ve lezzete medar birer
makam veriyor; ve flunda bir muazzam “kanun-u ke-
rem”in ucu görünüyor.

Hem, madem her fleyin hakikati Cenab-› Hakk›n bir
isminin tecellisine bakar, ona ba¤l›d›r, ona âyinedir; o
fley ne kadar güzel bir vaziyet alsa, o ismin flerefinedir, o
isim öyle ister. O fley bilse, bilmese, o güzel vaziyet ha-
kikat nazar›nda matlûptur. Ve flu hakikatten gayet muaz-
zam bir “kanun-u tahsin ve cemal”in ucu görünüyor.
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kanun-u rububiyet: yaratma, r›-
z›k verme ve terbiye etme kanu-
nu.
kanun-u tahsin ve cemal: her
fleyi en güzel ve mükemmel fle-
kilde yapma kanunu.
letafet: güzellik, hoflluk.
lezzete medar: zevke sebep ola-
cak flekilde.
lezzet-i cüz’iye: basit, küçük bir
zevk.
matlûp: istenen.
mertebe-i feyz-i vücut: varl›¤›n
en bereketli ve verimli hale gel-
me derecesi.
muazzam: çok büyük.
münasip: uygun.
nazik: ince, zarif.
nebatat: bitkiler.
nokta-i kemal: mükemmellik
noktas›.
sair: di¤er.
Sâni-i Hâkim: her ifli hikmetle ve
sanatla yapan Allah.
sa’y etmek: çal›flma, gayret et-
me.
flevk: heyecan.
tayin etmek: belirlemek.
tecelli: Allah’›n isimlerinin ve in-
san›n kabiliyetlerinin eflyada gö-
rünmesi; yans›ma.
tenasül: ço¤alma.
terakkiyat: geliflim.
ücret-i kemal: yükselme ücreti.
vazife-i f›trat: yarat›l›fl vazifesi,
amaç.
zerrat: atomlar.

adî: basit, s›radan.
cari: geçerli.
cemadat: cans›zlar.
cevahir-i âliye: de¤erli cev-
herler.
elhâs›l: netice, sonuç olarak.
enva-› harekât: hareket çe-
flitleri.

esma: isimler.
hakikat: gerçek.
Hâl›k-› Kerîm: sonsuz cö-
mertlik ve ikram sahibi ve
her fleyi yoktan yaratan Al-
lah.
hayvanat: hayvanlar, canl›lar.
hidemat-› Rabbaniye: her

fleyin Rabbi olan Allah’a yö-
nelik hizmetler, ‹lâhî hizmet-
ler.
istidat: kabiliyet.
istihdam: görevlendirme.
kanun-u azîm: büyük kanun.
kanun-u kerem: cömertlik,
ba¤›fl ve ikram kanunu.



Hem, madem Fât›r-› Kerîm, düstur-u kerem iktizas›y-
la bir fleye verdi¤i makam› ve kemali, o fleyin müddeti ve
ömrü bitmesiyle, o kemali geriye alm›yor, belki o zîke-
malin meyvelerini, neticelerini, manevî hüviyetini ve ma-
nas›n›, ruhlu ise ruhunu ibka ediyor. Meselâ, dünyada in-
san› mazhar etti¤i kemalât›n manalar›n›, meyvelerini ib-
ka ediyor, hatta müteflekkir bir mü’minin yedi¤i zail mey-
velerin flükrünü, hamdini, mücessem bir meyve-i Cennet
suretinde tekrar ona veriyor. Ve flu hakikatte muazzam
bir “kanun-u rahmet”in ucu görünüyor.

Hem, madem Hallâk-› Bîmisal israf etmiyor, abes iflle-
ri yapm›yor, hatta güz mevsiminde vazifesi bitmifl, vefat
etmifl mahlûklar›n enkaz-› maddiyesini bahar masnuat›n-
da istimal ediyor, onlar›n binalar›nda derç ediyor; elbette,
1 ¢pVrQn’rGnôr«nZ o¢VrQn’rG o∫sónÑoJ nΩrƒnj s›rr›yla

2 o¿Gnƒn«n◊r G n»p¡nd nInôpN'’rG nQGsódG s¿pGnh iflaretiyle flu dünyada camit,

fluursuz ve mühim vazifeler gören zerrat-› arziyenin el-
bette tafl›, a¤ac›, her fleyi zîhayat ve zîfluur olan ahiretin
baz› binalar›nda derç ve istimali mukteza-i hikmettir.
Çünkü, harap olmufl dünyan›n zerrat›n› dünyada b›rak-
mak veya ademe atmak israft›r. Ve flu hakikatten pek
muazzam bir “kanun-u hikmet”in ucu görünüyor.

Hem, madem flu dünyan›n pek çok âsâr› ve manevi-
yat› ve meyveleri ve cin ve ins gibi mükellefînin mensu-
cat-› amelleri, sahaif-i ef’alleri, ruhlar›, cesetleri ahiret pa-
zar›na gönderiliyor; elbette o semerata ve manalara hiz-
met eden ve arkadafll›k eden zerrat-› arziye dahi vazife 

abes: lüzumsuz.
adem: yokluk.
ahiret pazar›: öldükten sonraki
hayatta sergilenme.
asar: eserler.
camit: cans›z.
cin: görmedi¤imiz tüm varl›klar.
derç etmek: içine koyma.
derç: yerlefltirme.
düstur-u kerem: ikram ve ihsan
kanunu.
enkaz-› maddiye: maddî dökün-
tüler, y›k›nt›lar.
Fât›r-› Kerîm: ikram› seven yara-
t›c›.
hakikat: gerçek.
Hallâk-› Bîmisal: efli ve benzeri
olmayan yarat›c› Allah.
hamd: Allah’›n verdi¤ine r›za ve
kanaat.
harap: y›k›lm›fl.
ibka etmek: ebedîlefltirmek.
iktiza: gerektirme.
ins: insanlar.
israf: gereksiz harcama; savur-
ganl›k.
istimal: kullanma, çal›flt›rma.
kanun-u hikmet: her fleyi bir
amaca ve hedefe yöneltme ka-
nunu.
kanun-u rahmet: rahmet, mer-
hamet kanunu.
kemal: olgunluk.
mahlûk: yarat›lm›fl olan.
makam: her fleyin bulundu¤u
yer, memurluk yeri, mevki.
manalar: ifade etti¤i anlamlar.
maneviyat: madde ötesi fleyler.
masnuat: sanatl› varl›klar.
mazhar: eriflme, sahip olma.
mensucat-› amel: varl›klar›n iflle-
rinin, ibadet ve çal›flmalar›n›n do-
kudu¤u fleyler; manzara ve lev-
halar.
meyve-i Cennet: Cennet meyve-
si.
muazzam: çok büyük.
mukteza-i hikmet: hikmetin ge-
re¤i.
mücessem: cisimleflmifl.
müddet: süre.
mühim: önemli.
mükellefîn: Allah’›n verdi¤i gö-
revleri yapmakla yükümlü olan-
lar.
mü’min: Allah’a ve ahirete ina-
nan.
müteflekkir: minnettar, flükre-
den.
ömür: her varl›¤›n vücuda geldi¤i
andan ölümüne kadar geçen sü-
re.
sahaif-i ef’al: varl›klar›n fiillerinin
yazd›¤› sayfalar.
semerat: meyveler.
suret: biçim, flekil.
s›r: gizem.

fluursuz: düflüncesiz.
flükür: memnuniyet, teflek-
kür.
vefat: ölmek.

zail: geçici.
zerrat: atomlar, zerreler.
zerrat-› arziye: yeryüzündeki
atomlar.

zîhayat: canl›lar.
zîkemal: kemal sahibi.
zîfluur: ak›ll› ve düflünceli var-
l›klar.

1. Yeryüzünün baflka bir flekle çevrilece¤i gün. (‹brahim Suresi: 48.)

2. As›l hayata mazhar olan ise ahiret yurdudur. (Ankebut Suresi: 64.)
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noktas›nda kendine göre tekemmül ettikten sonra, yani
nur-u hayata çok defa hizmet ve mazhar olduktan sonra
ve hayatî tesbihata medar olduktan sonra flu harap ola-
cak dünyan›n enkaz› içinde, flu zerrat› dahi öteki âlemin
binas›nda derç etmek mukteza-i adl ve hikmettir. Ve flu
hakikatten pek muazzam bir “kanun-u adl”in ucu görü-
nüyor.

Hem, madem ruh cisme hâkim oldu¤u gibi, camit
maddelerde dahi kaderin yazd›¤› evamir-i tekviniye, o
maddelere hâkimdir; o maddeler, kaderin manevî yaz›s›-
na göre mevki ve nizam alabilirler. Meselâ, yumurtalar›n
enva›nda ve nutfelerin aksam›nda ve çekirdeklerin esna-
f›nda ve tohumlar›n ecnas›nda kaderin ayr› ayr› yazd›¤›
evamir-i tekviniye cihetiyle, ayr› ayr› makam ve nur sa-
hibi oluyorlar. Ve o madde itibar›yla mahiyetleri (HAfi‹YE 1)

bir hükmünde olan o maddeler, hadsiz muhtelif mevcu-
data menfle oluyorlar, ayr› ayr› makam ve nur sahibi olu-
yorlar. Elbette hidemat-› hayatiye ve hayattaki tesbihat-›
Rabbaniyede defaatle bir zerre bulunmufl ise ve hizmet
etmifl ise, o zerrenin manevî aln›nda o manalar›n hik-
metlerini hiçbir fleyi kaybetmeyen kader kalemiyle kay-
detmesi, mukteza-i ihata-i ilmîdir. Ve flunda pek muaz-
zam bir “kanun-u ilm-i muhit”in ucu görünüyor.

Öyle ise zerreler (HAfi‹YE 2) bafl›bofl de¤iller.
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hikmet: gaye, fayda.
kader: Yarat›c›n›n plan ve progra-
m›.
kanun-u adl: adalet kanunu.
kanun-u ilm-i muhit: Allah’›n her
fleyi kuflatan ilminin gere¤i, kanu-
nu.
mahiyet: bir fleyin asl›, hüviyeti.
makam: mertebe, derece.
manevî yaz›: kader program›n›
yazan formatlar.
mazhar: lây›k olma.
medar: sebep.
menfle’: kaynak.
mevki: yer, makam.
muazzam: çok büyük.
muhtelif: ayr›, ayr›.
mukteza-i adl ve hikmet: hik-
met ve adaletin gere¤i.
mukteza-i ihata-i ilmî: Allah’›n
her fleyi kapsayan ilminin gere¤i.
mürekkep: bileflim.
müvellidülhumuza: hidrojen.
müvellidülmâ: oksijen.
nizam: düzen.
nur-u hayat: hayat ayd›nl›¤›.
nutfe: canl›lar›n üreme suyu.
tekemmül: geliflme, kemal bul-
ma.
tesbihat-› Rabbaniye: Allah’a zi-
kir, tesbih ve dua etme.
teflkil: flekillenme.
unsur: hava, su, ›fl›k gibi temel
maddeler.
zerrat: atomlar, zerreler.
zerre: atom, maddenin en küçük
yap›s›.

aksam: k›s›mlar, bölümler.
camit: cans›z.
cisim: varl›klar›n maddî be-
denleri.
defaatle: çok defa.
derç etmek: içine almak.
ecnas: cinsler, türler.
enkaz: y›k›nt› ve süprüntüler.

enva: türler.
esnaf: s›n›flar.
evamir-i tekviniye: Allah’›n
kâinattaki koydu¤u emrinin
gere¤i olan kanunlar; yarat›l›fl
kanunlar›.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikat: gerçek.

hâkim: hükmeden.
harap: y›k›l›p da¤›lm›fl.
hafliye: dip not.
hayatî tesbihat: varl›klar›n
hayatlar›nda yapt›klar› harika
ifllerle yarat›c›lar›n› övmeleri.
hidemat-› hayatiye: hayat
hizmetleri.

HAfi‹YE 1: Evet, bütün onlar dört unsurdan mürekkeptir. Müvellidülmâ,
müvellidülhumuza, azot, karbon gibi maddelerden teflkil olunuyorlar.
Maddece bir say›labilirler; farklar› yaln›z kaderin manevî yaz›s›ndad›r.
HAfi‹YE 2: fiu cevap, yedi “madem” kelimelerine bakar.



Netice-i Kelâm: Geçmifl yedi kanun; yani, kanun-u
rububiyet, kanun-u kerem, kanun-u cemal, kanun-u rah-
met, kanun-u hikmet, kanun-u adl, kanun-u ihata-i ilmî
gibi pek çok muazzam kanunlar›n görünen uçlar› arkala-
r›nda birer ‹sm-i Azam ve o ‹sm-i Azam›n tecelli-i azam›-
n› gösteriyorlar. Ve o tecelliden anlafl›l›yor ki, sair mev-
cudat gibi, flu dünyadaki tahavvülât-› zerrat dahi, gayet
âlî hikmetler için kaderin çizdi¤i hudut üzerine, kudretin
verdi¤i evamir-i tekviniyeye göre, hassas bir mizan-› ilmî
ile cevelân ediyorlar. Âdeta baflka yüksek bir âleme (HAfi‹-

YE) gitmeye haz›rlan›yorlar. Öyle ise, zîhayat cisimler, o
seyyah zerrelere güya birer mektep, birer k›flla, birer mi-
safirhane-i terbiye hükmündedir ve öyle oldu¤una bir
hads-i sad›kla hükmedilebilir.

Elhâs › l : Birinci Sözde denildi¤i ve ispat edildi¤i gibi,
her fley, Bismillâh der. ‹flte, bütün mevcudat gibi, her bir
zerre ve zerrat›n her bir taifesi ve mahsus her bir cema-
ati, lisan-› hâl ile, Bismillâh der, hareket eder.

âdeta: sanki.
âlem-i kesif: madde âlemi.
befler: insan
bilmüflahede: gözle görerek.
Bismillâh: Allah’›n ad› ve izni ile.
camit: cans›z.
cemaat: büyük topluluk.
cevâdâne: cömertçe.
cevelân: hareketlilik.
cilâlamak: parlatmak.
elhâs›l: özetle.
evamir-i tekviniye: Allah’›n tabi-
ata koydu¤u, iradesinin tecellisi
olan tabiat kanunlar›.
gayet âlî: gayet yüce.
hadis-i sad›k: kalpte sür’atle
meydana gelen do¤ru kanaat;
tam do¤ru ve flüphesiz idrak et-
me ve bilme.
hasis: baya¤›.
hassas: incelikli, en ufak ölçüleri
sa¤l›kl› ve kesin olarak veren.
haflir: öldükten sonra tekrar diril-
me.
hafliye: dipnot.
haflretmek: öldükten sonra dirilt-
mek.
hayattar: canl›.
hikmet: fayda ve amaca yönel-
me; kâinattaki ve yarat›l›fltaki ‹lâ-
hî gaye.
hudut: s›n›r.
hükmünde: de¤erinde.
‹sm-i Azam: Allah’›n bütün isim-
lerinin içindeki en büyük, en de-
¤erli ismi.
ifl’al etmek: yakmak.
iflaret: alâmet.
kader: yarat›c›n›n plan ve progra-
m›.
kanun-u adl: adalet kanunu.
kanun-u cemal: her fleye bir gü-
zellik verme kanunu.
kanun-u hikmet: her fleyi bir
fayda ve amaca yöneltme kanu-
nu.
kanun-u ihata-i ilmî: Allah’›n il-
minin her fleyi kuflatmas› kanu-
nu.
kanun-u kayyumiyet: Allah’›n
her fleyi ayakta tutmas›, varl›¤›
devam ettirmesi.
kanun-u kerem: ikram ve ihsan
kanunu.
kanun-u rahmet: mahlûkat›
yoktan varl›¤a ç›kararak hayata
ve nimete kavuflturma kanunu.
kanun-u rububiyet: e¤itim, ter-
biye ve talim kanunu.
kesif: karanl›k.

kesret: çokluk.
kudret: s›n›rs›z güç.
Kur’ân’›n nuru: Kur’ân-› Ke-
rîm’in ayd›nl›¤›.
k›flla: askerin e¤itim alan›.
lâtif: ince, güzel.
letafetlendirmek: maddeyi
hayata, ruha yaklaflt›rmak;
güzellefltirmek.
lisan-› hâl: hâl dili.
mahsus: has, özel.
mektep: e¤itim-ö¤retim me-
kân› olan okul.
mevcudat: varl›klar.

misafirhane-i terbiye: geçici
e¤itim yeri.
mizan-› ilmî: ilmi ölçüler.
muazzam: çok büyük.
muhit: kuflatm›fl.
nazif: temiz.
netice-i kelâm: sözün özü.
nur-u hayat: hayat ›fl›¤›.
rasat: gözlem yapma.
sarahat: aç›kl›k.
seyyah: gezgin.
süflî: adî, afla¤› fleylere ait.
taaffün: kokuflmufl.
tahavvülât-› zerrat: atomla-

r›n de¤iflim ve dönüflümleri.
taife: tür, kavim ve kafileler.
tasarruf: üzerinde istedi¤i gi-
bi hükmetme, kullan›m hak-
k›.
tecelli: yans›ma, görünme.
tecelli-i azam: en büyük te-
celli.
ulvî: yüce.
zerrat: atomlar, zerreler.
zerre: atom, maddenin en
küçük yap›s›.
zîhayat: canl›.
ziynet: süs.
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HAfi‹YE: Çünkü, bilmüflahede gayet cevadâne bir faaliyetle flu âlem-i ke-
sif ve süflîde pek kesretle nur-u hayat› serpmek ve ifl’al etmek, hatta en
hasis maddelerde ve taaffün etmifl cisimlerde kesretle taze bir nur-u ha-
yat› ›fl›kland›rmak, o kesif ve hasis maddeleri nur-u hayatla letafetlendir-
mek, cilâland›rmak, sarahate yak›n iflaret ediyor ki, gayet lâtif, ulvî, na-
zif, hayattar di¤er bir âlemin hesab›na, flu kesif, camit âlemi zerrat›n ha-
reketiyle, hayat›n nuruyla cilâland›r›yor, eritiyor, güzellefltiriyor. Güya lâ-
tif bir âleme gitmek için, ziynetlendiriyor. ‹flte, befler haflrini akl›na s›¤›fl-
t›ramayan dar ak›ll› adamlar, Kur’ân’›n nuruyla rasat etseler görecekler
ki, bütün zerrat› bir ordu gibi haflredecek kadar muhit bir “kanun-u kay-
yumiyet” görünüyor, bilmüflahede tasarruf ediyor.



Evet, geçmifl Üç Nokta s›rr›yla, her bir zerre mebde-i

hareketinde lisan-› hâl ile 
1 pº«/MsôdG pø'ªrMsôdG $G pº°rùpH der.

Yani, “Ben, Allah’›n nam›yla, hesab›yla, ismiyle, izniyle,
kuvvetiyle hareket ediyorum.” Sonra netice-i hareketin-
de, her bir masnu gibi, her bir zerre, her bir taifesi, li-

san-› hâl ile 
2@ nÚ/ ǹŸÉn©rdG uÜnQ ! oórªnërdnG der ki, bir kaside-i

methiye hükmünde olan sanatl› bir mahlûkun nakfl›nda,
kudretin küçük bir kalem ucu hükmünde kendini göste-
rir. Belki her biri, manevî, Rabbanî, muazzam, hadsiz
bafll› bir fonograf›n birer plâ¤› hükmünde olan masnula-
r›n üstünde dönen ve tahmidat-› Rabbaniye kasideleriyle
o masnuat› konuflturan ve tesbihat-› ‹lâhiye neflîdelerini
okutturan birer i¤ne bafl› suretinde kendini gösteriyor-
lar…

rºo¡j'ƒrYnO oôpN'Gnh lΩnÓ°nS Én¡«/a rºo¡oà s̀«pënJnh sºo¡s∏dG n∂nfÉnërÑ°oS Én¡«/a rºo¡j'ƒrYnO
Énænàrªs∏nY Éne s’pG BÉnænd nºr∏pY n’ n∂nfÉnërÑ°oS

3@ nÚ/ ǹŸÉn©rdG uÜnQ ! oórªn◊r G p¿nG
Énænàrjnóng rPpG nór©nH ÉnænHƒo∏ob rÆpõoJ n’ ÉnæsHnQ 4@ oº«/µ`n◊r G oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG
'¤nY uπ°nU -nG 5@ oÜÉsgnƒrdG nârfnG n∂sfpG kánªrMnQ n∂rfoónd røpe Énænd rÖngnh

/¬pd'G ='¤nYnh kAGnOnG =p¬u≤nëpdnh kABÉ°nVpQ n∂nd o¿ƒoµnJ kInÓ°nU mósªnëoe Énfpóu«°nS
Énænæj/O rºu∏°nSnh Énærªu∏°nSnh rºu∏°nSnh /¬pfGnƒrNpGnh /¬pÑrën°Unh

6 nÚ/ ǹŸrÉn©rdG sÜnQÉnj nÚ/e'G
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fonograf: teyp, konuflan makine,
ses kaydedici.
hadsiz: s›n›rs›z.
hesab›yla: baflkas› yerine, ad›yla,
ismiyle.
ismiyle hareket: baflkas› ad›na.
kaside: fliiri, ilâhi.
kaside-i methiye: övgü fliiri.
lisan-› hâl: hâl dili.
masnu: sanatl› varl›k.
masnuat: sanatl› varl›klar
mebde-i hareket: hareketin bafl-
lang›c›.
nam: ünvan.
neflîde: fliir, manzume.
netice-i hareket: hareketin so-
nucu.
suret: flekil, tarz.
tahmidat-› Rabbaniye: yarat›c›
ve r›z›k vericiyi övme, minnetini,
teflekkürünü ifade etme.
tesbihat-› ‹lâhiye: varl›klar›n hâl-
leriyle ve dilleriyle Allah’a olan
övgüleri.

1. Fatiha Suresi: 1.

2. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, flükür ve minnet, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a
mahsustur. (Fatiha Suresi: 1.)

3. Onlar›n Cennetteki dualar› flöyledir: “Allah’›m, Seni bütün noksan s›fatlardan tenzih ederiz.”
Aralar›ndaki dilekleri de hep selâmd›r, iyiliktir. Dualar› ise flu sözlerle sona erer: “Ezelden ebe-
de her türlü hamd ve övgü, flükür ve minnet, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.” (Yu-
nus Suresi: 10.

4. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize ö¤retti¤inden baflka bilgimiz yoktur. Sen
her fleyi hakk›yla bilir, her ifli hikmetle yapars›n. (Bakara Suresi: 32.)

5. Ey Rabbimiz! Bizi do¤ru yola erifltirdikten sonra, kalplerimizi sap›kl›¤a meylettirme. Yüce
kat›ndan bize bir rahmet ba¤›flla. Muhakkak ki, veren Sensin, dua edip istediklerimizi bize ba-
¤›fllayan Sensin. (Âl-i ‹mran Suresi: 8.)

6. Allah’›m, Efendimiz Muham-
med’e onun Âl ve Ashap ve kar-
defllerine Senin için hoflnutluk ve
onun için de hakk› eda olacak bir
rahmet ve selâm eyle. Bizi ve di-
nimizi selâmette k›l. Duam›z› ka-
bul et ey Âlemlerin Rabbi!



Otuz Birinci Söz
M‹RAC-I NEBEV‹YEYE (A.S.M.) DA‹RD‹R.

‹HTAR: Miraç meselesi, erkân-› imaniyenin usulünden sonra
terettüp eden bir neticedir ve erkân-› imaniyenin nurlar›ndan
medet alan bir nurdur. Erkân-› imaniyeyi kabul etmeyen dinsiz
mülhitlere karfl› elbette bizzat ispat edilmez. Çünkü, Allah’› bil-
meyen, peygamberi tan›mayan ve melâikeyi kabul etmeyen ve-
ya semavat›n vücudunu inkâr eden adamlara miraçtan bahse-
dilmez. Evvelâ o erkân› ispat etmek lâz›m geliyor. Öyle ise biz,
miraçta istib’at ile vesveseye düflen bir mü’mini muhatap ittihaz
ederek, ona karfl› beyan edece¤iz. Ara s›ra makam-› istimada
olan mülhidi nazara al›p, serd-i kelâm edece¤iz. Baz› Sözlerde
hakikat-i mirac›n bir k›s›m lem’alar› zikredilmifltir. ‹hvanlar›m›n
›srar› ile ayr› ayr› o lem’alar› hakikatin asl›yla birlefltirmek ve ke-
malât-› Ahmediyenin (a.s.m.) cemaline birden bir âyine yap-
mak için, inayeti Allah’tan istedik.

W
pópé°rùnŸrG n‹pG pΩGnôn◊r G pópé°rùnŸrG nøpe kÓr«nd /√pórÑn©pH …'örSnG …/òsdG n¿ÉnërÑ°oS
1@oÒ°/ünÑrdG o™«/ª°sùdG nƒog o¬sfpG BÉnæpJÉnj'G røpe o¬njpôoæpd o¬ndrƒnM ÉnærcnQÉnH …/òsdG É°nürbn’rG
@…'ƒnà°rSnÉa mIsôpehoP @…'ƒo≤rdG oój/ón°T o¬nªs∏nY @≈'Mƒoj l≈rMnh s’pG nƒog r¿pG
rhnG pør«°nSrƒnb nÜÉnb n¿Énµna @ s‹nónàna ÉnfnO sºoK @ '¤rYn’rG p≥oao’rÉpH nƒognh
@ …'GnQ Éne oOGnDƒoØrdG nÜnònc Éne @ ≈'MrhnG BÉne /√pórÑnY '‹pG =≈'MrhnÉna @ 'ÊrOnG

ayet: delil, Kur’ân’›n surelerini
oluflturan ‹lâhî söz; Allah’›n varl›-
¤›n› gösteren fley.
âyine: ayna.
beyan: anlatma, aç›k söyleme,
izah.
bizzat: kendi; direk olarak.
cemal: iç ve d›fl güzellik.
dair: ait, ilgili.
erkân: rükünler, esaslar.
erkân-› imaniye: imana ait esas-
lar.
hakikat: gerçek, bir fleyin asl› ve
esas›.
hakikat-› Miraç: Peygamber
Efendimizin Cenab-› Hakk›n huzu-
runa ruhen, cismen, hâlen ç›kma-
s›n›n mahiyeti, asl› ve esas›.
ihtar: hat›rlatma yapma, dikkat
çekme.
ihvan: kardefller.
inayet: yard›m.
inkâr etmek: do¤rulu¤unu kabul
etmemek.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu kan›tlama.
istib’at: ak›ldan uzak görme.
ittihaz: kabul etme, sayma.
kemalât-› Ahmediye: Peygam-
berimizin sahip oldu¤u mükem-
mel özellikler, faziletler.
lem’a: par›lt›.
makam-› istima: dinleme yeri,
konumu.
medet: yard›m.
melâike: melekler.
Mescid-i Aksâ: Kudüs’teki mefl-
hur, kutsal mabet.
Mescid-i Haram: Mekke-i Müker-
reme’de, içinde Kâbe’nin bulun-
du¤u en büyük, mukaddes iba-
det yeri.
mesele: sorulup karfl›l›¤› istenilen
önemli olay.
Mirac-› Nebeviye: Peygamber
Efendimizin, Allah kat›na ç›k›fl
mu’cizesi.
Miraç: Peygamber Efendimizin,
Cenab-› Hakk›n huzuruna ruhen,
cismen, hâlen ç›kmas› mu’cizesi.
muhatap: hitap olunan, kendisi-
ne söz söylenilen.
mübarek: bereketli, hay›rl›, u¤ur-
lu.
mülhit: dinsiz.
mü’min: iman eden, inanan.
münezzeh: uzak, temiz.
nazara alma: bakma, bak›p dü-

flünme, dikkate alma.
netice: sonuç.
noksan: eksiklik, kusur.
nur: ayd›nl›k, ›fl›k.
peygamber: ‹lâhî emir ve ya-
saklar› insanlara tebli¤ eden
elçi.
Rahîm: merhamet ve flefkat

eden, ac›y›p esirgeyen Allah.
Rahman: rahmeti bütün her-
kese yay›lan ve bütün yarat›l-
m›fllar›n r›z›klar›n› ve geçim
flekillerini içine alan rahmetin
sahibi Allah.
semavat: semalar, gökler.
serd-i kelâm: söz söyleme.

terettüp: s›ralanma, s›ras›nda
olma; netice olarak ç›kma.
usul: as›llar, kökler, temeller,
esaslar.
vesvese: flüphe, tereddüt.
vücut: var olufl, varl›k.
zikretme: anma; söyleme,
anlatma.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla • Ayetlerimizden bir k›sm›n› ona göstermek için ku-
lunu bir gece Mescid-i Haramdan al›p, çevresini mübarek k›ld›¤›m›z Mescid-i Aksâya seyahat
ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir. fiüphesiz ki O her fleyi hakk›yla ifliten, her fle-
yi hakk›yla görendir. (‹sra Suresi: 1.)
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] Otuz Birinci Söz, Bar-
la’da 1928-30 y›llar› ara-
s›nda Türkçe olarak te-
lif edilmifltir.



pInQróp°S nóræpY @ …'ôrNoG kánd rõnf o√'GnQ rón≤ndnh @ …'ônj Éne '¤nY o¬nfhoQ ÉnªoànanG
@ ∆'ûr¨nj Éne nInQróu°ùdG ∆'ûr¨nj rPpG @ …'hrÉnŸrG oásænL ÉngnóræpY @ »'¡nàræoŸrG
2@ …'ôrÑoµ r̀dG p¬uHnQ päÉnj'G røpe …'GnQ rón≤nd @ »'̈ nW Énenh oönünÑrdG nÆGnR Éne

Evvelki ayet-i azîmenin azîm hazinesinden yaln›z 
3 o¬sfpG

zamirinde bir düstur-u belâgate istinat eden iki remzin
meselemize münasebeti oldu¤u için, i’caz bahsinde be-
yan edildi¤i üzere yazaca¤›z.

‹flte, Kur’ân-› Hakîm, Habib-i Ekrem Aleyhi Efdalüssa-
lâtü ve Ekmelüsselâm›n mirac›n›n mebdei olan Mescid-i
Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya olan seyran›n› zikrettikten

sonra, 
4 oÒ°/ünÑrdG o™«/ªs°ùdG nƒog o¬sfpG der. Ve flu kelâm ile Sure-i

5…'ƒng GnPpG pºrésædGnh ’da iflaret olunan münteha-i Miraca rem-

zeden o¬sfpG ’deki zamir, ya Cenab-› Hakka racidir, veyahut

Peygamberedir (a.s.m.).

Peygambere göre olsa, kanun-u belâgat ve münase-
bet-i siyak-› kelâm flöyle ifade ediyor ki: “Bu seyahat-i
cüz’iyede bir seyr-i umumî, bir uruc-u küllî var ki, tâ Sid-
retü’l-Münteha’ya, tâ Kab-› Kavseyn’e kadar meratib-i
külliye-i esmaiyede gözüne, kula¤›na tesadüf eden ayat-›
Rabbaniyeyi ve acaib-i sanat-› ‹lâhiyeyi iflitmifl, görmüfl-
tür” der. O küçük cüz’î seyahati, hem küllî, hem mah-
fler-i acayip bir seyahatin anahtar› hükmünde gösteriyor.
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cüz’î seyahat: k›sa zaman içinde
yap›lan seyahat.
dirayet: ak›l, zekâ, kabiliyet.
düstur-u belâgat: güzel ve düz-
gün söz söylemenin kural›, pren-
sibi.
efdalüssalât: üstün salâtlar, ha-
y›rlar, dualar.
ekmelüsselâm: selâmlar›n en
mükemmeli.
Habib-i Ekrem: Allah’›n sevdi¤i,
kendisine çokça ikram edilen fle-
ref sahibi peygamber.
i’caz bahsi: Risale-i Nur’un
Kur’ân’›n benzerinin yap›lamaya-
ca¤›, bu konuda âciz kal›naca¤›n›
anlatan bölümleri.
istinat: dayanma.
Kab-› Kavseyn: Peygamberimizin
miraç da ulaflt›¤› ve bütün yarat›-
lanlar› arkas›na al›p Cenab-› Hak-
la müflerref oldu¤u makam.
kanun-u belâgat: güzel ve düz-
gün söz söyleme kanunu.
Kur’ân-› Hakîm: her kelime ve
harfinde say›s›z hikmet, fayda
bulunan Kur’ân.
küllî: genel, umumî, büyük.
mahfler-i acayip: hayret verici
fleylerin topland›¤› yer.
mebde: bafllang›ç.
meratib-i külliye esmaiye: Ce-
nab-› Hakk›n isimlerinin bütün
mertebeleri, dereceleri.
Mescid-i Aksâ: Kudüs’teki mefl-
hur, mukaddes mabet.
Mescid-i Haram: Mekke-i Müker-
reme’de, içinde Kâbe’nin bulun-
du¤u en büyük, mukaddes iba-
det yeri.
Miraç: Peygamber Efendimizin,
Cenab-› Hakk›n huzuruna ruhen,
cismen, hâlen ç›kmas› mu’cizesi. 
münasebet-i siyak-› kelâm: ma-
naca birbiriyle ilgili ve ba¤l› keli-
melerin bir tertip ve düzen içinde
ifade edilmesi.
Rab: varl›klar› ihtiyaçlar›n› gide-
ren.  terbiye eden, onlar› uyum
içinde sevk ve idare eden Allah.
raci: ait, dönük; ilgisi ve ba¤› olan.
remiz: iflaret, kelime ve cümleye
yüklenilmifl gizli mana.
seyahat-i cüz’iye: k›sa zaman
içinde yap›lan seyahat.
seyr-i umumî: herkesi ilgilendi-
ren, umumî ve genifl bir seyahat.
Sidre-i Münteha: yedinci kat
gökte oldu¤u rivayet edilen ve
Peygamber Efendimizin ulaflt›¤›
en son makam.
uruc-u külli: külli yükselifl, her-
kesi ve her fleyi ilgilendiren bir
yukar› ç›k›fl.
vahiy: Cenab-› Hakk›n diledi¤i
hükümleri, s›rlar› ve hakikatleri
peygamberlere bildirmesi..

acaib-i sanat-› ‹lâhiye: Al-
lah’›n insanlar› flafl›rtan harika

sanatlar›.
ayat-› Rabbaniye: Rabbanî

ayetler.
azîm: büyük, yüce.

2. O ancak kendisine vahyolunan› söyler. • Onu muazzam kuvvetlere, üstün bir ak›l ve dira-
yete sahip Cebrail ö¤retti ki, • kendisine gerçek suretiyle görünmüfltür. • O, ufkun en yuka-
r›s›nda idi. • Sonra indi ve yaklaflt›. • Nihayet kendisine iki yay kadar, hatta daha da yak›n
oldu. • Sonra da vahyolunacak fleyi kuluna vahyetti. • Onun gördü¤ünü kalbi yalanlamad›. •
fiimdi onun gördü¤ü hakk›nda onunla mücadele mi edeceksiniz? • And olsun ki onu bir ke-
re daha hakikî suretinde gördü. • Sidre-i Münteha’da gördü. • Ki, onun yan›nda Me’vâ Cen-
neti vard›r. • O zaman Sidre’yi Allah’›n nuru kaplam›flt›. • Göz ne flaflt›, ne de baflka bir fleye
bakt›. • And olsun ki Rabbinin ayetlerinden en büyüklerini gördü. (Necm Suresi: 4-18.)
3. fiüphesiz ki O...
4. fiüphesiz ki O her fleyi hakk›yla ifliten, her fleyi hakk›yla görendir. (‹sra Suresi: 1.)
5. Kayan y›ld›za yemin olsun. (Necm Suresi: 1.)



E¤er zamir Cenab-› Hakka raci olsa, flöyle oluyor ki:
Bir abdini bir seyahatte huzuruna davet edip, bir vazife
ile tavzif etmek için, Mescid-i Haram’dan mecma-› enbi-
ya olan Mescid-i Aksâ’ya gönderip, enbiyalarla görüfltü-
rüp, bütün enbiyalar›n usul-u dinlerine vâris-i mutlak ol-
du¤unu gösterdikten sonra, tâ Sidretü’l-Münteha’ya, tâ
Kab-› Kavseyn’e kadar mülk ve melekûtunda gezdirdi.

‹flte, çendan o bir abddir ve o seyahat bir mirac-›
cüz’îdir; fakat, bu abdin bütün kâinata taallûk eden bir
emanet beraberindedir. Hem, flu kâinat›n rengini de¤ifl-
tirecek bir nur beraberdir. Hem, saadet-i ebediyenin ka-
p›s›n› açacak bir anahtar beraber oldu¤u için, Cenab-›
Hak, kendini “bütün eflyay› iflitir ve görür” s›fat›yla tavsif
eder; tâ o emanet, o nur, o anahtar›n cihanflümul ve mu-
hit ve umum kâinata âmm ve bütün mahlûkata flamil
hikmetlerini göstersin.

Bu s›rr-› azîmin Dört Esas› var:

Birincisi: Mirac›n s›rr-› lüzumu nedir?

‹kincisi: Hakikat-i miraç nedir?

Üçüncüsü: Hikmet-i miraç nedir?

Dördüncüsü: Mirac›n semerat ve faydas› nedir?

@

abd: kul.
âmm: umumî, genel, herkese ait.
cihanflümul: bütün cihan› ve kâ-
inat› içine alan.
çendan: gerçi.
enbiya: nebîler, peygamberler.
Hakikat-› Miraç: Peygamber
Efendimizin Cenab-› Hakk›n huzu-
runa ruhen, cismen, hâlen ç›kma-
s›n›n mahiyeti, asl› ve esas›.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye.
hikmet-i miraç: mirac›n as›l gaye
ve hikmeti.
huzur: yan, kat, karfl›.
Kab-› Kavseyn: iki yay mesafesi,
Peygamberimizin miraçta ulaflt›¤›
ve bütün yarat›lanlar› arkas›na
al›p Cenab-› Hakla müflerref oldu-
¤u makam.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
mahlûkat: yarat›lm›fllar.
mecma-› enbiya: peygamberle-
rin topland›¤› yer.
melekût: göremedi¤imiz ahiret
âlemleri.
Mescid-i Aksâ: Kudüs’teki mefl-
hur, kutsal mabet.
Mescid-i Haram: Mekke-i Müker-
reme’de, içinde Kâbe’nin bulun-
du¤u en büyük, mukaddes iba-
det yeri.
mirac-› cüz’î: çok k›sa zamanda
meydana gelen feri bir yükselifl.
Miraç: Peygamber Efendimizin,
Cenab-› Hakk›n huzuruna ruhen,
cismen, hâlen ç›kmas› mu’cizesi.
muhit: her fleyi kuflatan, her fleyi
içine alan.
mülk: gördü¤ümüz maddî ve cis-
manî âlem, kâinat.
raci: ait, dönük; ilgisi ve ba¤› olan.
saadet-i ebedîye: ebedî mutlu-

luk, sonsuz saadet.
semerat: neticeler, meyveler.
Sidretü’l-Münteha: yedinci
kat gökte oldu¤u rivayet edi-
len ve Peygamberimizin ulafl-
t›¤› en son makam.
s›rr-› azîm: büyük s›r.
s›rr-› lüzum: gereklili¤in s›rr›,

gerekli olma sebebi.
flamil: kaplayan, içine alan.
taallûk eden: alâkal› olan, il-
gilendiren.
tavsif: vas›fland›rma, nitele-
me, bir fleyin mahiyetini ve
özelliklerini anlatma.
tavzif: vazifelendirme, görev-

lendirme.
umum: bütün.
usul-u din: dinin esaslar›, di-
nin temel prensipleri.
vâris-i mutlak: mutlak mi-
rasç›.
zamir: ismin yerini tutan keli-
me.
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Birinci Esas
Mirac ›n s › r r - ›  l üzumu

Meselâ, deniliyor ki:

“Cenab-› Hak 
1 pój/QnƒrdG pπrÑnM røpe p¬r«ndpG oÜnôrbnG ’dir, her fleye

her fleyden daha yak›nd›r, cisimden, mekândan münez-
zehtir. Her velî, kalbi içinde Onunla görüflebilir. Neden
dolay› velâyet-i Ahmediye (a.s.m.), Miraç gibi uzun bir
seyahatin neticesinden sonra, her velînin kendi kalbinde
muvaffak oldu¤u münacata muvaffak oluyor?”

Elcevap: fiu s›rr-› gam›z› iki temsil ile fehme takrip
ediyoruz. On ‹kinci Sözün s›rr-› i’caz-› Kur’ân ve s›rr-› mi-
raç hakk›nda olan flu iki temsili dinle:

• Bir inc i  Tems i l : Bir sultan›n iki çeflit mükâlemesi,
sohbeti, görüflmesi vard›r; iki tarzda hitab›, iltifat› vard›r.

Birisi, âmî bir raiyetiyle cüz’î bir ifl için, hususî bir ha-
cete dair, has bir telefonla sohbet etmektir.

Di¤eri, saltanat-› uzma ünvan› ile ve hilâfet-i kübra na-
m›yla ve hâkimiyet-i amme haysiyetiyle ve evamirini et-
rafa neflir ve teflhir maksad›yla, o ifllerle alâkadar bir el-
çisiyle veya o evamir ile münasebettar büyük bir memu-
ru ile konuflmakt›r, sohbet etmektir ve haflmetini izhar
eden ulvî bir fermanla bir mükâlemedir.
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haflmet: ihtiflam, büyüklük.
haysiyet: fleref, itibar; mertebe,
bak›m.
hilâfet-i kübra: en büyük hilâfet,
din ve dünya ifllerinde genel reis-
lik.
hitap: söz söyleme, konuflma.
hususî: flahsa ait, özel.
iltifat: ilgi göstermek, de¤er ver-
mek.
izhar: gösterme, ortaya koyma.
maksat: amaç, niyet.
mekândan münezzeh: Cenab-›
Hakk›n varl›k âleminde hiçbir yer-
de ve mekânda olmamas›.
Miraç: Peygamber Efendimizin,
Cenab-› Hakk›n huzuruna ruhen,
cismen, hâlen ç›kmas› mu’cizesi
ki bir anda meydana gelmifltir.
muvaffak: baflar›l›.
mükâleme: karfl›l›kl› konuflma.
münacat: Allah’a dua etme, yal-
varma.
münasebettar: ilgili, alâkal›.
neflir: da¤›tma, yayma.
netice: sonuç.
raiyet: halk, vatandafl, yönetilen-
ler.
saltanat-› uzma: en büyük salta-
nat, hâkimiyet.
sultan: padiflah, hükümdar.
s›rr› gam›z: ince s›r, anlafl›lmas›
zor mesele.
s›rr-› i’caz-› Kur’ân: Kur’ân’›n ifa-
dedeki üstünlü¤ünü ve mu’cize
oluflunu gösteren s›rlar.
s›rr-› lüzum: gereklili¤in s›rr›, ge-
rekli olma sebebi.
flah damar›: can damar›.
takrip: yaklaflt›rma.
temsil: benzetme, örnek.
teflhir: gösterme, ilân etme.
ulvî: yüksek, yüce.
ünvan: isim, nam, ün.
velâyet: velîlik, ermifllik, Allah
dostlu¤u.
velâyet-i Ahmediye: Peygambe-
rimizin velîli¤i.
velî: Allah’›n sevgisine, himayesi-
ne kavuflmufl, ermifl kimse, Allah
dostu.

alâkadar: ilgili, alâkal›.
âmî: halktan, s›radan, cahil,
bilgisiz.
Cenab-› Hak: Hz. Allah.
cüz’î: küçük; basit.

dair: ait, alâkal›, ilgili.
elçi: haberci.
esas: as›l, temel,.
evamir: emirler, kanunlar.
fehim: anlay›fl.

ferman: emir, buyruk.
hacet: ihtiyaç,.
hâkimiyet-i amme: umuma
hâkim olma.
has: hususî, özel.

1. Ona flah damar›ndan daha yak›n (Kaf Suresi: 16.)



‹flte, 
1 '¤rYn’rG oπnãnŸrG !nh flu temsil gibi, flu kâinat Hâl›k›n›n

ve Malikü’l-Mülk Velmelekût’un ve Hâkim-i Ezel ve Ebe-
d’in iki tarzda mükâlemesi, sohbeti, iltifat› vard›r: birisi
cüz’î ve has, di¤eri küllî ve âmm. ‹flte Miraç, velâyet-i Ah-
mediyenin (a.s.m.) bütün velâyat›n fevkinde bir külliyet,
bir ulviyet suretinde bir tezahürüdür ki, bütün kâinat›n
Rabbi ismiyle, bütün mevcudat›n Hâl›k’› ünvan›yla Ce-
nab-› Hakk›n sohbetine ve münacat›na müflerrefiyettir.

• ‹kinci Temsil: Bir adam, elindeki bir âyineyi güne-
fle karfl› tutar. O âyine, kendi miktar›nca bir ›fl›k ve yedi
rengi havi bir ziyay›, bir aksi, flemsten al›r; onun nispe-
tinde güneflle münasebettar olur, sohbet eder. Ve o ›fl›k-
l› âyineyi karanl›kl› hanesine veya dam alt›ndaki küçük,
hususî ba¤›na tevcih etse, güneflin k›ymeti nispetinde de-
¤il, belki o âyinenin kabiliyeti miktar›nca istifade edebilir.

Di¤eri ise, âyineyi b›rak›r, do¤rudan do¤ruya günefle
karfl› ç›kar, haflmetini görür, azametini anlar. Sonra pek
yüksek bir da¤a ç›kar, güneflin pek genifl flaflaa-i saltana-
t›n› görür ve bizzat perdesiz onunla görüflür. Sonra dö-
ner, hanesinden veya ba¤›n›n dam›ndan genifl pencere-
ler açar, gökteki günefle karfl› yollar yapar, hakikî güne-
flin daimî ziyas› ile sohbet eder, konuflur. Ve böylece min-
nettarâne bir sohbet edebilir ve diyebilir: “Ey yeryüzünü
›fl›¤›yla yald›zlayan ve zeminin veçhini ve bütün çiçekle-
rin yüzlerini güldüren dünya güzeli, gök nazdar› olan na-
zenin günefl! Onlar gibi benim haneci¤imi, bahçeci¤imi
›s›nd›rd›n ve ›fl›kland›rd›n—bütün dünyay› ›fl›kland›rd›¤›n 

akis: yans›ma.
âmm: umumî, genel, herkesi ilgi-
lendiren.
âyine: ayna.
azamet: büyüklük, yücelik.
ba¤: bahçe.
bizzat: kendisi, flahsen.
Cenab-› Hak: Hz. Allah.
cüz’î: küçük.
daimî: sürekli, devaml›.
dam: küçük ev, çat›.
fevkinde: üstünde.
hakikî: gerçek.
Hâkim-i Ezel ve Ebed: varl›¤›n›n
bafllang›c› ve sonu olmayan, ezel
ve ebedin hâkimi olan Allah.
Hâl›k: her fleyi yoktan yaratan,
yarat›c›, Allah.
hane: ev.
has: hususî, özel.
haflmet: ihtiflam, büyüklük.
havi: içinde bulunduran, içeren.
hususî: özel, flahsa ait.
iltifat: ilgi gösterme, de¤er ver-
me.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
kabiliyet: kabul edebilirlik, kapa-
site, yetenek.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
k›ymet: de¤er.
küllî: umumî, bütün, genel.
külliyet: bütünlük, umumîlik,
tümlük.
mahsus: ait.
Malikü’l-Mülk-ü Velmelekût:
görünen ve görünmeyen her fle-
yin tek sahibi olan Allah.
mevcudat: varl›klar.
minnettarâne: yap›lan bir iyili¤e
karfl› teflekkür hissi tafl›yarak.
Miraç: Peygamber Efendimizin,
gecesinde Cenab-› Hakk›n huzu-
runa ruhen, cismen, hâlen ç›kma-
s› mu’cizesi.
mükâleme: karfl›l›kl› konuflma.

münacat: Allah’a dua etme,
yalvarma.
münasebettar: ilgili, alâkal›.
müflerrefiyet: fleref bulma.
nazdar: nazl›, naz yapan.
nazenin: nazl›, narin.
nispet: ölçü, oran.
perde: engel, örtü.
Rab: besleyen, yetifltiren,
verdi¤i nimetlerle mahlûkat›
›slah ve terbiye eden Allah.

s›fat: nitelik, vas›f.
suret: flekil, biçim.
flaflaa-i saltanat: saltanat›n
parlakl›¤›.
flems: günefl.
temsil: benzetme, örnek.
tevcih etmek: yöneltmek.
tezahür: belirme, görünme,
meydana ç›kma.
ulviyet: ulvîlik, yücelik, yük-
seklik.

ünvan: isim, nam, ün.
vecih: cephe, yüz, taraf.
velâyat: velîlik makam ve
mertebeleri, ermifllik, Allah
dostlu¤u.
velâyet-i Ahmediye: Pey-
gamberimizin velîli¤i.
yüce: büyük, ulu, yüksek.
zemin: yer, yeryüzü.
ziya: ›fl›k.

1. En yüce s›fatlar Allah’a mahsustur. (Nahl Suresi: 60.)
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ve yeryüzünü ›s›nd›rd›¤›n gibi.” Hâlbuki, evvelki âyine
sahibi böyle diyemez. O âyine kayd› alt›nda güneflin ak-
si ise, âsâr› mahduttur, o kayda göredir.

‹flte, flems-i ezel ve ebed sultan› olan Zat-› Ehad ve Sa-
med’in tecellisi mahiyet-i insaniyeye hadsiz meratibi ta-
zammun eden iki suretle tezahür eder:

Birincisi: Âyine-i kalbe uzanan bir nispet-i Rabbaniye
ile bir tezahürdür ki; herkes istidad›na ve tayy-› meratip-
te seyrüsülûkuna esma ve s›fât›n tecelliyat›na nispeten
cüz’î ve küllî o fiems-i Ezelînin nuruna ve sohbetine ve
münacat›na mazhariyeti var. Galib-i esma ve s›fât›n z›lâ-
linde giden velâyetlerin derecat› bu k›s›mdan ileri gelir.

‹kincisi: ‹nsan›n camiiyeti ve flecere-i kâinat›n en mü-
nevver meyvesi oldu¤undan, bütün kâinatta cilveleri te-
zahür eden Esma-i Hüsnay› birden âyine-i ruhunda gös-
terebilmesi cihetiyle, Cenab-› Hak, tecelli-i zat›yla ve Es-
ma-i Hüsnan›n azamî mertebede nev-i insan›n manen
en azam bir ferdine tecelli-i azam tezahür eder ki; bu te-
zahür ve tecelli Mirac-› Ahmedî (a.s.m.) s›rr›d›r ki, onun
velâyeti risaletine mebde olur.

Velâyet ki, z›llden geçer; ikinci temsilin birinci adam›-
na benzer. Risalette z›ll yoktur, do¤rudan do¤ruya Zat-›
Zülcelâl’in Ehadiyetine bakar; ikinci temsilin ikinci ada-
m›na benzer. Miraç ise, velâyet-i Ahmediyenin (a.s.m.)
keramet-i kübras›, hem mertebe-i ulyas› oldu¤undan, ri-
salet mertebesine ink›lâp etmifl. Mirac›n bât›n›, velâyet-
tir; halktan Hakka gitmifl. Zahir-i miraç, risalettir; Hak’-
tan halka geliyor. Velâyet, kurbiyet meratibinde sülûktur; 
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sahip olma.
mebde: bafllang›ç.
meratip: mertebeler, basamak-
lar, dereceler.
mertebe-i ulya: en yüce merte-
be.
Mirac-› Ahmedî: Resulullah›n mi-
rac›.
Miraç: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in Cenab-› Hakk›n huzu-
runa ruhen, cismen, hâlen ç›kma-
s› mu’cizesi.
münacat: Allah’a dua etme, yal-
varma.
münevver: nurlanm›fl, nurlu.
nev-i insan: insan cinsi.
nispeten: nispetle, oranla.
nispet-i Rabbaniye: Allah’a olan
manevî ba¤.
risalet: peygamberlik, elçilik.
seyrüsülûk: Cenab-› Hakka ulafl-
mak için ç›k›lan manevî ve ruhî
yolculuk.
sultan: padiflah, hükümdar.
suret: biçim, flekil.
sülûk: yola girme, yol tutma, te-
rakki etme.
s›fât: nitelikler, vas›flar.
s›r: gizli hakikat.
flecere-i kâinat: kâinat a¤ac›.
fiems-i Ezelî: Ezelî günefl; varl›¤›-
n›n bafllang›c› olmayan ve her fle-
yi nurland›ran Cenab-› Hak.
fiems-i Ezel ve Ebed: varl›¤›n›n
bafllang›c› ve sonu olmayan, her
fleyi nurland›ran Allah.
tayy-› meratip: mertebe ve de-
receleri atlama, aflma.
tazammun: içinde bulundurma,
içine alma.
tecelli: belirme, görünme, bilin-
me.
tecelli-i azam: en büyük görün-
tü, Cenab-› Hakk›n isim ve s›fatla-
r›n›n eflyada en büyük ölçüde gö-
rünmesi.
tecelli-i zat: Allah’›n zat›n›n tecel-
li etmesi, görünmesi.?
temsil: benzetme, örnek.
tezahür: belirme, görünme, orta-
ya ç›kma.
velâyet: velîlik, ermifllik, Allah
dostlu¤u.
velâyet-i Ahmediye: Peygambe-
rimizin velîli¤i.
zahir-i miraç: mirac›n görünen
yüzü, d›fl›.
Zat-› Ehad ve Samed: tek olan ve
her fley kendisine muhtaç bulun-
du¤u hâlde kendisi hiç bir fleye
muhtaç olmayan Allah.
Zat-› Zülcelâl: celâl ve büyüklük
sahibi zat, Allah.
z›lâl: gölgeler.
z›ll: gölge.

aksi: yans›mas›.
âsâr: eserler.
âyine: ayna.
âyine-i kalp: kalp aynas›.
azam: en büyük.
azamî: en fazla.
bât›n: içe ait, dahilî, gizli.
camiiyet: çok fleylerle alâka-
l›l›k, birçok manay› ve hakika-
ti içerme.
Cenab-› Hak: Hz. Allah.
cihet: yan, yön, taraf.
cilve: görünme, yans›ma.
cüz’î: az.

derecat: dereceler, basamak-
lar, kademeler.
ehadiyet: Allah’›n her bir fley-
de birli¤inin tecelli etmesi.
esma: adlar, isimler.
Esma-i Hüsna: Allah’›n güzel
isimleri.
fert: bir tek, flah›s, kifli.
galib-i esma ve s›fat: Allah’›n
isimlerinin ve s›fatlar›n›n var-
l›klar üzerinde en çok tecelli
edenleri.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
Hak: Cenab-› Allah.

ink›lâp: de¤iflim, dönüflüm.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleyle-
rin tamam›.
keramet-i kübra: en büyük
keramet.
kurbiyet: yak›nl›k, yak›nl›k
kazanma.
küllî: umumî, çok fazla.
mahdut: s›n›rlanm›fl, s›n›rl›.
mahiyet-i insaniye: insan›n
gerçek mahiyeti, iç yüzü ile
as›l kimli¤i.
mazhariyet: ulaflma, eriflme,



çok meratibin tayy›na ve bir derece zamana muhtaçt›r.
Nur-u azam olan risalet ise, akrebiyet-i ‹lâhiyenin inkifla-
f› s›rr›na bakar ki, bir an-› seyyale kâfidir. Onun için ha-
diste denilmifl: “Bir anda dönmüfl, gelmifl.”

fiimdi, makam-› istimada bulunan mülhide deriz ki:
Madem bu kâinat gayet muntazam bir memleket, gayet
muhteflem bir flehir, gayet müzeyyen bir saray hükmün-
dedir; elbette onun bir hâkimi, bir maliki, bir ustas› var-
d›r.

Madem, böyle haflmetli bir Malik-i Zülcelâl, bir Hâ-
kim-i Zülkemal, bir Sâni-i Zülcemal vard›r; hem madem
umum o âleme, o memlekete, o flehre, o saraya alâka-
darl›k gösteren ve havâs ve duygular›yla umumuna mü-
nasebettar ve nazar› küllî olan bir insan vard›r; elbette, o
Sâni-i Muhteflem, o küllî nazarl› ve umumî fluurlu olan
insan ile ulvî, azamî bir münasebeti bulunacakt›r ve ona
kudsî bir hitab› ve âlî bir teveccühü olacakt›r.

Hem, madem Âdem Aleyhisselâmdan flimdiye kadar
flu münasebete mazhar olanlar›n içinde, âsâr›n›n flahade-
tiyle, yani Küre-i Arz›n n›sf›n› ve nev-i beflerin humsunu
daire-i tasarrufuna ald›¤› ve kâinat›n flekl-i manevîsini de-
¤ifltirdi¤i, ›fl›kland›rd›¤› gibi, en azamî bir mertebede, o
münasebeti Muhammed-i Arabî Sallâllâhü Aleyhi Vesel-
lem göstermifltir. Öyle ise, o münasebetin en azamî bir
mertebesinden ibaret olan Miraç, ona elyak ve ona ev-
fakt›r.

* * *

Âdem: Allah’›n yaratt›¤› ilk insan.
akrebiyet-i ‹lâhîye: Cenab-› Al-
lah’›n insana olan yak›nl›¤›.
alâkadar: ilgili, alâkal›.
âlem: kâinat, dünya, bütün yara-
t›lm›fllar.
aleyhisselâm: kendisine selâm
olsun.
âlî: yüce, yüksek.
an-› seyyale: bir anda ak›p giden
zaman dilimi.
âsâr: eserler.
azamî: en fazla, en çok.
daire-i tasarruf: tasarruf ve hâki-
miyet sahas›.
elyak: en lây›k.
evfak: daha uygun, çok uygun.
gayet: çok, son derece.
hadis: Peygamber efendimizin
sözü.
hâkim: hâkimiyet sahibi, hükme-
den, idare eden.
Hâkim-i Zülkemal: bütün mü-
kemmel s›fatlara sahip olan ve
her fleye hükmeden Allah.
haflmet: ihtiflam, gösterifllilik, bü-
yüklük.
havas: hisler, duygular.
hitap: söz söyleme, bir toplulu¤a
veya flahsa karfl› söz söyleme.
hums: beflte bir.
hükmünde: gibi; öneminde, de-
¤erinde.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
inkiflaf: aç›lma, geliflme, ilerleme.
kâfi: yeterli.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
kudsî: mukaddes, yüce, temiz.
küllî: umumî, genel; genifl.
küre-i arz: dünya, yer küre.
makam-› istima: dinleme maka-
m›, dinleyici konumu.
malik: sahip.
Malik-i Zülcelâl: sonsuz büyüklü-
¤üyle her fleyin gerçek sahibi
olan Allah.
mazhar olmak: flereflenmek,
ulaflmak, kavuflmak.
memleket: ülke.
meratip: mertebeler, basamak-
lar, dereceler.
mertebe: derece, basamak.
Miraç: Peygamber Efendimizin,
Cenab-› Hakk›n huzuruna ruhen,
cismen, hâlen ç›kmas› mu’cizesi.
Muhammed-i Arabî: Arap as›ll›

Peygamberimiz Muhammed.
muhteflem: gösteriflli, gör-
kemli.
muntazam: düzenli, düzene
girmifl, intizaml›.
mülhit: dinsiz.
münasebet: ilgi, alâka, ba¤l›-
l›k, yak›nl›k.
münasebettar: ilgili, alâkal›.
müzeyyen: süslü.
nazar: bak›fl, düflünce, fikir.
nev-i befler: insan türü, in-

sanl›k.
nur-u azam: en büyük nur.
n›sf: yar›.
risalet: elçilik, peygamberlik.
Sallâllâhü Aleyhi Vesellem:
Allah’›n selâm› rahmeti bere-
keti onun üzerine olsun.
Sâni-i Muhteflem: ihtiflam sa-
hibi yarat›c› Allah.
Sâni-i Zülcemal: her fleyi sa-
natl› olarak yaratan, sonsuz
güzellik sahibi Allah.

flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
flekl-i manevî: manevî flekli.
fluur: bilinç, anlay›fl.
tayy: aflmak, atlamak, üze-
rinden geçmek.
teveccüh: yönelme, sevgi, il-
gi.
ulvî: yüksek, yüce.
umum: bütün.
umumî: genel, her fleyle alâ-
kal›.
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‹kinci Esas
Hakikat - i  Miraç ned i r?

Elcevap: Zat-› Ahmediyenin (a.s.m.) meratib-i kema-
lâtta seyrüsülûkundan ibarettir. Yani, Cenab-› Hakk›n
tertib-i mahlûkatta tecelli ettirdi¤i ayr› ayr› isim ve ünvan-
larla ve saltanat-› rububiyetinde teflkil etti¤i devair, tedbir
ve icatta ve o dairelerde birer arfl-› rububiyet ve birer
merkez-i tasarrufa medar olan bir sema tabakas›nda gös-
terdi¤i âsâr-› rububiyeti, birer birer o abd-i mahsusa gös-
termekle, o abdi hem bütün kemalât-› insaniyeyi cami,
hem bütün tecelliyat-› ‹lâhiyeye mazhar, hem bütün taba-
kat-› kâinata naz›r ve saltanat-› rububiyetin dellâl› ve
marziyat-› ‹lâhiyenin mübelli¤i ve t›ls›m-› kâinat›n keflflaf›
yapmak için Burak’a bindirip, berk gibi, semavat› seyret-
tirip kat-› meratip ettirerek, kamervari menzilden menzi-
le, daireden daireye rububiyet-i ‹lâhiyeyi temafla ettirip o
dairelerin semavat›nda makamlar› bulunan ve ihvan›
olan enbiyay› birer birer göstererek, tâ Kab-› Kavseyn
makam›na ç›karm›fl, ehadiyet ile kelâm›na ve rü’yetine
mazhar k›lm›flt›r.

fiu yüksek hakikate iki temsil dürbünü ile bak›labilir.

• Birincisi: Yirmi Dördüncü Sözde izah edildi¤i gibi,
nas›l ki bir padiflah›n kendi hükûmetinin dairelerinde ay-
r› ayr› ünvanlar› ve raiyetinin tabakalar›nda baflka baflka
nam ve vas›flar› ve saltanat›n›n mertebelerinde çeflit çe-
flit isim ve alâmetleri vard›r. Meselâ, adliye dairesinde 
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yükselme, ilerleme.
kelâm: konuflma, ‹lâhî söz, vahiy.
kemalât-› insaniye: insan›n sa-
hip olabilece¤i maddî ve manevî
mükemmellikler, güzellikler.
keflflaf: s›rlar› çözen, gizli manala-
r› ortaya ç›karan.
marziyat-› ‹lâhiye: Allah’›n r›zas›-
na mazhar olacak hâl ve hareket-
ler.
mazhar k›lmak: ulaflt›rmak, erifl-
tirmek; flereflendirmek.
mazhar: ulaflma, sahip olma.
medar: dayanak noktas›.
menzil: durak, yer, mekân.
meratib-i kemalât: yükselme
yücelme yolu; mükemmelliklerin
mertebeleri.
merkez-i tasarruf: idare merke-
zi, yönetme yeri.
mertebe: derece, basamak.
mübelli¤: tebli¤ eden, bildiren.
naz›r: bakan, gözeten.
raiyet: halk, vatandafl.
rububiyet-i ‹lâhiye: Allah Te-
âlâ’n›n kâinat› yarat›p uyum için-
de sevk ve idare etmesi.
rü’yet: görme, Peygamberimizin
Miraçta yüce Allah’›n zat›n› gör-
mesi.
saltanat: sultanl›k, hâkimiyet.
saltanat-› rububiyet: Cenab-›
Hakk›n bütün varl›klar› yarat›p,
onlar›n ihtiyaçlar›n› gidermesi ve
tam bir hâkimiyetle sevk ve ida-
re etmesi.
semavat: semalar, gökler.
seyrüsülûk: Cenab-› Hakka ulafl-
mak için ç›k›lan manevî ve ruhî
yolculuk.
tabakat-› kâinat: kâinat›n de¤i-
flik katlar›, bölümleri.
tecelli ettirmek: göstermek, ak-
settirmek.
tecelliyat-› ‹lâhiye: Cenab-› Hak-
k›n farkl› isim ve s›fatlar›n›n var-
l›klardaki icraatlar›, eserleri.
temafla: bak›p seyretme, dikkat-
le bakma.
tertib-i mahlûkat: yarat›lm›fllar›
düzenleme; düzenlenmifl varl›k-
lar.
teflkil etmek: meydana getir-
mek, oluflturmak.
t›ls›m-› kâinat: herkesin bilip çö-
zemedi¤i, kâinat›n gizli s›rr›.
velâyet-i Ahmediye: Peygambe-
rimizin vefat›ndan sonra nübüv-
vet tarz›ndaki hizmetinin sureten,
fiilen ve fleklen sona ermesiyle
velâyet tarz›nda bu makamda
devam eden manevî hizmet tarz›.
Zat-› Ahmedî: Peygamberimizin
kendi flahs›.

abd: kul.
abd-i mahsus: seçilmifl ve
özel kul, insan.
arfl-› rububiyet: Allah’›n ru-
bubiyetinin tasarrufunda bu-
lunan çeflitli dairelerdeki hu-
susî ve yüce makam.
âsâr-› rububiyet: Allah’›n ida-
re ve terbiye edicili¤inin eser-
leri, iflaretleri.
berk: flimflek.
Burak: Peygamber efendimi-
zin Miraca ç›karken, Allah’›n

ihsan› olarak bindi¤i binek.
cami: toplayan, içinde bulun-
duran.
dellâl: ilân edici; tan›t›c›.
devair-i tedbir ve icat: yarat-
ma ve idare etme daireleri.
ehadiyet: Allah’›n her bir fley-
de birli¤inin tecelli etmesi.
enbiya: nebîler, peygamber-
ler.
hakikat: gerçek, bir fleyin as-
l› ve esas›.
hakikat-i Miraç: Peygamber

Efendimizin Cenab-› Hakk›n
huzuruna ruhen, cismen, hâ-
len ç›kmas›n›n mahiyeti, asl›
ve esas›.
hükûmet: yönetim, idare.
ihvan: kardefller.
Kab-› Kavseyn: Peygamberi-
mizin Miraçta ulaflt›¤› ve bü-
tün yarat›lanlar› arkas›na al›p
Cenab-› Hakla müflerref oldu-
¤u makam.
kamervari: ay gibi.
kat-› meratip: mertebelerde



hâkim-i âdil ve mülkiyede sultan ve askeriyede kuman-
dan-› azam ve ilmiyede halife, ve hakeza, sair isim ve ün-
vanlar› bulunur. Her bir dairede birer manevî taht› hük-
münde olan makam ve iskemlesi bulunur. O tek padiflah,
o saltanat›n dairelerinde ve tabakat-› hükûmetin merte-
belerinde bin isim ve ünvana sahip olabilir, birbiri içinde
bin taht-› saltanat› olabilir. Güya o hâkim, her bir daire-
de flahsiyet-i maneviye haysiyetiyle ve telefonu ile mev-
cut ve haz›r bulunur, bilir. Ve her tabakada kanunuyla,
nizam›yla, mümessiliyle görünür, görür. Ve her mertebe-
de perde arkas›nda hükmüyle, ilmiyle, kuvvetiyle idare
eder, bakar. Ve her bir dairenin baflka bir merkezi, bir
menzili vard›r. Ahkâmlar› birbirinden ayr›d›r, tabakatlar›
birbirinden baflkad›r. ‹flte, böyle bir sultan, istedi¤i bir za-
t› bütün o dairelerinde gezdirip, her daireye mahsus sal-
tanat-› flahanesini ve evamir-i hâkimânesini gösterip, da-
ireden daireye, tabakadan tabakaya gezdirip, tâ huzuru-
na getirir. Sonra bütün o dairelere taallûk eden baz› eva-
mir-i umumiye-i külliyeyi ona tevdi eder, gönderir.

‹flte, bu misal gibi, Ezel ve Ebed Sultan› olan Rabbülâ-
lemîn için, rububiyetinin mertebelerinde ayr› ayr›, fakat
birbirine bakar fle’n ve namlar› vard›r. Ve ulûhiyetinin da-
irelerinde baflka baflka, fakat birbiri içinde görünür isim
ve alâmetleri vard›r. Ve haflmetli icraat›nda ayr› ayr›, fa-
kat birbirine benzer tecelli ve cilveleri vard›r. Ve kudreti-
nin tasarrufat›nda baflka baflka, fakat birbirini ihsas eder
ünvanlar› vard›r. Ve s›fatlar›n›n tecelliyat›nda baflka
baflka, fakat birbirini gösterir mukaddes zuhurat› vard›r.

ahkâm: emirler, hükümler, ka-
nunlar.
alâmet: iz, belirti, iflaret.
askeriye: askere ait, ordu.
cilveler: görünmeler, akisler,
yans›malar; Allah’›n isimlerinin
yans›malar›.
daireye mahsus: özel bir alan
için seçilen.
evamir-i hâkimâne: hükümdara
ait emirler, buyruklar.
evamir-i umumiye-i külliye: Ce-
nab-› Hakk›n her yere ve her fle-
ye ait genel emirleri.
Ezel ve Ebed Sultan›: geçmiflin
ve gelece¤in hükümdar›.
hakeza: bunun gibi.
hâkim: hâkimiyet sahibi, hükme-
den.
hâkim-i âdil: adaletle hükmeden
ve karar veren.
halife: dinî hükümlerin tatbiki
için Peygambere vekil olan devlet
baflkan›, imam.
haflmetli: büyük, heybetli.
haysiyet: fleref, itibar; bak›m.
hüküm: emir, karar, buyruk.
icraat: ifller, yap›lan, uygulanan
fleyler.
ihsas etme: hissettirme, sezdir-
me.
ilmiye: e¤itim ve ö¤retimle ilgili
daire; dini ilimlerle u¤raflan âlim-
lerin dairesi, yolu.
kudret: güç, iktidar.
kumandan-› azam: büyük ko-
mutan.
makam: yönetim merkezi, ma-
nevî mevki.
manevî: maddî olmayan, mana-
ya ait.
menzil: yer, durak, mekân.
mertebe: derece, basamak, pa-
ye.
mevcut: varl›k, vücut sahibi.
mukaddes: kutsal, kusur ve nok-
sanlardan uzak, temiz.
mülkiye: ülkenin idaresi için çal›-
flan sivil kurumlar.
mümessil: temsilci.
nam: ad, isim.
nizam: düzen, kanunlarla kuru-
lan düzen.
perde arkas›: görünürde olma-
yan, gizli.
Rabbülâlemîn: Âlemlerin Rabbi,
bütün âlemleri idare ve terbiye
eden Allah.
rububiyet: kâinat› yarat›p yönet-
me, terbiye etme.
saltanat: sultanl›k, hâkimiyet.
saltanat-› flahane: çok mükem-
mel hâkimiyet, güç ve kuvvet.
flahsiyet-i manevîye: manevî ki-
flilik; manen bir yerde bulunma.

fle’n: durum, s›fat, ifllev.
taallûk: iliflik, ilgi, münasebet.
tabakat: tabakalar, katman-
lar.
tabakat-› hükûmet: hükû-
metin çeflitli daireleri, bölüm-
leri.
taht-› hükmünde: hükmü al-

t›nda,
taht-› saltanat: hâkimiyet
makam›, yönetim merkezi.
tasarrufat: ifller, faaliyetler.
tecelliyat: tecelliler, görün-
meler, yans›malar.
tevdi etmek: b›rakmak,
emanet vermek.

ulûhiyet: ilâhl›k, Cenab-› Hak-
k›n ibadet ve itaate lây›k tek
varl›k olmas›.
ünvan: isim, nam, s›fat.
zat: kifli, flah›s.
zuhurat: devaml› yenilenen
görüntüler, beklenmedik hâl-
ler.
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Ve ef’alinin cilvelerinde çeflit çeflit, fakat birbirini ikmal
eder tasarrufat› vard›r. Ve rengârenk sanat›nda ve mas-
nuat›nda çeflit çeflit, fakat birbirini temafla eder haflmetli
rububiyeti vard›r.

‹flte flu s›rr-› azîme binaen, kâinat› hayretfeza acip bir
tertip ile tanzim etmifl. En küçük tabakat-› mahlûkattan
olan zerrattan, tâ semavata ve semavat›n birinci tabaka-
s›ndan, tâ Arfl-› Azama kadar birbiri üstünde teflkilât var.
Her bir sema, bir ayr› âlemin dam› ve rububiyet için bir
arfl ve tasarrufat-› ‹lâhiye için bir merkez hükmündedir.
O dairelerde ve o tabakatta, çendan, ehadiyet itibar›yla
bütün esma bulunabilir, bütün ünvanlarla tecelli eder. Fa-
kat, nas›l ki adliyede hâkim-i âdil ünvan› as›ld›r, hâkim-
dir; sair ünvanlar orada onun emrine bakar, ona tâbidir.
Öyle de, her bir tabakat-› mahlûkatta, her bir semada bir
isim, bir ünvan-› ‹lâhî hâkimdir; sair ünvanlar da onun
z›mn›ndad›r. Meselâ, ism-i Kadîr’e mazhar Hazret-i ‹sa
Aleyhisselâm hangi semada Peygamber Aleyhissalâtü
Vesselâm ile görüfltü ise, iflte o sema dairesinde Cenab-›
Hak Kadîr ünvan›yla bizzat orada mütecellidir. Meselâ,
Hazret-i Mûsa Aleyhisselâm›n makam› olan sema daire-
sinde en ziyade hükümferma, Hazret-i Mûsa Aleyhisse-
lâm›n mazhar oldu¤u Mütekellim ünvan›d›r, ve hakeza…

‹flte zat-› Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm, çünkü
‹sm-i Azama mazhard›r ve nübüvveti umumîdir ve bütün
esmaya mazhard›r, elbette bütün devair-i rububiyetle
alâkadard›r, elbette o dairelerde makam sahibi olan 
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korkutucu.
hayretfeza: hayret verici, flafl›rt›-
c›.
hükümferma: hüküm süren,
hükmünü geçiren.
ikmal: tamamlama.
‹sm-i Azam: Allah’›n en büyük ve
manaca di¤er isimleri kuflatm›fl
olan ismi.
ism-i Kadîr: sonsuz kudret sahibi
olan ve her fleye gücü yeten Al-
lah’›n Kadir ismi.
Kadîr: sonsuz kudret sahibi olan
ve her fleye gücü yeten Allah.
kâinat: yarat›lm›fl bütün varl›klar.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
mazhar: görünme yeri; ulaflm›fl,
flereflenmifl; sahip; ayna.
mütecelli: akseden, görünen.
Mütekellim: konuflan, ezelî ke-
lâm s›fat›na sahip olan ve varl›k-
lara konuflma kabiliyeti veren Al-
lah.
nübüvvet: nebîlik, peygamberlik,
Allah’›n elçili¤i.
rububiyet: Cenab-› Allah’›n her
kâinat› yarat›p yönetmesi ve ter-
biyesi.
sema: gökyüzü, gök.
semavat: semalar, gökler.
s›rr-› azîme binaen: büyük s›r-
dan dolay›.
tabakat: tabakalar, sahalar, bö-
lümler.
tabakat-› mahlûkat: yarat›lm›fl-
lar›n k›s›mlar›, bölümleri.
tâbi: itaat eden, ba¤lanan, uyan.
tanzim: s›raya koyma, düzenle-
me, tertipleme.
tasarrufat: ifller, faaliyetler.
tasarrufat-› ‹lâhiye: Cenab-› Hak-
k›n iradesiyle olan icraatlar›, iflleri.
tecelli: aç›l›p belirme, bilinme,
görünme.
temafla: bak›p seyretme, hayret-
le ve dikkatle bakma.
tertip: düzen.
teflkilât: kurumlar, kurulufllar.
umumî: umumla ilgili, geneli
kapsayan.
ünvan: isim, nam, flan.
ünvan-› ‹lâhî: Allah’›n isimleri.
zat-› Ahmediye: Hz. Peygambe-
rin zat›, kiflili¤i.
zerrat: zerreler, atomlar, en kü-
çük madde parçalar›.
ziyade: çok, fazla.
z›mn: iç taraf, maksat, gaye.

acip: ilginç, hayrete düflüren.
adliye: mahkeme, yarg›lama
yeri.
alâkadar: ilgili, alâkal›.
âlem: dünya, cihan.
arfl: sema, gök, ‹lâhî hâkimi-
yet makam›n›n ifadesi.
Arfl-› Azam: yüceler yücesi

‹lâhî makam. Allah’›n hâkimi-
yetinin ifadesi.
çendan: gerçi, her ne kadar.
devair-i rububiyet: rububi-
yet daireleri, sahalar›.
ef’alin cilveleri: fiillerin, iflle-
rin yans›malar› görünmeleri.
ehadiyet: Allah’›n her bir fley-

de birli¤inin tecelli etmesi.
esma: adlar, isimler.
hakeza: böylece, bunun gibi.
hâkim: hükmeden, hâkimi-
yet sahibi; galip.
hâkim-i âdil: âdil hâkim, ada-
letli hüküm verici.
haflmetli: büyük, heybetli,



enbiyalarla görüflmek ve umum tabakattan geçmek, ha-
kikat-i mirac› iktiza ediyor.

• ‹kinci temsil: Nas›l ki bir sultan›n ünvanlar›ndan olan
“kumandan-› azam” ünvan›, devair-i askeriyenin seras-
ker dairesi gibi, küllî ve genifl daireden tut, tâ onbafl› da-
iresi gibi cüz’î ve hususî her bir dairede bir zuhuru, bir cil-
vesi vard›r. Meselâ, bir nefer, o kumandanl›k ünvan-›
azam›n›n numunesini onbafl› flahs›nda görür, ona bakar,
ondan emir al›r. O nefer onbafl› oldu¤unda, çavufl daire-
sindeki kumandanl›k dairesi nazar›na çarpar, ona bakar.
Sonra çavufl olsa, o vakit kumandanl›k numunesini ve
cilvesini mülâz›m dairesinde görür; o makamda ona
mahsus bir iskemle bulunur. Ve hakeza, yüzbafl›, binbafl›,
ferik, müflir dairelerinden her birinde, dairelerin büyük
ve küçüklü¤ü nispetinde o kumandanl›k ünvan›n› görür.

fiimdi, bir neferi, o kumandan-› azam bütün devair-i
askeriyeye taallûk edecek bir vazife ile tavzif etmek iste-
se, bir müfettifl gibi her devairi görüp ve görünecek bir
makam vermek istese, elbette o kumandan-› azam, o
neferi, onbafl› dairesinden tut, tâ daire-i azam›na kadar
birer birer gezdirecek; tâ görsün, görülsün. Sonra huzu-
runa kabul edip sohbetine müflerref ederek, niflan ve fer-
man verip taltif ederek, tâ geldi¤i yere kadar bir anda
gönderir.

fiu temsilde bir noktay› nazara almak lâz›m ki, padiflah
e¤er âciz olmazsa, sûrî oldu¤u gibi manevî cihetinde de
iktidar› olsa, o vakit ferik, müflir, mülâz›m gibi eflhas› tev-
kil etmez, bizzat her yerde bulunur. Yaln›z baz› perdeler 

âciz: eli yetmez, güçsüz.
cihet: yan, yön, taraf.
cilve: görüntü, yans›ma, akis.
cüz’î: az, küçük, feri.
daire-i azam: en büyük derece
ve daire.
devair: daireler, kurumlar.
devair-i askeriye: askeri kurum-
lar.
enbiya: nebîler, peygamberler.
eflhas: flah›slar, kifliler.
ferik: general.
ferman: emir, buyruk.
hakeza: bunun gibi.
hakikat-i miraç: mirac›n asl› ve
esas›, gerçek mahiyeti.
iktidar: güç yetme, yapabilme
kabiliyeti.
iktiza: gerektirme.
kumandan-› azam: en büyük ko-
mutan
küllî: umumî, büyük ve kapsam-
l›.

mahsus: kifliye has olan, özel.
makam: durak, memuriyet
mevkii.
manevî: maddî olmayan, ma-
naya ait olan.
müfettifl: kontrol eden, ince-
leyen, araflt›ran.
mülâz›m: te¤men.
müflerref etmek: flereflendir-
mek, onurland›rmak.
müflir: mareflal.
nazar: dikkat, bak›fl, fikir.

nazara almak: bakmak; dik-
kat etmek.
nefer: rütbesiz asker, er.
nispet: oran.
niflan: iz, eser, belirti, alâmet.
numune: örnek.
onbafl›: en küçük rütbe.
padiflah: hükümdar, sultan.
serasker: genelkurmay bafl-
kan›, ordu komutan›.
sûrî: görünüflte, görünümde.
taallûk: ilgili olma.

tabakat: tabakalar, derece.

taltif etme: lütuf ve ihsanda
bulunma, ödüllendirme.

tavzif etmek: görevlendir-
mek.

tevkil: vekil tayin etme, yetki
verme.

ünvan: ad, isim, lâkap; nam.

ünvan-› azam: en büyük ün-
van.

zuhur: görünme.
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alt›nda ve makam sahibi eflhas›n arkas›nda, do¤rudan
do¤ruya emri o verir. Baz› velî-i kâmil olan padiflahlar
çok dairelerde, baz› eflhas suretinde icraat›n› yapt›¤› riva-
yet edilir. fiu temsil ile bakt›¤›m›z hakikat ise, acz onun
içinde olmad›¤› için, do¤rudan do¤ruya her bir dairede
emir ve hüküm kumandan-› azamdan geliyor; onun em-
riyle, iradesiyle, kuvvetiyledir.

‹flte, flu temsil gibi, Hâkim-i Arz ve Semavat, emr-i
1 o¿ƒoµn«na røoc ’e malik Amir-i Mutlak olan Sultan-› Ezelî ve

Ebedî, tabakat-› mahlûkat›nda cereyan eden ve kemal-i
itaat ve intizam ile imtisal olunan, evamir ve kumandan-
l›¤›n›n fluunat› ve zerrattan seyyarata ve sinekten sema-
vata kadar olan tabakat-› mahlûkat ve tavaif-i mevcudat-
ta küçük büyük, cüz’î küllî tabakat› ve taifeleri ayr› ayr›,
fakat birbirine bakar bir tarzda birer daire-i rububiyet, bi-
rer tabaka-i hâkimiyet görünüyor.

fiimdi, bütün kâinattaki makas›d-› ulya ve netaic-i uz-
may› anlayacak ve bütün tabakat›n ayr› ayr› vezaif-i ubu-
diyetlerini görmekle Zat-› Kibriya’n›n saltanat-› rububiye-
tini, haflmet-i hâkimiyetini müflahede ederek, o Zat›n
marziyat› ne oldu¤unu anlamak ve Onun saltanat›na del-
lâl olmak için, alâküllihâl, o tabakat ve dairelere bir sey-
rüsülûk olacakt›r. Tâ daire-i azamiyesinin ünvan› olan
Arfl-› Azam›na girecek, tâ Kab-› Kavseyn’e, yani imkân
ve vücup ortas›nda Kab-› Kavseyn ile iflaret olunan ma-
kama girecek ve Zat-› Celîl-i Zülcemal ile görüflecektir.
Ki, flu seyrüsülûk ise, mirac›n hakikatidir.
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hüküm: karar, emir, hâkimiyet.
icraat: ifller, yap›lan ifller, uygula-
nan fleyler.
imkân: varl›¤› mümkün olma.
imtisal: emre uygun flekilde ha-
reket etme.
irade: dileme, isteme, ferman.
Kab-› Kavseyn: Peygamberimizin
Miraçta ulaflt›¤› ve bütün yarat›-
lanlar› arkas›na al›p Cenab-› Hak-
la müflerref oldu¤u makam.
kemal-i itaat ve intizam: tam bir
itaat ve mükemmel düzenlilik.
kumandan-› azam: en büyük ko-
mutan.
küllî: büyük, genel, kapsaml›.
makas›d-› ulya: çok yüce mak-
satlar, gayeler.
marziyat: Allah’›n r›zas›n› kazan-
d›ran davran›fllar.
Miraç: Peygamberimiz  Efendimi-
zin, Cenab-› Hakk›n huzuruna ru-
hen, cismen, hâlen ç›kmas› mu’ci-
zesi.
müflahede etmek: görmek, flahit
olmak.
netaic-i uzma: çok büyük netice-
ler, sonuçlar.
rububiyet: Allah’›n kâinat› yara-
t›p yönetmesi keyfiyeti.
saltanat-› rububiyet: Cenab-›
Hakk›n bütün varl›klar› yaratma-
s›, ihtiyaçlar›n› gidermesi, tam bir
hâkimiyetle onlar› uyum içinde
sevk ve idare etmesi.
seyrüsülûk: Cenab-› Hakka er-
mek için ç›k›lan manevî ve ruhî
yolculuk.
seyyarat: gezegenler.
Sultan-› Ezelî ve Ebedî: varl›¤›n›n
bafllang›c› ve sonu olmayan kud-
ret ve hâkimiyet sahibi Allah.
fluunat: Allah’›n yüce zat›n›n ge-
re¤i olan ve zat›ndan ayr›lmayan
ifller, fiiller; mukaddes hâl ve key-
fiyetler.
tabaka-i hâkimiyet: hâkimlik,
egemenlik derecesi.
tabakat-› mahlûkat: yarat›lm›fl-
lar›n k›s›mlar›, bölümleri.
tavaif-i mevcudat: varl›k grupla-
r›, mevcutlar›n k›s›mlar›.
velî-i kâmil: olgunlu¤a ermifl
kimseler, Allah dostu, evliya.
vezaif-i ubudiyet: kulluk vazife-
leri, iflleri.
vücup: zorunluluk, gereklilik.
Zat-› Celil-i Zülcemal: sonsuz gü-
zellik ve büyüklük sahibi olan Al-
lah.
Zat-› Kibriya: yüce zat, Cenab-›
Hakk›n kudreti ve her cihette bü-
yüklü¤ü.
zerrat: zerreler, atomlar, en kü-
çük madde parçalar›.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
alâküllihâl: her hâlde, her
durumda.
Amir-i Mutlak: mutlak amir
ve emir sahibi olan Allah.
Arfl-› Azam: Allah’›n yüce
taht›, arfl›, yüksek hâkimiyeti-
nin ifadesi.
cereyan: olma, meydana gel-

me.
cüz’î: küçük, bütüne ait olan,
parça.
daire-i azamiye: daire ve
makam›n en genifl ve büyük
olan›.
dellâl: bir fleyi ilân edip duyu-
ran.
eflhas: flah›slar, kifliler.

evamir: emirler, buyruklar.
hakikat: gerçek, bir fleyin as-
l› ve esas›.
Hâkim-i Arz ve Semavat:
yeryüzünün ve göklerinin hâ-
kimi.
haflmet-i hâkimiyet: ihti-
flaml› egemenlik, heybetli ve
büyük hâkimiyet.

1. “Ol!” der; oluverir. (Yâsin Suresi: 82.)



Her bir insan, akl›yla, hayal sür’atinde seyeran›; her
bir velî, kalbiyle berk sür’atinde cevelân› ve cism-i nura-
nî olan her bir melek ruh sür’atinde Arfltan ferfle, ferflten
Arfla deveran›; ehl-i Cennetin insanlar›, Burak sür’atin-
de, haflirden befl yüz sene fazla mesafeden Cennete ç›k-
malar› oldu¤u gibi, nur ve nur kabiliyetinde ve evliya
kalplerinden daha lâtif ve emvat›n ruhlar›ndan ve melâ-
ike cisimlerinden daha hafif ve cesed-i necmî ve beden-i
misalîden daha zarif olan ruh-u Muhammediyenin
(a.s.m.) hadsiz vezaifine medar ve cihazat›n›n mahzeni
olan cism-i Muhammedî (a.s.m.), elbette onun ruh-u âlî-
siyle Arfla kadar beraber gidecektir.

fiimdi, makam-› istimada olan mülhide bak›yoruz.

Hat›ra geliyor ki, o mülhit kalbinden der: “Ben Allah’›
tan›m›yorum, Peygamberi bilmiyorum; nas›l miraca ina-
naca¤›m?”

Biz de deriz ki: Madem flu kâinat ve mevcudat var ve
içinde ef’al ve icat var. Hem madem muntazam bir fiil fa-
ilsiz olmaz, manidar bir kitap kâtipsiz olmaz, sanatl› bir
nak›fl nakkafls›z olmaz. Elbette, flu kâinat› dolduran
ef’al-i hakîmânenin bir faili ve yeryüzünün mevsimbe-
mevsim tazelenen hayretfeza nukufllar›n›n, manidar
mektubat›n›n bir kâtibi, bir nakkafl› vard›r.

Hem madem bir iflte iki hâkimin bulunmas› o iflin in-
tizam›n› bozuyor. Hem madem sinek kanad›ndan tâ se-
mavat kandiline kadar mükemmel bir intizam var. Öyle
ise o Hâkim birdir. Bir olmazsa—çünkü her fleyde sanat 

arfl: Allah’›n büyüklük ve yüceli-
¤inin ve her fleyi kuflatan s›n›rs›z
egemenli¤inin tecelli etti¤i yer.
beden-i misalî: görüntüden iba-
ret beden.
berk: flimflek.
Burak: Hz. Muhammed’in  Miraç-
ta Allah’›n ihsan› olarak bindi¤i bi-
nek.
ceset-i necmî: parlayan bir y›ld›z
gibi ak›p giden beden.
cevelân: yerinde durmay›p gez-
me, dolaflma.
cihazat: cihazlar, maddî manevî
organlar.
cism-i Muhammedî: Peygamber
Efendimizin mübarek bedeni.
cism-i nuranî: nurlu parlak cisim.
deveran: dönüp dolaflma.
ef’al: fiiller, ifller, ameller.
ef’al-i hakîmâne: belirli gayelere
yönelik, faydal›, yerli yerinde ya-
p›lan fiiller, ifller.
ehl-i Cennet: Cennete girecek
olanlar.
emvat: ölüler.
evliya: velîler, Allah dostlar›, üs-
tün ahlâk sahibi kimseler.
fail: fiili, ifli yapan, iflleyen.
ferfl: yeryüzü, zemin.
fiil: ifl, olufl, davran›fl, hareket.
Hâkim: her fleye hükmeden, her
fleyi hükmü alt›nda tutan, her fle-
ye galip olan Allah.
haflir: dirilip toplanmak, birikmek
hat›ra gelme: akla gelme.
hayretfeza: hayret verici, hayreti
artt›r›c›.
icat: vücuda getirmek, yoktan
yaratmak.
intizam: düzgün olma, düzgün-
lük, düzenlilik.
kabiliyet: yetenek, kapasite; ya-
p›, özellik.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
lâtif: ruhanî, cismanî olmayan.
makam-› istima: dinleme maka-
m›, konumu.
manidar: bir mana ifade eden, in-
ce manal›.
medar: dayanak noktas›, sebep,
vesile.

mektubat: mektuplar.

melâike: melekler, nurdan
yarat›lm›fl, f›tratlar› safî, ma-
kamlar› sabit olan, Allah’›n
emirlerine tam itaat eden
mahlûklar.

melek: Allah’›n nurdan yarat-
t›¤›, göze her zaman görüle-
meyen, Allah’›n emirlerine
tam itaat eden mahlûk.

mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley.

mevsimbemevsim: mevsim-
den mevsime.
Miraç: Peygamber Efendimi-
zin, Cenab-› Hakk›n huzuruna
ruhen, cismen, hâlen ç›kmas›
mu’cizesi.
muntazam: s›ralanm›fl, derli-
toplu, düzenli.
mülhit: dinsiz, kâfir.
nakkafl: nak›fl ifli yapan, süs-
leme ve iflleme yapan sanat-
kâr.
nak›fl: iflleme, süsleme sanat›.

nukufl: nak›fllar, ifllemeler.
ruh-u âlî: yüce, yüksek ruh.
Ruh-u Muhammedî: Pey-
gamberimizin temiz, yüce ru-
hu.
sanatl›: ustaca ve güzelce ya-
p›lm›fl.
semavat: semalar, gökler.
seyeran: seyahat, gezme.
sür’at: h›z.
velî: Allah dostu.
vezaif: vazifeler, ifller.
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ve hikmet o derece aciptir ki, o fleyin Sânii, her bir fleye
muktedir olacak, her bir ifli bilecek bir derecede Kadîr-i
Mutlak olmak lâz›m gelir; öyle ise, bir olmazsa—mevcu-
dat adedince ilâhlar›n bulunmas› lâz›m gelir. O ilâhlar
hem birbirine z›t, hem birbirine misil olacaklar; ve o hâl-
de flu acip intizam bozulmamak yüz bin defa muhaldir.

Hem madem flu mevcudat›n tabakat›, bir ordudan bin
defa daha muntazam bir emir ile hareket etti¤i bilbeda-
he görünüyor. Y›ld›zlar›n, günefl ve kamerin muntaza-
man hareketlerinden tut, tâ badem çiçeklerine kadar her
bir taife o kadar muntazam, o kadar mükemmel bir su-
rette Kadîr-i Ezelî’nin o taifeye verdi¤i niflanlar›, forma-
lar›, güzel libaslar› ve tayin etti¤i harekât›, bin defa ordu-
dan daha muntazam bir tarzda izhar ediyor. Öyle ise, flu
kâinat›n, mevcudat› Onun emrine bakar ve imtisal eder,
perde-i gayp arkas›nda bir Hâkim-i Mutlak’› vard›r.

Hem madem o Hâkim, bütün yapt›¤› icraat-› hakîmâ-
ne flahadetiyle, hem gösterdi¤i âsâr-› haflmetle, bir Sul-
tan-› Zülcelâl’dir. Hem gösterdi¤i ihsanat ile gayet Rahîm
bir Rab’dir, hem izhar etti¤i güzel sanatlar›yla sanatper-
ver ve sanat›n› çok sever bir Sâni’dir. Hem gösterdi¤i
tezyinat ve merakaver sanatlar›yla zîfluurlar›n nazar-› is-
tihsan›n› âsâr›na celp etmek isteyen bir Hâl›k-› Ha-
kîm’dir. Hem hilkat-i âlemde gösterdi¤i muhayyirülukul
tezyinat›n ne demek oldu¤unu ve mahlûkat nereden ge-
lip nereye gidece¤ini, rububiyetinin hikmetiyle zîfluura
bildirmek istedi¤i anlafl›l›yor. Elbette bu Hâkim-i Hakîm
ve Sâni-i Alîm, rububiyetini göstermek ister.
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gelene¤inde hakikî ma’bud olan
Allah.
imtisal etmek: emre tamamen
uyma, gerekeni yapma.
intizam: düzgün olma, düzgün-
lük, düzenlilik.
izhar: gösterme, ortaya koyma.
Kadîr-i Ezelî: her fleye gücü ye-
ten, varl›¤›n›n evveli olmayan, Al-
lah.
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t ve
flarta tâbi olmaks›z›n her fleye
gücü yeten sonsuz kudret sahibi
Allah.
kâinat: yarat›lm›fl olan varl›klar›n
tamam›.
lâz›m: gerekli, lüzumlu.
libas: elbise.
mahlûkat: yarat›lm›fllar, yarat›k-
lar.
merakaver: merak verici, düflün-
dürücü.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, kâinat.
muhal: imkâns›z, olmas› müm-
kün olmayan.
muhayyirülukul: ak›llar› hayret-
te b›rakan.
muktedir: iktidarl›, gücü yeten,
kuvvetli.
muntazaman: düzenli olarak, sü-
rekli olarak.
nazar-› istihsan: be¤enerek bak-
ma.
niflan: iz, eser, belirti, damga.
perde-i gayp: gayp perdesi, ma-
nevî âlemlerin görünmesini en-
gelleyen mahiyeti bizce bilinme-
yen perde.
Rab: bütün varl›klar› yaratan, ih-
tiyaçlar›n› gideren, yetifltiren, on-
lar› uyum içinde sevk ve idare
eden Allah.
Rahîm: koruyan, merhamet ve
flefkat eden, Allah.
rububiyet: Allah’›n, yaratt›¤› bü-
tün varl›klar›n ihtiyaçlar›n› gider-
mesi, yetifltirmesi onlar›  sevk,
idare ve terbiye edip hâkimiyeti
alt›nda bulundurmas›.
sanatperver: sanata ilgi duyan
kimse, sanatsever.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
Sâni-i Alîm: her fleyi hakk›yla bi-
len sanatkâr, Allah.
Sultan-› Zülcelâl: büyüklük ve
hâkimiyet sahibi sultan, Allah.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k; göster-
me, iflaret.
tabakat: tabakalar, bölümler.
taife: topluluk; varl›k türü.
tayin etme: gösterme, s›n›r›n›
çizme, belirleme, atama.
tezyinat: süsler, süslemeler.
zîfluur: fluur sahibi, bilinçli.

acip: hayret veren, flafl›lacak
fley.
âsâr: eserler.
asar-› haflmet: heybetin, bü-
yüklü¤ün eserleri.
bilbedahe: apaç›k bir flekilde.
celp: çekifl, kendine çekme.
forma: askeri niflan, rütbe
iflareti; flekil, biçim.
Hâkim: Her fleye hükmeden,
her fleyi hükmü alt›nda tutan,
her fleye galip olan Allah.
Hâkim-i Hakîm: Her fleye

tam bir hâkimiyetle, belirli
gayelere yönelik, faydal› ve
yerli yerinde olarak hükme-
den Allah.

Hâkim-i Mutlak: hiçbir flekil-
de hâkimiyetine s›n›r konma-
yan tam hüküm sahibi; kay›t-
s›z flarts›z her fleye hükme-
den, Allah.

Hâl›k-› Hakîm: her fleyi belir-
li gayelere yönelik, faydal› ve
yerli yerinde yaratan yarat›c›,
Allah.

harekât: hareketler.
hikmet: belirli gayelere yö-
nelik, faydal›, yerli yerinde
olufl.
hilkat-› âlem: âlemin yarat›l›-
fl›.
icraat-› hakîmâne: belirli ga-
yelere yönelik, faydal›, yerli
yerinde yap›lan ifller, icraatlar.
ihsanat: iyilikler, ba¤›fllar,
yard›mlar.
ilâh: tanr›, sonsuz güçlere ve
kuvvetlere sahip varl›k; ‹slâm



Hem madem bu kadar gösterdi¤i âsâr-› lütuf ve mer-
hamet ve garaib-i sanat ile zîfluura kendini tan›tt›rmak ve
sevdirmek ister; elbette zîfluurlardan arzular›n› ve onlar-
daki marziyat› ne oldu¤unu bir mübelli¤ vas›tas›yla bildi-
recektir.

Öyle ise, zîfluurlardan birisini tayin edip onun ile o ru-
bubiyetini ilân edecektir. Ve sevdi¤i sanatlar›n› teflhir
için, bir dellâl› kurb-u huzuruna müflerref edip teflhire va-
s›ta edecektir. Ve o ulvî makas›d›n› sair zîfluurlara bildir-
mekle kemalât›n› izhar etmek için, birisini muallim tayin
edecektir. Ve flu kâinatta derç etti¤i t›ls›m› ve flu mevcu-
datta gizledi¤i muamma-i rububiyeti manas›z kalmamak
için, her hâlde bir rehber tayin edecektir. Ve gösterdi¤i
ve enzar›n temaflas›na neflretti¤i mehasin-i sanat fayda-
s›z ve abes kalmamak için, onlardaki makas›d› ders vere-
cek bir rehber tayin edecektir. Hem marziyat›n› zîfluurla-
ra tebli¤ etmek için, birisini bütün zîfluurlar›n fevkinde bir
makama ç›karacak ve marziyat›n› ona bildirecek, onlara
gönderecektir.

Madem hakikat ve hikmet böyle iktiza ediyor. Ve flu
vezaife en elyak Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Ves-
selâmd›r. Çünkü, bilfiil, en mükemmel bir surette o vazi-
feleri yapm›flt›r. Teflkil etti¤i âlem-i ‹slâm ve gösterdi¤i
nur-u ‹slâmiyet bir flahid-i âdil ve sad›kt›r. Öyle ise, o zat,
do¤rudan do¤ruya bütün kâinat›n fevkine ç›k›p, bütün
mevcudattan geçip, bir makama girmek lâz›md›r ki, bü-
tün mahlûkat›n Hâl›k’› ile umumî, ulvî, küllî bir sohbet et-
sin. ‹flte, Miraç dahi bu hakikati ifade ediyor.

abes: bofl, saçma.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, dünya-
s›.
asar-› lütuf: iyilik ve ba¤›fl eserle-
ri.
bilfiil: bizzat kendi çal›flmas› ile
yaparak.
dellâl: ilân edici, hakka davet
eden, tan›t›c›.
derç: içine koyma, yerlefltirme.
elyak: en lây›k.
enzar: bak›fllar, nazar etmeler.
fevkinde: üstünde, yüksek dere-
cede.
fevkine ç›kmak: üstüne ç›kmak.
garaib-i sanat: sanattaki hayret
veren, flafl›rtan incelikler.
hakikat: gerçek, bir fleyin asl› ve
esas›.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye.
iktiza etme: gerektirme.
izhar: gösterme, ortaya ç›karma.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
kemalât: faziletler, iyilikler, ol-
gunluklar.
kurb-u huzur: kendi huzuru, ya-
n›.
küllî: bütün ile ilgili, bütüne ait,
umumî.
lütuf: güzellik, iyilik, ba¤›fl.
mahlûkat: yarat›lm›fllar, yarat›k-
lar.
makam: yer, memuriyet mevkii.
makas›d: maksatlar, gayeler,
amaçlar.
marziyat: Allah’›n r›zas›n› kazan-
d›racak hâl ve hareketler.
mehasin-i sanat: sanat güzellik-
leri.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak.
mevcudat: varl›klar, var olan her
fley, kâinat.
Miraç: Peygamber Efendimizin
Cenab-› Hakk›n huzuruna ruhen,
cismen, hâlen ç›kmas› mu’cizesi.
muallim: ders veren, ö¤reten, ö¤-
retici.
muamma-i rububiyet: ‹lâhî ter-
biye, Allah’›n yaratt›¤› bütün var-
l›klar›n ihtiyaçlar›n› gidermesi, ye-
tifltirmesi onlar› sevk ve idare
edip hâkimiyeti alt›nda bulundur-
mas›n›n s›rlar›.
mübelli¤: tebli¤ eden, haber ve-
ren, bildiren.
müflerref etme: flereflendirme,
onurland›rma.
neflretmek: yaymak.
nur-u ‹slâmiyet: ‹slâm dininin
ayd›nl›¤›, ›fl›¤›.
rehber: yol gösteren, k›lavuz, de-
lil.

rububiyet: ‹lâhî terbiye , Al-
lah’›n, yaratt›¤› bütün varl›k-
lar›n ihtiyaçlar›n› gidermesi,
yetifltirmesi onlar›  sevk ve
idare edip hâkimiyeti alt›nda
bulundurmas›.

suret: biçim, flekil.

flahid-i adil ve sad›k: adaletli
ve do¤ru sözlü flahit.

tayin etme: belirleme, ata-
ma; görevlendirme.
tebli¤: ulaflt›rmak, bildirmek.
temafla: bakma, hayretle ve
dikkatle bakma.
teflhir: gösterme,  sergileme,
ilân etme.
teflkil etmek: meydana getir-
me, oluflturmak.

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

ulvî: yüksek, yüce.

umumî: genele ait, herkesle
alâkal›.

vas›ta: arac›.

vezaif: vazifeler, ifller.

zîfluur: fluur sahibi, bilinçli.
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Elhâs › l : Madem flu azîm kâinat› mezkûr maksatlar
gibi çok azîm makas›d ve çok büyük gayeler için flu su-
rette teflkil, tertip ve tezyin etmifltir. Hem madem flu
mevcudat içinde flu umumî rububiyeti bütün dekaik› ile,
flu azîm saltanat-› ulûhiyeti bütün hakaik› ile görecek in-
san nev’i vard›r. Elbette o Hâkim-i Mutlak o insan ile ko-
nuflacakt›r, makas›d›n› bildirecektir.

Madem her insan cüz’iyetten ve süfliyetten tecerrüt
edip en yüksek bir makam-› küllîye ç›kam›yor, o Hâ-
kim’in küllî hitab›na bizzat muhatap olam›yor; elbette, o
insanlar içinde baz› efrad-› mahsusa, o vazife ile muvaz-
zaf olacaklar. Tâ iki cihetle münasebeti bulunsun: hem
insan olmal›, tâ insanlara muallim olsun; hem ruhen ga-
yet ulvî olmal› ki, tâ do¤rudan do¤ruya hitaba mazhar ol-
sun.

fiimdi, madem flu insanlar içinde, flu kâinat Sâniinin
makas›d›n› en mükemmel bir surette bildiren ve flu kâ-
inat t›ls›m›n› keflfeden ve hilkatin muammas›n› açan ve
rububiyetin mehasin-i saltanat›na en mükemmel tarzda
dellâll›k eden Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmd›r; el-
bette, bütün efrad-› insaniye içinde öyle bir manevî sey-
rüsülûku olacakt›r ki, cismanî âlemde seyrüseyahat sure-
tinde bir mirac› olacakt›r. Yetmifl bin perde tabir olunan
berzah-› esma ve tecelli-i s›fât ve ef’al ve tabakat-› mev-
cudat›n arkas›na kadar kat-› meratip edecektir. ‹flte miraç
budur.
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kat-› meratip: mertebeleri aflma,
mertebeleri geçme.
keflfetmek: gizli bir fleyi açmak,
meydana ç›karmak.
küllî: kapsaml›, bütüne ait; her
fleyi ilgilendiren.
makam-› küllî: genifl ve yüksek
makam.
makas›d: maksatlar, gayeler,
amaçlar.
maksat: kastedilen, istenilen fley,
gaye, amaç.
mehasin-i saltanat: Allah’›n sal-
tanat›n›n, hâkimiyetinin güzellik-
leri.
mevcudat: varl›klar, var olan her
fley.
mezkûr: ad› geçen, an›lan.
Miraç: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in  Cenab-› Hakk›n hu-
zuruna ruhen, cismen, hâlen ç›k-
mas› mu’cizesi.
muallim: ders veren, ö¤reten, ö¤-
retici.
muamma: manas› zor anlafl›l›r
fley, gizli s›r.
muhatap: konuflulan kimse.
muvazzaf: vazifeli, görevli.
münasebet: uygunluk; ilgi, alâka.
nev: çeflit, cins, tür.
rububiyet: ‹lâhî terbiye, Allah’›n
yaratt›¤› bütün varl›klar›n ihtiyaç-
lar›n› gidermesi, yetifltirmesi, on-
lar› sevk ve idare edip hâkimiyeti
alt›nda bulundurmas›.
ruhen: ruh bak›m›ndan.
saltanat-› ulûhiyet: tek ilâh olan
Allah’›n hâkimiyeti.
Sâni: bütün varl›klar› sanatl› bir
flekilde yaratan, Allah.
seyrüseyahat: hareket etme ve
gezme, yolculuk ve gezme.
seyrüsülûk: Cenab-› Hakka er-
mek için ç›k›lan manevî ve ruhî
yolculuk.
suret: biçim, görünüfl, biçim; tarz.
süfliyet: afla¤›l›k, adîlik.
tabakat-› mevcudat: varl›klar›n
k›s›mlar›, bölümleri.
tabir olunan: isimlendirilen, ad-
land›r›lan.
tecelli-i s›fât ve ef’al: Cenab-›
Hakk›n fiillerinin ve s›fatlar›n›n te-
celli etmesi, görünmesi.
tecerrüt etmek: s›yr›lmak, uzak-
laflmak, somutlaflmak.
tertip: düzenleme, s›ralama.
teflkil: meydana getirme, olufl-
turma.
tezyin: süsleme, donatma.
t›ls›m: herkesin bilip çözemedi¤i
gizli s›r.
ulvî: yüksek, yüce.

azîm: büyük, yüce.
berzah-› esma: Allah’›n isim-
lerinin perdesi, aral›¤›.
bizzat: kendisi, kendi, flahsen.
cismanî âlem: gördü¤ümüz,
maddî âlem.
cüz’iyet: azl›k, küçüklük, ba-
sitlik; fert olufl.
dekaik: incelikler.

dellâl: ilân edip duyuran, ta-
n›tan.
efrad-› insanî: insan fertleri.
efrad-› mahsus: özel fertler,
flah›slar.
hakaik: gerçekler, hakikatler.
Hâkim: her fleye hükmeden,
her fleyi hükmü alt›nda tutan,
Allah.

Hâkim-i Mutlak: hiçbir flekil-
de hâkimiyetine s›n›r konma-
yan, her fleye hükmeden, Al-
lah.
hat›ra gelme: zihne, akla gel-
me, hat›rlama.
hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl.
hitaba mazhar olmak: ken-
disiyle konuflulmak,



Yine hat›ra geliyor ki: Ey müstemi! Sen kalbinden di-
yorsun ki, “Nas›l inanay›m? Her fleyden daha yak›n bir
Rabbe, binler sene mesafeyi katedip yetmifl bin perdeyi
geçtikten sonra Onunla görüflmek ne demektir?”

Biz de deriz ki: Cenab-› Hak her fleye, her fleyden da-
ha yak›nd›r; fakat, her fley Ondan nihayetsiz uzakt›r.

Nas›l ki güneflin fluuru ve konuflmas› olsa, senin elin-
deki âyine vas›tas› ile seninle konuflabilir, istedi¤i gibi
sende tasarruf eder. Belki âyinemisal senin göz bebe¤in-
den sana daha yak›n oldu¤u hâlde, sen dört bin sene ka-
dar ondan uzaks›n, hiçbir cihette ona yanaflamazs›n.
E¤er terakki etsen, kamer makam›na gelip, do¤rudan
do¤ruya bir mukabele noktas›na ç›ksan, ona, yaln›z bir
nevi âyinedarl›k edebilirsin. Öyle de, fiems-i Ezel ve
Ebed olan Zat-› Zülcelâl, her fleye her fleyden daha yak›n
oldu¤u hâlde, her fley Ondan nihayetsiz uzakt›r. Yaln›z
bütün mevcudat› katedip, cüz’iyetten ç›k›p, külliyetin
meratibinde git gide binler hicaplardan geçip, tâ bütün
mevcudata muhit bir ismine yanafl›r, Ondan daha ileride
çok meratibi kateder, sonra bir nevi kurbiyete müflerref
olur.

Hem meselâ, bir nefer, kumandan-› azam›n flahs-› ma-
nevîsinden çok uzakt›r. O nefer, kumandan›n›, onbafl›l›k-
ta gördü¤ü küçük bir numune ile gayet uzak bir mesafe-
de, manevî çok perdeler arkas›nda ona bakar. Hakikî
onun flahs-› manevîsiyle kurbiyet ise, mülâz›ml›k, yüzba-
fl›l›k, binbafl›l›k gibi çok meratib-i külliyeden geçmek 

âyine: ayna.
âyinedarl›k: aynal›k.
âyinemisal: ayna gibi.
binbafl›: tabur komutan›.
cihet: yön, taraf.
cüz’iyet: cüz’î olufl, küçüklük; fert
olufl.
gayet: çok, son derece.
hakikî: gerçek, gerçekten.
hat›r: kalbe gelme, hat›rlama.
hicap: perde, örtü, engel.
kamer makam›: ay›n bulundu¤u
yer.
kamer: ay.
katetmek: geçmek, aflmak.
kumandan-› azam: en büyük ko-
mutan.
kurbiyet: yak›nl›k, Allah’a yak›n-
l›k kazanma.
külliyet: bütünlük, umumîlik, ge-
nellik.
manevî: maddî olmayan, mana-
ya ait.
meratib-i külliye: külli mertebe-
ler, pek çok derece.
meratip: mertebeler, kademeler,
dereceler.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, kâinat.
muhit: kuflatan, saran.
mukabele noktas›: karfl›laflma
noktas›.
mülâz›m: te¤men.
müstemi: dinleyen, dinleyici.
müflerref olmak: flereflenmek,
onurlanmak.
nefer: rütbesiz asker, er.
nevi: çeflit; cins.
nihayetsiz: sonsuz.
numune: örnek.

onbafl›: askeri rütbede ilk de-
rece.
perde: kap›, örtü, peçe; engel.
Rab: besleyen, yetifltiren,
verdi¤i nimetlerle mahlûkat›
›slah ve terbiye eden Allah.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir ce-

maatten meydana gelen ma-
nevî kiflilik.

fiems-i Ezel ve Ebed: varl›¤›
ezelî ve ebedî olup bir günefl
gibi ezelî ve ebedî nurland›-
ran Allah.

fluur: anlay›fl, idrak, bilinç.

tasarruf etme: faaliyet ve ic-
raatta bulunma, kullanma.
terakki: yükselme, ilerleme,
geliflme.
vas›ta: arac›.
yüzbafl›: bölük komutan›.
Zat-› Zülcelâl: celâl ve büyük-
lük sahibi zat, Allah.
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lâz›m geliyor. Hâlbuki, kumandan-› azam, emriyle, kanu-
nuyla, nazar›yla, hükmüyle, ilmiyle—sureten oldu¤u gibi,
manen de kumandan ise—bizzat zat›yla o neferin yan›n-
da bulunur, görür. fiu hakikat On Alt›nc› Sözde gayet
kat’î bir surette ispat edildi¤inden, ona iktifaen burada
k›sa kesiyoruz.

Yine hat›ra gelir ki: Sen kalbinden dersin, “Ben sema-
vat› inkâr ediyorum, melâikelere inanm›yorum; semavat-
ta birinin gezmesine, melâikelerle görüflmesine nas›l ina-
nay›m?”

Evet, senin gibi akl› gözüne inmifl ve gözüne perde çe-
kilmifl adamlara söz anlatmak ve bir fley göstermek el-
bette müflküldür. Fakat, hak o kadar parlakt›r ki, körler
de görebildi¤i için biz de deriz ki: Feza-i ulvî, bilittifak esîr
ile doludur. Ziya, elektrik, hararet gibi sair seyyalât-› lâti-
fe, o fezay› dolduran bir maddenin vücuduna delâlet
eder. Meyveler, a¤ac›n›; çiçekler, çimenlerini; sümbüller,
tarlalar›n›; bal›klar, denizini bilbedahe gösterdi¤i gibi; flu
y›ld›zlar dahi, bizzarure, menflelerini, tarlas›n›, denizini,
çimengâh›n›n vücudunu akl›n gözüne sokuyorlar.

Madem âlem-i ulvîde muhtelif teflkilât var, muhtelif va-
ziyetlerde muhtelif ahkâmlar görünüyor; öyle ise, o ah-
kâmlar›n menfleleri olan semavat muhteliftir. ‹nsanda, ci-
simden baflka nas›l ak›l, kalp, ruh, hayal, haf›za gibi ma-
nevî vücutlar da var; elbette, insan-› ekber olan âlemde
ve flu insan meyvesinin fleceresi olan kâinatta, âlem-i cis-
maniyetten baflka âlemler var. Hem âlem-i arzdan, tâ
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gayet: çok, son derece.
haf›za: insanda hat›rlama duygu-
su.
hak: gerçek, do¤ru.
hakikat: gerçek.
hararet: s›cakl›k, ›s›.
hat›ra gelme: zihne, akla gelme,
hat›rlama.
hüküm: karar, emir, buyruk.
iktifaen: yeterli görerek, yetine-
rek.
inkâr: kabul etmemek, reddet-
mek.
insan-› ekber: en büyük insan.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma.
kâinat: âlem.
kalp: insanda duygular›n merkezi
olan manevî varl›k.
kat’î: kesin, flüphesiz.
kumandan-› azam: en büyük ko-
mutan.
lâz›m: gerekli.
manen: manevî olarak, mana iti-
bar›yla.
manevî: maddî olmayan, mana-
ya ait olan; görünmeyen.
melâike: melekler.
menfle: kaynak, esas, kök.
muhtelif: farkl›, çeflitli.
muhtelif ahkâmlar: çeflitli hü-
kümler.
muhtelif teflkilât: çeflitli kurulufl-
lar, çeflitli yap›lanmalar.
muhtelif vaziyetler: çeflitli du-
rumlar.
müflkül: güç, zor.
nazar: görüfl, bak›fl.
nefer: rütbesiz asker, er.
ruh: can, manevî varl›k, nefis, in-
sandaki canl›l›¤›n ve dirili¤in, kay-
na¤› olan s›r.
sair: di¤er, baflka.
semavat: semalar, gökler.
seyyalât-› lâtife: ›fl›k, hava, elekt-
rik gibi fleffaf olan ak›p giden var-
l›klar.
suret: biçim, tarz, flekil.
sureten: görünüfl itibar›yla, flekil-
ce.
flecere: a¤aç.
vücut: var olufl, varl›k.
zat: kendi, flah›s.
ziya: ›fl›k.

ahkâm: emirler, hükümler.
ak›l: düflünce, zekâ, anlay›fl.
âlem: bütün evren, tüm var-
l›klar; dünya.
âlem-i arz: dünya âlemi.
âlem-i cismaniyet: madde
âlemi.
âlem-i ulvî: yüksek, yüce

âlem; semaya ait âlem.
bilbedahe: apaç›k bir flekilde.
bilittifak: ittifakla, fikir ve gö-
rüfl birli¤iyle.
bizzarure: kesinlikle, mecbu-
ren.
bizzat: kendisi, kendi, flahsen.
cisim: madde, beden, vücut.

çimengâh: çimenlik.
delâlet: delil olma, gösterme.
esîr: kâinattaki boflluklar› dol-
duran, havadan hafif olup ›s›
ve ›fl›¤› nakleden madde.
feza: uzay.
feza-i ulvî: genifl ve yüksek
uzay.



Cennet âlemine kadar her bir âlemin, birer semas› var-
d›r.

Hem melâike için deriz ki: Seyyarat içinde mutavass›t
ve y›ld›zlar içinde küçük ve kesif olan küre-i arz, mevcu-
dat içinde en k›ymettar ve nuranî olan hayat ve fluur he-
saps›z bir surette onda bulunuyorlar. Elbette, karanl›kl›
bir hane hükmünde olan flu arza nispeten müzeyyen ka-
s›rlar, mükemmel saraylar hükmünde olan y›ld›zlar ve y›l-
d›zlar›n denizleri olan gökler, zîfluur ve zîhayat ve pek
kesretli ve muhtelifülecnas olan melâike ve ruhanîlerin
meskenleridir. Pek kat’î bir surette ‹flaratü’l-‹’caz nam›n-

daki tefsirimde, 
1 mäGnƒ'ªn°S n™rÑ°nS søo¡jsƒn°ùna pABÉnªs°ùdG n‹pG …='ƒnà°rSG sºoK

ayetinde, semavat›n hem vücudu, hem taaddüdü ispat
edildi¤inden ve melâike hakk›nda Yirmi Dokuzuncu Söz-
de iki kere iki dört eder kat’iyetinde, melâikelerin vücu-
dunu ispat etti¤imizden, onlara iktifaen burada k›sa kesi-
yoruz.

Elhâs › l : Esîrden yap›lm›fl, elektrik, ziya, hararet, ca-
zibe gibi seyyalât-› lâtifenin medar› olmufl ve hadiste 
2 l±ƒoØ`rµne lêrƒne oABÉnªs°ùdnG iflaretiyle seyyarat ve nücumun

harekât›na müsait olmufl ve Samanyolu denilen mecer-
retüssemadan, tâ en yak›n seyyareye kadar, muhtelif va-
ziyet ve teflekkülde yedi tabaka, her bir tabaka âlem-i
arzdan, tâ âlem-i berzaha, âlem-i misale, tâ âlem-i ahire-
te kadar birer âlemin dam› hükmünde birer seman›n bu-
lunmas›, hikmeten, aklen iktiza eder.

âlem: dünya, cihan.
âlem-i ahiret: ahiret âlemi.
âlem-i arz: dünya âlemi.
âlem-i berzah: ruhlar›n k›yamete
kadar kalacaklar› âlem; kabir âle-
mi.
âlem-i misal: görüntüler âlemi,
dünyadaki ifllerin görüntülendi¤i
ve gözlendi¤i, ruhlar›n bulundu¤u
âlem.
arz: yeryüzü, dünya.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
cazibe: cezp edicilik, çekicilik.
Cennet âlemi: Cennet hayat›.
dam: çat›, tavan.
elhâs›l: netice itibar›yla, özetle.
esîr: kâinattaki boflluklar› doldu-
ran, havadan hafif olup ›s› ve ›fl›¤›
nakleden madde.
hadis: Peygamber Efendimizin
sözleri.
hane hükmünde: ev gibi.
hararet: s›cakl›k, ›s›.
harekât: hareketler.
hikmeten: fayda, ak›l ve incelik
bak›m›ndan.
iktifaen: yetinerek, yeterli bula-
rak.
iktiza etme: lâz›m gelme, gerek-
me.
irade: dileme, isteme.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma.
‹flaratü’l-‹’caz: Bediüzzaman Said
Nursî’nin, Kur’ân’›n mu’cize olan
özelliklerini anlatan tefsiri.
kat’î: kesin, flüphesiz.
kat’iyet: kesinlik.
kesif: yo¤un, fleffaf olmayan.
küre-i arz: dünya, yer küre.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
mecerretüssema: Samanyolu
galaksisi.
medar olmak: dayanak noktas›
olmak; yörünge olmak.
melâike: melekler.
mesken: yaflan›lan, kal›nan yer.
mevcudat: mevcutlar, varl›klar.
muhtelif: çeflitli, farkl›.
muhtelifülecnas: farkl› cinsleri.
mutavass›t: orta hâlli.
müsait: elveriflli, uygun.
müzeyyen kas›rlar: süslü saray-
lar, köflkler.
nam: ad, isim.
nispeten: göre, k›yasla.
nücum: y›ld›zlar.
pek kesretli: say›ca çok fazla.
ruhanîler: gözle görülmeyen, cis-
mi olmayan, elle tutulamayan cin
ve melek gibi varl›klar.
Samanyolu: günefl sistemini içine
alan y›ld›z kümesi, Kehkeflan.
sema: gökyüzü, gök.
semavat: semalar, gökler.

seyyalât-› lâtife: hava, ›fl›k,
elektrik gibi ak›c› maddeler.
seyyarat: gezegenler.
seyyare: gezegen.
suret: biçim, flekil tarz.
fluur: bir fleyi anlama, tan›ma
ve kavrama gücü, bilinç.

taaddüt: birden fazla olma;
bir fleyin say›s›n›n artmas›.
tabaka: kat, katman.
tanzim: s›raya koyma, dü-
zenleme.
tefsir: Kur’ân’›n aç›klamas›;
izah, yorum.

teflekkül: flekillenme, mey-
dana gelme.
vaziyet: durum, durufl. hâli.
vücut: var olufl, varl›k.
zîhayat: hayat sahibi.
zîfluur: fluur sahibi, bilinçli.
ziya: fl›k, ayd›nl›k.

1. Bundan baflka semaya da iradesini yöneltti ve gökleri yedi tabaka olarak tanzim etti. (Ba-
kara Suresi: 29.)

2. Gök dondurulmufl bir dalgad›r. (Tirmizî, Tefsir: 59; Müsned, 2:370.)
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Hem hat›ra gelir ki: Ey mülhit! Sen dersin, “Bin müfl-
külât ile tayyare vas›tas›yla ancak bir iki kilometre yuka-
r›ya ç›k›labilir. Nas›l, bir insan cismiyle binler sene mesa-
feyi birkaç dakika zarf›nda kateder, gider, gelir?”  

Biz de deriz ki: Arz gibi a¤›r bir cisim, fenninizce, ha-
reket-i seneviyesiyle bir dakikada takriben yüz seksen se-
kiz saat mesafeyi keser, takriben yirmi befl bin senelik
mesafeyi bir senede katediyor. Acaba, flu muntazam ha-
rekât› ona yapt›ran ve bir sapan tafl› gibi döndüren bir
Kadîr-i Zülcelâl, bir insan› Arfla getiremez mi? fiemsin
cazibesi denilen bir kanun-u Rabbanî ile Mevlevî gibi et-
raf›nda pek a¤›r olan cism-i arz› gezdiren bir hikmet, ca-
zibe-i rahmet-i Rahman ile ve incizab-› muhabbet-i
fiems-i Ezel ile, bir cism-i insan›, berk gibi, Arfl-› Rah-
man’a ç›karamaz m›?

Yine hat›ra gelir ki: Diyorsun, “Haydi, ç›kabilir. Niçin
ç›km›fl? Ne lüzumu var? Velîler gibi ruh ve kalbi ile gitse
yeter.”

Biz de deriz ki: Madem Sâni-i Zülcelâl, mülk ve mele-
kûtundaki ayat-› acibesini göstermek ve flu âlemin tezgâh
ve menbalar›n› temafla ettirmek ve a’mal-i befleriyenin
netaic-i uhreviyesini irae etmek istemifl; elbette âlem-i
mubs›rat›n anahtar› hükmünde olan gözünü ve mesmu-
at âlemindeki ayat› temafla eden kula¤›n›, Arfla kadar be-
raber almas› lâz›m geldi¤i gibi, ruhunun hadsiz vezaife
medar olan alât ve cihazat›n›n makinesi hükmünde olan
cism-i mübare¤ini dahi tâ Arfla kadar beraber almas› 
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hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
harekât: hareketler.
hareket-i seneviye: dünyan›n
günefl etraf›ndaki bir senelik dö-
nüflü.
hat›r: zihin, fikir, ak›l.
hikmet: belirli gayelere yönelik,
faydal› ve yerli yerinde olufl.
hükmünde: gibi; yerinde, de¤e-
rinde.
incizab-› muhabbet-i fiems-i
Ezel: ezel günefli olan Cenab-› Al-
lah’›n sevgisinin çekicili¤i, cazibe-
si.
irae etmek: göstermek.
Kadîr-i Zülcelâl: büyüklük sahibi
ve her fleye gücü yeten Allah.
kanun-u Rabbanî: Allah’›n kanu-
nu.
katetmek: aflmak, geçmek, yol
almak.
lâz›m: gerekli.
medar: yard›mc›, dayanak nokta-
s›, sebep, vesile.
melekût: göremedi¤imiz ahiret
âlemleri.
menba: kaynak, her hangi bir fle-
yin ç›kt›¤› yer.
mesmuat: duyulanlar, iflitilenler.
Mevlevî: Mevlevî tarikatine men-
sup kimse.
muntazam: düzenli, intizaml›.
mülhit: dinsiz.
mülk: gördü¤ümüz maddî ve cis-
manî âlem, kâinat.
müflkülât: zorluklar, güçlükler.
netaic-i uhreviye: ahiretteki so-
nuçlar, neticeler.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi, her fleyi sanatla yaratan
Allah.
flems: günefl.
takriben: tahminen, yaklafl›k ola-
rak.
tayyare: uçak.
temafla: hayretle ve dikkatle
seyretme bakma.
tezgâh: bir fleyin üretildi¤i yer,
alet.
vas›ta: arac›, araç.
velî: Allah’›n sevgisine, himayesi-
ne kavuflmufl, ermifl kimseler, Al-
lah dostu, evliya.
vezaif: vazifeler, ifller, görev.
zarf›nda: içinde.

alât: aletler.
âlem: dünya, kâinat.
âlem-i mubs›rat: görünen
varl›klar dünyas›.
a’mal-i befleriye: insanlar›n
amelleri, iflleri.
arfl: gö¤ün en yüksek kat›,
yüksekli¤i sebebiyle bütün
cisimleri içine alan ve Allah’›n
kudret ve hükmüyle ihtiva
etti¤i fley.
arfl: sema, gö¤ün en yüksek

kat›.
Arfl-› Rahman: Rahman arfl›,
bütün yarat›lm›fllar› flefkat ve
merhametle besleyen, büyü-
ten Rahman isminin tasarruf
dairesi, makam›.
arz: yer, dünya.
ayat: ayetler, deliller.
ayat-› acibe: Allah’›n varl›k ve
birli¤ine iflaret eden deliller.
berk: flimflek.
cazibe: cezp edicilik, çekim.

cazibe-i Rahmet-i Rahman:
Rahmeti her fleyi kuflatan Al-
lah’›n aff›n›n, merhametinin
çekicili¤i.
cihazat: cihazlar, maddî-ma-
nevî organlar.
cism-i arz: dünyan›n kütlesi.
cism-i insan: insan bedeni.
cism-i mübarek: mübarek
beden, Hz. Muhammed’in
mübarek bedeni, vücudu.
fennî: fen ilmine göre.



mukteza-i ak›l ve hikmettir. Nas›l ki Cennette hikmet-i
‹lâhiye cismi ruha arkadafl ediyor; çünkü, pek çok veza-
if-i ubudiyete ve hadsiz lezaiz ve âlâma medar olan ce-
settir; elbette o cesed-i mübarek, ruha arkadafl olacakt›r.
Madem Cennete cisim ruh ile beraber gider; elbette
Cennetü’l-Me’vâ gövdesi olan Sidretü’l-Münteha’ya uruç
eden zat-› Ahmediye (a.s.m.) ile cesed-i mübare¤ini refa-
kat ettirmesi ayn› hikmettir.

Yine hat›ra gelir ki: Dersin, “Birkaç dakikada binler
sene mesafeyi katetmek aklen muhaldir.”

Biz de deriz ki: Sâni-i Zülcelâl’in sanat›nda, harekât ni-
hayet derecede muhteliftir. Meselâ, savt›n sür’atiyle ziya,
elektrik, ruh, hayal sür’atleri ne kadar mütefavit oldu¤u
malûm. Seyyarat›n dahi, fennen harekât› o kadar muh-
teliftir ki, ak›l hayrettedir. Acaba lâtif cismi, uruçta sür’at-
li olan ulvî ruhuna tâbi olmufl, ruh sür’atinde hareketi na-
s›l akla muhalif görünür?

Hem, on dakika yatsan, baz› olur ki bir sene kadar hâ-
lâta maruz olursun. Hatta bir dakikada, insan, gördü¤ü
rüyay›, onun içinde iflitti¤i sözleri, söyledi¤i kelimat› top-
lansa, uyan›k âleminde bir gün, belki daha fazla zaman
lâz›md›r. Demek oluyor ki, bir zaman-› vahit, iki flahsa
nispeten, birisine bir gün, birisine de bir sene hükmüne
geçer. fiu manaya bir temsil ile bak ki:

‹nsan›n hareketinden, güllenin hareketinden, savttan,
ziyadan, elektrikten, ruhtan, hayalden tezahür eden
sür’at-i harekâtta bir mikyas olmak için flöyle bir saat 

âlâm: elemler, ac›lar, üzüntüler.
âlem: dünya.
Cennetü’l-Me’vâ: Cennetin sekiz
k›sm›ndan birisi.
ceset: gövde, vücut, beden.
ceset-i mübarek: feyizli, bere-
ketli, hay›rl›, mutlu, beden; Hz.
Muhammed’in  mübarek vücudu.
fennen: fen ilimlerine göre.
gülle: top mermisi.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hâlât: hâller, durumlar.
harekât: hareketler, k›m›ldanma-
lar.
hat›r: zihin, ak›l, düflünme.
hayal: zihinde tasarlanan ve can-
land›r›lan fley.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye, fayda, ak›l söz ve
hareketteki uygunluk.
hikmet-i ‹lâhiye: ‹lâhî gaye, fay-
da ve maksat.
hükmüne geçmek: yerine geç-
mek.
katetmek: aflmak, geçmek.
kelimat: kelimeler, sözler.
lâtif: hafif; güzel, hofl,
lezaiz: lezzetler.
malûm: bilinen, belli.
mana: anlam.
maruz olmak: karfl› karfl›ya bu-
lunmak, etkisinde kalmak.
medar: sebep, vesile.
mikyas: ölçü.
muhal: imkâns›z.
muhalif: ayk›r›, z›t, karfl›t.
muhtelif: çeflitli, farkl›.
mukteza-i ak›l ve hikmet: akl›n
ve hikmetin gere¤i.
mütefavit: farkl›, çeflitli.
nihayet: son.
nispeten: göre, oranla.
refakat: yol arkadafll›¤›, efllik.

Sâni-i Zülcelâl: sonsuz bü-
yüklük sahibi, her fleyi sanat-
la yaratan Allah.
savt: ses, seda.
seyyarat: gezegenler.
Sidretü’l-Münteha: Peygam-
berimizin miraçta ç›kt›¤› son
nokta.

sür’at: h›z.
sür’at-i harekât: hareketler-
deki h›z.
temsil: benzetme, örnek.
tezahür eden: görünen, orta-
ya ç›kan.
ulvî: yüksek, yüce.
uruç: yukar› ç›kma, yüksel-

me.
vezaif-i ubudiyet: kulluk va-
zifeleri.
zaman-› vahit: bir an, bir za-
man.
zat-› Ahmediye: Peygamber
Efendimizin  zat›, kiflili¤i.
ziya: ›fl›k.
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farz ediyoruz ki; o saatte on i¤ne var. Birisi saatleri gös-
terir. Biri de, ondan altm›fl defa daha genifl bir dairede
dakikay› sayar. Birisi altm›fl defa daha genifl bir daire
içinde saniyeleri, di¤eri yine altm›fl defa daha genifl bir
dairede saliseleri, ve hakeza rabialar›, hamiseleri, sadise,
sabia, samine, tasia, tâ aflireleri sayacak gayet munta-
zam, azîm bir dairede birer ibre farz ediyoruz. Faraza,
saati sayan ibrenin dairesi küçük saatimiz kadar olsa, her
hâlde aflireleri sayan ibrenin dairesi arz›n medar-› sene-
vîsi kadar, belki daha fazla olmak lâz›m gelir.

fiimdi iki flah›s farz ediyoruz. Biri, saati sayan ibreye
binmifl gibi, o ibrenin harekât›na göre temafla ediyor. Di-
¤eri, aflireleri sayan ibreye binmifl. Bu iki flahs›n bir za-
man-› vahitte müflahede ettikleri eflya, saatimizle arz›n
medar-› senevîsi nispeti gibi, meflhudatça pek çok fark-
lar› vard›r. ‹flte, zaman, çünkü, harekât›n bir rengi, bir
levni, yahut bir fleridi hükmünde oldu¤undan, harekâtta
cari olan bir hüküm, zamanda dahi caridir.

‹flte, bir saatte meflhudat›m›z, bir saatin saati sayan ib-
resine binen zîfluur flahs›n meflhudat› kadar oldu¤u ve ha-
kikat-i ömrü de o kadar oldu¤u hâlde; aflire ibresine bi-
nen flah›s gibi, ayn› zamanda, o muayyen saatte Resul-i
Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, burak-› tevfik-i ‹lâhîye bi-
ner, berk gibi, bütün daire-i mümkinat› katedip, acaib-i
mülk ve melekûtu görüp, daire-i vücup noktas›na ç›k›p,
sohbete müflerref olup, rü’yet-i cemal-i ‹lâhîye mazhar
olarak, ferman› al›p vazifesine dönebilir ve dönmüfl ve
öyledir.
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isimleri ve s›fatlar› gibi.
faraza: farz edelim ki, öyle saya-
l›m ki.
farz etmek: kabul etmek, var
saymak.
ferman: emir, buyruk.
gayet: son derece, çok.
hakeza: böyle, bunun gibi, yine
öyle.
hakikat- ömrü: gerçek zaman›,
süresi.
hamise: rabian›n altm›flta biri.
harekât: hareketler.
hükmünde: gibi; yerinde, de¤e-
rinde.
hüküm: karar, emir, kanun.
ibre: ölçü aletlerinde i¤ne fleklin-
deki ince gösterge.
levn: renk.
mazhar olmak: ulaflmak; fleref-
lenmek.
medar-› senevî: dünyam›z›n gü-
nefl etraf›nda bir senede döndü-
¤ü yörünge.
meflhudat: görülenler, seyredi-
lenler.
muayyen: belirli, belirlenmifl.
muntazam: düzenli.
müflahede: flahit olma, görme,
seyretme.
müflerref olma: flereflenme,
onurlanma.
nispet: ölçü, oran.
rabia: saatteki salisenin altm›flta
biri.
Resul-ü Ekrem: Allah’›n ikram›na
mazhar olmufl, cömert Peygam-
ber, Hz. Muhammed.
rü’yet-i cemal-i ‹lâhiye: Cenab-›
Hakk›n cemalinin, güzelli¤inin gö-
rülmesi.
sabia: sadisenin altm›flta biri.
sadise: hamisenin altm›flta biri.
salise: üçüncü.  saniyenin altm›fl-
ta biri.
samine: sabian›n altm›flta biri.
flerit: zincir, hâlât.
tasia: saminenin altm›flta biri.
temafla: hayretle ve dikkatle
seyretme bakma.
vazife: görev.
zaman-› vahit: bir zaman.
zîfluur: fluur sahibi, bilinçli.

acaib-i mülk ve melekût:
görünen ve görünmeyen
âlemlerdeki hayret veren
fleyler.
aleyhissalâtü vesselâm: sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun.
arz: yeryüzü , dünya.

aflire: onuncu, tasian›n alt-
m›flta biri.
afliren: onuncu olarak, onun-
cu derecede.
azîm: büyük.
berk: flimflek.
burak-› tevfik-i ‹lâhiye: Ce-
nab-› Hakk›n yard›m›yla gi-

den sür’atli binek.
cari: geçerli.
daire-i mümkinat: kâinat,
bütün yarat›lm›fllar›n içinde
bulundu¤u daire.
daire-i vücup: hiçbir zaman
de¤iflmeyen ve mümkinattan
olmayan âlemler, Allah’›n



Yine hat›ra gelir ki: Dersiniz, “Evet, olabilir, mümkün-
dür. Fakat her mümkün vaki olmuyor. Bunun emsali var
m› ki kabul edilsin? Emsali olmayan bir fleyin, yaln›z im-
kân› ile, vukuuna nas›l hükmedilebilir?”

Biz de deriz ki: Emsali o kadar çoktur ki, hesaba gel-
mez. Meselâ, her zînazar, gözüyle, yerden tâ Neptün
seyyaresine kadar bir saniyede ç›kar; her zîilim, akl›yla,
kozmo¤rafya kanunlar›na binip, y›ld›zlar›n tâ arkas›na
bir dakikada gider; her zîiman, namaz›n ef’al ve erkân›-
na fikrini bindirip, bir nevi Miraç ile kâinat› arkas›na at›p,
huzura kadar gider; her zîkalp ve kâmil velî, seyrüsülûk
ile, Arfltan ve daire-i esma ve s›fâttan k›rk günde geçebi-
lir. Hatta, fieyh-i Geylânî, ‹mam-› Rabbanî gibi baz› zat-
lar›n ihbarat-› sad›kalar› ile, bir dakikada Arfla kadar
uruc-u ruhanîleri oluyor. Hem, ecsam-› nuranî olan me-
lâikelerin Arfltan ferfle, ferflten Arfla k›sa bir zamanda git-
meleri ve gelmeleri vard›r. Hem, ehl-i Cennet, mahfler-
den Cennet ba¤lar›na k›sa bir zamanda uruç ediyorlar.

Elbette bu kadar numuneler gösteriyorlar ki, bütün ev-
liyalar›n sultan›, umum mü’minlerin imam›, umum ehl-i
Cennetin reisi ve umum melâikenin makbulü olan zat-›
Ahmediyenin (a.s.m.) seyrüsülûkuna medar bir mirac›
bulunmas› ve onun makam›na münasip bir surette olma-
s›, ayn-› hikmettir ve gayet makuldür ve flüphesiz vakidir.

* * *

arfl: gö¤ün en yüksek kat›, bütün
cisimleri içine alan ve Allah’›n
kudret ve hükmüyle ihtiva etti¤i
fley.
ayn-› hikmet: belirli gayelere yö-
nelik, faydal› ve yerli yerinde ol-
man›n tâ kendisi.
daire-i esma ve s›fat: Allah’›n
isim ve s›fatlar›n›n tecelli dairesi.
ecsam-› nuranî: nurdan yarat›l-
m›fl varl›klar.
ef’al: fiiller, hareketler.
ehl-i Cennet: Cennet ehli, Cen-
netlikler.
emsal: örnekler, benzerler.
erkân: rükünler, esaslar.
esma: adlar, isimler.
evliya: Allah dostlar›, Allah’›n
dostlu¤unu ve himayesini kazan-
m›fl ermifl kifliler.
ferfl: yeryüzü, zemin, dünya.
fikir: ak›l, düflünce.
gayet: çok, son derece.
hat›r: zihin, fikir, ak›l.
hükmetmek: karar vermek.
ihbarat-› sad›ka: içinde yanl›fl ol-
ma ihtimali olmayan do¤ru ha-
berler.
imam: önde ve ileride olan, reh-
ber.
‹mam-› Rabbanî: bkz. fiah›s Bilgi-
leri.
imkân: mümkün olma, olabilirlik.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›,
kâmil: olgun, mükemmel, kema-
le ermifl.
kanun: kaide, yasa, prensip.
kozmo¤rafya: astronomi, gök bi-
limi.
mahfler: k›yametten sonra ölüle-
rin dirilip toplanacaklar› yer.
makam: Allah kat›ndaki manevî
derece.
makbul: kabul edilmifl olan,
makul: akla uygun.
medar: sebep, vesile.
melâike: melekler.
Miraç: Peygamberimiz efendimi-
zin, Cenab-› Hakk›n huzuruna ru-
hen, cismen, hâlen ç›kmas› mu’ci-
zesi.
mü’min: iman eden, inanan.
münasip: uygun, yak›fl›r.
Neptün: günefle yak›nl›¤› bak›-
m›ndan sekizinci gezegen.
nevi: çeflit, tür.
numune: örnek.
reis: baflkan, bafl.
saniye: ikinci.
seyrüsülûk: Cenab-› Hakka ulafl-
mak için ç›k›lan manevî ve ruhî
yolculuk.
seyyare: dolaflan gezegen.
sultan: hükümdar, mutlak iktidar
sahibi

suret: biçim, flekil, tarz.
s›fât: nitelik, vas›f.
fieyh Geylânî: Abdülkadir-i
Geylânî. bkz. fiah›s Bilgileri.
umum: bütün.
uruc-u ruhanî: ruhen yükse-
lifl.
uruç: yukar› ç›kma, yüksel-

me.
vaki: vuku bulan, olmufl, ger-
çekleflmifl.
velî: Allah’›n dostlu¤unu ve
himayesini kazanm›fl ermifl
kifli.
vuku: meydana gelme, ger-
çekleflme.

zat: flah›s, fert.
zat-› Ahmediye: Peygambe-
rimizin flahs›.
zîilim: ilim sahibi.
zîiman: iman sahibi, mü’min.
zîkalp: kalp sahibi.
zînazar: nazar sahibi, bak›fl,
görüfl sahibi.
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Üçüncü Esas
Hikmet - i  Miraç ned i r?

Elcevap: Mirac›n hikmeti o kadar yüksektir ki, fikr-i
befler ulaflam›yor; o kadar derindir ki, ona yetiflemiyor;
o kadar incedir ve lâtiftir ki, ak›l kendi bafl›yla göremiyor.
Fakat, baz› iflaretlerle, hakikatleri bilinmezse de, vücutla-
r› bildirilebilir. fiöyle ki:

fiu kâinat›n Hâl›k’›, flu kesret tabakat›nda nur-u Vah-
detini ve tecelli-i Ehadiyetini göstermek için, kesret taba-
kat›n›n müntehas›ndan tâ mebde-i Vahdete bir hayt-› it-
tisal suretinde bir Miraç ile, bir ferd-i mümtaz› bütün
mahlûkat hesab›na, kendine muhatap ittihaz ederek, bü-
tün zîfluur nam›na, makas›d-› ‹lâhiyesini ona anlatmak ve
onunla bildirmek ve onun nazar› ile âyine-i mahlûkat›n-
da cemal-i sanat›n›, kemal-i rububiyetini müflahede et-
mek ve ettirmektir.

Hem Sâni-i âlemin, âsâr›n flahadetiyle nihayetsiz ce-
mal ve kemali vard›r. Cemal, hem kemal, ikisi de mah-
bub-u lizatihîdirler; yani bizzat sevilirler. Öyle ise, o Ce-
mal ve Kemal Sahibinin cemal ve kemaline nihayetsiz
bir muhabbeti vard›r. O nihayetsiz muhabbeti, masnu-
at›nda çok tarzlarda tezahür ediyor. Masnuat›n› sever;
çünkü, masnuat›n›n içinde cemalini, kemalini görür.
Masnuat içinde en sevimli ve en âlî, zîhayatt›r. Zîhayat-
lar içinde en sevimli ve âlî, zîfluurdur. Ve zîfluurun içinde
camiiyet itibar›yla en sevimli, insanlar içinde bulunur.
‹nsanlar içinde istidad› tamam›yla inkiflaf eden, bütün 
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ittihaz: kabul etme, sayma.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
kemal: kusursuzluk, mükemmel-
lik; güzellik.
kemal-i rububiyet: Allah’›n ya-
ratt›¤› bütün  varl›klar›n ihtiyaçla-
r›n› gidermesi, yetifltirmesi, onlar›
sevk ve idare edip hâkimiyeti al-
t›nda bulundurmas›n›n mükem-
melli¤i.
kesret: çokluk, bolluk.
lâtif: ince; hofl, güzel.
mahbub-u lizatihî: bizzat sevi-
len, sevgiye lây›k olan, zat› için
sevilen.
mahlûkat: yarat›lm›fllar, yarat›k-
lar.
makas›d-› ‹lâhiye: ‹lâhî iradenin
maksatlar›, gayeleri.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
mebde-i vahdet: Allah’›n birli¤ini
gösteren as›l kaynak.
Miraç: Peygamber Efendimizin,
Cenab-› Hakk›n huzuruna ruhen,
cismen, hâlen ç›kmas› mu’cizesi.
muhabbet: sevgi.
muhatap: hitap olunan, konuflu-
lan kimse.
münteha: son, en son yer.
müflahede: görme, seyretme, fla-
hit olma.
nam: ad.
nazar: bak›fl.
nihayetsiz: sonsuz.
nur-u vahdet: birlik nuru.
Sâni-i Âlem: kâinat›n yarat›c›s› ve
sanatkâr› olan Allah.
suret: flekil, biçim.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
tabakat: tabakalar.
tecelli-i ehadiyet: Allah’›n birli¤i-
nin belirmesi, bilinmesi, görün-
mesi.
tezahür: ortaya ç›kma, görünme.
vücut: varl›k.
zîfluur: fluur sahibi, bilinçli.

asar: eserler.
âyine-i mahlûkat: varl›klar
aynas›.
bizzat: flahsen.
cemal: güzellik, Cenab-› Hak-
k›n lütuf ve ihsan› ile tecellisi.
cemal-i sanat: sanat›n güzel-
li¤i.

esas: as›l, temel, kök.
ferd-i mümtaz: imtiyazl› fla-
h›s, seçkin kifli.
fikr-i befler: insanlar›n fikri,
insanlar›n düflüncesi.
hakikat: gerçek, bir fleyin as-
l› ve esas›.
Hâl›k: bütün varl›klar› yoktan

yaratan yarat›c›, Allah.
hayt-› ittisal: yaklaflt›ran,
ba¤layan birlefltiren ba¤.
hikmet: belirli gayelere yö-
nelik, faydal› ve yerli yerinde
olufl.
Hikmet-i Miraç: mirac›n as›l
gaye ve hikmeti.



masnuatta münteflir ve mütecelli kemalât›n numuneleri-
ni gösteren fert, en sevimlidir.

‹flte, Sâni-i Mevcudat, bütün mevcudatta intiflar eden
tecelli-i muhabbetin bütün enva›n› bir noktada, bir âyine-
de görmek ve bütün enva-› cemalini Ehadiyet s›rr›yla
göstermek için, flecere-i hilkatten bir meyve-i münevver
derecesinde ve kalbi o flecerenin hakaik-› esasiyesini isti-
ap edecek bir çekirdek hükmünde olan bir zat›, o meb-
de-i evvel olan çekirdekten tâ münteha olan meyveye
kadar bir hayt-› ittisal hükmünde olan bir Miraç ile, o fer-
din kâinat nam›na mahbubiyetini göstermek ve huzuru-
na celp etmek ve rü’yet-i cemaline müflerref etmek ve
ondaki hâlet-i kudsiyeyi baflkas›na sirayet ettirmek için
kelâm›yla taltif edip, ferman›yla tavzif etmektir.

fiimdi, flu hikmet-i âliyeye bakmak için, iki temsil dür-
bünü ile tarassut edece¤iz.

• Birinci temsil: On Birinci Sözün hikâye-i temsiliye-
sinde tafsilen beyan edildi¤i gibi, nas›l ki bir sultan-› zîfla-
n›n pek çok hazineleri ve o hazinelerde pek çok cevahir-
lerin enva› bulunsa, hem sanayi-i garibede çok mahareti
olsa ve hesaps›z fünun-u acibeye marifeti, ihatas› bulun-
sa, nihayetsiz ulûm-u bediaya ilim ve ›tt›lâ› olsa, her ce-
mal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görüp ve
göstermek istemesi s›rr›nca, elbette o sultan-› zîfünun
dahi bir meflher açmak ister ki, içinde sergiler dizsin; tâ
nâs›n enzar›na saltanat›n›n haflmetini, hem servetinin
flaflaas›n›, hem kendi sanat›n›n harikalar›n›, hem kendi
marifetinin garibelerini izhar edip göstersin, tâ cemal ve 

âlî: yüce, yüksek, ulu.
beyan: anlatma, aç›k söyleme,
bildirme.
camiiyet: toplay›c› olma, bir çok
manalar› ve hakikatleri içinde bu-
lundurma.
celp: çekme.
cemal: güzellik, Cenab-› Hakk›n
lütuf ve ihsan› ile tecellisi.
cevahir: cevherler, k›ymetli tafl-
lar.
ehadiyet: birlik, Allah’›n her bir
fleyde birli¤inin görünmesi.
enva: çeflitler, türler.
enva-› cemal: güzellik çeflitleri,
türleri.
enzar: bak›fllar, görüfller.
ferman: emir, buyruk.
fünun-u acibe: flafl›lan, harika fen
ve ilimler.
hakaik-i esasiye: hakikatlerin as-
l›, özü; as›l hakikatler.
hâlet-i kudsiye: mukaddes ve
mübarek hâller.
haflmet: ihtiflam, gösterifllilik, bü-
yüklük.
hayt-› ittisal: yaklaflt›ran, ba¤la-
yan, birlefltiren ba¤lar.
hikâye-i temsiliye: benzetme ve
örnek olarak verilen hikâye.
hikmet-i âliye: kâinattaki ve ya-
rat›l›fltaki yüksek, yüce ‹lâhî gaye.
›tt›lâ: haberdar olma, bilgi sahibi
olma.
ihata: sarma, kuflatma.
inkiflaf: aç›lma, ortaya ç›kma, gö-
rülme.
intiflar: yay›lma, da¤›lma, neflro-
lunma.
istiap: içine alma.
istidat: kabiliyet, yetenek.
izhar: gösterme, meydana ç›kar-
ma.
kemal: olgunluk, kusursuzluk,
mükemmellik.
kemalât: mükemmellikler, ku-
sursuzluklar; güzellikler.
maharet: ustal›k, beceriklilik, hü-
ner.
mahbubiyet: sevilecek hâlde bu-
lunma.
marifet: bilgi, bilme, hüner.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
mebde-i evvel: ilk bafllang›ç.
meflher: sergi, gösterme yeri.
mevcudat: varl›klar, var olan her
fley.
meyve-i münevver: nurlanm›fl
meyve.
Miraç: Peygamber Efendimizin,
Cenab-› Hakk›n huzuruna ruhen,
cismen, hâlen ç›kmas› mu’cizesi.
münteha: bir fleyin ulaflabildi¤i
son yer, netice.
münteflir: yay›lan, yay›lm›fl, aç›l-
m›fl.
müflerref: flereflendirilmifl, yücel-
tilmifl.

mütecelli: tecelli eden, mey-
dana ç›kan, görünen.

nâs: insanlar, halk.

rü’yet-i cemal: Cenab-› Hak-
k›n güzelli¤ini görme.

saltanat: hâkimiyet, hüküm-
darl›k.

sanayi-i garibe: görenleri
hayrette b›rakan sanatlar,.

Sâni-i Mevcudat: varl›klar›
sanatl› bir flekilde yaratan sa-
natkâr, Allah.

sirayet: birinden di¤erine
geçme, yay›lma.
sultan-› zîflan: flanl› padiflah,
flan sahibi hükümdar.
sultan-› zîfünun: fen ilimleri-
ni bilen padiflah, hükümdar.
flaflaa: parlakl›k, gösterifl.
flecere: a¤aç.
flecere-i hilkat: yarat›l›fl a¤a-
c›, kâinat.
tafsilen: ayr›nt›l› olarak.
taltif: iltifat etme, mükâfat-
land›rma.

tarassut: gözetleme, gözle-
me.
tavzif: vazifelendirme, görev-
lendirme.
tecelli-i muhabbet: sevginin
tecellisi, görüntüsü.
temsil: benzetme, örnek.
ulûm-u bedia: be¤enilen ve
takdir edilen pek yeni ilimler.
zat: kifli, flah›s, fert
zîhayat: hayat sahibi, canl›.
zîfluur: fluur sahibi, bilinçli.
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kemal-i manevîsini iki vecihle müflahede etsin: Bir veçhi
bizzat nazar-› dekaikaflinas›yla görsün, di¤eri gayrin na-
zar›yla baks›n. Ve flu hikmete binaen, elbette cesim,
muhteflem, genifl bir saray yapmaya bafllar. fiahane bir
surette dairelere, menzillere taksim eder. Hazinelerinin
türlü türlü murassaat›yla süslendirip, kendi dest-i sanat›-
n›n en güzel, en lâtif sanatlar›yla ziynetlendirir. Fünun ve
hikmetinin en incelikleriyle tanzim eder. Ve ulûmunun
âsâr-› mu’cizekârâneleriyle donat›r, tekmil eder.

Sonra, nimetlerinin çeflitleriyle, taamlar›n›n lezizleriy-
le her taifeye lây›k sofralar› serer, bir ziyafet-i amme ih-
zar eder.

Sonra, raiyetine kendi kemalât›n› göstermek için, on-
lar› seyre ve ziyafete davet eder.

Sonra, birisini yaver-i ekrem yapar, afla¤›daki tabakat
ve menzillerden yukar›ya davet eder; daireden daireye,
üst üstteki tabakalarda gezdirir. O acip sanat›n›n makine-
lerini ve tezgâhlar›n› ve afla¤›dan gelen mahsulât›n mah-
zenlerini göstere göstere, tâ daire-i hususiyesine kadar
getirir. Bütün o kemalât›n›n madeni olan mübarek zat›n›
ona göstermekle ve huzuruyla onu müflerref eder. Kas-
r›n hakaik›n› ve kendi kemalât›n› ona bildirir. Seyircilere
rehber tayin eder, gönderir; tâ o saray›n sâniini, o sara-
y›n müfltemilât›yla, nukufluyla, acaibiyle, ahaliye tarif et-
sin ve saray›n nak›fllar›ndaki rumuzunu bildirip ve içinde-
ki sanatlar›n›n iflaretlerini ö¤retip, “Derunundaki manzum
murassalar ve mevzun nukufl nedir? Ve saray sahibinin
kemalât›n› ve hünerlerini nas›l gösterirler?” o saraya 

SÖZLER | 935 OTUZ B‹R‹NC‹ SÖZ

ler.
mahzen: hazineler, depolar.
manzum: tanzim edilmifl, düzen-
lenmifl.
menzil: yer, bölüm, oda.
mevzun: ölçülü, düzgün.
murassa: k›ymetli fleylerle süs-
lenmifl, bezenmifl.
murassaat: süslenmifl fleyler.
mübarek: feyizli, bereketli, hay›r-
l›.
müflahede: görme, seyretme, fla-
hit olma.
müflerref: flereflendirilmifl, yücel-
tilmifl.
müfltemilât: bir fleyin içerdi¤i bö-
lümler, eklentiler.
nak›fl: resim, iflleme.
nazar: görüfl, bak›fl.
nazar-› dekaikaflina: incelikleri
bilen ve gören bak›fl.
nimet: r›z›k, iyilik, ihsan, ba¤›fl.
nukufl: nak›fllar, resimler, iflleme-
ler.
raiyet: halk, vatandafl, idare edi-
lenler.
rehber: yol gösteren, k›lavuz, de-
lil.
rumuz: remizler, iflaretler.
Sâni: yapan, her fleyi sanatl› ola-
rak yaratan Allah.
seyir: yürüyüfl, gezinti.
suret: flekil, biçim, görünüfl.
taam: yemek.
tabaka: kat, bölüm.
tabakat: tabakalar.
taife: topluluk, bölük, tak›m.
taksim: bölme, parçalara ay›rma.
tanzim: s›ralama, düzenleme.
tayin etme: vazifelendirme, ata-
ma.
tekmil: mükemmellefltirme, ek-
siklerini tamamlama.
tezgâh: üretim aleti.
ulûm: ilimler.
vecih: yön, taraf.
yaver-i ekrem: sultan›n en de-
¤erli, en cömert hizmetkâr›.
zat: kifli, flah›s.
ziyafet: yemekli davet.
ziyafet-i amme: herkesin davetli
oldu¤u bir ziyafet.
ziynet: süs, bezek.

acayip: hayret verici fleyler,
dikkat çeken.
acip: hayret veren, dikkat çe-
ken.
ahali: halk.
asar-› mu’cizekârâne: mu’ci-
ze sahibi sanatkâra yak›flan
eserler.
binaen: -den dolay›, -den
ötürü.
bizzat: kendisi, flahsen.
cesim: iri, büyük, kocaman.
daire-i hususî: özel alan, flah-

sî daire.
davet: ça¤›rma, ça¤r›.
derun: iç, içerik, dahil.
dest-i sanat: sanat eli.
fünun: fenler, bilimler.
gayr: baflka, di¤er.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hikmet: belirli gayelere yö-
nelik, faydal› ve yerli yerinde
olufl; gizli, kâinattaki ve yara-
t›l›fltaki ‹lâhî gaye.
huzur: yan, kat.

hüner: bilgi, beceri.
ihzar: haz›rlama.
kas›r: saray.
kemalât: faziletler, iyilikler,
mükemmellikler.
kemalât›n madeni: mükem-
melliklerin kayna¤›.
kemal-i manevî: manevî ve
ruhî olgunluk, mükemmellik.
lâtif: hofl, güzel, nazik, narin.
lây›k: uygun, yarafl›r.
leziz: lezzetli, tatl›.
mahsulât: elde edilen ürün-



girenlere tarif etsin ve girmenin adab›n› ve seyrin mera-
simini bildirip ve görünmeyen sultan-› zîfünun ve zîfluuna
karfl›, marziyat› ve arzular› dairesinde teflrifat merasimini
tarif etsin.

Aynen öyle de, 
1 '¤rYn’rG oπnãnŸrG !nh ezel ebed sultan› olan

Sâni-i Zülcelâl, nihayetsiz kemalât›n› ve nihayetsiz cema-
lini görmek ve göstermek istemifltir ki, flu âlem saray›n›
öyle bir tarzda yapm›flt›r ki, her bir mevcut pek çok dil-
lerle Onun kemalât›n› zikreder, pek çok iflaretlerle cema-
lini gösterir. Esma-i Hüsnas›n›n her bir isminde ne kadar
gizli manevî defineler ve her bir ünvan-› mukaddesesin-
de ne kadar mahfî letaif bulundu¤unu, flu kâinat bütün
mevcudat›yla gösterir. Ve öyle bir tarzda gösterir ki, bü-
tün fünun, bütün desatiriyle, flu kitab-› kâinat› zaman-›
Âdem’den beri mütalâa ediyor. Hâlbuki o kitap esma ve
kemalât-› ‹lâhiyeye dair ifade etti¤i manalar›n ve göster-
di¤i ayetlerin öflr-i miflar›n› daha okuyamam›fl.

‹flte flöyle bir saray-› âlemi, kendi kemalât ve cemal-i
manevîsini görmek ve göstermek için bir meflher hük-
münde açan Celîl-i Zülcemal, Cemîl-i Zülcelâl, Sâni-i Zül-
kemal’in hikmeti iktiza ediyor ki, flu âlem-i arzdaki zîflu-
urlara nispeten abes ve faydas›z olmamak için, o saray›n
ayetlerinin manas›n› birisine bildirsin. O saraydaki acaibin
menbalar›n› ve netaicinin mahzenleri olan avalim-i ulvi-
yede birisini gezdirsin ve bütün onlar›n fevkine ç›kars›n
ve kurb-u huzuruna müflerref etsin ve ahiret âlemlerinde
gezdirsin. Umum ibad›na bir muallim ve saltanat-› rubu-
biyetine bir dellâl ve marziyat-› ‹lâhiyesine bir mübelli¤ ve 

abes: bofl, manas›z, lüzumsuz ve
gayesiz ifl.
acayip: hayret verici fleyler.
adap: terbiyeler, davran›fl kural-
lar›.
ahiret: öteki dünya.
âlem: dünya, cihan.
âlem-i arz: dünya, yer yüzü âle-
mi.
avalim-i ulviye: yüksek, yüce
âlemler, dünyalar.
Celil-i Zülcemal: güzellik ve lütuf-
la beraber yücelik sahibi Hz. Al-
lah.
cemal: güzellik, Cenab-› Hakk›n
lütuf ve ihsan› ile tecellisi.
cemal-i manevî: manevî güzellik.
Cemîl-i Zülcelâl: yücelik, kibriya,
izzet ve heybetiyle beraber  son-
suz güzellik ve haflmet sahibi
olan Hz. Allah.
define: gizli hazine.
dellâl: ilân edici, hakka davet
eden, tan›t›c›.
desatir: düsturlar, kanunlar, ku-
rallar.
ebed: sonsuzluk, daîmilik.
esma: adlar, isimler.
Esma-i Hüsna: Allah’›n güzel
isimleri.
ezel: bafllang›c› olmayan geçmifl
zaman, öncesizlik.
fevk: üst, yukar›, üzeri.
fünun: fenler, ilimler.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye.
ibad: kullar.
iktiza: lâz›m gelme, gerektirme.
insan-› kâmil: mükemmel insan-
lar, Allah dostlar›.
kemalât: faziletler, iyilikler, mü-
kemmellikler.
kemalât-› ‹lâhiye: ‹lâhî güzellik
ve mükemmellikler.
kitab-› kâinat: kâinat kitab›.
kurb-u huzuruna: kendi huzuru-
na, yak›n›na.
mahfî letaif: gizli güzellikler.
mahzen: depo.
manevî: maddî olmayan, mana-
ya ait, fikrî.
marziyat-› ‹lâhiye: Allah’›n r›zas›-
n› kazand›racak olan hâl ve hare-
ketler.
menba: kaynak, her hangi bir fle-
yin ç›kt›¤› yer.
merasim: tören.
meflher: sergi, gösterme yeri.
mevcudat: varl›klar, var olan her
fley.
muallim: ders veren, ö¤reten.
mübelli¤: haber veren, bildiren.
müflerref: flereflendirilmifl, yücel-
tilmifl, flerefli.
mütalâa: dikkatlice ve iyi düflü-
nerek okuma.

netaiç: neticeler, sonuçlar.
öflr-i miflar: onda bir.
saltanat-› rububiyet: Cenab-›
Allah’›n tam bir hâkimiyetle
her zaman, her yerde, her
mahlûka muhtaç oldu¤u fley-
leri vermesi ve onlar› sevk ve
idare etmesi.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz bü-

yüklük sahibi, her fleyi sanat-
la yaratan Allah.
Sâni-i Zülkemal: güzellik ve
fazilet sahibi yap›c›, her fleyi
sanatl› olarak yaratan Allah.
saray-› âlem: mükemmel bir
saraya benzeyen kâinat.
seyir: yürüyüfl, gezinti.
sultan-› zîfünun: fen ilimleri-

ni bilen padiflah, hükümdar.
teflrifat: resmî tav›rlar içinde
olma, kurallara ba¤l› davran-
ma, protokol.
ünvan-› mukaddese: kutsal,
kusursuz ünvan.
zîfluun: gerçek fiil, ifl ve hare-
ket sahibi.
zîfluur: fluur sahibi, bilinçli.

1. En yüce s›fatlar Allah’a mahsustur. (Nahl Suresi: 60.)
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saray-› âlemindeki ayat-› tekviniyesine bir müfessir gibi,
çok vazifeler ile tavzif etsin. mu’cizat niflanlar›yla imtiya-
z›n› göstersin. Kur’ân gibi bir ferman ile, o flahs›, Zat-›
Zülcelâl’in has ve sad›k bir tercüman› oldu¤unu bildirsin.

‹flte, mirac›n pek çok hikmetlerinden, flu temsil dürbü-
nüyle, bir ikisini numune olarak gösterdik; sairlerini k›-
yas edebilirsin.

• ‹kinci temsil: Nas›l ki bir zat-› zîfünun, mu’ciznüma
bir kitab› telif edip yazsa—öyle bir kitap ki, her sahifesin-
de yüz kitap kadar hakaik, her sat›r›nda yüz sahife kadar
lâtif manalar, her bir kelimesinde yüz sat›r kadar hakikat-
ler, her harfinde yüz kelime kadar manalar bulunsa—bü-
tün o kitab›n maani ve hakaikleri, o kâtib-i mu’ciznüma-
n›n kemalât-› maneviyesine baksa, iflaret etse; elbette
öyle bitmez bir hazineyi kapal› b›rak›p abes etmez. Her
hâlde o kitab›, baz›lara ders verecek. Tâ o k›ymettar ki-
tap manas›z kal›p, beyhude olmas›n. Onun gizli kemalâ-
t› zahir olup, kemalini bulsun ve cemal-i manevîsi görün-
sün. O da, sevinsin ve sevdirsin. Hem o acip kitab› bü-
tün maanisiyle, hakaik›yla ders verecek birisini, en birin-
ci sahifeden tâ nihayete kadar üstünde ders vere vere ge-
çirecektir.

Aynen öyle de, Nakkafl-› Ezelî, flu kâinat›, kemalât›n›
ve cemalini ve hakaik-› esmas›n› göstermek için, öyle bir
tarzda yazm›flt›r ki; bütün mevcudat, hadsiz cihetlerle ni-
hayetsiz kemalât›n› ve esma ve s›fât›n› bildirir, ifade eder.
Elbette bir kitab›n manas› bilinmezse hiçe sukut eder.
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kemalât-› manevîye: manevî fa-
ziletler, mükemmellikler.
k›yas etmek: karfl›laflt›rma.
k›ymettar: de¤erli, k›ymetli.
lâtif: hofl, güzel, ince.
maani: manalar, anlamlar.
mana: anlam, yorum.
manas›z: anlams›z.
mevcudat: varl›klar, var olan her
fley.
Miraç: Peygamber Efendimizin
Cenab-› Hakk›n huzuruna ruhen,
cismen, hâlen ç›kmas› mu’cizesi.
mu’cizat: mu’cizeler, yaln›z pey-
gamberlerin gösterebilecekleri
büyük harika ifller.
mu’ciznüma: mu’cizeli, mu’cize
gösteren.
müfessir: tefsir eden, aç›klayan,
Kur’ân-› Kerîm’in metnini tefsir,
flerh ve izah eden ‹slâm âlimi.
Nakkafl-› Ezelî: ezelî nakkafl, var-
l›¤›n›n bafllang›c› olmayan bütün
varl›klar› en güzel flekilde iflleyen,
yaratan Allah.
nihayet: son, bitim.
nihayetsiz: sonsuz.
niflan: iz, eser, belirti.
numune: örnek, misal.
sad›k: gerçek, do¤ru.
sahife: sayfa.
sair: di¤er, baflka.
saray-› âlem: kâinat saray›.
sukut etme: düflme, de¤erini yi-
tirme.
s›fât: nitelik, vas›f.
tarz: flekil, biçim.
tavzif: vazifelendirme, görevlen-
dirme.
telif etmek: kitap yazmak, eser
ortaya koymak.
temsil: benzetme, örnek.
tercüman: tercüme eden, çevi-
ren, ifade eden.
vazife: görev, memuriyet.
zahir: görünen, aç›k, belli.
zat-› zîfünun: çok say›da fenleri
bilen zat.
Zat-› Zülcelâl: celâl ve büyüklük
sahibi zat, Allah.

abes: bofl, manas›z, lüzumsuz
ve gayesiz ifl.
acip: hayret veren, hayrette
b›rakan.
ayat-› tekviniye: Allah’›n var-
l›¤›n›, birli¤ini gösteren ve de-
lil olan varl›klar.
beyhude: bofluna, gereksiz.
cemal: güzellik, Cenab-› Hak-
k›n lütuf ve ihsan› ile tecellisi.
cemal-i manevî: manevî gü-
zellik.

cihetler: yönler, taraflar.
esma: adlar, isimler.
ferman: emir, buyruk.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hakaik-i esma: Cenab-› Hak-
k›n isimlerinin hakikatleri.
hakikat: gerçek, do¤rular,
gerçekler.
has: özel, seçkin, ileri gelen.

hikmet: kâinattaki ve yarat›-
l›fltaki ‹lâhî gaye, gizli maksat
ve fayda.
imtiyaz: fark, ayr›cal›k, üs-
tünlük.
kâinat: bütün varl›klar, evren.
kâtib-i mu’ciznüma: mu’cize
gösteren yaz›c›.
kemal: olgunluk, mükem-
mellik, kusursuzluk.
kemalât: faziletler, iyilikler,
mükemmellikler.



Bahusus, böyle her bir harfi binler manay› tazammun
eden bir kitap, sukut edemez ve ettirilmez. Öyle ise, o ki-
tab› yazan, elbette onu bildirecektir, her taifesinin istida-
d›na göre, bir k›sm›n› anlatt›racakt›r. Hem, umumunu en
âmm nazarl›, en küllî fluurlu, en mümtaz istidatl› bir fer-
de ders verecektir. Öyle bir kitab›n umumunu ve küllî ha-
kaik›n› ders vermek için, gayet yüksek bir seyrüsülûk et-
tirmek hikmeten lâz›md›r. Yani, birinci sahifesi olan ta-
bakat-› kesretin en nihayetinden tut, tâ münteha sahife-
si olan daire-i ehadiyete kadar bir seyeran ettirmek lâz›m
geliyor. ‹flte flu temsil ile, mirac›n ulvî hikmetlerine bir de-
rece bakabilirsin.

fiimdi, makam-› istimada olan mülhide bak›p, kalbini
dinleyece¤iz; ne hale girdi¤ini görece¤iz.

‹flte, hat›ra geliyor ki: Onun kalbi diyor, “Ben inan-
maya bafllad›m. Fakat iyi anlayam›yorum. Üç mühim
müflkülüm daha var:

“Birincisi: fiu mirac-› azîm, niçin Muhammed-i Arabî
Aleyhissalâtü Vesselâma mahsustur?

“‹kincisi: O zat, nas›l flu kâinat›n çekirde¤idir? Dersi-
niz, ‘Kâinat, onun nurundan halk olunmufl. Hem, kâina-
t›n en ahir ve en münevver meyvesidir.’ Bu ne demek-
tir?

“Üçüncüsü: Sab›k beyanat›n›zda diyorsunuz ki,
‘Âlem-i ulvîye ç›kmak, flu âlem-i arziyedeki âsârlar›n ma-
kinelerini, tezgâhlar›n› ve netaicinin mahzenlerini gör-
mek için uruç etmifltir.’ Ne demektir?”

ahir: son, sonraki.
âlem-i arziye: dünya, yeryüzü.
âlem-i ulviye: yüce, yüksek
âlem.
aleyhissalâtü vesselâm: salât ve
selâm onun üzerine olsun.
âmm: umumî, genel.
âsâr: sanat eserleri.
azîm: büyük, yüce.
bahusus: özellikle, bilhassa.
daire-i ehadiyet: birlik dairesi,
Allah’›n Miraçta her bir varl›kta
birli¤inin tecellilerini göstererek
Peygamberimizi ulaflt›rd›¤› ve gö-
rüfltü¤ü daire.
fert: flah›s, kifli.
gayet: pek çok, son derece.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
halk olunmak: yarat›lmak.
hat›r: ak›l, zihin, fikir.
hikmet: ‹lâhî gaye, fayda, amaç.
hikmeten: hikmetçe, gaye ve
fayda bak›m›ndan.
istidat: kabiliyet, kapasite, yete-
nek.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
küllî: genel, kapsaml›, bütüne ait
lâz›m: gerek, gerekli.
mahzen: depo.
makam-› istima: dinleme konu-
mu, dinleyici.
mana: anlam.
Miraç: peygamber efendimizin,
Cenab-› Hakk›n huzuruna ruhen,
cismen, hâlen ç›kmas› mu’cizesi.
Muhammed-i Arabî: aslen Arap
olan Peygamberimiz.

mülhit: dinsiz.
mümtaz: ayr›cal›kl›, üstün tu-
tulmufl, seçkin.
münevver: nurlanm›fl, nurlu.
münteha: en son nokta.
müflkül: zor, güç; anlafl›lmas›
zor mesele.
nazar: bak›fl, görüfl.
netaiç: neticeler, sonuçlar.
nihayet: son.
nur: ayd›nl›k, ›fl›k.

sab›k beyanat: önceki aç›kla-
malar.
seyeran: seyahat, gezinti.
seyrüsülûk: Cenab-› Hakka
ermek için ç›k›lan manevî ,
ruhî yolculuk.
sukut: düflme, de¤erini yitir-
me.
fluur: anlay›fl, idrak, bilinç.
tabakat-› kesret: çokluk ta-
bakalar›, say›s›z varl›klardan

oluflan tabaka.
taife: bölük, tak›m, topluluk.
tazammun etme: içermek,
içine alma.
temsil: benzetme, örnek.
tezgâh: üretim aleti.
ulvî: yüksek, yüce.
umum: bütün.
uruç: yukar› ç›kma, yüksel-
me.
zat: flah›s, fert.
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Elcevap:

• Birinci müflkülünüz otuz adet Sözlerde tafsilen hal-
ledilmifltir. Yaln›z, flurada zat-› Ahmediyenin (a.s.m.) ke-
malât›na ve delâil-i nübüvvetine ve o mirac-› azama en
elyak o oldu¤una icmalî iflaretler nev’inde bir muhtasar
fihriste gösteriyoruz. fiöyle ki:

Evvelâ: Tevrat, ‹ncil, Zebur gibi kütüb-ü mukaddese-
den, pek çok tahrifata maruz olduklar› hâlde, flu zaman-
da dahi, Hüseyin-i Cisrî gibi bir muhakkik nübüvvet-i Ah-
mediyeye (a.s.m.) dair, yüz on dört iflarî beflaretleri ç›ka-
r›p, Risale-i Hamidiye’de göstermifltir.

Saniyen: Tarihçe sabit, fi›kk ve Satih gibi meflhur iki
kâhinin, nübüvvet-i Ahmediyeden (a.s.m.) biraz evvel,
nübüvvetine ve ahir zaman Peygamberi o oldu¤una be-
yanatlar› gibi çok beflaretler, sahih bir surette tarihen
nakledilmifltir.

Salisen: Velâdet-i Ahmediye (a.s.m.) gecesinde Kâ-
be’deki sanemlerin sukutuyla, Kisra-i Farisin saray-› mefl-
huresi olan Eyvan› inflikak etmesi gibi, irhasat denilen
yüzer harika, tarihçe meflhurdur.

Rabian: Bir orduya parma¤›ndan gelen suyu içirmesi
ve camide bir cemaat-i azîme huzurunda, kuru dire¤in,
minberin naklinden dolay› müfarakat-i Ahmediyeden

(a.s.m.) deve gibi enin ederek a¤lamas›; 
1 oônªn≤rdG s≥°nûrfGnh

nass› ile, flakk-› kamer gibi, muhakkiklerin tahkikat›yla
bine bali¤ mu’cizatla serfiraz oldu¤unu tarih ve siyer gös-
teriyor.
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mizin gelece¤ine iflaret eden se-
vindirici haberler, müjdeler.
Kâbe: Müslümanlar›n namaz k›l-
mak için yöneldikleri mukaddes
bina.
kâhin: gelecekten haber verdi¤i
söylenen kimse.
kemalât: maddî ve manevî gü-
zellikler, mükemmellikler.
Kisra-i Faris: eski ‹ran padiflahla-
r›na verilen isim.
Kütüb-ü Mukaddese: kutsal ki-
taplar.
minber: camide hatibin hutbe
okudu¤u merdivenli kürsü.
Mirac-› Azam: Peygamberimizin
Allah’›n huzuruna ruhen, cismen,
hâlen ç›kmas› mu’cizesi.
mu’cizat: mu’cizeler, yaln›z pey-
gamberlerin gösterebilecekleri
büyük harika ifller.
muhakkik: gerçe¤i araflt›ran, bir
fleyin iç yüzünü inceleyerek vâk›f
olan.
muhtasar: k›salt›lm›fl, k›sa, özet.
müfarakat-› Ahmediye: Pey-
gamberimizden ayr›lma.
müflkül: güç, zor; anlafl›lmas› zor
mesele.
nas: aç›k, kesin ve sa¤lam hü-
küm.
nübüvvet: nebîlik, peygamberlik.
nübüvvet-i Ahmediye: Peygam-
berimizin nübüvveti, peygamber-
li¤i.
rabian: dördüncü olarak.
Risale-i Hamidiye: Hüseyin Cis-
rî’nin en önemli eseri.
sahih: gerçek, do¤ru.
salisen: üçüncü olarak.
sanem: put, Allah’tan baflka tap›-
n›lan fley.
saniyen: ikinci olarak.
saray-› meflhure: meflhur saray.
serfiraz: baflta gelen, seçkin.
siyer: Hz. Muhammed’in  hayat›-
n›n bütün özelliklerini anlatan,
ilim dal›.
sukut: düflme.
flakk-› kamer: Peygamberimizin
parma¤›yla iflaret etmesi sonucu
ay›n ikiye ayr›lmas› mu’cizesi.
fi›kk ve Satih: Peygamber Efendi-
mizin gelece¤ini önceden haber
veren meflhur iki kâhin, med-
yum.
tafsilen: ayr›nt›l› olarak.
tahkikat: araflt›rmalar, inceleme-
ler.
tahrifata maruz: bozulmaya, de-
¤iflmeye u¤rama.
velâdet-i Ahmediye: Peygambe-
rimizin do¤umu.
zat-› Ahmediye: Peygamberimi-
zin kendisi, flahs›.
Zebur: Hz. Davud’a nazil olan ‹lâ-
hî kitap.

bali¤: varan, ulaflan.
beflaret: müjde, sevindirici
haber.
beyanat: aç›klamalar.
cemaat-› azîme: büyük bir
topluluk, insanlar.
delâil-i nübüvvet: peygam-
berlik delilleri.

elyak: daha lây›k, en lây›k.
enin etmek: inlemek.
eyvan: saray, köflk.
fihriste: konular› s›rayla gös-
teren liste.
Hüseyin-i Cisrî: bkz. fiah›s Bil-
gileri.
icmalî: k›saca.

‹ncil: Hz. ‹sa’ya gönderilmifl
olan ‹lâhî kitap.
irhasat: Peygamberimizin
peygamberli¤inden önce
meydana gelen ve onun pey-
gamber olaca¤›na iflaret eden
harika hâller.
iflarî beflaretler: Peygamberi-

1. Ay yar›ld›. (Kamer Suresi: 1.)



Hamisen: Dost ve düflman›n ittifak›yla ahlâk-› hasene-
nin flahs›nda en yüksek derecede ve bütün muamelât›n›n
flahadetiyle secaya-i samiye, vazifesinde ve tebligat›nda
en âlî bir derecede ve din-i ‹slâmdaki mehasin-i ahlâk›n
flahadetiyle fleriat›nda en âlî hisal-i hamide en mükem-
mel derecede bulundu¤una ehl-i insaf ve dikkat tereddüt
etmez.

Sadisen: Onuncu Sözün ‹kinci ‹flaretinde iflaret edildi-
¤i gibi; Ulûhiyet, mukteza-i hikmet olarak tezahür iste-
mesine mukabil, en azamî bir derecede zat-› Ahmediye
(a.s.m.), dinindeki azamî ubudiyetiyle en parlak bir dere-
cede göstermifltir.

Hem Hâl›k-› Âlem’in nihayet kemaldeki cemalini bir
vas›ta ile göstermek mukteza-i hikmet ve hakikat olarak
istemesine mukabil, en güzel bir surette gösterici ve tarif
edici, bilbedahe o zatt›r.

Hem Sâni-i Âlem’in nihayet cemalde olan kemal-i sa-
nat› üzerine enzar-› dikkati celp etmek, teflhir etmek is-
temesine mukabil, en yüksek bir seda ile dellâll›k eden,
yine bilmüflahede o zatt›r.

Hem Bütün Âlemlerin Rabbi, kesret tabakat›nda Vah-
daniyetini ilân etmek istemesine mukabil, tevhidin en
azamî bir derecede, bütün meratib-i tevhidi ilân eden, yi-
ne bizzarure o zatt›r.

Hem Sahib-i Âlem’in nihayet derecede âsâr›ndaki ce-
malin iflaretiyle, nihayetsiz hüsnüzatîsini ve cemalinin 

ahlâk-› hasene: güzel ahlâk, seci-
ye, huy.
âlem: dünya, bütün yarat›lm›fllar.
âlî: yüce, yüksek.
âsâr: eserler.
azamî: en fazla, en çok.
bilbedahe: apaç›k bir flekilde.
bilmüflahede: görerek, bizzat fla-
hit olarak.
bizzarure: kesinlikle, mecburen.
celp: çekmek.
cemal: güzellik, Cenab-› Hakk›n
lütuf ve ihsan› ile tecellisi.
dellâl: ilân edici, tan›t›c›, hakka
davet eden.
din-i ‹slâm: ‹slâm dini.
ehl-i insaf: insafl› olanlar, gerçek-
leri oldu¤u gibi kabul edebilenler.
enzar-› dikkat: dikkat bak›fllar›.
Hâl›k-› âlem: âlemi yaratan, Al-
lah.
hamisen: beflinci olarak.
hisal-i hamide: övülmüfl haslet-
ler, özellikler, huylar.
hüsnüzatî: zat›n›n güzelli¤i.
ittifak: fikir birli¤i etme, uyuflma.
kemal: olgunluk, kusursuz, mü-
kemmellik.
kemal-i sanat: sanattaki mü-
kemmellik.
kesret tabakat›: çokluk tabaka-
lar›, say›ca çok fazla olan varl›k
çeflitleri
mehasin-i ahlâk: ahlâk bak›m›n-
dan güzellikler.
meratib-i tevhit: Allah’›n bir ol-
du¤una inanman›n mertebeleri,
dereceleri.
muamelât: muameleler, insanla-
r›n birbirleriyle olan iliflkileri, ifl-
lemleri.
mukabil: karfl›, karfl›l›k.
mukteza-i hikmet ve hakikat:
hakikatin ve belirli gayelere yö-
nelik olarak, faydal›, yerli yerinde
olman›n gere¤i
mukteza-i hikmet: belirli gayele-
re yönelik olarak, faydal› ve yerli
yerinde olman›n gere¤i.
nihayet: son derece.
nihayetsiz: sonsuz.
Rab: her fleyin sahibi, yaratan,
büyüten, terbiye eden Allah.
sadisen: alt›nc› olarak.
Sahib-i Âlem: âlemin sahibi; Al-
lah.
Sâni-i Âlem: bütün âlemi sanatl›
bir flekilde yaratan Allah.
secaya-› samiye: yüksek, k›y-
metli karakterler, huylar.
seda: ses.

suret: flekil, biçim.
flahadet: flahit olma, tan›kl›k.
fleriat: ‹slâm dini, ‹slâm›n bü-
tün hükümleri.
tarif edici: tan›t›c›, özellikleri-
ni anlat›c›.
tebligat: tebli¤ler, bir emri ya
da haberi baflkalar›na ulaflt›r-
malar, bildirmeler.

tereddüt: karars›zl›k, flüphe-
de kalma.
teflhir: gösterme, sergileme.
tevhit: birleme, Allah’›n bir
oldu¤una inanmak.
tezahür: ortaya ç›kma, gö-
rünme.
ubudiyet: kulluk.
ulûhiyet: ilâhl›k, Cenab-› Hak-

k›n ibadet ve itaate lây›k tek
varl›k olmas›.
vahdaniyet: Allah’›n varl›¤›
ve birli¤i.
vas›ta: arac›.
vazife: görev.
zat: kifli, flah›s, fert.
Zat-Ahmediye: Peygamberi-
mizin zat›, kendisi.
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mehasinini ve hüsnünün letaifini âyinelerde mukteza-i
hakikat ve hikmet olarak görmek ve göstermek isteme-
sine mukabil, en flaflaal› bir surette âyinedarl›k eden ve
gösteren ve sevip ve baflkas›na sevdiren, yine bilbedahe
o zatt›r.

Hem flu saray-› âlemin Sânii, gayet harika mu’cizeleri
ile ve gayet k›ymettar cevahirler ile dolu hazine-i gaybi-
yelerini izhar ve teflhir istemesi ve onlarla kemalât›n› ta-
rif etmek ve bildirmek istemesine mukabil, en azamî bir
surette teflhir edici ve tavsif edici ve tarif edici, yine bil-
bedahe o zatt›r.

Hem flu kâinat›n Sânii, flu kâinat› enva-› acayip ve ziy-
netlerle süslendirmek suretinde yapmas› ve zîfluur mah-
lûkat›n› seyir ve tenezzüh ve ibret ve tefekkür için ona id-
hal etmesi ve mukteza-i hikmet olarak onlara o âsâr ve
sanayiinin manalar›n›, k›ymetlerini ehl-i temafla ve tefek-
küre bildirmek istemesine mukabil, en azamî bir surette
cin ve inse, belki ruhanîlere ve melâikelere de Kur’ân-›
Hakîm vas›tas›yla rehberlik eden, yine bilbedahe o zatt›r.

Hem flu kâinat›n Hâkim-i Hakîm’i, flu kâinat›n tahav-
vülât›ndaki maksat ve gayeyi tazammun eden t›ls›m-›
mu¤lâk›n› ve mevcudat›n “Nereden? Nereye? Ve ne ol-
duklar›?” olan flu üç sual-i müflkülün muammas›n› bir el-
çi vas›tas›yla umum zîfluurlara açt›rmak istemesine mu-
kabil, en vaz›h bir surette ve en azamî bir derecede ha-
kaik-› Kur’âniye vas›tas›yla o t›ls›m› açan ve o muamma-
y› halleden, yine bilbedahe o zatt›r.
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ibret: ders ç›karma.
ins: insan
ithal: dahil etme, içine alma.
izhar: gösterme, meydana ç›kar-
ma.
kâinat: yarat›lm›fl bütün varl›klar,
evren; yarat›lm›fl fleylerin tama-
m›.
kemalât: maddî ve manevî gü-
zellikler, mükemmellikler.
Kur’ân’› Hakîm: her ayet ve sure-
sinde say›s›z hikmet ve faydalar
bulunan Kur’ân.
k›ymet: de¤er, baha.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
mahlûkat: yarat›lm›fllar, yarat›k-
lar.
maksat: kastedilen, istenilen fley.
mana: anlam.
mehasin: güzellikler.
melâike: melekler.
mevcudat: var olan her fley.
muamma: anlam› gizli ve güç an-
lafl›l›r söz.
mu’cize: Allah’›n yaratt›¤› ve ben-
zerini yapmaktan insanlar›n âciz
kald›¤› fley.
mukabil: karfl›l›k, muadil.
mukteza-i hakikat ve hikmet:
hakikatin ve belirli gayelere yö-
nelik olarak, faydal›, yerli yerinde
olman›n gere¤i.
mukteza-i hikmet: kâinattaki ve
yarat›l›fltaki ‹lâhî gaye gere¤i.
rehber: yol gösteren, k›lavuz.
ruhanî: ruh ile ilgili.
sanayi: sanatlar, hünerler, usta-
l›klar.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
saray-› âlem: kâinat saray›.
seyir: yürüyüfl, gezinti.
sual-i müflkül: zor soru.
suret: flekil, biçim, tarz.
flaflaa: parlakl›k, gösterifl.
tahavvülât: de¤iflmeler.
tavsif: vas›fland›rma, niteleme,
bir fleyin iç yüzünü ve özellikleri-
ni anlatma.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma.
tefekkür: zihni faaliyet gösterme,
düflünme.
tenezzüh: gezinti.
teflhir: gösterme, sergileme.
t›ls›m: herkesin bilip çözemedi¤i
gizli s›r.
t›ls›m-› mu¤lâk: anlafl›lmas› güç
olan gizli s›r.
umum: bütün.
vas›ta: arac›, el.
vaz›h: aç›k.
zat: flah›s, fert, kifli; Hz. Muham-
med.
zîfluur: fluur sahibi, bilinçli.
ziynet: süs.

âsâr: eserler, izler, niflanlar.
âyine: ayna, mir’at.
âyinedar: ayna olan.
azamî: en fazla, en çok.
bilbedahe: apaç›k bir flekilde.
cevahir: cevherler, k›ymetli
fleyler.
cin: gözle görünmez, lâtif ci-
simlerden ibaret bir yarat›k.

ehli temafla ve tefekkür: ib-
retle seyredip düflünenler.
elçi: peygamber.
enva-› acayip: hayret verici
çeflitler, türler.
gaye: maksat, hedef.
gayet: çok, son derece.
Hakaik-i Kur’âniye: Kur’ân
hakikatleri, do¤rular›.

Hâkim-i Hakîm: her fleyi bir
maksatla uygun ve hikmetle
yaratan, her fleyi hükmü al-
t›nda tutup adaletle yöneten.
hall: çözme.
hazine-i gaybiye: görünme-
yen hazine.
hüsnünün letaifi: güzelli¤inin
incelikleri.



Hem flu âlemin Sâni-i Zülcelâl’i, bütün güzel masnu-
at›yla Kendini zîfluur olanlara tan›tt›rmak ve k›ymetli ni-
metlerle Kendini onlara sevdirmesi, bizzarure onun mu-
kabilinde zîfluur olanlara marziyat› ve arzu-yu ‹lâhiyeleri-
ni bir elçi vas›tas›yla bildirmesini istemesine mukabil, en
âlâ ve ekmel bir surette, Kur’ân vas›tas›yla o marziyat ve
arzular› beyan eden ve getiren, yine bilbedahe o zatt›r.

Hem Rabbülâlemîn, meyve-i âlem olan insana âlemi
içine alacak bir vüs’at-i istidat verdi¤inden ve bir ubudi-
yet-i külliyeye müheyya etti¤inden; ve hissiyatça kesrete
ve dünyaya müptelâ oldu¤undan, bir rehber vas›tas›yla
yüzlerini kesretten Vahdete, fânîden bâkîye çevirmek is-
temesine mukabil, en azamî bir derecede, en eblâ¤ bir
surette, Kur’ân vas›tas›yla en ahsen bir tarzda rehberlik
eden ve risaletin vazifesini en ekmel bir tarzda ifa eden,
yine bilbedahe o zatt›r.

‹flte, mevcudat›n en eflrefi olan zîhayat ve zîhayat için-
de en eflref olan zîfluur ve zîfluur içinde en eflref olan ha-
kikî insan ve hakikî insan içinde geçmifl vezaifi en azamî
bir derecede, en ekmel bir surette ifa eden zat, elbette o
mirac-› Azîm ile Kab-› Kavseyn’e ç›kacak, saadet-i ebe-
diye kap›s›n› çalacak, hazine-i rahmetini açacak, iman›n
hakaik-› gaybiyesini görecek, yine o olacakt›r.

Sabian: Bilmüflahede flu masnuatta gayet güzel tahsi-
nat, nihayet derecede süslü tezyinat vard›r. Ve bilbedahe
flöyle tahsinat ve tezyinat, onlar›n Sâniinde, gayet fliddet-
li bir irade-i tahsin ve kast-› tezyin var oldu¤unu gösterir.

ahsen: en güzel.
âlâ: yüce.
âlem: dünya, kâinat.
arzu-yu ‹lâhiye: Allah’›n istekleri,
arzular›.
azamî: en fazla, nihayet derece-
de.
bâkî: ebedî, daimî.
beyan: anlatma, aç›klama.
bilbedahe: apaç›k.
bilmüflahede: görerek.
bizzarure: kesinlikle, mecburen.
eblâ¤: en düzgün bir söz.
ekmel: mükemmel, en uygun;
tam.
elçi: haberci, peygamber.
eflref: en flerefli.
fânî: ölümlü.
gayet: son derece, çok.
hakaik: do¤rular, gerçekler.
hakaik-i gaybiye: gizli olan gay-
ba ait gerçekler.
hakikî: gerçek.
hazine-i rahmet: tükenmeyen
rahmet hazinesi.
hissiyat: hisler, duygular.
ifa: yerine getirme.
iman: inanç, inanma.
irade-i tahsin: güzel yapma, gü-
zellefltirme iste¤i.
Kab-› Kavseyn: Peygamberimizin
miraçta ulaflt›¤› ve bütün yarat›-
lanlar› arkas›na al›p Cenab-› Hak-
la müflerref oldu¤u makam.
Kab-› Kavseyn: yay›n iki ucu ara-
s›ndaki mesafe gibi çok yak›n.
kast-› tezyin: süsleme iste¤i.
kesret: çokluk, bolluk.
k›ymet: de¤er, baha.
marziyat: Allah’›n r›zas›n› kazan-
d›racak hâl ve hareketler; raz›
olunacak fleyler.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.

mevcudat: var olan her fley,
kâinat.
meyve-i âlem: âlemin mey-
vesi.
Mirac-› azîm: büyük Miraç.
mukabil: karfl›, karfl›l›k.
müheyya: haz›rlanm›fl.
müptelâ: düflkün, ba¤l›.
nihayet: son.
nimet: iyilik, lütuf, ihsan.
Rabbülâlemîn: bütün âlem-
leri idare ve terbiye eden Al-
lah.

rehber: yol gösteren, k›lavuz.
risalet: peygamberlik görevi.
saadet-i ebedîye: sonsuz
mutluluk.
sabian: yedinci.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yapan, yaratan Allah.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz bü-
yüklük sahibi, her fleyi sanat-
la yaratan Allah.
suret: flekil, biçim.
tahsinat: güzel bulmalar.
tezyinat: süsler, süslemeler.

ubudiyet-i külliye: çok kap-
saml› bir kulluk.
vahdet: birlik.
vas›ta: arac›.
vazife: görev.
vezaif: vazifeler.
vüs’at-i istidat: kabiliyet va-
s›tas›.
zat: kendi, kifli, flah›s; Hz. Mu-
hammed.
zîhayat: hayat sahibi, canl›.
zîfluur: fluur sahibi, bilinçli.
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Ve irade-i tahsin ve tezyin ise, bizzarure o Sâni’de, sana-
t›na karfl› kuvvetli bir ra¤bet ve kudsî bir muhabbet oldu-
¤unu gösterir. Ve masnuat içinde en cami ve letaif-i sa-
nat› birden kendinde gösteren ve bilen ve bildiren ve
kendini sevdiren ve baflka masnuattaki güzellikleri 
1 *G nABÉn°TÉne deyip istihsan eden, bilbedahe o sanatperver

ve sanat›n› çok seven Sâniin nazar›nda en ziyade mah-
bup, o olacakt›r.

‹flte masnuat› yald›zlayan mezâyâ ve mehasine ve
mevcudat› ›fl›kland›ran letaif ve kemalâta karfl›, 
2

oônÑrcnG *nG ,*G nABÉn°TÉne ,$G n¿ÉnërÑ°oS diyerek semavat› ç›nlatt›-

ran ve Kur’ân’›n na¤amat›yla kâinat› velveleye verdiren,
istihsan ve takdir ile, tefekkür ve teflhir ile, zikir ve tevhit
ile, ber ve bahri cezbeye getiren, yine bilmüflahede o zat-
t›r.

‹flte böyle bir zat ki, 
3 pπpYÉnØrdÉnc oÖnÑ°sùdnG s›rr›nca, bütün

ümmetin iflledi¤i hasenat›n bir misli onun kefe-i mizan›n-
da bulunan ve umum ümmetinin salâvat›, onun manevî
kemalât›na imdat veren ve risaletinde gördü¤ü vezaifin
netaicini ve manevî ücretleriyle beraber rahmet ve mu-
habbet-i ‹lâhiyenin nihayetsiz feyzine mazhar olan bir
zat, elbette miraç merdiveniyle Cennete, Sidretü’l-Mün-
teha’ya, Arfla ve Kab-› Kavseyn’e kadar gitmek, ayn›
hak, nefs-i hakikat ve mahz-› hikmettir.

• ‹kinci müflkül: Ey makam-› istimadaki insan! fiu
ikinci iflkâl etti¤in hakikat o kadar derindir, o kadar 
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irade-i tahsin: güzel yapma, gü-
zellefltirme iste¤i.
istihsan: güzel bulma, be¤enme.
iflkâl etmek: zorlaflt›rmak, güç-
lefltirmek.
kefe-i mizan: terazi kefesi, gözü.
kemalât: iyilikler, mükemmellik-
ler.
kudsî: mukaddes, kutlu.
letaif: incelikler, güzellikler.
letaif-i sanat: sanattaki güzellik-
ler.
mahbup: sevilmifl, sevilen.
mahz-› hikmet: yarat›l›fltaki ‹lâhî
gayelerin hazinesi.
makam-› istimada: dinleme ko-
numunda.
masnuat: sanatla yap›lm›fl eser-
ler.
maflaallah: Cenab-› Hak ne güzel
dilemifl, ne güzel yaratm›fl.
mazhar: eriflme, sahip olma.
mehasin: güzellikler.
mevcudat: var olan her fley.
mezâyâ: özellikler.
Miraç: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in, Cenab-› Hakk›n hu-
zuruna ruhen, cismen, hâlen ç›k-
mas› mu’cizesi.
muhabbet: sevgi.
muhabbet-i ‹lâhiye: Allah sevgi-
si.
münezzeh: uzak, temiz.
müflkül: güç, zor, çetin.
na¤amat: güzel sesler.
nefs-i hakikat: gerçe¤in tâ ken-
disi.
netaiç: sonuçlar.
rahmet: ac›ma, merhamet etme.
risalet: elçilik, peygamberlik.
salâvat: Hz. Muhammed’e rah-
met ve esenlik dileme.
sanatperver: sanat sever.
Sâni: yapan, her fleyi sanatl› ola-
rak yaratan Allah.
semavat: semalar, gökler.
Sidretü’l-Münteha: yedinci kat
gökte oldu¤u rivayet edilen ve
Peygamberimizin ulaflt›¤› en son
makam.
Sübhanallah: Cenab-› Hak bütün
kusurlardan uzakt›r, anlam›nda
bir zikir sözü.
s›fat: hâl, keyfiyet, nitelik, vas›f.
tefekkür: bir mesele hakk›nda
zihni faaliyet gösterme, düflün-
me.
teflhir: sergileme.
tevhit: Allah’›n bir oldu¤una
inanma.
tezyin: süsleme.
ümmet: bütün Müslümanlar.
velvele: ba¤r›flma, gürültü,
zikir: ad›n› anma.

Allahü ekber: Allah en bü-
yüktür.
arfl: Allah’›n büyüklük ve yü-
celi¤inin ve her fleyi kuflatan
s›n›rs›z egemenli¤inin tecelli
etti¤i yer.

ayn-› hak: gerçe¤in tâ kendi-
si.
ber ve bahir: kara ve deniz.
bilbedahe: apaç›k.
bilmüflahede: görerek.
bizzarure: zarurî olarak,

mecburen.
cami: genifl, kapsayan.
cezbe: çekme, çekifl.
feyiz: bolluk, bereket.
hakikat: gerçek.
hasenat: güzellikler, iyilikler.

1. Allah dilemifl ne güzel yaratm›fl.

2. Allah her türlü noksan s›fattan münezzehtir. Allah dilemifl ne güzel yaratm›fl. Allah en bü-
yük ve en yücedir.

3. Bir fleye sebep olan, onu iflleyen gibidir. [“Hayr›n yolunu gösteren, onu iflleyen gibidir” (Fey-
zü’l-Kadîr, c.3, s. 537, hadis no: 4250; Keflfü’l-Hafa, c. 1, s. 399.) hadisinden al›nan bir ölçü.]



yüksektir ki, ak›l ona ne ulafl›r, ne de yanafl›r; illâ, nur-u
iman ile görünür. Fakat, baz› temsilât ile o hakikatin vü-
cudu fehme takrip edilir. Öyle ise, bir nebze takribe çal›-
flaca¤›z.

‹flte flu kâinata nazar-› hikmetle bak›ld›¤› vakit, azîm
bir flecere manas›nda görünür. Ve flecerenin nas›l dalla-
r›, yapraklar›, çiçekleri, meyveleri vard›r; flu flecere-i hil-
katin de bir fl›kk› olan âlem-i süflînin, anas›r dallar›, ne-
batat ve eflcar yapraklar›, hayvanat çiçekleri, insan mey-
veleri hükmünde görünür. 

Sâni-i Zülcelâl’in a¤açlar hakk›nda cari olan bir kanu-
nu, elbette flu flecere-i azamda da cari olmak, mukteza-i
ism-i Hakîm’dir. Öyle ise, mukteza-i hikmet, flu flecere-i
hilkatin de bir çekirdekten yap›lmas›d›r. Hem, öyle bir
çekirdek ki, âlem-i cismanîden baflka, sair âlemlerin nu-
munesini ve esasat›n› cami olsun. Çünkü, binler muhte-
lif âlemleri tazammun eden kâinat›n çekirdek-i aslîsi ve
menflei, kuru bir madde olamaz.

Madem flu flecere-i kâinattan daha evvel, o neviden
baflka flecere yok; öyle ise, ona menfle ve çekirdek hük-
münde olan mana ve nur, elbette yine flecere-i kâinatta
bir meyve libas›n›n giydirilmesi, yine Hakîm isminin
muktezas›d›r. Çünkü, çekirdek daima ç›plak olamaz. Ma-
dem evvel-i f›tratta, meyve, libas›n› giymemifl; elbette,
ahirde o libas› giyecektir. Madem o meyve insand›r; ve
madem insan içinde, sab›kan ispat edildi¤i üzere, en
meflhur meyve ve en muhteflem semere ve umumun
nazar-› dikkatini celp eden ve arz›n n›sf›n› ve beflerin 

ahir: son.
âlem: dünya, cihan.
âlem-i cismanî: maddî âlem.
âlem-i süflî: pis âlem.
anas›r: unsurlar; toprak, hava, su,
atefl.
arz: yer, dünya.
azîm: büyük, yüce.
befler: insan.
cami: toplayan, içine alan.
cari: geçerli, yürürlükte.
celp: çekme, çekifl.
çekirdek-i aslî: as›l çekirdek, öz.
daima: her vakit.
esasat: esaslar, kökler, temeller.
eflcar: a¤açlar.
evvel-i f›trat: yarat›l›fl›n bafllang›-
c›.
fehme takrip etmek: akl›n alaca-
¤› flekilde anlatmak, anlay›fla
yaklaflt›rmak.
hakikat: gerçek.
Hakîm: her fleyi bir maksatla uy-
gun ve hikmetle yaratan, hikmet
sahibi Allah.
hilkat: yarat›l›fl.
hükmünde: yerinde, de¤erinde.
illâ: ancak.
iman: inanma, inanç.
ispat: do¤rulu¤u delillerle kan›t-
lanma.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar,
evren.
libas: elbise.
mana: anlam.
menfle: esas, kök, kaynak.
meflhur: flöhretli.
muhtelif: çeflitli, farkl›.
muhteflem: ihtiflaml›, görkemli.
mukteza: gereklilik.
mukteza-i hikmet: hikmetin ge-
re¤i.
mukteza-i ism-i  Hakîm: Allah’›n
her fleyi hikmetle yapt›¤›n› bildi-
ren isminin gere¤i.
nazar: bakma, bak›fl.
nazar-› hikmet: ‹lâhî maksada
uygun bak›fl, düflünme.
nebatat: bitkiler.
nebze: bir parça.

nevi: çeflit; cins.
numune: örnek, misal.
nur: ayd›nl›k.
n›sf: yar›m yar›.
sab›kan: bundan önce, evvel-
ce.
sair: di¤er.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz bü-

yüklük sahibi, her fleyi sanat-
la yaratan Allah.
semere: meyve, yemifl.
flecere: a¤aç.
flecere-i azam: büyük a¤aç.
flecere-i hilkat: yarat›l›fl a¤a-
c›.
flecere-i kâinat: kâinat a¤ac›,

varl›k a¤ac›.
fl›k: seçenek, alternatif.
takrip: yaklaflt›rma.
tazammun: ihtiva etme, içine
alma.
temsilât: temsiller, örnekler.
umum: genel, ço¤unluk.
vücut: varl›k.
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humsunun nazar›n› kendine hasreden ve mehasin-i ma-
neviyesi ile âlemi ya nazar-› muhabbet veya hayretle
kendine bakt›ran meyve ise zat-› Muhammediye Aleyhis-
salâtü Vesselâmd›r; elbette, kâinat›n teflekkülüne çekir-
dek olan nur, onun zat›nda cismini giyerek, en ahir bir
meyve suretinde görünecektir.

Ey müstemi! fiu acip kâinat-› azîme, bir insan›n cüz’î
mahiyetinden halk olunmas›n› istib’at etme! Bir nevi
âlem gibi olan muazzam çam a¤ac›n›, bu¤day tanesi ka-
dar bir çekirdekten halk eden Kadîr-i Zülcelâl, flu kâinat›
nur-u Muhammedîden (aleyhissalâtü vesselâm) nas›l halk
etmesin veya edemesin? ‹flte flecere-i kâinat, flecere-i Tu-
ba gibi, gövdesi ve kökü yukar›da, dallar› afla¤›da oldu¤u
için, afla¤›daki meyve makam›ndan, tâ çekirdek-i aslî
makam›na kadar, nuranî bir hayt-› münasebet var. ‹flte
Miraç, o hayt-› münasebetin g›laf› ve suretidir ki, Zat-›
Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm, o yolu açm›fl; velâye-
tiyle gitmifl, risaletiyle dönmüfl ve kap›y› da aç›k b›rak-
m›fl. Arkas›ndaki evliya-i ümmeti, ruh ve kalp ile o cad-
de-i nuranîde, mirac-› Nebevînin gölgesinde seyrüsülûk
edip istidatlar›na göre makamat-› âliyeye ç›k›yorlar.

Hem, sab›kan ispat edildi¤i üzere, flu kâinat›n Sânii,
birinci iflkâlin cevab›nda gösterilen makas›d için, flu kâ-
inat› bir saray suretinde yapm›fl ve tezyin etmifltir. O ma-
kas›d›n medar›, zat-› Ahmediye (a.s.m.) oldu¤u için, kâ-
inattan evvel Sâni-i Kâinat’›n nazar-› inayetinde olmas›
ve en evvel tecellisine mazhar olmak lâz›m geliyor. Çün-
kü, bir fleyin neticesi, semeresi evvel düflünülür.
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Allah.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, evren, bütün âlemler,
varl›klar.
kâinat-› azîme: büyük kâinat.
mahiyet: nitelik, özellik.
makam: mevki, de¤er.
makamat-› âliye: yüksek ma-
kamlar.
makas›d: maksatlar, gayeler.
mazhar: görünme ve yans›ma
yeri.
medar: dayanak noktas›, sebep,
vesile.
mehasin-i manevîye: manevî
güzellikler.
Mirac-› Nebevî: Peygamber Efen-
dimizin, Cenab-› Hakk›n huzuruna
ruhen, cismen, hâlen ç›kmas›
mu’cizesi.
Miraç: Peygamber Efendimizin,
Cenab-› Hakk›n huzuruna ruhen,
cismen, hâlen ç›kmas› mu’cizesi.
muazzam: çok büyük
münasebet: iki fley aras›ndaki
uygunluk, ilgi, yak›nl›k.
müstemi: dinleyici.
nazar: bakma, bak›fl.
nazar-› inayet: yard›m ve koru-
ma bak›fl›.
nazar-› muhabbet: sevgi bak›fl›.
nevi: çeflit.
nur: ayd›nl›k.
nuranî: nurlu.
nur-u Muhammedî: Hz. Muham-
med’in nuru.
risalet: elçilik, peygamberlik.
ruh: manevî varl›k, insan›n öz
benli¤i.
sab›kan: evvelce.
Sâni: bütün âlemlerin yarat›c›s›,
yap›c›s› olan Allah.
Sâni-i kâinat: bütün âlemlerin
yarat›c›s› olan Allah.
semere: meyve.
seyrüsülûk: manevî ve ruhî yol-
culuk.
suret: biçim, görünüfl, flekil.
flecere-i kâinat: kâinat a¤ac›.
flecere-i Tuba: Cennetteki Tuba
a¤ac›.
tecelli: yans›ma, görünme.
teflekkül: meydana gelme, olu-
flum.
tezyin: süsleme, ziynetlendirme.
velâyet: velîlik, ermifllik.
zat: Hz. Muhammed.
zat-› Ahmediye: Hz. Peygambe-
rin zat›, kiflili¤i.
Zat-› Muhammediye: Hz. Mu-
hammed’in zat›.

acip: hayret veren.
ahir: son.
âlem: dünya, cihan, bütün
yarat›lm›fllar.
aleyhissalâtü vesselâm: “sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun.”
cadde-i nuranî: nurlu cadde.

cüz’î: az, pek az.
çekirdek-i aslî: as›l çekirdek.
evliya-i ümmet: ‹slâm üm-
meti içinde velîlik derecesine
ç›kanlar.
g›laf: k›l›f.
halk: yaratma, yarat›fl.
hasretmek: özgü k›lmak.

hayt- münasebet: irtibat,
ba¤lant› ipi.
hums: beflte bir.
istib’at: uzak görme.
istidat: kabiliyet, yetenek.
iflkâl: güçlük, zorluk.
Kadîr-i Zülcelâl: büyüklük sa-
hibi ve her fleye gücü yeten



Demek, vücuden en ahir, manen de en evveldir. Hâl-
buki, zat-› Ahmediye, (a.s.m.) hem en mükemmel mey-
ve, hem bütün meyvelerin medar-› k›ymeti ve bütün
maksatlar›n medar-› zuhuru oldu¤undan, en evvel tecel-
li-i icada mazhar onun nuru olmak lâz›m gelir.

• Üçüncü müflkülün o kadar genifltir ki, bizim gibi
dar zihinli insanlar, istiap ve ihata edemez. Fakat uzak-
tan uza¤a bakabiliriz.

Evet, âlem-i süflînin manevî tezgâhlar› ve küllî kanun-
lar›, avalim-i ulviyededir. Ve mahfler-i masnuat olan kü-
re-i arz›n hadsiz mahlûkat›n›n netaic-i amelleri ve cin ve
insin semerat-› ef’alleri, yine avalim-i ulviyede temessül
eder. Hatta, hasenat Cennetin meyveleri suretine, seyyi-
at ise Cehennemin zakkumlar› flekline girdikleri, pek çok
emarat ve pek çok rivayat›n flahadeti ile ve hikmet-i kâ-
inat›n ve ism-i Hakîm’in iktizas›yla beraber, Kur’ân-› Ha-
kîm’in iflarat› gösteriyor. Evet, zeminin yüzünde kesret,
o kadar intiflar etmifl ve hilkat o kadar teflaub etmifl ki,
bütün kâinatta münteflir umum masnuat›n pek çok fev-
kinde ecnas-› mahlûkat ve esnaf-› masnuat küre-i zemin-
de bulunur, de¤iflir; daima dolup boflal›r. ‹flte flu cüz’iyat
ve kesretin menbalar›, madenleri elbette küllî kanunlar
ve küllî tecelliyat-› esmaiyedir ki, o küllî kanunlar, o küllî
tecelliler ve o muhit esmalar›n mazharlar› da bir derece
basit ve safî ve her biri bir âlemin arfl› ve sakf› ve bir âle-
min merkez-i tasarrufu hükmünde olan semavatt›r ki; o
âlemlerin birisi de Sidretü’l-Münteha’daki Cennetü’l-
Me’vâ’d›r. Yerdeki tesbihat ve tahmidat, o Cennetin 

ahir: son, en sonra.
âlem: kâinat, evren, dünya; se-
ma, gök katmanlar›ndan.
âlem-i süflî: afla¤› âlem, dünya.
amel: fiil, ifl, emek.
arfl: sema, gök, taht.
avalim-i ulviye: yüksek dünya-
lar, yüce âlemler.
Cennetü’l-Me’vâ: Cennetin taba-
kalar›ndan biri.
cüz’iyat: ufak tefek fleyler.
ecnas-› mahlûkat: yarat›lanlar›n
çeflitler.
ef’al: fiiller, ifller, ameller.
emarat: emareler, alâmetler.
esma: adlar, isimler.
esnaf-› masnuat: yarat›lanlar›n
s›n›flar›.
evvel: önce, bafllang›ç.
fevkinde: üstünde, üzerinde.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hasenat: güzellikler, iyilikler, ha-
y›rlar.
hikmet-i kâinat: kâinat›n yarat›l-
mas›ndaki gaye.
hilkat: yarat›l›fl.
hükmünde: yerinde, de¤erinde.
ihata: kapsama, kuflatma.
iktiza: lâz›m gelme, gereklilik.
ins: insan.
intiflar: yay›lma.
‹sm-i Hakîm: Hakîm ismi; Cenab-
› Hakk›n hikmetle, faydalar› takip
ederek ifl gören manas›ndaki is-
mi.
istiap: içine alma, kaplama.
iflarat: iflaretler, alâmetler.
kâinat: bütün âlemler, evren.
kesret: çokluk, bolluk.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
küllî: kapsaml›, genel.
küre-i arz: dünya, yer küre.
küre-i zemin: yer yuvarla¤›, dün-
ya.
lâz›m: gerek, gerekli.
mahlûkat: yarat›lm›fllar, yarat›k-
lar.
mahfler-i masnuat: sanat eseri
varl›klar›n topland›¤› yer.
maksat: kastedilen, istenilen fley.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
mazhar: görünme ve yans›ma
yeri.
medar-› k›ymet: k›ymetli say›l-
malar›na sebep, vesile.
medar-› zuhur: ortaya ç›kmalar›-
na, do¤malar›na sebep, vesile.
menba: kaynak.
merkez-i tasarruf: komuta ve
yönetim merkezi.
muhit: kapsaml›, kuflat›c›.
mükemmel: tam olgun, kâmil
manada.

münteflir: yay›lan.
müflkül: güç, zor.
netaic-i amel: iflin neticeleri,
sonuçlar›.
nur: ayd›nl›k.
rivayat: rivayetler, nakiller.
safî: duru, kat›fl›ks›z.
sakf: çat›, tavan.
semavat: semalar, gökler.
semerat-› ef’al: fiillerin mey-
veleri, ürünleri.
seyyiat: fenal›klar,  günahlar.
Sidretü’l-Münteha: Miraç es-
nas›nda Peygamberimizin

ulaflt›¤› son nokta.
suret: flekil, biçim.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
tahmidat: övgüler, flükret-
meler.
tecelli: yans›ma, görünme.
tecelli-i icada mazhar: yarat-
ma fiilinin göründü¤ü yer.
tecelliyat-› esmaiye: Allah’›n
isimlerinin tecellileri, görün-
tüleri.
temessül: bir flekil ve surete
girme, cisimlenme.
tesbihat: Allah’› öven ve ku-

surdan yüce tutan sözler.
teflaub: flube flube, dal bu-
dak.
tezgâh: ifl yeri, dokuma aleti.
ulviye: yüksek, yüce,  sema-
vî.
vücuden: vücut itibar›yla.
zakkum: meyvesi ac› olan bir
cins a¤aç.
zat-› Ahmediye: Hz. Muham-
med Efendimiz.
zemin: yer, yeryüzü.
zihin: kavrama gücü, anlay›fl.
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meyveleri suretinde—Muhbir-i Sad›k›n ihbar› ile—te-
messül etti¤i sabittir.

‹flte, bu üç nokta gösteriyorlar ki, yerde olan netaiç ve
semerat›n mahzenleri, oralardad›r ve mahsulât› o tarafa
gider.

Deme ki, “Havaî bir Elhamdülillâh kelimem nas›l mü-
cessem bir meyve-i Cennet olur?”

Çünkü, sen gündüz uyan›k iken güzel bir söz söyler-
sin; bazen rüyada güzel bir elma fleklinde yersin. Gündüz
çirkin bir sözün, gecede ac› bir fley suretinde yutars›n.
Bir g›ybet etsen, murdar bir et suretinde sana yedirirler.
Öyle ise, flu dünya uykusunda söyledi¤in güzel sözlerin
ve çirkin sözlerin, meyveler suretinde uyan›k âlemi olan
âlem-i ahirette yersin ve yemesini istib’at etmemelisin.

* * *

Dördüncü Esas
Mirac ›n s emerat ›  ve  faydas ›  ned i r?

Elcevap: fiu flecere-i Tuba-i maneviye olan mirac›n
befl yüzden fazla meyvelerinden numune olarak yaln›z
befl tanesini zikredece¤iz.

B‹R‹NC‹ MEYVE:

Erkân-› imaniyenin hakaik›n› göz ile görüp, melâikeyi,
Cenneti, ahireti, hatta Zat-› Zülcelâl’i göz ile müflahede 
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Zat-› Zülcelâl: celâl ve büyüklük
sahibi zat, Allah.
zikretmek: ad›n› anma, belirt-
mek.

ahiret: öbür dünya, ikinci ha-
yat yurdu.
âlem: dünya, cihan.
âlem-i ahiret: ahiret hayat›,
öteki dünya.
elhamdülillâh: her türlü
hamd  ve övgü Allah’a aittir.
erkân-› imaniye: imana ait
esaslar.
g›ybet: arkadan çekifltirme,
dedikodu yapma.
hakaik: do¤rular, gerçekler.
havaî: havaya ait, havada
olan.

ihbar: haber verme, bildirme.
istib’at: ak›ldan uzak görmek,
ihtimal vermeme.
mahsulât: ürünler.
mahzenler: depolar.
melâike: melekler, nurdan
yarat›lm›fl, mahlûklar.
Miraç: Peygamberimiz Hz.
Muhammed  efendimizin, Ce-
nab-› Hakk›n huzuruna ruhen,
cismen, hâlen ç›kmas› mu’ci-
zesi.
Muhbir-i Sad›k: gerçe¤i, haki-
kati haber veren Peygamberi-

miz.
murdar: pis, kirli, i¤renç.
mücessem: cisim hâline gel-
mifl, cisimleflmifl.
müflahede: bir fleyi gözle gör-
me, seyrederek anlama.
netaiç: neticeler, sonuçlar.
numune: örnek, misal.
semerat: ürünler, meyveler.
suret: flekil, biçim.
flecere-i Tuba-i manevîye:
manevî Tuba a¤ac›.
temessül: bir flekil ve surete
girme, cisimlenme.



etmek, kâinata ve beflere öyle bir hazine ve bir nur-u
ezelî ve ebedî bir hediye getirmifltir ki; flu kâinat› periflan
ve fânî ve karma kar›fl›k bir vaziyet-i mevhumeden ç›ka-
r›p, o nur ve o meyve ile, o kâinat› kudsî mektubat-› Sa-
medâniye, güzel âyine-i cemal-i Zat-› Ehadiye vaziyeti
olan hakikatini göstermifl. Kâinat› ve bütün zîfluuru se-
vindirip mesrur etmifl. Hem, o nur ve o meyve ile, befle-
ri müflevvefl, periflan, âciz, fakir, hacat› hadsiz, a’dâs› ni-
hayetsiz ve fânî, bekas›z bir vaziyet-i dalâletkârâneden, o
insan›, o nur, o meyve-i kudsiye ile ahsen-i takvimde bir
mu’cize-i kudret-i Samedâniyesi ve mektubat-› Samedâ-
niyenin bir nüsha-i camias› ve Sultan-› Ezel ve Ebed’in
bir muhatab›, bir abd-i hass›; ve kemalât›n›n istihsanc›s›,
halili; ve cemalinin hayretkâr›, habibi; ve Cennet-i bâki-
yesine namzet bir misafir-i azizi suret-i hakikîsinde gös-
termifl. ‹nsan olan bütün insanlara, nihayetsiz bir sürur,
hadsiz bir flevk vermifltir.

‹K‹NC‹ MEYVE:

Sâni-i Mevcudat ve Sahib-i Kâinat ve Rabbülâlemîn
olan Hâkim-i Ezel ve Ebed’in marziyat-› Rabbaniyesi
olan ‹slâmiyetin, baflta namaz olarak, esasat›n› cin ve in-
se hediye getirmifltir ki, o marziyat› anlamak, o kadar
merakaver ve saadetaverdir ki, tarif edilmez. Çünkü,
herkes, büyükçe bir velî-i nimetini, yahut muhsin bir pa-
diflah›n›n uzaktan arzular›n› anlamaya ne kadar arzukefl
ve anlasa ne kadar memnun olur. Temenni eder ki,
“Keflke bir vas›ta-i muhabere olsa idi, do¤rudan do¤ruya
o zat ile konuflsa idim, benden ne istiyor anlasa idim, 

abd-i has: özel ve ayr›cal›kl› kul;
Hz. Muhammed.
âciz: zay›f, güçsüz.
a’dâ: düflman.
ahsen-i takvim: en güzel flekil,
bir kulun ulaflabilece¤i en güzel
k›vam ve hâl.
arzu: istek.
arzukefl: arzulu, istekli.
âyine-i cemal-i Zat-› Ehadiye: bir
olan Allah’›n mukaddes ve ben-
zersiz güzelli¤inin aynas›.
bekas›z: sürekli olmayan.
befler: insan.
cemal: güzellik.
Cennet-i Bâkiye: bâkî, sonsuz
Cennet.
cin: gözle görünmez, lâtif cisim-
lerden ibaret bir yarat›k.
esasat: esaslar, kökler, temeller.
fakir: fakir, yoksul.
fânî: ölümlü, muvakkat, geçici.
habip: sevilen, seven.
hacat: hacetler, ihtiyaçlar.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek.
hakikî: gerçek.
Hâkim-i Ezel ve Ebed: varl›¤›n›n
bafllang›c› ve sonu olmayan, kud-
ret ve hâkimiyet sahibi, ezel ve
ebed hâkimi Allah.
halil: samimî dost.
hayretkâr: hayran kalan, hayran
olan.
ins: insan.
istihsan: güzel bulma, be¤enme.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›, evren.
kemalât: iyilikler, mükemmellik-
ler.
kudsî: kutsal, kusursuz ve yüce.
marziyat: raz› olunacak fleyler.
marziyat-› Rabbanîye: Allah’›n
r›zas›na uygun olan hâl ve hare-
ketler.
mektubat-›  Samedâniye: Al-
lah’›n yaratt›¤› her biri birer mek-
tup gibi manalar ifade eden var-
l›klar; hiçbir fleye ihtiyac› olma-
yan ve bütün varl›klar›n Kendisi-
ne muhtaç oldu¤u Allah’›n yarat-
t›klar›.
merakaver: merak verici, düflün-
dürücü.
mesrur: sevinçli.
meyve-i kudsiye: temiz yarat›-
lan meyve.
misafir-i aziz: aziz ve de¤erli say-
g›n misafir.
mu’cize-i kudret-i Samedâniye:
her fleyin muhtaç oldu¤u ‹lâhî
güç ve kuvvetin mu’cizeli¤i, hari-
ka oluflu.
muhatap: kendisine söz söyleni-
len.
muhsin: ihsan eden, iyilik yapan.
müflevvefl: belirsiz, karmakar›fl›k.

namzet: aday.
nihayetsiz: sonsuz.
nur: ayd›nl›k.
nur-u ezelî ve ebedî: ezelî ve
ebedî ayd›nl›k, öncesi olma-
yan ve sonsuza kadar devam
edecek olan nur.
nüsha-i camia: çok genifl ve
kapsaml› nüsha.
padiflah: hükümdar, sultan.
periflan: da¤›n›k, kar›fl›k, dü-
zensiz.
Rabbülâlemîn: âlemlerin
Rabbi, bütün âlemleri idare

ve terbiye eden Allah.
saadetaver: mutluluk veren.
Sahib-i Kâinat: kâinat›n sahi-
bi yaratan› olan Allah.
Sâni-i Mevcudat: her fleyi sa-
natl› olarak yaratan Allah.
Sultan-› Ezel ve Ebed: ezel ve
ebed sultan›; varl›¤›n›n bafl-
lang›c› ve sonu olmayan kud-
ret ve hâkimiyet sahibi, sulta-
n› Allah.
suret: flekil, biçim.
sürur: sevinç.
flevk: fliddetli arzu ve istek.

temenni: dilek, istek, arzu.
vas›ta-i muhabere: haberlefl-
me arac›.
vaziyet: durum, durufl.
vaziyet-i dalâletkârâne: din-
sizce durum, küfür hâli.
vaziyet-i mevhume: olmad›-
¤› hâlde var say›lan vaziyet,
durum.
velî-i nimet: iyilik, lütuf sahi-
bi.
Zat: Allah.
zîfluur: fluur sahibi, bilinçli.
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benden Onun hofluna gideni bilse idim” der. Acaba bü-
tün mevcudat, kabza-i tasarrufunda ve bütün mevcudat-
taki cemal ve kemalât, Onun cemal ve kemaline nispe-
ten zay›f bir gölge ve her anda nihayetsiz cihetlerle Ona
muhtaç ve nihayetsiz ihsanlar›na mazhar olan befler, ne
derece Onun marziyat›n› ve arzular›n› anlamak hususun-
da hâhiflger ve merakaver olmas› lâz›m oldu¤unu anlar-
s›n.

‹flte, Zat-› Ahmediye (a.s.m.) yetmifl bin perde arkas›n-
da o Sultan-› Ezel ve Ebed’in marziyat›n› do¤rudan do¤-
ruya miraç semeresi olarak hakkalyakîn iflitip, getirip be-
flere hediye etmifltir.

Evet, befler, kamerdeki hâli anlamak için ne kadar me-
rak eder ki; biri gidip, dönüp haber verse. Hem ne ka-
dar fedakârl›k gösterir. E¤er anlasa, ne kadar hayret ve
meraka düfler. Hâlbuki, kamer öyle bir Malikü’l-Mülk’ün
memleketinde geziyor ki, kamer bir sinek gibi küre-i ar-
z›n etraf›nda pervaz eder, küre-i arz pervane gibi flemsin
etraf›nda uçar, flems binler lâmbalar içinde bir lâmbad›r
ki, o Malikü’l-Mülk-ü Zülcelâl’in bir misafirhanesinde
mumdarl›k eder. ‹flte Zat-› Ahmediye (a.s.m.), öyle bir
Zat-› Zülcelâl’in fluunat›n› ve acaib-i sanat›n› ve âlem-i
bekada hazain-i rahmetini görmüfl, gelmifl, beflere söyle-
mifl. ‹flte befler, bu zat›, kemal-i merak ve hayret ve mu-
habbetle dinlemezse, ne kadar hilâf-› ak›l ve hikmetle ha-
reket etti¤ini anlars›n.
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mazhar: nail olma, flereflenme,
kavuflma.
merakaver: merakl›.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley.
Miraç: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in, Cenab-› Hakk›n hu-
zuruna ruhen, cismen, hâlen ç›k-
mas› mu’cizesi.
misafirhane: konuk evi, geçici
bekleme yeri.
mumdar: ayd›nlatan, ›fl›kland›-
ran.
nihayetsiz: sonsuz.
nispeten: k›yaslayarak.
pervane: geceleri ›fl›¤›n etraf›nda
dönen küçük kelebek.
pervaz etmek: uçmak.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
ba¤›fllama, flefkat etme.
semere: meyve, ürün ve kazanç.
Sultan-› Ezel ve Ebed: ezel ve
ebed sultan›; varl›¤›n›n bafllang›c›
ve sonu olmayan kudret ve hâki-
miyet sahibi, sultan› Allah.
flems: günefl.  gün.
fluunat: hâller, ifller, fiiller.
zat: flah›s, fert; Peygamber Efen-
dimiz.
zat-› Ahmediye: Hz. Peygambe-
rin zat›, kiflili¤i.
Zat-› Zülcelâl: celâl ve büyüklük
sahibi zat, Allah.

acayip: dikkat çekici, hayret
verici fleyler.
âlem-i beka: sonsuzluk âle-
mi, ahiret.
arzular: istekler.
befler: insan, insanl›k.
cemal ve kemalât: güzellik
ve mükemmellikler.
cemal: güzellik.
cihet: yön, taraf.
fedakâr: kendini veya flahsî
menfaatlerini hiçe sayan, fe-
da eden.
hâhiflger: istekli.

hakkalyakîn: yaflayarak ke-
sin ve flüphesiz olarak bilme,
bilginin en kesin hâli.
hayret: flaflk›nl›k, flafl›rmak.
hazain: hazineler.
hikmet: kâinattaki ve yarat›-
l›fltaki ‹lâhî gaye.
hilâf-› ak›l: akla ters, ayk›r›.
husus: konu.
ihsan: iyilik etme, ba¤›fllama,
ikram etme.
kabza-i tasarruf: yönetimi
sa¤layan icraat›n kuvvet eli.
kamer: ay.

kemal: mükemmellik.
kemal-i merak: can kula¤›,
pürdikkat.
küre-i arz: dünya, yer küre.
lâz›m: gerekli.
Malikü’l-Mülk: mülkün mali-
ki; bütün mülklerin  sahibi,
her fleyin maliki olan Allah.
Malikü’l-Mülk-ü Zülcelâl:
mülkünde diledi¤i flekilde
hükmeden, yücelik ve hey-
bet sahibi Allah.
marziyat: Allah’›n r›zas›n› ka-
zand›racak davran›fllar.



ÜÇÜNCÜ MEYVE:

Saadet-i ebediyenin definesini görüp, anahtar›n› al›p
getirmifl, cin ve inse hediye etmifltir. Evet, miraç vas›ta-
s›yla ve kendi gözüyle Cenneti görmüfl ve Rahman-› Zül-
cemal’in rahmetinin bâkî cilvelerini müflahede etmifl ve
saadet-i ebediyeyi kat’iyen, hakkalyakîn anlam›fl, sa-
adet-i ebediyenin vücudunun müjdesini cin ve inse hedi-
ye etmifltir ki; bîçare cin ve ins, karars›z bir dünyada ve
zelzele-i zeval ve firak içindeki mevcudat›, seyl-i zaman
ve harekât-› zerrat ile adem ve firak-› ebedî denizine dö-
küldü¤ü olan vaziyet-i mevhume-i canh›raflânede olduk-
lar› hengâmda flöyle bir müjde ne kadar k›ymettar oldu-
¤u ve idam-› ebedî ile kendilerini mahkûm zanneden fâ-
nî cin ve insin kula¤›nda öyle bir müjde ne kadar saade-
taver oldu¤u tarif edilmez. Bir adama idam edilece¤i an-
da, onun aff›yla, kurb-u flahanede bir saray verilse, ne
kadar sürura sebeptir. Bütün cin ve ins adedince böyle
sürurlar› topla, sonra bu müjdeye k›ymet ver.

DÖRDÜNCÜ MEYVE:

Rü’yet-i Cemalullah meyvesini kendi ald›¤› gibi, o
meyvenin her mü’mine dahi mümkün oldu¤unu, cin ve
inse hediye getirmifltir ki; o meyve ne derece leziz ve hofl
ve güzel bir meyve oldu¤unu bununla k›yas ebedilirsin.
Yani, her kalp sahibi bir insan, zîcemal, zîkemal, zîihsan
bir zat› sever. Ve o sevmek dahi, cemal ve kemal ve ih-
san›n derecat›na nispeten tezayüt eder, perestifl derece-
sine gelir, can›n› feda eder derecede muhabbet ba¤lar.

adem ve firak-› ebedî: ebedî, sü-
rekli yokluk ve ayr›l›k.
bâkî: ebedî, daimî, sonsuz.
cemal: maddî manevî güzellikle-
rin  genel s›fat›.
Cemalullah: Allah’›n cemali, gü-
zelli¤i.
cilve: ‹lâhî isimlerin  tecellisi, pa-
r›lt›lar›.
cin ve ins: cinler ve insanlar.
define: hazine.
derecat: dereceler, basamaklar.
fânî: ölümlü,  geçici.
feda: gözden ç›karma, u¤runa
verme.
hakkalyakîn: yaflayarak kesin ve
flüphesiz olarak bilmek, bilginin
en kesin hâli.
hareket-i zerrat: zerrelerin,
atomlar›n hareketi.
hengâm: zaman, vakit.
idam: ölüm cezas›.
idam-› ebedî: ebedî yokluk, öl-
dürme.
ihsan: iyilik etme, güzel davran-
ma, ba¤›fllama.
ins: insan, befler.
kat’iyen: kat’î olarak, kesinlikle.
kemal: olgunluk, kusursuz,  mü-
kemmellik.
kurb-u flahane: padiflaha yak›n-
l›k, komfluluk.
k›yas: karfl›laflt›rma, benzetme
yolu.
k›ymet: de¤er, bedel.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
leziz: lezzetli, tatl›.
mahkûm: hükümlü, çaresiz.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley.
Miraç: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in, Cenab-› Hakk›n hu-
zuruna ruhen, cismen, hâlen ç›k-
mas› mu’cizesi.
muhabbet: sevgi, dostluk.
müjde: sevindirici haber, beflaret.
mü’min: iman eden, inanan.
müflahede etmek: bir fleyi gözle
görmek.
nispeten: oranla, k›yasla.
perestifl: tapar derecesinde sev-
me.
Rahman-› Zülcemal: merhameti
her fleyi kuflatan yücelik ve bü-
tün güzelliklerin  sahibi Allah.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
ba¤›fllama, flefkat etme.
rü’yet-i Cemalullah: Allah’›n ce-
malinin görülmesi, müflahede

edilmesi.
saadet-aver: saadet verici,
mutluluk veren.
saadet-i ebedîye: ebedî, son-
suz mutluluk, bahtiyarl›k.
seyl-i zaman: ak›p giden za-
man, zaman›n ak›fl›.
sürur: sevinç, mutluluk.

tezayüt: artma, ço¤alma.
vas›ta: arac›, arac›l›k.
vaziyet: durum, durufl.
vaziyet-i mevhume-i canh›-
raflâne: yürek parçalay›c›
olan hayalî durum.
vücut: var olufl, varl›k.
zat: kifli, flah›s.

zelzele-i zeval ve firak: sona
erme, yok olma ve ayr›l›¤›n
sars›nt›s›.
zîcemal: güzellik  sahibi.
zîihsan: ihsan sahibi, lütfe-
den.
zîkemal: kemal sahibi, mü-
kemmellik sahibi.
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Yaln›z bir defa görmesine, dünyas›n› feda etmek derece-
sine ç›kar. Hâlbuki, bütün mevcudattaki cemal ve kemal
ve ihsan, Onun cemal ve kemal ve ihsan›na nispeten,
küçük birkaç lemaat›n günefle nispeti gibi de olmaz. De-
mek, nihayetsiz bir muhabbete lây›k ve nihayetsiz rü’ye-
te ve nihayetsiz bir ifltiyaka elyak bir Zat-› Zülcelâl’i Vel-
kemal’in saadet-i ebediyede rü’yetine muvaffak olmas›
ne kadar saadetaver ve medar-› sürur ve hofl ve güzel bir
meyve oldu¤unu insan isen anlars›n.

BEfi‹NC‹ MEYVE:

‹nsan, kâinat›n k›ymettar bir meyvesi ve Sâni-i Kâina-
t›n nazdar sevgilisi oldu¤u, Miraç ile anlafl›lm›fl; ve o
meyveyi, cin ve inse getirmifltir. Küçük bir mahlûk, zay›f
bir hayvan ve âciz bir zîfluur olan insan› o meyve ile o ka-
dar yüksek bir makama ç›kar›r ki, kâinat›n bütün mevcu-
dat› üstünde bir makam-› fahir veriyor. Ve öyle bir sevinç
ve sürur-u mes’udiyetkârâne veriyor ki, tasvir edilmez.
Çünkü, adî bir nefere denilse, “Sen müflir oldun”; ne ka-
dar memnun olur. Hâlbuki, fânî, âciz bir hayvan-› nat›k,
zeval ve firak sillesini daima yiyen bîçare insana, birden
“Ebedî, bâkî bir Cennette, Rahîm ve Kerîm bir Rah-
man’›n rahmetinde ve hayal sür’atinde, ruhun vüs’atin-
de, akl›n cevelân›nda, kalbin bütün arzular›nda, mülk ve
melekûtunda tenezzühe, seyerana ve cevelâna muvaffak
oldu¤un gibi, saadet-i ebediyede rü’yet-i Cemaline de
muvaffak olursun” denildi¤i vakit, insaniyeti sukut etme-
mifl bir insan, ne kadar derin ve ciddî bir sevinç ve süru-
ru kalbinde hissedece¤ini tahayyül edebilirsin.
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ifltiyak: çok fazla arzu etme.
kâinat: evren.
kemal: olgunluk,  mükemmellik.
Kerîm: ikram ve ihsan› bol olan
Allah.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
lemaat: par›lt›lar, parlamalar.
mahlûk: yarat›k, canl›.
makam: manevî mevki, memur-
luk konumu.
makam-› fahir: memurluk konu-
mundaki övünç kayna¤›.
medar-› sürur: sevinç ve nefle
vesilesi, sebebi.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley.
Miraç: Peygamber Efendimizin
Cenab-› Hakk›n huzuruna ruhen,
cismen, hâlen ç›kmas› mu’cizesi.
muhabbet: sevgi, dostluk.
muvaffak: baflar›l›.
mülk ve melekût: görünen ve
görünmeyen âlem.
müflir: en yüksek askerî derece,
mareflal.
nazdar: nazl›.
nefer: rütbesiz asker, er.
nihayetsiz: sonsuz.
nispet: iki fley aras›ndaki, ilgi,
ba¤, oran, yak›nl›k.
nispeten: oranla, k›yasla.
Rahîm: sonsuz merhamet ve flef-
kat sahibi Allah.
Rahman’›n rahmeti: nimet ve
ba¤›fl› bütün herkese yay›lan ve
bütün yarat›lm›fllar›n r›z›klar›n› ve
geçim flekillerini içine alan rah-
metin sahibi Allah.
ruhun vüs’ati: ruhun geniflli¤i.
rü’yet: Allah’›n cemalini görme,
görüflme.
saadetaver: saadet verici, mutlu-
luk  veren.
saadet-i ebedîye: bitmeyen,
sonsuz mutluluk.
Sâni-i Kâinat: kâinat› mükemmel
bir sanatla yaratan Allah.
seyeran: seyahat, yürüyüfl, sey-
retme.
sille: tokat, darbe.
sukut: düflme, de¤erini yitirme.
sürur: sevinç, mutluluk.
sürur-u mes’udiyetkârâne: mut-
luluk fleklindeki  sevinç.
tahayyül: hayalinde  canland›r-
ma, zihinde canland›rma.
tasvir etme: bir fleyi yaz›yla  ve-
ya sözle anlatma.
tenezzüh: seyahat, gezinti.
Zat-› Zülcelâl Velkemal: celâl,
büyüklük, ve en mükemmel s›-
fatlar›n sahibi  Yüce Zat, Allah.
zeval ve firak: ölüm ve ayr›l›k.
zîfluur: fluurlu, ak›l sahibi.

âciz: eli yetmez, güçsüz.
adî: s›radan, al›fl›lm›fl olan.
akl›n cevelân›: akl›n dolafl-
mas›, seyahati.
arzu: istek.
bâkî: sürekli ve kal›c› olan.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cemal: güzellik, iç ve d›fl gü-

zellik; Cenab-› Hakk›n lütuf ve
ihsan› ile tecellisi.
cevelân: dolaflma, gezme.
cin ve ins: cinler ve insanlar.
ebedî: sonu olmayan, sürekli.
elyak: daha lây›k, en uygun.
fânî: ölümlü,  muvakkat, ge-
çici.

feda: gözden ç›karma, u¤ru-
na verme.
hayvan-› nat›k: konuflan,
hayvan.
ihsan: iyilik etme, güzel dav-
ranma, ba¤›fllama.
insaniyet: insanl›k, bütün in-
sanlar.



fiimdi, makam-› istimada olan zata deriz ki: ‹lhad
gömle¤ini y›rt, at; mü’min kula¤›n› geçir ve Müslim göz-
lerini tak. Sana iki küçük temsil ile bir iki meyvenin de-
rece-i k›ymetini gösterece¤iz.

• Meselâ, senin ile biz beraber bir memlekette bulunu-
yoruz. Görüyoruz ki her fley bize ve birbirine düflman ve
bize yabanc›, her taraf müthifl cenazelerle dolu. ‹flitilen
sesler yetimlerin a¤lay›fl›, mazlumlar›n vaveylâs›d›r. ‹flte,
biz flöyle bir vaziyette oldu¤umuz vakitte, biri gitse o
memleketin padiflah›ndan bir müjde getirse, o müjde ile,
bize yabanc› olanlar ahbap flekline girse, düflman gördü-
¤ümüz kimseler kardefller suretine dönse, o müthifl ce-
nazeler, huflû ve huzûda, zikir ve tesbihte birer ibadetkâr
fleklinde görünse, o yetimâne a¤lay›fllar senakârâne “Ya-
flas›nlar!” hükmüne girse ve o ölümler ve o soymaklar,
garatlar, terhisat suretine dönse, kendi sürurumuz ile be-
raber herkesin süruruna müflterek olsak; o müjde ne ka-
dar mesrurâne oldu¤unu elbette anlars›n.

‹flte mirac-› Ahmediyenin (a.s.m.) bir meyvesi olan
nur-u imandan evvel flu kâinat›n mevcudat›, nazar-› dalâ-
letle bak›ld›¤› vakit yabanc›, muz›r, müz’iç, muvahhifl ve
da¤ gibi cirimler birer müthifl cenaze; ecel, herkesin ba-
fl›n› kesip ademâbâd kuyusuna atar; bütün sedalar, firak
ve zevalden gelen vaveylâlar oldu¤u hâlde, dalâletin öy-
le tasvir etti¤i hengâmda, meyve-i Miraç olan hakaik-›
erkân-› imaniye nas›l mevcudat› sana kardefl, dost ve
Sâni-i Zülcelâl’ine zakir ve müsebbih; ve mevt ve zeval,
bir nevi terhis ve vazifeden azat etmek; ve sedalar, birer 

ademâbâd: yok olufl, yokluk âle-
mi, ölüm.
ahbap: dost, sevilen dost.
cenaze: insan ve insan ölüsü.
cirimler: cisimler, kütleler.
dalâlet: dinsizlik.
derece-i k›ymet: de¤er ölçüsü,
k›ymet miktar›.
ecel: Allah taraf›ndan takdir edi-
len ölüm vakti.
firak: ayr›l›k, hicran.
garat: ya¤malar, çapullar.
hakaik-› erkân-› imaniye: iman
hakikatlerinin flartlar›, esaslar›.
hengâm: zaman, vakit.
huflû: Allah’a karfl› korku ve say-
g› ile boyun e¤me,
huzû: alçak gönüllülük.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ibadetkâr: ibadet yapan, ibadete
düflkün.
ilhad: tanr› tan›mazl›k, dinsizlik.
kâinat: evren.
makam-› istima: dinleme konu-
mu yeri.
mazlum: zulüm görmüfl, zulme
u¤ram›fl.
mesrurâne: sevinçle, nefleyle.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley.
mevt: ölüm, vefat.
meyve-i Miraç: Miraç meyvesi.
Mirac-› Ahmediye: Peygamber
Efendimizin  mirac›.
muvahhifl: vahflet veren, korku-
tan.
muz›r: zararl›, zarar veren.
müjde: sevindirici haber, beflaret.
mü’min: iman esaslar›na inanan;
Allah’a iman eden.
müsebbih: tesbih çeken, sübha-
nallah diyen, Allah’› anan.
Müslim: ‹slâm dininden  olan,
Müslüman.
müflterek: birlikte, ortaklafla.
müthifl: korkunç, dehfletli.
müz’iç: rahats›z eden, s›k›nt› ve-
ren.
nazar-› dalâlet: dinsizli¤in  bak›fl›.
nevi: çeflit, cins.
nur-u iman: iman nuru, inanç ›fl›-
¤›.
padiflah: hükümdar.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi, her fleyi sanatla yaratan
Allah.

seda: ses, sesler.
senakârâne: överek ve  met-
heder bir flekilde.
suret: flekil, biçim.
sürur: sevinç, nefle.
tasvir: bir fleyi yaz›yla veya
sözle anlatmak.
temsil: benzetme, örnek.

terhis: görevi bitirme.
terhisat: terhisler.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tut-
ma, sübhanallah  demek.
vaveylâ: ç›¤l›k, feryat.
vazifeden azat etmek: göre-
vi biteni serbest b›rakmak.

vaziyet: durum, durufl.
yetim: öksüz, kimsesiz.
yetimâne: yetimler gibi.
zakir: zikreden, zikredici.
zat: kifli, flah›s.
zeval: sona erme, ölüm.
zikir: ad›n› anma, hat›ra getir-
me
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tesbihat hakikatinde oldu¤unu sana gösterir. Bu hakikati
tamam görmek istersen, ‹kinci ve Sekizinci Sözlere bak.

• ‹kinci temsil: Senin ile biz, Sahra-i Kebir gibi bir
mevkideyiz. Kum denizi f›rt›nas›nda, gece o kadar ka-
ranl›k oldu¤undan, elimizi bile göremiyoruz. Kimsesiz,
hamîsiz, aç ve susuz, me’yus ve ümitsiz bir vaziyette ol-
du¤umuz dakikada, birden bir zat o karanl›k perdesinden
geçip, sonra gelip, bir otomobil hediye getirse ve bizi
bindirse, birden Cennetmisal bir yerde istikbalimiz temin
edilmifl, gayet merhametkâr bir hamîmiz bulunmufl, yi-
yecek ve içecek ihzar edilmifl bir yerde bizi koysa; ne ka-
dar memnun oluruz, bilirsin.

‹flte, o sahra-i kebir bu dünya yüzüdür. O kum denizi,
bu hâdisat içinde harekât-› zerrat ve seyl-i zaman tahri-
kiyle çalkanan mevcudat ve bîçare insand›r. Her insan,
endiflesiyle kalbi da¤dar olan, istikbali müthifl zulümat
içinde, nazar-› dalâletle görüyor. Feryad›n› iflittirecek
kimseyi bilmiyor. Nihayetsiz aç, nihayetsiz susuzdur. ‹flte,
semere-i Miraç olan marziyat-› ‹lâhiye ile, flu dünya ga-
yet Kerîm bir Zat›n misafirhanesi; insanlar dahi Onun
misafirleri, memurlar›; istikbal dahi Cennet gibi güzel,
rahmet gibi flirin ve saadet-i ebediye gibi parlak görün-
dü¤ü vakit, ne kadar hofl, güzel, flirin bir meyve oldu¤u-
nu anlars›n.

Makam-› istimada olan zat diyor ki: “Cenab-› Hakka
yüz binler hamd ve flükür olsun ki, ilhaddan kurtuldum,
tevhide girdim; tamam›yla inand›m ve kemal-i iman› ka-
zand›m.”
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istikbal: gelecek, gelecek zaman,
ati.
kemal-i iman: tam ve mükem-
mel iman.
makam-› istima: dinleme maka-
m›, dinleyici  konumu, yeri.
marziyat-› ‹lâhiye: Allah’›n r›zas›-
na mazhar olacak hâl ve hareket-
ler.
merhametkâr: merhamet eden,
ac›yan.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley.
mevki: yer, mekân.
me’yus: ümitsiz, ye’se düflmüfl.
müthifl zulümat: korkunç karan-
l›klar.
nazar-› dalâlet: dinsizlik düflün-
cesi, bak›fl›.
nihayetsiz: sonsuz.
perde: örtü, bölme, makam.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
ba¤›fllama, flefkat gösterme.
saadet-i ebedîye: zevalsiz, son-
suz mutluluk.
sahra-i kebir: büyük çöl.
semere-› miraç: mirac›n meyve-
si, faydal› neticesi.
seyl-i zaman: ak›p giden zaman,
zaman›n ak›fl›.
flükür: hoflnutluk, memnunluk.
tahrik: hareket ettirme, harekete
geçirme.
temin edilmifl: haz›rlanm›fl.
temsil: benzetme, misal getirme.
tesbihat: tesbihler, Cenab-› hak-
k›n büyük ve yüce bütün kemal
s›fatlara sahip oldu¤unu ifade
eden sözler.
tevhit: birleme, Allah’›n bir oldu-
¤una inanma.
vaziyet: durum, durufl, hâli.
zat: kifli, flah›s.
zerrat: zerreler, moleküller,
atomlar.

bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
Cenab-› Hak: Hakk›n tâ ken-
disi olan Allah.
Cennetmisal: Cennet gibi.
da¤dar: da¤l›, yaral›, çok üz-
gün.
feryat: ba¤›rma, s›zlanma,
gayet kerîm Zat: ikram ve ih-

san› son derece bol olan Al-
lah.
gayet: çok, son derece.
hâdisat: hâdiseler, olaylar.
hakikat: gerçek, bir fleyin as-
l› ve esas›.
hamd: Allah’›n yüceli¤ini öv-
me,  teflekkür.

hamî: koruyan, sahip ç›kan,
hamîsiz: korumas›z, sahipsiz.
harekât-› zerrat: zerrelerin,
atomlar›n hareketleri.
ihzar: haz›r etme, haz›rlama.
ilhad: tanr› tan›mazl›k, dinsiz-
lik.
iman: inanç, itikat, tasdik.



Biz de deriz: Ey kardefl! Seni tebrik ediyoruz. Cenab-›
Hak bizleri, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm›n fle-
faatine mazhar etsin, âmin.
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Âl ve Ashap: Peygamberimizin
aile ve arkadafllar›.
âlem: dünya, cihan, bütün yara-
t›lm›fllar.
aleyhissalâtü vesselâm: salât ve
selâm onun üzerine olsun.
âmin: “Yâ rabbi! Kabul eyle!” an-
lam›nda duan›n sonunda söyle-
nir.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
Cenab-› Hak: Hakk›n tâ kendisi
olan Allah.
ebed: sonu olmayan gelecek za-
man, sonsuzluk, daimîlik.
evvel: önce, bafllang›ç.
ezel: bafllang›c› olmayan geçmifl
zaman, öncesizlik.
hak: do¤ru, gerçek.
hamd: methetme, övme, yücelt-
me.
hikmetle yapmak: belirli gayele-
re yönelik, faydal›, anlaml›, yerli
yerinde yapmak.
kevser: Cennette bulunan bir ne-
hir, akarsu.
mahfler: k›yamette ölülerin  diri-
lip  toplanacaklar› yer.
mazhar: flereflenme, kavuflma,
nail olma.
meylettirmek: yönlendirmek.
minnet: iyili¤e  karfl› duyulan flü-
kür hissi.
Miraç: Peygamber Efendimizin,
Cenab-› Hakk›n huzuruna ruhen,
cismen, hâlen ç›kmas› mu’cizesi.
muhakkak: do¤rulu¤u kesinlik
kazanm›fl, flüphesiz.
noksan: eksiklik, kusurlu, nak›s.
nur: ayd›nl›k, ›fl›k,
Rab: her fleyin sahibi, yaratan,
büyüten, ihtiyaçlar›n› gideren,
terbiye eden, Allah.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
ba¤›fllama, flefkat gösterme.
Resul-ü Ekrem: Allah’›n en fleref-
li ve de¤erli elçisi olan Peygam-
berimiz Hz. Muhammed.
flefaat: Peygamberin, mü’minleri
ba¤›fllamas›n› Allah’tan dilemesi.
flükür: hoflnutluk, memnunluk.
tenzih: Allah’› flan›na lây›k yüce
tutma, münezzeh sayma.

2. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize ö¤retti¤inden baflka bilgimiz yoktur. Sen
her fleyi hakk›yla bilir, her ifli hikmetle yapars›n. (Bakara Suresi: 32.)

3. Ey Rabbimiz! Bu hizmetimizi kabul buyur. Her fleyi hakk›yla ifliten de, her fleyi hakk›yla bi-
len de ancak Sensin (Bakara Suresi: 127.)

4. Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya düfler de bir kusur ifllersek bizi onunla hesaba çekme.
(Bakara Suresi: 286.)

5. Ey Rabbimiz! Bizi do¤ru yola erifltirdikten sonra kalplerimizi sap›kl›¤a meylettirme. (Âl-i ‹m-
ran Suresi: 8.)

6. Ey Rabbimiz! nurumuzu tamamla ve bizi ba¤›flla. Muhakkak ki Senin her fleye gücün ye-
ter. (Tahrim Suresi: 8.)

7. Dualar› ise flu sözlerle sona erer: “Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, flükür ve min-
net, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. (Yunus Suresi: 10.)

1. Allah’›m, iflaretiyle ay›n ikiye
bölündü¤ü, parmaklar›ndan su-
yun Kevser gibi akt›¤›, Mirac›n ve
“Gözü flaflmad›” (Necm Suresi: 17)
ayetinin sahibi Efendimiz Mu-
hammed’e, Onun bütün Âl ve As-
hab›na dünyan›n evvelinden
mahflerin sonuna kadar rahmet
eyle.
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On Dokuzuncu ve Otuz Birinci
Sözlerin Zeyli

fiAKK-I KAMER MU’C‹ZES‹NE DA‹RD‹R.

W
Gƒo°Vpôr©oj kánj'G Grhnônj r¿pGnh @ oônªn≤rdG s≥n°ûrfGnh oánYÉs°ùdG pânHnônàrbpG

1

wôpªnà°rùoe lôrëp°S Gƒodƒo≤njnh
Kamer gibi parlak bir mu’cize-i Ahmediye (a.s.m.)

olan inflikak-› kameri, evham-› faside ile inhisafa u¤rat-
mak isteyen feylesoflar ve onlar›n muhakemesiz mukal-
litleri diyorlar ki:

“E¤er inflikak-› kamer vuku bulsa idi, umum âleme
malûm olurdu; bütün tarih-i beflerin nakletmesi lâz›m ge-
lirdi.”

Elcevap: ‹nflikak-› kamer, dava-i nübüvvete delil ol-
mak için, o davay› ifliten ve inkâr eden haz›r bir cema-
ate, gecede, vakt-i gaflette, anî olarak gösterildi¤inden;
hem, ihtilâf-› metâli ve sis ve bulutlar gibi rü’yete mâni
esbab›n vücudu ile beraber, o zamanda medeniyet ta-
ammüm etmedi¤inden ve hususî kald›¤›ndan ve tarassu-
dat-› semaviye pek az oldu¤undan; bütün etraf-› âlemde 
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mas›, y›k›lmas›.
lâz›m: gerek, gerekli, lüzumlu.
malûm: bilinen, belli.
mâni: men eden, engel olan.
medeniyet: medenîlik, uygarl›k.
mu’cize: sadece peygamberlerin
gösterdi¤i, benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
mu’cize-i Ahmediye: Peygambe-
rimizin  mu’cizesi.
mukallit: taklitçi, taklit eden.
nakletmek: aktarmak, haber
vermek.
nübüvvet: peygamberlik, Allah’›n
elçili¤i.
Rahîm: sonsuz flefkat ve merha-
met sahibi; esirgeyen, koruyan
Allah.
Rahman: rahmeti bütün herkese
yay›lan, kuflatan, Allah.
rü’yet: görme, bakma.
flakk-› kamer: ay›n ikiye bölün-
mesi.
taammüm: yay›lma, genelleflme.
tarassudat-› semaviye: gö¤ü gö-
zetlemeler.
umum: bütün, genel.
vuku: meydana gelme, olufl.
vücut: var olufl, varl›k.
zeyil: ek, ilâve.

âlem: dünya, cihan.
anî: bir an içinde, birden.
befler: insan, âdemo¤lu.
cemaat: topluluk, gurup.
dair: alâkal›, ait, ilgili.
dava: takip edilen fikir, iddia.
delil: bir davan›n, meselenin
do¤rulu¤unu ortaya koyan,
ispat eden fley, kan›t.

esbap: sebepler, vas›talar.
evham: vehimler, zanlar, kufl-
kular.
fasit: bozuk, kötü,
feylesof: felsefe ile u¤raflan,
filozof.
hususî: özel.
ihtilâf-› metâli: ay›n do¤du¤u
yerlerin farkl› olmas›.

inhisaf: tutulma, ay tutulma-
s›.
inkâr: reddetme, kabul et-
meme.
inflikak: yar›lma, bölünme,
ikiye ayr›lma.
kamer: ay.
k›yamet: kâinat›n ölümü;
varl›k âleminin bozulup da¤›l-

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • K›yamet yaklaflt›, ay yar›ld›. • Onlar bir mu’cize

görseler yüz çevirir ve “Bu kuvvetli bir sihirdir” derler. (Kamer Suresi: 1-2.)



görülmek, umum tarihlere geçmek, elbette lâz›m de¤il-
dir. fiakk-› kamer yüzünden bu evham bulutlar›n› da¤›ta-
cak çok noktalardan flimdilik Befl Noktay› dinle.

Birinci Nokta
O zaman, o zemindeki küffar›n gayet fledit derecede

inatlar› tarihen malûm ve meflhur oldu¤u hâlde; Kur’ân-›

Hakîm’in, 
1 oônªn≤rdG s≥n°ûrfGnh demesiyle flu vak’ay› umum âle-

me ihbar etti¤i hâlde, Kur’ân’› inkâr eden o küffardan
hiçbir kimse, flu ayetin tekzibine, yani ihbar etti¤i flu
vak’an›n inkâr›na a¤›z açmam›fllar. E¤er o zamanda o
hâdise, o küffarca kat’î ve vaki bir hâdise olmasa idi, flu
sözü serriflte ederek, gayet dehfletli bir tekzibe ve Pey-
gamberin iptal-i davas›na hücum göstereceklerdi. Hâlbu-
ki, flu vak’aya dair siyer ve tarih, o vak’a ile münasebet-
tar küffar›n adem-i vukuuna dair hiçbir fleyini nakletme-

mifllerdir. Yaln›z, 
2

wôpªnà°rùoe lôrëp°S Gƒodƒo≤njnh ayetinin beyan et-

ti¤i gibi, tarihçe menkul olan fludur ki: O hâdiseyi gören
küffar “Sihirdir” demifller ve “Bize sihir gösterdi. E¤er
sair taraflardaki kervan ve kafileler görmüfllerse, hakikat-
tir; yoksa bize sihir etmifl” demifller. Sonra, sabahleyin
Yemen ve baflka taraflardan gelen kafileler ihbar ettiler
ki, “Böyle bir hâdiseyi gördük.” Sonra küffar, Fahr-i
Âlem (a.s.m.) hakk›nda, hâflâ, “Yetim-i Ebu Talip’in sih-
ri semaya da tesir etti” dediler.

adem: yokluk,  hiçlik.
adem-› vukuu: olmad›¤›na dair,
olmad›¤›n› gösteren.
âlem: dünya, cihan.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
beyan: anlatma, bildirme, izah
dair: alâkal›, ait, ilgili.
Ebu Talip: bkz. fiah›s Bilgileri.
evham: vehimler, zanlar, kuflku-
lar.
Fahr-i Âlem: bütün âlemin ken-
disiyle  iftihar etti¤i  Peygamber.
gayet: çok, son derece.
hâdise: vak›a, olay, haber.
hakikat: gerçek, bir fleyin asl› ve
esas›.
hâflâ: asla, kat’iyen.
ihbar: haber verme, duyurma.
inkâr: reddetme, tan›mama.
kafile: birlikte  yolculuk eden
topluluk.
kat’î: kesin, flüphesiz.
kervan: uzak yerlere yolcu ve ti-
carî eflya tafl›yan kafile.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve say›-
s›z hikmetler ve faydalar bulunan
Kur’ân.
küffar: kâfirler, ‹slâmiyeti  inkâr
edenler.
lâz›m: gerek, gerekli, lüzumlu.
malûm: bilinen, belli.
menkul: nakledilen, tafl›n›p anla-
t›lan söz.
meflhur: tan›nm›fl, ad› yayg›nl›k
kazanan.
münasebet: uygunluk, ilgi.
peygamber: haber getiren, Al-
lah’›n elçisi.
sair: di¤er, baflka.
sema: gökyüzü, gök.
serriflte: ipucu, söyleyip  durma,
bafla kakma.
siyer: Peygamberimizin  hayat›n›
konu alan ilim.
flakk-› kamer: ay›n ikiye bölün-

mesi.
fledit: fliddetli, sert, kat›.
tekzip: yalanlama.
tesir: etki, iz b›rakma.

umum: bütün, genel.
vak’a: vuku bulan, olay.
vaki: gerçekleflmifl, olmufl,
olan.

vuku: meydana gelme, olufl.
yetim: ana babas› veya ba-
bas› ölmüfl çocuk.
zemin: yer, yeryüzü.

1. Ay yar›ld›. (Kamer Suresi: 1.)
2. “Bu kuvvetli bir sihirdir” derler. (Kamer Suresi: 2.)
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‹kinci Nokta
Sa’d-› Taftazanî gibi eaz›m-› muhakkikînin ekseri de-

mifller ki: “‹nflikak-› kamer; parmaklar›ndan su akmas›,
umum bir orduya su içirmesi, camide hutbe okurken da-
yand›¤› kuru dire¤in müfarakat-› Ahmediyeden (a.s.m.)
a¤lamas›, umum cemaatin iflitmesi gibi mütevatirdir. Ya-
ni, öyle tabakadan tabakaya bir cemaat-i kesire naklet-
mifltir ki, kizbe ittifaklar› muhaldir. Hâle gibi meflhur bir
kuyruklu y›ld›z›n bin sene evvel ç›kmas› gibi mütevatirdir.
Görmedi¤imiz Serendip Adas›n›n vücudu gibi, tevatürle
vücudu kat’îdir” demifller. ‹flte böyle gayet kat’î ve fluhu-
dî mesailde teflkikat-› vehmiye yapmak, ak›ls›zl›kt›r. Yal-
n›z muhal olmamak kâfidir. Hâlbuki, flakk-› kamer, bir
volkanla inflikak eden bir da¤ gibi mümkündür.

Üçüncü Nokta
Mu’cize, dava-i nübüvvetin ispat› için, münkirleri ikna

etmek içindir, icbar için de¤ildir. Öyle ise, dava-i nübüv-
veti iflitenler için, ikna edecek bir derecede mu’cize gös-
termek lâz›md›r. Sair taraflara göstermek veyahut icbar
derecesinde bir bedahetle izhar etmek, Hakîm-i Zülce-
lâl’in hikmetine münafi oldu¤u gibi, s›rr-› teklife dahi mu-
haliftir. Çünkü, “Akla kap› açmak, ihtiyar› elinden alma-
mak” s›rr-› teklif iktiza ediyor. E¤er Fât›r-› Hakîm, infli-
kak-› kameri, feylesoflar›n hevesat›na göre bütün âleme
göstermek için bir iki saat öyle b›raksa idi ve beflerin 
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Hâle: Halley kuyruklu y›ld›z›. Bkz.
Yer Bilgileri.
hevesat: hevesler, istekler.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye.
hutbe: ‹lâhî emirleri hat›rlatan
konuflma ve dualar
icbar: zorlama, mecbur etme.
ihtiyar: seçme, tercih, irade.
ikna etmek: inand›rmak.
iktiza: lâz›m gelme, gereklilik.
inflikak: yar›lma, ikiye ayr›lma.
inflikak-› kamer: ay›n ikiye bö-
lünmesi.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
ittifak: uyuflma, birleflme.
izhar: aç›¤a vurma, gösterme.
kâfi: yeterli.
kamer: ay.
kat’î: kesin, flüphesiz.
kizb: yalan söyleme, yalan.
lâz›m: gerek, lüzumlu.
mesail: meseleler.
meflhur: tan›nm›fl, ad› yayg›nl›k
kazanm›fl.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
muhal: imkâns›z, olmas› müm-
kün olmayan.
muhalif: muhalefet eden, karfl›t.
müfarakat-› Ahmediye: Pey-
gamber Efendimizin ayr›lmas›.
münafi: z›t, muhalif, ayk›r›.
münkir: inkâr eden, kabul etme-
yen.
mütevatir: yalan söylemekte bir-
leflmelerini akl›n kabul etmeye-
ce¤i bir toplulu¤un verdi¤i kesin
haber.
Sa’d-› Taftazanî: Saadeddin Taf-
tazanî. bkz. fiah›s Bilgileri.
sair: geçen, di¤er, baflka.
Serendip Adas›: bkz. Yer Bilgileri.
s›rr-› teklif: teklif, imtihan s›rr›,
flakk-› kamer: ay›n ikiye bölün-
mesi.
fluhudî: görmekle ilgili.
tabakadan tabakaya: topluluk-
tan  toplulu¤a.
teflkikat-› vehmiye: flüpheye dü-
flürmeler.
tevatür: yalan söylemez kimse-
lerin birleflerek verdikleri haber.
umum: bütün, cümle, herkes; ge-
nel olma.
volkan: yanarda¤.
vücut: var olufl, varl›k.

âlem: dünya, cihan.
bedahet: aç›kl›k, aflikâr.
cami: namaz k›l›nan yer.
cemaat: topluluk, tak›m.
cemaat-i kesire: çok kalaba-
l›k topluluk.
dava-i nübüvvet: peygam-
berlik davas›, iddias›.

derece: aflama, mertebe.
eaz›m-› muhakkikîn: haki-
katleri delilleri ile bilen en bü-
yük âlimler.
ekser: en çok, daha ziyade.
evvel: önce, bafllang›ç.
Fât›r-› Hakîm: her fleyi bir
maksada uygun ve hikmetle

benzersiz bir flekilde yaratan
Allah.
feylesof: felsefe ile u¤raflan
filozof.
gayet: son derece, çok.
Hakîm-i Zülcelâl: sonsuz bü-
yüklük sahibi ve her fleyi hik-
metle yaratan Allah.



umum tarihlerine geçse idi, o vakit sair hâdisat-› semavi-
ye gibi, ya dava-i nübüvvete delil olmazd›, risalet-i Ahme-
diyeye (a.s.m.) hususiyeti kalmazd›, veyahut bedahet de-
recesinde öyle bir mu’cize olacakt› ki, akl› icbar edecek,
akl›n ihtiyar›n› elinden alacak, ister istemez nübüvveti
tasdik edecek; Ebu Cehil gibi kömür ruhlu, Ebu Bekir-i
S›dd›k gibi elmas ruhlu adamlar bir seviyede kal›p, s›rr-›
teklif zayi olacakt›. ‹flte bu s›r içindir ki, hem anî, hem ge-
ce, hem vakt-i gaflet, hem ihtilâf-› metâli, sis ve bulut gi-
bi sair mevanii perde ederek, umum âleme gösterilmedi,
veyahut tarihlere geçirilmedi.

Dördüncü Nokta
fiu hâdise, gece vakti herkes gaflette iken, anî bir su-

rette vuku buldu¤undan, etraf-› âlemde elbette görülme-
yecek. Baz› efrada görünse de, gözüne inanmayacak.
‹nand›rsa da, elbette böyle mühim bir hâdise, haber-i va-
hit ile tarihlere bâkî bir sermaye olmayacak.

Baz› kitaplarda “Kamer iki parça olduktan sonra yere
inmifl” ilâvesi ise, ehl-i tahkik reddetmifller, “fiu mu'cize-i
bâhireyi k›ymetten düflürmek niyetiyle belki bir münaf›k
ilhak etmifl” demifller.

Hem meselâ, o vakit, cehalet sisiyle muhat ‹ngiltere,
‹spanya’da yeni gurup; Amerika’da gündüz; Çin’de, Ja-
ponya’da sabah oldu¤u gibi, baflka yerlerde baflka es-
bab-› mâniaya binaen elbette görülmeyecek. fiimdi bu
ak›ls›z muterize bak; diyor ki, “‹ngiltere, Çin, Japon, 

âlem: dünya, cihan.
bâkî: yok olmayan, sürekli ve ka-
l›c› olan.
bedahet: aç›kl›k, aflikâr.
binaen: -den dolay›, -den ötürü.
cehalet: bilmezlik, ilimden yok-
sun olma.
dava-i nübüvvet: peygamberlik
davas›, iddias›.
delil: rehber, do¤ru yolu göste-
ren, flahit,
Ebu Bekir-i S›dd›k: bkz. fiah›s Bil-
gileri.
Ebu Cehil: bkz. fiah›s Bilgileri.
efrat: fertler, flah›slar, kifliler.
ehl-i tahkik: hakikatleri delilleri
ile bilen âlimler.
esbap: nedenler, sebepler.
etraf-› âlem: dünya çevresi, dört
bir yan›.
gaflet: gafillik, bofl bulunma, dik-
katsizlik.
haber-i vahit: bir, tek haber.
hâdisat-› semaviye: sonradan
olan, gökteki olaylar.
hâdise: vak›a, olay, haber.
hususiyet: hususîlik, ay›r›c› özel-
lik.
icbar: zorlama, mecbur etme.
ihtilâf-› metâli: ay›n do¤du¤u
yerlerin farkl› oluflu.
ihtiyar: seçme, tercih, irade.
ilhak: ilâve etme, katma.
kamer: ay.
mânia: meneden fley, engel.
mevani: mâniler, engeller.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
mu’cize-i bâhire: parlak, apaç›k
mu’cize.
muhat: bir fleyin içinde bulunan,

ada.
muteriz: karfl› ç›kan, itirazc›
münaf›k: nifak sokan, iki yüz-
lülük eden, ara bozucu.
nübüvvet: nebîlik, peygam-
berlik, Allah’›n elçili¤i,
risalet-i Ahmediye: Peygam-
ber Efendimizin peygamberli-

¤i.
sair: geçen; di¤er, baflka.
seviye: düzey, de¤eri yüksek
olan.
suret: flekil, biçim.
s›r: önemli, gerçek.
s›rr-› teklif: teklif s›rr›, imti-
han s›rr›.

tasdik: do¤rulu¤unu kabul
etme, do¤rulama,
umum: bütün, cümle, genel
olma.
vakit: zaman.
vakt-i gaflet: uyku vakti.
vuku: meydana gelme, olufl.
zayi: yitik, zarar.
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Amerika gibi akvam›n tarihleri bundan bahsetmiyor. Öy-
le ise vuku bulmam›fl.” Bin nefrin onun gibi Avrupa kâ-
selislerin bafl›na!

Beflinci Nokta
‹nflikak-› kamer kendi kendine, baz› esbaba binaen vu-

ku bulmufl, tesadüfî, tabiî bir hâdise de¤il ki, adî ve tabiî
kanunlar›na tatbik edilsin. Belki flems ve kamerin Hâl›k-›
Hakîm’i, Resulünün risaletini tasdik ve davas›n› tenvir
için, harikulâde olarak o hâdiseyi ika etmifltir. S›rr-› irflat
ve s›rr-› teklif ve hikmet-i risaletin iktizas›yla, hikmet-i ru-
bubiyetin istedi¤i insanlara ilzam-› hüccet için gösteril-
mifltir. O s›rr-› hikmetin iktiza etmedikleri, istemedikleri
ve dava-i nübüvveti henüz iflitmedikleri aktâr-› zeminde-
ki insanlara göstermemek için, sis ve bulut ve ihtilâf-›
metâli haysiyetiyle, baz› memleketin kameri daha ç›kma-
mas› ve baz›lar›n›n güneflleri ç›kmas› ve bir k›sm›n›n sa-
bah› olmas› ve bir k›sm›n›n günefli yeni gurup etmesi gi-
bi o hâdiseyi görmeye mâni pek çok esbaba binaen,
gösterilmemifl. E¤er, umum onlara dahi gösterilse idi, o
hâlde ya iflaret-i Ahmediyenin (a.s.m.) neticesi ve mu’ci-
ze-i nübüvvet olarak gösterilecekti; o vakit, risaleti beda-
het derecesine ç›kacakt›, herkes tasdike mecbur olurdu.
Akl›n ihtiyar› kalmazd›. ‹man ise akl›n ihtiyar›ylad›r. S›rr-›
teklif zayi olurdu. E¤er s›rf bir hâdise-i semaviye olarak
gösterilse idi, risalet-i Ahmediye (a.s.m.) ile münasebeti
kesilirdi ve onunla hususiyeti kalmazd›.
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hususiyet: hususîlik, ay›r›c› özel-
lik.
ihtilâf-› metâli: ay›n do¤du¤u
yerlerin farkl› olmas›.
ihtiyar: seçme, tercih, irade.
ika etmek: oldurmak, yapt›rmak.
iktiza: lâz›m gelme, gerekme.
ilzam-› hüccet: muhatab› delil-
lerle susturmak.
inflikak-› kamer: ay›n ikiye bö-
lünmesi, ay›n yar›lmas›.
iflaret-i Ahmediye: Peygamberi-
mizin iflareti.
kamer: ay.
kâselis: dalkavuk, çanak yalay›c›-
lar›.
mâni: men eden, engel.
mu’cize-i nübüvvet: peygam-
berlik mu’cizesi.
münasebet: ilgi, alâka, ba¤.
nefrin: beddua, lânet okuma,
nefretler.
resul: kendisine kitap indirilmifl
peygamber.
risalet: resullük, peygamberlik.
risalet-i Ahmediye: Efendimizin
peygamberli¤i.
s›rr-› hikmet: hikmet s›rr›, kâ-
inattaki ve yarat›l›fltaki gayenin
s›rr›.
s›rr-› irflat: irflat s›rr›, e¤itim s›rr›.
s›rr-› teklif: teklif s›rr›, imtihan
s›rr›.
flems: günefl.
tabiî: kendili¤inden, normal.
tasdik: do¤rulu¤unu kabul etme.
tatbik: uygulama.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma.
umum: bütün, herkes, genel ol-
ma,
vakit: zaman, an.
vuku: bir hâdisenin ç›k›fl flekli;
gelme, olufl.
zayi: elden ç›kan, zarar.
zemin: yeryüzü.

adî: s›radan, âdet olan.
aktâr-› zemin: yeryüzünün
her taraf›.
akvam: milletler, kavimler.
bedahet: aç›kl›k, aflikâr.
binaen: -den dolay›, -den
ötürü.
dava-i nübüvvet: nebîlik,

peygamberlik davas›.
esbap: nedenler, sebepler.
hâdise: vak›a, olay, haber.
hâdise-i semaviye: semavî
olay, gökyüzü olay›.
Hâl›k-› Hakîm: yaratt›klar›n-
da hikmetli oldu¤unu göste-
ren yarat›c›, Allah.

haysiyetiyle: yönüyle, say›l-
mak üzere.
hikmet: kâinattaki ve yarat›-
l›fltaki ‹lâhî gaye.
hikmet-i rububiyet: rububi-
yetin hikmeti, ‹lâhî terbiye,
kâinattaki ve yarat›l›fltaki ‹lâ-
hî gaye.



Elhâs›l: fiakk-› kamerin imkân›nda flüphe kalmad›.
Kat’î ispat edildi. fiimdi, vukuuna delâlet eden çok bür-
hanlar›ndan alt›s›na (HAfi‹YE) iflaret ederiz. fiöyle ki:

Ehl-i adalet olan Sahabelerin, vukuuna icma› ve ehl-i

tahkik umum müfessirlerin, 
1 oônªn≤rdG s≥n°ûrfGnh tefsirinde,

onun vukuuna ittifak› ve ehl-i rivayet-i sad›ka bütün mu-
haddisînin pek çok senetlerle ve muhtelif tariklerle vuku-
unu nakletmesi ve ehl-i keflif ve ilham bütün evliya ve
s›dd›kînin flahadeti ve ilm-i kelâm›n meslekçe birbirinden
çok uzak olan imamlar›n ve mütebahhir uleman›n tasdi-
ki ve nass-› kat’î ile dalâlet üzerine icmalar› vaki olmayan
ümmet-i Muhammediyenin (a.s.m.) o vak’ay› telâkki-i
bilkabul etmesi, günefl gibi, inflikak-› kameri ispat eder.

Elhâs›l, buraya kadar tahkik nam›na ve hasm› ilzam
hesab›na idi. Bundan sonraki cümleler, hakikat nam›na
ve iman hesab›nad›r. Evet, tahkik öyle dedi. Hakikat ise
diyor ki:

Sema-i risaletin kamer-i müniri olan Hatem-i Divan-›
Nübüvvet, nas›l ki mahbubiyet derecesine ç›kan ubudiye-
tindeki velâyetin keramet-i uzmas› ve mu’cize-i kübras›
olan miraç ile, yani bir cism-i arz› semavatta gezdirmek-
le semavat›n sekenesine ve âlem-i ulvî ehline rüçhaniyeti
ve mahbubiyeti gösterildi ve velâyetini ispat etti; öyle de,
arza ba¤l›, semaya as›l› olan kameri bir arzl›n›n iflaretiyle 

bürhan: delil, ispat, tan›k.
cism-i arz: dünya küresi, kürenin
kütlesi.
dalâlet: do¤ru yoldan sapma kü-
für ve inkâr.
delâlet: iflaret, iz, delil olma.
ehl-i adalet: adalet ehli, adalet-
ten flaflmayanlar.
ehl-i keflif: keflif ehli. baz› s›rlar›,
bilinmeyen hakikatleri, Cenab-›
Hakk›n lütuf ve ihsan› ile bilen
velîler.
ehl-i rivayet-i sad›ka: sahih,
do¤ru hadisleri senetle nakleden-
ler.
ehl-i tahkik: gerçe¤i araflt›ranlar,
hakikatleri delilleri ile bilen âlim-
ler.
hafliye: dipnot, aç›klay›c› yaz›.
Hatem-i Divan-› Nübüvvet: pey-
gamberlik meclisinin mührü olan
Peygamberimiz.
hüccet: delil, ispat.
icma: birleflme, fikir ve oy birli¤i;
da¤›n›k fleyleri bir araya getirme,
toplama.
ilm-i kelâm: imana ait meseleler-
den ‹slâmî esaslar dairesinde de-
lil ve bürhana dayal› olarak bah-
seden ilim.
ilzam: susturma, tart›flmada ce-
vap veremez hale getirme.
inflikak-› kamer: ay›n ikiye bö-
lünmesi.
ittifak: fikir birli¤i.
kamer: ay.
keramet-i uzma: en büyük  ik-
ram, ba¤›fl.
maatteessüf: üzüntüyle ifade et-
mek gerekir ki.
mahbubiyet: sevilecek hâlde bu-
lunma.
Miraç: Peygamber  Efendimizin,
Cenab-› Hakk›n huzuruna ruhen,
cismen, hâlen ç›kmas› mu’cizesi.
mu’cize-i kübra: en büyük
mu’cize.
muhaddisîn: hadis ilmiyle u¤ra-
flan âlimler.
muhtelif: çeflitli, farkl›.
müfessir: Kur’ân-› Kerîm’in met-
nini tefsir, flerh ve izah eden ‹s-
lâm âlimi.
münir: ›fl›k veren, nurland›ran,
parlak.
mütebahhir ulema: bilgisi deniz
gibi genifl ve engin olan âlim.
nass-› kat’î: kesin ve sa¤lam hü-
küm getiren ayet ve hadisler.
risalet: elçilik, resullük, peygam-
berlik.
rüçhaniyet: üstün olma hâli.
sad›k: dostlu¤u ve ba¤l›l›¤› içten
olan.

sekene: sakin olanlar, ikamet
edenler; sema ve göklerde
yaflayan melekler.
sema: gökyüzü, gök.
semavat sekenesi: semalar-
da yaflayanlar, göklerde ka-
lanlar.
s›dd›kîn: daima do¤ruluk
üzere olup Allah’a ve Pey-
gambere sadakatte en ileri
olanlar.

flahadet: flahit olmak, tan›k.
flakk-› kamer: ay›n ikiye bö-
lünmesi.
tahkik: do¤ruyu araflt›rma,
inceleme.
tarik: yol.
tefsir: aç›klama, yorum, flerh.
telâkki-i bilkabul: bir anlay›-
fl› benimsemek.
ubudiyet: kulluk, itaat, ba¤l›-
l›k, samimiyet.

ulvî: yüksek, yüce.

ümmet-i Muhammediye: Hz.
Muhammed’e ba¤l› olan ve
yolundan gidenler.

vak’a: vuku bulan, olay,  me-
sele.

vaki: vuku bulan, olan.

velâyet: velîlik, ermifllik, Al-
lah dostlu¤u.

vuku: meydana gelme, olufl.

1. Ay yar›ld›. (Kamer Suresi: 1.)
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HAfi‹YE: Yani, alt› defa icma suretinde, vukuuna dair alt› hüccet vard›r.
Bu makam çok izaha lây›k iken, maatteessüf k›sa kalm›flt›r.



iki parça ederek, arz›n sekenesine o arzl›n›n risaletine
öyle bir mu’cize gösterildi ki, Zat-› Ahmediye (a.s.m.),
kamerin aç›lm›fl iki nuranî kanad› gibi, risalet ve velâyet
gibi iki nuranî kanad›yla, iki ziyadar cenah ile, evc-i ke-
malâta uçmufl, tâ Kab-› Kavseyn’e ç›km›fl; hem ehl-i se-
mavat, hem ehl-i arza, medar-› fahir olmufltur.

1 päGnƒ'ª°sùdGnh ¢pVrQn’rG nÓr̀ `pe oäÉnª«/∏°rùsàdGnh oInÓ°südG p¬pd'G ='¤nYnh p¬r«n∏nY
2 oº«/µn`◊r G oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG BÉ'ænàrªs∏nY É ne s’pG BÉ'ænd nºr∏pY n’ n∂nfÉnërÑ°oS
pπpFÉ°nSnQ pánÑn∏nW nÜƒo∏obnh »/Ñr∏nb rπn©rLpG /¬pJnQÉn°TpÉpH oônªn≤rdG s≥n°ûrfGpøne u≥nëpH -nG

3 rÚ/e'G  nÚ/e'G p¿'Grôo≤rdG ¢pùrªn°T pán∏nHÉn≤oe ≈pa pônªn≤rdÉnc nÚ/bpOÉ°südG pQƒtædG

®
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ta ulaflt›¤› ve bütün yarat›lanlar›
arkas›na al›p Cenab-› Hakla mü-
flerref oldu¤u makam.
medar-› fahir: iftihar sebebi,
övünç vesilesi.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, mübarek.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
ba¤›fllama, flefkat göstermek.
risalet: elçilik, resullük, peygam-
berlik.
sad›k: gerçek, hakikî, sahte olma-
yan.
suret: flekil, biçim.
tenzih: Allah’› her çeflit kusur,
noksan ve ortaktan uzak bilip
söyleme.
velâyet: velîlik, ermifllik, Allah
dostlu¤u.
Zat hürmetine: peygamber efen-
dimizin flahs› flerefine.
Zat-› Ahmediye: Hz. Peygambe-
rin zat›, kiflili¤i.
ziyadar: ›fl›kl›, ayd›nl›k.

âl: aile, çoluk, çocuk.
arz›n sekenesi: dünyada otu-
ranlar, yeryüzünde yaflayan-
lar.
cenah: kanat, taraf, k›s›m.
ehl-i arz: dünyadakiler, yer-

dekiler.
ehl-i semavat: semavat ehli,
melekler.
evc-i kemalât: bir fleyin en
yüksek derecesi, mükemme-
li.

hikmet: kâinattaki ve yarat›-
l›fltaki ‹lâhî gaye.
inflikak: yar›lma, bölünme,
ikiye ayr›lma.
Kab-› Kavseyn: iki yay mesa-
fesi, Peygamberimizin miraç-

1. Ona ve Âline yer ve gökler dolusu rahmet ve selâmlar olsun.

2. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize ö¤retti¤inden baflka bizim hiçbir bilgi-
miz yoktur. Sen her fleyi hakk›yla bilir, her ifli hikmetle yapars›n. (Bakara Suresi: 32.)

3. Allah’›m, iflaretiyle ay›n ikiye bölündü¤ü Zat hürmetine benim kalbimi ve sad›k Nur Tale-
belerinin kalplerini Kur’ân günefli mukabilinde ay gibi yap. Âmin, Âmin.



Otuz ‹kinci Söz
fiU SÖZ ÜÇ MEVKIFTIR.

Yirmi ‹kinci Sözün Sekizinci Lem’as›n› izah eden
bir zeyildir. Mevcudat-› âlem, Vahdaniyete flahadet
ettikleri elli befl lisandan—ki Katre risalesinde on-
lara iflaret edilmifl—birinci lisan›na bir tefsirdir. Ve
1@ ÉnJnó°nùnØnd *G s’pG lán¡pd'G BÉnªp¡«/a n¿Énc rƒnd ayetinin pek çok hakaik›ndan, 

temsil libas› giydirilmifl bir hakikattir.

Birinci Mevk›f
W

2@ ÉnJnó°nùnØnd *G s’pG lán¡pd'G BÉnªp¡«/a n¿Énc rƒnd
oâ«/Áo nh»/«rëoj oórªn◊rG o¬ndnh o∂r∏oŸrG o¬nd o¬nd n∂j/ôn°T n’ o√nórMnh *G s’pG n¬'dpG nB’
3

oÒ°/ünŸrG p¬r«ndpGnh lôj/ónb mAr∆nT uπoc '¤nY nƒognh oôr«nÿr G p√pón«pH oäoƒnÁ n’ w≈nM nƒognh

B‹R RAMAZAN GECES‹NDE, flu kelâm-› tevhidînin on 
bir cümlesinin her birinde birer tevhit mertebesi ve 
birer müjde bulundu¤unu ve o mertebelerden yaln›z 
4

o¬nd n∂j/ôn°T n’ ’deki manay› basit, avam›n fehmine gelecek

bir muhavere-i temsiliye ve bir münazara-i faraziye 

âlem: dünya, cihan.
avam: halk tabakas›, herkes.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
bâkî: ebedî, sonsuz.
ebed: sonsuzluk.
ebedî: sonsuz.
ezel: bafllang›c› olmama, öncesiz-
lik.
ezelî: bafllang›c› olmayan.
fehim: anlay›fl, kavray›fl.
hakaik: gerçekler, do¤rular.
hakikat: gerçek.
hamd: övme, yüceltme.
harap: yok olma, periflan.
hayat: dirilik, canl›l›k.
hay›r: sevap, iyilik.
‹lâh: tanr›, ma’bud.
izah: aç›klama.
Katre Risalesi: Risale-i Nur Külli-
yat›ndan bir eser.
kelâm-› tevhit: Allah’›n birli¤in-
den bahseden ayet ve hadisler.
lây›k: yak›fl›r, uygun.
lem’a: par›lt›.
libas: elbise.
lisan: dil.
mahsus: bir kifliye has olan.
mana: anlam.
mertebe: derece.
mevcudat-› âlem: evrendeki var-
l›klar.
mevk›f: bölüm, k›s›m, durak.
minnet: iyili¤e karfl› duyulan flü-
kür hissi.
muhavere-i temsiliye: temsili
konuflma.
mülk: sahip olunan, üzerinde ta-
sarruf hakk› bulunan fley.
münazara-i faraziye: tahminlere
ve var say›mlara dayal› tart›flma.
Rahîm: sonsuz merhamet sahibi
ve mahlûkata çok flefkat eden Al-
lah.
Rahman: rahmeti bütün herkese
yay›lan ve bütün yarat›lm›fllar›n
r›z›klar›n› ve geçim flekillerini içi-
ne alan rahmetin sahibi Allah.
Ramazan: kamerî aylar›n doku-
zuncusu ve üç aylar›n sonuncusu,
oruç ay›.
flahadet: flahitlik, iflaret.
flükür: nimet ve iyili¤in sahibini
tan›ma, ona karfl› minnet duyma.
tefsir: aç›klama, yorum.
temsil: k›yaslama tarz›nda ben-
zetme, analoji.
tevhit: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
vahdaniyet: Allah’›n birli¤i.
zeyil: ek.

1. E¤er göklerde ve yerde Allah’tan baflka ilâhlar olsayd›, ikisi de harap olup giderdi. (Enbiya
Suresi: 22.)
2. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • E¤er göklerde ve yerde Allah’tan baflka ilâhlar ol-
sayd›, ikisi de harap olup giderdi. (Enbiya Suresi: 22.)
3. Allah’tan baflka hiçbir ilâh yoktur; O birdir. Allah bir olur; orta¤› yoktur. Mülk Onundur. Ezel-
den ebede her türlü hamd ve övgü, flükür ve minnet Ona mahsustur ve Ona lây›kt›r. Hayat›
veren ve devam ettiren yine Odur. Ölümü de yaratan ve bâkî âleme alan Odur. O ezelî ve
ebedî hayat sahibidir. Her hay›r Onun elindedir; yap›lan her hayr› da kaydeder ve karfl›l›¤›n›
verir. Her fleye gücü yeter ve hiçbir fley Ona a¤›r gelmez. Dönüfl yaln›z Onad›r. (Buharî, Ezan:
155, Teheccüt: 21; Müslim, Zikir: 28, 30; Ebu Davud, Vitir: 24.)
4. Allah bir olur; orta¤› yoktur.
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tarz›nda ve lisan-› hâli, lisan-› kàl suretinde söylemifltim.
Bana hizmet eden k›ymettar kardefllerimin ve mescit ar-
kadafllar›m›n arzular› ve istemeleri üzerine, o muhavere-
yi yaz›yorum. fiöyle ki:

Bütün tabiatperest, esbapperest ve müflrik gibi umum
enva-› ehl-i flirkin ve küfrün ve dalâletin tevehhüm ettik-
leri fleriklerin nam›na bir flah›s farz ediyoruz ki; o flahs-›
farazî, mevcudat-› âlemden bir fleye rab olmak istiyor ve
hakikî malik olmak dava etmektedir.

‹flte o müddei, evvelâ mevcudat›n en küçü¤ü olan bir
zerreye rast gelir. Ona rab ve hakikî malik olmakta oldu-
¤unu, zerreye tabiat lisan›yla ve felsefe diliyle söyler.

O zerre dahi, hakikat lisan›yla ve hikmet-i Rabbanî di-
liyle der ki:

“Ben hadsiz vazifeleri görüyorum. Ayr› ayr› her mas-
nua girip iflliyorum. E¤er bütün o vezaifi bana gördüre-
cek, sende ilim ve kudret varsa; hem, benim gibi, had ve
hesaba gelmeyen zerrat, içinde beraber gezip ifl görüyo-
ruz. (HAfi‹YE) E¤er bütün emsalim o zerreleri de istihdam 
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lisan: dil.
lisan-› hâl: bir fleyin duruflu ve
görünüflü ile bir mana ifade et-
mesi; beden dili.
lisan-› kàl: söz ile anlat›lan mana.
malik: sahip.
masnu: sanatla yap›lm›fl.
masnuat: sanat eseri eflya.
mekân: yer, alan.
mescit: namaz k›l›nacak yer.
mevcudat: var olan her fley,
mahlûklar.
mevcudat-i âlem: kâinattaki var-
l›klar, evrendeki her fley.
muhavere: konuflma.
müddei: iddia sahibi, davac›.
mühr-ü vahdaniyet: Allah’›n bir-
lik mührü.
müflrik: Allah’a ortak koflan.
müteharrik: hareketli.
nam›na: ad›na.
nebatat: bitkiler.
nücum-u sevabite: duran, sabit
y›ld›zlar.
Rab: yaratan, terbiye eden, idare
eden.
Sâni: yapan, yaratan Allah.
seyyarat: gezegenler.
sikke-i samediyet: hiç bir fleye
ihtiyac› olmayan Allah’›n damga-
s›, izi.
sikke-i vahdet: birlik mührü, eti-
keti.
suret: biçim, tarz, flekil.
flah›s: kifli.
flahs-› farazî: var say›lan kifli.
flerik: ortak.
tabiat: maddî âlem.
tabiatperest: Allah’a inanmayan,
maddecilik lisan›yla tabiata yara-
t›c›l›k veren.
tarz: biçim, yöntem.
tevehhüm: vehimlenme, zannet-
me.
umum: bütün.
vahdet: Allah’›n birli¤i.
vazife: görev.
vezaif: vazifeler.
zapt: tutma, alma.
zerrat: zerreler.
zerre: maddenin en küçük parça-
s›.

arzu: istek, heves.
dalâlet: ‹man ve ‹slâmiyetten
ayr›lmak.
elhâs›l: k›sa olarak, özetle.
emsal: örnekler, benzer.
enva-i ehl-i flirk: flirk yolunda
gidenlerin çeflitleri.
esbapperest: her fleyi bir se-
bebe ba¤layarak Allah’›n her
fleyin yarat›c›s› oldu¤unu in-
kâr eden.
evvelâ: ilk önce.

farz etmek: var saymak, öyle
kabul etmek.
felsefe: madde ve hayat›
bafllang›ç ve gaye bak›m›n-
dan inceleyen ilim.
had: s›n›r.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikat: gerçek, bir fleyin as-
l› ve esas›.
hakikî: gerçek.
hafliye: dipnot.
hikmet-i Rabbanî: Cenab-›

Hakk›n terbiye ve idaresinin
gayeli ve maksatl› olmas›.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
idhal: dahil etme, içine kat-
ma.
istihdam: hizmet ettirme, ça-
l›flt›rma.
k›ymettar: de¤erli.
kudret: kuvvet, iktidar.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli-
¤ine inanmama.

HAfi‹YE: Evet, müteharrik her bir fley, zerrattan seyyarata kadar, kendi-
lerinde olan sikke-i samediyet ile vahdeti gösterdikleri gibi, harekâtlar›yla
dahi gezdikleri bütün yerleri vahdet nam›na zapt ederler; kendi malikinin
mülküne idhal ederler. Hareket etmeyen masnuat ise, nebatattan nü-
cum-u sevabite kadar birer mühr-ü vahdaniyet hükmündedirler ki, bulun-
du¤u mekân› kendi Sâniinin mektubu oldu¤unu gösterirler.

Demek, her bir nebat, her bir meyve, birer mühr-ü vahdaniyet, birer
sikke-i vahdettirler ki, mekânlar›n› ve vatanlar›n›, vahdet nam›na, Sâni’le-
rinin mektubu oldu¤unu gösterirler.

Elhâs›l, her bir fley, hareketiyle bütün eflyay› vahdet nam›na zapt eder.
Demek, bütün y›ld›zlar› elinde tutmayan, bir tek zerreye rab olamaz.



edip emir taht›na alacak bir hüküm ve iktidar sende var-
sa; hem, kemal-i intizam ile cüz oldu¤um mevcutlara, me-
selâ kandaki küreyvat-› hamraya hakikî malik ve muta-
sarr›f olabilirsen, bana rab olmak dava et, beni Cenab-›
Hak’tan baflkas›na isnat et. Yoksa sus!

“Hem, bana rab olamad›¤›n gibi, müdahale dahi ede-
mezsin. Çünkü, vezaifimizde ve harekât›m›zda o kadar
mükemmel bir intizam var ki, nihayetsiz bir hikmet ve
muhit bir ilim sahibi olmayan, bize parmak kar›flt›ramaz.
E¤er kar›flsa, kar›flt›racak. Hâlbuki, senin gibi camit, âciz
ve kör ve iki eli tesadüf ve tabiat gibi iki körün elinde
olan bir flah›s, hiçbir cihette parmak uzatamaz.”

O müddei, maddiyyunlar›n dedikleri gibi dedi ki:

“Öyle ise sen kendi kendine malik ol. Neden baflkas›-
n›n hesab›na çal›flmas›n› söylüyorsun?”

Zerre ona cevaben der:

“E¤er günefl gibi bir dima¤›m ve ziyas› gibi ihatal› bir
ilmim ve harareti gibi flümullü bir kudretim ve ziyas›nda-
ki yedi renk gibi muhit duygular›m ve gezdi¤im her yere
ve iflledi¤im her mevcuda müteveccih birer yüzüm ve ba-
kar birer gözüm ve geçer birer sözüm bulunsa idi, belki
senin gibi ahmakl›k edip, kendi kendime malik oldu¤u-
mu dava ederdim. Haydi defol git, sen benden ifl bula-
mazs›n!”

‹flte, fleriklerin vekili, zerreden me’yus olunca, kürey-
vat-› hamradan ifl bulaca¤›m diye, kandaki bir küreyvat-›
hamraya rast gelir. Ona esbap nam›na ve tabiat ve felse-
fe lisan›yla der ki: “Ben sana rab ve malikim.”

âciz: zay›f, güçsüz.
ahmak: budala.
camit: ruhsuz, cans›z.
Cenab-› Hak: Allah.
cihet: yön, sebep.
cüz: parça.
dava: söz konusu olan, iddia edi-
len.
dima¤: ak›l, fluur.
elhâs›l: netice itibar›yla, özetle.
emir taht›: emir alt›.
esbap: sebepler.
felsefe: madde ve hayat› bafllan-
g›ç ve gaye bak›m›ndan incele-
yen ilim.
hakikî: gerçek.
hararet: atefllilik, coflkunluk.
harekât: hareketler.
hafliye: dipnot.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›.
hüküm: emir, kudret.
ihata: kuflatma.
iktidar: güç yetme, kuvvet.
ilim: bilgi, marifet.
intizam: düzgün olma.
isnat: dayand›rma.
ithal: dahil etme.
kemal-i intizam: tam ve eksiksiz
düzen.
kudret: kuvvet, iktidar.
küreyvat-› hamra: kandaki alyu-
varlar.
lisan: dil.
maddiyyun: maddeciler, mater-
yalistler.
malik: sahip.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
me’yus: ümitsiz.
mekân: yer.
mevcut: var olan.
muhit: kuflatan.
mutasarr›f: kendinde kullanma
hakk› ve salâhiyeti bulunan, her
fleyin sahibi.
müdahale: kar›flma.
müddei: iddia sahibi, davac›.
mühr-ü vahdaniyet: Allah’›n bir-
li¤inin mührü.
mülk: sahip olunan, üzerinde ta-
sarruf hakk› bulunan fley.
müteharrik: hareket eden.
müteveccih: yönelik.
nam: ad, isim.
nebat: bitki.
nebatat: bitkiler.
nihayetsiz: sonsuz.
nücum-u sevabite: sabit olan y›l-
d›zlar.
Rab: yaratan, besleyen, terbiye
eden Allah.

Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
seyyarat: gezegenler.
sikke-i samediyet: her fleyin
Ona muhtaç olup, hiç bir fleye
muhtaç olmayan Allah’›n
mahlûklar üzerindeki alâme-
ti, damgas›, mührü.

sikke-i vahdet: Allah’›n birli-
¤ini gösteren mühür.
flerik: ortak.
flümul: içine alma, kaplama.
tabiat: maddî âlem.
tesadüf: rastlant›.
vahdet: birlik.
vekil: baflkas›n›n yerine ve

ad›na hareket eden, konuflan,
bakan.
vezaif: vazifeler.
zapt: idaresi alt›na tutma.
zerrat: zerreler.
zerre: maddenin en küçük
parças›, atom.
ziya: ›fl›k.
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O küreyvat-› hamra, yani yuvarlak k›rm›z› mevcut,
ona hakikat lisan›yla ve hikmet-i ‹lâhiye dili ile der: “Ben
yaln›z de¤ilim. E¤er sikkemiz ve memuriyetimiz ve niza-
mat›m›z bir olan kan ordusundaki bütün emsalime malik
olabilirsen; hem, gezdi¤imiz ve kemal-i hikmetle istih-
dam olundu¤umuz bütün hüceyrat-› bedene malik olacak
bir dakik hikmet ve azîm kudret sende varsa, göster ve
gösterebilirsen, belki senin davanda bir mana bulunabi-
lir. Hâlbuki, senin gibi sersem ve senin elindeki sa¤›r ta-
biat ve kör kuvvetle, de¤il malik olmak, belki zerre mik-
tar kar›flamazs›n. Çünkü, bizdeki intizam o kadar mü-
kemmeldir ki, ancak her fleyi görür ve iflitir ve bilir ve ya-
par bir Zat bize hükmedebilir. Öyle ise sus! Vazifem o ka-
dar mühim ve intizam o kadar mükemmeldir ki, senin
ile, senin böyle karma kar›fl›k sözlerine cevap vermeye
vaktim yok” der, onu tart eder.

Sonra, onu kand›ramad›¤› için, o müddei gider, be-
dendeki hüceyre tabir ettikleri menzilci¤e rast gelir. Fel-
sefe ve tabiat lisan›yla der: “Zerreye ve küreyvat-› ham-
raya söz anlatt›ramad›m. Belki sen sözümü anlars›n.
Çünkü, sen, gayet küçük bir menzil gibi, birkaç fleyden
yap›lm›fls›n. Öyle ise ben seni yapabilirim. Sen benim
masnuum ve hakikî mülküm ol” der.

O hüceyre ona cevaben, hikmet ve hakikat lisan›yla
der ki: “Ben, çendan küçücük bir fleyim, fakat pek büyük
vazifelerim, pek ince münasebetlerim ve bedenin bütün
hüceyrat›na ve hey’et-i mecmuas›na ba¤l› alâkalar›m var.
Ezcümle, evride ve flerayin damarlar›na ve hassase ve 
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hikmet: sebep, fayda, gaye, s›r,
incelik.
hikmet-i ‹lâhiye: Allah’›n hikme-
ti, dile¤i, gayeleri.
hüceyrat: hücreler.
hüceyrat-› beden: beden hücre-
leri.
hüceyre: hücrecik.
hükmetmek: emir ve karar ver-
mek.
intizam: düzgünlük.
istihdam: hizmet ettirme.
kemal-i hikmet: mükemmel hik-
met ve gaye.
kudret: kuvvet, iktidar.
küreyvat-› hamra: kandaki alyu-
varlar.
lisan: dil.
malik: sahip.
mana: anlam.
masnu: sanatla yap›lm›fl, eser.
memuriyet: emredileni yapma,
görev yerine getirme.
menzil: yer, konaklama yeri.
müddei: iddia sahibi, davac›.
mühim: önemli.
mükemmel: kusursuz.
mülk: sahip olunan, üzerinde ta-
sarruf hakk› bulunan fley.
münasebet: yak›nl›k, iliflki.
nizamat: nizamlar, kanunlar.
sersem: aptal, dengesiz.
sikke: mühür, damga.
flerayin: atardamarlar.
tabiat: maddî âlem, yarat›lan efl-
ya.
tabir: manas› olan söz, ifade.
vazife: görev.
Zat: azamet ve ululuk sahibi Al-
lah.
zerre: maddenin en küçük parça-
s›.

alâka: ilgi, ba¤.
azîm: büyük, yüce.
beden: vücut.
çendan: gerçi.
dakik hikmet: pek ince gaye
ve fayda.
dava: iddia edilen konu, söz
konusu.

emsal: benzer.
evride: toplardamarlar.
ezcümle: bu cümleden ola-
rak.
felsefe: madde ve hayat›
bafllang›ç ve gaye bak›m›n-
dan inceleyen ilim.
gayet: çok, son derece.

hakikî: gerçek.
hassase: hissedici duyu.
hey’et-i mecmua: bütünün
gösterdi¤i hâl ve manzara.
hikmet: her fleyin belirli ga-
yelere yönelik olarak, manal›,
faydal› ve tam yerli yerinde
olmas›.



muharrike asaplar›na ve cazibe, dafia, müvellide, musav-
vire gibi kuvvelere karfl› derin ve mükemmel vazifelerim
var. E¤er bütün bedeni, bütün damar ve asap ve kuvve-
leri teflkil ve tanzim ve istihdam edecek bir kudret ve ilim
sende varsa ve benim emsalim ve sanatça ve keyfiyetçe
birbirimizin kardefli olan bütün hüceyrat-› bedeniyeye ta-
sarruf edecek nafiz bir kudret, flamil bir hikmet sende
varsa, göster; sonra, “Ben seni yapabilirim” diye dava
et. Yoksa, haydi git! Küreyvat-› hamra bana erzak getiri-
yorlar; küreyvat-› beyza da bana hücum eden hastal›kla-
ra mukabele ediyorlar. ‹flim var, beni meflgul etme.

“Hem, senin gibi âciz, camit, sa¤›r, kör bir fley bize
hiçbir cihetle kar›flamaz. Çünkü, bizde o derece ince ve
nazik ve mükemmel bir intizam (HAfi‹YE) var ki; e¤er bize 

âb-› hayat: hayat suyu.
âciz: zay›f, güçsüz.
asap: sinirler.
beden: vücut.
beden-i insan: insan bedeni.
camit: ruhsuz, cans›z.
cazibe: çekim.
cevelân: dolafl›m.
cihet: yön.
dafia: itici, def edici.
dava: iddia edilen, söz konusu
olan.
ekalliyet: az›nl›k.
emsal: benzer.
enkaz: y›k›nt›, kal›nt›.
erzak: yiyecek, az›klar.
evride: toplardamarlar.
gayet: çok, son derece.
halk: yaratma.
hareket-i devriye: dönerek ha-
reket etme.
hafliye: dipnot.
hey’et-i mecmua: bütünlük tefl-
kil eden fleylerin tamam›.
hikmet: sebep, fayda, gaye, s›r,
incelik.
hüceyrat: hücreler.
hüceyrat-› bedeniye: bedenin
hücreleri.
hüceyre: hücrecik.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ilim: bilgi, marifet.
intizam: düzgünlük, düzen.
istihdam: hizmet ettirme.
kanun-u ‹lâhî: Allah’›n kanunu.
keyfiyet: nitelik, özellik.
kudret: kuvvet, iktidar.
kuvve: güç, yetki, yetenek.
küreyvat: küçük kürecikler.
küreyvat-› beyza: akyuvarlar.
küreyvat-› hamra: alyuvarlar.
mecra: ak›nt› yeri.
medar: sebep, vesile.
Mevlevî: Hz. Mevlâna’ya ba¤l›
olanlar, onun tarikatine mensup

olanlar.
muharrike: harekete geçirici.
mukabele: karfl›l›k verme.
muntazam: düzenli, düzgün.
musavvire: flekil ve suret ve-
ren.
müdafaa: savunma.
müvellide: meydana getiren.
nafiz: nüfuzlu, tesirli.
nam›na: ismine.
nazik: narin, ince.

nispeten: k›yaslayarak.
ree: akci¤er.
safî: temiz.
Sâni-i Hakîm: her fleyi hik-
metle ve sanatl› yaratan Al-
lah.
sür’atli: h›zl›.
flamil: içine alan, kaplayan.
flerayin: atardamarlar.
tabir: manas› olan söz, ifade.
tahribat: tahripler, y›k›mlar.

tanzim: düzenleme.

tasarruf: kullanma, kullan›m
hakk›.

teflkil: meydana getirme, fle-
killendirme.

vazife: görev.

vazife-i umumîye: umumî
görev.

vaziyet-i acibe: acip ve flafl›r-
t›c› hâl, dikkat çekici.
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HAfi‹YE: Sâni-i Hakîm beden-i insan› gayet muntazam bir flehir hük-
münde halk etmifltir. Damarlar›n bir k›sm›, telgraf ve telefon vazifesini gö-
rür; bir k›sm› da, çeflmelerin borular› hükmünde, âb-› hayat olan kan›n
cevelân›na medard›rlar.

Kan ise, içinde iki k›s›m küreyvat halk edilmifl. Bir k›sm› küreyvat-›
hamra tabir edilir ki, bedenin hüceyrelerine erzak da¤›t›yor ve bir kanun-
u ‹lâhî ile hüceyrelere erzak yetifltiriyor—tüccar ve erzak memurlar› gibi.
Di¤er k›sm› küreyvat-› beyzad›rlar ki, ötekilere nispeten ekalliyettedirler.
Vazifeleri, hastal›k gibi düflmanlara karfl› asker gibi müdafaad›r ki, ne va-
kit müdafaaya girseler, Mevlevî gibi iki hareket-i devriye ile, sür’atli bir va-
ziyet-i acibe al›rlar.

Kan›n hey’et-i mecmuas› ise, iki vazife-i umumiyesi var. Biri bedende-
ki hüceyrat›n tahribat›n› tamir etmek; di¤eri hüceyrat›n enkazlar›n› topla-
y›p, bedeni temizlemektir. Evride ve flerayin nam›nda iki k›s›m damarlar
var ki; biri safî kan› getirir, da¤›t›r, safî kan›n mecralar›d›r. Di¤er k›sm›, en-
kaz› toplayan bulan›k kan›n mecras›d›r ki, flu ikinci ise, kan›, “ree” deni-
len nefesin geldi¤i yere getirirler. æ



hükmeden bir Hakîm-i Mutlak ve Kadîr-i Mutlak ve
Alîm-i Mutlak olmazsa, intizam›m›z bozulur, nizam›m›z
kar›fl›r.”

Sonra o müddei onda da me’yus oldu. Bir insan›n be-
denine rast gelir. Yine kör tabiat ve serseri felsefe lisan›
ile tabiiyyunun dedikleri gibi, der ki: “Sen benimsin, se-
ni yapan benim. Veya sende hissem var.”

Cevaben, o beden-i insanî, hakikat ve hikmet diliyle
ve intizam›n›n lisan-› hâliyle der ki:
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halk: yaratma.
ham›z-› karbon: karbondioksit.
hararet: s›cakl›k, atefl.
hararet-i gariziye: vücut ›s›s›.
hâs›l: ortaya ç›kma.
havaî: havada olan.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›.
hisse: pay.
hükmeden: emri alt›nda bulun-
duran.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ihtirak: yanma.
imtizac-› kimyeviye: kimyevî bi-
leflim.
imtizaç: uyum, uyuflma, bileflik
hâline gelme.
ink›lâp: de¤iflim, dönüflüm, de-
¤ifltirme, dönüfltürme.
intizam: düzgünlük, nizam.
ifl’al: yakma, alevlendirme, tutufl-
turma, parlatma.
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t ve
flarta tâbi olmaks›z›n her fleye
gücü yeten Allah.
kanun-u ‹lâhî: Allah’›n kanunu.
kanun-u mukarrere: yerleflmifl
kanun.
kehribar: tesbih, a¤›zl›k vs. gibi
eflyalar yap›lan ve bir yere h›zl›ca
sürtüldü¤ünde hafif cisimleri ken-
dine çeken fosilleflmifl reçine.
lisan: dil.
lisan-› hâl: tav›r ve davran›fllar,
vücut dili.
me’yus: ümitsiz.
mu’cizat-› kudret-i ‹lâhiye: Al-
lah’›n kudretinin mu’cizeleri.
muallâk: boflta.
müddei: iddia sahibi, davac›.
münasebet-i fledide: fliddetli ilgi.
müvellidülhumuza: oksijen.
nâr-› hayat: beden s›cakl›¤›, ha-
yat atefli.
nev: çeflit.
nizam: düzen, tertip.
noksan: eksik.
safî: temiz.
Sâni-i Hakîm: her fleyi sanatl› ve
hikmetli yaratan Allah.
semli: zehirli.
s›r: gizli fley, giz.
tabiat: maddî âlem ve içindekiler.
tabiiyyun: tabiata tapanlar, tabi-
atperestler.
tabir: manas› olan söz, ifade.
tasfiye: temizleme.
telvis: kirletme.
temin: sa¤lama.
tevlit: do¤urma.
unsur: esas, kök.
unsur-u kesif: kat› fleyler, yo¤un
elementler.
zerre: maddenin en küçük parça-
s›.

âb-› hayat: hayat suyu.
Alîm-i Mutlak: sonsuz ve s›-
n›rs›z ilim sahibi Allah.
aflk-› kimyevî: kimyasal çe-
kim gücü.
azot: havada bulunan renksiz
bir gaz.
beden-i insan: insan bedeni.

binaen: -den dolay›.
cevaben: cevap olarak.
dahil: içeri.
felsefe: madde ve hayat›
bafllang›ç ve gaye bak›m›n-
dan inceleyen ilim.
fen: tecrübî, ispatla meydana
gelmifl ilimlere verilen genel

ad.
fennen sabit: bilgiyle kan›tla-
nan.
fenn-i kimya: kimya ilmi.
hakikat: gerçek.
Hakîm-i Mutlak: sonsuz hik-
met sahibi ve her fleyi gayeli
ve faydal› yaratan Allah.

1. Sanat›nda ak›llar›n hayrete düfltü¤ü Allah, her türlü kusur ve noksandan uzakt›r.

Sâni-i Hakîm, havada iki unsur halk etmifltir: biri azot, biri müvellidül-
humuza. Müvellidülhumuza ise, nefes içinde kana temas etti¤i vakit, ka-
n› telvis eden karbon unsur-u kesifini kehribar gibi kendine çeker. ‹kisi im-
tizaç eder, buharî ham›z-› karbon denilen (semli havaî) bir maddeye ink›-
lâp ettirir; hem hararet-i gariziyeyi temin eder, hem kan› tasfiye eder.
Çünkü, Sâni-i Hakîm, fenn-i kimyada aflk-› kimyevî tabir edilen bir mü-
nasebet-i fledideyi müvellidülhumuza ile karbona vermifl ki; o iki unsur
birbirine yak›n oldu¤u vakit, o kanun-u ‹lâhî ile, o iki unsur imtizaç eder-
ler. Fennen sabittir ki, imtizaçtan hararet hâs›l olur. Çünkü, imtizaç, bir
nevi ihtirakt›r. fiu s›rr›n hikmeti fludur ki:

O iki unsurun, her birisinin zerrelerinin ayr› ayr› hareketleri var. ‹mti-
zaç vaktinde her iki zerre, yani onun zerresi, bunun zerresiyle imtizaç
eder; bir tek hareketle hareket eder. Bir hareket muallâk kal›r. Çünkü, im-
tizaçtan evvel iki hareket idi; flimdi, iki zerre bir oldu. Her iki zerre, bir
zerre hükmünde bir hareket ald›. Di¤er hareket, Sâni-i Hakîm’in bir ka-
nunu ile, hararete ink›lâp eder. Zaten, “Hareket, harareti tevlit eder” bir
kanun-u mukarreredir.

‹flte bu s›rra binaen, beden-i insaniyedeki hararet-i gariziye, bu imti-
zac-› kimyeviye ile temin edildi¤i gibi; kandaki karbon al›nd›¤› için, kan
dahi safî olur. ‹flte, nefes dahile girdi¤i vakit, vücudun hem âb-› hayat›n›
temizliyor, hem nâr-› hayat› ifl’al ediyor. Ç›kt›¤› vakit, a¤›zda, mu’cizat-›
kudret-i ‹lâhiye olan kelime meyvelerini veriyor.
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“E¤er bütün emsalim ve yüzümüzdeki sikke-i kudret
ve turra-i f›trat bir olan bütün insanlar›n bedenlerine ha-
kikî mutasarr›f olacak olan bir kudret ve ilim sende var-
sa, hem sudan ve havadan tut, tâ nebatat ve hayvanata
kadar benim erzak›m›n mahzenlerine malik olacak bir
servetin ve bir hâkimiyetin varsa, hem ben k›l›f oldu¤um
gayet genifl ve yüksek olan ruh, kalp, ak›l gibi letaif-i ma-
neviyeyi benim gibi dar, süflî bir zarfta yerlefltirerek, ke-
mal-i hikmetle istihdam edip ibadet ettirecek, sende böy-
le nihayetsiz bir kudret, hadsiz bir hikmet varsa, göster.
Sonra ‘Ben seni yapt›m’ de. Yoksa, sus!

“Hem, bendeki intizam-› ekmelin flahadetiyle ve yü-
zümdeki sikke-i vahdetin delâletiyle, benim Sâniim her
fleye kadîr, her fleye alîm, her fleyi görür ve her fleyi ifli-
tir bir Zatt›r. Senin gibi sersem âcizin parma¤› Onun sa-
nat›na kar›flamaz, zerre miktar müdahale edemez.”

O fleriklerin vekili, bedende dahi parmak kar›flt›racak
yer bulamaz. Gider, insan›n nev’ine rast gelir. Kalbinden
der ki: “Belki bu da¤›n›k, karma kar›fl›k olan cemaat için-
de, fleytan onlar›n ef’al-i ihtiyariye ve içtimaiyelerine ka-
r›flt›¤› gibi, belki ben de ahval-i vücudiye ve f›triyelerine
kar›flabilece¤im ve parmak kar›flt›racak bir yer bulaca-
¤›m. Ve onda bir yer bulup, beni tart eden bedene ve be-
den hüceyresine hükmümü icra ederim.”

Onun için, beflerin nev’ine yine sa¤›r tabiat ve sersem
felsefe lisan›yla der ki: “Siz çok kar›fl›k bir fley görünü-
yorsunuz. Ben size rab ve malikim. Veyahut hissedar›m”
der.

âciz: zay›f, güçsüz.
ahval-i vücudiye ve f›trîye: vü-
cuda ve yarat›l›fla dair hâller.
Alîm: her fleyi hakk›yla bilen Al-
lah.
befler: insanl›k.
cemaat: topluluk.
delâlet: alâmet, iflaret, delil olma.
ef’al-i ihtiyariye ve içtimaiye:
kiflinin ve toplumun kendi irade-
leriyle yapt›¤› ifller.
emsal: benzerler.
erzak: yiyecek, az›klar, r›z›klar.
felsefe: madde ve hayat› bafllan-
g›ç ve gaye bak›m›ndan incele-
yen ilim.
gayet: çok, son derece.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikî: gerçek.
hâkimiyet: hâkim olma hâli, hük-
medifl.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›.
hissedar: hisse sahibi, ortak.
hüceyre: hücrecik.
hüküm: emir, karar.
ibadet: Allah’a karfl› kulluk vazi-
fesini yapma.
icra: uygulatma.
intizam-› ekmel: son derece mü-
kemmel intizam, düzgünlük, dü-
zen, düzenlilik.
istihdam: hizmet ettirme.
kadir: kudret sahibi olan ve her
fleye gücü yeten Allah.
kemal-i hikmet: mükemmel hik-
met ve gaye.
k›l›f: mahfaza.
kudret: kuvvet, iktidar.
letaif-i manevîye: manevî duy-
gular.
lisan: dil.
mahzen: içinde eflya saklanacak
yer, depo.
malik: sahip.
mutasarr›f: tasarruf sahibi olan,
kullan›m hakk› olan.
müdahale: kar›flma.
nebatat: bitkiler.
nev’: çeflit, tür.
nihayetsiz: sonsuz.
Rab: yaratan, ihtiyaçlar› gideren,

idare ve terbiye eden Allah.
ruh: can.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
sersem: aptal, dengesiz.
servet: zenginlik.
sikke-i kudret: kuvvet, güç
mührü.

sikke-i vahdet: birlik mührü.
süflî: afla¤›, baya¤›.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
flerik: ortak.
fleytan: sapk›n, iblis.
tabiat: maddî âlem ve içinde-
ki her fley.
tart eden: kovan, ç›karan.

turra-i f›trat: yarat›l›fl mührü.

vekil: bakan.

zarf: kap.

Zat: azamet ve ululuk sahibi
Allah.

zerre: maddenin en küçük
parças›, molekül, atom.
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O vakit, nev-i insan, hak ve hakikat lisan›yla, hikmet
ve intizam›n diliyle der ki:

“E¤er bütün küre-i arza giydirilen ve nev’imiz gibi bü-
tün hayvanat ve nebatat›n yüz binler enva›ndan rengâ-
renk atk› ve iplerden kemal-i hikmetle dokunan ve diki-
len gömle¤i ve yeryüzüne serilen ve yüz binler zîhayat
enva›ndan nesç olunan ve gayet nak›fll› bir surette icat
edilen haliçeyi yapacak ve her vakit kemal-i hikmetle
tecdit edip tazelendirecek bir kudret ve hikmet sende
varsa; hem, e¤er biz meyve oldu¤umuz küre-i arza ve çe-
kirdek oldu¤umuz âlemde tasarruf edecek ve hayat›m›za
lâz›m maddeleri mizan-› hikmetle aktâr-› âlemden bize
gönderecek bir muhit kudret ve flamil bir hikmet sende
varsa; ve yüzümüzdeki sikke-i kudret bir olan bütün git-
mifl ve gelecek emsalimizi icat edecek bir iktidar sende
varsa, belki bana rububiyet dava edebilirsin. Yoksa, hay-
di sus! Benim nev’imdeki karma kar›fl›kl›¤a bak›p, ‘Par-
mak kar›flt›rabilirim’ deme. Çünkü intizam mükemmel-
dir. O karma kar›fl›k zannetti¤in vaziyetler, kudretin ka-
der kitab›na göre kemal-i intizamla bir istinsaht›r. Çünkü,
bizden çok afla¤› olan ve bizim taht-› nezaretimizde bulu-
nan hayvanat ve nebatat›n kemal-i intizamlar› gösteriyor
ki, bizdeki kar›fl›kl›klar bir nevi kitabettir.

“Hiç mümkün müdür ki, bir haliçenin her taraf›na ya-
y›lan bir atk› ipini sanatkârâne yerlefltiren, haliçenin us-
tas›ndan baflkas› olsun? Hem, bir meyvenin mucidi, a¤a-
c›n›n mucidinden baflkas› olsun? Hem, çekirde¤i icat
eden, çekirdekli cismin sâniinden baflkas› olsun?
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istinsah: örne¤ini ç›karma, ço-
¤altma
kader: Cenab-› hakk›n meydana
gelecek hâdiseleri olmadan önce
takdir etmesi, plânlamas›.
kemal-i hikmet: mükemmel hik-
met ve gaye.
kemal-i intizam: tam ve eksiksiz
düzen.
kitabet: yazma.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
küre-i arz: dünya, yer küre.
lisan: dil.
mizan-› hikmet: hikmet terazisi.
mucit: icat eden, meydana geti-
ren, yaratan.
muhit kudret: her fleyi kaplayan
güç, ihata eden kuvvet.
mükemmel: tamam, olgun.
nak›fl: süs.
nebatat: bitkiler.
nesç: dokuma.
nev’: cins, tür, çeflit.
nev-i insan: insan nev’i.
rububiyet: rabl›k; Allah’›n her bir
varl›¤a muhtaç oldu¤u fleyleri
vermesi, onlar› terbiye edip idare
ve hâkimiyeti alt›nda bulundur-
mas›.
sanatkârâne: bir sanatkâra yak›-
flacak flekilde.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
sikke-i kudret: kuvvet, güç müh-
rü.
suret: biçim, tarz, flekil.
flamil: kaplayan, kuflatan.
taht-› nezaret: gözetim alt›.
tasarruf: güzel idare etme, kulla-
n›m hakk›.
tecdit: yenilenme.
vaziyet: durum, hâl.
zîhayat: hayat sahibi, canl›.

aktâr-› âlem: âlemin her ta-
raf›.
âlem: dünya, cihan.
emsal: örnekler, benzerler.
enva: çeflitler, türler.
gayet: çok, son derece.
hak: do¤ru.
hakikat: gerçek.

haliçe: ince dokunmufl küçük
hal›.
hayvanat: hayvanlar.
hikmet: her fleyin belirli ga-
yelere yönelik olarak, manal›,
faydal› ve tam yerli yerinde
olmas›.
hikmet: her fleyin belirli ga-

yelere yönelik olarak, manal›,
faydal› ve tam yerli yerinde
olmas›.
icat: meydana getirme, yap-
ma.
iktidar: güç yetirme.
intizam: düzgünlük, düzen,
düzenlilik.



“Hem gözün kördür; yüzümdeki mu’cizat-› kudreti,
mahiyetimizdeki havarik-› f›trat› görmüyorsun. E¤er gör-
sen, anlars›n ki, benim Sâniim öyle bir Zatt›r ki, hiçbir
fley Ondan gizlenemez, hiçbir fley Ona nazlan›p a¤›r ge-
lemez. Y›ld›zlar, zerreler kadar Ona kolay gelir. Bir baha-
r› bir çiçek kadar sühuletle icat eder. Koca kâinat›n fih-
ristesini kemal-i intizamla benim mahiyetimde derç eden
bir Zatt›r. Böyle bir Zat›n sanat›na senin gibi camit, âciz
ve kör, sa¤›r, parmak kar›flt›rabilir mi? Öyle ise sus, de-
fol git!” der, onu tart eder.

Sonra, o müddei gider, zeminin yüzüne serilen genifl
haliçeye ve zemine giydirilen gayet müzeyyen ve münak-
kafl gömle¤e esbap nam›na ve tabiat lisan›yla ve felsefe
diliyle der ki: “Sende tasarruf edebilirim ve sana malikim
veya sende hissem var” diye dava eder.

O vakit, o gömlek, (HAfi‹YE) o haliçe, hak ve hakikat na-
m›na, lisan-› hikmetle o müddeiye der ki:

“E¤er seneler, karnlar adedince yere giydirilip, sonra
intizam ile ç›kar›l›p geçmifl zaman›n ipine as›lan ve yeni-
den giydirilecek ve kemal-i intizam ile kader dairesinde
programlar› ve biçimleri çizilen ve tayin olunan ve gele-
cek zaman›n fleridine tak›lan ve intizaml› ve hikmetli,
ayr› ayr› nak›fllar› bulunan bütün gömlekleri, haliçeleri
dokuyacak, icat edecek kudret ve sanat sende varsa, 

âciz: zay›f, güçsüz.
camit: ruhsuz, cans›z.
cilve-i esma: Allah’›n isimlerinin
tecellileri, yans›malar›.
daire: saha, alan.
derç: koyma, yerlefltirme.
esbap: sebepler.
felsefe: madde ve hayat› bafllan-
g›ç ve gaye bak›m›ndan incele-
yen ilim.
fihriste: içinde bulunanlar› göste-
ren liste.
gayet: çok, son derece.
hak: do¤ru.
hakikat: gerçek.
haliçe: ince dokunmufl küçük ha-
l›.
hafliye: dipnot, aç›klay›c› not.
havarik-i f›trat: yarat›l›fl harika-
lar›.
hayattar: canl›, yaflayan.
hisse: pay.
icat: yoktan yaratma, meydana
getirme.
ihtizaz: titreflim, sars›nt›, flevk ile
hareket.
intizam: düzgünlük, düzen.
kader: Cenab-› Hakk›n meydana
gelecek hâdiseleri olmadan önce
takdir etmesi, plânlamas›.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
karn: yüzy›l, as›r.
kemal-i hikmet: mükemmel hik-
met ve gaye.
kemal-i intizam: tam ve eksiksiz
düzen.
kudret: kuvvet, iktidar.
lisan: dil.
lisan-› hikmet: yarat›l›fl gayesine
uygun bir dil ile.
mahiyet: nitelik, bir fleyin iç yü-
zü.
malik: sahip.
mu’cizat-i kudret: kudret mu’ci-
zeleri, ‹lâhî gücün harikalar›.
muhtelif: çeflitli.

müddei: iddia sahibi, davac›.
münakkafl: nak›fll›, ifllemeli.
müzeyyen: ziynetlendirilmifl,
süslenmifl.
nak›fl: süs.
nessaç: dokumac›.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.

sühulet: kolayl›k.
tabiat: maddî âlem ve içinde-
kiler.
tart etmek: kovmak, uzak-
laflt›rmak.
tasarruf: yönetme, kullan›m
hakk›.
tayin olunan: belirlenen.

tebeddül: baflkalaflma, de¤ifl-
me.
vakit: zaman.
Zat: azamet ve ululuk sahibi
Allah.
zemin: yeryüzü.
zerre: maddenin en küçük
parças›.
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HAfi‹YE: Fakat flu haliçe hem hayattard›r, hem intizaml› bir ihtizazdad›r.
Her vakit, nak›fllar› kemal-i hikmet ve intizam ile tebeddül eder—tâ ki,
Nessac›n›n muhtelif cilve-i esmas›n› ayr› ayr› göstersin.



hem hilkat-i arzdan tâ harab-› arza kadar, belki ezelden
ebede kadar ulaflacak hikmetli, kudretli iki manevî elin
varsa ve bütün atk›lar›mdaki bütün fertleri icat edecek
kemal-i intizam ve hikmetle tamir ve tecdit edecek sen-
de bir iktidar ve hikmet varsa, hem bizim modelimiz ve
bizi giyen ve bizi kendine peçe ve çarflaf yapan küre-i ar-
z› elinde tutup mucit olabilirsen, bana rububiyet dava et.
Yoksa, haydi d›flar›ya! Bu yerde yer bulamazs›n.

“Hem bizde öyle bir sikke-i vahdet ve öyle bir turra-i
ehadiyet vard›r ki, bütün kâinat kabza-i tasarrufunda ol-
mayan ve bütün eflyay› bütün fluunat›yla birden görme-
yen ve nihayetsiz iflleri beraber yapamayan ve her yerde
hâz›r ve naz›r bulunmayan ve mekândan münezzeh ol-
mayan ve nihayetsiz hikmet ve ilim ve kudrete malik ol-
mayan, bize sahip olamaz ve müdahale edemez.”

Sonra o müddei gider, “Belki küre-i arz› kand›r›p, ora-
da bir yer bulurum” der. Gider, küre-i arza, (HAfi‹YE) yine
esbap nam›na ve tabiat lisan›yla der ki: “Böyle serseri
gezdi¤inden, sahipsiz oldu¤unu gösteriyorsun. Öyle ise
sen benim olabilirsin.”
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iktidar: güç, kuvvet.
ilim: bilgi, marifet.
kabza-i tasarruf: tasarrufu alt›n-
da olma, yönetimin güçlü eli.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kemal-i intizam: tam ve eksiksiz
düzen.
kudret: kuvvet iktidar.
küre-i arz: dünya, yer küre.
küreyvat-› hamra: alyuvarlar.
lisan: dil.
ma¤lûp etme: yenme.
malik: sahip.
manevî: maddî olmayan.
mekân: yer.
mucit: icat eden, meydana geti-
ren.
müdahale: kar›flma.
müddei: iddia sahibi, davac›.
münezzeh: uzak, berî.
nam: ad, isim.
naz›r: gözeten.
nev-i insan: insan nev’i, insan tü-
rü.
nihayetsiz: sonsuz.
peçe: yüz örtüsü.
rububiyet: rabl›k; Allah’›n her bir
varl›¤a muhtaç oldu¤u fleyleri
vermesi, onlar› terbiye edip idare
ve hâkimiyeti alt›nda bulundur-
mas›.
sikke-i vahdet: birlik mührü.
fluunat: hâller, ifller, özellikler.
tabiat: maddî âlem ve içindekiler.
tecdit: yenilenme.
turra-i ehadiyet: ehadiyet turra-
s›, tek ve bir olufl mührü; Allah’›n
her bir eserindeki birlik yans›ma-
s›, her bir fleye bir çok isimlerinin
görünüp belirmesi, her varl›kla bi-
re bir ilgilenmesi gerçe¤i..
zapt: idaresi alt›na alma.
zerre: maddenin en küçük parça-
s›.
zîhayat: hayat sahibi.

arz: yer, dünya.
beden-i insan: insan bedeni.
çarflaf: kad›nlar›n üzerlerine
ald›¤› genifl örtü.
ebed: sonsuzluk.
elhâs›l: netice itibar›yla, so-
nuç olarak.
enva: çeflitler.

esbap: sebepler.
ezel: bafllang›c› olmayan geç-
mifl zaman, öncesizlik.
fert: kifli.
harab-› arz: dünyan›n y›k›l›fl›.
hafliye: dipnot.
havale: gönderme, sevk.
hikmet: her fleyin belirli ga-

yelere yönelik olarak, manal›,
faydal› ve tam yerli yerinde
olmas›.
hilkat-i arz: dünyan›n yarat›l-
mas›.
hüceyre: hücrecik.
icat: yoktan var etme, yarat-
ma.

HAfi‹YE: Elhâs›l: Zerre, o müddeiyi küreyvat-› hamraya havale eder;
küreyvat-› hamra onu hüceyreye, hüceyre dahi beden-i insana, beden-i
insan ise nev-i insana, nev-i insan onu zîhayat enva›ndan dokunan arz›n
gömle¤ine, arz›n gömle¤i dahi küre-i arza, küre-i arz onu günefle, günefl
ise bütün y›ld›zlara havale eder.

Her biri der: “Git, benden yukar›dakini zapt edebilirsen, sonra gel be-
nim zapt›ma çal›fl. E¤er onu ma¤lûp etmezsen, beni ele geçiremezsin.”

Demek, bütün y›ld›zlara sözünü geçiremeyen, bir tek zerreye rububiye-
tini dinletemez.



O vakit, küre-i arz, hak nam›na ve hakikat diliyle, gök
gürültüsü gibi bir seda ile ona der ki:

“Halt etme! Ben nas›l serseri, sahipsiz olabilirim? Be-
nim elbisemi ve elbisemin içindeki en küçük bir noktay›,
bir ipi intizams›z bulmufl musun ve hikmetsiz ve sanats›z
görmüfl müsün ki, bana sahipsiz, serseri dersin? E¤er
hareket-i seneviyem ile takriben yirmi befl bin senelik (HA-

fi‹YE) bir mesafede, bir senede gezdi¤im ve kemal-i mizan
ve hikmetle vazife-i hizmetimi gördü¤üm daire-i azîmeye
hakikî malik olabilirsen; ve kardefllerim ve benim gibi va-
zifedar olan on seyyareye ve gezdikleri bütün dairelere
ve bizim imam›m›z ve biz onunla ba¤l› ve cazibe-i rah-
metle ona tak›l› oldu¤umuz günefli icat edip yerlefltirecek
ve sapan tafl› gibi beni ve seyyarat y›ld›zlar› ona ba¤laya-
cak ve kemal-i intizam ve hikmetle döndürüp istihdam
edecek bir nihayetsiz hikmet ve nihayetsiz kudret sende
varsa, bana rububiyet dava et. Yoksa, haydi Cehennem
ol, git! Benim iflim var; vazifeme gidiyorum.

“Hem bizlerdeki haflmetli intizamat ve dehfletli hare-
kât ve hikmetli teshirat gösteriyor ki, bizim ustam›z öyle
bir Zatt›r ki, bütün mevcudat, zerrelerden y›ld›zlara ve
günefllere kadar emirber nefer hükmünde Ona mutî ve
musahhard›rlar. Bir a¤ac› meyveleriyle tanzim ve tezyin
etti¤i gibi, kolayca günefli seyyaratla tanzim eder bir Ha-
kîm-i Zülcelâl ve Hâkim-i Mutlak’t›r.”

cazibe-i rahmet: rahmet cazibe-
si, ‹lâhî merhametin çekicili¤i.
daire: alan, saha.
daire-i azîm: genifl ve büyük da-
ire.
dehfletli: korkutucu.
emirber: emir eri.
hak: do¤ru.
hakikat: gerçek.
hakikî: gerçek.
Hâkim-i Mutlak: hiçbir flekilde
hâkimiyetine s›n›r konmayan
tam hüküm sahibi Allah.
Hakîm-i Zülcelâl: her fleyi gaye
ve faydalar gözeterek yaratan
sonsuz celâl sahibi Allah.
halt: münasebetsiz söz söyleme,
kar›flt›rma.
harekât: hareketler.
hareket-i seneviye: y›ll›k hare-
ket.
hafliye: dipnot.
haflmet: ihtiflam, heybet, gör-
kem.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›.
hükmünde: yerinde, de¤erinde.
icat: yoktan var etme, ibda.
imam: kendisine uyulan delil, ön-
de ve ileride olan, günefl.
intizam: düzgünlük, nizam.
intizamat: tertipler, düzenleme-
ler.
intizamat: tertipler, düzenler.
istihdam: hizmet ettirme.
kemal-i intizam: tam ve eksiksiz
düzen.
kemal-i mizan: tam, mükemmel
ölçü.
kudret: kuvvet, iktidar.
küre-i arz: dünya, yer küre.
malik: sahip.
mesafe: yol, uzakl›k.
mevcudat: var olan her fley,
mahlûklar.
musahhar: emir alt›na giren.
mutî: itaat eden.

nefer: er, rütbesiz asker.
nihayetsiz: sonsuz.
n›sf-› kutr: yar›çap.
rububiyet: rabl›k; Allah’›n her
bir varl›¤a muhtaç oldu¤u
fleyleri vermesi, onlar› terbiye
edip idare ve hâkimiyeti al-
t›nda bulundurmas›.

seda: ses.
seyyarat: gezegenler.
seyyare: gezegen, y›ld›z.
takriben: yaklafl›k olarak.
tanzim: düzenleme.
teshirat: itaat ettirmeler.
tezyin: süsleme, ziynetlendir-
me.

vazife: görev.
vazifedar: vazifeli.
vazife-i hizmet: hizmet göre-
vi.
Zat: azamet ve ululuk sahibi
Allah.
zerre: maddenin en küçük
parças›.
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HAfi‹YE: Bir dairenin takriben n›sf-› kutru yüz seksen milyon kilometre
olsa, o daire—kendisi—takriben yirmi befl bin senelik mesafe olur.



Sonra, o müddei, yerde yer bulamad›¤› için, gider gü-
nefle kalbinden der ki: “Bu çok büyük bir fleydir. Belki
içinde bir delik bulup, bir yol açar›m, yeri de musahhar
ederim.” Günefle flirk nam›na ve fleytanlaflm›fl felsefe li-
san›yla, Mecusîlerin dedikleri gibi der ki:

“Sen bir sultans›n. Kendi kendine maliksin, istedi¤in
gibi tasarruf edersin.”

Günefl ise, hak nam›na ve hakikat lisan›yla ve hik-
met-i ‹lâhiye diliyle ona der:

“Hâflâ, yüz bin defa hâflâ ve kellâ! Ben musahhar bir
memurum. Seyyidimin misafirhanesinde bir mumdar›m.
Bir sine¤e, belki bir sine¤in kanad›na dahi hakikî malik
olamam. Çünkü sine¤in vücudunda öyle manevî cevher-
ler ve göz, kulak gibi antika sanatlar var ki, benim dük-
kân›mda yok, daire-i iktidar›m›n haricindedir” der, müd-
deiyi tekdir eder.

Sonra, o müddei döner, firavunlaflm›fl felsefe lisan›yla
der ki:

“Madem kendine malik ve sahip de¤ilsin, bir hizmet-
kârs›n; esbap nam›na benimsin” der.

O vakit günefl, hak ve hakikat nam›na ve ubudiyet li-
san›yla der ki:

“Ben öyle birinin olabilirim ki, bütün emsalim olan ul-
vî y›ld›zlar› icat eden ve semavat›nda kemal-i hikmetle
yerlefltiren ve kemal-i haflmetle döndüren ve kemal-i ziy-
netle süslendiren bir Zat olabilir.”
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büyüklük ve heybet.
kemal-i hikmet: mükemmel hik-
met ve gaye.
kemal-i ziynet: mükemmel bir
süsleme.
lisan: dil.
malik: sahip.
manevî: manaya ait.
Mecusî: atefle tapan.
memur: görevli.
misafirhane: geçici konaklanan
yer, konuk evi.
mumdar: ayd›nlatan.
musahhar: emir alt›na giren.
müddei: iddia sahibi, davac›.
nam›na: ad›na, ismine.
semavat: semalar, gökler.
seyyid: efendi.
sultan: hükümdar.
fleytan: iblis, sapk›n.
flirk: Allah’a ortak koflma.
tasarruf: yönetme, kullan›m hak-
k›.
tektir: azarlama.
ubudiyet: kulluk.
ulvî: yüksek, yüce.
Zat: azamet ve ululuk sahibi Al-
lah.

antika: k›ymetli, de¤erli.
cevher: öz, can.
daire-i iktidar: güç, kuvvet
dairesi, sahas›.
emsal: benzerler.
esbap: sebepler.
felsefe: madde ve hayat›
bafllang›ç ve gaye bak›m›n-

dan inceleyen ilim.
firavun: imans›z, kâfir, azg›n.
hak: do¤ru.
hakikat: gerçek.
hakikî: gerçek, as›l.
haricinde: d›fl›nda.
hâflâ: asla.
hikmet-i ‹lâhiye: Allah’›n hik-

meti, Allah’›n yaratmada bir
gaye ve fayda gözetmesi, her
fleyi bir sebebe ba¤lamas›.
hizmetkâr: hizmetçi.
icat: yoktan var etme, mey-
dana ç›karma.
kellâ: hiç bir zaman, kat’iyen.
kemal-i haflmet: mükemmel



Sonra, o müddei, kalbinden der ki: “Y›ld›zlar çok ka-
labal›kt›rlar. Hem da¤›n›k, karma kar›fl›k görünüyorlar.
Belki onlar›n içinde, müvekkillerim nam›na bir fley kaza-
n›r›m” der, onlar›n içine girer. Onlara esbap nam›na, fle-
rikleri hesab›na ve tu¤yan etmifl felsefe lisan›yla, nücum-
perest olan Sabiiyyunlar›n dedikleri gibi der ki:

“Sizler, pek çok da¤›n›k oldu¤unuzdan, ayr› ayr› hâ-
kimlerin taht-› hükmünde bulunuyorsunuz.”

O vakit, y›ld›zlar nam›na bir y›ld›z der ki:

“Ne kadar sersem, ak›ls›z ve ahmak ve gözsüzsün ki,
bizim yüzümüzdeki sikke-i vahdeti ve turra-i ehadiyeti
görmüyorsun, anlam›yorsun. Ve bizim nizamat-› âliyemi-
zi ve kavanin-i ubudiyetimizi bilmiyorsun. Bizi intizams›z
zannediyorsun.

“Bizler öyle bir Zat›n sanat›y›z ve hizmetkârlar›y›z ki,
bizim denizimiz olan semavat› ve fleceremiz olan kâinat›
ve mesiregâh›m›z olan nihayetsiz feza-i âlemi kabza-i ta-
sarrufunda tutan bir Vahid-i Ehad’dir. Bizler, donanma
elektrik lâmbalar› gibi, Onun kemal-i rububiyetini göste-
ren nuranî flahitleriz ve saltanat-› rububiyetini ilân eden
›fl›kl› bürhanlar›z. Her bir taifemiz, Onun daire-i saltana-
t›nda, ulvî, süflî, dünyevî, berzahî, uhrevî menzillerde
haflmet-i saltanat›n› gösteren ve ziya veren nuranî hiz-
metkârlar›z.

“Evet, her birimiz kudret-i Vahid-i Ehad’in birer mu’ci-
zesi ve flecere-i hilkatin birer muntazam meyvesi ve vah-
daniyetin birer münevver bürhan› ve melâikelerin birer 

ahmak: ak›ls›z.
berzahî: kabir hayat›yla ilgili.
bürhan: delil, hüccet, ispat arac›.
daire-i saltanat: sultanl›k dairesi.
dünyevî: dünyaya ait.
esbap: sebepler.
felsefe: madde ve hayat› bafllan-
g›ç ve gaye bak›m›ndan incele-
yen ilim.
feza-i âlem: gökyüzü, uzay.
hâkim: her fleyi hükmü alt›nda
tutan.
haflmet-i saltanat: sultanl›¤›n
haflmeti, ihtiflam›.
hizmetkâr: hizmetçi.
intizam: düzgünlük, nizam, ölçü-
lü.
kabza-i tasarruf: tasarrufu alt›n-
da olma, yönetim eli.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kavanin-i ubudiyet: kulluk esas-
lar›.
kemal-i rububiyet: Cenab-› Al-
lah’›n mahlûkunu terbiye edip
besleme ve gözeticili¤inin mü-
kemmelli¤i.
kudret-i Vahid-i Ehad: tek olan
efli ve benzeri olmayan Allah’›n
kudreti.
lisan: dil.
melâike: melekler.
menzil: yer.
mesiregâh: seyir yeri.
mu’cize: benzerini yapmakta in-

sanlar›n âciz kald›¤› fley.
muntazam: nizaml›, düzgün.
müddei: iddia sahibi, davac›.
münevver: nurlanm›fl, parlak.
müvekkil: vekâlet veren.
nam: ad, ünvan.
nihayetsiz: sonsuz.
nizamat-› âliye: yüksek ve
mükemmel nizam.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›.
nücumperest: y›ld›zlara ta-
pan.
Sabiiyyun: y›ld›za tapan sap-
k›nlar.

saltanat-› rububiyet: kâinat›
terbiye ve idare edici olan Al-
lah’›n saltanat›.
semavat: semalar, gökler.
sersem: aptal, dengesiz.
sikke-i vahdet: birlik mührü.
süflî: afla¤›, baya¤›.
flecere: a¤aç.
flecere-i hilkat: yarat›l›fl a¤a-
c›.
flerik: ortak.
taht-› hüküm: hüküm ve ida-
re alt›nda.
taife: tak›m, güruh.

tu¤yan: azg›nl›k.
turra-i ehadiyet: ehadiyet
turras›, Allah’›n teklik damga-
s›.
uhrevî: ahirete ait.
ulvî: yüksek, yüce.
vahdaniyet: Allah’›n birli¤i ve
varl›¤›.
Vahid-i Ehad: bir olan ve bir-
li¤i her bir fleyde tecelli eden
Allah.
Zat: azamet ve ululuk sahibi
Allah.
ziya: ›fl›k.

974 | SÖZLEROTUZ ‹K‹NC‹ SÖZ



menzili, birer tayyaresi, birer mescidi ve avalim-i ulviye-
nin birer lâmbas›, birer günefli ve saltanat-› rububiyetin
birer flahidi ve feza-i âlemin birer ziyneti, birer kasr›, bi-
rer çiçe¤i ve sema denizinin birer nuranî bal›¤› ve gökyü-
zünün birer güzel gözü (HAfi‹YE 1) oldu¤umuz gibi, heyet-i
mecmuam›zda sükûnet içinde bir sükût ve hikmet içinde
bir hareket ve haflmet içinde bir ziynet ve intizam içinde
bir hüsnühilkat ve mevzuniyet içinde bir kemal-i sanat
bulundu¤undan, Sâni-i Zülcelâl’imizi, nihayetsiz diller ile
vahdetini, ehadiyetini, samediyetini ve evsaf-› cemal ve
celâl ve kemalini bütün kâinata ilân etti¤imiz hâlde, bi-
zim gibi nihayet derecede safî, temiz, mutî, musahhar
hizmetkârlar› karma kar›fl›kl›k ve intizams›zl›k ve vazife-
sizlik, hatta sahipsizlikle ittiham etti¤inden tokada müs-
tahaks›n” der. O müddeinin yüzüne, recm-i fleytan gibi,
bir y›ld›z öyle bir tokat vurur ki, y›ld›zlardan tâ Cehenne-
min dibine onu atar. Ve beraberinde olan tabiat› (HAfi‹YE 2)

evham derelerine ve tesadüfü adem kuyusuna ve flerikle-
ri imtina ve muhaliyet zulümat›na ve din aleyhindeki 
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kader-i ‹lâhî: Allah’›n olmufl ve
olacak her fleyi programlamas›.
Kadîr-i Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük, haflmet ve kudret sahibi, Al-
lah.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kas›r: köflk.
kemal-i acz: aczin son derecesi.
kemal-i sanat: sanattaki mü-
kemmellik.
kudret-i Rabbaniye: her fleyi ter-
biye eden Allah’›n sonsuz kudret
ve kuvveti.
mahfler-i acayip ve garaip: her-
kesi hayrete sevk eden ve tuhaf
fleylerin toplanma yeri.
mecmua-i kavanin: kanunlar›n
bütünlü¤ü.
melâike: melekler.
menzil: yer, mesken.
mescit: namaz k›l›nacak yer.
mevzuniyet: mevzunluk, düzen-
li.
muhaliyet: imkâns›zl›k.
musahhar: emir alt›na giren.
mutî: itaat eden.
müddei: iddia sahibi, davac›.
müstahak: hak etmifl.
nihayet: son derece.
nihayetsiz: sonsuz.
recm-i fleytan: fleytan tafllama.
safî: saf olan, temiz.
saltanat-i rububiyet: kâinat› ter-
biye ve idare edici olan Allah’›n
saltanat›.
samediyet: her fleyin Allah’a
muhtaç olmas›, Allah’›n hiç bir fle-
ye muhtaç olmamas›.
sanat-› Rabbaniye: her fleyi ken-
di ölçüleri içerisinde terbiye eden
Allah’›n sanat›.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve her fleyi sanatl› yaratan
Allah.
sema: gökyüzü, sema.
semavat: semalar, gökler.
sukut: düflme.
sükûnet: durgunluk.
sükût: susma.
fleriat: do¤ru yol.
flerik: ortak.
tabiat: maddî âlem ve içindekiler.
tagayyür: de¤iflme, baflkalaflma.
tayyare: uçak.
tebeddül: de¤iflme.
temafla: bak›p seyretme.
tesadüf: rastlant›.
tesir: etki, iz.
tevbe: günahtan piflmanl›k du-
yup bir daha ifllememek üzere
söz verme.
vahdet: birlik.
vazife-i ubudiyet: kulluk görevi.
zemin: yeryüzü.
zîfluur: bilinçli.
zulümat: karanl›klar.

acaib-i masnuat: çok garip
ve sanatl› yarat›lanlar.
acaib-i sanat-› ‹lâhiye: Al-
lah’›n insanlar› flafl›rtan sanat
harikalar›.
adem: yokluk.
aleyh: karfl›.
arz: yer, dünya.
avalim-i ulviye: yüce âlem-
ler.
Cenab-› Hak: Allah.
ehadiyet: Allah’›n her bir fley-
de birli¤inin tecelli etmesi.
evham: vehimler, zanlar.

evsaf-i cemal ve celâl ve ke-
mal: Cenab-› Allah’›n ba¤›flla-
r›n›, büyüklü¤ünü ve mü-
kemmelli¤ini gösteren cemal
ve celâl vas›flar›.
feza-i âlem: gökyüzü, uzay.
fiil: ifl.
f›trat-› ‹lâhiye: ‹lâhî yarat›l›fl.
f›trî: yarat›l›fltan, yarat›l›fla ait.
had: s›n›r.
hakikî: gerçek.
hafliye: dipnot.
haflmet: ihtiflam, heybet.
hey’et-i mecmua: bütünün

gösterdi¤i hâl ve manzara.
hikmet: her fleyin belirli ga-
yelere yönelik olarak, manal›,
faydal› ve tam yerli yerinde
olmas›.
hizmetkâr: hizmetçi.
hüsnühilkat: yarat›l›fltaki gü-
zellik.
imtina: kaç›nma, çekinme.
infial: tepki, aksi tesir.
ink›yat: boyun e¤me.
intizam: düzgünlük, nizam.
ittiham: suç alt›nda bulunma.
kabil: mümkün.

HAfi‹YE 1: Cenab-› Hakk›n acaib-i masnuat›na bak›p, temafla edip ve
ettiren iflaretleriz. Yani, semavat, hadsiz gözlerle zemindeki acaib-i sa-
nat-› ‹lâhiyeyi temafla eder gibi görünüyor. Seman›n melâikeleri gibi, y›l-
d›zlar dahi mahfler-i acayip ve garaip olan arza bak›yorlar ve zîfluurlar›
dikkatle bakt›r›yorlar demektir.
HAfi‹YE 2: Fakat, sukuttan sonra, tabiat tevbe etti; hakikî vazifesi tesir
ve fiil olmad›¤›n›, belki kabul ve infial oldu¤unu anlad›. Ve kendisi kader-i
‹lâhînin bir nevi defteri—fakat, tebeddül ve tagayyüre kabil bir defteri—
ve kudret-i Rabbaniyenin bir nevi program› ve Kadîr-i Zülcelâl’in bir nevi
f›trî fleriat› ve bir nevi mecmua-i kavanini oldu¤unu bildi. Kemal-i acz ve
ink›yat ile vazife-i ubudiyetini tak›nd› ve f›trat-› ‹lâhiye ve sanat-› Rabbani-
ye ismini ald›.



felsefeyi esfel-i safilînin dibine atar. Bütün y›ld›zlarla be-

raber, o y›ld›z, 
1 @ ÉnJnó°nùnØnd *G s’pG lán¡pd'G BÉnªp¡«/a n¿Énc rƒnd fer-

man-› kudsîsini okuyorlar. Ve “Sinek kanad›ndan tut, tâ
semavat kandillerine kadar, bir sinek kanad› kadar fleri-
ke yer yoktur ki, parmak kar›flt›rs›n” diye ilân ederler.

2 oº«/µn`◊r G oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG BÉ'ænàrªs∏nY É ne s’pG BÉ'ænd nºr∏pY n’ n∂nfÉnërÑ°oS
pänôrã`nc ≈/a n∂pJnórMnh pêGnôp°S mósªnëoe Énfpóu«°nS '¤nY rºu∏°nSnh uπn°U sºo¡s∏dnG

/¬pd'G ='¤nYnh n∂pJÉnæpFBÉnc pôn¡r°ûne ≈/a n∂pàs«pfGnórMnh p∫s’nOnh n∂pJÉnbƒo∏rîne
3 @ nÚ/©nªrLnG =/¬pÑrën°Unh

@al: soy sülâle
ashap: arkadafllar.
dellâl: ilân edici.
esfel-i safilîn: Cehennemin en
afla¤› tabakas›.
felsefe: madde ve hayat› bafllan-
g›ç ve gaye bak›m›ndan incele-
yen ilim.
hak: do¤ru.
harap: y›k›k, yok olma.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kandil: ayd›nlatma kab›.
mahlûkat: Allah taraf›ndan yara-
t›lanlar.
noksan: eksiklik.
salât: Hz. Muhammed’e, Ashab›-
na, Ailesine Allah’›n rahmet ve
ma¤firetini dileme.
semavat: semalar, gökler.
flerik: ortak.
tenzih: uzak ve yüce tutma.
vahdaniyet: Allah’›n birli¤i ve
varl›¤›.

1. E¤er göklerde ve yerde Allah’tan baflka ilâhlar olsayd›, ikisi de harap olup giderdi. (Enbiya:
22.)

2. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize ö¤retti¤inden baflka bilgimiz yoktur. Sen
her fleyi hakk›yla bilir, her ifli hikmetle yapars›n. (Bakara Suresi: 32.)

3. Allah’›m, mahlûkat›n›n çoklu¤u içerisinde birli¤inin kandili, kâinat›n›n sergisinde vahdani-
yetinin dellâl› olan Efendimiz Muhammed’e (a.s.m.), onun bütün âl ve ashab›na salât ve se-
lâm eyle.
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W
1 BÉn¡pJrƒne nór©nH n¢VrQn’rG »p«rëoj n∞r«nc $G pânªrMnQ pQÉnK'G ='‹pG rôo¶rfnÉa

ayetinin ezelî ba¤›ndan bir çiçe¤ine iflaret eden Arabî f›k-
ralard›r.

lInQsô`në`oe lá`neƒo¶`ræ`ne lInó«`°/ü`nb @ nInô`sgnõ`oªrdG nInô`né`s°ûdG s¿nCÉ`nc »sà`nM
nInösünÑoŸrG Én¡nfƒo«oY mInôrã`nµpH rânënàna rhnG @ nInôs¡nÑoŸrG nípFGnónŸrGpôpWÉnØr∏pd oóp°ûræoJnh
nInös†nîoŸrG Én¡nFÉ°n†rYnG Éngpó«/©pd rânæs`jnR rhnG @ nInösûnæoŸrG nÖpFÉnén©rdG p™pfÉ°sü∏pd nôp¶ræoàpd
pôngrƒn÷rG päÉn©s°Unôoe pön†rënŸrG p‘ nôp¡r°ûoJnh @ nInQsƒnæoŸrG o√nQÉnK'G Én¡ofÉn£r∏°oS nón¡r°ûn«pd
pônªsãdG uÜnQ pOƒoL røpe pôsNnóoŸrG ÉngpõrænµpH @pônés°ûdG p≥r∏nN nánªrµpM pôn°ûnÑr∏pd nøp∏r©oJnh
2 o¬nfÉn«rÑpJ nøn«rHnG =Éne o¬nfÉngrôoH nønjrRnG =Éne @ o¬nfÉn°ùrMpG nøn°ùrMnG Éne o¬nfÉnërÑ°oS

i/hÉnªn°S róneBG rón°ùnL GnQ r∂pFnÓne rQÉnér°TnG røj/RnG rónæ«/H r∫Én«nN
piÉn¡r°ûpjÉnàp°S r¢Tƒog ränó«/æo°T Én¡r«nf røj/RnG @ r≈nf r¿GnQGnõng ÉnH
ôrcpP ƒog ƒog ¬nªng órfnQGnO r¿ÉnHnR GnQ Én¡rbnQnh @ r≈nM päGnP
rônHGnônH nƒog s’pG n¬'dpG nB’ ƒo̧ @ r≈nM r≈nM piÉnæn©ne rQnónH órfnQBG
órfnónjƒoc rôn°SGnôn°S r≥nM Énj órfnónjƒoL rΩnO ÉnenO @ r≈n°Trông rónfnõ«/e

3 zo n̂G{órænfnõ«pe rônHGnônH r≈nM Énj
4 ÉkcnQÉnÑoe kABÉne pABÉnª°sùdG nøpe Énærd sõnfnh
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Arabî: Arapça.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
bereket: bolluk.
ezelî: öncesiz, bafllang›çs›z.
f›kra: bend, paragraf.
Rahîm: sonsuz merhamet sahibi
olan Allah.
Rahman: rahmeti bütün herkese
yay›lan ve bütün yarat›lm›fllar›n
r›z›klar›n› ve geçim flekillerini içi-
ne alan rahmetin sahibi Allah.
rahmet: merhamet etme, flefkat
gösterme.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • fiimdi bak Allah’›n rahmet eserlerine: Yeryüzünü
ölümünün ard›ndan nas›l diriltiyor. (Rum Suresi: 50.)

2. Üstad›m›z, Arapça olarak yazd›¤› bu f›kran›n aç›klamas›n› kendisi yapm›fl.

3. Arapça olarak yazd›¤› f›kran›n Farsça ifadelerle anlat›m› olup, aç›klamas› Üstad›m›z taraf›n-
dan hemen metnin sonunda yap›lm›fl.

4. Gökten de bereketli bir su indirdik. (Kaf Suresi: 9.)



ARABÎ FIKRANIN TERCÜMES‹: Yani, güya çiçek
açm›fl her bir a¤aç, güzel yaz›lm›fl manzum bir kaside-
dir ki, o kaside Fât›r-› Zülcelâl’in medayih-i bâhiresini
inflad edip, flairâne lisan-› hâl ile söylüyor.

Veyahut o çiçek açm›fl her bir a¤aç, binler bakar ve
bakt›r›r gözlerini açm›fl; tâ Sâni-i Zülcelâl’in neflir ve tefl-
hir olunan acaib-i sanat›n› bir iki gözle de¤il, belki binler
gözlerle baks›n, tâ ehl-i dikkati öyle bakt›rs›n.

Veyahut o çiçek açan her bir a¤aç, umumî bayram
olan bahar›n içindeki hususî bayram›nda ve resmigeçit-
misal bir anda yeflillenmifl azalar›n› en süslü müzeyyenat-
la süslemifl. Tâ ki, onun Sultan-› Zülcelâl’i, ona ihsan et-
ti¤i hedâyây› ve letaifi ve âsâr-› nuraniyesini müflahede
etsin. Hem meflher-i sanat-› ‹lâhiye olan zeminin yüzün-
de ve bahar mevsiminde, murassaat-› rahmetini enzar-›
halka teflhir etsin. Ve flecerin hikmet-i hilkatini beflere
ilân etsin. ‹ncecik dallar›nda ne kadar mühim hazineler
bulundu¤unu ve ihsanat-› Rahmaniyenin meyvelerinde
ne derece mühim defineler var oldu¤unu göstermekle,
kemal-i kudret-i ‹lâhiyeyi göstersin.

@

acaib-i sanat: Cenab-› Hakk›n sa-
nat›n›n harika ve hayret uyand›r›-
c› durumlar›.
Arabî: Arapça.
âsâr-› nuraniye: nuranî eserler.
aza: organlar, uzuvlar.
befler: insan.
ehl-i dikkat: dikkat sahipleri.
enzar-› halk: halk›n bak›fllar›.
Fât›r-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve benzeri olmayan fleyle-
ri yaratan Allah.
f›kra: bend, madde, paragraf.
güya: sanki.
hazine: de¤erli eflyalar›n saklan-
d›¤› yer.
hedâyâ: hediyeler, arma¤anlar.
hikmet-i hilkat: yarat›l›fl hikmeti.
hususî: özel.
ihsan: ikram etme, lütuf.
ihsanat-› rahmaniye: Cenab-›
Hakk›n lütuf ve ihsanlar›.
ilân etmek: bildirmek.
inflad: bir fliiri kaidesine uygun
olarak okumak.
kaside: belli bir amaçla yaz›lm›fl
divan fliiri.
kemal-i kudret-i ‹lâhiye: Allah’›n
kudretindeki mükemmellik.
letaif: duygular.
lisan-› hâl: bir fleyin duruflu ve
görünüflü ile bir mana ifade et-
mesi.
manzum: vezinli, naz›m, ölçülü
fliir.
medayih-i bâhire: çok aç›ktan
birisini methetmek, övmek.
meflher-i sanat-› ‹lâhiye: Allah’›n
sanat›n› sergiledi¤i galeri, ‹lâhî sa-
nat eserlerinin sergisi.

murassaat-› Rahmet: Al-
lah’›n rahmetinin süslü eser-
leri.
mühim: önemli.
müflahede: gözle görme, sey-
retme.
müzeyyenat: ziynetlendiril-
mifl, süslenmifl.

neflir: yayma.
resmigeçit: geçit merasimi,
tören geçidi.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz celâl
sahibi ve her fleyi sanatla ya-
ratan Allah.
Sultan-› Zülcelâl: sonsuz celâl
ve hâkimiyet sahibi Sultan.

flairâne: flaircesine.

flecere: a¤aç.

tercüme: çeviri, bir dilden
baflka bir dile çevirme.

teflhir: sergileme.

umumî: herkese ait.

zemin: yeryüzü.
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Birinci Mevk›f›n Küçük Bir Zeyli
Festemi ayet:

1...ÉngÉsæ s̀jnRnh ÉngÉnær«nænH n∞r«nc rºo¡nbrƒna pABÉnªs°ùdG n‹pG BGhoôo¶rænj rºn∏nanG
ilâahirilayet.

káncnônM ,mánfƒoµ°oS /‘ ÉkJƒoµo°S …'ônJ n∞r«`nc pABÉnªs°ùdG p¬rLnh '‹pG rôo¶rfG sºoK
pán≤r∏pÿr G pΩÉn¶pàrfpG n™ne ,mánæj pR /‘ Ékªt°ùnÑnJ ,mánªr°ûnM /‘ kCÓo ` r̀Än∏nJ ,mánªrµpM /‘

oDƒo∏rÄn∏nJ Én¡pMÉnÑr°üpe oπo¡r∏n¡nJ Én¡pLGnôp°S o™o°ûr©n°ûnJ @ pán©ræ°südG p¿GnõuJpG n™ne
2 mABÉn¡pàrfpG nBÓpH kánæn£r∏n°S Én¡tædG pπrgn’p oøp∏r©oJ Én¡peƒoéof

...ÉngÉsæsjnRnh ÉngÉnær«nænH n∞r«nc rºo¡nbrƒna pABÉnªs°ùdG n‹pG BGhoôo¶rænj rºn∏nanG
ilâahirilayet. Bu ayetin bir nevi tercümesi olan

mánfƒoµ°oS /‘ ÉkJƒoµ°oS …'ônJ n∞r«nc pABÉnªs°ùdG p¬rLnh '‹pG rôo¶rfG sºoK
tercümesidir:

Yani, ayet-i kerîme, nazar-› dikkati seman›n ziynetli ve
güzel yüzüne çeviriyor. Tâ, dikkat-i nazar ile, seman›n
yüzünde fevkalâde sükûnet içinde bir sükûtu görüp, bir
Kadîr-i Mutlak’›n emir ve teshiriyle o vaziyeti ald›¤›n›
anlas›n. Yoksa, e¤er bafl›bofl olsa idiler, birbiri içinde o
dehfletli hadsiz ecram, o gayet büyük küreler ve gayet
sür’atli hareketleriyle öyle bir velveleyi ç›karmak lâz›m idi
ki, kâinat›n kula¤›n› sa¤›r edecekti. Hem, öyle bir
zelzele-i hercümerç içinde kar›fl›kl›k olacakt› ki, kâinat›
da¤›tacakt›. Yirmi camus birbiri içinde hareket etse,
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ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n ayeti.
bina: yap›.
camus: manda.
dikkat-i nazar: inceden inceye
düflünme ve bakma.
ecram: gezegenler.
festemi: dinleyin, iflitin, manas›n-
da Arapça bir ifade.
fevkalâde: ola¤anüstü.
gayet: çok, son derece.
hadsiz: s›n›rs›z.
haflmet: ihtiflam, heybet, gör-
kem, flaflaa.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›.
intizam-i hilkat: yarat›l›fltaki dü-
zen ve tertip.
ittizan-› sanat: ölçülü sanat.
izah: aç›klama yapma.
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t ve
flarta tâbi olmaks›z›n her fleye
gücü yeten sonsuz kudret sahibi,
Allah.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kandil: ayd›nlatma kab›.
küre: yuvarlak.
meal: anlam.
nazar-i dikkat: dikkatli bak›fl.
nev: çeflit.
saltanat: sultanl›k, hükümdarl›k.
sema: gökyüzü.
sükûnet: durgunluk, sessizlik.
sükût: susma, sessizlik.
sür’at: h›z.
tebessüm: gülümseme.
tefsir: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›.
teshir: cezp etme, emri alt›na al-
ma.
vaziyet: durum.
velvele: gürültü, pat›rt›.
zelzele-i hercümerç: her fleyi al-
lak bullak edip kar›flt›ran y›k›c›
sars›nt›.
zeyil: ek.
ziynet: süs.

1. Üstlerindeki gö¤e bakmazlar m›, onu nas›l bina edip süsledik… (Kaf Suresi: 6.)
2. Bu parça, ayetin Üstat taraf›ndan yap›lm›fl Arapça tefsiri olup, izah› alt›nda yap›lm›flt›r. Özet
meali ise flöyledir:

Sonra gö¤ün yüzüne bak, nas›l sükûnet içerisinde bir sessizlik, hikmet içerisinde bir hare-
ket, haflmet içerisinde bir par›ldama, ziynet içerisinde bir tebessüm göreceksin. Bunlar inti-
zam-› hilkat, ittizan-› sanat ile beraber olmaktad›r. Kandilinin parlamas›, lâmbas›n›n ›fl›k ver-
mesi, y›ld›zlar›n›n par›ldamalar› ak›l sahiplerine sonsuz bir saltanat›n varl›¤›n› ilân eder.



ne kadar velveleli bir hercümerce sebebiyet verdi¤i ma-
lûm. Hâlbuki, küre-i arzdan bin defa büyük ve top gülle-
sinden yetmifl defa sür’atli hareket edenler, y›ld›zlar içe-
risinde var oldu¤unu kozmo¤rafya söylüyor. ‹flte, sükû-
net içindeki sükût-u ecramdan, Sâni-i Zülcelâl’in ve Ka-
dîr-i Zülkemal’in derece-i kudret ve teshirini ve nücumun
Ona derece-i ink›yat ve itaatini anla.

mánªrµpM ≈/a káncnônM : Hem, seman›n yüzünde, hikmet

içinde bir hareketi görmeyi ayet emrediyor. Evet, gayet
acip ve azîm o harekât, gayet dakik ve genifl hikmet için-
dedir. Nas›l ki, bir fabrikan›n çarklar›n› ve dolaplar›n› bir
hikmet içinde çeviren bir sanatkâr, fabrikan›n azamet ve
intizam› derecesinde, derece-i sanat ve maharetini gös-
terir; öyle de, koca günefle seyyarat ile beraber fabrika
vaziyetini veren ve o müthifl azîm küreleri sapan tafllar›
misillü ve fabrika çarklar› gibi etraf›nda döndüren bir Ka-
dîr-i Zülcelâl’in derece-i kudret ve hikmeti, o nispette na-
zara tezahür eder.

mánæj/R /‘ Ékªt°ùnÑnJ ,mánªr°ûnM /‘ kCÓo``rÄn∏nJ : Yani, hem, semavat

yüzünde öyle bir haflmet içinde bir parlamak ve bir
ziynet içinde bir tebessüm var ki, Sâni-i Zülcelâl’in ne ka-
dar muazzam bir saltanat›, ne kadar güzel bir sanat› ol-
du¤unu gösterir. Donanma günlerinde kesretli elektrik
lâmbalar› sultan›n derece-i haflmetini ve terakkiyat-› me-
deniyede derece-i kemalini gösterdi¤i gibi; koca sema-
vat, o haflmetli, ziynetli y›ld›zlar›yla Sâni-i Zülcelâl’in 

acip: tuhaf, hayret uyand›ran.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
azamet: büyüklük.
azîm: büyük.
çark: dönen, iflleyen fley, meka-
nizma, sistem.
dakik: ince.
derece-i haflmet: ihtiflam›n dere-
cesi, büyüklük.
derece-i hikmet: hikmet derece-
si, ‹lâhî gayenin mertebeleri.
derece-i ink›yat: boyun e¤me
derecesi.
derece-i kemal: mükemmellik
derecesi.
derece-i kudret: ‹lâhî kudretin
sonsuz derecesi.
derece-i sanat: sanat derecesi.
gayet: çok, son derece.
harekât: hareketler.
haflmet: ihtiflam, heybet, gör-
kem.
haflmetli: ihtiflaml›, görkemli.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›.
intizam: düzgünlük, nizam.
itaat: uyma, dinleme.
Kadîr-i Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük, haflmet ve kudret sahibi, Al-
lah.
Kadîr-i Zülkemal: sonsuz kemal
ve kudret sahibi olan, Allah.
kesretli: çoklukla, çokça.
kozmo¤rafya: astronomi.
küre: yuvarlak cisim.
küre-i arz: dünya, yer küre.
maharet: ustal›k.
malûm: bilinir.
misillü: benzeri.
muazzam: çok büyük.
müthifl: dehfletli, korkunç.
nazar: bak›fl.
nispet: ölçü, oran.
nücum: y›ld›zlar.
saltanat: sultanl›k, hükümdarl›k.
sanatkâr: sanat eseri ortaya ko-
yan kimse.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz celâl sahi-

bi ve her fleyi sanatl› yaratan
Allah.
sebebiyet: sebep olma.
sema: gökyüzü.
semavat: semalar, gökler.
seyyarat: gezegenler.
sukut-u ecram: gezegenlerin
düflüflü, gök cisimlerinin ses-

sizli¤i.
sultan: padiflah.
sükûnet: durgunluk, sakinlik.
tebessüm: gülümseme.
terakkiyat-› medeniye: me-
denî ve teknolojik ilerlemeler.
teshir: cezp etme, kendine
ba¤lama.

tezahür: ortaya ç›kma, gö-
rünme.

vaziyet: durum.

velvele: gürültü, pat›rt›.

zelzele-i hercümerç: karma-
kar›fl›kl›¤›n sars›nt›s›.

ziynet: süs.
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kemal-i saltanat›n› ve cemal-i sanat›n› öylece nazar-› dik-
kate gösteriyorlar.

pán©ræ°südG p¿GnõuJpG n™ne pán≤r∏pÿr G pΩÉn¶pàrfpG n™ne : Hem, diyor ki: “Sema-

n›n yüzündeki mahlûkat›n intizam›n›, dakik mizanlar
içinde masnuat›n mevzuniyetini gör ve anla ki, onlar›n
Sânii ne kadar Kadîr ve ne kadar Hakîm oldu¤unu bil.”

Evet, muhtelif ve küçük cirimleri veyahut hayvanlar›
döndüren ve bir vazife için çeviren ve bir mizan-› mah-
sus ile her birini muayyen bir yolda sevk eden bir Zat›n
derece-i iktidar ve hikmetini; ve hareket eden cirimlerin
Ona derece-i itaat ve musahhariyetlerini gösterdikleri gi-
bi, koca semavat, o dehfletli azametiyle, hadsiz y›ld›zla-
r›yla ve o y›ld›zlar da dehfletli büyüklükleriyle ve gayet
fliddetli hareketleriyle beraber zerre miktar ve bir saniye-
cik kadar hudutlar›ndan tecavüz etmemeleri, bir aflire-i
dakika kadar vazifelerinden geri kalmamalar›, Sâni-i Zül-
celâl’lerinin ne kadar dakik bir mizan-› mahsus ile rubu-
biyetini icra etti¤ini nazar-› dikkate gösterirler.

Hem de, flu ayet gibi, Sure-i Amme’de ve sair ayetler-
de beyan olunan teshir-i flems ve kamer ve nücumla ifla-
ret etti¤i gibi,

oøp∏r©oJ Én¡peƒoéof oDƒo∏rÄn∏nJ Én¡pMÉnÑ°rüpe oπo¡r∏n¡nJ Én¡pLGnôp°S o™o°ûr©n°ûnJ
mABÉn¡pàrfpG nBÓpH kánæn£r∏n°S Én¡tædG pπrgn’p

Yani, seman›n müzeyyen tavan›na, günefl gibi ›fl›k
verici, ›s›nd›r›c› bir lâmbay› takmak; gece gündüz hatla-
r›yla, k›fl yaz sahifelerinde mektubat-› Samedâniyeyi 
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hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›.
hudut: s›n›rlar.
icra: yürütme.
intizam: düzgünlük, nizam.
Kadîr: kudret sahibi olan ve her
fleye gücü yeten Allah.
kamer: ay.
kemal-i saltanat: saltanat›n mü-
kemmelli¤i.
mahlûkat: yarat›lm›fllar.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
mektubat-i Samedâniye: Cenab-
› Hakk›n isim ve s›fatlar›n› anla-
tan, Allah’›n birli¤ini gösteren var-
l›klar.
mevzuniyet: mevzunluk, uygun-
luk.
mizan: ölçü.
mizan-› mahsus: hususî bir ölçü.
muayyen: belirli.
muhtelif: çeflitli.
musahhariyet: emre boyun e¤-
me hâli.
müzeyyen: ziynetlendirilmifl,
süslenmifl.
nazar-i dikkat: dikkatli bak›fl.
nücum: y›ld›zlar.
rububiyet: rabl›k; Allah’›n her bir
varl›¤a muhtaç oldu¤u fleyleri
vermesi, onlar› terbiye edip idare
ve hâkimiyeti alt›nda bulundur-
mas›.
sahife: sayfa.
sair: di¤er, öteki.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz celâl sahi-
bi ve her fleyi sanatl› yaratan Al-
lah.
sema: gökyüzü.
semavat: semalar, gökler.
Sure-i Amme: Amme suresi.
tecavüz: haddini asma, afl›r› git-
me.
teshir-i flems: güneflin emre bo-
yun e¤dirilmesi.
vazife: görev.
Zat: azamet ve ululuk sahibi Al-
lah.
zerre: maddenin en küçük parça-
s›.
ziynetli: süslü.

aflire-i dakika: bir dakikan›n
60 üzeri 10’da biri uzunlu¤un-
da bir zaman dilimi.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
azamet: büyüklük.
beyan: anlatma, aç›k söyle-
me.

cemal-i sanat: sanattaki gü-
zellik.
cirim: vücut, kütle.
dakik: ince, nazik.
dehfletli: korkutucu, ürkütü-
cü.
derece-i iktidar: güç yetirme
derecesi.

derece-i itaat: emre boyun
e¤me dereceleri.

gayet: çok, son derece.

hadsiz: s›n›rs›z.

Hakîm: her fleyi bir maksatla
uygun ve hikmetle yaratan
Allah.



yazmas›na bir nur hokkas› hükmüne getirmek; ve yük-
sek minare ve kulelerdeki büyük saatlerin parlayan ak-
repleri misillü, kubbe-i semada kameri zaman›n saat-i
kübras›na bir akrep yapmak; mütefavit çok hilâller sure-
tinde her geceye güya ayr› bir hilâl b›rak›p, sonra dönüp
kendine toplamak; menzillerinde kemal-i mizanla, dakik
hesapla hareket ettirmek; ve kubbe-i semada parlayan,
tebessüm eden y›ld›zlarla gö¤ün güzel yüzünü yald›zla-
mak, elbette nihayetsiz bir saltanat-› rububiyetin fleairi-
dir, zîfluura onu ifl’ar eden muhteflem bir ulûhiyetin ifla-
rat›d›r; ehl-i fikri imana ve tevhide davet eder.

Bak kitab-› kâinat›n safha-i rengînine,

Hâme-i zerrin-i Kudret, gör ne tasvir eylemifl.

Kalmam›fl bir nokta muzlim, çeflm-i dil erbab›na,

Sanki ayat›n Hudâ, nur ile tahrir eylemifl.

Bak, ne mu’ciz-i Hikmet, iz’anrubâ-i kâinat,

Bak, ne âlî bir temaflad›r feza-i kâinat.

Dinle de y›ld›zlar›, flu hutbe-i flîrînine,

Name-i nurîni Hikmet, bak ne takrir eylemifl.

Hep beraber nutka gelmifl, hak lisan›yla derler:

Bir Kadîr-i Zülcelâl’in haflmet-i sultan›na,

Birer bürhan-› nurefflan›z vücub-u Sânia; hem 
vahdete, hem kudrete flahitleriz biz.

fiu zeminin yüzünü yald›zlayan nazenin mu’cizat› çün
melek seyran›na,

Bu seman›n arza bakan, Cennete dikkat eden, binler
müdakkik gözleriz biz.

âlî: yüce, yüksek.
arz: yer, dünya.
ayat: Kur’ân ayetleri.
bürhan-› nurefflan: nur saçan
parlak delil.
çeflm-i dil: kalp gözü, basiret.
çün: çünkü, flu sebepten ki.
davet: ça¤›rma.
ehl-i fikir: tefekkür sahipleri.
erbap: sahipler, ehil.
feza-i kâinat: uzay.
güya: sanki.
hak: Allah, do¤ru.
hâme-i zerrin-i Kudret: ‹lâhî
kudretin alt›n kalemi.
haflmet-i sultan: sultan›n büyük-
lü¤ü.
Hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde yaratan Allah.
hilâl: yeni ay.
hokka: içine mürekkep konulan
kutu biçimindeki kap.
hutbe-i flirin: tatl› konuflmalar,
zevkli sohbetler.
Hüda: Allah, Rab.
hükmüne: de¤erine, yerine.
hüküm: de¤er.
iman: inanma, itikat.
ifl’ar: anlatma, bildirme.
iflarat: iflaretler.
iz’anrubâ-i kâinat: kâinat›n çok
hayret ve flaflk›nl›k veren yönü.
Kadîr-i Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük, haflmet ve kudret sahibi, Al-
lah.
kamer: ay.
kemal-i mizan: ölçünün tam ve
kusursuz oluflu.
kitab-› kâinat: kâinat kitab›.
kubbe-i sema: gökyüzü kubbesi.
kudret: kuvvet, iktidar.
lisan: dil.
melek: Allah’›n nurdan yaratt›¤›
her zaman görülemeyen, Allah’›n
emirlerine tam itaat eden mah-
lûk.
menzil: yer.
minare: camilerde ezan okumak
için yap›lm›fl kule fleklindeki yük-
sek yer.
misillü: benzeri.
mu’cizat: mu’cizeler.
mu’ciz-i Hikmet: sonsuz hikmet
sahibi olan Allah’›n mu’cizesini
gösteren
muhteflem: görkemli.
muzlim: karanl›k, zulmetli.
müdakkik: inceden inceye dik-
katle araflt›ran.
mütefavit: birbirinden farkl›.
name-i nurîn: nurlu, parlak mek-
tup.
nazenin: ince, nazl›.
nihayetsiz: sonsuz.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
nutka gelmek: konuflmak.
saat-i kübra: en büyük saat.

safha-i rengin: güzel, hofl ve
rengârenk sayfalar.
saltanat-› rububiyet: kâinat›
terbiye ve idare edici olan Al-
lah’›n saltanat›.
sema: gökyüzü.
seyran: gezme.
suret: biçim, görünüfl.
fleair: dinin alâmetleri, iflaret-
leri; Müslümanlara ait kural-

lar, esaslar.
tahrir: yazma.
takrir: anlatma.
tasvir: bir fleyi çeflitli ifade
tarzlar›yla anlatma.
tebessüm: gülümseme.
temafla: bak›p seyretme.
tevhit: Allah’›n birli¤i.
ulûhiyet: ilâhl›k, ibadet edil-
meye lây›k olan tek ma’bud

bütün varl›klar› yaratan Al-
lah’t›r, diye ifade edilebilir
gerçek.

vahdet: birlik.

vücub-u Sâni: her fleyi sanat-
l› yaratan Cenab-› Hakk›n vü-
cudunun zarurî olmas›.

zemin: yeryüzü.

zîfluur: fluurlu, bilinç sahibi.
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Tuba-i hilkatten semavat fl›kk›na, hep Kehkeflan 
a¤san›na,

Bir Cemîl-i Zülcelâl’in dest-i hikmetiyle tak›lm›fl binler
güzel meyveleriz biz.

fiu semavat ehline birer mescid-i seyyar, birer hane-i
devvar, birer ulvî afliyâne,

Birer misbah-› nevvar, birer gemi-i cebbar, birer 
tayyareyiz biz.

Bir Kadîr-i Zülkemal’in, bir Hakîm-i Zülcelâl’in birer
mu’cize-i kudret, birer harika-i sanat-› Hâl›kane,

Birer nadire-i hikmet, birer dâhiye-i hilkat, birer nur
âlemiyiz biz.

Böyle yüz bin dil ile yüz bin bürhan gösteririz,
iflittiririz insan olan insana.

Kör olas› dinsiz gözü, görmez oldu yüzümüzü, hem
iflitmez sözümüzü; hak söyleyen ayetleriz biz.

Sikkemiz bir, turram›z bir; Rabbimize musahhar›z.
Müsebbihiz âbidâne;

Zikrederiz. Kehkeflan›n halka-i kübras›na mensup 
birer meczuplar›z biz.

@
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harika-i sanat-› Hâl›kane: yarat-
maya yak›fl›r tarzda sanat harika-
s›.
Kadîr-i Zülkemal: sonsuz kemal
ve kudret sahibi olan, Allah.
Kehkeflan: Samanyolu.
meczup: ‹lâhî aflkla cezbeye tu-
tulmufl.
mensup: ba¤l›, ait.
mescid-i seyyar: gezici mescit.
misbah-› nevvar: nurlu lâmba.
mu’cize-i kudret: Cenab-› Hakk›n
kudretinin mu’cizesi.
musahhar: emir alt›na giren.
müsebbih: tesbih çeken.
nadire-i hikmet: bir gayeye bi-
naen benzersiz yarat›lan.
nur: par›lt›, ›fl›k.
Rab: her fleyin maliki, yaratan,
büyüten, terbiye eden.
semavat: semalar, gökler.
semavat ehli: semalarda yafla-
yanlar.
sikke: niflan, mühür.
tayyare: uçak.
tuba-i hilkat: yarat›l›fl a¤ac›.
turra: mühür, damga.
ulvî: yüksek, yüce.
zikir: Allah’› anma.

âbidâne: ibadet edene yak›-
fl›r surette.
a¤san: dallar.
âlem: varl›k s›n›flar›ndan her
biri, dünya.
afliyâne: yuva.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si, aç›k alâmet.
bürhan: delil, hüccet.

Cemîl-i Zülcelâl: büyüklük
sahibi ve çok güzel olan Ce-
nab-› Hak.
dâhiye-i hilkat: yarat›l›fltan
dâhî olan, büyüklük olay›.
dest-i hikmet: hikmet eli.
gemi-i cebbar: engel tan›ma-
yarak ve belli bir rotada yolu-
na devam eden gayet büyük
gemi.

hak: do¤ru.

Hakîm-i Zülcelâl: her fleyi ga-
ye ve faydalar gözeterek ya-
ratan sonsuz büyüklük sahibi
olan Allah.

halka-i kübra: en büyük hal-
ka.

hane-i devvar: devaml› dö-
nen hane.



‹kinci Mevk›f
W

1 oónª°südG *nG @ lónMnG *G nƒog rπob
fiu Mevk›f›n Üç Maksad› var.

Birinci Maksat
Bir y›ld›z›n tokad›yla yere sukut eden ehl-i flirk ve da-

lâletin vekili, zerrelerden y›ld›zlara kadar hiçbir yerde
zerre miktar flirke yer bulamad›¤›ndan, o tarzdaki dava-
dan vazgeçip, fakat fleytan gibi, vahdete dair teflkikat
yapmak için üç mühim sual ile, ehadiyete ve vahdete da-
ir ehl-i tevhide vesvese yapmak istedi.

Birinci Sual: Z›nd›ka lisan›yla diyor ki: “Ey ehl-i
tevhit! Ben, kendi müvekkillerim nam›na bir fley bulama-
d›m, mevcudatta bir hisse ç›karamad›m, mesle¤imi ispat
edemedim. Fakat, siz ne ile nihayetsiz bir kudret sahibi
bir Vahid-i Ehadi ispat ediyorsunuz? Neden Onun kudre-
tiyle beraber baflka eller kar›flmas›n› kabil görmüyorsu-
nuz?”

Elcevap: Yirmi ‹kinci Sözde kat’î ispat edilmifl ki, bü-
tün mevcudat, bütün zerrat, bütün y›ld›zlar, her biri Vaci-
bü’l-Vücud’un ve Kadîr-i Mutlak’›n vücub-u vücuduna
birer bürhan-› neyyirdir; bütün kâinattaki silsilelerin her 

bürhan-› neyyir: parlak ve nurlu
bürhan.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lma.
dava: takip edilen fikir, iddia.
ehadiyet: Allah’›n her bir fleyde
birli¤inin tecelli etmesi.
ehl-i flirk: Allah’a ortak koflanlar.
ehl-i tevhit: Cenab-› Hakk›n birli-
¤ini bilip inanan ve sadece bir Al-
lah’a ba¤lan›p ibadet eden kimse.
hisse: pay.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
kabil: olabilir, mümkün.
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t ve
flarta tâbi olmaks›z›n her fleye
gücü yeten sonsuz kudret sahibi,
Allah.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kat’î: kesin.
kudret: kuvvet, iktidar.
lisan: dil.
maksat: gaye, meram.
mevcudat: var olan her fley,
mahlûklar.
mühim: önemli.
müvekkil: vekâlet veren.
nihayetsiz: sonsuz.
Rahîm: sonsuz merhamet sahibi
olan Allah.
Rahman: rahmeti bütün herkese
yay›lan ve bütün yarat›lm›fllar›n
r›z›klar›n› ve geçim flekillerini içi-
ne alan rahmetin sahibi Allah.
Samed: her fley kendisine muh-
taç oldu¤u hâlde, kimseye ve hiç-
bir fleye muhtaç olmayan, her fle-
yin varl›¤› ve bekas› kendisine
ba¤l› bulunan Allah.
silsile: zincir.
sual: soru.
sukut: düflme.
fleytan: iblis, sapk›n.
flirk: Allah’a ortak koflma.
tarz: biçim, flekil.
teflkikat: flek ve flüpheler.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› baflkas›-
n›n varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-
den olup ezelî ve ebedî olan Al-
lah.
vahdet: birlik.

Vahid-i Ehad: bir olan ve bir-
li¤i her bir fleyde tecelli eden
Allah.

vekil: baflkas›n›n yerine hare-

ket eden, konuflan.
vesvese: flüphe, kuruntu.
vücub-u vücut: varl›¤›n› za-
rurî ve vacip olmas›.

zerrat: zerreler.
zerre: maddenin en küçük
parças›.
z›nd›ka: dinsizlik, inançs›zl›k.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. De ki: O Allah birdir. • O Allah’t›r, Samed’dir; her fley
Ona muhtaçt›r, O ise hiçbir fleye muhtaç de¤ildir. (‹hlâs Suresi: 1-2.)
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biri, Onun vahdaniyetine birer delil-i kat’îdir. Kur’ân-›
Hakîm, hadsiz bürhanlar›nda ispat etti¤i gibi, umumun
nazar›na en zahir bürhanlar› daha ziyade zikreder.

Ezcümle:

røpenh 1@ *G søodƒo≤n«nd ¢nVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG n≥n∏nN røne rºo¡nàr∏nÄn°S røpÄndnh
2 rºoµpfGnƒrdnGnh rºoµpànæ°pùrdnG o±nÓpàrNGnh ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG o≥r∏nN /¬pJÉnj'G

gibi pek çok ayatla, Kur’ân-› Hakîm, hilkat-i arz ve se-
mavat›, vahdaniyete bedahet derecesinde bir bürhan
gösteriyor ki, ister istemez zîfluur olan her adam, hilkat-i
arz ve semavatta, bizzarure Hâl›k-› Zülcelâl’ini tasdik et-

meye mecburdur ki, *G søodƒo≤n«nd der.

Birinci Mevk›fta, nas›l bir zerreden bafllad›k, tâ y›ld›z-
lara ve semavata kadar sikke-i tevhidi gösterdik; Kur’ân-›
Hakîm flu nevi ayatla, y›ld›zlardan ve semavattan tutup,
tâ zerrelere kadar, flirki tart eder. fiöyle iflaret eder ve
manen der:

Semavat ve arz› böyle muntazam halk eden bir Ka-
dîr-i Mutlak’›n devair-i masnuat›ndan olan manzume-i
flemsiye, bilbedahe Onun kabza-i tasarrufundad›r.

Madem o Kadîr-i Mutlak, flemsi seyyarat›yla kabza-i
tasarrufunda tutuyor ve tanzim ve teshir ve tedvir ediyor;
elbette o manzume-i flemsiyenin bir cüz’ü ve flems ile
ba¤lanan küre-i arz dahi kabza-i tasarrufunda ve tedbir
ve tedvirindedir. Madem küre-i arz, kabza-i tasarrufunda 
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olarak.
bizzarure: ister istemez, mecbu-
ren.
bürhan: delil, hüccet.
cüz’: parça.
delil-i kat’î: kesin delil.
devair-i masnuat: sanatla yap›l-
m›fl fleylerin oluflturdu¤u daireler.
ezcümle: bu cümleden olarak.
hadsiz: s›n›rs›z.
halk: yaratma.
Hâl›k-› Zülcelâl: sonsuz celâl sa-
hibi ve her fleyi yoktan var eden
yarat›c› Allah.
hilkat-i arz: yeryüzünün yarat›l›-
fl›.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
kabza-i tasarruf: tasarrufu alt›n-
da olma; güç, kuvvet eli.
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t ve
flarta tâbi olmaks›z›n her fleye
gücü yeten sonsuz kudret sahibi,
Allah.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
küre-i arz: dünya, yer küre.
manen: mana itibar›yla, iç varl›k
bak›m›ndan, gönülce, ruhça, ma-
naca.
manzume-i flemsiye: günefl sis-
temi.
mevk›f: k›s›m, bölüm.
muntazam: nizaml›, intizaml›.
nazar: bak›fl, dikkat.
nev: çeflit.
semavat: semalar, gökler.
seyyarat: gezegenler.
sikke-i tevhit: birlik sikkesi , ni-
flan›.
flems: günefl.
flirk: Allah’a ortak koflma.
tanzim: düzenleme.
tart: kovmak, uzaklaflt›rma.
tedbir: idare etme, yönetme.
tedvir: çekip çevirme, idare et-
me.
teshir: emri alt›na alma, cezp et-
me.
umum: herkes.
vahdaniyet: Allah’›n birli¤i ve
varl›¤›.
zahir: aç›k.
zerre: maddenin en küçük parça-
s›.
zikir: anma, bildirme.
zîfluur: fluurlu, bilinç sahibi.
ziyade: çok.

arz: yer, dünya.
ayat: Kur’ân ayetleri.

ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.

bedahet: aç›kl›k.
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr

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

2. Göklerin ve yerin yarat›l›fl› ile dillerinizin ve renklerinizin farkl›l›¤› da yine Onun ayetlerin-
dendir. (Rum Suresi: 22.)



ve tedbir ve tedvirindedir; bilbedahe arz›n yüzünde yaz›-
lan ve icat edilen ve yerin meyveleri ve gayat› hükmün-
de olan masnuat dahi Onun kabza-i rububiyetinde ve ter-
biyesindedir.

Madem bütün zeminin yüzüne serilen ve serpilen ve
yüzünü yald›zlayan ve ziynetlendiren ve her zaman taze-
lenen, gelip giden ve zemin onlarla dolup boflalan umum
masnuat, kabza-i kudret ve ilmindedir ve adlühikmetinin
mizan›yla ölçülüp ve tanzim edilir; madem bütün enva
Onun kabza-i kudretindedir; elbette o enva›n muntazam
ve mükemmel fertleri ve âlemin küçük misal-i musa¤¤ar-
lar› ve enva-› kâinat›n bilânçolar› ve kitab-› âlemin küçü-
cük fihristeleri hükmünde olan cüz’î fertleri, bilbedahe
Onun kabza-i rububiyetinde ve icad›ndad›r ve tedvir ve
terbiyesindedir.

Madem her bir zîhayat, kabza-i tedbir ve terbiyesinde-
dir; elbette o zîhayat›n vücudunu teflkil eden hüceyrat ve
küreyvat ve aza ve asap, bilbedahe onun kabza-i ilim ve
kudretindedir.

Madem her bir hüceyre ve kandaki her bir küreyvat
Onun taht-› emrindedir ve daire-i tasarrufundad›r ve
Onun kanunuyla hareket ederler; elbette bütün bunlar›n
madde-i esasiyesi ve bütün onlardaki nakfl-› sanata ve
nesc-i nakfla mekikler ve yaylar hükmünde olan zerrat
dahi bizzarure Onun kabza-i kudretinde ve daire-i ilmin-
dedir ve Onun emriyle, izniyle, kuvvetiyle muntazam ha-
reket yapar, mükemmel vezaif görürler.

adlühikmet: adalet ve hikmet.
âlem: dünya, cihan.
arz: yer, dünya.
asap: sinirler.
aza: organlar, uzuvlar.
bilânço: hesap özeti, rapor.
bilbedahe: aç›ktan.
bizzarure: ister istemez, mecbu-
ren.
cüz’î: küçük.
daire-i tasarruf: tasarruf sahas›;
sevk ve idare etme alan›.
enva: çeflitler.
enva-i kâinat: var olan fleylerin
türleri.
fert: kifli, bir bütünün parçalar›n-
dan her biri.
fihriste: bir kitapta bulunan fley-
leri s›rayla gösteren liste.
gayat: gayeler, amaçlar.
hüceyrat: hücreler.
hüceyre: hücrecik.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
icat: yoktan var etme, meydana
getirme.
kabza-i ilim: bilgi dairesi, bilime
dahil.
kabza-i kudret: kudret eli.
kabza-i rububiyet: Cenab-› Hak-
k›n terbiye eli.
kabza-i tedbir ve terbiye: idare-
si ve terbiyesi alt›nda bulunma.
kitab-› âlem: âlem kitab›, kâinat.
kudret: kuvvet, iktidar.
küreyvat: yuvarlar.
madde-i esasiye: esas madde.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
mekik: dokumac›l›kta, atk› iplik-
lerini çözgü iplikleri aras›ndan ge-

çirmekte kullan›lan masural›
alet.
misal-› musa¤¤ar: küçültül-
müfl örnek.
mizan: terazi, ölçü.
muntazam: nizaml›, intizaml›.
nakfl-› sanat: sanat nakfl›.
nesc-i nak›fl: nak›fl dokuma.

taht-› emir: emir alt›nda ol-
ma.
tanzim: düzenleme, nizam.
tedbir: idare etme, çekip çe-
virme.
tedvir: çekip çevirme, idare
etme.
terbiye: e¤itim.

teflkil: meydana getirme, fle-
kil verme.
umum: bütün.
vezaif: vazifeler.
zemin: yeryüzü.
zerrat: zerreler.
zîhayat: hayat sahibi.
ziynet: süs.
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Madem her bir zerrenin hareketi ve vazife görmesi
Onun kanunuyla, izniyle, emriyledir; elbette teflahhusat-›
veçhiye ve herkesin yüzünde herkesten onu temyiz ede-
cek birer alâmet-i farika bulunmas› ve simalar gibi, ses-
lerde, dillerde ayr› ayr› farklar bulunmas›, bilbedahe
Onun ilim ve hikmetiyledir.

‹flte flu silsileye mebde ve müntehay› zikrederek iflaret
eden flu ayete bak:

rºoµpànæ°pùrdnG o±nÓpàrNGnh ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG o≥r∏nN /¬pJÉnj'G røpenh
1@ nÚ/Ÿp Én©r∏pd mäÉnj'’n n∂pd'P »/a s¿pG rºoµpfGnƒrdnGnh

fiimdi deriz: Ey ehl-i flirkin vekili! ‹flte silsile-i kâinat ka-
dar kuvvetli bürhanlar, meslek-i tevhidi ispat eder ve bir
Kadîr-i Mutlak’› gösterir. Madem hilkat-i semavat ve arz,
bir Sâni-i Kadîr’i ve o Sâni-i Kadîr’in nihayetsiz bir kud-
retini ve o nihayetsiz bir kudretin nihayetsiz bir kemalde
oldu¤unu gösterir; elbette, fleriklerden isti¤na-i mutlak
var. Yani, hiçbir cihette fleriklere ihtiyaç yok. ‹htiyaç ol-
mad›¤› hâlde, neden bu zulümatl› meslekte gidiyorsu-
nuz? Ne zorunuz var ki, oraya giriyorsunuz?

Hem de, flürekâya hiçbir ihtiyaç olmad›¤› ve kâinat
onlardan müsta¤ni-i mutlak olduklar› hâlde, flerik-i ulûhi-
yet gibi, rububiyet ve icat flerikleri dahi mümtenidirler,
vücutlar› muhaldir. Çünkü, semavat ve arz›n Sâniindeki
kudret, hem nihayet kemalde, hem nihayetsiz oldu¤unu
ispat ettik. E¤er flerik bulunsa, mütenahi di¤er bir kud-
ret, o nihayetsiz ve gayet kemaldeki kudreti ma¤lûp 
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gayet: çok, son derece.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›.
hilkat-› semavat: göklerin yarat›-
l›fl›.
icat: yoktan var etme, yaratma.
ilim: bilgi, marifet.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
isti¤na-i mutlak: Allah’›n sonsuz
zenginli¤e sahip olup hiçbir fleye
muhtaç olmamas›.
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t ve
flarta tâbi olmaks›z›n her fleye
gücü yeten sonsuz kudret sahibi,
Allah.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kemal: taml›k; kusursuz, mü-
kemmellik.
kudret: kuvvet, iktidar.
ma¤lûp: yenilmifl.
mebde: bafllang›ç.
meslek-i tevhit: tevhit yolu, bir-
lik yolu.
muhal: imkâns›z.
mümteni: imkâns›z.
münteha: nihayet, son.
müsta¤ni-i mutlak: her cihetle
zengin olan ve hiçbir fleye muh-
taç olmayan Allah.
mütenahi: sonu belirli olan, s›n›r-
l›.
nihayet: son derece.
nihayetsiz: sonsuz.
rububiyet: rabl›k; Allah’›n her bir
varl›¤a muhtaç oldu¤u fleyleri
vermesi, onlar› terbiye edip idare
ve hâkimiyeti alt›nda bulundur-
mas›.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
Sâni-i Kadîr: her fleye gücü yeten
ve her fleyi sanatl› yaratan Allah.
semavat: semalar, gökler.
silsile: zincirleme.
silsile-i kâinat: kâinat halkas›,
zinciri.
sima: yüz.
flerik: ortak.
flerik-i ulûhiyet: yaratana ortak-
l›k davas›, ulûhiyete ortakl›k dava
etme.
flürekâ: ortaklar, flerikler.
temyiz: dikkatle ay›rma, seçme.
teflahhusat-› veçhiye: yüzün, si-
man›n belirlenmesi.
vazife: görev.
vekil: baflkas›n›n yerine hareket
eden.
vücut: varl›k.
zerre: maddenin en küçük parça-
s›.
zikir: anma, bildirme.
zulümat: karanl›klar, yanl›fl yol-
lar.

alâmet-i farika: farkl›l›k belir-
tisi.
arz: yer, dünya.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-

si.
bilbedahe: aç›ktan.
bürhan: delil, hüccet.
cihet: yön.

delil: bir davay›, meseleyi is-
pata yarayan fley, bürhan.

ehl-i flirk: Allah’a ortak ko-
flanlar.

1. Göklerin ve yerin yarat›l›fl› ile dillerinizin ve renklerinizin farkl›l›¤› da yine Onun ayetlerin-
dendir. ‹lim sahipleri için elbette bunda deliller vard›r. (Rum Suresi: 22.)



edip, bir k›s›m yer zapt etmek ve ona nihayet vermek ve
manen âciz b›rak›p, hadsiz oldu¤u hâlde tahdit etmek ve
hiçbir mecburiyet olmadan bir mütenahi fley, nihayetsiz
bir fleye, nihayetsiz oldu¤u bir vakitte nihayet vermek ve
mütenahi yapmak lâz›m gelir ki; bu, muhalât›n en gayri-
makulü ve mümteniat›n en katmerlisidir.

Hem, flerikler “müsta¤niyetün anha” ve “mümteni-
atün bizzat”, yani hiç onlara ihtiyaç olmad›¤› gibi, vücut-
lar› muhal olduklar› hâlde onlar› dava etmek, s›rf tahak-
kümîdir. Yani aklen, mant›ken, fikren o davay› ettirecek
bir sebep olmad›¤› için, manas›z sözler hükmündedir;
ilm-i usulce tahakkümî tabir edilir, yani manas›z dava-i
mücerrettir. ‹lm-i kelâm ve ilm-i usulün düsturlar›ndand›r
ki, denilir:

o¿Énµrep’rG ≈pa Énæoj n’nh mπ«/dnO rønY ∆pTÉsædGpôr«n¨rdG p∫ÉnªpàrMpÓr``pd nInôrÑpYn’
s»pªr∏p©rdG nÚ/≤n«rdG t»pJGsòdG

Yani, “Bir delilden, bir emareden nefl’et etmeyen bir
ihtimalin ehemmiyeti yok; kat’î ilme flek katmaz, yakîn-i
hükmîyi sarsmaz.” Meselâ, zat›nda Barla Denizi (yani
E¤irdir Gölü), imkân ve ihtimal var ki, pekmez olsun, ya-
¤a ink›lâp etmifl olsun. Fakat, madem bir emareden, o
imkân ve ihtimal nefl’et etmiyor; onun vücuduna ve su
oldu¤una, kat’î ilmimize tesir etmez, flek ve vesvese ver-
mez.

‹flte bunun gibi, mevcudat›n her taraf›ndan, kâinat›n
her köflesinden sorduk. Birinci Mevk›fta gösterildi¤i gibi, 

âciz: zay›f, güçsüz.
dava: iddia.
dava-i mücerret: manas›z ve ha-
yali bir dava, iddia.
delil: bir davay›, meseleyi ispata
yarayan fley, kan›t.
düstur: kaide, prensip.
ehemmiyet: önem.
emare: alâmet, belirti.
gayrimakul: akla uymayan.
hadsiz: s›n›rs›z.
ihtimal: olabilirlik, mümkün ol-
ma.
ilm-i kelâm: kelâm ilmi; imanla
ilgili konular› ikna ve ispat ederek
güzel anlatma bilgisi.
ilm-i usul: usul ilmi, bir iflin nas›l
yap›lmas› gerekti¤ini gösteren
ilim, metodoloji.
imkân: olabilecek hâlde bulun-
ma, olabilirlik.
ink›lâp: de¤iflim, dönüflüm.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kat’î: kesin.
katmer: kat kat olmufl.
manas›z: anlams›z.
manen: mana itibar›yla, iç varl›k
bak›m›ndan, gönülce, ruhça, ma-
naca.
mecburiyet: mecburluk, zorunlu-
luk.
mevcudat: var olan her fley,
mahlûklar.
muhal: imkâns›z.

muhalât: muhaller, imkâns›z-
lar.
mümteniat: imkâns›zl›klar.
mümteniatün bizzat: varl›¤›
hiçbir flekilde mümkün olma-
yan.
müsta¤niyetün anha: kendi-
lerine hiç ihtiyaç olmayanlar.

mütenahi: sonlu.
nefl’et: meydana gelme.
nihayet: son.
nihayetsiz: sonsuz.
flek: flüphe.
flerik: ortak.
tabir: manas› olan söz.
tahakkümî: manas›z iddia.

tahdit: s›n›rland›rma.
tesir: etki.
vesvese: flüphe, kuruntu.
vücut: var olma.
yakîn-i hükmî: ilim ile sabit
olup kesinlik kazanm›fl.
zapt: idaresi alt›na alma.
zat: öz.
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zerrattan y›ld›zlara kadar ve ‹kinci Mevk›fta görüldü¤ü gi-
bi, hilkat-i semavat ve arzdan, tâ simalardaki teflahhusa-
ta kadar hangi fleyden soruldu ise, lisan-› hâl ile vahdani-
yete flahadet ve sikke-i tevhidi gösterdi; sen de gördün.
Öyle ise, kâinat›n mevcudat›nda bir emare yok ki, bir
flirk ihtimali, ona bina edilsin. Demek, dava-i flirk, s›rf ta-
hakkümî ve manas›z söz ve dava-i mücerret oldu¤undan,
flirki iddia etmek, mahz-› cehalet, ayn-› belâhattir.

‹flte ehl-i dalâletin vekili, buna karfl› diyece¤i kalm›yor.

Yaln›z diyor ki: “fiirke emare, kâinattaki tertib-i esbap-
t›r, her fleyin bir sebeple ba¤l› oldu¤udur. Demek, esba-
b›n hakikî tesirleri vard›r; tesirleri varsa, flerik olabilirler.”

Elcevap: Mefliet ve hikmet-i ‹lâhiyenin muktezas›yla
ve çok esman›n tezahür etmek istemesiyle, müsebbebat
esbaba raptedilmifl, her bir fley bir sebeple ba¤lanm›fl.
Fakat, çok yerlerde ve müteaddit Sözlerde kat’î ispat et-
mifliz ki, “Esbapta hakikî tesir-i icadî yok.” fiimdi yaln›z
bu kadar deriz ki:

Esbap içinde, bilbedahe en eflrefi ve ihtiyar› en genifl
ve tasarrufat› en vâsi, insand›r. ‹nsan›n dahi en zahir
ef’al-i ihtiyariyesi içinde en zahiri, ekl ve kelâm ve fikir-
dir; yani yemek, söylemek, düflünmektir. fiu yemek, söy-
lemek, düflünmek ise gayet muntazam, acip, hikmetli bi-
rer silsiledir. O silsilenin yüz cüz’ünden, insan›n dest-i ih-
tiyar›na verilen, ancak bir cüz’üdür. Meselâ, yemekten,
bedenin tegaddi-i hüceyrat›ndan tut, tâ semerat›n teflek-
külüne kadar olan silsile-i ef’al içinde, insan›n dest-i ihti-
yar›na verilen, yaln›z a¤›zdaki difllerin de¤irmenini tahrik 
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gayet: çok, son derece.
hakikî: gerçek.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›.
hikmet-i ‹lâhiye: Allah’›n hikme-
ti.
hilkat-i semavat: göklerin yarat›-
l›fl›.
ihtiyar: irade, tercih.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kat’î: kesin.
kelâm: konuflma.
lisan-i hâl: hâl dili.
mahz-i cehalet: cahilli¤in tâ ken-
disi.
manas›z: anlams›z.
mefliet: irade, arzu, istek.
mevcudat: var olan her fley,
mahlûklar.
mukteza: gerekme, icap etme.
muntazam: nizaml›, düzgün.
müsebbebat: sebeple meydana
ç›kanlar.
müteaddit: birçok.
rapt: ba¤lama.
semerat: semereler, meyveler.
sikke-i tevhit: birlik sikkesi, nifla-
n›
silsile: zincirleme.
silsile-i ef’al: fiiller silsilesi.
sima: yüz, çehre.
flahadet: flahitlik.
flerik: ortak.
flirk: Allah’a ortak koflma.
tahakkümî: manas›z iddia.
tahrik: harekete geçirme.
tasarrufat: tasarruflar; kullan›m
haklar›.
tegaddi-i hüceyrat: hücrelerin
beslenmesi.
tertib-i esbap: sebeplerin düzen-
lenmesi, her bir fleyin her bir ola-
y›n bir sebebe ba¤l› olarak mey-
dana gelmesi.
tesir: etki.
tesir-i icadî: icat etme kabiliyeti.
teflahhusat: cisimlenmeler.
teflekkül: flekillenme, meydana
gelme.
tezahür: görünme.
vahdaniyet: Allah’›n birli¤i ve
varl›¤›.
vâsi: genifl, bol.
vekil: baflkas›n›n yerine hareket
eden, konuflan.
zahir: aç›k.
zerrat: zerreler.

acip: dikkat çeken, hayret ve-
ren.
arz: yer, dünya.
ayn-i belâhat: ahmakl›¤›n tâ
kendisi.
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr
olarak.
bina: yap›.

cüz: k›s›m, parça.
dava-i mücerret: manas›z ve
hayali bir dava.
dava-i flirk: flirk davas›; ortak
koflma iddias›.
dest-i ihtiyar: irade eli.
ef’al-i ihtiyariye: kiflinin ken-
di iste¤iyle yapt›¤› ifller.

ehl-i dalâlet: azg›n ve sapk›n
kimseler.
ekl: bir fley yeme.
elcevap: cevap olarak.
emare: alâmet, belirti.
esbap: sebepler.
esma: isimler.
eflref: en flerefli.



edip onu çi¤nemektir; ve söylemek silsilesinden yaln›z
meharic-i huruf kal›plar›na havay› sokup ç›karmakt›r.
Hâlbuki, a¤z›nda bir tek kelime, bir çekirdek gibi iken,
bir a¤aç hükmündedir. Hava içinde milyonlar ayn› keli-
me gibi meyveler verir. Milyonlarla dinleyenlerin kulakla-
r›na girer. Bu misalî sümbüle, insandaki hayalin eli ancak
yetiflebilir; ihtiyar›n k›sac›k eli, nas›l yetiflir?

Madem esbap içinde en eflrefi ve en ziyade ihtiyar sa-
hibi olan insan, böyle hakikî icattan eli ba¤lansa, sair ce-
madat ve behimat ve anas›r ve tabiat, nas›l hakikî muta-
sarr›f olabilirler? Yaln›z o esbap, birer zarft›r ve masnu-
at-› Rabbaniyeye birer k›l›ft›rlar ve hedâyâ-i Rahmaniye-
ye birer tablac›d›rlar. Elbette bir padiflah›n hediyesinin
kab› veya hediyeye sar›lan mendil veyahut hediye eline
verilip getiren nefer, o padiflah›n saltanat›na flerik ola-
mazlar; ve onlar› flerik tevehhüm eden, saçma bir heze-
yan eder. Öyle de, esbab-› zahiriye ve vesait-i sûriyenin,
rububiyet-i ‹lâhiyeden hiçbir cihette hisseleri olamaz, hiz-
met-i ubudiyetten baflka nasipleri yoktur.

‹kinci Maksat
Ehl-i flirkin vekili, meslek-i flirki, hiçbir cihette ispat

edemedi¤inden ve onun ispat›ndan me’yus kald›¤›ndan,
ehl-i tevhidin mesle¤ini, teflkikat›yla ve flüpheleriyle tah-
rip etmeye çal›flmak istedi¤inden, flöyle ikinci bir sual
ediyor, diyor ki:

anas›r: su, hava gibi unsurlar, ele-
mentler.
behimat: hayvanlar.
cemadat: cans›zlar.
cihet: yön, görüfl aç›s›.
ehl-i flirk: Allah’a ortak koflanlar.
ehl-i tevhit: tevhit ehli.
esbap: sebepler.
esbap-i zahiriye: görünürdeki
sebepler.
eflref: en flerefli.
hakikî: gerçek.
hedâyâ-i Rahmaniye: Rahman
olan Allah’›n hediyeleri, r›z›klar›.
hezeyan: saçmalama.
hisse: pay.
hizmet-i ubudiyet: kulluk hiz-
meti.
hükmünde: yerinde, de¤erinde
icat: yoktan var etme, meydana
getirme.
ihtiyar: tercih, irade.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
maksat: gaye.
masnuat-› Rabbaniye: Allah’›n
sanatl› olarak yaratt›¤› varl›klar.
meharic-i huruf: a¤›zda harf ses-
lerinin ç›kt›¤› yerler.
meslek-i flirk: flirk mesle¤i.
me’yus: ümitsiz.
misali: misale ait, numuneye ait,
örneklik.
mutasarr›f: tasarruf sahibi olan;
kullanmaya yetkili.
nasip: pay, hisse.
nefer: rütbesiz asker, er.

Rububiyet-i ‹lâhiye: Cenab-›
Hakk›n her mahlûku terbiye
etmesi ve idaresi alt›nda bu-
lundurma vasf›.
sair: di¤er, öteki.
saltanat: sultanl›k, hüküm-
darl›k.
silsile: zincir.

sual: soru.
flerik: ortak.
tabiat: maddî âlem ve içinde-
kiler.
tablac›: yiyecek sunan, tak-
dim eden.
tahrip: y›kma, bozma.
teflkikat: flekler, flüpheler.

tevehhüm: vehimlenme,
zannetme.
vekil: baflkas›n›n yerine hare-
ket eden, konuflan.
vesait-i sûriye: görünüflteki
vas›talar, sebepler.
zarf: k›l›f, mahfaza.
ziyade: çok, fazla.
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“Ey ehl-i tevhit! Siz diyorsunuz ki:

“
1

oónª°südG *nG @ lónMnG *G nƒog rπob ‘Hâl›k-› Âlem birdir,

Ehad’dir, Samed’dir. Hem her fleyin hâl›k› Odur. Ehadi-
yet-i Zatiyesiyle beraber do¤rudan do¤ruya her fleyin diz-
gini Onun elinde, her fleyin anahtar› kabzas›nda, her fle-
yin nâsiyesini tutuyor; bir ifl bir ifle mâni olmuyor. Bütün
eflyada, bütün ahvaliyle bir anda tasarruf edebilir.’ Böyle
acip bir hakikate nas›l inan›labilir? Müflahhas bir tek zat,
nihayetsiz yerlerde, nihayetsiz iflleri külfetsiz yapabilir
mi?”

Elcevap : fiu suale, gayet derin ve ince ve gayet yük-
sek ve genifl olan bir s›rr-› Ehadiyet ve Samediyetin be-
yan›yla cevap verilir. Fikr-i befler ise, o s›rra, ancak bir
temsil dürbünüyle ve mesel rasad›yla bakabilir. Cenab-›
Hakk›n zat ve s›fât›nda, misil ve misali yok; fakat, mesel
ve temsil ile bir derece fluunat›na bak›labilir. ‹flte biz de,
temsilât-› maddiye ile o s›rra iflaret edece¤iz.

Birinci Temsil: fiöyle ki: On Alt›nc› Sözde ispat edil-
di¤i gibi, bir tek zat-› müflahhas, muhtelif âyineler vas›ta-
s›yla külliyet kesb eder; bir cüz’î-yi hakikî iken, fluunat-›
kesireye malik bir küllî hükmüne geçer. Evet, nas›l cis-
manî fleylere cam ve su gibi maddeler âyine olup, cisma-
nî bir tek fley o âyinelerde bir külliyet kesb eder; öyle de,
nuranî fleylere ve ruhaniyata dahi, hava ve esîr ve âlem-i
misalin baz› mevcudat› âyineler hükmünde ve berk ve
hayal sür’atinde birer vas›ta-i seyir ve seyahat suretine
geçerler ki, o nuranîler ve o ruhanîler, hayal sür’atiyle
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t›na ait birlik.
ehl-i tevhit: tevhit ehli.
elcevap: cevap olarak.
esîr: kâinattaki bofllu¤u dolduran,
havadan hafif olup ›s› ve ›fl›¤› nak-
leden cevher.
fikr-i befler: insanlar›n fikri.
gayet: çok, son derece.
hakikat: gerçek.
Hâl›k: yoktan yaratan.
Hâl›k-› Âlem: âlemin Yarat›c›s›.
hüküm: de¤er.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
kabzas›nda: tasarrufunda.
kesb: kazanma.
külfetsiz: zahmetsiz.
küllî: bütün.
külliyet: bütünlük.
malik: sahip.
mâni: engel.
mesel: örnek.
mevcudat: var olan her fley,
mahlûklar.
misal: örnek, benzer, efl.
muhtelif: çeflitli, farkl›.
müflahhas: flah›slaflt›r›lm›fl, cisim-
lendirilmifl, somut.
nâsiye: çehre, yüz.
nihayetsiz: sonsuz.
nuranî: nurlu.
rasat: gözlem.
ruhanî: ruha ait, ruhla ilgili.
ruhaniyat: madde âleminden
baflka âlemler, ruhlar âlemi.
Samed: her fley kendisine muh-
taç oldu¤u hâlde, kimseye ve hiç-
bir fleye muhtaç olmayan Allah.
samediyet: her fleyin Allah’a
muhtaç olmas›, Allah’›n hiç bir fle-
ye muhtaç olmamas›.
sual: soru.
suret: biçim, görünüfl.
s›fat: nitelik, vas›f.
s›rr-› Ehadiyet: Allah’›n her bir
varl›kta görülen birlik tecellisinin
s›rr›.
fluunat: ifller, nitelikler, emirler,
kas›tlar, istekler.
fluunat-› kesire: pek çok hâller
ve ifller.
tasarruf: kullanma, idare etme.
temsil: benzetme, misal getirme.
temsilât-› maddiye: maddî ve
müflahhas örnekler.
vas›ta: arac›l›k.
vas›ta-i seyir: seyir ve yolculuk
arac›.
zat: kifli, flah›s.
zat-› müflahhas: belli bir flah›s.

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

âyine: ayna.
berk: flimflek.
beyan: anlatma, izah.
Cenab-› Hak: Allah.
cismanî: cisimli.

cüz’î-yi hakikî: gerçek parça-
ya ait.
dizgin: yönetim, idare.
Ehad: tek, bir olan Allah.
Ehadiyet-i Zatiye: Allah’›n za-

1. ‹hlâs Suresi: 1-2.



o merâyâ-i nazifede ve o menazil-i lâtifede gezerler, bir
anda binler yerlere girerler ve her âyinede, nuranî olduk-
lar› ve akisleri onlar›n ayn› ve onlar›n hasiyetine malik ol-
duklar› için, cismaniyetin aksine olarak, her yerde bizzat
bulunur gibi hükmederler. Kesif cismanîlerin akisleri ve
misalleri, o cismaniyetin ayn›lar› olmad›¤› gibi, hasiyetle-
rine dahi malik de¤il, ölü say›l›rlar.

Meselâ, günefl müflahhas bir cüz’î oldu¤u hâlde, par-
lak eflya vas›tas›yla bir küllî hükmüne geçer; zemin yü-
zündeki bütün parlak fleylere, hatta her bir katre suya ve
cam zerreciklerine birer aksini, bir misalî günefli, onlar›n
kabiliyetine göre verir. Güneflin hararet ve ziyas› ve ziya-
s›ndaki yedi rengi ve zat›n›n bir nevi misali, her bir par-
lak cisimde bulunur. Faraza güneflin ilmî fluuru bulunsa
idi, her âyine onun bir nevi menzili ve taht› ve iskemlesi
hükmünde olup, her fleyle bizzat temas eder, her zîfluur-
la âyineler vas›tas›yla, hatta göz bebe¤iyle, birer telefon
hükmünde muhabere edebilirdi; bir fley, bir fleye mâni
olmazd›, bir muhabere, bir muhabereye set çekmezdi;
her yerde bulunmakla beraber, hiçbir yerde bulunmazd›.

Acaba, bir Zat›n bin bir isminden yaln›z Nur isminin
maddî ve cüz’î ve camit bir âyinesi hükmünde olan gü-
nefl, böyle teflahhusu ile beraber küllî yerlerde, küllî iflle-
re mazhar olsa, o Zat-› Zülcelâl, ehadiyet-i zatiyesiyle be-
raber nihayetsiz iflleri bir anda yapamaz m›?

‹kinci Temsil: Kâinat bir flecere hükmünde oldu¤u
için, her bir flecere kâinat›n hakaik›na misal olabilir. ‹flte,
biz de flu odam›z›n önündeki muhteflem, muazzam ç›nar 

akis: yans›ma.
âyine: ayna.
bizzat: flahsen.
camit: ruhsuz, cans›z.
cismanî: cisimli olan.
cismaniyet: cisimli olufl.
cüz’î: parça, parçaya ait olan, pek
az.
ehadiyet-i zatiye: Allah’›n zat›na
ait birlik.
faraza: farz edelim ki, var sayal›m
ki.
hakaik: hakikatler, gerçekler.
hararet: s›cakl›k.
hasiyet: hususî özellik.
hükmetmek: egemenli¤i alt›nda
bulundurmak.
hükmüne geçmek: yerinde ol-
mak, yerine geçmek, de¤erinde
olmak.
hüküm: de¤er, karar.
kabiliyet: istidat, yetenek.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
katre: damla.
kesif: fleffaf olmayan, kat›.
küllî: bütün, umumî.
malik: sahip.
mâni: engel.
mazhar: nail olma, flereflenme.
menazil-i lâtife: güzel ve hofl
yerler.
menzil: yer, ev.
merâyâ-i nazife: temiz aynalar.
misal: örnek, benzer, numune,
efl.
misalî: k›yaslayarak benzetme.

muazzam: çok büyük.
muhabere: haberleflme.
müflahhas: cisimlendirilmifl.
nev: çeflit.
nihayetsiz: sonsuz.
Nur: kâinat› isim ve s›fatlar›y-
la ayd›nlatan anlam›nda Ce-
nab-› Hakk›n bir ismi.

nuranî: nurlu.
flecere: a¤aç.
fluur: bilinç.
temas: etkileflme, de¤mek.
temsil: benzetme, misal.
teflahhus: cisimlenme, so-
mutlaflma.
vas›ta: arac›, arac›l›k.

zat: azamet ve ululuk sahibi
kifli, öz, cevher.
Zat-i Zülcelâl: celâl ve büyük-
lük sahibi olan Allah.
zemin: yeryüzü.
zerrecik: en küçük parça.
zîfluur: fluurlu, bilinç sahibi.
ziya: ›fl›k.
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a¤ac›n›, kâinata bir misal-i musa¤¤ar hükmünde tutup,
kâinattaki cilve-i ehadiyeti onun ile gösterece¤iz. fiöyle ki:

fiu a¤ac›n, lâakal on bin meyvesi var. Her bir meyve-
sinin, lâakal yüzer kanatl› çekirde¤i var. Bütün on bin
meyve ve bir milyon çekirdek, bir anda, beraber bir sa-
nat ve icada mazhard›rlar. Hâlbuki, flu a¤ac›n çekirdek-i
aslîsinde ve kökünde ve gövdesinde, cüz’î ve müflahhas
ve ukde-i hayatiye tabir edilen bir cilve-i irade-i ‹lâhiye ve
bir nüve-i emr-i Rabbanî ile, flu a¤ac›n kavanin-i teflkili-
yesinin merkeziyeti; her dal›n bafl›nda, her bir meyvenin
içinde, her bir çekirde¤in yan›nda bulunur ki, hiçbirinin
bir fleyini noksan b›rakmayarak, birbirine mâni olma-
yarak; onunla yap›l›r. Ve o bir tek cilve-i irade ve o ka-
nun-u emrî; ziya, hararet, hava gibi da¤›l›p her yere git-
miyor. Çünkü, gitti¤i yerlerin ortalar›ndaki uzun mesafe-
lerde ve muhtelif masnularda hiçbir iz b›rakm›yor, hiçbir
eseri görülmüyor. E¤er intiflar ile olsa idi, izi ve eseri gö-
rülecekti. Belki, bizzat tecezzi ve intiflar etmeden her bi-
risinin yan›nda bulunuyor. Ehadiyetine ve flahsiyetine o
küllî ifller, münafi olmuyor. Hatta denilebilir ki, o cilve-i
irade, o kanun-u emrî, o ukde-i hayatiye, her birinin ya-
n›nda bulunur, hiçbir yerde de bulunmaz. Güya flu muh-
teflem a¤açta meyveler, çekirdekler adedince o kanun-u
emrînin birer gözü, birer kula¤› var. Belki a¤ac›n her bir
cüz’ü, o kanun-u emrînin duygular›n›n birer merkezi
hükmündedir ki, uzun vas›talar›, perde olup bir mâni tefl-
kil etmek de¤il, belki telefon telleri gibi birer vesile-i tes-
hil ve takrip olur; en uzak, en yak›n gibidir.
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intiflar: yay›lma, da¤›lma.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kanun-u emrî: ifllere, fiillere ait
kanunlar, emrî kanun.
kavanin-i teflkiliye: flekillenme
kanunu.
küllî: bütüne ait.
lâakal: en az›ndan.
mâni: engel.
masnu: sanatla yap›lm›fl eser.
mazhar: nail olma, flereflenme.
merkeziyet: bütün ifllerin mer-
kezlefltirilmesi.
misal-i musa¤¤ar: küçültülmüfl
örnek.
muhtelif: çeflit çeflit, farkl›.
muhteflem: ihtiflaml›, görkemli.
münafi: z›t.
müflahhas: cisimlendirilmifl, so-
mut.
noksan: eksik.
nüve-i emr-i Rabbanî: Allah’›n
emir ve müsaadesiyle teflkil olu-
nan çekirdek.
flahsiyet: bir ferdin kendine has
görünüfl, duyufl, ve davran›fllar›-
n›n tamam›, kiflilik.
tabir: bir mana tafl›yan söz.
tecezzi: parçalara ayr›lma, bölün-
me.
teflkil: oluflturma, flekillenme.
ukde-i hayatiye: hayat dü¤ümü.
vas›ta: arac›.
vesile-i teshil ve takrip: kolay-
laflt›rma ve yaklaflt›rma vesilesi.
ziya: ›fl›k.

adedince: say›s›nca.

bizzat: kendisi, flahsen.

cilve-i ehadiyet: Allah’›n bir-
çok s›fat›yla her bir varl›kta
tecellileriyle görülebilmesi.

cilve-i irade: iradenin tecelli-
si, belirmesi.

cilve-i irade-i ‹lâhiye: Al-
lah’›n iradesinin görüntüsü.

cüz: k›s›m, parça.

cüz’î: küçük.

çekirdek-i aslî: esas çekir-
dek, öz, kâinat›n özü, asl›, çe-
kirde¤i.

ehadiyet: Allah’›n her bir fley-
de birli¤inin tecelli etmesi.
güya: sanki.
hararet: s›cakl›k.
hükmünde: yerinde, de¤erin-
de.
icat: yoktan var etme, mey-
dana getirme.



Madem, bilmüflahede Zat-› Ehad-i Samed’in irade gibi
bir s›fat›n›n bir tek cilve-i cüz’îsi, bilmüflahede milyon
yerde, milyonlar ifle vas›tas›z medar olur; elbette Zat-›
Zülcelâl’in tecelli-i kudret ve iradesiyle, flecere-i hilkati
bütün ecza ve zerrat›yla beraber tasarruf edebilmesine
fluhut derecesinde yakîn etmek lâz›m gelir.

On Alt›nc› Sözde ispat ve izah edildi¤i gibi deriz ki:
Madem günefl gibi âciz ve musahhar mahlûklar ve ruha-
nî gibi madde ile mukayyet nimnuranî masnular ve flu ç›-
nar a¤ac›n›n manevî nuru, ruhu hükmünde olan ukde-i
hayat› ve merkez-i tasarrufu olan emrî kanunlar ve iradî
cilveler, nuraniyet s›rr›yla, bir yerde iken ve bir tek mü-
flahhas cüz’î olduklar› hâlde, pek çok yerlerde ve pek
çok ifllerde bilmüflahede bulunabilirler ve madde ile mu-
kayyet bir cüz’î olduklar› hâlde, mutlak bir küllî hükmü-
nü al›rlar. Ve bir anda bir cüz-i ihtiyarî ile, pek çok muh-
telif iflleri bilmüflahede kesb ederler; sen de görüyorsun
ve inkâr edemezsin.

Acaba, maddeden mücerret ve muallâ; hem kayd›n
tahdidinden ve kesafetin zulmetinden münezzeh ve mü-
berra; hem flu umum envar ve flu bütün nuraniyat, Onun
envar-› kudsiye-i esmaiyesinin kesif bir gölgesi ve z›lâli;
hem umum vücut ve bütün hayat ve âlem-i ervah ve
âlem-i berzah ve âlem-i misal, nimfleffaf birer âyine-i ce-
mali; hem s›fât› muhita ve fluunat› külliye olan bir tek
Zat-› Akdes’in irade-i külliye ve kudret-i mutlaka ve ilm-i
muhit ile zahir olan tecelli-i s›fât› ve cilve-i ef’ali içindeki
teveccüh-ü ehadiyetinden hangi fley saklanabilir? Hangi 

âciz: zay›f, güçsüz.
âlem-i berzah: kabir âlemi.
âlem-i ervah: ruhlar âlemi.
âlem-i misal: görüntüler âlemi,
ruhlar›n bulundu¤u âlem.
âyine-i cemal: cemal âyinesi.
bilmüflahede: görerek, flahit ola-
rak.
cilve: güzel ve hofl bir biçimde
görünme.
cilve-i cüz: küçük bir görüntü, te-
celli; cüz’î cilve.
cilve-i ef’al: fiillerin tecellisi, gö-
rüntüsü.
cüz-i ihtiyarî: Cenab-› Hak tara-
f›ndan insana verilen arzu seçme
serbestli¤i.
cüz’î: parça, parçaya ait olan, kü-
çük.
emrî: emre ait, emirle ilgili.
envar: nurlar.
envar-› kudsiye-i esmaiye: Al-
lah’›n isimlerinin kudsî nurlar›
hükmünde: de¤erinde.
ilm-i muhit: her fleyi kuflat›c›
ilim.
inkâr: reddetme, inanmama.
irade: dileme, isteme.
irade-i külliye: Cenab-› Hakk›n
her fleye hâkim olan ve her fleyi
içine alan iradesi.
iradî: iradeye ait.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
izah: aç›klama yapma.
kesafet: fleffaf olmama, kesiflik,
yo¤unluk.
kesb: kazanma.
kesif: yo¤un, fleffaf olmayan.
kudret-i mutlaka: sonsuz ve s›-
n›rs›z kudret.
küllî: bütün.
külliye: umumî, tam, kapsay›c›.
mahlûk: Allah taraf›ndan yarat›l-
m›fl.
manevî: manaya ait.
masnu: sanatla yarat›lm›fl.
medar: sebep, vesile.
merkez-i tasarruf: idare ve ta-
sarruf dairesi.
muallâ: yüce, yüksek.
muhita: her fleyi kuflatan, kapsa-
y›c›.
muhtelif: çeflitli.
mukayyet: kay›tl›, s›n›rl›.
musahhar: emir alt›na giren.
mutlak: kay›ts›z, tam.
müberra: temize ç›km›fl.
mücerret: soyut, tecrit edilmifl.
münezzeh: uzak, berî.
müflahhas: cisimlenmifl.
nimnuranî: yar› nuranî.
nimfleffaf: yar› saydam.
nuraniyat: nurluluk, ayd›nl›klar.
ruhanî: cismi olmayan varl›klar.
s›fat: nitelik, vas›f.
flecere-i hilkat: yarat›l›fl a¤ac›.

fluhut: flahit olma, görme
fluunat: ifller, icraatlar, emir-
ler, istekler.
tahdit: s›n›rlama.
tecelli-i kudret: Cenab-› Hak-
k›n kudretinin görüntüleri.
tecelli-i s›fat: ‹lâhî s›fatlar›n
yans›malar›.
teveccüh-ü ehadiyet: Ce-
nab-› Hakk›n her bir varl›¤›n
yan›nda zat›yla bulunmas› ve
yard›m›na koflmas›.

ukde-i hayat: hayat dü¤ümü.
umum: bütün, cümle.
vas›ta: arac›.
vücut: var olma, varl›k.
yakîn: flüpheden s›yr›larak,
son derece emin olarak bil-
me.
zahir: aç›k.
Zat-› Akdes: her türlü kusur
ve noksandan uzak ve pak
olan zat; Allah.

Zat-› Ehad-i Samed: her fley
kendisine muhtaç oldu¤u
hâlde, kendisi hiçbir fleye
muhtaç olamayan ve birli¤i
her bir fleyde tecelli eden Al-
lah’›n zat›.
Zat-› Zülcelâl: celâl ve büyük-
lük sahibi Cenab-› Hakk›n za-
t›.
zerrat: zerreler.
zulmet: karanl›k.
z›lâl: gölgeler.
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ifl Ona a¤›r gelebilir? Hangi yer Ondan gizlenebilir?
Hangi fert Ondan uzak kalabilir? Hangi flah›s külliyet
kesb etmeden Ona yanaflabilir? Hiç, eflya Ondan gizle-
nebilir mi? Hiç, bir ifl bir ifle mâni olur mu? Hiç, bir yer
Onun huzurundan hâlî kal›r m›? ‹bni Abbas Rad›yallahü
Anh›n dedi¤i gibi, “Her bir mevcuda bakar birer manevî
basar› ve iflitir birer manevî sem’i” bulunmaz m›? Silsile-i
eflya Onun evamir ve kanunlar›n›n sür’atle cereyanlar›na
birer tel, birer damar hükmüne geçmez mi? Mevani ve
avaik Onun tasarrufuna vesail ve vesait olamaz m›? Es-
bap ve vesait s›rf zahirî bir perde olamaz m›? Hiçbir yer-
de bulunmad›¤› hâlde, her yerde bulunmaz m›? Hiç ta-
hayyüz ve temekküne muhtaç olur mu? Hiç, uzakl›k ve
küçüklük ve tabakat-› vücudun perdeleri Onun kurbiyeti-
ne ve tasarrufuna ve fluhuduna mâni olabilir mi? Hem,
hiç maddîlerin, mümkinlerin, kesiflerin, kesirlerin, mu-
kayyetlerin, mahdutlar›n hassalar› ve maddenin ve imkâ-
n›n ve kesafetin ve kesretin ve takayyüdün ve mahdudi-
yetin mahsus ve münhas›r lâz›mlar› olan tagayyür, tebed-
dül, tahayyüz ve tecezzi gibi emirler; maddeden mücer-
ret ve Vacibü’l-Vücud ve Nurü’l-Envar ve Vahid-i Ehad
ve kuyuttan münezzeh ve huduttan müberra ve kusurdan
mukaddes ve noksandan muallâ bir Zat-› Akdes’e lâhik
olabilir mi? Acz hiç Ona yak›fl›r m›? Kusur hiç Onun dâ-
men-i izzetine yanafl›r m›?

‹K‹NC‹ MAKSADIN HAT‹MES‹

Bir zaman Ehadiyete dair bir tefekkürde bulundu¤um
zaman, odam›n yan›ndaki ç›nar a¤ac›n›n meyvelerine 
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mevani: mâniler, engeller.
mevcut: var olan, varl›k.
muallâ: yüce, yüksek.
muhtaç: ihtiyac› olan.
mukaddes: mübarek, kutsal.
mukayyet: kay›tl›, ba¤l›.
müberra: temize ç›km›fl.
mücerret: soyutlanm›fl.
münezzeh: temiz, uzak, berî.
münhas›r: hasredilmifl, mahsus
k›l›nm›fl.
noksan: eksiklik.
Nurü’l-Envar: nurlar›n nuru.
perde: örtü.
semi’: iflitme.
silsile-i eflya: mevcut olan fleyle-
rin silsilesi.
fluhut: flahit olma, görme.
tabakat-i vücut: vücut tabakala-
r›.
tagayyür: de¤iflme, baflkalaflma.
tahayyüz: önem kazanma, yer
tutma, yer almas›.
takayyüt: kay›tl› olma, ba¤lan-
ma.
tebeddül: baflkalaflma, de¤iflme.
tecezzi: parçalara ayr›lma, bölün-
me.
tefekkür: derin düflünme.
temekkün: mekân tutma.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› baflkas›-
n›n varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-
den olup ezelî ve ebedî olan Al-
lah.
Vahid-i Ehad: bir olan ve birli¤i
her bir fleyde tecelli eden Allah.
vesail: vesileler, sebepler.
vesait: vas›talar.
zahirî: görünürde.
Zat-› Akdes: her türlü kusur ve
noksandan uzak ve pak olan zat;
Allah.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
avaik: engeller, zorluklar.
cereyan: akim, geçifl.
dâmen-i izzet: izzetinin sem-
ti, kenar›.
Ehadiyet: Allah’›n her bir fley-
de birli¤inin tecelli etmesi, Al-
lah’›n birli¤i.
esbap: sebepler.
evamir: emirler, buyruklar.
fert: kifli.
hâli: bofl, ›ss›z.

hassa: özel nitelik.
hatime: son söz, bir eserin
sonuç k›sm›.
hudut: s›n›rlar.
huzur: kat.
hüküm: de¤er.
kesafet: kal›nl›k, yo¤unluk,
kesiflik.
kesb: kazanma.
kesir: çok çok olan, da¤›lm›fl.
kesret: çokluk, fazlal›k.
kesif: kal›n, yo¤un, fleffaf ol-

mayan.
kurbiyet: yak›nl›k.
kuyut: kay›tlar, ba¤lar.
külliyet: bütünlük.
lâhik: ek, ilâve
lâz›m: gerekli.
mahdudiyet: s›n›rl›l›k.
mahdut: s›n›rlanm›fl.
mahsus: has.
maksat: gaye.
manevî: manaya ait.
mâni: engel.



bakt›m, Arabiyyülibare bir silsile-i tefekkür kalbe geldi.
Nas›l gelmifl ise, öyle Arabî olarak yaz›p, sonra k›sa bir
mealini söyleyece¤im. ‹flte:

ÉnjGnóng pán©ræ°südG o¥pQGnƒnN pánªrµp◊rG oäGnõpér©oe oQhoòoÑrdGnh oQÉnªrKn’rÉna ,rºn©nf
lópgGnƒn°T pInôpN'’rG pQGnO ≈/a /¬pØr£od oôpF=Én°ûnH pInórMnƒrdG oÚ/gGnônH ,pánªrMsôdG
pQÉnªrKn’rG tπoc oº«/∏nY mAr∆nT uπoµpH lôj/ónb mAr∆nT uπoµpd Én¡nbsÓnN s¿nÉpH lánbpOÉ°nU
oäGnRƒoeoQ pQnón≤rdG oäGnQÉn°TpG pInôrã`nµrdG p±GnôrWnG≈/a pInórMnƒrdG ÉnjGnône pQhoòoÑrdGnh
pInórMnƒpd kInópgÉn°T oQoó°rünJ pInórMnƒrdG p™nÑræne røpe nInôrã`nµrdG n∂r∏pJ s¿nÉpH pInQróo≤rdG
pánªrµpëpd kInôpcGnP »/¡nàrænJ pInórMnƒrdG n‹pG sºoK pôj/ƒ°rüsàdGnh p™ræ°tüdG ≈pa pôpWÉnØrdG
n™pfÉ°nU s¿nÉpH pánªrµp◊r G oäÉnëj/ƒr∏nJ søog Gnòncnh pÒ/HrósàdGnh p≥r∏nÿr G≈pa pQpOÉn≤rdG
nƒo¡na GkônªnK n¿Énc r¿pG rPpG ,/¬pFrõoL'‹pG sºoK ,oôo¶rænj pq≈pFrõo÷r G n‹pG pôn¶sædG pás«u∏oµpH uπoµrdG
päÉnæpFBÉnµrdG p√pò'¡pd lônªnK oô°nûnÑrdÉna pônés°ûd Gnò'g p≥r∏nN røpe oôn¡rXn’rG oOƒo°ür≤nŸrG
nƒo¡na pIGnƒtædÉnc oÖr∏n≤rdGnh päGnOƒoLrƒnŸrG p≥pdÉnîpd oôngrRn’rG oÜƒo∏r£nŸrG nƒo¡na
o¿É°nùrfp’rG nQÉ°nU pánªrµp◊r G p√pò'g røpe päÉnæpFBÉnµrdG p™pfÉ°nüpd oQnƒrfn’rG oä'GrôpŸrG
pô°nûrënŸrGnh pô°rûsæ∏pd oôn¡rXn’rG oQGnónŸrG nƒog päÉnbƒo∏rînŸrG p√pò'g ≈/a oôn¨°rUn’rG

@ päÉnæpFBÉnµrdG p√pò'¡pd pπjpórÑsàdGnh pÖjpôrîsàdGnh päGnOƒoLrƒnŸrG p√pò'g p‘

Arabî: Arapça.
Arabiyyülibare: Arapça söz, iba-
re.
meal: anlam.
silsile-i tefekkür: tefekkür daire-
leri; art arda gelen düflünceler
zinciri. 
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Bu Arabî f›kran›n mebdei fludur:

,/¬p≤r∏nN nô°nûrëne ,/¬pàn©ræ°nU nôn¡r°ûne :/¬p°VrQnG nán≤j/ónM nπn©nL røne n¿ÉnërÑ°oùna
sônªne ,/¬pàsæ`nL n ńQrõne ,/¬pànªrMnQ nôngrõne ,/¬pànªrµpM nQGnóne ,/¬pJnQróob nôn¡r¶ne
oøsj nõoªna ,päÉnYƒoæ°rünŸrG nπ«/µne ,päGnOƒoLrƒnŸrG nπ«°/ùne ,päÉnbƒo∏rînŸrG
päÉnJÉnÑsædG oôsgnõoe päGnônés°ûdG oôsªnãoe päGnQƒo«t£dG ¢oûs≤næoe päÉnfGnƒr«n◊r G
,/¬pØr£od oôpFÉn°ûnH ,/√pOƒoL ÉnjGnóng ,/¬p©ræ°oU o¥pQGnƒnN ,/¬pªr∏pY oäGnõpér©oe
pánª°rùnf ≈/a pQÉn«rWn’rG o™tén°ùnJ ,pQÉnªrKn’rG pánæj/R røpe pQÉngrRn’rG oºt°ùnÑnJ
n¤nY päGnópdGnƒrdG oºtMnônJ pQÉngrRn’rG pOhoóoN '¤nY pQÉn£ren’rG oêtõn¡nJ ,pQÉnë°rSn’rG
,m¿Ésæ`nM oºtMnônJ ,mø'ªrMnQ oOtOnƒnJ ,mOhoOnh o±tôn©nJ ,pQÉn̈ °uüdG p∫ÉnØrWn’rG
@ u¿=Én÷r Gnh p∂n∏nŸrGnh p¿Gnƒr«n◊r Gnh pìhtôdGnh p¿Én°ùrfp’rGnh uøpér∏pd m¿Ésæne oøtænënJ

‹flte bu Arabî tefekkürün k›sa bir meali fludur ki:
Bütün meyveler ve içindeki tohumcuklar, hikmet-i

Rabbaniyenin birer mu’cizesi, sanat-› ‹lâhiyenin birer ha-
rikas›, rahmet-i ‹lâhiyenin birer hediyesi, vahdet-i ‹lâhiye-
nin birer bürhan-› maddîsi, ahirette eltaf-› ‹lâhiyenin bi-
rer müjdecisi, kudretinin ihatas›na ve ilminin flümulüne
birer flahid-i sad›k olduklar› gibi; flunlar, âlem-i kesretin
aktâr›nda ve flu a¤aç gibi tekessür etmifl bir nev’i, âlemin
etraf›nda, vahdet âyineleridirler; enzar› kesretten vahde-
te çeviriyorlar. Lisan-› hâl ile her birisi der: “Dal budak
salm›fl flu koca a¤ac›n içinde da¤›lma, bo¤ulma; bütün o
a¤aç bizdedir. Onun kesreti, vahdetimizde dahildir.”
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lisan-› hâl: bir fleyin duruflu ve
görünüflü ile bir mana ifade et-
mesi.
meal: anlam.
mebde: bafllang›ç.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
nev: çeflit.
rahmet-i ‹lâhiye: Allah’›n rahme-
ti.
sanat-› ‹lâhiye: Allah’›n sanat›.
flahid-i sad›k: do¤ru sözlü flahit.
flümul: içine alma, kaplama.
tefekkür: derin düflünme.
tekessür: ço¤almak.
vahdet: birlik.
vahdet-i ‹lâhiye: Allah’›n tek ol-
mas›.

ahiret: k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem, ebedî ha-
yat yurdu.
aktâr: taraflar, yanlar.
âlem: evren, dünya.
âlem-i kesret: çokluk âlemi.
Arabî: Arapça.

âyine: ayna.
bürhan-› maddî: maddî ve
görülebilen delil.
eltaf-› ‹lâhiye: ‹lâhî lütuf ve
ihsanlar.
enzar: bak›fllar.
f›kra: bend, madde.

hikmet-i Rabbaniye: Cenab-›
Hakk›n terbiye ve idaresinin
gayeli ve maksatl› oluflu.

ihata: kuflatma.

kesret: çokluk.

kudret: kuvvet, iktidar.



Hatta her meyvenin kalbi hükmünde olan her bir çe-
kirdek dahi, Vahdetin birer maddî âyinesi olduklar› gibi,
zikr-i kalbî-i hafî ile, koca a¤ac›n zikr-i cehrî suretiyle çek-
ti¤i ve okudu¤u bütün esmay› zikreder, okur.

Hem o meyveler, tohumlar, vahdetin âyineleri olduk-
lar› gibi, kaderin meflhut iflarat› ve kudretin mücessem
rumuzat›d›r ki; kader onlar ile iflaret eder ve kudret o ke-
limeler ile remzen der:

“Nas›l ki flu a¤ac›n kesretli dal ve budaklar› bir tek çe-
kirdekten gelmifl ve flu a¤ac›n sanatkâr›n›n icat ve tasvir-
de vahdetini gösteriyor. Sonra flu a¤aç, dal ve budak sa-
l›p tekessür ve intiflar ettikten sonra, bütün hakikatini bir
meyvede toplar, bütün manas›n› bir çekirdekte derç
eder, onunla Hâl›k-› Zülcelâl’inin halk ve tedbirindeki
hikmetini gösterir. Öyle de, flu flecere-i kâinat, bir men-
ba-› vahdetten vücut al›r, terbiye görür; ve o kâinat›n
meyvesi olan insan, flu kesret-i mevcudat içinde, Vahde-
ti gösterdi¤i gibi, kalbi dahi iman gözüyle kesret içinde
s›rr-› Vahdeti görür.”

Hem, o meyveler ve tohumlar hikmet-i Rabbaniyenin
telvihat›d›r. Hikmet, onlarla ehl-i fluura flöyle ifade ediyor
ve diyor ki: 

“Nas›l flu a¤aca müteveccih küllî nazar, küllî tedbir,
külliyetiyle ve umumiyetiyle bir tek meyveye bakar; çün-
kü o meyve, o a¤aca bir misal-i musa¤¤ard›r. Hem o
a¤açtan maksut, odur. Hem o küllî nazar ve umumî ted-
bir, bir meyvenin içinde her bir çekirde¤e dahi nazar 

âyine: ayna.
derç: toplama.
ehl-i fluur: fluur sahipleri.
esma: isimler.
hakikat: gerçek, esas.
halk: yaratma.
Hâl›k-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
ve haflmetiyle her fleyi yoktan
yaratan Allah.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›.
hikmet-i Rabbaniye: Cenab-›
Hakk›n terbiye ve idaresinin ga-
yeli ve maksatl› oluflu.
hükmünde: de¤erinde, yerinde
icat: yoktan var etme, meydana
getirme.
iman: inanma, itikat.
intiflar: yay›lmak, da¤›lmak.
iflarat: iflaretler.
kader: Allah’›n meydana gelecek
hâdiseleri olmadan önce takdir
etmesi, plânlamas›.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kesret: çokluk.
kesret-i mevcudat: kalabal›k
varl›klar.
kudret: kuvvet, iktidar.
küllî: umumî.
külliyet: bütünlük.
maksut: gaye.
mana: anlam.
menba-› vahdet: birlik kayna¤›.
meflhut: görünen.
misal-i musa¤¤ar: küçültülmüfl
örnek.
mücessem: cisimlenmifl.
müteveccih: yönelik.
nazar: bak›fl.
remzen: iflaretle.

rumuzat: rumuzlar, iflaretler.
sanatkâr: sanatla u¤raflan.
suret: biçim, tarz.
s›rr-› vahdet: birlik s›rr›.
flecere-i kâinat: kâinat a¤ac›.
tasvir: bir fleyi çeflitli ifade
tarzlar›yla anlatma.
tedbir: idare etme, çekip çe-

virme.
tekessür: ço¤almak.
telvihat: telvihler, aç›klama-
lar.
terbiye: yetifltirme, kabiliyet-
lerini gelifltirme.
umum: bütün.
umumî: umuma ait.

umumiyet: genellik.
vahdet: birlik.
vücut: var olma, varl›k.
zikir: anma.
zikr-i cehrî: yüksek sesle ya-
p›lan zikir.
zikr-i kalbi-i hafî: kalben ya-
p›lan gizli zikir.

998 | SÖZLEROTUZ ‹K‹NC‹ SÖZ



eder. Çünkü, çekirdek umum a¤ac›n manas›n›, fihristesi-
ni tafl›yor. Demek, a¤ac›n tedbirini gören Zat, o tedbir ile
alâkadar bütün esmas›yla, a¤ac›n vücudundan maksut ve
icad›n›n gayesi olan her bir semereye müteveccihtir.
Hem flu koca a¤aç, o küçük meyveler için bazen buda-
n›r, kesilir, tecdit için baz› cihetleri tahrip edilir; daha gü-
zel, bâkî meyveler vermek için, afl›lan›r. Öyle de, flu fle-
cere-i kâinat›n semeresi olan befler; kâinat›n vücudun-
dan ve icad›ndan maksut odur ve icad-› mevcudat›n ga-
yesi de odur. Ve o meyvenin çekirde¤i olan insan›n kal-
bi dahi, Sâni-i Kâinat›n en münevver ve en cami bir âyi-
nesidir. ‹flte flu hikmettendir ki, flu küçücük insan, neflir
ve haflir gibi muazzam ink›lâplara medar olmufl kâinat›n
tahrip ve tebdiline sebep olur. Onun muhakemesi için
dünya kap›s› kapan›p, ahiret kap›s› aç›l›r.”

Madem haflrin bahsi geldi. Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n,
haflrin ispat›na dair cezalet-i beyan›n› ve kuvvet-i ifadesi-
ni gösteren bir nükte-i hakikatini beyan etmeye münase-
bet geldi. fiöyle ki:

fiu tefekkür neticesi gösteriyor ki, beflerin muhakeme-
si ve saadet-i ebediye kazanmas› için lüzum olsa bütün
kâinat tahrip edilir ve tahrip ve tebdil edecek bir kudret
görünüyor ve vard›r. Fakat, haflrin meratibi var. Bir k›s-
m›na iman farzd›r, marifeti lâz›md›r; di¤er k›sm›, terakki-
yat-› ruhiye ve fikriyenin derecat›na göre görünür ve ilim
ve marifeti lâz›m olur. Kur’ân-› Hakîm, en basit ve kolay
olan mertebeyi kat’î ve kuvvetli ispat için, en genifl ve en
büyük bir daire-i haflri açacak bir kudreti gösteriyor.
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ma.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›.
icad-› mevcudat: varl›klar›n yok-
tan yarat›lmas›.
icat: yoktan var etme, yaratma.
ilim: bilim, bilgi.
iman: inanma, itikat.
ink›lâp: de¤iflim, dönüflüm.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kat’î: kesin.
kudret: kuvvet, iktidar.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla insanlar› benzerini yap-
maktan âciz k›lan Kur’ân.
kuvvet-i ifade: kuvvetli ifade,
fikrin gücü.
lâz›m: gerekli, lüzumlu.
lüzum: gereklilik.
maksut: gaye.
marifet: bilme.
medar: sebep, vesile.
meratip: mertebeler.
mertebe: derece.
muazzam: çok büyük.
muhakeme: düflünme, ak›l yü-
rütme.
münasebet: uygunluk, alâka.
münevver: nurlanm›fl.
müteveccih: yönelik.
neflir: da¤›lma, yay›lma.
nükte-i hakikat: hakikat nüktesi.
saadet-i ebediye: sonsuz mutlu-
luk.
Sâni-i Kâinat: kâinat› mükemmel
bir sanatla yaratan Allah.
semere: meyve, fayda.
flecere-i kâinat: kâinat a¤ac›.
tahrip: harap etme, y›kma.
tebdil: de¤ifltirme, döndürme.
tecdit: yenilenme.
tedbir: idare etme, çekip çevir-
me.
tefekkür: derin düflünme.
terakkiyat-› fikriye: fikri ilerle-
meler.
terakkiyat-› ruhiye: ruhen yük-
selmeler.
vücut: var olma, varl›k.
Zat: azamet ve ululuk sahibi Al-
lah.

ahiret: k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
alâkadar: ilgili, münasebetli.
âyine: ayna.
bâkî: ebedî, daimî.
befler: insan.
beyan: anlatma, izah.
cami: kapsay›c›.

cezalet-i beyan: kelimelerin
ve cümlelerin ahenkli ve ak›-
c› olmas›.
cihet: yön, taraf.
daire-i haflir: haflir dairesi.
derecat: dereceler.
esma: isimler.
farz: ‹slâmiyette kesin olarak

yap›lmas› gereken emir.
fihriste: bir kitapta bulunan
fleyleri s›rayla gösteren liste.
gaye: maksat.
haflir: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›; Allah’›n, ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›; toplan-



‹flte, umuma iman lâz›m olan haflrin mertebesi fludur
ki: “‹nsanlar öldükten sonra, ruhlar› baflka makamlara
gider. Cesetleri çürüyor, fakat insan›n cesedinden, bir çe-
kirdek, bir tohum hükmünde olacak acbüzzenep tabir
edilen küçük bir cüz’ü bâkî kal›p, Cenab-› Hak, onun üs-
tünde cesed-i insanîyi haflirde halk eder, onun ruhunu
ona gönderir.” ‹flte bu mertebe o kadar kolayd›r ki, her
baharda milyonlarla misali görülüyor.

‹flte, bazen flu mertebeyi ispat için ayat-› Kur’âniye öy-
le bir daireyi gösteriyor ki, bütün zerrat› haflir ve neflre-
decek bir kudretin tasarrufat›n› gösterir; bazen de bütün
mahlûkat› fenâya gönderip, yeniden getirecek bir kudret
ve hikmetin âsâr›n› gösterir. Baz›, y›ld›zlar› da¤›t›p, se-
mavat› parçalayabilir bir kudret ve hikmetin tasarrufat›n›
ve âsâr›n› gösterir; baz›, bütün zîhayat› öldürecek, yeni-
den, def’aten, bir sayha ile diriltecek bir kudret ve hik-
metin tasarrufat›n› ve tecelliyat›n› gösterir. Baz›, bütün
rûy-i zeminde zîhayat olanlar› ayr› ayr› haflir ve neflrede-
cek bir kudret ve hikmetin tecelliyat›n› gösterir; bazen,
küre-i arz› bütün bütün da¤›tacak, da¤lar› uçuracak, dü-
zeltip daha güzel bir surete çevirecek bir kudret ve hik-
metin âsâr›n› gösterir.

Demek, herkese iman› ve marifeti farz olan haflirden
baflka, çok mertebe-i haflirleri dahi o kudret ve hikmetle
yapabilir. Hikmet-i Rabbaniye iktiza etmifl ise, elbette
haflir ve neflr-i insanî ile beraber, umum onlar› dahi ya-
pacak; veyahut baz› mühimlerini yapar.

acbüzzenep: insan›n kuyruk so-
kumunda bulundu¤u belirtilen,
ikinci yarat›l›fl için çekirdek hük-
münde oldu¤u bildirilen ve bede-
nin özünü oluflturdu¤u kabul edi-
len madde; bir tür genetik flifre.
âsâr: eserler, izler.
ayat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n ayet-
leri.
bâkî: ebedî, daimî.
Cenab-› Hak: Allah.
ceset: vücut, beden.
ceset-i insanî: insana ait ceset.
cüz: parça.
def’aten: bir defada, birden.
farz: ‹slâmiyette kesin olarak ya-
p›lmas› gereken emir, flart.
fenâ: yok olma, ölümlülük.
halk etmek: yaratmak.
haflir ve neflr-i insanî: öldükten
sonra tekrar insanlar›n dirilip
mahflerde bir araya toplanmas›.
haflir: Allah’›n, ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›; k›yametten
sonra bütün insanlar›n bir yere
toplanmalar›; toplama.
haflr-i insanî: insanlar›n k›yamet-
ten sonra bir araya gelmesi, top-
lanmas›.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›.
hikmet-i Rabbaniye: Cenab-›
Hakk›n terbiye ve idaresinin ga-
yeli ve maksatl› oluflu.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
iktiza: gerektirme.
iman: inanma, itikat.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
kudret: kuvvet, iktidar.
küre-i arz: dünya, yer küre.
mahlûkat: Allah taraf›ndan yara-
t›lanlar.
makam: durak, mevki.
marifet: bilme.
mertebe: derece, basamak.

mertebe-i haflir: haflrin mer-
tebeleri.
misal: benzer, örnek.
mühim: önemli.
neflretmek: yaymak, da¤›t-
mak; yay›lma, da¤›lma.
neflr-i insanî: ölülerin mah-
flerde dirilip toplanmas›ndan

sonra kendilerine uygun yer-
lere da¤›t›lmalar›.
ruh: can, öz.
rûy-i zemin: yeryüzü.
sayha: ba¤›rma, ça¤r›.
semavat: semalar, gökler.
suret: biçim, görünüfl.
tabir: bir mana tafl›yan söz.

tasarrufat: tasarruflar, kulla-
n›mlar.
tecelliyat: ‹lâhî isimlerin yan-
s›malar›, görülmeleri.
umum: herkes, cümle.
umum: herkes, genel.
zerrat: zerreler.
zîhayat: hayat sahibi.
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Bir Sual : Diyorsunuz ki: “Sen, Sözlerde k›yas-›
temsilî çok istimal ediyorsun. Hâlbuki fenn-i mant›kça,
k›yas-› temsilî, yakîni ifade etmiyor. Mesail-i yakîniyede
bürhan-› mant›kî lâz›md›r. K›yas-› temsilî, usul-ü f›k›h ule-
mas›nca zann-› galip kâfi olan metalipte istimal edilir.
Hem de, sen, temsilât› baz› hikâyeler suretinde zikredi-
yorsun. Hikâye hayalî olur, hakikî olmaz, vak›a muhalif
olur?”

Elcevap : ‹lm-i mant›kça çendan “K›yas-› temsilî, ya-
kîn-i kat’î ifade etmiyor” denilmifl; fakat k›yas-› temsilînin
bir nev’i var ki, mant›¤›n yakînî bürhan›ndan çok kuvvet-
lidir ve mant›¤›n birinci fleklinin birinci darb›ndan daha
yakînîdir. O k›s›m da fludur ki:

Bir temsil-i cüz’î vas›tas›yla bir hakikat-i küllînin ucunu
gösterip, hükmü o hakikate bina ediyor; o hakikatin ka-
nununu, bir hususî maddede gösteriyor. Tâ o hakikat-i
uzma bilinsin ve cüz’î maddeler, ona irca edilsin. Meselâ
“Günefl, nuraniyet vas›tas›yla, bir tek zat iken, her par-
lak fleyin yan›nda bulunuyor” temsiliyle bir kanun-u ha-
kikat gösteriliyor ki; nur ve nuranî için kay›t olamaz,
uzak ve yak›n bir olur, az ve çok müsavi olur, mekân onu
zapt edemez.

Hem meselâ, “a¤ac›n meyveleri, yapraklar›, bir anda
bir tarzda kolayl›kla ve mükemmel olarak bir tek merkez-
de, bir kanun-u emrî ile teflkili ve tasviri” bir temsildir ki,
muazzam bir hakikatin ve küllî bir kanunun ucunu gös-
terir; o hakikat ve o hakikatin kanununu gayet kat’î
bir surette ispat eder ki, o koca kâinat dahi flu a¤aç gibi 
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lar.
kanun-u emrî: ifllere, fiillere ait
kanunlar; emrî kanun.
kanun-u hakikat: gerçek, do¤ru
kanun.
kat’î: kesin.
küllî: umumî.
k›yas-› temsilî: temsil tarz›nda
yap›lan mukayese.
lâz›m: gerekli, lüzumlu.
mekân: yer, mahal.
mesail-i yakîniye: kesin olarak
bilinen meseleler, inand›r›c› mi-
saller.
metalip: istenen, talep edilen
fleyler.
muazzam: çok büyük.
muhalif: karfl›t, z›t.
müsavi: eflit, denk.
nev: çeflit.
nur: par›lt›, ›fl›k.
nuranî: nurlu.
nuraniyet: nurluluk.
sual: soru.
suret: biçim, tarz.
tasvir: bir fleyi çeflitli ifade tarzla-
r›yla anlatma.
temsil: benzetme, misal getirme.
temsilât: temsiller, örnekler.
temsil-i cüz’î: küçük bir misal, ör-
nek.
teflkil: flekillendirme, meydana
getirme.
ulema: âlimler.
usul-ü f›k›h: f›k›h usulü, hukuk
prensibi.
vak›a: olay.
vas›ta: arac›l›k.
yakîn: flüpheden s›yr›larak kesin
olarak bilme.
yakîn-i kat’î: kesin kanaat, görüfl,
fikir.
yakînî: flüphesiz ve kesin bilgi.
zann-› galip: üstün gelen kanaat;
gerçe¤e en yak›n zan.
zapt: tutma, idaresi alt›na alma.
zat: fert, kifli.
zikir: anma.

bina etmek: üstüne kurmak.
bürhan: delil.
bürhan-› mant›kî: mant›k
kaidelerine uygun delil.
cüz’î: parçaya ait olan, küçük.
çendan: gerçi.
darp: önerme.
fenn-i mant›k: mant›k ilmi.

gayet: çok, son derece.
hakikat: gerçek, esas.
hakikat-i küllî: büyük haki-
kat.
hakikat-i uzma: en büyük
gerçek.
hakikî: gerçek.
hususî: özel.

hüküm: karar, emir.
ilm-i mant›k: mant›k ilmi.
irca: döndürme.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.
istimal: kullanma.
kâfi: yeter.
kâinat: bütün âlemler, varl›k-



o kanun-u hakikatin ve o s›rr-› ehadiyetin bir mazhar›d›r,
bir meydan-› cevelân›d›r.

‹flte, bütün Sözlerdeki k›yasat-› temsiliyeler bu çeflittir-
ler ki, bürhan-› kat’î-yi mant›kîden daha kuvvetli, daha
yakînîdirler.

‹kinci suale cevap: Malûmdur ki, fenn-i belâgatte bir
lâfz›n, bir kelâm›n mana-i hakikîsi, baflka bir maksut ma-
naya s›rf bir alet-i mülâhaza olsa, ona “lâfz-› kinaî” deni-
lir. Ve “kinaî” tabir edilen bir kelâm›n mana-i aslîsi me-
dar-› s›dk ve kizb de¤ildir; belki kinaî manas›d›r ki, me-
dar-› s›dk ve kizb olur. E¤er o kinaî mana do¤ru ise, o ke-
lâm sad›kt›r; mana-i aslî kâzip dahi olsa, s›dk›n› bozmaz.
E¤er mana-i kinaî do¤ru de¤ilse, mana-i aslîsi do¤ru ol-
sa, o kelâm kâziptir. Meselâ, kinaî misallerinden, “Fülâ-
nün tavîlünnecat” denilir. Yani, “K›l›c›n›n kay›fl›, bendi
uzundur.” fiu kelâm, o adam›n kametinin uzunlu¤una ki-
nayedir. E¤er o adam uzun ise, k›l›c› ve kay›fl› ve bendi
olmasa da, yine bu kelâm sad›kt›r, do¤rudur. E¤er o ada-
m›n boyu uzun olmazsa; çendan, uzun bir k›l›c› ve uzun
bir kay›fl› ve uzun bir bendi bulunsa, yine bu kelâm kâ-
ziptir. Çünkü, mana-i aslîsi, maksut de¤il.

‹flte, Onuncu Sözün ve Yirmi ‹kinci Sözün hikâyeleri
gibi, sair Sözlerin hikâyeleri, kinaiyat k›sm›ndand›rlar ki,
begayet do¤ru ve gayet sad›k ve mutab›k-› vaki olan hi-
kâyelerin sonlar›ndaki hakikatler, o hikâyelerin mana-i
kinaiyeleridir. Mana-i asliyeleri bir temsil-i dürbinîdir; na-
s›l olursa olsun, s›dk›na ve hakkaniyetine zarar vermez. 

alet-i mülâhaza: düflünme ve
muhakeme arac›.
begayet: son derece, pek çok.
bend: ba¤, ip, yular.
bürhan-› kat’î-yi mant›kî: man-
t›k kurallar›na uygun kesin delil.
bürhan-› kat’î-yi yakînî: kesin
inand›r›c› olan delil.
çendan: gerçi.
fenn-i belâgat: düzgün, sanatl›
ve tesirli ifade etmeyi ö¤reten
ilim.
fülânün tavîlünnecat: filân›n k›l›-
c›n›n kay›fl›, bendi uzundur.
gayet: çok, son derece.
hakikat: gerçek.
hakkaniyet: hak ve adalete uy-
gunluk, do¤ruluk.
kamet: boy.
kanun-u hakikat: gerçek, do¤ru
kanun.
kâzip: yalan.
kelâm: söz, lâf›z.
kinaî: dolayl›, örtülü ifade.
kinaiyat: kinayeler.
kinaye: maksad›, kapal› bir flekil-
de ve dolayl› olarak anlatan söz.
k›yasat-› temsiliye: benzetmeye
dayanan k›yaslar, misallerle yap›-
lan k›yaslamalar.
lâfz-› kinaî: kinaye yollu söylen-
mifl lâf›z.
lâf›z: söz, kelime.
maksut: kastedilen, gaye.
malûm: bilinen.
mana: anlam.
mana-i asliye: as›l ve gerçek ma-
na; asl›n, esas›n anlam›.
mana-i hakikî: gerçek mana.
mana-i kinaiye: baflka bir mana

için söylenen sözün manas›,
imal› sözün manas›, kinaî ma-
na.
mazhar: yans›ma ve görün-
me yeri.
medar-› s›dk ve kizb: do¤ru-
luk ve yalana sebep.
meydan-› cevelân: hareket

ve faaliyet meydan›
misal: benzer, örnek.
mutab›k-› vaki: olana uygun.
sad›k: do¤ru.
sair: di¤er, öteki.
sual: soru.
s›dk: do¤ruluk.
s›rf: sadece.

s›rr-› ehadiyet: Allah’›n her
bir varl›kta görülen birlik te-
cellisinin s›rr›.
tabir: manas› olan söz.
temsil-i dürbinî: uza¤› yak›n-
laflt›rma örnekleri, dürbüne
ait örnek.
yakîn: flüphesiz ve kesin bilgi.
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Hem o hikâyeler, birer temsildirler. Yaln›z umuma tefhim
için, lisan-› hâl lisan-› kàl suretinde ve flahs-› manevî, bir
flahs-› maddî fleklinde gösterilmifltir.

Üçüncü Maksat
Umum ehl-i dalâletin vekili, ikinci sualine (HAfi‹YE) karfl›,

kat’î ve mukni ve mülzim cevab› ald›ktan sonra, flöyle
üçüncü bir sual ediyor, diyor ki:

“Kur’ân’da, 
2 nÚ/ªpMGsôdG oºnMrQnG 1@ nÚ/≤pdÉnÿr G oøn°ùrMnG gibi ke-

limat, baflka hâl›klar, rahîmler bulundu¤unu ifl’ar eder.
Hem diyorsunuz ki, ‘Hâl›k-› Âlem’in, nihayetsiz kemalâ-
t› var. Bütün enva-› kemalât›n en nihayet mertebelerini
camidir.’ Hâlbuki eflyan›n kemalât›, ezdat ile bilinir. Elem
olmazsa, lezzet bir kemal olmaz. Zulmet olmazsa, ziya
tahakkuk etmez. Firak olmazsa, visal lezzet vermez ve
hakeza.”

Elcevap: Birinci fl›kka Befl ‹flaret ile cevap veririz:

B‹R‹NC‹ ‹fiARET: Kur’ân bafltan bafla tevhidi ispat et-
ti¤i ve gösterdi¤i için, bir delil-i kat’îdir ki; Kur’ân-› Ha-
kîm’in o nevi kelimeleri sizin fehmetti¤iniz gibi de¤ildir.

Belki, nÚ/≤pdÉnÿr G oøn°ùrMnG demesi, “Hâl›k›yet mertebelerinin

en ahsenindedir” demektir ki, baflka hâl›k bulundu¤una
hiç delâleti yok. Belki, hâl›k›yetin, sair s›fatlar gibi, çok 
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elem: üzüntü, tasa.
enva-i kemalât: çeflit çeflit mü-
kemmellikler.
ezdat: z›tlar.
fehim: anlay›fl, idrak.
firak: ayr›l›k.
hakeza: böylece, bunun gibi.
Hâl›k: yoktan yaratan Allah.
Hâl›k-› Âlem: âlemin yarat›c›s›
olan Allah.
hâl›k›yet: yarat›c›l›k.
hafliye: dipnot.
hatime: son söz.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
ifl’ar: yaz› ile bildirme.
kat’î: kesin.
kelimat: kelimeler.
kemal: yetkinlik, taml›k, mükem-
mellik.
kemalât: faziletler, kemaller, mü-
kemmellikler.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
lisan-› hâl: hâl dili, vücut dili.
lisan-› kàl: söz ile anlat›lan mana.
maksat: gaye.
mertebe: derece, basamak.
mukni: ikna edici.
mülzim: ilzam eden, susturan.
nev: çeflit, tür.
nihayet: son.
nihayetsiz: sonsuz.
rahîm: merhamet eden.
sair: di¤er, öteki.
s›fat: nitelik, vas›f.
sual: soru.
suret: biçim, tarz.
flahs-› maddî: maddî flah›s.
flahs-› manevî: manevî flah›s.
fl›k: k›s›m.
tahakkuk: gerçekleflme, meyda-
na gelme.
tefhim: anlatma, aç›klama.
temsil: benzetme, misal getirme.
tevhit: Allah’›n bir oldu¤unu ka-
bul etme.
umum: bütün, herkes, cümle.
vekil: baflkas›n›n yerine hareket
eden, konuflan.
visal: kavuflma.
ziya: ›fl›k.
zulmet: karanl›k.

ahir: son.
ahsen: en güzel.
cami: ihtiva eden, kapsayan.

delâlet: delil olma, iflaret.
delil-i kat’î: kesin ve inand›r›-
c› delil.

ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; az-
g›n ve sapk›n kimseler.
elcevap: cevap olarak.

1. En güzel yarat›c›l›k mertebesine sahip olan. (Mü’minun Suresi: 31; Saffat Suresi: 125.)

2. Merhamet mertebelerinin en yücesinde olan. (A’raf Suresi: 151; Yusuf Suresi: 64, 91; Enbi-
ya Suresi: 83; Mü’minun Suresi: 109, 118.)

HAfi‹YE: ‹kinci Maksad›n bafl›ndaki sual demektir. Yoksa hatimenin ahi-
rindeki bu küçücük sual de¤ildir.



meratibi var. nÚ/≤pdÉnÿr G oøn°ùrMnG demek, “Meratib-i hâl›k›ye-

tin en güzel, en münteha mertebesinde bir Hâl›k-› Zülce-
lâl’dir” demektir.

‹K‹NC‹ ‹fiARET:
1 nÚ/≤pdÉnÿr G oøn°ùrMnG gibi tabirler, hâl›kla-

r›n taaddüdüne bakm›yor; belki, mahlûk›yetin enva›na
bak›yor. Yani, “Her fleyi, her fleye lây›k bir tarzda, en gü-
zel bir mertebede halk eder bir hâl›kt›r.” Nas›l ki, flu ma-

nay›, 
2 o¬n≤n∏nN mAr∆nT sπoc nøn°ùrMnG gibi ayetler ifade eder.

ÜÇÜNCÜ ‹fiARET:
4@ oônÑrcnG *nG 3@ nÚ/≤pdÉnÿr G oøn°ùrMnG 

6 nÚ/æ°pùrëoŸrG oôr«nN 5@ nÚ/∏°pUÉnØrdG oôr«`nN gibi tabirattaki muvaze-

ne, Cenab-› Hakk›n vakideki s›fât ve ef’ali, sair o s›fât ve
ef’alin numunelerine malik olanlarla muvazene ve tafdil
de¤ildir. Çünkü, bütün kâinatta cin ve ins ve melekte
olan kemalât, Onun kemaline nispeten zay›f bir gölgedir.
Nas›l muvazeneye gelebilir? Belki muvazene, insanlar›n
ve bahusus ehl-i gafletin nazar›na göredir.

Meselâ, nas›l ki bir nefer, onbafl›s›na karfl› kemal-i ita-
at ve hürmeti gösteriyor, bütün iyilikleri ondan görüyor;
padiflah› az düflünür. Onu düflünse de yine teflekkürat›n›
onbafl›ya veriyor. ‹flte böyle bir nefere karfl› denilir: “Ya-
hu, padiflah senin onbafl›ndan daha büyüktür. Yaln›z ona
teflekkür et.” fiimdi flu söz, vakideki padiflah›n haflmetli
hakikî kumandanl›¤›yla, onbafl›s›n›n cüz’î, sûrî kuman-
danl›¤›n› muvazene de¤il. Çünkü, o muvazene ve tafdil, 

ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
bahusus: özellikle.
Cenab-› Hak: Allah.
cin: gözle görünmez, lâtif cisim-
lerden ibaret bir yarat›k.
cüz’î: k›ymetsiz, önemsiz.
ef’al: fiiller, ifller.
ehl-i gaflet: dünyaya dald›¤›ndan
dolay› ahiretin fark›nda olmayan.
enva: çeflitler, türler.
hakikî: gerçek.
Hâl›k: yoktan yaratan Allah.
Hâl›k-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
ve haflmetiyle her fleyi yoktan
yaratan Allah.
halk: yaratma.
haflmetli: ihtiflaml›, heybetli.
hay›rl›: iyi, faydal›, yararl›.
hürmet: riayet, ihtiram, sayg›.
ihsan: ikram, ba¤›fl.
ins: insan.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kemal: yetkinlik, taml›k, mükem-
mellik.
kemalât: faziletler, mükemmel-
likler.
kemal-i itaat: tam ve mükem-
mel itaat, kusursuz itaat, itaatteki
mükemmellik.
kumandan: komutan.
lây›k: yak›fl›r, uygun.
mahlûk›yet: yarat›lm›fll›k.
malik: sahip.
mana: anlam.
manas›z: anlams›z.
melek: Allah’›n nurdan yaratt›¤›,
görülemeyen, Allah’›n emirlerine
tam itaat eden mahlûk.
meratip: mertebeler, basamak-
lar.
meratip-i hâl›k›yet: yarat›c›l›k
mertebeleri.
mertebe: derece, basamak.
muvazene: ölçü, karfl›laflt›rma,
mukayese.
münteha: nihayet, son.
nazar: bak›fl.
nefer: er, rütbesiz asker.
nispeten: göre, k›yaslayarak,
oranla.
numune: örnek.
sair: di¤er, öteki.
s›fat: nitelik, vas›f.
sûrî: görünüflte.
taaddüt: ço¤alma.
tabir: ifade, söz.
tabirat: tabirler, ifadeler.
tafdil: birisini ötekilerden üstün
tutma, tercih.
teflekkürat: teflekkürler, minnet.
vaki: vuku bulan, olan.

1. En güzel yarat›c›l›k mertebesine sahip olan. (Mü’minun Suresi: 31; Saffat Suresi: 125.)
2. O her fleyi en güzel flekilde yaratt›. (Secde Suresi: 7.)
3. En güzel yarat›c›l›k mertebesine sahip olan. (Mü’minun Suresi: 31; Saffat Suresi: 125.)
4. Allah en büyüktür, en yücedir.
5. Ay›rt edicili¤in en hay›rl› mertebesinde olan. (En'am Suresi: 57.)
6. ‹hsan edenlerin, iyilik edenlerin en hay›rl›s›. (Cevflenü’l-Kebir, 3:10.)
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manas›zd›r. Belki, neferin nazar-› ehemmiyet ve irtibat›-
na göredir ki; onbafl›s›n› tercih eder, teflekkürat›n› ona
verir, yaln›z onu sever.

‹flte bunun gibi, hâl›k ve mün’im tevehhüm olunan za-
hirî esbap, ehl-i gafletin nazar›nda Mün’im-i Hakikî’ye
perde olur. Ehl-i gaflet onlara yap›fl›r, nimet ve ihsan› on-
lardan bilir; medih ve senalar›n›, onlara verir. Kur’ân der
ki: “Cenab-› Hak, daha büyüktür, daha güzel bir hâl›kt›r,
daha iyi bir muhsindir; Ona bak›n›z, Ona teflekkür edi-
niz!”

DÖRDÜNCÜ ‹fiARET: Muvazene ve tafdil, vaki mev-
cutlar içinde oldu¤u gibi, imkânî, hatta farazî eflyalar
içinde dahi olabilir. Nas›l ki ekser mahiyetlerde, mütead-
dit meratip bulunur; öyle de, esma-i ‹lâhiye ve s›fât-› kud-
siyenin mahiyetlerinde de, ak›l itibar›yla hadsiz meratip
bulunabilir. Hâlbuki Cenab-› Hak, o s›fât ve esman›n
mümkin ve mutasavver bütün meratibinin en ekmelinde,
en ahsenindedir. Bütün kâinat, kemalât›yla bu hakikate

flahittir. 
1»'æ°rùo◊r G oABÉnªr°Sn’rG o¬nd , bütün esmas›n› ahseniyet ile

tavsif, flu manay› ifade ediyor.

BEfi‹NC‹ ‹fiARET: fiu muvazene ve müfadale, Cenab-›
Hakk›n, masivaya mukabil de¤il, belki iki nevi tecelliyat
ile s›fât› var.

Biri: Vahidiyet s›rr›yla ve vesait ve esbap perdesi alt›n-
da ve bir kanun-u umumî suretinde tasarrufat›d›r.
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leri.
farazî: var sayarak; takdir ve tah-
min usulüne dayanan.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikat: gerçek.
Hâl›k: yoktan yaratan, Allah.
haflir: dirilifl, dirilme.
ihsan: ikram etme, lütuf, ba¤›fl.
imkânî: imkân dahilî.
irtibat: ba¤lant›, münasebet.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kanun-u umumî: genel kanun.
kemalât: faziletler, mükemmel-
likler.
mahiyet: as›l, nitelik, iç yüz.
mana: anlam.
masiva: Allah’tan baflka bütün
varl›klar.
medih: övme.
meratip: mertebeler.
mevcut: var olan, bulunan.
Muhsin: sonsuz iyilik ve ihsanda
bulunan Allah.
mukabil: karfl›l›k.
mutasavver: tasavvur edilmifl,
düflünülmüfl.
muvazene: karfl›laflt›rma, muka-
yese.
müfadale: bir fleyi di¤erlerinden
üstün k›lma.
mümkin: olabilir, olmas› ihtimal
dahilinde.
mün’im: nimet veren.
Mün’im-i Hakikî: nimetin, sebep-
lerin arkas›ndaki gerçek sahibi.
müteaddit: çeflitli.
nazar: bak›fl, itibar.
nazar-› ehemmiyet: pek önemli
görerek bakma.
nev: çeflit.
perde: örtü.
sena: överek bahsetme.
s›fat: nitelik, vas›f.
s›fat-› kudsiye: Allah’›n mukad-
des s›fatlar›.
suret: biçim, tarz.
tafdil: birisini ötekilerden üstün
tutma, tercih.
tasarrufat: istedi¤i gibi kullanma
yetkileri.
tasarrufat: istedi¤i gibi kullanma
yetkisi.
tavsif: vas›fland›rma.
tecelliyat: tecelliler, görünmeler,
belirmeler.
teflekkürat: teflekkürler, minnet.
tevehhüm: vehimlenme, zannet-
me.
vahidiyet: Cenab-› Hakk›n varl›k-
lar›n bütününde görülen birlik te-
cellisi.
vaki: vuku bulan, olan.
vesait: vas›talar.
zahirî: görünürdeki.

ahsen: en güzel.
ahseniyet: en güzel olma hâ-
li.
ak›l itibar›yla: ak›l bak›m›n-

dan.
Cenab-› Hak: Allah.
ehl-i gaflet: gaflete dalanlar.
ekmel: en mükemmel.

ekser: pek çok.
esbap: sebepler.
esma: isimler.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isim-

1. En güzel isimler Onundur. (Haflir Suresi: 24.)



‹kincisi: Ehadiyet s›rr›yla, perdesiz, do¤rudan do¤ruya,
hususî bir teveccüh ile tasarruftur.

‹flte, ehadiyet s›rr›yla, do¤rudan do¤ruya olan ihsan›
ve icad› ve kibriyas› ise, vesait ve esbab›n mezahiriyle gö-
rünen âsâr-› ihsan›ndan ve icat ve kibriyas›ndan daha bü-
yük, daha güzel, daha yüksektir, demektir. Meselâ, nas›l
bir padiflah›n—fakat velî bir padiflah›n—ki, umum me-
murlar› ve kumandanlar› s›rf bir perde olup, bütün hü-
küm ve icraat onun elinde farz ediyoruz. O padiflah›n ta-
sarrufat ve icraat› iki çeflittir:

Birisi, umumî bir kanunla, zahirî memurlar›n ve ku-
mandanlar›n suretinde ve makamlar›n kabiliyetine göre
verdi¤i emirler ve gösterdi¤i icraatlard›r.

‹kincisi, umumî kanunla de¤il ve zahirî memurlar› da
perde yapmayarak, do¤rudan do¤ruya ihsanat-› flahane-
si ve icraat›; daha güzel, daha yüksek denilebilir.

Öyle de, sultan-› ezel ve ebed olan Hâl›k-› Kâinat, çen-
dan vesait ve esbab› icraat›na perde yapm›fl, haflmet-i ru-
bubiyetini göstermifl; fakat, ibad›n›n kalbinde hususî bir
telefon b›rakm›fl ki, esbab› arkada b›rak›p, do¤rudan
do¤ruya Ona teveccüh etmek için, ubudiyet-i hassa ile

mükellef edip, 
1 oÚ/©nà°rùnf n∑ÉsjpGnh oóoÑr©nf n∑ÉsjpG deyiniz diye, kâi-

nattan yüzlerini Kendine çevirir. ‹flte, 
4@ oônÑrcnG *nG 3@ nÚ/ªpMGsôdG oºnMrQnG 2@ nÚ/≤pdÉnÿr G oøn°ùrMnG maani-

si, flu manaya da bak›yor.

Vekilin ikinci fl›k sualine Befl Remiz ile cevapt›r:

asar-› ihsan: lütuf ve ihsan nu-
muneleri.
çendan: gerçi.
ehadiyet: Allah’›n bir fleyde birli-
¤inin tecelli etmesi.
esbap: sebepler.
farz: var sayma, öyle kabul etme.
Hâl›k-› Kâinat: kâinat›n ve onun
içinde olan her fleyin yarat›c›s›,
Allah.
haflmet-i rububiyet: rabl›¤›n,
idare ve terbiye edicili¤in haflme-
ti.
hususî: özel.
hüküm: karar, emir.
ibad: kullar.
icat: yoktan var etme, yaratma.
icraat: yap›lan, tatbik edilen ifller.
ihsan: ikram etme, lütuf, ba¤›fl.
ihsanat-› flahane: padiflah›n ik-
ramlar›, lütuflar›.
kabiliyet: yetenek iktidar.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kibriya: azamet, büyüklük.
kumandan: komutan.
maani: manalar.
makam: yer; mevki.
mana: anlam.
mertebe: kademe, seviye, basa-
mak.
mezahir: mazharlar, görünenler.
mükellef: vazifeli, muvazzaf.
perde: örtü.
sual: soru.
Sultan-› Ezel ve Ebed: bütün za-
manlar ve mekânlar tasarrufu al-
t›nda bulunan Cenab-› Hak.
suret: flekil, biçim, görünüfl.
tasarrufat: istedi¤i gibi kullanma
yetkisi.
teveccüh: yönelme.
ubudiyet-i hassa: samimî kulluk.
umum: bütün.
umumî: herkesle alâkal›.
vekil: baflkas›n›n yerine hareket
eden.
velî: Allah dostu.
vesait: vas›talar.
yüce: üst, yüksek.
zahirî: görünürde.

1. Ancak Sana kulluk eder, ancak Senden yard›m isteriz. (Fatiha Suresi: 5.)

2. En güzel yarat›c›l›k mertebesine sahip olan. (Mü’minun Suresi: 31; Saffat Suresi: 125.)

3. Merhamet mertebelerinin en yücesinde olan. (A’raf Suresi: 151; Yusuf Suresi: 64, 91; Enbi-
ya Suresi: 83; Mü’minun Suresi: 109, 118.)

4. Allah en büyüktür, en yücedir.
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Birinci Remiz

Sua lde  d iyor  k i : “Bir fleyin z›dd› olmazsa, o fleyin
nas›l kemali olabilir?”

Elcevap: fiu sual sahibi, hakikî kemali bilmiyor; yal-
n›z nisbî bir kemal zannediyor. Hâlbuki, gayre bakan ve
gayre nispeten hâs›l olan meziyetler, faziletler, tefevvuk-
lar hakikî de¤iller, nisbîdirler; zay›ft›rlar. E¤er gayr, na-
zardan sak›t olsalar, onlar da sukut ederler. Meselâ, s›-
cakl›¤›n nisbî lezzeti ve fazileti, so¤u¤un tesiri iledir; ye-
me¤in nisbî lezzeti, açl›k eleminin tesiri iledir. Onlar git-
se, bunlar da azal›r.

Hâlbuki, hakikî lezzet ve muhabbet ve kemal ve fazi-
let odur ki, gayrin tasavvuruna bina edilmesin, zat›nda
bulunsun ve bizzat bir hakikat-i mukarrere olsun. Lez-
zet-i vücut ve lezzet-i hayat ve lezzet-i muhabbet ve lez-
zet-i marifet ve lezzet-i iman ve lezzet-i beka ve lezzet-i
rahmet ve lezzet-i flefkat ve hüsnünur ve hüsnübasar ve
hüsnükelâm ve hüsnükerem ve hüsnüsîret ve hüsnüsuret
ve kemal-i zat ve kemal-i s›fât ve kemal-i ef’al gibi bizzat
meziyetler, gayr olsun olmas›n, flu meziyetler tebeddül
etmez.

‹flte Sâni-i Zülcelâl ve Fât›r-› Zülcemal ve Hâl›k-› Zülke-
mal’in bütün kemalât›, hakikiyedir, Zatiyedir; gayr ve
masiva, ona tesir etmez, yaln›z mezahir olabilirler.
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hâs›l: ortaya ç›kan.
hüsnübasar: gözdeki güzellik.
hüsnükelâm: sözdeki güzellik.
hüsnükerem: güzel ikram.
hüsnünur: parlak güzellik.
hüsnüsîret: hareket ve ahlâk gü-
zelli¤i, iç güzellik.
hüsnüsuret: görünüfl güzelli¤i,
d›fl güzellik.
kemal: kusursuzluk, mükemmel-
lik.
kemalât: faziletler, mükemmel-
likler.
kemal-i ef’al: fiillerdeki mükem-
mellik.
kemal-i s›fat: s›fat›n kemali, ol-
gunlu¤u.
kemal-i zat: zat›n, flahs›n, kiflili¤in
mükemmelli¤i.
lezzet-i beka: beka ve ebediyet
arzusunun verdi¤i lezzet.
lezzet-i hayat: hayat›n zevk ve
lezzetleri.
lezzet-i iman: iman›n verdi¤i lez-
zet.
lezzet-i marifet: ilim ve irfandaki
lezzet.
lezzet-i muhabbet: muhabbetin
içindeki lezzet.
lezzet-i rahmet: rahmette bulu-
nan lezzet.
lezzet-i flefkat: flefkat görmenin
ve göstermenin lezzeti.
lezzet-i vücut: vücut ve varl›¤›n
verdi¤i lezzet.
masiva: Allah’tan baflka bütün
varl›klar.
mezahir: mazharlar, görünenler,
flereflenmeler.
meziyet: yücelten vas›f, üstünlük
vasf›.
muhabbet: sevgi, sevimlilik.
nazar: bak›fl, dikkat.
nisbî: göreceli, izafî.
nispeten: k›yaslayarak, oranla.
remiz: iflaret.
sak›t: düflme.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve her fleyi sanatl› yaratan
Allah
sual: soru.
sukut: düflme, düflüfl.
tasavvur: düflünce, tasar›.
tebeddül: baflkalaflma, de¤iflme.
tefevvuk: üstünlük.
tesir: etki.
zat: kifli, flah›s.
zatiye: kendine özel.
z›dd›: tersi, aksi.

bina etmek: kurmak, yap-
mak.
bizzat: flahsen.
elcevap: cevap olarak.
elem: dert, kayg›.
Fât›r-› Zülcemal: sonsuz gü-

zellik sahibi ve her fleyi ben-
zersiz yaratan Allah
fazilet: iyi ahlâk; kifliyi ahlâk-
l›, iyi hareket etmeye yönel-
ten manevî kuvvet, erdem.
gayr: baflka, di¤er.

hakikat-i mukarrere: kesin-
leflmifl hakikat.
hakikî: gerçek.
Hâl›k-› Zülkemal: sonsuz ke-
mal sahibi ve her fleyi yoktan
yaratan Allah.



‹kinci Remiz:
Seyyid fierif-i Cürcanî, fierhü’l-Mevak›f’ta demifl ki,

“Sebeb-i muhabbet ya lezzet veya menfaat, ya müflake-
let (yani meyl-i cinsiyet), ya kemaldir. Çünkü, kemal
mahbub-u lizatihîdir.” Yani, ne fleyi seversen; ya lezzet
için seversin, ya menfaat için, ya evlâda meyil gibi bir
müflakele-i cinsiye için, ya kemal oldu¤u için seversin.
E¤er kemal ise, baflka bir sebep, bir garaz lâz›m de¤il. O,
bizzat sevilir. Meselâ, eski zamanda sahib-i kemalât in-
sanlar› herkes sever onlara karfl› hiçbir alâka olmad›¤›
hâlde istihsankârâne muhabbet edilir.

‹flte, Cenab-› Hakk›n bütün kemalât› ve Esma-i Hüsna-
s›n›n bütün meratipleri ve bütün faziletleri, hakikî kema-
lât olduklar›ndan, bizzat sevilirler; “mahbubetünlizati-
ha”d›rlar. Mahbub-u bilhak ve habib-i hakikî olan Zat-›
Zülcelâl, hakikî olan kemalât›n› ve s›fât ve esmas›n›n gü-
zelliklerini kendine lây›k bir tarzda sever, muhabbet eder.
Hem, o kemalât›n mazharlar›, âyineleri olan sanat›n› ve
masnuat›n› ve mahlûkat›n›n mehasinini sever, muhabbet
eder; enbiyas›n› ve evliyas›n›, hususan Seyyidü’l-Mürse-
lîn ve Sultanü’l-Evliya olan Habib-i Ekremini sever. Yani,
Kendi cemalini sevmesiyle, o cemalin âyinesi olan Habi-
bini sever; ve Kendi esmas›n› sevmesiyle o esman›n
mazhar-› camii ve zîfluuru olan o Habibini ve ihvan›n› se-
ver; ve sanat›n› sevmesiyle, o sanat›n dellâl ve teflhircisi
olan o Habibini ve emsalini sever; ve masnuat›n› sevme-
siyle, o masnuata karfl›, “Maflaallah, bârekâllah, ne ka-
dar güzel yap›lm›fllar!” diyen ve takdir eden ve istihsan 

alâka: ilgi, ba¤.
âyine: ayna.
bârekâllah: Allah ne mübarek
yaratm›fl.
bizzat: kendisi.
cemal: güzellik.
Cenab-› Hak: Allah.
dellâl: ilân edici.
emsal: k›ssalar, hikâyeler.
enbiya: nebîler, peygamberler.
esma: isimler.
Esma-i Hüsna: Allah’›n güzel
isimleri.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
fazilet: kifliyi ahlâkl›, iyi hareket
etmeye yönelten manevî kuvvet,
erdem, iyilik, fayda.
garaz: kin.
Habib-i Ekrem: en cömert sevgili
olan Hz. Peygamber.
habib-i hakikî: hakikî sevilmeye
lây›k olan.
habip: sevgili.
habip: sevilen, sevgili.
hakikî: gerçek.
hususan: özellikle.
ihvan: kardefller.
istihsankârâne: be¤enerek, gü-
zel bularak.
kemal: kusursuzluk, mükemmel-
lik.
kemalât: faziletler, mükemmel-
likler.
lây›k: yak›fl›r, uygun.
mahbubetünlizatiha: zat› için se-
vilen.
mahbub-u bilhak: hakikate se-
vilmeye lây›k olan.
mahbub-u lizatihî: bizzat sevi-
len.
mahlûkat: Allah taraf›ndan yara-
t›lanlar.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
maflaallah: Allah dilemifl ve ne
güzel yapm›fl.
mazhar: zuhur etti¤i, göründü¤ü
yer, ayna.
mazhar-› cami: kapsaml› görün-
me yeri.
mehasin: güzellikler.
menfaat: fayda.
meratip: mertebeler.
meyil: tutkunluk, sevme.
meyl-i cinsiyet: cinsiyet meyli,

cinsî arzu.
muhabbet: sevgi, sevme.
müflakele-i cinsiye: soyla il-
gili yak›nl›k, akrabal›k, soya
çekim.
müflakelet: cinsî benzeyifl,
flekildeki benzeyifl.
remiz: iflaret.

sahib-i kemalât: kemalât sa-
hibi.
sebeb-i muhabbet: sevgi ne-
deni.
Seyyidü’l-Mürselîn: peygam-
berlerin bafl›, seyyidi; Hz.
Peygamber
s›fat: nitelik, vas›f.

Sultanü’l-Evliya: bütün evli-
yan›n sultan›; Hz. Muham-
med.
takdir: tebrik etme, be¤eni.
teflhir: sergi.
Zat-› Zülcelâl: celâl ve büyük-
lük sahibi Cenab-› Hak.
zîfluur: fluurlu, bilinç sahibi.
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eden o Habibini ve onun arkas›nda olanlar› sever; ve
mahlûkat›n›n mehasinini sevmesiyle, o mehasin-i ahlâ-
k›n umumunu cami olan o Habib-i Ekremini ve onun et-
ba ve ihvan›n› sever, muhabbet eder.

Üçüncü Remiz:

Umum kâinattaki umum kemalât, bir Zat-› Zülcelâl’in
kemalinin ayat›d›r ve cemalinin iflarat›d›r; belki hakikî ke-
maline nispeten, bütün kâinattaki hüsün ve kemal ve ce-
mal, zay›f bir gölgedir. fiu hakikatin befl hüccetine icma-
len iflaret ederiz.

• Birinci Hüccet: Nas›l ki mükemmel, muhteflem,
münakkafl, müzeyyen bir saray, mükemmel bir ustal›k,
bir dülgerli¤e bilbedahe delâlet eder; ve mükemmel fiil
olan o dülgerlik, o nakkafll›k, bizzarure mükemmel bir fa-
ile, bir ustaya, bir mühendise ve “nakkafl ve musavvir”
gibi ünvan ve isimleriyle beraber delâlet eder; ve mü-
kemmel o isimler dahi, flüphesiz o ustan›n mükemmel,
sanatkârâne s›fat›na delâlet eder; ve o kemal-i sanat ve
s›fat, bilbedahe o ustan›n kemal-i istidad›na ve kabiliyeti-
ne delâlet eder; ve o kemal-i istidat ve kabiliyet, bizzaru-
re o ustan›n kemal-i zat›na ve ulviyet-i mahiyetine delâ-
let eder.

Aynen öyle de, flu saray-› âlem, flu mükemmel, mü-
zeyyen eser, bilbedahe gayet kemaldeki ef’ale delâlet
eder. Çünkü, eserdeki kemalât, o ef’alin kemalât›ndan
ileri gelir ve onu gösterir.
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dafllar, kardefller.
istihsan: güzel bulma, be¤enme.
kabiliyet: yetenek, anlay›fl,  ka-
bul edilebilirlik.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kemal: kusursuzluk, mükemmel-
lik.
kemalât: faziletler, mükemmel-
likler.
kemal-i istidat: mükemmel ka-
biliyet.
kemal-i sanat: sanattaki mü-
kemmellik.
kemal-i zat: zat›n kemali.
mahlûkat: Allah taraf›ndan yara-
t›lanlar.
mehasin: güzellikler, iyilikler.
mehasin-i ahlâk: ahlâk güzelli¤i.
muhteflem: ihtiflaml›, görkemli.
musavvir: tasvir eden, flekil ve
suret veren.
mükemmel: olgun, tam, eksiksiz,
noksans›z, kâmil.
münakkafl: nak›fll›.
müzeyyen: ziynetlendirilmifl,
süslenmifl.
nakkafl: nak›fl yapan.
nispeten: k›yasla, oranla.
remiz: iflaret.
sanatkârâne: sanatkârca.
saray-› âlem: âlem saray›.
s›fat: nitelik, vas›f.
ulviyet-i mahiyet: mahiyetinde-
ki yücelik.
umum: bütün, hepsi.
ünvan: ad, flöhret.
Zat-› Zülcelâl: celâl ve büyüklük
sahibi olan Cenab-› Hakk›n Zat›.

ayat: Kur’ân ayetleri.
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr
olarak.
bizzarure: ister istemez,
mecburen.
cami: toplayan, içine alan.
cemal: güzellik.
delâlet: delil olma.

dülger: marangoz, yap› usta-
s›.
ef’al: fiiller, ifller.
etba: uyanlar, tâbi olanlar.
fail: ifli yapan.
fiil: ifl.
gayet: çok, son derece.
habip: sevgili.

Habip-i Ekrem: en cömert
sevgili olan Hz. Muhammed.
hakikat: gerçek, esas.
hakikî: gerçek.
hüccet: delil.
hüsün: güzellik.
icmalen: k›saca, özetle.
ihvan: candan dostlar, arka-



Kemal-i ef’al ise, bizzarure bir fail-i mükemmele ve o
failin kemal-i esmas›na, yani âsâra nispeten, Müdebbir,
Musavvir, Hakîm, Rahîm, Müzeyyin gibi isimlerin kema-
line delâlet eder.

‹simlerin ve ünvanlar›n kemali ise, fleksiz, flüphesiz, o
failin kemal-i evsaf›na delâlet eder. Zira, s›fat mükemmel
olmazsa s›fattan nefl’et eden isimler, ünvanlar mükem-
mel olamaz.

Ve o evsaf›n kemali, bilbedahe fluunat-› zatiyenin ke-
maline delâlet eder. Çünkü, s›fât›n mebdeleri, o fluun-u
zatiyedir.

Ve fluun-u zatiyenin kemali ise, biilmelyakîn, zat-› zîflu-
unun kemaline ve öyle lây›k bir kemaline delâlet eder ki,
o kemalin ziyas›, fluun ve s›fât ve esma ve ef’al ve âsâr
perdelerinden geçti¤i hâlde, flu kâinatta yine bu kadar
hüsnü ve cemali ve kemali göstermifl.

‹flte flu derece hakikî kemalât-› zatiyenin bürhan-› kat’î
ile vücudu sabit olduktan sonra, gayre bakan ve emsal ve
ezdada tefevvuk cihetiyle olan nisbî kemalât›n ne ehem-
miyeti kal›r, ne derece sönük düfler, anlars›n.

• ‹kinci Hüccet: fiu kâinata nazar-› ibretle bak›ld›¤›
vakit, vicdan ve kalp, bir hads-i sad›kla hisseder ki; flu kâ-
inat› bu derece güzellefltiren ve süslendiren ve enva-› me-
hasin ile tezyin edenin, nihayet derecede bir cemal ve
kemalât› vard›r ki, flöyle yap›yor.

âsâr: eserler.
biilmelyakîn: bir fleyi ilimle ve
baz› iflaretleriyle bilme.
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr olarak.
bizzarure: ister istemez, mecbu-
ren.
bürhan-› kat’î: kesin delil.
cemal: güzellik.
cihet: yön.
delâlet: delil olma.
ef’al: fiiller.
ehemmiyet: önemli olma, de¤er.
emsal: benzer.
enva-i mehasin: çeflit çeflit gü-
zellikler.
esma: isimler.
evsaf: s›fatlar vas›flar.
ezdat: z›tlar.
fail: ifli yapan.
fail-i mükemmel: her fiili ve ifli
mükemmel olan Allah.
gayr: baflka, di¤er.
hads-i sad›k: tam, do¤ru ve flüp-
hesiz idrak etme ve bilme.
hakikî: gerçek.
Hakîm: her fleyi bir maksatla uy-
gun ve hikmetle yaratan Allah.
hüccet: delil.
hüsnücemal: yüz güzelli¤i.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kemal: yetkinlik, taml›k, mükem-
mellik.
kemalât: faziletler, mükemmel-
likler.
kemalât-› zatiye: Cenab-› Hakk›n
zat›na has mükemmellikler.
kemal-i ef’al: fiillerdeki mükem-
mellik.
kemal-i esma: isimlerin mükem-
melli¤i.
kemal-i evsaf: s›fatlardaki mü-
kemmellik.
lây›k: yak›fl›r, uygun.
mebde: bafllang›ç, kaynak.
musavvir: her fleye kendine lây›k
flekil ve suretler veren Allah.
müdebbir: plânla idare eden.
Müzeyyin: her fleyi en güzel bi-
çimde süslendiren Cenab-› Hak.
nazar-› ibret: ders ve ibret al›na-
cak bak›fl.
nefl’et: meydana gelme, do¤ma.
nisbî: k›yaslama ile olan, görece-

li, oranla.
nispeten: k›yaslayarak.
perde: örtü.
Rahîm: sonsuz merhamet sa-
hibi olan Allah.
s›fat: vas›f.
flek: flüphe.
fluun: ifller, emirler, istekler.

fluunat-› zatiye: Allah’›n zat›-
na has ifl, kanun, hâl, keyfi-
yetleri.
fluun-u zatiye: Allah’›n zat›na
has ifli ve kanunu.
tefevvuk: üstün olma.
tezyin: süsleme, ziynetlendir-
me.

ünvan: flöhret.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr›
flerden ay›rt etmeye yard›mc›
olan ahlâkî duygu.
vücut: var olma, varl›k.
zat-› zîfluun: fluun sahibi, ka-
biliyetler sahibi zat.
ziya: ›fl›k.
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• Üçüncü Hüccet: Malûmdur ki, mevzun ve munta-
zam ve mükemmel ve güzel sanatlar, gayet güzel bir
programa istinat eder. Mükemmel ve güzel bir program
ise, mükemmel ve güzel bir ilme ve güzel bir zihne ve gü-
zel bir kabiliyet-i ruhiyeye delâlet eder. Demek, ruhun
manevî güzelli¤idir ki, ilim vas›tas›yla sanat›nda tezahür
ediyor.

‹flte, flu kâinat, hadsiz mehasin-i maddiyesiyle, bir ma-
nevî ve ilmî mehasinin tereflfluhat›d›r. Ve o ilmî ve mane-
vî mehasin ve kemalât, elbette hadsiz bir sermedî hüsün
ve cemal ve kemalin cilveleridir.

• Dördüncü Hüccet: Malûmdur ki, ziyay› verenin zi-
yadar olmas› lâz›m; tenvir edenin nuranî olmas› gerek;
ihsan, g›nâdan gelir; lütuf, lâtiften zuhur eder. Madem
öyledir; kâinata bu kadar hüsün ve cemal vermek ve
mevcudata muhtelif kemalât vermek, ›fl›k günefli göster-
di¤i gibi, bir cemal-i sermedîyi gösterirler.

Madem mevcudat, zeminin yüzünde büyük bir nehir
gibi kemalât›n lem’alar›yla parlar geçer. O nehir güneflin
cilveleriyle parlad›¤› gibi, flu seyl-i mevcudat dahi hüsün
ve cemal ve kemalin lem’alar›yla muvakkaten parlar, gi-
der. Arkalar›ndan gelenler ayn› parlamay›, ayn› lem’ala-
r› gösterdiklerinden anlafl›l›yor ki, cereyan eden suyun
kabarc›klar›ndaki cilveler, güzellikler, nas›l kendilerinden
de¤il, belki bir güneflin ziyas›n›n güzellikleri, cilveleridir;
öyle de, flu seyl-i kâinattaki muvakkat parlayan mehasin 
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mellikler.
Lâtif: Allah’›n güzel isimlerinden.
lem’a: par›lt›.
lütuf: hoflluk, güzellik.
malûm: bilinen.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mehasin: güzellikler, hüsünler.
mehasin-i maddiye: görünen
maddî güzellikler.
mevcudat: var olan her fley,
mahlûklar.
mevzun: ölçülü.
muhtelif: çeflitli.
muntazam: nizaml›, düzgün.
muvakkat: geçici.
muvakkaten: geçici olarak.
nuranî: nurlu, ayd›nl›k.
sermedî: ebedî, daimî.
seyl-i kâinat: kâinat›n daimî ola-
rak de¤iflmesi, geliflmesi ve bafl-
kalaflmas›.
seyl-i mevcudat: varl›klar›n sel
gibi ak›p gitmesi.
tenvir: nurland›rma.
tereflfluhat: damlamalar, s›z›nt›-
lar.
tezahür: zuhur etme, ortaya ç›k-
ma.
vas›ta: arac›l›k, arac›.
zemin: yeryüzü.
ziya: ›fl›k.
ziyadar: ›fl›kl›.
zuhur: meydana ç›kma, türeme.

cemal: iç ve difl güzellik.
cemal-i sermedî: zaman ve
mekân gibi bütün kay›tlardan
ba¤›ms›z olan güzellik.
cereyan: bir tarafa do¤ru
akan, ak›fl, geçifl, gidifl.
cilve: tecelli.
delâlet: delil olma.

gayet: çok, son derece.
g›nâ: zenginlik, bolluk.
hadsiz: s›n›rs›z.
hüccet: delil.
hüsün: güzellik.
ihsan: ikram etme, lütuf, ba-
¤›fl.
ilmî: ilme ait, bilimle ilgili.

istinat: dayanma.
kabiliyet-i ruhiye: ruh kabili-
yeti, ruhun özel yetene¤i.
kâinat: bütün âlemler, varl›k-
lar.
kemal: yetkinlik, taml›k, mü-
kemmellik.
kemalât: faziletler, mükem-



ve kemalât, bir fiems-i Sermedî’nin lemaat-› cemal-i es-
mas›d›r.

¢p†r«nØrdG n™ne pºpF=GsódG »u∏nénJ n™ne päGnOƒoLrƒnŸrG o∫GnhnR pä'GrôpŸrG pÊÉnØnJ ,rºn©nf
pôpgÉn¶nŸrG n∂r∏oe ¢nùr«nd pôpgÉs¶dG n∫Énªn÷r G s¿nG pôpgGnƒs¶dG pôn¡rXnG røpe pΩpRnÓoŸrG
p¿Én°ùrMpÓr``pd pOsônéoŸrG p∫Énªnér∏pd m¿ÉngrôoH pí°nVrhnG røpe m¿Én«rÑpJ pí°nüranG røpe

1 pOhoOnƒrdG »pbÉnÑr∏pd pOƒoLoƒrdG pÖpLGnƒr∏pd pOsónéoŸrG
• Beflinci Hüccet: Malûmdur ki, üç dört muhtelif yol-

dan gelenler, ayn› bir hâdiseyi söyleseler, yakîni ifade
eden tevatür derecesinde o hâdisenin kat’î vukuuna de-
lâlet eder. ‹flte, meflrepçe ve meslekçe ve istidatça ve
as›rca gayet muhtelif ayr› ayr› bütün muhakkikînin muh-
telif tabakat›ndan ve evliyan›n muhtelif turuklar›ndan ve
asfiyan›n muhtelif mesleklerinden ve hükema-i hakikiye-
nin muhtelif mezheplerinden olan bütün ehl-i keflif ve
zevk ve fluhut ve müflahede, keflif ve zevk ve fluhut ile it-
tifak etmifller ki; kâinat mezahirinde ve mevcudat âyine-
lerinde görülen mehasin ve kemalât, bir tek Zat-› Vaci-
bü’l-Vücud’un tecelliyat-› kemalidir ve cilve-i cemal-i es-
mas›d›r.

‹flte bunlar›n icma›, sars›lmaz bir hüccet-i kàt›ad›r.

Tahmin ederim ki, flu Remizde, ehl-i dalâletin vekili
iflitmemek için kula¤›n› kapay›p kaçmaya mecburdur.
Zaten zulmetli kafalar›, huffafl misillü, bu nurlar› görme-
ye tahammül edemezler. Öyle ise, bundan sonra onlar›,
pek de nazara almayaca¤›z.

asfiya: Hz. Peygamberin meslek
ve gayelerini hayata geçirmeye
ve tatbike çal›flan âlim zatlar.
âyine: ayna.
Bâkî-i Vedûd: ebediyen var ola-
cak olan ve çok flefkatli ve mah-
lûkat›n› seven Allah.
bürhan: delil.
cemal: güzellik.
cemal-i mücerret: tek ve saf gü-
zellik.
cilve-i cemal-i esma: Allah’›n
isimlerindeki güzellik cilveleri.
delâlet: delil olma.
delil: bir davay›, meseleyi ispata
yarayan fley, bürhan.
ehl-i dalâlet: azg›n ve sapk›n
kimseler.
ehl-i keflif: baz› s›rlar› Cenab-›
Hakk›n lütuf ve ihsan› ile bilen
velîler.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
fenâ: yok olma, ölümlülük.
feyiz: bolluk, ihsan.
gayet: çok, son derece.
hâdise: vak›a, olay.
huffafl: yarasa.
hüccet: delil.
hüccet-i kàt›a: kesin delil.
hükema-i hakikiye: hakikat
âlimleri, çok bilgili kimseler.
icma: fikir birli¤i etme.
ihsan: ikram etme, lütuf.
istidat: kabiliyet, yetenek.
ittifak: fikir birli¤i etme.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kat’î: kesin.
kemalât: faziletler, mükemmel-
likler.
lemaat-› cemal-i esma: Allah’›n
isimlerindeki güzelliklerin par›lt›-
lar›.
malûm: bilinen.
mecbur: zorunlu.
mehasin: güzellikler.
meslek: usul, tutulan yol.
meflrep: takip edilen usul, yol.
mevcudat: var olan her fley,
mahlûklar.
mezahir: mazharlar, görünenler.
mezhep: dinde tutulan yol.
misillü: benzeri.
muhakkikîn: hakikati araflt›ran-
lar.
muhtelif: çeflitli, çeflit çeflit.
müflahede: bir fleyi gözle görme.
nazar: itibar, dikkat.
nur: par›lt›, ›fl›k.
remiz: iflaret.
fiems-i Sermedî: kâinat› isim ve
s›fatlar›yla daima ayd›nlatan za-
man ve mekânla s›n›rl› olmayan

Cenab-› Hak.
fluhut: müflahede etme, gör-
me.
tabakat: tabakalar.
tahammül: zora dayanma.
tecelli: görünme.
tecelliyat-› kemal: mükem-
melliklerin tecellileri.
tevatür: yalan söylemelerini

akl›n kabullenemeyece¤i ka-
dar sa¤laml›kta bir topluluk
taraf›ndan rivayetin aktar›l-
mas›.
turuk: tarikler, yollar.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› bafl-
kas›n›n varl›¤›na ba¤l› de¤il,
kendinden olup ezelî ve ebe-
dî olan Allah.

vekil: baflkas›n›n yerine ve
ad›na hareket eden.
vuku: olma, meydana gelme.
yakînî: flüphe edilmeyecek
bilgi.
Zat-› Vacibü’l-Vücud: varl›¤›
mutlaka gerekli olan zat, Ce-
nab-› Allah.
zulmet: karanl›k.

1. Evet, tecelli ve feyiz devam etmesine ra¤men aynalar›n fenâya gitmesi, mevcudat›n yok
olmas›, görünen cemalin aynalar›n mal› olmad›¤›na en aç›k delillerdendir; Vacibü’l-Vücud’un,
Bâkî-i Vedûd’un cemal-i mücerredine ve tazelenen ihsan›na en aç›k bürhan›d›r.
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Dördüncü Remiz
Bir fleyin lezzeti, hüsnü, cemalî, emsal ve ezdad›na

bakmaktan ziyade, mazharlar›na bakarlar. Meselâ, kerem
güzel ve hofl bir s›fatt›r; kerîm olan zat, baflka mükrimle-
re tefevvuk cihetiyle ald›¤› lezzet-i nisbiyeden bin defa
daha hofl bir lezzeti, ikram etti¤i adamlar›n telezzüzleriy-
le, ferahlar›yla al›r. Hem, bir flefkat ve merhamet sahibi,
flefkat etti¤i mahlûklar›n istirahatleri derecesinde hakikî
bir lezzet al›r. Meselâ, bir validenin evlâd›n›n mes’udiyet-
lerinden ve istirahatlerinden, flefkat vas›tas›yla ald›¤› lez-
zet, o derece kuvvetlidir ki, onlar›n rahat› için ruhunu fe-
da eder derecesine getirir. Hatta o flefkatin lezzeti, tavu-
¤u, civcivlerini himaye etmek için, aslana sald›rt›r.

‹flte, madem evsaf-› âliyedeki hakikî lezzet ve hüsün ve
saadet ve kemal, akran ve ezdada bakm›yor, belki meza-
hir ve müteallikat›na bak›yor; elbette Hayy-› Kayyum ve
Hannan-› Mennan ve Rahîm ve Rahman olan Zat-› Zül-
cemal ve Kemal’in rahmetindeki cemal ise, merhumlara
bakar. Merhametine mazhar olanlar›n, hususan Cennet-i
bâkiyede nihayetsiz enva-› rahmet ve flefkatine mazhar
olanlar›n derece-i saadetlerine ve tenaumlar›na ve ferah-
lar›na göre, o Zat-› Rahmanirrahîm, Ona lây›k bir tarzda
bir muhabbet, bir sevmek gibi, Ona lây›k fluunatla tabir
edilen ulvî, kudsî, güzel, münezzeh manalar› vard›r.
“Lezzet-i kudsiye, aflk-› mukaddes, ferah-› münezzeh,
mesruriyet-i kudsiye” tabir edilen, izn-i fler’î olmad›¤›ndan
yâd edemedi¤imiz gayet münezzeh, mukaddes fluunat›
vard›r ki, her biri, kâinatta gördü¤ümüz ve mevcudat 
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lây›k: uygun, yak›fl›r.
lezzet-i kudsiye: kusursuz, çir-
kinliklerin kar›flmad›¤› lezzet.
lezzet-i nisbî: k›yaslanan lezzet.
mahlûk: yarat›lm›fl.
mana: anlam.
mazhar: zuhur etti¤i, göründü¤ü
yer; nail olma, flereflenme.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek.
merhum: kendine rahmet edil-
mifl.
mesruriyet-i kudsiye: mukad-
des sürur hâli, Allah’›n insanlarda
olana asla benzemeyen Kendine
özgü sevinme hâli.
mes’udiyet: mutluluk.
mevcudat: var olan her fley,
mahlûklar.
mezahir: mazharlar, görünenler.
muhabbet: sevme.
mukaddes: takdis edilmifl, temiz,
yüce.
mükrim: ikram eden.
münezzeh: ar›nm›fl, temiz, tenzih
edilmifl, uzak.
müteallikat: yak›n kimseler, ak-
raba.
nihayetsiz: sonsuz.
Rahîm: sonsuz merhamet sahibi
olan Allah.
Rahman: rahmeti bütün herkese
yay›lan ve bütün yarat›lm›fllar›n
r›z›klar›n› ve geçim flekillerini içi-
ne alan rahmetin sahibi Allah.
rahmet: merhamet etme, ba¤›fl-
lama, flefkat gösterme.
remiz: iflaret.
saadet: mutluluk.
s›fat: vas›f, nitelik.
flefkat: içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
fluunat: ifller, istekler, emirler.
tabir: ifade.
tefevvuk: üstünlük.
telezzüz: lezzetlenme, tad alma.
tenaum: nimetlenme.
ulvî: yüksek, yüce.
valide: ana.
vas›ta: arac›l›k.
yâd: anma.
zat: kifli.
Zat-› Rahmanirrahîm: yard›m,
ihsan ve merhamet sahibi olan
Cenab-› Hakk›n zat›.
Zat-› Zülcemal: sonsuz güzellik
sahibi olan Cenab-› Hakk›n zat›.
ziyade: çok.

akran: eflitler.
aflk-› mukaddes: ‹lâhî ve
kudsî sevgi.
cemal: güzellik.
Cennet-i bâkiye: bâkî, son-
suz Cennet.
cihet: yön.
derece-i saadet: mutluluk
derecesi
emsal: efl, benzer.
enva-i rahmet: rahmetin çe-
flitleri.
evlât: veletler, çocuklar.
evsaf-› âliye: yüce ve ulvî va-

s›flar.
ezdat: z›tlar.
feda: u¤runa verme.
ferah: sevinme, gönül rahatl›-
¤›, rahatl›k.
ferah-i münezzeh: ar›nm›fl,
temiz, gönül aç›kl›¤›.
gayet: çok, son derece.
hakikî: gerçek.
Hannan-› Mennan: merha-
met ve ihsan› bol olan, Allah.
Hayy-› Kayyum: her hususta
iktidar› olan, her canl›ya ha-
yat veren ve onlar› ayakta tu-

tan, Allah.
himaye: koruma, esirgeme.
hususan: bilhassa.
hüsün: güzellik.
istirahat: dinlenme.
izn-i fler’î: fleriat›n izni.
kâinat: bütün âlemler, varl›k-
lar.
kemal: yetkinlik, taml›k, mü-
kemmellik.
kerem: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
kerîm: ikram ve ihsan sahibi
olan.
kudsî: mukaddes, kutlu.



mabeyninde hissetti¤imiz aflk ve ferah ve mesruriyetten
nihayetsiz derecelerde daha yüksek, daha ulvî, daha mu-
kaddes, daha münezzeh oldu¤unu çok yerlerde ispat et-
mifliz. O manalar›n birer lem’as›na bakmak istersen, ge-
lecek temsilât›n dürbünü ile bak:

• Meselâ, nas›l ki sahavetli, âlicenap, müflfik bir zat,
güzel bir ziyafeti, gayet fakir ve aç ve muhtaç olanlara
vermek için, seyahat eden güzel bir gemisine serer. Ken-
di de üstünde seyreder. O fukaran›n minnettarâne tena-
umlar› ve o aç olanlar›n müteflekkirâne telezzüzleri ve o
muhtaç olanlar›n senakârâne memnuniyetleri, ne derece
o kerîm zat› mesrur ve müferrah eder, ne kadar onun
hofluna gider; anlars›n.

‹flte, küçücük bir sofran›n hakikî maliki olmayan ve bir
tevziat memuru hükmünde olan bir insan›n mesruriyeti
böyle ise; cin ve insi ve hayvanat› feza-i âlem denizinde
seyir ve seyahat ettiren ve bir sefine-i Rabbaniye olan
koca zeminin üstüne bindirip, yüzünde hadsiz enva-›
mat’umat› cami bir sofray› serip, bütün zîhayat› küçük
bir kahvalt› nev’inde o ziyafete davet etmekle beraber,
gayet mükemmel ve bütün enva-› lezaizi cami, sermedî,
ebedî bir dâr-› bekada Cennetleri, her birisini birer sof-
ra-i nimet ederek hadsiz lezaizi ve letaifi cami bir tarzda,
nihayetsiz bir zamanda nihayetsiz muhtaç, nihayetsiz
müfltak, nihayetsiz ibad›na, hakikî yemek için ziyafet
açan bir Rahman-› Rahîm’e ait ve tabirinde âciz oldu¤u-
muz maani-i mukaddese-i muhabbeti ve netaic-i rahme-
ti k›yas edebilirsin.

âciz: zay›f, güçsüz.
âlicenap: cömert, iyilik sahibi.
cami: toplayan, ihtiva eden.
cin: gözle görünmez, lâtif cisim-
lerden ibaret bir yarat›k.
dâr-› beka: bâkî ve sonsuz dün-
ya; ahiret.
ebedî: zevalsiz, sonsuz.
enva-i mat’umat: yiyeceklerin
çeflitleri.
enva-› lezaiz: lezzetlerin çeflitleri.
ferah: gönül aç›kl›¤›, sevinç.
feza-i âlem: uzay.
fukara: fakirler.
gayet: çok, son derece.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikî: gerçek.
ibad: kullar.
ins: insan.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
kerîm: ikram ve ihsan› bol olan.
k›yas: karfl›laflt›rma.
lem’a: par›lt›.
letaif: lâtifeler, duygular.
lezaiz: lezzetler.
maani-i mukaddese-i muhab-
bet: muhabbetli mukaddes, te-
miz manalar.
mabeyn: aras›.
malik: sahip.
mana: anlam.
memnuniyet: memnun olufl.
mesrur: sevinçli.
mesruriyet: sevinme.
minnettarâne: minnet duyarak.
muhtaç: ihtiyac› olan.
mukaddes: takdis edilmifl.
müferrah: feraha kavuflmufl.
münezzeh: ar›nm›fl, tenzih edil-
mifl.
müflfik: flefkatli.
müfltak: arzulu.
müteflekkirâne: teflekkürle.
netaic-i rahmet: rahmetin neti-
celeri.
nev: çeflit.

nihayetsiz: sonsuz.
Rahman-i Rahîm: dünya ve
ahirette yaratt›klar›na sonsuz
rahmet, flefkat ve merhame-
tiyle muamele eden Allah.
sahavet: cömertlik.
sefine-i Rabbaniye: bütün
varl›klar› terbiye ve idare

eden Cenab-› Hakk›n gemisi,
Rabbanî gemi.
senakârâne: sena ederek,
övercesine.
sermedî: ebedî, daimî.
seyir: yürüyüfl, gitme.
sofra-i nimet: nimet sofras›.
tabir: yorum.

telezzüz: lezzet, tad alma.
temsilât: temsiller, örnekler.
tenaum: nimetlenme.
tevziat: da¤›tmalar, paylaflt›r-
malar.
ulvî: yüksek, yüce.
zemin: yeryüzü.
zîhayat: hayat sahibi.
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• Hem meselâ, mahir bir sanatperver, maharetini gös-
termeyi sever bir usta, güzel, plâks›z konuflan fonograf
gibi bir sanat› icat ettikten sonra, onu kurup tecrübe edi-
yor; gösteriyor. O sanatkâr›n düflündü¤ü ve istedi¤i neti-
celeri en mükemmel bir tarzda gösterse, onun mucidi ne
kadar iftihar eder, ne kadar memnun olur, ne derece ho-
fluna gider; kendi kendine “Bârekâllah” der.

‹flte, küçücük bir insan, icats›z, s›rf sûrî bir sanatç›¤›
ile, bir fonograf›n güzel ifllemesiyle böyle memnun olsa;
acaba bir Sâni-i Zülcelâl, koca kâinat› bir musiki, bir fo-
nograf hükmünde icat etti¤i gibi, zemini ve zemin için-
deki bütün zîhayat› ve bilhassa zîhayat içinde insan›n ba-
fl›n› öyle bir fonograf-› Rabbanî ve bir musika-i ‹lâhî tar-
z›nda yapm›fl ki; hikmet-i befler, o sanat karfl›s›nda hay-
retinden parma¤›n› ›s›r›yor. ‹flte bütün o masnuat, bütün
onlardan matlûp neticeleri nihayet derecede ve gayet
güzel bir surette gösterdiklerinden ve ibadat-› mahsusa
ve tesbihat-› hususiye ve tahiyyat-› muayyene ile tabir
edilen evamir-i tekviniyeye karfl› onlar›n itaatleri ve on-
lardan matlûp olan makas›d-› Rabbaniyenin husulünden
hâs›l olan ve iftihar ve memnuniyet ve ferahla, tabir ede-
medi¤imiz maani-i mukaddese ve fluun-u münezzeh, o
derece âlî ve mukaddestir ki; bütün ukul-ü befler ittihat
edip bir ak›l olsa, yine onlar›n künhüne yetiflemez ve iha-
ta edemez.

• Hem meselâ, adaletperver, ihkak-› hakk› sever ve
ondan zevk al›r bir hâkim, mazlumlar›n haklar›n› ver-
mekten ve mazlumlar›n teflekkürlerinden ve zalimleri 
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ihata: kuflatma.
ihkak-› hak: hakl›ya hakk›n› ver-
me.
itaat: boyun e¤me, uyma.
ittihat: fikir birli¤i etme.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
künh: bir fleyin asl›, hakikati.
maani-i mukaddese: her türlü
kusur ve noksandan yüce, mu-
kaddes ve saf manalar.
maharet: ustal›k, beceriklilik.
mahir: maharetli.
makas›d-› Rabbaniye: terbiye
edici olan Cenab-› Hakk›n mak-
satlar›.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
matlûp: talep edilen, istenilen.
mazlum: zulme u¤ram›fl.
memnuniyet: memnunluk.
mucit: icat eden.
mukaddes: takdis edilmifl, kutsal.
musika-i ‹lâhî: ‹lâhî müzikler, f›trî
sesler.
netice: sonuç.
nihayet: son derece.
sanatkâr: sanatla u¤raflan.
sanatperver: sanatsever.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz celâl sahi-
bi ve her fleyi sanatl› yaratan Al-
lah.
suret: biçim, tarz.
sûrî: görünüflte.
fluun-u münezzeh: Cenab-› Hak-
k›n yüce s›fatlar›n›n mahiyetlerin-
de bulunan ve onlar› tecelliye
sevk eden Zat›na ait münezzeh
özellikler.
tabir: ifade, yorumlama.
tahiyyat-› muayyen: belirlenmifl
selâm ve dualar, manevî hediye-
ler.
tesbihat-› hususî: her varl›¤›n
kendi lisan›yla Allah’› zikir ve tes-
bih etmesi.
ukul-ü befler: insanlar›n ak›llar›.
zalim: zulmeden.
zemin: yeryüzü.
zîhayat: hayat sahibi.

adaletperver: adalet sever.
âlî: yüce, yüksek.
Bârekâllah: Allah mübarek
etsin.
bilhassa: özellikle.
evamir-i tekviniye: varl›¤›n
yarat›l›fl›yla ilgili ifller.
ferah: gönül aç›kl›¤›, sevinme.

fonograf: sesleri kaydeden
ve kaydedilmifl sesleri çalan
cihaz.
fonograf-› Rabbanî: ‹lâhî ve
canl› olan ses cihazlar›.
gayet: çok, son derece.
hâkim: her fleyi hükmü alt›n-
da tutan, adaletle hükmeden.

hâs›l: ortaya ç›kan.
hikmet-i befler: insanlar›n
anlay›fl›, bilgisi.
husul: meydana gelme.
ibadat-› mahsusa: her bir
varl›¤›n kendine has ibadeti.
icat: vücuda getirme.
iftihar: övünme.



tecziye etmekle, mazlumlar›n intikamlar›n› almaktan na-
s›l memnun olur, bir zevk al›r.

‹flte, Hakîm-i Mutlak ve Âdil-i Bilhak ve Kahhar-› Zül-
celâl, de¤il yaln›z cin ve inste, belki bütün mevcudatta ih-
kak-› haktan, yani, her fleye hakk-› vücudu ve hakk-› ha-
yat› vermekten ve vücut ve hayat›n› mütecavizlerden
muhafaza etmekten ve dehfletli mevcutlar› tecavüzlerden
tevkif ve durdurmaktan, hususan mahflerde ve dâr-› ahi-
rette cin ve insin muhakemesinden baflka, bütün zîhaya-
ta karfl› tecelli-i kübra-i adl ve hikmetten gelen maani-i
mukaddeseyi k›yas edebilirsin.

‹flte flu üç misal gibi, bin bir esma-i ‹lâhiyenin her bi-
rinde pek çok tabakat-› hüsün ve cemal ve fazl ve kemal
bulundu¤u gibi, pek çok meratib-i muhabbet ve iftihar ve
izzet ve kibriya vard›r.

‹flte bundand›r ki, Vedûd ismine mazhar olan muhak-
kikîn-i evliya, “Bütün kâinat›n mayesi, muhabbettir. Bü-
tün mevcudat›n harekât›, muhabbetledir. Bütün mevcu-
dattaki incizap ve cezbe ve cazibe kanunlar›, muhabbet-
tendir” demifller. Onlardan birisi demifl:

¢ùrªn°T â°rùne räGnƒ'ªn°S â°rùne rΩƒoéof âr°ùne r∂n∏ne â°rùne r∂n∏na
â°rùne räÉnÑnf â°rùne rôp°UÉnænY â°rùne rÚ/enR â°rùne rônªnb â°rùne
¬nªng â°rùne räÉn«nM i/P rôn°SGnôn°S â°rùne rôn°ûnH â°rùne rônén°T

â°rùnà°rùne rQnO â°rùne rônHGnônH räGnOƒoLrƒne päGsQnP
Yani, muhabbet-i ‹lâhiyenin tecellisinde ve o flarab-›

muhabbetten herkes istidad›na göre mesttir. Malûmdur 

Âdil-i Bilhak: hak ve adaletle ifl
gören Allah.
cazibe: cezp edicilik, çekicilik.
cemal: iç ve d›fl güzelli¤i.
cezp: çekilme.
cin: gözle görünmez, lâtif cisim-
lerden ibaret bir yarat›k.
dâr-› ahiret: ahiret yurdu.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
fazl: fazilet, erdem.
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.
hakk-› hayat: yaflama hakk›.
hakk-› vücut: var olma hakk›.
harekât: hareketler.
hususan: bilhassa, özellikle.
iftihar: övünme.
ihkak-› hak: hakl›ya hakk›n› ver-
me.
incizap: cezp edilme, çekilme.
ins: insan.
intikam: öç alma.
istidat: kabiliyet, yetenek.
izzet: itibar, fleref.
Kahhar-› Zülcelâl: kay›ts›z flarts›z
galip ve her an kahretmeye gücü
yeten büyüklük sahibi Allah.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kemal: yetkinlik, taml›k, mükem-
mellik.
kibriya: azamet, büyüklük.
k›yas: karfl›laflt›rma.
maani-i mukaddese: mukaddes,
saf manalar.
mahfler: k›yamette ölülerin dirilip
toplanacaklar› yer.
malûm: bilinen.
maye: as›l, esas.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mazlum: zulme u¤ram›fl.
memnun: hoflnut.
meratip-i muhabbet: sevginin
dereceleri.
mest: keyifle kendinden geçmifl.
mevcudat: var olan her fley,
mahlûklar.
mevcut: haz›r bulunan.
misal: örnek.
muhabbet: sevgi, dostluk.
muhabbet-i ‹lâhiye: Allah sevgi-
si.
muhafaza: koruma.

muhakeme: düflünme, ak›l
yürütme.
muhakkikîn-i evliya: do¤ru-
yu araflt›rarak bulan Allah
dostlar›.
mütecaviz: tecavüz eden,
sald›ran.
flarab-› muhabbet: sevgi,

muhabbet flerbeti.
tabakat-i hüsün: güzellik de-
receleri.
tecavüz: sald›rma.
tecelli: görünme.
tecelli-i kübra-i adl ve hik-
met: Cenab-› Hakk›n adaleti-
nin, hikmetinin ve büyük ga-

yelerin görünmesi.
tecziye: cezaland›rma.
tevkif: durdurma.
Vedûd: çok flefkatli olan ve
çok sevgi beslenen, seven ve
sevilen Allah.
vücut: var olma.
zîhayat: hayat sahibi.
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ki, her kalp, kendine ihsan edeni sever ve hakikî kema-
le muhabbet eder ve ulvî cemale meftun olur. Kendiyle
beraber, sevdi¤i ve flefkat etti¤i zatlara dahi ihsan edeni,
daha pek çok sever. Acaba, sab›kan beyan etti¤imiz gi-
bi, her bir isminde binler ihsan defineleri bulunan ve bü-
tün sevdiklerimizi ihsanat›yla mes’ut eden ve binler ke-
malât›n menba› olan ve binler tabakat-› cemalin medar›
olan, bin bir esmas›n›n müsemmas› olan Cemîl-i Zülce-
lâl, Mahbub-u Zülkemal, ne derece aflk ve muhabbete lâ-
y›k oldu¤u ve bütün kâinat Onun muhabbetiyle mest ve
sergerdan olmas›n›n flayeste bulundu¤u anlafl›lmaz m›?

‹flte flu s›rdand›r ki, Vedûd ismine mazhar bir k›s›m ev-
liya, “Cenneti istemiyoruz; bir lem’a-i muhabbet-i ‹lâhi-
ye, ebeden bize kâfidir” demifller.

Hem ondand›r ki, hadiste geldi¤i gibi, “Cennette bir
dakika rü’yet-i cemal-i ‹lâhî, bütün Cennet lezaizine faik-
tir.”1

‹flte flu nihayetsiz kemalât-› muhabbet, vahidiyet ve
ehadiyet dairesinde Zat-› Zülcelâl’in Kendi esma ve mah-
lûkat›yla hâs›l olur. Demek, o daire haricinde tevehhüm
olunan kemalât, kemalât de¤ildir.

Beflinci Remiz

Befl Noktad›r.

• Birinci Nokta: Ehl-i dalâletin vekili der ki: “Ehadisi-
nizde, dünya tel’in edilmifl; cife ismiyle yâd edilmifl.
Hem, bütün ehl-i velâyet ve ehl-i hakikat, dünyay› tahkir
ediyorlar; “Fenad›r, pistir” diyorlar. Hâlbuki, sen bütün 
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onun peflinden gidenler.
ehl-i velâyet: velî olanlar, Allah’›n
dostlu¤unu kazananlar.
esma: isimler..
evliya: velîler, Allah dostlar›.
faik: üstün, seçkin.
fenâ: yok olma, ölümlülük.
hadis: Hz. Peygamberin sözü.
hakikî: gerçek.
hâs›l: meydana gelme.
ihsan: ikram etme, lütuf, ba¤›fl.
ihsanat: ihsanlar, iyilikler, ba¤›fl-
lar.
kâfi: yeter.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kemalât: yetkinlik, faziletler, mü-
kemmellikler.
kemalât-› muhabbet: sevgideki
güzellik ve yücelikler.
lây›k: yak›fl›r, uygun.
lem’a-i muhabbet-i ‹lâhiye: Al-
lah sevgisinin par›lt›s›.
lezaiz: zevkler, lezzetler.
Mahbub-u Zülkemal: sonsuz ke-
mal sahibi olan ve sevilmeye en
lây›k olan Cenab-› Hak.
mahlûkat: Allah taraf›ndan yara-
t›lanlar.
mazhar: nail olma, flereflenme.
medar: sebep, vesile.
meftun: vurgun, müptelâ.
menba: kaynak.
mest: keyifle kendinden geçme,
büyük haz duyma.
mes’ut: saadetli.
müsemma: isimlendirilmifl.
nihayetsiz: sonsuz.
nokta: iflaret.
remiz: iflaret.
rü’yet-i cemal-i ‹lâhî: Allah’›n ce-
malini görme.
sab›kan: bundan önceki, az ev-
vel.
sergerdan: bafl› dönmüfl.
flayeste: uygun, münasip.
flefkat: içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
tabakat-› cemal: güzelli¤in dere-
celeri.
tahkir: hakaret etme, afla¤›lama.
tel’in: lânetlenme.
tevehhüm: vehimlenme, zannet-
me
ulvî: yüksek, yüce.
vahidiyet: Cenab-› Hakk›n her
fleyde birden görülen birlik tecel-
lisi
Vedûd: çok flefkatli olan ve çok
sevgi beslenen, seven ve sevilen
Allah.
vekil: baflkas›n›n yerine ve ad›na
hareket eden.
yâd: anma.
zat: kifli.
Zat-› Zülcelâl: celâl ve büyüklük
sahibi Cenab-› Hak.

beyan: anlatma, izah.
cemal: güzellik.
Cemîl-i Zülcelâl: heybeti ve
yüceli¤i s›n›rs›z, güzelli¤i son-

suz olan Allah.
cife: lefl.
define: k›ymetli eflya, hazine.
ebeden: asla, hiçbir zaman.

ehadis: hadisler.
ehl-i dalâlet: bat›l yola giren-
ler; yoldan ç›kanlar.
ehl-i hakikat: gerçe¤i bulup

1. Müslim, ‹man: 297; ‹bni Mâce, Mukaddime: 13; Müsned, 4:333; fiafiî, Müsned, 2:389; Deylemi,

Müsned, 4:356.



kemalât-› ‹lâhiyeye medar ve hüccet, onu gösteriyorsun
ve âfl›kane ondan bahsediyorsun.”

Elcevap: Dünyan›n üç yüzü var.

Birinci yüzü, Cenab-› Hakk›n esmas›na bakar; onlar›n
nukuflunu gösterir, mana-i harfiyle, onlara âyinedarl›k
eder. Dünyan›n flu yüzü, hadsiz mektubat-› Samedâniye-
dir. Bu yüzü gayet güzeldir; nefrete de¤il, aflka lây›kt›r.

‹kinci yüzü, ahirete bakar; ahiretin tarlas›d›r, Cennetin
mezraas›d›r, rahmetin mezheresidir. fiu yüzü dahi, evvel-
ki yüzü gibi güzeldir; tahkire de¤il, muhabbete lây›kt›r.

Üçüncü yüzü, insan›n hevesat›na bakan ve gaflet per-
desi olan ve ehl-i dünyan›n mel’abe-i hevesat› olan yüz-
dür. fiu yüz çirkindir. Çünkü fânîdir, zaildir, elemlidir, al-
dat›r. ‹flte, hadiste varit olan tahkir ve ehl-i hakikatin et-
ti¤i nefret, bu yüzdedir.

Kur’ân-› Hakîm’in kâinattan ve mevcudattan ehemmi-
yetkârâne, istihsankârâne bahsi ise, evvelki iki yüze ba-
kar. Sahabelerin ve sair ehlullah›n mergup dünyalar›, ev-
velki iki yüzdedir.

fiimdi, dünyay› tahkir edenler dört s›n›ft›r.

Birincisi, ehl-i marifettir ki, Cenab-› Hakk›n marifeti-
ne ve muhabbet ve ibadetine set çekti¤i için tahkir eder.

‹kincisi, ehl-i ahirettir ki; ya dünyan›n zarurî iflleri
onlar› amel-i uhrevîden menetti¤i için, veyahut fluhut
derecesinde iman ile Cennetin kemalât ve mehasinine 

ahiret: k›yametten sonra kurula-
cak olan âlem.
amel-i uhrevî: ahirete ait fiil.
âfl›kane: âfl›kça, âfl›k gibi.
âyinedar: ayna tutan.
Cenab-› Hak: Allah.
ehemmiyetkârâne: pek çok
önem verircesine.
ehl-i ahiret: ahiretini düflünenler.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›.
ehl-i hakikat: hakikati arzula-
yanlar, Allah adam›.
ehl-i marifet: bilgi ve irfan sahibi
kimseler.
ehlullah: Allah dostu.
elcevap: cevap olarak.
elem: üzüntü, tasa.
esma: isimler.
evvelki: önceki.
fânî: ölümlü, geçici.
gaflet perdesi: nefsine uyma ve
Allah’a ve ahirete unutma.
gayet: çok, son derece.
hadis: Hz. Peygamberin sözü.
hadsiz: s›n›rs›z.
hevesat: hevesler.
hüccet: delil.
ibadet: Allah’a karfl› kulluk vazi-
fesini yapma.
iman: inanma, itikat.
istihsankârâne: be¤enerek, gü-
zel bularak.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kemalât: faziletler, mükemmel-
likler.
kemalât-› ‹lâhiye: ‹lâhî güzellik
ve mükemmellikler.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
lây›k: uygun, yarafl›r.
mana-i harfî: bir fleyin yarat›c›s›-
na bakan onu tan›tan manas›.
marifet: bilgi.
medar: sebep, vesile.
mehasin: güzellikler.
mektubat-› Samedâniye: Cenab-
› Hakk›n isim ve s›fatlar›n› anla-
tan, Allah’›n birli¤ini gösteren var-
l›klar.
mel’abe-i hevesat: arzu ve heves
uyand›ran oyunlar.
men: mâni olma.
mergup: ra¤bet edilmifl, be¤enil-
mifl.
mevcudat: var olan her fley,
mahlûklar.
mezher: çiçek bahçesi.
mezraa: tarla, ekilecek yer.

muhabbet: sevgi, sevme.
nefret: bir fleyden veya kim-
seden tiksinme.
nukufl: nak›fllar, süslemeler.
rahmet: merhamet etme, ba-
¤›fllama, flefkat gösterme.

Sahabe: Hz. Muhammed’in
mübarek yüzünü görmekle
flereflenen ve onun sohbetle-
rine kat›lan mü’min kimse.
sair: di¤er, öteki.
fluhut: flahit olma, görme.

tahkir: hakaret etme, hor
görme, küçük görme.

varit: vürut eden, ulaflan.

zail: zeval bulan, yok olan.

zarurî: mecburî.
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nispeten dünyay› çirkin görür. Evet, Hazret-i Yusuf Aley-
hisselâma güzel bir adam nispet edilse, yine çirkin gö-
ründü¤ü gibi; dünyan›n ne kadar k›ymettar mehasini
varsa, Cennetin mehasinine nispet edilse, hiç hükmün-
dedir.

Üçüncüsü, dünyay› tahkir eder; çünkü, eline geçmez.
fiu tahkir, dünyan›n nefretinden gelmiyor, muhabbetin-
den ileri geliyor.

Dördüncüsü, dünyay› tahkir eder; zira, dünya eline ge-
çiyor, fakat durmuyor, gidiyor. O da k›z›yor. Teselli bul-
mak için tahkir eder, “Pistir” der. fiu tahkir ise, o da dün-
yan›n muhabbetinden ileri geliyor. Hâlbuki, makbul tah-
kir odur ki, hubb-u ahiretten ve Marifetullah›n muhabbe-
tinden ileri gelir.

Demek, makbul tahkir, evvelki iki k›s›md›r. Cenab-›

Hak, bizi onlardan yaps›n. 
1 nÚ/∏n°SrôoŸrG póu«°nS pánerôoëpH ,Ú/e'G

@
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k›s›m: parçalara ayr›lm›fl bir fleyin
her bölümü.
k›ymettar: k›ymetli.
makbul: kabul edilmifl, geçerli.
marifetullah: Allah’› tan›ma, an-
lama, bilme.
mehasin: güzellikler.
muhabbet: sevme.
nefret: ikrah, tiksinme.
nispet: k›yas, k›yaslama.
nispeten: k›yaslayarak, oranla.
peygamber: Allah elçisi, nebî.
tahkir: hor görme, küçük görme.
teselli: avunma, moral bulma.

aleyhisselâm: kendisine se-
lâm ve esenlik olsun.
Cenab-› Hak: Allah.

dua: yakar›fl, niyaz,
evvelki: önceki.
Hazret-i Yusuf: bkz. flah›s bil-

gileri, Yusuf (a.s.).
hubb-u ahiret: ahiret sevgisi.
hürmet: riayet, ihtiram.

1. Peygamberlerin Efendisi hürmetine duam›z› kabul etsin.



Üçüncü Mevk›f
W

1 /√pórªnëpH oíuÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh
fiu Üçüncü Mevk›f ‹kinci Noktad›r. O da ‹ki Mebhast›r.

Birinci Mebhas
/√pórªnëpH oíuÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh s›rr›nca, her fleyden Cenab-›

Hakka karfl› pencereler hükmünde çok vecihler var.

Bütün mevcudat›n hakaik›, bütün kâinat›n hakikati,
esma-i ‹lâhiyeye istinat eder. Her bir fleyin hakikati, bir
isme veyahut çok esmaya istinat eder. Eflyadaki s›fatlar,
sanatlar dahi, her biri birer isme dayan›yor.

Hatta, hakikî fenn-i hikmet, Hakîm ismine ve hakikat-
li fenn-i t›p fiâfi ismine ve fenn-i hendese Mukaddir ismi-
ne, ve hakeza, her bir fen bir isme dayand›¤› ve onda ni-
hayet buldu¤u gibi; bütün fünun ve kemalât-› befleriye ve
tabakat-› kümmelîn-i insaniyenin hakikatleri esma-i ‹lâhi-
yeye istinat eder.

Hatta, muhakkikîn-i evliyan›n bir k›sm› demifller: “Ha-
kikî hakaik-› eflya, esma-i ‹lâhiyedir. Mahiyet-i eflya ise, o
hakaik›n gölgeleridir. Hatta, bir tek zîhayat fleyde, yaln›z
zahir olarak yirmi kadar esma-i ‹lâhiyenin cilve-i nakfl›
görünebilir.”

Cenab-› Hak: Allah.
cilve-i nak›fl: nakfl›n görüntüsü.
esma: isimler.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
fen: ispatla meydana gelmifl ilim-
lere verilen genel ad, teknik.
fenn-i hendese: geometri.
fenn-i hikmet: felsefe ilmi.
fenn-i t›p: tabiplik, t›p bilimi.
fünun: fenler.
hakaik: hakikatler, gerçekler.
hakaik-i eflya: nesnelerin, fleyle-
rin perde arkas›ndaki hakikatleri.
hakeza: böylece, bunun gibi.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakikî: gerçek.
Hakîm: her fleyi bir maksatla uy-
gun ve hikmetle yaratan Allah.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
istinat: dayanma.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kemalât-› befleriye: insanlara ait
kemalât, güzel fleyler.
mahiyet-i eflya: eflyan›n mahiye-
ti, iç yüzü.
mebhas: k›s›m, bölüm.
mevcudat: var olan her fley,
mahlûklar.
muhakkikîn-i evliya: hakikati
bulup meydana ç›karanlar, bü-
yük ‹slâm âlimleri.
Mukaddir: takdir eden, k›ymet
biçen Allah.
nihayet: son.
nokta: bölüm.
s›rr›nca: bu gerçe¤e göre.
fiâfi: flifa veren Allah.
tabakat-› kümmelîn-i insaniye:

insanlar›n kâmillerinin taba-
kalar›, ergin insanlar›n dere-
celeri.

tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tut-
ma.

vecih: yön.
zahir: aç›k.
zîhayat: hayat sahibi.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etme-
sin. (‹sra Suresi: 44.)
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fiu ince ve dakik ve pek büyük ve genifl hakikati bir
temsil ile fehme takribe çal›flaca¤›z. ‹ki üç ayr› ayr› elek
ile elemek suretinde tahlil edece¤iz. Ne kadar uzun be-
yan etsek, yine k›sad›r; usanmamak gerek. fiöyle:

Nas›l ki, gayet mahir bir tasvirci ve heykeltrafl bir zat,
gayet güzel bir çiçekle ve insan cins-i lâtifinden gayet gü-
zel bir hasnân›n suret ve heykelini yapmak istese, evve-
lâ o iki fleyin umumî flekillerini baz› hatlarla tayin eder.
fiu tayini, bir tanzim iledir, bir takdir ile yap›yor. Hende-
seye istinaden hudut tayin ediyor. fiu tanzim ve takdir,
bir hikmet ve ilim ile yap›ld›¤›n› gösteriyor ki, tanzim ve
tahdit fiilleri, ilim ve hikmet pergeliyle dönüyor. Öyle ise,
tanzim ve tahdit arkas›nda ilim ve hikmet manalar› hük-
mediyor. Öyle ise, ilim ve hikmet pergeli, kendini göste-
recek.

‹flte, kendini gösterdi ki, o hudutlar içinde, göz, kulak,
burun, yaprak ve incecik püskülcükler gibi fleylerin tasvi-
rine bafllad›. fiimdi görüyoruz ki, içindeki pergelin hare-
kât›yla tayin edilen azalar, sanatkârâne ve inayetkârâne
düflüyor. Öyle ise, o ilim ve hikmet pergelini çeviren, ar-
kada sun’ ve inayet manalar› var; hükmediyorlar ve ken-
dilerini gösterecekler.

‹flte, ondand›r ki, bir hüsün ve ziynete kabiliyet göste-
riyor. Öyle ise, sun’ ve inayeti çal›flt›ran, irade-i tahsin ve
kast-› tezyindir. Öyle ise, onlar hükmediyorlar ki, tezyi-
ne, tenvire bafllad›, bir tebessüm vaziyetini gösterdi ve
hayattarl›k hey’etini verdi.
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kabiliyet: yetenek, liyakat.
kast-› tezyin: bilerek ve isteye-
rek süsleme.
mahir: maharetli, becerikli.
mana: anlam.
sanatkârâne: sanatkârca.
sun’: sanatl› eser yapma, sanatl›
eser, yap›lan ifl.
suret: görünüfl, tarz.
tahdit: s›n›rlama.
tahlil: çözümleme.
takrip: yak›nlaflt›rma.
tanzim: düzenleme.
tasvir: resmini yapma, bir fleyin
özelliklerini anlatarak canland›r-
ma.
tayin: belirlemek, belirli k›lma.
tebessüm: gülümseme.
temsil: benzetme, misal getirme.
tenvir: nurland›rma.
tezyin: süsleme.
umumî: genel.
vaziyet: durum.
zat: kifli.
ziynet: süs.

aza: organlar, uzuvlar.
beyan: anlatma, izah.
cins-i lâtif: lâtif ve hofl cins.
dakik: ince ve derin.
evvelâ: öncelikle.
fehim: anlay›fl, idrak.
fiil: ifl, hareket.
gayet: çok, son derece.

hakikat: gerçek.
hasnâ: güzel kad›n.
hayattar: canl›.
hendese: geometri.
hey’et: flekil, suret.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek
bilgi.
hudut: s›n›rlar.

hüsün: güzellik.
inayet: yard›m, ihsan.
inayetkârâne: lütuf ve hima-
yede bulunana yak›fl›r suret-
te.
irade-i tahsin: güzellefltirme
arzu ve iradesi.
istinaden: dayanarak.



Elbette flu tahsin ve tenvir manas›n› çal›flt›ran, lütuf ve
kerem manas›d›r. Evet, o iki mana, onda o derece hük-
meder ki, âdeta, o çiçek bir lütf-u mücessem, o heykel
bir kerem-i mütecessittir.

fiimdi, bu mana-i kerem ve lütfu çal›flt›ran ve tahrik
eden, teveddüt ve tearrüf manalar›d›r. Yani, kendini hü-
neri ile tan›tt›rmak ve halka kendini sevdirmek manalar›
arkada hükmediyor. Bu tan›tt›rmak ve sevdirmek, elbet-
te meyl-i merhamet ve irade-i nimetten geliyor.

Madem rahmet ve irade-i nimet, arkada hükmediyor;
öyle ise, o heykeli, nimetin enva›yla dolduracak, tezyin
edecek, o çiçe¤in suretini de bir hediyeye takacak.

‹flte, o heykelin ellerini, kuca¤›n› ve ceplerini k›ymet-
tar nimetler ile doldurdu ve o çiçek suretini de bir mü-
cevherata takt›. Demek bu rahmet ve irade-i nimeti ça-
l›flt›ran, terahhum ve tahannündür. Yani, ac›mak ve flef-
kat etmek manas›, rahmet ve nimeti tahrik ediyor.

Ve o müsta¤ni ve hiç kimseye ihtiyac› olmayan zatta
olan terahhum ve tahannün manas›n› tahrik eden ve iz-
hara sevk eden, elbette o zattaki manevî cemal ve ke-
maldir ki; tezahür etmek isterler. Ve o cemalin en flirin
cüz’ü olan muhabbet ve en tatl› k›sm› olan rahmet ise,
sanat âyinesiyle görünmek ve müfltaklar›n gözleriyle
kendilerini görmek isterler. Yani, cemal ve kemal—çün-
kü bizzat sevilirler—her fleyden ziyade kendi kendini se-
verler. Hem hüsündür, hem aflkt›rlar. Hüsün ve aflk›n it-
tihad› bu noktadand›r. Cemal, madem kendini sever;
kendini âyinelerde görmek ister. ‹flte heykele konulan ve 

âdeta: sanki.
âyine: ayna.
bizzat: zat›nda.
cemal: iç ve d›fl güzellik.
cüz’: parça.
enva: çeflitler.
hükmetmek: de¤er katmak,
emir yerine geçmek.
hüner: ustal›k, maharet.
hüsün: güzellik.
irade-i nimet: nimetlendirme is-
te¤i.
ittihat: birleflme.
izhar: aç›¤a vurma.
kemal: yetkinlik, taml›k, mükem-
mellik.
kerem: cömertlik, lütuf, ihsan.
kerem-i mütecessit: vücut pey-
da eden ihsan ve lütuf.
k›ymettar: k›ymetli.
lütf-u mücessem: cisimleflmifl
güzellik.
lütuf: hoflluk, güzellik.
mana: anlam.
mana-i kerem: iyilik etmenin, ik-
ram etmenin anlam›.
manevî: manaya ait.
meyl-i merhamet: ac›ma hissi.
mücevherat: mücevherler.
müsta¤ni: minnetsiz, muhtaç bu-
lunmayan.
müfltak: ifltiyakl›, arzulu.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nokta: husus.

rahmet: merhamet etme, ba-
¤›fllama, flefkat gösterme.
sevk: yönlendirme.
suret: biçim, görünüfl.
flefkat: ac›yarak, içten ve kar-
fl›l›ks›z merhamet.
tahannün: flefkat etme.
tahrik: harekete geçirme.

tahsin: süsleme, güzellefltir-
me.
tearrüf: karfl›l›kl› anlaflma, ta-
n›flma.
tenvir: nurland›rma.
terahhum: merhamet etme,
ac›ma.
teveddüt: sevgi gösterme,

dostluk.
tezahür: ortaya ç›kma, gö-
rünme.
tezyin: süsleme, ziynetlendir-
me.
Zat: azamet ve ululuk sahibi
Allah.
ziyade: çok, fazla.
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surete tak›lan sevimli nimetler, güzel meyveler, o cemal-i
manevînin—kendi kabiliyetlerine göre—birer lem’as›n›
tafl›yorlar. O lem’alar› hem cemal sahibine, hem baflka-
s›na gösteriyorlar.

Aynen öyle de, Sâni-i Hakîm, Cenneti ve dünyay›, se-
mavat› ve zemini, nebatat ve hayvanat›, cin ve insi, me-
lek ve ruhaniyat›, küllî ve cüz’î bütün eflyay›, cilve-i esma-
s›yla, eflkâlini tahdit ediyor, tanzim ediyor, birer miktar-›
muayyene veriyor. Onun ile, bunlara Mukaddir, Munaz-
z›m, Musavvir isimlerini okutturuyor.

Öyle bir tarzda flekl-i umumîsinin hududunu tayin eder
ki, Alîm, Hakîm ismini gösterir.

Sonra, ilim ve hikmet cetveliyle, o hudut içinde, o fle-
yin tasvirine bafllar. Öyle bir tarzda ki, sun' ve inayet ma-
nalar›n› ve Sâni ve Kerîm isimlerini gösteriyor.

Sonra, sanat›n yed-i beyzas›yla, inayetin f›rças›yla o
suretin—e¤er bir tek insan ve bir tek çiçek ise—göz, ku-
lak, yaprak, püskül gibi azalar›na bir hüsün, bir ziynet
renkleri veriyor; e¤er zemin ise, maadin, nebatat ve hay-
vanat›na bir hüsün ve ziynet renkleri veriyor. E¤er Cen-
net ise, ba¤lar›na, kas›rlar›na, hurilerine bir hüsün ve ziy-
net renkleri veriyor, ve hakeza, baflkalar›n› k›yas et.

Hem öyle bir tarzda tezyin ve tenvir eder ki, lütuf ve
kerem manalar› onda o derece hükmediyor ki, âdeta o
mevcud-u müzeyyen, o masnu-u münevver, bir lütf-u
mücessem, bir kerem-i mütecessit hükmüne geçer, Lâtif
ve Kerîm ismini zikreder.
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hükmetme: de¤er, emir yerine
geçme.
hüküm: de¤er, k›ymet.
hüsün: güzellik.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
ins: insan.
kabiliyet: istidat, yetenek.
kas›r: köflk.
kerem: cömertlik, ihsan.
kerem-i mütecessit: vücut pey-
da eden ihsan ve lütuf.
Kerîm: ikram ve ihsan› bol olan
Allah.
küllî: umumî, bütün.
k›yas: karfl›laflt›rma.
lâtif: Allah’›n güzel isimlerinden.
lem’a: par›lt›.
lütf-u mücessem: cisimleflmifl
güzellik.
lütuf: hoflluk, güzellik.
maadin: madenler.
mana: anlam.
masnu-u münevver: nurland›r›l-
m›fl sanat.
melek: Allah’›n nurdan yaratt›¤›,
her zaman görülemeyen, Allah’›n
emirlerine tam itaat eden mah-
lûk.
mevcud-u müzeyyen: süslü var-
l›k.
miktar-› muayyen: belirli bir
miktar.
Mukaddir: takdir eden Allah.
Munazz›m: her fleyi en güzel bi-
çimde tanzim eden Allah.
Musavvir: varl›klar› diledi¤i flekil
ve surette yaratan; Allah.
nebatat: bitkiler.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
ruhaniyat: ruhlar âleminde yafla-
yan varl›klar.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
Sâni-i Hakîm: her fleyi sanatla ve
hikmetle yaratan Allah.
semavat: semalar, gökler.
sun’: sanatl› yapma.
suret: biçim, görünüfl.
flekl-i umumî: genel hatlar› ile.
tahdit: s›n›rlama.
tanzim: düzenleme.
tasvir: bir fleyi çeflitli ifade tarzla-
r›yla anlatma.
tayin: belirleme.
tenvir: nurland›rma.
tezyin: süsleme, ziynetlendirme.
yed-i beyza: beyaz, parlak el.
zemin: yeryüzü.
zikir: anma.
ziynet: süs.

âdeta: sanki.

Alîm: her fleyi hakk›yla bilen
Allah.

aza: organlar, uzuvlar.

cemal: iç ve d›fl güzellik.

cemal-i manevî: manevî gü-
zellik.

cilve-i esma: Allah’›n isimleri-
nin tecellileri.

cin: gözle görünmez, lâtif ci-
simlerden ibaret bir yarat›k.

cüz’î: parça.

eflkâl: flekiller.

hakeza: böylece, bunun gibi.

Hakîm: her fleyi bir maksatla
uygun ve hikmetle yaratan
Allah.

hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek
bilgi.

hudut: s›n›rlar.

huri: Cennet k›z›.



Sonra, o lütuf ve keremi flu cilveye sevk eden, elbette
teveddüt ve tearrüftür, yani Kendini zîhayata sevdirmek
ve zîfluura bildirmek fle’nleridir ki, Lâtif, Kerîm isimleri-
nin arkalar›nda Vedûd ve Maruf isimlerini okutuyor ve
masnuun lisan-› hâlinden iflitiliyor.

Sonra, o müzeyyen mevcudu, o güzel mahlûku leziz
meyveler, sevimli neticelerle süslendirip, ziynetten nime-
te, lütuftan rahmete çevirir, Mün’im ve Rahîm ismini
okutturur ve zahirî perdeler arkas›nda o iki ismin cilvesi-
ni gösterir.

Sonra, bu Rahîm ve Kerîm’i, Müsta¤ni-i Alel›tlak olan
Zatta bu cilveye sevk eden, elbette bir terahhum, tahan-
nün fle’nleridir ki; ism-i Hannan ve Rahman’› okutturu-
yor ve gösteriyor.

fiu terahhum, tahannün manalar›n› cilveye sevk eden,
elbette bir cemal ve kemal-i zatîdir ki, tezahür etmek is-
ter. Cemîl ismini ve Cemîl isminde münderiç olan Vedûd
ve Rahîm isimlerini okutturuyor. Çünkü cemal bizzat se-
vilir. Zîcemal ve cemal, kendi kendini sever. Hem hüsün-
dür, hem muhabbettir. Kemal dahi bizzat mahbuptur, se-
bepsiz olarak sevilir; hem muhiptir, hem mahbuptur.
Madem nihayetsiz derece-i kemalde bir cemal ve niha-
yetsiz derece-i cemalde bir kemal, nihayet derecede se-
vilir, muhabbete ve aflka lây›kt›r; elbette, âyinelerde ve
âyinelerin kabiliyetlerine göre lemaat›n› ve cilvelerini
görmek ve göstermekle tezahür etmek ister.

âyine: ayna.
bizzat: kendisi, zat›nda.
cemal: Cenab-› Hakk›n lütuf ve
ihsan› ile tecellisi.
cemal: iç ve d›fl güzellik.
Cemîl: güzellik sahibi Allah.
cilve: güzel ve hofl bir biçimde
görünme, tecelli.
derece-i cemal: güzellik derecesi.
derece-i kemal: yücelik ve mü-
kemmellik derecesi.
hüsün: güzellik.
ism-i Hannan: çok merhametli
olan Allah’›n Hannan ismi.
kabiliyet: istidat, yetenek.
kemal: yetkinlik, taml›k, mükem-
mellik.
kemal-i zatî: zat›n›n lâz›m› olan
ve ondan hiç ayr›lmayan kusur-
suz kemal.
kerem: cömertlik, lütuf, ihsan.
Kerîm: ikram ve ihsan› bol olan
Allah.
lâtif: hofl, güzel, tatl›, flirin.
lây›k: uygun, yak›fl›r.
lemaat: lem’alar, par›lt›lar.
lisan-› hâl: bir fleyin duruflu ve
görünüflü ile bir mana ifade et-
mesi.
lütuf: hoflluk, güzellik.
mahbup: sevilen.
mahlûk: yarat›lm›fl.
mana: anlam.
Maruf: bütün yarat›lm›fllar tara-
f›ndan bilinen ve tan›nan Allah.
masnu: sanatla yap›lm›fl.
mevcut: varl›k.
muhip: seven.
münderiç: içinde bulunduran.
Mün’im: nimet veren.
Müsta¤ni-i Alel›tlak: her cihette
zengin olan hiçbir fleye muhtaç
olmayan Allah.
müzeyyen: ziynetlendirilmifl,
süslenmifl.
netice: sonuç.
nihayet: son derece.
nihayetsiz: sonsuz.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
perde: örtü.
Rahîm: sonsuz merhamet sahibi
olan Allah.
Rahman: rahmeti bütün herkese
yay›lan ve bütün yarat›lm›fllar›n

r›z›klar›n› ve geçim flekillerini
içine alan rahmetin sahibi Al-
lah.
rahmet: merhamet etme, ba-
¤›fllama, flefkat gösterme.
fle’n: hâl, ifl.
tahannün: flefkat etme.
tearrüf: karfl›l›kl› anlaflma, ta-

n›flma.
terahhum: merhamet etme,
ac›ma.
teveddüt: sevgi gösterme.
tezahür: zuhur etme, görün-
me.
Vedûd: çok flefkatli olan ve
çok sevgi beslenen, seven ve

sevilen Allah.
zahirî: görünen.
Zat: azamet ve ululuk sahibi
Allah.
zîcemal: güzellik sahibi.
zîhayat: hayat sahibi.
zîfluur: fluur sahibi.
ziynet: süs.
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Demek, Sâni-i Zülcelâl’in ve Hakîm-i Zülcemal’in ve
Kadîr-i Zülkemal’in zat›ndaki cemal-i zatî ve kemalât-› za-
tiyesi terahhum ve tahannün ister ve Rahman ve Han-
nan isimlerini tecelliye sevk eder.

Terahhum ve tahannün ise, rahmet ve nimeti göster-
mekle Rahîm ve Mün’im isimlerini cilveye sevk eder.

Rahmet ve nimet ise teveddüt, tearrüf fle’nlerini iktiza
edip, Vedûd ve Maruf isimlerini tecelliye sevk eder, mas-
nuun bir perdesinde onlar› gösterir.

Teveddüt ve tearrüf ise, lütuf ve kerem manalar›n› tah-
rik eder; Lâtif ve Kerîm isimlerini masnuun baz› perde-
lerinde okutturuyor.

Lütuf ve kerem fle’nleri ise, tezyin ve tenvir fiillerini
tahrik eder, Müzeyyin ve Münevvir isimlerini masnuun
hüsün ve nuraniyeti lisan›yla okutturur.

Ve o tezyin ve tahsin fle’nleri ise, sun’ ve inayet ma-
nalar›n› iktiza eder ve Sâni ve Muhsin isimlerini o mas-
nuun güzel simas›yla okutturur.

Ve o sun’ ve inayet ise, bir ilim ve hikmeti iktiza eder
ve ism-i Alîm ve Hakîm’i o masnuun intizaml›, hikmetli
azas›yla okutturur.

O ilim ve hikmet ise, tanzim, tasvir, teflkil fiillerini ikti-
za ediyor; Musavvir ve Mukaddir isimlerini, masnuun
hey’etiyle, flekliyle okutturur, gösterir.
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mal ve kudret sahibi olan, Allah.
kemalât-› zatî: Cenab-› Hakk›n
zat›na mahsus yücelikler, mü-
kemmellikler.
kerem: cömertlik, lütuf, ihsan.
Kerîm: ikram ve ihsan› bol olan
Allah.
lâtif: Allah’›n güzel isimlerinden.
lisan: dil.
lütuf: hoflluk, güzellik.
mana: anlam.
Maruf: bütün mahlûkat taraf›n-
dan bilinip tan›nan Allah.
masnu: sanatla yap›lm›fl.
Muhsin: sonsuz iyilik ve ihsanda
bulunan Allah.
Mukaddir: takdir eden Allah.
Musavvir: yaratt›klar›n› diledi¤i
surette yaratan; Allah.
Münevvir: tenvir eden, nurland›-
ran Allah.
Mün’im: nimet veren.
Müzeyyin: tezyin eden, süsleyen
Allah.
nimet: lütuf, ihsan.
nuraniyet: nurluluk, ayd›nl›k.
perde: örtü.
Rahîm: sonsuz merhamet sahibi
olan Allah.
Rahman: rahmeti bütün herkese
yay›lan ve bütün yarat›lm›fllar›n
r›z›klar›n› ve geçim flekillerini içi-
ne alan rahmetin sahibi Allah.
rahmet: merhamet etme, ba¤›fl-
lama, flefkat gösterme.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi ve her fleyi sanatl› yaratan
Allah.
sima: yüz, çehre.
sun’: sanatl› yapma.
fle’n: hâl, ifl.
tahannün: flefkat etme.
tahrik: harekete geçirme.
tahsin: süsleme, güzellefltirme.
tanzim: düzenleme.
tasvir: bir fleyi çeflitli ifade tarzla-
r›yla anlatma.
tearrüf: karfl›l›kl› anlaflma, tan›fl-
ma.
teceddüt: tazelenme, yenilenme.
tecelli: görünme.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma.
terahhum: merhamet etme, ac›-
ma.
teflkil: flekillendirme, oluflturma.
teveddüt: sevgi gösterme.
tezyin: süsleme, ziynetlendirme.
Vedûd: çok flefkatli olan ve çok
sevgi beslenen, seven ve sevilen
Allah.
zat: azamet ve ululuk sahibi.

aza: organlar, uzuvlar.
cemal-i zatî: (Allah’›n) zat›na
ait özel güzellik.
cilve: tecelli, yans›ma.
fiil: ifl.
Hakîm: her fleyi gaye ve fay-
dalarla yaratan Allah.
Hakîm-i Zülcemal: her fleyi

gaye ve faydalara gözeterek
çok güzel bir biçimde yaratan
Allah.
Hannan: çok merhametli
olan, Allah.
hey’et: flekil, suret.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek
bilgi, gizli sebep.

hüsün: güzellik.
iktiza: gerektirme.
inayet: yard›m, ihsan.
intizam: düzgünlük, nizam.
ism-i Alîm: her fleyi hakk›yla
bilen manas›nda Cenab-›
Hakk›n bir ismi.
Kadîr-i Zülkemal: sonsuz ke-



‹flte, Sâni-i Zülcelâl, bütün masnuat›n› öyle bir tarzda
yapm›fl ki, ekserîsi, hususan zîhayat k›sm›, çok esma-i
‹lâhiyeyi okutturur. Güya her bir masnuuna ayr› ayr›, bir-
biri üstünde yirmi gömlek giydirmifl, yirmi perdeye sar-
m›fl; her gömlekte, her perdede ayr› ayr› esmas›n› yaz-
m›fl.

Meselâ, temsilde gösterildi¤i gibi, tek güzel bir çiçek-
le, insan›n k›sm-› sanisinden bir ferd-i hasnân›n yaln›z
zahirî hilkatlerinde, çok sahifeler vard›r. Baflka büyük ve
küllî masnuat›, o iki cüz’î misale k›yas et.

Birinci sahife: Umumî flekil ve miktar›n› gösteren
hey’ettir ki; yâ Musavvir, yâ Mukaddir, yâ Munazz›m
isimlerini yâd eder.

‹kinci sahife: Suretlerinde ayr› ayr› azalar›n inkiflaf›y-
la hâs›l olan çiçek ve insan›n basit hey’etidir ki, o sahife-
de Alîm, Hakîm isimleri gibi çok isimler yaz›l›yor.

Üçüncü sahife: O iki mahlûkun ayr› ayr› azalar›na,
ayr› ayr› hüsün ve ziynet vermekle, o sahifede Sâni ve
Bâri isimleri gibi çok isimler yaz›l›yor.

Dördüncü sahife: Öyle bir ziynet ve hüsün, o iki mas-
nua veriliyor ki, güya lütuf ve kerem tecessüm etmifl, on-
lar olmufl. O sahife, yâ Lâtif, yâ Kerîm gibi çok isimleri
yâd eder, okur.

Beflinci sahife: O çiçe¤e leziz meyveler, o hasnâya
sevimli evlâtlar, güzel ahlâklar takmakla, o sahife, yâ Ve-
dûd, ya Rahîm, yâ Mün’im gibi isimleri okutturuyor.

ahlâk: insan›n iyi veya kötü ola-
rak vas›fland›r›lmas›na yol açan
manevî nitelikleri.
Alîm: her fleyi hakk›yla bilen Al-
lah.
aza: organlar, uzuvlar.
Bâri’: varl›klara biçim verip flekil-
lendiren ve onlar› mükemmel bir
surette yaratan Allah.
cüz’î: parçaya ait olan.
ekserî: ço¤unlukla ilgili; ço¤u.
esma: isimler.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
evlât: veletler, çocuklar.
ferd-i hasnâ: iffetine düflkün ka-
d›n.
güya: sanki.
Hakîm: her fleyi bir maksatla uy-
gun ve hikmetle yaratan, hikmet
sahibi Allah.
hasnâ: namuslu, güzel kad›n.
hâs›l: ortaya ç›kan.
hey’et: görünüfl.
hilkat: yarat›l›fl.
hususan: bilhassa, ayr›ca, baflka-
ca, hususî olarak.
hüsün: güzellik.
inkiflaf: aç›lma , keflfolunma.
kerem: cömertlik, lütuf, ihsan.
Kerîm: ikram ve ihsan› bol olan
Allah.
küllî: umumî, bütün.
k›sm-› sani: ikinci k›s›m.
k›yas: karfl›laflt›rma.
lâtif: Allah’›n güzel isimlerinden.
lütuf: hoflluk, güzellik.
mahlûk: Allah taraf›ndan yarat›l-
m›fl.
masnu: sanatla yap›lm›fl.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
misal: örnek.
Mukaddir: takdir eden Allah.
Munazz›m: her fleyi en güzel fle-
kilde tanzim eden Cenab-› Hak.
Musavvir: yaratt›klar›n› istedi¤i

s›fat ve seçti¤i maddî, manevî
surette yaratan; Allah.
Mün’im: nimet veren.
perde: örtü.
Rahîm: sonsuz merhamet sa-
hibi olan Allah.
sahife: sayfa.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak

yaratan Allah.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz bü-
yüklük sahibi ve her fleyi sa-
natla yaratan Allah.
suret: biçim, görünüfl.
tecessüm: cisimleflme.
temsil: benzetme, misal ge-
tirme.

umumî: bütüne ait.
Vedûd: çok flefkatli olan ve
çok sevgi beslenen, seven ve
sevilen Allah .
yâd: anma.
zahirî: görünen.
zîhayat: hayat sahibi.
ziynet: süs.
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Alt›nc› sahife: O in’am ve ihsan sahifesinde, yâ Rah-
man, yâ Hannan gibi isimler okunuyor.

Yedinci sahife: O nimetlerde, o neticelerde, öyle le-
maat-› hüsün ve cemal görünüyor ki, hakikî bir flevk ve
flefkatle yo¤rulmufl halis bir flükür ve safî bir muhabbete
lây›k olur. O sahifede, yâ Cemîl-i Zülkemal, yâ Kâmil-i
Zülcemal isimleri yaz›l› okunuyor.

‹flte, yaln›z bir güzel çiçek ve hasnâ bir insan ve yaln›z
maddî ve zahir suretinde bu kadar esmay› gösterirse,
acaba umum çiçekler ve bütün zîhayat ve büyük ve küllî
mevcudat ne derece ulvî ve küllî esmay› okutuyor, k›yas
edebilirsin.

Hem insan ruh, kalp, ak›l cihetiyle ve hayat ve letaif
sahifeleriyle Hayy, Kayyum ve Muhyî gibi ne kadar es-
ma-i kudsiye-i nuraniyeyi okur ve okutturur, k›yas edebi-
lirsin.

‹flte, Cennet bir çiçektir. Huri taifesi dahi bir çiçektir.
Rûy-i zemin dahi bir çiçektir. Bahar da bir çiçektir. Sema
da bir çiçektir; y›ld›zlar, o çiçe¤in yald›zl› nak›fllar›d›r. Gü-
nefl de bir çiçektir; ziyas›ndaki yedi rengi, o çiçe¤in na-
k›fll› boyalar›d›r. Âlem, güzel ve büyük bir insand›r; nas›l
ki insan, küçük bir âlemdir.

Huriler nev’i ve ruhanîler cemaati ve melek cinsi ve
cin taifesi ve insan nev’i, birer güzel flah›s hükmünde
tasvir ve tanzim ve icat edilmifltir. Hem her biri, külliye-
tiyle, hem her bir ferdi tek bafl›yla, Sâni-i Zülcemal’inin 
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ihsan: ikram etme, lütuf.
in’am: nimet verme.
Kâmil-i Zülcemal: bütün güzel-
liklerin ve mükemmelliklerin sa-
hibi olan Cenab-› Hak.
Kayyum: her fleyin varl›¤› onunla
ayakta duran ve devam eden, Al-
lah.
kemal: yetkinlik, taml›k, mükem-
mellik.
küllî: umumî, bütün.
külliyet: umumîlik, bütünlük.
k›yas: karfl›laflt›rma.
lây›k: uygun, yak›fl›r.
lemaat-› hüsün: güzellik par›lt›la-
r›.
letaif: lâtifeler, duygular.
melek: Allah’›n nurdan yaratt›¤›
ve emirlerine tam itaat eden
mahlûk.
mevcudat: var olan her fley,
mahlûklar.
Muhyî: ölüleri dirilten, hayat ve-
ren Allah.
nak›fl: süs.
netice: sonuç.
nev: cins, s›n›f.
nimet: lütuf, ihsan.
Rahman: rahmeti bütün herkese
yay›lan ve bütün yarat›lm›fllar›n
r›z›klar›n› ve geçim flekillerini içi-
ne alan rahmetin sahibi Allah.
ruhanî: gözle görülmeyen, cismi
olmayan, elle tutulamayan var-
l›klar.
rûy-i zemin: yeryüzü.
safî: saf olan, halis.
sahife: sayfa.
Sâni-i Zülcemal: sonsuz güzellik
sahibi ve her fleyi sanatla yapan
Allah.
sema: gökyüzü.
suret: biçim, tarz.
flefkat: ac›yarak, içten ve karfl›l›k-
s›z merhamet.
flevk: afl›r› istek, arzu.
flükür: hoflnutluk, minnettarl›k.
taife: bölük, güruh.
tanzim: düzenleme.
tasvir: bir fleyin özelliklerini anla-
tarak canland›rma.
ulvî: yüksek, yüce.
umum: bütün.
yald›z: eflyaya alt›n veya gümüfl
görüntüsü vermek için kullan›lan
s›v› veya yaprak durumundaki al-
t›n, gümüfl ve bunlar›n taklidi
olan madde.
zahir: görünen, aç›k.
zîhayat: hayat sahibi.
ziya: ›fl›k.

âlem: cihan.
cemaat: topluluk.
cemal: iç ve d›fl güzellik.
Cemîl-i Zülkemal: mükem-
mellik ve güzellik sahibi olan
Cenab-› Hak.
cihet: yön.
cin: gözle görünmez, lâtif ci-

simlerden ibaret bir yarat›k.
esma: isimler.
esma-i kudsiye-i nuraniye:
Cenab-› Hakk›n parlak ve ku-
sursuz isimleri.
fert: birey, kifli.
hakikî: gerçek.
halis: saf, temiz.

Hannan: çok merhametli
olan, Allah.
hasnâ: namuslu, güzel kad›n.
Hay: gerçek hayat sahibi
olan, Allah.
huri: Cennet k›z›.
icat: vücuda getirme, yarat-
ma.



esmas›n› gösterdikleri gibi, Onun cemaline, kemaline,
rahmetine ve muhabbetine birer ayr› ayr› âyinelerdir. Ve
nihayetsiz cemal ve kemaline ve rahmet ve muhabbeti-
ne birer flahid-i sad›kt›r. Ve o cemal ve kemalin ve rah-
met ve muhabbetin birer ayat›d›r, birer emarat›d›r. ‹flte,
flu nihayetsiz enva-› kemalât, daire-i vahidiyette ve eha-
diyette hâs›ld›r. Demek, o daire haricinde tevehhüm olu-
nan kemalât, kemalât de¤ildir.

‹flte, hakaik-› eflyan›n esma-i ‹lâhiyeye dayand›¤›n› ve
istinat etti¤ini, belki hakikî hakaik o esman›n cilveleri ol-
du¤unu ve her fleyin çok cihetlerle, çok dillerle Sâniini zi-

kir ve tesbih etti¤ini anla, 
1 /√ pórªnëpH oíuÑ°nùoj s’pG mArÀnT røpe r¿pGnh

’nin bir manas›n› bil ve 
2 /√pQƒo¡oX pIsóp°ûpH »'ØnàrNG pøne n¿ÉnërÑo°S

de. Ve ayetlerin ahirlerinde olan 
5

oôj/ón≤rdG oº«/∏n©rdG nƒognh 4@ oº«/MsôdG oQƒoØn̈ rdG nƒognh 3@ oº«/µn◊r G oõj/õn©rdG nƒognh
gibi zikir ve tekrarlar›ndaki bir s›rr› fehmet.

E¤er bir çiçekte esmay› okuyam›yorsan ve vaz›h göre-
miyorsan; Cennete bak, bahara dikkat et, zeminin yüzü-
nü temafla et. Rahmetin flu büyük çiçekleri olan Cennet
ve bahar ve zeminde yaz›lan esmay›, vaz›han okuyabilir-
sin, cilvelerini ve nak›fllar›n› anlar, görürsün.

* * *

ahir: son.
ayat: Kur’ân ayetleri.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
âyine: ayna.
cemal: iç ve d›fl güzellik.
cihet: yön.
cilve: tecelli.
daire-i vahidiyet: Allah’›n bir olu-
flunu dairesi.
ehadiyet: Allah’›n her bir fleyde
birli¤inin tecelli etmesi.
emarat: emareler, alâmetler, ifla-
retler.
enva-› kemalât: çeflit çeflit mü-
kemmellikler.
esma: isimler.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
fehim: anlama.
hakaik: hakikatler.
hakaik-i eflya: nesnelerin, fleyle-
rin perde arkas›ndaki hakikatleri.
hakikî: gerçek, as›l.
hâs›l: ortaya ç›kan, beliren.
hikmet: ‹lâhî gaye ve fayda.
istinat: dayanma.
kemal: olgunluk, taml›k, yetkin-
lik, mükemmellik.
kemalât: faziletler, olgunluklar,
mükemmellikler.
mana: anlam.
muhabbet: sevgi, sevme.
münezzeh: kusurdan uzak, berî.
nak›fl: süs.
nihayetsiz: sonsuz.
rahmet: merhamet etme, esirge-
me, flefkat gösterme.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
flahid-i sad›k: do¤ru sözlü flahit.
temafla: bak›p seyretme.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma.
tevehhüm: vehimlenme, zannet-
me.
vaz›h: aç›k.
vaz›han: aç›kça.
zemin: yeryüzü.
zikir: anma.
zuhur: görünme.

1. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
2. fiiddet-i zuhurundan gizlenmifl olan Allah her türlü noksandan münezzehtir.
3. Onun kuvveti her fleye galiptir ve O her fleyi hikmetle yapar. (‹brahim Suresi: 4; v.d.)
4. Çok ba¤›fllay›c› ve çok merhamet edici olan da ancak Odur. (Yunus Suresi: 107.)
5. O her fleyi hakk›yla bilir; O her fleye hakk›yla kadirdir. (Rum Suresi: 54.)
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‹kinci Noktan›n ‹kinci Mebhas›
Ehl-i dalâletin vekili, tutunacak ve dalâletini ona bina

edecek hiçbir fley bulamad›¤› ve mülzem kald›¤› zaman
flöyle diyor ki: “Ben, saadet-i dünyay› ve lezzet-i hayat›
ve terakkiyat-› medeniyeti ve kemal-i sanat›, kendimce,
ahireti düflünmemekte ve Allah’› tan›mamakta ve hubb-u
dünyada ve hürriyette ve kendine güvenmekte gördü-
¤üm için, insan›n ekserîsini bu yola fleytan›n himmetiyle
sevk ettim ve ediyorum.”

Elcevap: Biz dahi Kur’ân nam›na diyoruz ki:

Ey bîçare insan! Akl›n› bafl›na al, ehl-i dalâletin vekili-
ni dinleme. E¤er onu dinlersen, hasaretin o kadar büyük
olur ki, tasavvurundan ruh, ak›l ve kalp ürperir.

Senin önünde iki yol var: Birisi, ehl-i dalâletin vekili-
nin gösterdi¤i flekavetli yoldur; di¤eri, Kur’ân-› Hakîm’in
tarif etti¤i saadetli yoldur. ‹flte o iki yolun pek çok muva-
zenelerini, çok Sözlerde, hususan Küçük Sözlerde gör-
dün ve anlad›n. fiimdi, makam münasebetiyle, binde bir
muvazenelerini yine gör, anla. fiöyle ki:

fiirk ve dalâletin ve f›sk ve sefahatin yolu, insan› niha-
yet derecede sukut ettiriyor. Hadsiz elemler içinde niha-
yetsiz a¤›r bir yükü zay›f ve âciz beline yükletir. Çünkü in-
san, Cenab-› Hakk› tan›mazsa ve Ona tevekkül etmezse,
o vakit insan, gayet derecede âciz ve zay›f, nihayet dere-
cede muhtaç, fakir, hadsiz musibetlere maruz, elemli, 
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kemal-i sanat: sanattaki mü-
kemmellik.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
lezzet-i hayat: hayat›n zevk ve
lezzetleri.
makam: yer.
maruz: etkisi alt›nda kalma, kar-
fl›laflma.
mebhas: konu.
muhtaç: ihtiyaç içinde olma.
musibet: felâket, belâ.
muvazene: mukayese.
mülzem: susturulmufl.
münasebet: vesile.
nihayet: son derece.
nihayetsiz: sonsuz.
nokta: önemli bölüm.
saadet: mutluluk.
saadet-i dünya: dünya mutlulu-
¤u.
sefahat: zevk ve e¤lenceye afl›r›
derecede düflkünlük.
sukut: de¤erden düflme, alçalma.
flekavet: s›k›nt›.
flirk: Allah’a ortak koflma.
tasavvur: bir fleyi tahayyül etme,
göz önüne getirme.
terakkiyat-i medeniyet: mede-
niyetin ilerlemeleri.
tevekkül: Allah’a dayanma ve
güvenme.
vekil: baflkas›n›n yerine hareket
eden, konuflan.

âciz: güçsüz, zay›f.
ahiret: k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
bîçare: çaresiz.
bina: yapma, kurma.
Cenab-› Hak: Allah.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lmak, azmak.

ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; az-
g›n ve sapk›n kimseler.
ekserî: ço¤unluk.
elem: üzüntü, tasa.
f›sk: Allah’a karfl› isyan etme;
günaha dalma; dinin yasakla-
d›¤› kurallara ald›rmama.
gayet: çok, son derece.

hadsiz: s›n›rs›z.
hasaret: hasar, zarar.
himmet: gayret, yard›m.
hubb-u dünya: dünya sevgi-
si.
hususan: bilhassa, özellikle.
hürriyet: can›n›n istedi¤i her
fleyi yapma iste¤i.



kederli bir fânî hayvan hükmünde olup, bütün sevdi¤i ve
alâka peyda etti¤i bütün eflyadan mütemadiyen firak ele-
mini çeke çeke, nihayette bakî kalan bütün ahbab›n› bir
firak-› elîm içinde b›rak›p, kabrin zulümat›na yaln›z ola-
rak gider. Hem, müddet-i hayat›nda gayet cüz’î bir ihti-
yar ve küçük bir iktidar ve k›sac›k bir hayat ve az bir
ömür ve sönük bir fikir ile nihayetsiz elemler ile ve emel-
ler ile faydas›z çarp›fl›r. Ve hadsiz arzular›n ve makas›d›n
tahsiline semeresiz boflu bofluna çal›fl›r. Hem, kendi vü-
cudunu yükleyemedi¤i hâlde, koca dünya yükünü bîçare
beline ve kafas›na yüklenir. Daha Cehenneme gitmeden
Cehennem azab›n› çeker.

Evet, flu elîm elemi ve dehfletli manevî azab› hissetme-
mek için, ehl-i dalâlet, iptal-i his nev’inden, gaflet sar-
hofllu¤uyla muvakkaten hissetmez. Fakat, hissedece¤i
zaman, yani kabre yak›n oldu¤u vakit birden hisseder.
Çünkü, Cenab-› Hakka hakikî abd olmazsa, kendi kendi-
ne malik zannedecek. Hâlbuki, o cüz’î ihtiyar, o küçük
iktidar› ile flu f›rt›nal› dünyada vücudunu idare edemiyor.
Hayat›na muz›r mikroptan tut, tâ zelzeleye kadar binler
taife düflmanlar›, hayat›na karfl› tehacüm vaziyetinde gö-
rür. Elîm bir korku dehfleti içinde, her vakit kendine müt-
hifl görünen kabir kap›s›na bak›yor.

Hem, bu vaziyette iken, insaniyet itibar›yla, nev-i insa-
nî ile ve dünya ile alâkadar oldu¤u hâlde, dünyay› ve in-
san› bir Hakîm, Alîm, Kadîr, Rahîm, Kerîm bir Zat›n ta-
sarrufunda tasavvur etmedi¤i ve onlar› tesadüf ve tabiata
havale etti¤i için, dünyan›n ehvali ve insan›n ahvali onu 

abd: kul.
ahbap: dostlar.
ahval: hâller.
alâka: iliflki, ba¤.
alâkadar: ilgili, münasebetli.
Alîm: her fleyi hakk›yla bilen Al-
lah.
arzu: istek, heves.
azap: ceza, iflkence.
bâkî: sürekli ve kal›c› olan.
bîçare: çaresiz.
cüz’î ihtiyar: insana Cenab-› Hak
taraf›ndan verilen az bir arzu ser-
bestli¤i, irade, seçme.
cüz’î: küçük.
dehfletli: korkunç.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; azg›n
ve sapk›n kimseler.
ehval: korkular.
elem: üzüntü, tasa.
elîm: çok ac› verici, ac›kl›.
emel: ümit, arzu.
fânî: ölümlü, geçici.
fikir: düflünce.
firak: ayr›l›k.
firak-› elîm: ac›kl› ayr›l›k.
gaflet: Allah’tan uzaklafl›p nefsi-
nin arzular›na dalma.
gayet: çok, son derece.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikî: gerçek.
Hakîm: her fleyi bir maksatla uy-
gun ve hikmetle yaratan, hikmet
sahibi Allah.
havale: gönderme.
hayat: yaflam.
hissetmek: alg›lamak.
hükmünde: de¤erinde.
idare: çevirme, yönetme.
ihtiyar: tercih, irade.
iktidar: güç, irade
insaniyet: insanl›k.
insaniyet: insanl›k.
iptal-i his: duygular› iptal etme,
uyuflturma.
kabir: mezar.
Kadîr: kudret sahibi olan ve her
fleye gücü yeten Allah.
keder: tasa, hüzün.
Kerîm: ikram ve ihsan› bol olan
Allah.
makas›d: maksatlar, gayeler.
malik: sahip.
manevî: mana ile ilgili.
muvakkaten: geçici olarak.
muz›r: zararl›.
müddet-i hayat: yaflam süresi.
mütemadiyen: devaml› olarak.

müthifl: dehflet, korkunç.
nev: tür, çeflit.
nev-i insanî: insan cinsi.
nihayet: sonuç.
nihayetsiz: sonsuz.
peyda: meydana gelme, ol-
ma.
Rahîm: sonsuz merhamet sa-

hibi olan Allah.
semere: meyve, netice.
tabiat: maddî âlem.
tahsil: elde etme.
taife: bölük, güruh.
tasarruf: güzel idare etme.
tasavvur: bir fleyi tahayyül
etme, düflünme.

tehacüm: hücum etme.

vaziyet: durum.

vücut: varl›k, beden.

Zat: azamet ve ululuk sahibi
Allah.

zelzele: yer sars›nt›s›.

zulümat: karanl›klar.
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daima iz’aç eder. Kendi elemiyle beraber insanlar›n ele-
mini de çeker. Dünyan›n zelzelesi, taunu, tufan›, kahtu-
galâs›, fenâ ve zevali, ona gayet müz’iç ve karanl›kl› bi-
rer musibet suretinde, onu tazip eder.

Hem, flu hâldeki insan merhamet ve flefkate lây›k de-
¤ildir. Çünkü, kendi kendine bu dehfletli vaziyeti veriyor.
Sekizinci Sözde, kuyuya girmifl iki kardeflin muvazene-i
hâlinde denildi¤i gibi, nas›l bir adam güzel bir bahçede,
güzel bir ziyafette, güzel ahbaplar içinde nezahetli, tatl›,
namuslu, hofl, meflru bir lezzet ve e¤lenceye kanaat et-
meyip, gayrimeflru ve mülevves bir lezzet için çirkin ve
necis bir flarab› içse, sarhofl olup kendini k›fl ortas›nda,
pis bir yerde vahflî canavarlar içinde tahayyül etse, titre-
yip ba¤›r›p ça¤›rsa, nas›l merhamete lây›k de¤il. Çünkü,
ehl-i namus ve mübarek arkadafllar›n› canavar tasavvur
eder, onlara karfl› hakaret eder; hem, ziyafetteki leziz ta-
amlar› ve temiz kaplar›, mülevves, pis tafllar tasavvur
eder, k›rmaya bafllar; hem, mecliste muhterem kitaplar›
ve manidar mektuplar› manas›z ve adî nak›fllar tasavvur
eder, y›rtarak ayak alt›na atar, ve hakeza… Böyle bir fla-
h›s, nas›l merhamete müstahak de¤ildir, belki tokada
müstahakt›r; öyle de, suiihtiyar›ndan nefl’et eden küfür
sarhofllu¤u ile ve dalâlet divaneli¤iyle Sâni-i Hakîm’in flu
misafirhane-i dünyas›n› tesadüf ve tabiat oyunca¤› oldu-
¤unu tevehhüm edip ve cilve-i esma-i ‹lâhiyeyi tazelendi-
ren masnuat›n, zaman›n geçmesiyle vazifelerinin bitti¤in-
den âlem-i gayba geçmelerini adem ile idam tasavvur ede-
rek ve tesbihat sedalar›n› zeval ve firak-› ebedî vaveylâs› 
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kanaat: elindekiyle yetinme.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama.
lây›k: uygun, liyakatli, yak›fl›r.
manas›z: anlams›z.
manidar: ince manal›.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
meclis: topluluk.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek.
meflru: fler’an caiz.
misafirhane-i dünya: dünya mi-
safirhanesi.
muhterem: sayg› de¤er.
musibet: felâket, belâ.
muvazene-i hâl: farkl› hâl ve va-
ziyetlerin karfl›laflt›r›lmas›.
mübarek: bereketli, kutlu.
mülevves: kirli, pis.
müstahak: hak etmifl.
müz’iç: s›kan, rahats›z eden.
nak›fl: süs.
namuslu: iffetli.
necis: pis.
nefl’et: meydana gelme, oluflma.
nezahet: nezihlik, temizlik.
Sâni-i Hakîm: her fleyi sanatla ve
hikmetle yaratan Allah.
seda: ses.
suiihtiyar: kötü seçim.
suret: biçim, görünüfl.
flefkat: ac›yarak, içten ve karfl›l›k-
s›z merhamet.
taam: yemek.
tabiat: maddî âlem.
tahayyül: hayal etme, düflünme.
tasavvur: bir fleyi tahayyül etme,
düflünme, zihinde tasarlama.
taun: veba.
tazip: azap verme, eziyet etme.
tesadüf: rastlant›.
teflbihat: benzetmeler.
tevehhüm: vehimlenme, zannet-
me.
tufan: çok fliddetli ya¤mur ve sel.
vaveylâ: ç›¤l›k, feryat.
vazife: görev.
vaziyet: durum.
zelzele: yer sars›nt›s›, deprem.
zeval: sona erme, yok olma.

adem: yokluk.
adî: baya¤›, de¤ersiz.
ahbap: dostlar.
âlem-i gayp: görülmeyen
âlem.
cilve-i esma-i ‹lâhiye: Al-
lah’›n isimlerinin tecellileri.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten

ayr›lmak, azmak.
divanelik: delilik
ehl-i namus: namus sahibi.
elem: üzüntü, tasa.
fenâ: ölümlülük, geçicilik.
firak-i ebedî: ebedî, sonsuz
ayr›l›k.
gayet: çok, son derece.

gayrimeflru: meflru olmayan.
hakaret: hor görme, afla¤›la-
ma.
hakeza: böylece, bunun gibi.
idam: yok olma, hiçlik.
iz’aç: rahats›z etme.
kaht-u gala: yokluk, k›tl›k, fa-
kirlik.



olduklar›n› tahayyül etti¤inden ve mektubat-› Samedâni-
ye olan flu mevcudat sahifelerini manas›z, karma kar›fl›k
tasavvur etti¤inden ve âlem-i rahmete yol açan kabir ka-
p›s›n› zulümat-› adem a¤z› tasavvur etti¤inden ve eceli ise
hakikî ahbaplara visal daveti oldu¤u hâlde, bütün ahbap-
lardan firak nöbeti tasavvur etti¤inden, hem kendini deh-
fletli bir azab-› elîmde b›rak›yor, hem mevcudat›, hem
Cenab-› Hakk›n esmas›n›, hem mektubat›n› inkâr ve tez-
yif ve tahkir etti¤inden merhamete ve flefkate lây›k olma-
d›¤› gibi, fliddetli bir azaba da müstahakt›r; hiçbir cihette
merhamete lây›k de¤ildir.

‹flte, ey bedbaht ehl-i dalâlet ve sefahat! fiu dehfletli su-
kuta karfl› ve ezici me’yusiyete mukabil, hangi tekemmü-
lünüz, hangi fünununuz, hangi kemaliniz, hangi medeni-
yetiniz, hangi terakkiyat›n›z karfl› gelebilir? Ruh-u befle-
rin efledd-i ihtiyaç ile muhtaç oldu¤u hakikî teselliyi ne-
rede bulabilirsiniz? Hem, güvendi¤iniz ve bel ba¤lad›¤›-
n›z ve âsâr-› ‹lâhiyeyi ve ihsanat-› Rabbaniyeyi onlara is-
nat etti¤iniz hangi tabiat›n›z, hangi esbab›n›z, hangi fleri-
kiniz, hangi keflfiyat›n›z, hangi milletiniz, hangi bat›l
ma’budunuz sizi, sizce idam-› ebedî olan mevtin zulüma-
t›ndan kurtar›p kabir hududundan, berzah hududundan,
mahfler hududundan, S›rat Köprüsünden hâkimâne ge-
çirebilir, saadet-i ebediyeye mazhar edebilir?

Hâlbuki, kabir kap›s›n› kapamad›¤›n›z için, siz kat’î
olarak bu yolun yolcususunuz. Böyle bir yolcu, öyle biri-
sine dayan›r ki, bütün bu daire-i azîme ve bu genifl hu-
dutlar onun taht-› emrinde ve tasarrufundad›r.

ahbap: dostlar.
âlem-i rahmet: rahmet dünyas›.
âsâr-› ‹lâhiye: ‹lâhî eserler.
azab-› elîm: elem ve ›zt›rap ve-
ren azap.
azap: ceza, iflkence.
bat›l: bofl, hurafe.
bedbaht: bahts›z.
berzah: ruhlar›n k›yamete kadar
bekleyece¤i, dünya ile ahiret ara-
s›ndaki yer.
cihet: yön.
daire-i azîme: genifl ve büyük
daire.
davet: ça¤›rma, ça¤r›.
ecel: Allah taraf›ndan takdir edi-
len ölüm vakti.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; azg›n
ve sapk›n kimseler.
esbap: sebepler.
esma: isimler.
efledd-i ihtiyaç: çok fazla muhtaç
olunma.
firak: ayr›l›k.
fünun: fenler.
hakikî: gerçek.
hâkimâne: hükmeder bir flekilde.
hudut: s›n›rlar.
idam-› ebedî: dirilmemek üzere
yok olufl.
ihsanat-› Rabbaniye: bütün var-
l›klar› terbiye ve idare eden Ce-
nab-› Hakk›n iyilikleri ve ba¤›fllar›.
inkâr: reddetme, kabul ve tasdik
etmeme.
isnat: dayand›rma.
kabir: mezar.
kat’î: kesin.
kemal: olgunluk, taml›k, mükem-
mellik.
keflfiyat: keflifler.
lây›k: uygun, liyakatli.
ma’bud: kendisine ibadet olunan.
mahfler: k›yamette ölülerin dirilip
toplanacaklar› yer.
manas›z: anlams›z.
mazhar: nail olma, kavuflma.
medeniyet: medenîlik, uygarl›k.
mektubat: (Cenab-› Hakk›n) mek-
tuplar›, Onun isim ve s›fatlar›n›
anlatan varl›klar.
mektubat-› Samedâniye: Samed
olan Cenab-› Hakk›n isim ve s›fat-
lar›n› anlatan, Allah’›n birli¤ini
gösteren varl›klar.
merhamet: ac›ma, flefkat göster-
me.
mevcudat: var olan her fley,
mahlûklar.
mevt: ölüm.
me’yusiyet: ümitsizlik.
muhtaç: ihtiyaç içinde olma.
mukabil: kar›fl›k.
müstahak: hak etmifl.
ruh-u befler: insan ruhu.
saadet-i ebediye: sonsuz mutlu-
luk.
sahife: sayfa.

sefahat: zevk ve e¤lenceye
afl›r› derecede düflkünlük.
sukut: de¤erden düflme.
S›rat Köprüsü: Cehennem
üzerine kurulu olan ve Cen-
nete gitmek için geçilmesi
gereken köprü.
flefkat: ac›yarak, içten ve kar-
fl›l›ks›z merhamet.
flerik: ortak.

tabiat: maddî âlem.
tahayyül: hayal etme.
tahkir: hor görme, afla¤›lama.
taht-i emir: emir ve idare al-
t›nda.
tasarruf: kullanma hakk›.
tasavvur: bir fleyi zihinde fle-
killendirme, tasarlama.
tekemmül: olgunlaflma, ke-
male erme.

terakkiyat: yükselmeler iler-
lemeler, geliflmeler.

teselli: avunma.

tezyif: küçük düflürme, alaya
alma.

visal: kavuflma.

zulümat: karanl›klar.

zulümat-› adem: yokluk ve
hiçlik karanl›klar›.
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Hem dahi, ey bedbaht ehl-i dalâlet ve gaflet! “Gayri-
meflru bir muhabbetin neticesi, merhametsiz azap çek-
mektir” kaidesi s›rr›nca, siz, f›trat›n›zdaki Cenab-› Hak-
k›n zat ve s›fât ve esmas›na sarf edilecek muhabbet ve
marifet istidad›n› ve flükür ve ibadat cihazat›n› nefsinize
ve dünyaya gayrimeflru bir surette sarf etti¤inizden, bilis-
tihkak cezas›n› çekiyorsunuz. Çünkü, Cenab-› Hakka ait
muhabbeti nefsinize verdiniz; mahbubunuz olan nefsini-
zin hadsiz belâs›n› çekiyorsunuz. Çünkü, hakikî bir raha-
t›, o mahbubunuza vermiyorsunuz. Hem onu, hakikî
mahbup olan Kadîr-i Mutlaka tevekkül ile teslim etmiyor-
sunuz, daima elem çekiyorsunuz. Hem, Cenab-› Hakk›n
esma ve s›fât›na ait muhabbeti dünyaya verdiniz ve
âsâr-› sanat›n› âlemin esbab›na taksim ettiniz; belâs›n›
çekiyorsunuz. Çünkü, o hadsiz mahbuplar›n›z›n bir k›sm›
size Allaha›smarlad›k demeyip, size arkas›n› çevirip, b›-
rak›p gidiyor. Bir k›sm› sizi hiç tan›m›yor; tan›sa da, sizi
sevmiyor; sevse de size bir fayda vermiyor. Daima had-
siz firaklardan ve ümitsiz dönmemek üzere zevallerden
azap çekiyorsunuz.

‹flte, ehl-i dalâletin saadet-i hayatiye ve tekemmülât-›
insaniye ve mehasin-i medeniyet ve lezzet-i hürriyet de-
dikleri fleylerin iç yüzleri ve mahiyetleri budur. Sefahat ve
sarhoflluk bir perdedir, muvakkaten hissettirmez. “Tuh
onlar›n akl›na!” de.

Amma, Kur’ân’›n cadde-i nuraniyesi ise, bütün ehl-i
dalâletin çekti¤i yaralar› hakaik-› imaniye ile tedavi eder,

SÖZLER | 1033 OTUZ ‹K‹NC‹ SÖZ

kaide: kural.
lezzet-i hürriyet: hür olman›n
verdi¤i lezzet.
mahbup: sevgili.
mahiyet: hakikati, nitelik.
marifet: bilme, tan›ma.
mehasin-i medeniyet: medeni-
yetin güzellikleri.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek.
muvakkaten: geçici olarak.
nefis: kötü vas›flar›, nitelikleri
kendisinde toplayan, kötülü¤e
sevk eden ve hay›rl› ifllerden al›-
koyan güç.
netice: sonuç.
perde: örtü.
saadet-i hayatiye: hayattaki
mutluluk.
sefahat: zevk ve e¤lenceye afl›r›
derecede düflkünlük.
suret: biçim, tarz.
s›fat: vas›f, nitelik.
flükür: hoflnutluk ve minnettarl›k
ifade etme.
taksim: bölme, paylaflt›rma.
tekemmülât-› insaniye: insana
ait mükemmellikler, insanla ilgili
olgunluklar, insanl›¤›n geliflimi.
tevekkül: Allah’a dayanma ve
güvenme.
tuh: yaz›klar olsun.
zat: kendi, öz.
zeval: zail olma, yok olma.

âlem: cihan.
âsâr-› sanat: sanat eserleri
azap: ceza.
bedbaht: bahts›z.
belâ: musibet, s›k›nt›.
bilistihkak: lây›k›yla, hakk›y-
la.
cadde-i nuraniye: nurlu ‹slâ-
miyet caddesi.
cihazat: cihazlar, azalar.

ehl-i dalâlet: dalâlet ehli, az-
g›n ve sapk›n kimseler.
elem: üzüntü, tasa.
esbap: sebepler.
esma: isimler.
firak: ayr›l›k.
f›trat: yarat›l›fl, mizaç.
gaflet: Allah’tan uzaklafl›p
nefsinin arzular›na dalmak.
gayrimeflru: meflru olmayan,

dine ayk›r›.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakaik-i imaniye: iman haki-
katleri.
hakikî: gerçek.
ibadat: ibadetler
istidat: kabiliyet.
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t
ve flarta tâbi olmaks›z›n her
fleye gücü yeten Allah.



bütün evvelki yoldaki zulümat› da¤›t›r, bütün dalâlet ve
helâket kap›lar›n› kapat›r. fiöyle ki:

‹nsan›n zaaf ve aczini ve fakr ve ihtiyac›n›, bir Kadîr-i
Rahîm’e tevekkül ile tedavi eder. Hayat ve vücudun yü-
künü, Onun kudretine, rahmetine teslim edip, kendine
yüklemeyip, belki kendisi o hayat›na ve nefsine biner
hükmünde bir rahat makam bulur. Kendisinin nat›k bir
hayvan de¤il, belki hakikî bir insan ve makbul bir misa-
fir-i Rahman oldu¤unu bildirir. Dünyay› bir misafirhane-i
Rahman oldu¤unu göstermekle ve dünyadaki mevcudat
ise, esma-i ‹lâhiyenin âyineleri olduklar›n› ve masnuat›
ise, her vakit tazelenen mektubat-› Samedâniye oldukla-
r›n› bildirmekle, insan›n fenâ-i dünyadan ve zeval-i eflya-
dan ve hubb-u fâniyattan gelen yaralar›n› güzelce tedavi
eder ve evham›n zulümat›ndan kurtar›r.

Hem, mevt ve eceli âlem-i berzaha giden ve âlem-i be-
kada olan ahbaplara visal ve mülâkat mukaddimesi ola-
rak gösterir. Ehl-i dalâletin nazar›nda bütün ahbab›ndan
bir firak-› ebedî telâkki etti¤i ölüm yaralar›n› böylece te-
davi eder. Ve o firak, ayn-› lika oldu¤unu ispat eder. 

Hem, kabrin âlem-i rahmete ve dâr-› saadete ve ba¤is-
tan-› Cinana ve nuristan-› Rahman’a aç›lan bir kap› ol-
du¤unu ispat etmekle, beflerin en müthifl korkusunu iza-
le edip, en elîm ve kasavetli ve s›k›nt›l› olan berzah seya-
hatini, en leziz ve ünsiyetli ve ferahl› bir seyahat oldu¤u-
nu gösterir. Kabir ile ejderha a¤z›n› kapat›r, güzel bir
bahçeye kap› açar. Yani, kabir ejderha a¤z› olmad›¤›n›, 

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
ahbap: dostlar.
âlem-i beka: sonsuzluk âlemi,
ahiret.
âlem-i berzah: ruhlar›n k›yamete
kadar kalacaklar› âlem; kabir âle-
mi.
âlem-i rahmet: rahmet dünyas›.
âyine: ayna.
ayn-› lika: gerçek kavuflma.
ba¤istan-› cinan: Cennet ba¤lar›,
bahçeleri.
berzah: ruhlar›n k›yamete kadar
bekleyece¤i, dünya ile ahiret ara-
s›ndaki yer.
befler: insanl›k.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak, azmak.
dâr-› saadet: mutluluk yeri.
ecel: Allah taraf›ndan takdir edi-
len ölüm vakti.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli, azg›n
ve sapk›n kimseler.
ejderha: korkunç ve hayalî bir
hayvan.
elîm: çok ac› verici, ac›kl›.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
evham: vehimler, zanlar.
evvelki: önceki.
fakr: fakirlik.
fenâ-i dünya: dünyan›n fânî, ge-
çici yönü.
ferah: rahat, iç aç›c›.
firak: ayr›l›k.
firak-i ebedî: ebedî, sonsuz ayr›-
l›k.
hakikî: gerçek.
helâket: y›k›lma, mahvolma.
hubb-u fâniyat: gelip geçici fley-
leri sevmek.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
izale: giderme, ortadan kald›rma.
kabir: mezar.
Kadîr-i Rahîm: çok merhametli
olan ve her fleye gücü yeten, Al-
lah.
kasavet: gam, keder, kayg›.
kudret: kuvvet, iktidar.
makam: durak, yer.
makbul: kabul edilmifl , geçerli.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
mektubat-› Samedâniye: Cenab-
› Hakk›n isim ve s›fatlar›n› anla-
tan, Allah’›n birli¤ini gösteren var-
l›klar.
mevcudat: var olan her fley,
mahlûklar.
mevt: ölüm.
misafirhane-i Rahman: Cenab-›
Hakk›n bir misafirhanesi fleklinde
nimetlerle donat›lan flu dünya

hayat›, her türlü r›zk› veren
Allah’›n misafiri.
mukaddime: bafllang›ç.
mülâkat: buluflma, görüflme.
nat›k: konuflan.
nazar: bak›fl, itibar.
nefis: flehvet, gazap, fazilet
gibi fleylerin kayna¤›.

nuristan-› Rahman: her varl›-
¤›n r›zk›n ummad›¤› yerden
veren Cenab-› Hakk›n ayd›nl›k
âlemi.

rahmet: ac›ma, merhamet
etme, ba¤›fllama.

telâkki: kabul etme, anlama.

tevekkül: Allah’a dayanma
ve güvenme.
ünsiyet: al›flkanl›k.
visal: kavuflma.
zaaf: zay›fl›k, kuvvetsizlik.
zeval-i eflya: eflyan›n, fleyle-
rin yok olmas›.
zulümat: karanl›klar.
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belki ba¤istan-› rahmete aç›lan bir kap› oldu¤unu göste-
rir.

Hem, mü’mine der: ‹htiyar›n cüz’î ise, kendi Malikinin
irade-i külliyesine iflini b›rak. ‹ktidar›n küçük ise, Kadîr-i
Mutlak’›n kudretine itimat et. Hayat›n az ise, hayat-› bâ-
kiyeyi düflün. Ömrün k›sa ise, ebedî bir ömrün var; me-
rak etme. Fikrin sönük ise, Kur’ân’›n günefli alt›na gir.
‹man›n nuruyla bak ki, y›ld›z böce¤i olan fikrin yerine
her bir ayet-i Kur’ân, birer y›ld›z misillü sana ›fl›k verir.
Hem hadsiz emellerin, elemlerin varsa, nihayetsiz bir se-
vap ve hadsiz bir rahmet seni bekliyor. Hem hadsiz ar-
zular›n, makas›d›n varsa, onlar› düflünüp muztarip olma;
onlar bu dünyaya s›¤›flmaz, onlar›n yerleri baflka diyard›r
ve onlar› veren de baflkad›r.

Hem der: Ey insan! Sen kendine malik de¤ilsin. Sen,
kudreti nihayetsiz bir Kadîr, rahmeti hadsiz bir Rahîm-i
Zat-› Zülcelâl’in memlûküsün. Öyle ise sen, kendi haya-
t›n› kendine yükleyip zahmet çekme; çünkü, hayat› ve-
ren Odur, idare eden de Odur. Hem, dünya sahipsiz de-
¤il ki, sen kendi kafana dünya yükünü yüklettirerek eh-
valini düflünüp merak etme. Çünkü, onun sahibi Ha-
kîm’dir, Alîm’dir; sen de misafirsin, fuzulî olarak kar›fl-
ma, kar›flt›rma.

Hem insanlar, hayvanlar gibi mevcudat bafl›bofl de¤il-
ler; belki vazifedar memurdurlar, bir Hakîm-i Rahîm’in
nazar›ndad›rlar. Onlar›n âlâm ve meflakkatlerini düflü-
nüp, ruhuna elem çektirme. Ve onlar›n Hâl›k-› Rahîm’i-
nin rahmetinden daha ileri flefkatini sürme. Hem, sana 
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Hâl›k-› Rahîm: sonsuz merhamet
ve flefkat sahibi yarat›c›, Allah.
hayat-i bâkiye: bâkî, sonsuz ha-
yat.
idare: çekip çevirme, yönetme.
ihtiyar: tercih, irade.
iktidar: güç yetme, kuvvet.
iman: inanma.
irade-i külliye: Cenab-› Hakk›n
her fleye hâkim olan ve her fleyi
içine alan iradesi.
itimat: güvenme, dayanma.
Kadîr: kudret sahibi olan ve her
fleye gücü yeten Allah.
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t ve
flarta tâbi olmaks›z›n her fleye
gücü yeten sonsuz kudret sahibi,
Allah.
kudret: kuvvet, iktidar.
makas›d: maksatlar.
malik: sahip.
memlûk: kul, köle.
meflakkat: zahmet, s›k›nt›.
mevcudat: var olan her fley,
mahlûklar.
misillü: benzeri.
muztarip: ›zt›rapl›, ac› çeken.
mü’min: inanan.
nazar: bak›fl, dikkat.
nihayetsiz: sonsuz.
nur: par›lt›, ›fl›k.
Rahîm-i Zat-› Zülcelâl: büyüklük
sahibi ve çok flefkatli olan Cenab-
› Hak.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
flefkat gösterme.
sevap: hay›rl› bir ifle karfl› Allah
taraf›ndan verilen mükâfat.
flefkat: ac›yarak, içten ve karfl›l›k-
s›z merhamet.
vazifedar: vazifeli.
zahmet: s›k›nt›, meflakkat.

âlâm: kederler, elemler.
Alîm: her fleyi hakk›yla bilen
Allah.
arzu: istek, heves.
ayet-i Kur’ân: Kur’ân ayeti.
ba¤istan-› rahmet: rahmet
bahçesi.
cüz’î: az, küçük.

diyar: memleket.
ebedî: zevalsiz, sonu olma-
yan.
ehval: korkular.
elem: üzüntü, tasa.
emel: ümit, arzu.
fuzulî: bofluna, gereksiz.
hadsiz: s›n›rs›z.

Hakîm: her fleyi bir maksatla

uygun ve hikmetle yaratan

Allah.

Hakîm-i Rahîm: her fleyi ga-

ye ve hikmetlerle yaratan,

çok çok merhametli, Allah.



düflmanl›k vaziyetini alan mikroptan tâ taun ve tufan ve
kaht ve zelzeleye kadar bütün eflyan›n dizginleri o Ra-
hîm-i Hakîm’in elindedirler. O Hakîm’dir, abes ifl yap-
maz; Rahîm’dir, rahîmiyeti çoktur. Yapt›¤› her iflinde bir
nevi lütuf var.

Hem der: fiu âlem, çendan, fânîdir; fakat ebedî bir
âlemin levaz›mat›n› yetifltiriyor. Çendan, zaildir, geçici-
dir; fakat bâkî meyveler veriyor, bâkî bir Zat›n bâkî es-
mas›n›n cilvelerini gösteriyor. Ve çendan, lezzetleri az,
elemleri çoktur; fakat Rahman-› Rahîm’in iltifatat›, zeval-
siz, hakikî lezzetlerdir. Elemler ise, sevap cihetiyle mane-
vî lezzet yetifltiriyor. Madem meflru daire, ruh ve kalp ve
nefsin bütün lezzetlerine, safalar›na, keyiflerine kâfidir;
gayrimeflru daireye girme. Çünkü, o dairedeki bir lezze-
tin bazen bin elemi var. Hem hakikî ve daimî lezzet olan
iltifatat-› Rahmaniyeyi kaybetmeye sebeptir.

Hem, dalâletin yolunda sab›kan beyan edildi¤i gibi,
esfel-i safilîne insan› öyle bir sukut ettiriyor ki, hiçbir me-
deniyet, hiçbir felsefe ona çare bulamad›klar› ve o derin
zulümat kuyusundan hiçbir terakkiyat-› befleriye, hiçbir
kemalât-› fenniye insan› ç›karamad›¤› hâlde, Kur’ân-›
Hakîm, iman ve amel-i salih ile o esfel-i safilîne sukuttan
insan› âlây›illiyyine ç›kar›r. Ve delâil-i kat’iye ile ç›karma-
s›n› ispat ediyor. Ve o derin kuyuyu terakkiyat-› manevi-
yenin basamaklar›yla ve tekemmülât-› ruhiyenin cihaza-
t›yla dolduruyor.

abes: bofl, saçma.
âlây›illiyyin: yüceler yücesi.
âlem: dünya, cihan.
amel-i salih: Allah r›zas›na uygun
hay›rl› ifl.
bâkî: sürekli ve kal›c› olan.
beyan: anlatma.
cihazat: cihazlar, azalar.
cihet: yön.
cilve: tecelli.
çendan: gerçi.
daimî: sürekli, devaml›.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak, azmak, küfre girme.
delâil-i kat’iye: kesin deliller.
dizgin: yönetim, idare.
ebedî: zevalsiz, sonu olmayan.
elem: üzüntü, tasa.
esfel-i safilîn: afla¤›lar›n en afla¤›-
s›.
esma: isimler.
fânî: ölümlü, geçici.
felsefe: etrafl›, derin görüfl ve dü-
flünüfl.
gayrimeflru: meflru olmayan.
hakikî: gerçek.
Hakîm: her fleyi bir maksatla uy-
gun ve hikmetle yaratan Allah.
iltifatat: iltifatlar.
iltifatat-› rahmaniye: hiç bir fleyi
hariç b›rakmayarak her fleye flef-
kat ve merhametle bakan Al-
lah’›n iltifatlar›.
iman: inanma.
kâfi: yeter.
kaht: k›tl›k, kurakl›k.
kemalât-› fenniye: fenlerden ge-
len iyilikler, mükemmellikler.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
levaz›mat: lüzumlu maddeler.
lütuf: hoflluk, güzellik.
manevî: manaya ait.
medeniyet: medenîlik, uygarl›k.
meflru: fler’an caiz.
nefis: insandaki flehvet, gazap,
fazilet gibi fleylerin kayna¤›.
nev: çeflit.
Rahîm: sonsuz merhamet sahibi
olan Allah.
Rahîm-i Hakîm: her fleyi hikmet-
le yapan merhamet sahibi Allah.
rahîmiyet: merhamet edicilik.
Rahman-i Rahîm: dünya ve ahi-
rette yaratt›klar›na sonsuz rah-
met, flefkat ve merhametiyle
muamele eden Allah.
sab›kan: geçmifl, biraz önce.
safa: rahat ve huzurlu olma, gö-

nül rahatl›¤›.
sevap: Allah’›n r›zas›na sebep
olan hay›rl› ifl ve davran›fl.
sukut: düflme.
taun: veba.
tekemmülât-› ruhiye: ruha
ait olgunlaflmalar, mükem-
melleflme.

terakkiyat-› befleriye: insan-
l›¤›n geliflimi, ilerlemeleri.
terakkiyat-› manevîye: ma-
nevî yükselifller, manevî geli-
flim.
tufan: çok fliddetli ya¤mur ve
sel.
vaziyet: durum.

zail: zeval bulan, sona eren.

zat: azamet ve ululuk sahibi.

zelzele: yer sars›nt›s›.

zeval: sona erme, yok olma.

zulümat: zulüm ve küfür.
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Hem, beflerin uzun ve f›rt›nal› ve da¤da¤al› olan ebed
taraf›ndaki yolculu¤unu gayet derecede teshil eder ve
kolaylaflt›r›r; bin, belki elli bin senelik mesafeyi bir gün-
de kestirecek vesaiti gösterir.

Hem, Sultan-› Ezel ve Ebed olan Zat-› Zülcelâl’i tan›t-
t›rmakla, insan› Ona bir memur abd ve bir vazifedar mi-
safir vaziyetini verir. Hem dünya misafirhanesinde, hem
berzahî ve uhrevî menzillerde kemal-i rahatla seyahatini
temin eder. Nas›l ki, bir padiflah›n müstakim bir memu-
ru, onun daire-i memleketinde, hem her vilâyetin hudut-
lar›ndan sühuletle ve tayyare, gemi, flimendifer gibi
sür’atli vas›ta-i seyahatle gezer, geçer; öyle de, Sultan-›
Ezelîye iman ile intisap eden ve amel-i salih ile itaat eden
bir insan, flu misafirhane-i dünya menzillerinden ve
âlem-i berzah ve âlem-i mahfler dairelerinden ve hakeza,
kabirden sonraki bütün âlemlerin genifl hudutlar›ndan
berk ve burak sür’atinde geçer; tâ saadet-i ebediyeyi bu-
lur ve flu hakikati kat’î ispat eder ve asfiya ve evliyaya
gösterir.

Hem de, Kur’ân’›n hakikati der ki: Ey mü’min! Sen-
deki nihayetsiz muhabbet kabiliyetini çirkin ve noksan ve
flerur ve sana muz›r olan nefs-i emmarene verme. Onu
mahbup ve onun hevas›n› kendine ma’bud ittihaz etme.
Belki, sendeki o nihayetsiz muhabbet kabiliyetini, niha-
yetsiz bir muhabbete lây›k, hem nihayetsiz sana ihsan
edebilen, hem istikbalde seni nihayetsiz mes’ut eden,
hem bütün alâkadar oldu¤un ve onlar›n saadetleriyle
mes’ut oldu¤un bütün zatlar› ihsanat›yla mes’ut eden, 
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daire-i memleket: memleket da-
iresi.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
gayet: çok, son derece.
hakeza: böylece, bunun gibi.
hakikat: gerçek.
heva: istek, nefsin arzusu.
hudut: s›n›rlar.
ihsan: ikram etme, lütuf.
ihsanat: ihsanlar, nimetler, lütuf-
lar.
iman: inanma.
intisap: ba¤lanma.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me, kan›tlama.
istikbal: gelecek.
itaat: uyma.
ittihaz: edinme.
kabiliyet: istidat, yetenek, liya-
kat.
kabir: mezar.
kat’î: kesin.
kemal-i rahat: tam rahatl›k.
lây›k: uygun, yak›fl›r.
ma’bud: kendisine ibadet olunan,
tap›n›lan.
mahbup: sevgili.
menzil: yer.
mes’ut: saadetli, bahtiyar.
misafirhane-i dünya: dünya mi-
safirhanesi.
muz›r: zararl›.
mü’min: iman eden, inanan.
müstakim: do¤ru.
nefs-i emmare: insan› kötülü¤e
sürükleyen nefis.
nihayetsiz: sonsuz.
noksan: eksiklik.
padiflah: sultan.
saadet: mutluluk.
saadet-i ebediye: sonsuz mutlu-
luk.
Sultan-› Ezel ve Ebed: bütün za-
manlar ve mekânlar tasarrufu al-
t›nda olan Cenab-› Hak.
Sultan-› Ezelîye: saltanat› zaman
ve mekânla s›n›rl› olmayan Ce-
nab-› Hak.
sühulet: kolayl›k.
flerur: çok kötülük yapan.
flimendifer: demiryolu.
tayyare: uçak.
temin: sa¤lama.
teshil: kolay hâle getirme.
uhrevî: ahirete ait.
vas›ta-i seyahat: seyahat vas›ta-
s›.
vazifedar: vazifeli.
vaziyet: durum.
vesait: vas›talar.
vilâyet: il.
zat: kifli.
Zat-› Zülcelâl: celâl ve büyüklük
sahibi Cenab-› Hak.

abd: kul.
alâkadar: iliflkili, münasebet-
li.
âlem: cihan.
âlem-i berzah: ruhlar›n k›ya-
mete kadar kalacaklar› âlem;
kabir âlemi.
âlem-i mahfler: kabir hayat›-

n›n bitmesinden sonra yeni-
den dirilifl ve toplanman›n
olaca¤› âlem.
amel-i salih: Allah r›zas›na
uygun hay›rl› ifl.
asfiya: Hz. Peygamberin vâri-
si hükmünde, onun meslek
ve gayelerini hayata geçirme-

ye ve tatbike çal›flan âlim zat-
lar.
berk: flimflek.
berzahî: kabir hayat›yla ilgili.
befler: insanl›k.
burak: Cennete mahsus bir
binek vas›tas›.
da¤da¤a: gürültü.



hem nihayetsiz kemalât› bulunan ve nihayetsiz derecede
kudsî, ulvî, münezzeh, kusursuz, noksans›z, zevalsiz ce-
mal sahibi olan ve bütün esmas› nihayet derecede güzel
olan ve her isminde pek çok envar-› hüsün ve cemal bu-
lunan ve Cennet, bütün güzellikleriyle ve nimetleriyle
Onun cemal-i rahmetini ve rahmet-i cemalini gösteren
ve sevimli ve sevilen bütün kâinattaki bütün hüsün ve ce-
mal ve mehasin ve kemalât, Onun cemaline ve kemali-
ne iflaret eden ve delâlet eden ve emare olan bir Zat›
mahbup ve ma’bud ittihaz et.

Hem der: Ey insan! Onun esma ve s›fât›na ait istidad-›
muhabbetini sair bekas›z mevcudata verme, faydas›z
mahlûkata da¤›tma. Çünkü, âsâr ve mahlûkat fânîdirler.
Fakat, o âsârda ve o masnuatta nak›fllar›, cilveleri görü-
nen Esma-i Hüsna, bâkîdirler, daimîdirler. Ve esma ve s›-
fât›n her birisinde binler meratib-i ihsan ve cemal ve bin-
ler tabakat-› kemal ve muhabbet var. Sen yaln›z Rahman
ismine bak ki, Cennet bir cilvesi ve saadet-i ebediye bir
lem’as› ve dünyadaki bütün r›z›k ve nimet, bir katresidir.

‹flte, flu muvazene, ehl-i dalâletle ehl-i iman›n hayat ve

vazife cihetindeki mahiyetlerine iflaret eden
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1 päÉnëpdÉ°südG Gƒo∏pªnYnh Gƒoæne'G nøj/òsdG s’pG hem netice ve ak›betleri-

ne iflaret eden, 
2 ¢oVrQn’rGnh oABÉnªs°ùdG oºp¡r«n∏nY rânµnH Énªna olan 

ak›bet: son.
âsâr: eserler.
bâkî: daimî, sonsuz.
bekas›z: ebedî olmayan.
cemal: iç ve d›fl güzellik.
cemal-i rahmet: rahmetin güzel-
li¤i.
cihet: yön.
cilve: tecelli.
daimî: sürekli, devaml›.
delâlet: delil olma, gösterme.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli, azg›n
ve sapk›n kimseler.
ehl-i iman: inananlar.
emare: alâmet.
envar-› hüsün: güzellik çeflitleri.
esma: isimler.
Esma-i Hüsna: Allah’›n güzel
isimleri.
fânî: ölümlü, geçici.
hüsün: güzellik.
istidat-› muhabbet: sevgi kabili-
yeti.
ittihaz: edinme.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
katre: damla.
kemal: olgunluk, mükemmellik.
kemalât: faziletler, olgunluklar,
mükemmellikler.
kudsî: mukaddes, kutlu.
lem’a: par›lt›.
ma’bud: kendisine ibadet olunan,
tap›n›lan.
mahbup: sevgili.
mahiyet: iç yüzü, nitelik.
mahlûkat: Allah taraf›ndan yara-
t›lanlar.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
mehasin: güzellikler, iyilikler.
meratip-i ihsan: ihsan mertebe-
leri.
mevcudat: var olanlar, mahlûk-
lar.
muvazene: mukayese.
münezzeh: temiz, tenzih edilmifl,
uzak.
nak›fl: süs.
netice: sonuç.
nihayet: son derece.
nihayetsiz: sonsuz.
nimet: lütuf, ihsan.
noksans›z: eksiksiz.
Rahman: rahmeti bütün herkese
yay›lan ve bütün yarat›lm›fllar›n
r›z›klar›n› ve geçim flekillerini içi-
ne alan rahmetin sahibi Allah.
rahmet-i cemal: ‹lâhî güzelli¤in
rahmet ciheti.
r›z›k: nimet, yiyecek içecek ve gi-
yecek ile ilgili fleyler.
saadet-i ebediye: sonsuz mutlu-
luk.

sair: di¤er, baflka.
s›fat: vas›f.
tabakat-› kemal: olgunluk,

mükemmellik tabakalar›.
ulvî: yüksek, yüce.
vazife: görev.

zat: azamet ve ululuk sahibi
kifli.
zevalsiz: sonsuz.

1. Muhakkak ki Biz insan› en güzel bir flekilde yaratt›k. • Sonra da onu en afla¤› seviyeye in-
dirdik. • Ancak iman eden ve güzel ifller yapanlar müstesna. (Tîn Suresi: 4-6.)

2. Gök ve yer onlara a¤lamad›. (Duhan Suresi: 29.)
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ayete dikkat et; ne kadar ulvî, mu’cizâne, beyan etti¤imiz
muvazeneyi ifade ederler.

Birinci ayet, On Birinci Sözde tafsilen o ayetin i’caz-
kârâne ve icazkârâne ifade etti¤i hakikati, o sözde beyan
edildi¤inden, onu oraya havale ederiz.

‹kinci ayet ise, yaln›z bir küçük iflaretle gösterece¤iz ki,
ne kadar ulvî bir hakikati ifade ediyor. fiöyle ki:

fiu ayet, mefhum-u muvaf›k ile flöyle ferman ediyor:
“Ehl-i dalâletin ölmesiyle, semavat ve zemin, onlar›n üs-
tünde a¤lam›yorlar.” Ve mefhum-u muhalif ile delâlet
ediyor ki, “Ehl-i iman›n dünyadan gitmesiyle, semavat ve
zemin onlar›n üstünde a¤l›yor.” Yani, ehl-i dalâlet, ma-
dem semavat ve arz›n vazifelerini inkâr ediyor, manala-
r›n› bilmiyor, onlar›n k›ymetlerini ›skat ediyor, Sâni’lerini
tan›m›yor. Onlara karfl› bir hakaret, bir adavet etti¤in-
den, elbette semavat ve zemin, onlara a¤lamak de¤il,
belki onlara nefrin eder. Onlar›n gebermesiyle memnun
olurlar. Ve mefhum-u muhalif ile der: “Semavat ve arz
ehl-i iman›n ölmesiyle a¤larlar.” Zira ehl-i iman ise—
çünkü—semavat ve arz›n vazifelerini bilir. Hakikî haki-
katlerini tasdik ediyor. Ve onlar›n ifade ettikleri manala-
r› iman ile anl›yor. “Ne kadar güzel yap›lm›fllar, ne kadar
güzel hizmet ediyorlar” diyor ve onlara lây›k k›ymeti ve-
riyor ve ihtiram ediyor. Cenab-› Hak hesab›na onlara ve
onlar âyine olduklar› esmaya muhabbet ediyor. ‹flte bu
s›r içindir ki, semavat ve zemin, a¤lar gibi, ehl-i iman›n
zevaline mahzun oluyorlar.

* * *
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meme.
k›ymet: de¤er.
lây›k: uygun, yak›fl›r.
mahzun: hüzünlü, kederli.
mana: anlam.
mefhum-u muhalif: bizzat kas-
tedilen manan›n tersinde anlafl›-
lan.
mefhum-u muvaf›k: do¤rudan
anlafl›lan mana.
memnun: hoflnut.
mu’cizâne: mu’cizeli olarak.
muhakkak: fiüphesiz.
muvazene: mukayese.
müstesna: hariç.
nefrin: beddua.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
semavat: semalar, gökler.
tafsilen: ayr›nt›l› olarak.
ulvî: yüksek, yüce.
vazife: görev.
zemin: yeryüzü.
zeval: sona erme, yok olma.

adavet: düflmanl›k.
arz: yer, dünya.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
âyine: ayna.
beyan: anlatma, izah.
delâlet: iflaret.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli, az-

g›n ve sapk›n kimseler.
ehl-i iman: inananlar.
esma: isimler.
ferman: emir, buyruk.
hakikat: gerçek, as›l.
havale: b›rakma, gönderme.
›skat: düflürme, hükümsüz
k›lma.

i’cazkârâne: mu’cizeli bir fle-
kilde.
icazkârâne: veciz bir biçim-
de.
ihtiram: hürmet etme, sayg›
gösterme.
iman: inanma.
inkâr: reddetme, kabul et-



Mühim Bir Sual
Diyorsunuz ki: “Muhabbet ihtiyarî de¤il. Hem, ihti-

yac-› f›trîye binaen, leziz taamlar› ve meyveleri severim,
peder ve valide ve evlâtlar›m› severim, refika-i hayat›m›
severim, dost ve ahbaplar›m› severim, enbiya ve evliya-
y› severim, hayat›m›, gençli¤imi severim, bahar› ve güzel
fleyleri ve dünyay› severim. Nas›l bunlar› sevmeyece¤im?
Nas›l bütün bu muhabbetleri Cenab-› Hakk›n zat ve s›fât
ve esmas›na verebilirim? Bu ne demektir?”

Elcevap: Dört Nükteyi dinle.

Birinci Nükte: Muhabbet, çendan, ihtiyarî de¤il. Fa-
kat ihtiyar ile muhabbetin yüzü, bir mahbuptan di¤er bir
mahbuba dönebilir. Meselâ, bir mahbubun çirkinli¤ini
göstermekle veyahut as›l lây›k-› muhabbet olan di¤er bir
mahbuba perde veya âyine oldu¤unu göstermekle, mu-
habbetin yüzü mecazî mahbuptan hakikî mahbuba çev-
rilebilir.

‹kinci Nükte: Tadat etti¤in sevdiklerini, sevme demi-
yoruz. Belki, onlar› Cenab-› Hakk›n hesab›na ve Onun
muhabbeti nam›na sev deriz.

Meselâ, leziz taamlar›, güzel meyveleri, Cenab-› Hak-
k›n ihsan› ve o Rahman-› Rahîm’in in’am› cihetinde sev-
mek, Rahman ve Mün’im isimlerini sevmektir. Hem ma-
nevî bir flükürdür. fiu muhabbet, yaln›z nefis hesab›na ol-
mad›¤›n› ve Rahman nam›na oldu¤unu gösteren, meflru 

ahbap: dostlar.
âyine: ayna.
binaen: -den dolay›.
cihet: yön.
çendan: gerçi.
enbiya: nebîler, peygamberler.
esma: isimler.
evlât: çocuklar.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
hakikî: gerçek.
ihsan: ikram etme, lütuf.
ihtiyac-› f›triye: yarat›l›fltan olan
ihtiyaç.
ihtiyar: tercih, irade.
ihtiyarî: mecburî olmayan, iste¤e
ba¤l›.
in’am: nimet verme.
lây›k-› muhabbet: sevgiye lây›k
olan.
leziz: lezzetli.
mahbup: sevgili.
manevî: manayla ilgili.
mecazî: hakikî olmayan.
meflru: fler’an caiz.
mühim: önemli.
Mün’im: nimet veren Allah.
nefis: kötü vas›flar›, nitelikleri
kendisinde toplayan, kötülü¤e
sevk eden hay›rl› ifllerden al›ko-

yan güç.
nükte: ince mana.
peder: baba.
perde: örtü.
Rahman: rahmeti bütün her-
kese yay›lan ve bütün yarat›l-
m›fllar›n r›z›klar›n› ve geçim
flekillerini içine alan rahmetin

sahibi Allah.
Rahman-i Rahîm: dünya ve
ahirette yaratt›klar›na sonsuz
rahmet, flefkat ve merhame-
tiyle muamele eden Allah.
refika-i hayat: hayat arkada-
fl›, efl.
sual: soru.

s›fat: vas›f.

flükür: hoflnutluk, minnettar-
l›k.

taam: yemek.

tadat: sayma.

valide: anne.

zat: öz, cevher.
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dairesinde kanaatkârâne kazanmak ve mütefekkirâne,
müteflekkirâne yemektir.

Hem, peder ve valideyi flefkat ile teçhiz eden ve seni
onlar›n merhametli elleriyle terbiye ettiren hikmet ve
rahmet hesab›na onlara hürmet ve muhabbet, Cenab-›
Hakk›n muhabbetine aittir. O muhabbet ve hürmet, flef-
kat, Allah için oldu¤una alâmeti fludur ki: Onlar ihtiyar
olduklar› ve sana hiçbir faydalar› kalmad›¤› ve seni zah-
met ve meflakkate att›klar› zaman daha ziyade muhabbet
ve merhamet ve flefkat etmektir.
1 x±oG BÉnªo¡nd rπo≤nJ nÓna ÉnªognÓpc rhnG BÉnªog oónMnG nônÑpµrdG n∑ nóræpY søn ö∏rÑnj ÉsepG
ayeti, befl mertebe hürmet ve flefkate, evlâd› davet etme-
si, Kur’ân’›n nazar›nda valideynin hukuklar› ne kadar
ehemmiyetli ve ukuklar› ne derece çirkin oldu¤unu gös-
terir.

Madem peder kimseyi de¤il, yaln›z veledinin kendin-
den daha ziyade iyi olmas›n› ister; ona mukabil, velet da-
hi pedere karfl› hak dava edemez. Demek valideyn ve ve-
let ortas›nda f›traten sebeb-i münakafla yok. Zira müna-
kafla, ya g›pta ve hasetten gelir. Pederde o¤luna karfl› o
yok. Veya münakafla, haks›zl›ktan gelir. Veledin hakk›
yoktur ki, pederine karfl› hak dava etsin. Pederini haks›z
görse de, ona isyan edemez. Demek, pederine isyan
eden ve onu rencide eden, insan bozmas› bir canavard›r.

Ve evlâtlar›n›, o Zat-› Rahîm-i Kerîm’in hediyeleri ol-
du¤u için kemal-i flefkat ve merhamet ile onlar› sevmek 
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siksiz flefkat.
lillâh: Allah için.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek.
meflakkat: zahmet, s›k›nt›.
muhabbet: sevgi.
münakafla: tart›flma.
mütefekkirâne: düflünerek, te-
fekkür edene yak›fl›r bir flekilde.
müteflekkirâne: müteflekkir ola-
rak, teflekkürle.
nazar: bak›fl.
peder: baba.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
flefkat gösterme.
rencide: incinme, k›r›lma.
sebeb-i münakafla: tart›flma se-
bebi
flefkat: ac›yarak, içten ve karfl›l›k-
s›z merhamet.
teçhiz: donatma.
terbiye: besleme, yetifltirme, bü-
yütme.
ukuk: itaatsizlik, sayg›s›zl›k.
valide: anne.
valideyn: anne ve baba.
zahmet: s›k›nt›, meflakkat.
Zat-› Rahîm-i Kerîm: sonsuz
merhamet sahibi ve ikram ve ih-
san› bol olan Cenab-› Hak.
ziyade: çok, fazla.

alâmet: belirti, iflaret.
evlât: çocuklar.
f›traten: yarat›l›fltan.
g›pta: özenti, özenme.

haset: düflmanl›k, çekeme-
me.
hikmet: ‹lâhî gaye.
hürmet: riayet, ihtiram.

ihtiyar: yafll›.
kanaatkârâne: kanaat sahibi
bir kimseye yak›fl›r tarzda.
kemal-i flefkat: tam ve ek-

1. Onlardan biri veya her ikisi senin yan›nda ihtiyarl›k ça¤›na eriflecek olursa, onlara sak›n “Öf”
bile deme. (‹sra Suresi: 23.)



ve muhafaza etmek, yine Hakka aittir. Ve o muhabbet
ise, Cenab-› Hakk›n hesab›na oldu¤unu gösteren alâmet
ise, vefatlar›nda sab›r ile flükürdür, me’yusâne feryat et-
memektir. “Hâl›k’›m›n, benim nezaretime verdi¤i, se-
vimli bir mahlûku idi, bir memlûkü idi. fiimdi hikmeti ik-
tiza etti, benden ald›, daha iyi bir yere götürdü. Benim o
memlûkte bir zahirî hissem varsa, hakikî bin hisse onun

Hâl›k’›na aittir. 
1 ! oºrµoërdnG deyip, teslim olmakt›r.

Hem, dost ve ahbap ise, e¤er onlar iman ve amel-i sa-

lih sebebiyle Cenab-› Hakk›n dostlar› iseler, 
2 $G ≈pa tÖoërdnG

s›rr›nca, o muhabbet dahi Hakka aittir.

Hem, refika-i hayat›n›, rahmet-i ‹lâhiyenin munis, lâtif
bir hediyesi oldu¤u cihetiyle sev ve muhabbet et. Fakat
çabuk bozulan hüsnüsuretine muhabbetini ba¤lama. Bel-
ki kad›n›n en cazibedar, en tatl› güzelli¤i, kad›nl›¤a mah-
sus bir letafet ve nezaket içindeki hüsnüsîretidir. Ve en
k›ymettar ve en flirin cemali ise, ulvî, ciddî, samimî, nu-
ranî flefkatidir. fiu cemal-i flefkat ve hüsnüsîret, ahir ha-
yata kadar devam eder, ziyadeleflir. Ve o zaife, lâtife
mahlûkun hukuk-u hürmeti o muhabbetle muhafaza edi-
lir. Yoksa, hüsnüsuretin zevaliyle, en muhtaç oldu¤u bir
zamanda, bîçare, hakk›n› kaybeder.

Hem enbiya ve evliyay› sevmek, Cenab-› Hakk›n mak-
bul ibad› olmak cihetiyle, Cenab-› Hakk›n nam›na ve he-
sab›nad›r; ve o nokta-i nazardan, Ona aittir.

ahbap: dostlar.
ahir: son.
ahir-i hayat: hayat›n sonu.
alâmet: belirti.
amel-i salih: Allah r›zas›na uygun
hay›rl› ifl.
bîçare: çaresiz.
cazibedar: çekici.
cemal: iç ve d›fl güzellik.
cemal-i flefkat: flefkatteki lezze-
tin güzelli¤i.
ciddî: samimî, gerçek.
cihet: vesile, yön.
enbiya: nebîler, peygamberler.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
feryat: hayk›rma, ç›¤l›k atma.
Hak: Allah.
Hâl›k: Allah.
hesab›na: ad›na, nam›na.
hikmet: ‹lâhî gaye.
hukuk-u hürmet: hürmet ve
sayg› hakk›.
hüküm: karar, emir.
hüsnüsîret: iç güzelli¤i.
hüsnüsuret: d›fl güzellik.
ibad: kullar.
iktiza: gerekme.
iman: inanma, itikat.
k›ymettar: k›ymetli.
lâtif: tatl›, flirin.
lâtife: güzel, hofl.
letafet: lâtiflik, hoflluk, güzellik.
mahlûk: Allah taraf›ndan yarat›l-
m›fl, yarat›k.
mahsus: has.
makbul: kabul edilmifl.
me’yusâne: ümitsizce.
memlûk: kul, köle.
muhabbet: sevgi.
muhafaza: koruma.
muhtaç: ihtiyac›nda olmak, ge-
rek duyan. 
munis: sevimli.
nezaket: naziklik, zariflik, incelik.
nuranî: nurlu.
rahmet-i ‹lâhiye: Allah’›n sonsuz
rahmeti.
refika-i hayat: hayat arkadafl›,
efl.
sab›r: dayanma, katlanma.
samimî: içten.
s›r: gizli fley, gizem.
flefkat: ac›yarak, içten ve karfl›l›k-

s›z merhamet.

flükür: hoflnutluk, minnettar-
l›k.

ulvî: yüksek, yüce.
vefat: ölüm.
zahirî: görünen.

zaife: güçsüz, kudreti az.
zeval: sona erme, yok olma.
ziyade: fazla.

1. Hüküm Allah’›nd›r. (Mü’min Suresi: 12.)
2. Allah için sevmek. (Feyzü’l-Kadîr, 2:28, hadis no: 1241; Ebu Davud, Sünnet: 15; Tirmizî, K›ya-
met: 60; Müsned, 3:438, 440.)
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Hem hayat›, Cenab-› Hakk›n insana ve sana verdi¤i
en k›ymettar ve hayat-› bâkiyeyi kazand›racak bir serma-
ye ve bir define ve bâkî kemalât›n cihazat›n› cami bir ha-
zine cihetiyle, onu sevmek, muhafaza etmek, Cenab-›
Hakk›n hizmetinde istihdam etmek, yine o muhabbet bir
cihette Ma’buda aittir. 

Hem gençli¤in letafetini, güzelli¤ini, Cenab-› Hakk›n
lâtif, flirin, güzel bir nimeti nokta-i nazar›ndan istihsan et-
mek, sevmek, hüsnüistimal etmek, flakirâne bir nevi mu-
habbet-i meflruad›r.

Hem bahar›, Cenab-› Hakk›n nuranî esmalar›n›n en
lâtif güzel nak›fllar›n›n sahifesi ve Sâni-i Hakîm’in antika
sanat›n›n en müzeyyen ve flaflaal› bir meflher-i sanat› ol-
du¤u cihetiyle, mütefekkirâne sevmek, Cenab-› Hakk›n
esmas›n› sevmektir.

Hem dünyay›, ahiretin mezraas› ve esma-i ‹lâhiyenin
âyinesi ve Cenab-› Hakk›n mektubat› ve muvakkat bir
misafirhanesi cihetinde sevmek, nefs-i emmare kar›flma-
mak flart›yla, Cenab-› Hakka ait olur.

Elhâs›l: Dünyay› ve ondaki mahlûkat› mana-i harfiyle
sev, mana-i ismiyle sevme; “Ne kadar güzel yap›lm›fl”
de, “Ne kadar güzeldir” deme. Ve kalbin bât›n›na baflka
muhabbetlerin girmesine meydan verme. Çünkü, bât›n-›
kalp âyine-i Samed’dir ve Ona mahsustur. 

1 n∂r«ndpG BÉnæoHuôn≤oj Éne sÖoMnh n∂sÑoM ÉnærboRrQG sºo¡ s∏dnG de.
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esma: isimler.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isimleri
hayat-› bâkiye: bitmeyen sonsuz
hayat.
hüsnüistimal: güzel ve iyi kullan-
ma.
istihdam: hizmet ettirme, kulla-
n›m.
istihsan: güzel bulma, be¤enme.
kemalât: faziletler, olgunluklar,
mükemmellikler.
k›ymettar: k›ymetli.
lâtif: hofl, güzel.
letafet: lâtiflik, hoflluk, güzellik.
ma’bud: kendisine ibadet olunan,
Allah.
mahlûkat: Allah taraf›ndan yara-
t›lanlar.
mahsus: has.
mana-i harfî: bir fleyin yarat›c›s›-
na bakan onu tarif eden ve tan›-
tan manas›.
mana-i ismî: bir fleyin bizzat ken-
disine bakan ve kendisini tan›tan
manas›.
mektubat: mektuplar, Cenab-›
Hakk›n yaratt›¤› ve her biri bir
mektup gibi manalar ifade eden
varl›klar.
meflher-i sanat: sanat eserlerinin
sergilendi¤i yer.
mezraa: tarla.
muhabbet: sevgi.
muhabbet-i meflrua: dine uygun
sevgi.
muhafaza: koruma.
muvakkat: geçici.
mütefekkirâne: tefekkür ederek.
müzeyyen: ziynetlendirilmifl,
süslenmifl.
nak›fl: süs.
nefs-i emmare: insana kötü ve
günah olan ifllerin yap›lmas›n›
emreden nefis.
nev: çeflit.
nimet: lütuf, ba¤›fl.
nokta-i nazar: bak›fl aç›s›.
nuranî: nurlu.
sahife: sayfa.
Sâni-i Hakîm: her fleyi sanatla ve
hikmetle yaratan Allah.
flakirâne: flükrederek.
flaflaal›: parlak, gösteriflli.

ahiret: k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
antika: k›ymetli.
âyine: ayna.
âyine-i Samed: Allah’›n Sa-

med isminin tecelli etti¤i yer.
bâkî: ebedî, daimî, sonsuz.
bât›n: iç yüz.
bât›n-› kalp: kalbin içi.
cami: toplayan, içine alan.

Cenab-› Hak: Allah.
cihazat: cihazlar, azalar.
cihet: yön.
define: hazine.
elhâs›l: netice itibar›yla.

1. Allah’›m, bize sevgini ve bizi Sana yaklaflt›racak fleylerin sevgisini nasip eyle.



‹flte, bütün tadat etti¤imiz muhabbetler, e¤er bu suret-
le olsa, hem elemsiz bir lezzet verir, hem bir cihette ze-
valsiz bir visaldir, hem muhabbet-i ‹lâhiyeyi ziyadelefltirir,
hem meflru bir muhabbettir, hem ayn-› lezzet bir flükür-
dür, hem ayn-› muhabbet bir fikirdir.

Meselâ, nas›l ki bir padiflah-› âlî, (HAfi‹YE) sana bir elma-
y› ihsan etse, o elmaya iki muhabbet ve onda iki lezzet
var:

Biri: Elma, elma oldu¤u için sevilir. Ve elmaya mahsus
ve elma kadar bir lezzet var. fiu muhabbet padiflaha ait
de¤il. Belki, huzurunda o elmay› a¤z›na at›p yiyen adam,
padiflah› de¤il, elmay› sever ve nefsine muhabbet eder.
Bazen olur ki, padiflah, o nefisperverâne olan muhabbe-
ti be¤enmez, ondan nefret eder. Hem, elma lezzeti dahi
cüz’îdir, hem zeval bulur; elmay› yedikten sonra o lezzet
dahi gider, bir teessüf kal›r.

‹kinci muhabbet ise, elma içindeki, elma ile gösterilen
iltifatat-› flahanedir. Güya, o elma iltifat-› flahanenin nu-
munesi ve mücessemidir diye bafl›na koyan adam, padi-
flah› sevdi¤ini izhar eder. Hem, iltifat›n g›laf› olan o mey-
vede öyle bir lezzet var ki, bin elma lezzetinin fevkinde-
dir. ‹flte flu lezzet, ayn-› flükrand›r; flu muhabbet, padifla-
ha karfl› hürmetli bir muhabbettir.

Aynen onun gibi, bütün nimetlere ve meyvelere, zat-
lar› için muhabbet edilse, yaln›z maddî lezzetleriyle gafi-
lâne telezzüz etse, o muhabbet nefsanîdir; o lezzetler de 

afliret: kabile.
ayn-› lezzet: lezzetin tâ kendisi.
ayn-› muhabbet: muhabbetin tâ
kendisi.
ayn-› flükran: flükrün kendisi.
cihet: yön.
cüz’î: küçük.
elem: üzüntü, tasa.
fevkinde: üstünde.
gafilâne: iyi düflünmeden.
g›laf: k›l›f.
güya: sanki.
hafliye: dipnot.
huzur: kat, hürmet edilmesi ge-
reken büyük kimselerin yan›.
hürmet: haysiyet, fleref, sayg›.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme.
iltifat: teveccüh etme, iyilik et-
me.
iltifatat-› flahane: padiflaha yak›-
fl›r iltifatlar.
izhar: aç›¤a vurma, gösterme.
lezzet: tat.
mahsus: has, özel.
meflru: fleriata uygun.
muhabbet: sevgi.
muhabbet-i ‹lâhiye: Allah sevgi-
si.

mücessem: cisimleflmifl.
nefis: insanda flehvet, gazap,
fazilet gibi fleylerin kayna¤›.
nefisperverâne: nefsini çok
severek.
nefret: tiksinme.
nefsanî: nefsin arzular›na ait.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.

numune: örnek.
padiflah: sultan.
padiflah-› âlî: yüce hüküm-
dar.
reis: baflkan.
suret: biçim, görünüfl.
flükür: hoflnutluk, minnettar-
l›k.

tadat: sayma.
teessüf: üzülme.
telezzüz: lezzet alma.
vaziyet: durum.
visal: kavuflma.
zat: kendi.
zeval: sona erme, yok olma.
ziyade: artma, ço¤alma.
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HAfi‹YE: Bir zaman iki afliret reisi bir padiflah›n huzuruna girmifller, ya-
z›lan ayn› vaziyette bulunmufllar.



geçici ve elemlidir. E¤er Cenab-› Hakk›n iltifatat-› rahme-
ti ve ihsanat›n›n meyveleri cihetiyle sevse ve o ihsan ve
iltifatat›n derece-i lütuflar›n› takdir etmek suretinde ke-
mal-i ifltiha ile lezzet alsa, hem manevî bir flükür, hem
elemsiz bir lezzettir.

Üçüncü Nükte: Cenab-› Hakk›n esmas›na karfl› olan
muhabbetin tabakat› var. Sab›kan beyan etti¤imiz gibi,
bazen âsâra muhabbet suretiyle esmay› sever. Bazen, es-
may› kemalât-› ‹lâhiyenin ünvanlar› oldu¤u cihetle sever.
Bazen, insan, camiiyet-i mahiyet cihetiyle hadsiz ihtiya-
cat noktas›nda esmaya muhtaç ve müfltak olur ve o ihti-
yaçla sever. Meselâ, sen bütün flefkat etti¤in akraba ve
fukara ve zay›f ve muhtaç mahlûkata karfl› âcizâne istim-
dat ihtiyac›n› hissetti¤in hâlde biri ç›ksa, istedi¤in gibi on-
lara iyilik etse, o zat›n in’am edici ünvan› ve kerîm ismi
ne kadar senin hofluna gider, ne kadar o zat› o ünvan ile
seversin. Öyle de, yaln›z Cenab-› Hakk›n Rahman ve
Rahîm isimlerini düflün ki, sen sevdi¤in ve flefkat etti¤in
bütün mü’min âbâ ve ecdad›n› ve akraba ve ahbab›n›
dünyada nimetlerin enva›yla ve Cennette enva-› lezaiz ile
ve saadet-i ebediyede onlar› sana gösterip ve kendini on-
lara göstermesiyle mes’ut etti¤i cihette, o Rahman ismi
ve Rahîm ünvan› ne kadar sevilmeye lây›kt›rlar ve ne de-
rece o iki isme ruh-u befler muhtaç oldu¤unu k›yas ede-

bilirsin. Ve ne derece 
1 /¬pàs«pª«/MnQ '¤nYnh /¬pàs«pænªrMnQ '¤nY ! oórªnërdnG

yerindedir, anlars›n.
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cihet: yön.
derece-i lütuf: iyilik ve lütuf de-
recesi.
ecdat: dedeler.
elem: üzüntü, tasa.
enva: çeflitler.
enva-i lezaiz: lezzetlerin çeflitleri.
esma: isimler.
fukara: fakirler.
hadsiz: s›n›rs›z.
hamd: Allah’a karfl› olan flükran
ve memnuniyetini onu överek
bildirme.
ihsan: ikram etme, lütuf, ba¤›fl.
ihsanat: ihsanlar, ba¤›fllar, nimet-
ler.
ihtiyacat: ihtiyaçlar.
iltifatat: iltifatlar.
iltifatat-› rahmet: Allah’›n rah-
metinin lütuf ve iyilikleri.
in’am: nimet verme.
istimdat: medet dileme, yard›ma
ça¤›rma.
kemalât-› ‹lâhiye: ‹lâhî güzellik
ve mükemmellikler.
kemal-i ifltiha: tam ifltah.
kerîm: ikram ve ihsan› bol olan.
k›yas: karfl›laflt›rma.
lây›k: münasip.
mahlûkat: Allah taraf›ndan yara-
t›lanlar.
manevî: manaya ait.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek.
mes’ut: saadetli.
muhabbet: sevgi.
muhtaç: ihtiyac› olan.
mü’min: inanan.
müfltak: ifltiyakl›, arzulu.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nükte: ince manal› söz.
Rahîm: sonsuz merhamet sahibi
olan Allah.
Rahman: rahmeti bütün herkese
yay›lan ve bütün yarat›lm›fllar›n
r›z›klar›n› ve geçim flekillerini içi-
ne alan rahmetin sahibi Allah.
ruh-u befler: insan ruhu.
r›z›k: yiyecek, içecek fley.
saadet-i ebediye: sonsuz mutlu-
luk.
sab›kan: geçmifl, az önce.
suret: biçim.
flefkat: ac›yarak, içten ve karfl›l›k-
s›z merhamet.
flükür: hoflnutluk, memnunluk.
tabakat: tabakalar.
ünvan: ad, nam.
zat: kifli.

âbâ: babalar, ecdat.
âcizâne: âciz ve güçsüz bir
flekilde.
ahbap: dostlar.

ahiret: k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
âsâr: eserler.
beyan: anlatma, izah.

camiiyet-i mahiyet: bir fleyin
neden ibaret oldu¤unun, asl›-
n›n pek çok fleyle alâkal› ol-
mas›.

1. Bütün mahlûkat›na dünya ve ahirette flefkat ve merhametle ihsanda bulunmas›ndan, on-
lar› r›z›kland›rmas›ndan dolay› Allah’a hamd olsun.



Hem, alâkadar oldu¤un ve periflaniyetlerinden müte-
essir oldu¤un senin bir nevi hanen ve içindeki mevcudat
senin o hanenin ünsiyetli levaz›mat› ve sevimli müzeyye-
nat› hükmünde olan dünyay› ve içindeki mahlûkat› ke-
mal-i hikmet ile tanzim ve tedbir ve terbiye eden Zat›n
Hakîm ismine ve Mürebbî ünvan›na, senin ruhun ne ka-
dar muhtaç, ne kadar müfltak oldu¤unu, dikkat etsen an-
lars›n.

Hem, bütün alâkadar oldu¤un ve zevalleriyle müteel-
lim oldu¤un insanlar›, mevtleri hengâm›nda adem zulü-
mat›ndan kurtar›p flu dünyadan daha güzel bir yerde yer-
lefltiren bir Zat›n Vâris, Bâis isimlerine, Bâkî, Kerîm,
Muhyî ve Muhsin ünvanlar›na, ne kadar ruhun muhtaç
oldu¤unu, dikkat etsen, anlars›n.

‹flte, insan›n mahiyeti ulviye, f›trat› camia oldu¤undan,
binler enva-› hacat ile bin bir esma-i ‹lâhiyeye, her bir is-
min çok mertebelerine f›traten muhtaçt›r. Muzaaf ihti-
yaç, ifltiyakt›r; muzaaf ifltiyak, muhabbettir; muzaaf mu-
habbet dahi, aflkt›r. Ruhun tekemmülât›na göre meratib-
i muhabbet, meratib-i esmaya göre inkiflaf eder. Bütün
esmaya muhabbet dahi—çünkü, o esma Zat-› Zülcelâl’in
ünvanlar› ve cilveleri oldu¤undan—muhabbet-i zatiyeye
döner. fiimdi, yaln›z numune olarak, bin bir esmadan
yaln›z Adl ve Hakem ve Hak ve Rahîm isimlerinin bin bir
mertebelerinden bir mertebeyi beyan edece¤iz. fiöyle ki:

Hikmet ve adl içindeki Rahmanirrahîm ve Hak ismini
azamî bir dairede görmek istersen, flu temsile bak:

adem: yokluk.
Adl: adalet, adaletli, Allah’›n isim-
lerinden.
alâkadar: iliflkili, münasebetli.
azamî: nihayet derecede.
Bâis: yeniden yaratan manas›nda
Allah’›n bir ismi.
Bâkî: bütün varl›klar yok olduk-
tan sonra da zat›yla var olacak
tek varl›k; Allah.
beyan: anlatma.
camia: topluluk.
cilve: tecelli.
enva-i hacat: türlü türlü ihtiyaç-
lar.
esma: isimler.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
f›trat: yarat›l›fl, mizaç.
f›traten: f›trî olarak, yarat›l›fltan.
Hak: her fleyi hakk›yla yaratan ve
her hakk›n sahibi olan Allah.
Hakem: hakl›y› haks›zdan ay›ran
Allah.
Hakîm: her fleyi bir maksatla uy-
gun ve hikmetle yaratan Allah.
hane: ev.
hengâm: zaman.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi.
inkiflaf: aç›lma, keflfolma.
ifltiyak: afl›r› istek.
kemal-i hikmet: tam ve eksiksiz
bir hikmet.
Kerîm: ikram ve ihsan› bol olan.
levaz›mat: lüzumlu maddeler.
mahiyet: iç yüzü, nitelik.
mahlûkat: Allah taraf›ndan yara-
t›lanlar.
meratip-i esma: isimlerin merte-
be ve dereceleri.
meratip-i muhabbet: sevginin
dereceleri.
mertebe: derece.
mevcudat: var olanlar, mahlûk-
lar.
mevt: ölüm.
muhabbet-i zatiye: Allah’›n yüce
zat›na sevgi.
Muhsin: sonsuz iyilik ve ihsanda
bulunan Allah.
muhtaç: ihtiyaç içinde olan.
Muhyî: ölüleri dirilten, hayat ve-
ren Allah.
muzaaf: kat kat.
Mürebbî: terbiye eden, besleyip,
yetifltiren Allah.
müfltak: ifltiyakl›, arzulu.
müteellim: elemli.
müteessir: kederli, mahzun.
müzeyyenat: ziynetlendirilmifl,
süslenmifl fleyler.
nev: çeflit.
numune: örnek.
periflaniyet: periflanl›k.
Rahîm: sonsuz merhamet sahibi
olan Allah.

Rahmanirrahîm: dünya ve
ahirette yaratt›klar›na sonsuz
rahmet, flefkat ve merhame-
tiyle davranan Cenab-› Hak.
tanzim: düzenleme.
tedbir: idare etme, çekip çe-
virme.
tekemmülât: tekemmüller,

olgunlaflmalar.
temsil: k›yaslama tarz›nda
benzetme.
terbiye: besleme, yetifltirme,
büyütme.
ulviye: yüksek, yüce.
ünsiyet: al›flkanl›k.
ünvan: ad, nam.

Vâris: bâkî olan, her fleyin
kendisine dönece¤i, vârislerin
en hay›rl›s› Allah.
zat: azamet ve ululuk sahibi.
Zat-› Zülcelâl: celâl ve büyük-
lük sahibi olan Cenab-› Hak.
zeval: sona erme, yok olma.
zulümat: karanl›klar.
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Nas›l ki, bir orduda dört yüz muhtelif taifeler bulundu-
¤unu farz ediyoruz ki, her bir taife, be¤endi¤i elbiseleri
ayr›, hofluna gitti¤i erzak› ayr›, rahatla istimal edece¤i si-
lâhlar› ayr› ve mizac›na deva olacak ilâçlar› ayr› oldukla-
r› hâlde, bütün o dört yüz taife, ayr› ayr›, tak›m, bölük
tefrik edilmeyerek, belki birbirine kar›fl›k oldu¤u hâlde,
onlar› kemal-i flefkat ve merhametinden ve harikulâde
iktidar›ndan ve mu’cizâne ilim ve ihatas›ndan ve fevkalâ-
de adalet ve hikmetinden, misilsiz bir tek padiflah, onla-
r›n hiçbirini flafl›rmayarak, hiçbirini unutmayarak, bütün
ayr› ayr› onlara lây›k elbise, erzak, ilâç ve silâhlar›n› mu-
insiz olarak bizzat kendisi verse, o zat, acaba ne kadar
muktedir, müflfik, âdil, kerîm bir padiflah oldu¤unu anlar-
s›n. Çünkü, bir taburda on milletten efrat bulunsa, onla-
r› ayr› ayr› giydirmek ve teçhiz etmek çok müflkül oldu-
¤undan, bilmecburiye, ne cinsten olursa olsun, bir tarz-
da teçhiz edilir.

‹flte öyle de, Cenab-› Hakk›n adl ve hikmet içindeki
ism-i Hak ve Rahmanirrahîm’in cilvesini görmek ister-
sen, bahar mevsiminde zeminin yüzünde çad›rlar› kurul-
mufl muhteflem dört yüz bin milletten mürekkep nebatat
ve hayvanat ordusuna bak ki; bütün o milletler, o taife-
ler, birbiri içinde olduklar› hâlde, her birinin libas› ayr›,
erzak› ayr›, silâh› ayr›, tarz-› hayat› ayr›, talimat› ayr›, ter-
hisat› ayr› olduklar› hâlde ve o hacatlar›n› tedarik edecek
iktidarlar› ve o metalibi isteyecek dilleri olmad›¤› hâlde,
daire-i hikmet ve adl içinde, mizan ve intizam ile, Hak ve
Rahman, Rezzak ve Rahîm, Kerîm ünvanlar›n› seyret, 
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me, idareyi elde bulundurma.
intizam: düzgünlük, nizam.
ism-i Hak: varl›¤› hak olan ve her
hakk›n sahibi olan Allah’›n bir is-
mi.
istimal: kullanma.
kemal-i flefkat: tam ve eksiksiz
flefkat.
Kerîm: ikram ve ihsan› bol olan
Allah.
lây›k: uygun, münasip.
libas: elbise.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek.
metalip: istekler, arzular.
misil: benzer.
mizaç: tabiat, f›trat.
mizan: ölçü.
mu’cizâne: mu’cizeli.
muhtelif: çeflitli.
muin: yard›mc›.
muktedir: iktidarl›, güçlü.
müflfik: flefkatli.
müflkül: güç, zor.
nebatat: bitkiler.
padiflah: sultan.
Rahîm: sonsuz merhamet sahibi
olan Allah.
Rahman: rahmeti bütün herkese
yay›lan ve bütün yarat›lm›fllar›n
r›z›klar›n› ve geçim flekillerini içi-
ne alan rahmetin sahibi Allah.
Rahmanirrahîm: Cenab-› Hakk›n
yaratt›klar›n› flefkatiyle besleme-
si korumas› ve merhamet etmesi.
Rezzak: bütün yarat›lm›fllar›n r›z-
k›n› veren ve ihtiyaçlar›n› karfl›la-
yan Allah.
tabur: alaydan küçük askerî bir-
lik.
taife: bölük, güruh.
talimat: talimler, e¤itimler.
tarz-› hayat: yaflama flekli.
teçhiz: donatma.
tedarik: haz›rlama.
tefrik: ay›rma.
terhisat: terhisler.
zat: kifli.
zemin: yeryüzü.

adalet: hakkaniyet.
âdil: adaletli.
adl: adalet.
bilmecburiye: mecburiyetle.
bizzat: flahsen.
cilve: tecelli.
daire-i hikmet: gizli s›rlar›n
ve icraatlar›n alt›ndaki hakikî

sebeplerin dairesi.
deva: ilâç, çare.
efrat: fertler.
erzak: yenilecek, içilecek
fleyler, az›klar.
farz: sayma, öyle kabul etme.
fevkalâde: ola¤anüstü.
hacat: hacetler, ihtiyaçlar.

Hak: her fleyi hakk›yla yara-
tan ve her hakk›n sahibi olan
Allah.
harikulâde: ola¤anüstü.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek
bilgi.
ihata: kuflatma.
iktidar: güç yetirme, yapabil-



gör; nas›l hiçbirini flafl›rmayarak, unutmayarak, iltibas et-
meyerek terbiye ve tedbir ve idare eder.

‹flte, böyle hayret verici muhit bir intizam ve mizan ile
yap›lan bir ifle, baflkalar›n›n parmaklar› kar›flabilir mi?
Vahid-i Ehad, Hakîm-i Mutlak, Kadîr-i Külli fiey’den bafl-
ka bu sanata, bu tedbire, bu rububiyete, bu tedvire han-
gi fley elini uzatabilir, hangi sebep müdahale edebilir?

Dördüncü Nükte: Diyorsun: “Benim taamlara, nefsi-
me, refikama, valideynime, evlâd›ma, ahbab›ma, evliya-
ya, enbiyaya, güzel fleylere, bahara, dünyaya müteallik
ayr› ayr› muhtelif muhabbetlerimin, Kur’ân’›n emretti¤i
tarzda olsa, neticeleri, faydalar› nedir?”

Elcevap: Bütün neticeleri beyan etmek için büyük bir
kitap yazmak lâz›m gelir. fiimdilik, yaln›z icmalen bir iki
neticeye iflaret edilecek. Evvelâ, dünyadaki muaccel ne-
ticeleri beyan edilecek; sonra, ahirette tezahür eden ne-
ticeleri zikredilecek. fiöyle ki:

Sab›kan beyan edildi¤i gibi, ehl-i gaflet ve ehl-i dünya
tarz›nda ve nefis hesab›na olan muhabbetlerin, dünyada
belâlar›, elemleri, meflakkatleri çoktur; safalar›, lezzetle-
ri, rahatlar› azd›r. Meselâ flefkat, acz yüzünden elemli bir
musibet olur; muhabbet, firak yüzünden belâl› bir h›rkat
olur; lezzet, zeval yüzünden zehirli bir flerbet olur. Ahiret-
te ise, Cenab-› Hakk›n hesab›na olmad›klar› için, ya fay-
das›zd›r veya azapt›r (e¤er harama girmifl ise).

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
ahbap: dostlar.
ahiret: k›yametten sonra kurula-
cak olan âlem.
azap: ceza.
belâ: musibet, s›k›nt›.
beyan: anlatma, izah.
ehl-i dünya: dünyaya dalm›fl
olup, ahireti düflünmeyen.
ehl-i gaflet: dünyaya dald›¤›ndan
dolay› ahiretin fark›nda olmayan.
elem: dert, üzüntü.
enbiya: nebîler, peygamberler.
evlât: çocuklar.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
evvelâ: ilk önce.
firak: ayr›l›k.
Hakîm-i Mutlak: sonsuz hikmet
sahibi ve her fleyi gayeli ve fay-
dal› yaratan Allah.
haram: ‹slâmiyetçe yasaklanan
ifller.
h›rkat: hararet, s›cakl›k.
icmalen: k›saca, özetle.
idare: bir ifli yürütme, çekip çevir-
me.
iltibas: kar›flt›rma.
intizam: düzgünlük, nizam.
Kadîr-i Külli fiey’: her fleye gücü
yeten sonsuz kudret sahibi olan
Allah.
meflakkat: zahmet, s›k›nt›.
mizan: ölçü.
muaccel: acele olunmufl, peflin.
muhit: ihata eden, kuflatan.
muhtelif: çeflitli.
musibet: felâket, belâ.
müdahale: kar›flma.
müteallik: dair, alâkal›.
nefis: kötü vas›flar›, nitelikleri
kendisinde toplayan, kötülü¤e
sevk eden hay›rl› ifllerden al›ko-
yan güç; ruh.
netice: sonuç.
nükte: ince söz ve mana.
refika: efl, kar›.
rububiyet: rabl›k; Allah’›n her bir

varl›¤a muhtaç oldu¤u fleyleri
vermesi, onlar› terbiye edip
idare ve hâkimiyeti alt›nda
bulundurmas›.
sab›kan: geçmifl, az önce
geçti¤i gibi.
safa: rahat ve huzurlu olma,
gönül rahatl›¤›.

flefkat: ac›yarak, içten ve kar-
fl›l›ks›z merhamet.
flerbet: tatl› içecek.
taam: yemek.
tedvir: çekip çevirme, idare
etme.
terbiye: besleme, yetifltirme,
büyütme.

tezahür: zuhur etme, görün-
me.
Vahid-i Ehad: bir olan ve bir-
li¤i her bir fleyde tecelli eden
Allah.
valide: anne.
zeval: sona erme, yok olma.
zikir: anma.
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Sual: Enbiya ve evliyaya muhabbet, nas›l faydas›z ka-
l›r? 

Elcevap: Ehl-i Teslisin ‹sa Aleyhisselâma ve Raf›zîlerin
Hazret-i Ali Rad›yallahü Anha muhabbetleri faydas›z kal-
d›¤› gibi. E¤er o muhabbetler, Kur’ân’›n irflat etti¤i tarz-
da ve Cenab-› Hakk›n hesab›na ve muhabbet-i Rahman
nam›na olsalar, o zaman hem dünyada, hem ahirette gü-
zel neticeleri var.

Amma dünyada ise, leziz taamlara, güzel meyvelere
muhabbetin, elemsiz bir nimet ve ayn-› flükür bir lezzet-
tir.

Nefsine muhabbet ise, ona ac›mak, terbiye etmek, za-
rarl› hevesattan menetmektir. O vakit, nefis sana bin-
mez, seni hevas›na esir etmez; belki sen nefsine biner-
sin, onu hevaya de¤il, hüdaya sevk edersin.

Refika-i hayat›na muhabbetin madem hüsnüsîret ve
maden-i flefkat ve hediye-i rahmet oldu¤una bina edil-
mifl, o refikaya samimî muhabbet ve merhamet edersen,
o da sana ciddî hürmet ve muhabbet eder. ‹kiniz ihtiyar
oldukça, o hâl ziyadeleflir, mes’udâne hayat›n› geçirirsin.
Yoksa, hüsnüsurete muhabbet, nefsanî olsa, o muhabbet
çabuk bozulur, hüsnümuaflereti de bozar.

Peder ve valideye karfl› muhabbetin Cenab-› Hak he-
sab›na oldu¤u için, hem bir ibadet, hem de onlar ihtiyar-
land›kça hürmet ve muhabbeti ziyadelefltirirsin. En âlî bir
his ile, en merdane bir himmet ile onlar›n tûl-i ömrünü 
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hürmet: riayet, ihtiram, sayg›.
hüsnümuafleret: güzel geçinme.
hüsnüsîret: ahlâk güzelli¤i, iç gü-
zellik.
hüsnüsuret: d›fl güzellik.
ibadet: Allah’a karfl› kulluk vazi-
fesini yapma.
irflat: do¤ru yolu gösterme.
leziz: lezzetli.
maden-i flefkat: flefkat kayna¤›.
men: engelleme.
merdane: mertçesine.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek.
mes’udâne: mutlu bir flekilde.
muhabbet: sevgi.
muhabbet-i Rahman: sonsuz
merhamet ve flefkatle bütün var-
l›klar› r›z›kland›ran Allah’› kalben
sevmek.
nefis: insanda flehvet, gazap, fazi-
let gibi fleylerin kayna¤›.
nefsanî: nefsin arzular›na ait.
netice: sonuç.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
peder: baba.
Raf›zî: Raf›zî f›rkas›ndan olan.
refika: efl, kar›.
refika-i hayat: hayat arkadafl›.
sual: soru.
taam: yemek.
terbiye: besleme, yetifltirme, bü-
yütme.
tûl-i ömür: ömrün uzunlu¤u.
valide: anne.
ziyade: artma.

ahiret: k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
âlî: yüce, yüksek.
ayn-› flükür: flükrün tâ kendi-
si.
bina: kurma.
ciddî: gerçek, içten gelen.
ehl-i teslis: Allah’›n üç (baba-

o¤ul-kutsal ruh) oldu¤una
inananlar.
elem: dert, üzüntü.
enbiya: nebîler, peygamber-
ler.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
Hazret-i Ali: bkz. fiah›s Bilgi-
leri, Ali (r.a.).

hediye-i rahmet: rahmet he-
diyesi.
heva: gelip geçici istek, he-
ves.
hevesat: hevesler.
himmet: çal›flma, gayret.
his: duygu.
hüda: do¤ruluk, hidayet.



ciddî arzu edip bekalar›na dua etmek, tâ onlar›n yüzün-
den daha ziyade sevap kazanay›m diye samimî hürmet-
le onlar›n elini öpmek, ulvî bir lezzet-i ruhanî almakt›r.
Yoksa nefsanî, dünya itibar›yla olsa, onlar ihtiyar olduk-
lar› ve sana bâr olacak bir vaziyete girdikleri zaman, en
süflî ve en alçak bir his ile, vücutlar›n› istiskal etmek, se-
beb-i hayat›n olan o muhterem zatlar›n mevtlerini arzu
etmek gibi vahflî, kederli, ruhanî bir elemdir.

Evlâd›na muhabbet ise, Cenab-› Hakk›n senin nezare-
tine ve terbiyene emanet etti¤i sevimli, ünsiyetli o mah-
lûklara muhabbet ise, saadetli bir muhabbet, bir nimettir.
Ne musibetleriyle fazla elem çekersin, ne de ölümleriyle
me’yusâne feryat edersin. Sab›kan geçti¤i gibi, onlar›n
Hâl›k’lar› hem Hakîm, hem Rahîm oldu¤undan, “Onlar
hakk›nda o mevt, bir saadettir” dersin. Senin hakk›nda
da, onlar› sana veren Zat›n rahmetini düflünürsün, firak
eleminden kurtulursun.

Ahbaplara muhabbetin ise, madem Allah içindir; o
ahbaplar›n firaklar›, hatta ölümleri, sohbetinize ve uhuv-
vetinize mâni olmad›¤› için, o manevî muhabbet ve ru-
hanî irtibattan istifade edersin. Ve mülâkat lezzeti daimî
olur. Allah için olmazsa, bir günlük mülâkat lezzeti, yüz
günlük firak elemini netice verir. (HAfi‹YE)

Enbiya ve evliyaya muhabbetin ise, ehl-i gaflete karan-
l›kl› bir vahfletgâh görünen âlem-i berzah, o nuranîlerin 

ahbap: dostlar.
âlem-i berzah: kabir âlemi.
arzu: istemek.
bâr: s›k›nt›, yük.
beka: bâkîlik, ebedîlik.
ehl-i gaflet: dünyaya dald›¤›ndan
dolay› ahiretin fark›nda olmayan.
elem: dert, üzüntü.
enbiya: nebîler, peygamberler.
evlât: çocuklar.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
feryat: s›zlanma, flikâyet.
firak: ayr›l›k.
Hakîm: her fleyi bir maksatla uy-
gun ve hikmetle yaratan, hikmet
sahibi Allah.
Hâl›k: her fleyi yoktan var eden,
Allah.
hafliye: dipnot.
his: duygu.
hürmet: riayet, ihtiram.
irtibat: ba¤lant›, münasebet.
istifade: faydalanma.
istiskal: a¤›r görme, hofllanma-
ma.
itibar›yla: bak›m›ndan, say›lmak
üzere.
keder: tasa, hüzün.
lezzet-i ruhanî: ruha ait lezzet.
lillâh: Allah için.
mahlûk: Allah taraf›ndan yarat›l-
m›fl.
manevî: mana ile ilgili.
mâni: engel.
me’yusâne: ümitsizce.
mevt: ölüm.
muhabbet: sevgi.
muhterem: sayg› de¤er.
musibet: felâket, belâ.
mülâkat: kavuflma.
nefsanî: nefsin arzular›na ait.
netice: sonuç.
nezaret: gözetme, idare.
nimet: lütuf, ihsan.
nuranî: nurlu.
Rahîm: sonsuz merhamet sahib
olan Allah.
rahmet: ac›ma, ba¤›fllama, flefkat

gösterme.
ruhanî: ruh ile ilgili.
saadet: mutluluk.
sab›kan: geçmifl, az önce
geçti¤i gibi.
samimî: içten, gönülden.
sebeb-i hayat: yaflama sebe-
bi.

sevap: hay›rl› bir ifle karfl› Al-
lah taraf›ndan verilen mükâ-
fat.
süflî: alçak, adî.
terbiye: yetifltirme, kabiliyet-
lerini gelifltirme, e¤itim.
uhuvvet: kardefllik.
ulvî: yüksek, yüce.

ünsiyetli: al›fl›lm›fl.

vahfletgâh: korku veren yer.

vahflî: insanl›k d›fl›.

vaziyet: durum.

Zat: azamet ve ululuk sahibi
Allah.

ziyade: çok, fazla.
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HAfi‹YE: Allah için bir saniye mülâkat, bir senedir. Dünya için olsa, bir
sene, bir saniyedir.



vücutlar›yla tenevvür etmifl menzilgâhlar› suretinde sana
göründü¤ü için, o âleme gitmeye tevahhufl, tedehhüfl de-
¤il, belki, bilâkis temayül ve ifltiyak hissini verir, hayat-›
dünyeviyenin lezzetini kaç›rmaz. Yoksa, onlar›n muhab-
beti, ehl-i medeniyetin meflahir-i insaniyeye muhabbeti
nev’inden olsa, o kâmil insanlar›n fenâ ve zevallerini ve
mazi denilen mezar-› ekberinde çürümelerini düflünmek-
le, elemli hayat›na bir keder daha ilâve eder. Yani, “Öy-
le kâmilleri çürüten bir mezara, ben de girece¤im” diye
düflünür, mezaristana endifleli bir nazarla bakar, ah çe-
ker. Evvelki nazarda ise, cisim libas›n› mazide b›rak›p,
kendileri istikbal salonu olan berzah âleminde kemal-i ra-
hatla ikametlerini düflünür, mezaristana ünsiyetkârâne
bakar.

Hem, güzel fleylere muhabbetin, madem Sâni’leri he-
sab›nad›r, “Ne güzel yap›lm›fllar” tarz›ndad›r. O muhab-
betin, bir leziz tefekkür oldu¤u hâlde hüsünperest, ce-
malperest zevkinin nazar›n›, daha yüksek, daha mukad-
des ve binler defa daha güzel cemal mertebelerinin defi-
nelerine yol açar, bakt›r›r. Çünkü, o güzel âsârdan ef’al-i
‹lâhiyenin güzelli¤ine intikal ettirir; ondan esman›n gü-
zelli¤ine, ondan s›fât›n güzelli¤ine, ondan Zat-› Zülce-
lâl’in cemal-i bîmisaline karfl› kalbe yol açar. ‹flte bu mu-
habbet, bu surette olsa, hem lezzetlidir, hem ibadettir ve
hem tefekkürdür.

Gençli¤e muhabbetin ise, madem Cenab-› Hakk›n gü-
zel bir nimeti cihetinde sevmiflsin, elbette onu ibadette
sarf edersin, sefahatte bo¤durup öldürmezsin. Öyle ise, 
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ibadet: Allah’a karfl› kulluk vazi-
fesini yapma.
ikamet: oturma, bir yerde kalma.
intikal: nakledilme.
istikbal: gelecek zaman.
ifltiyak: flevkli olma, istek.
kâmil: olgun, kemale ermifl.
keder: tasa, ac›, hüzün.
kemal-i rahat: tam rahat.
libas: elbise.
mazi: geçmifl zaman, geçmifl.
menzilgâh: konak, yer.
mertebe: derece, basamak.
meflahir-i insaniye: insanlar›n
meflhurlar›.
mezar-› ekber: çok büyük me-
zar.
mezaristan: mezarl›k.
muhabbet: sevgi.
mukaddes: kutsal.
nazar: bak›fl.
nev: çeflit.
nimet: lütuf, ihsan.
Sâni: sanat eseri meydana geti-
ren.
sefahat: zevk ve e¤lenceye afl›r›
derecede düflkünlük.
suret: biçim, görünüfl, tarz.
s›fat: vas›f, özellik, nitelik.
tedehhüfl: dehflete kap›lma,
korkma.
tefekkür: fikri harekete geçirme;
dikkatle fikir etme.
temayül: meyletme.
tenevvür: nurlanma.
tevahhufl: korkma, ürkme.
ünsiyetkârâne: hofla gidercesine.
Zat-› Zülcelâl: celâl ve büyüklük
sahibi Cenab-› Hak.
zeval: sona erme, yok olma.

âlem: dünya.
âsâr: eserler.
berzah âlemi: kabir âlemi.
bilâkis: aksine.
cemal: güzellik.
cemal-i bîmisal: misali, ben-
zeri olmayan güzellik.
cemalperest: güzelli¤i seven.

cihet: yön.
define: hazine.
ef’al-i ‹lâhiye: ‹lâhî ifller, iflle-
yifller; yaratma ile ilgili icraat-
lar.
ehl-i medeniyet: flehirliler,
uygar.
elem: dert, üzüntü.

endifle: kayg›, korku.
esma: isimler.
evvelki: önceki.
fenâ: yok olma, ölümlülük.
hayat-› dünyeviye: dünyaya
hayat›.
hüsünperest: güzelli¤e afl›r›
düflkün.



o gençlikte kazand›¤›n ibadetler, o fânî gençli¤in bâkî
meyveleridir. Sen ihtiyarland›kça, gençli¤in iyilikleri olan
bâkî meyvelerini elde etti¤in hâlde, gençli¤in zararlar›n-
dan, taflk›nl›klar›ndan kurtulursun. Hem, ihtiyarl›kta da-
ha ziyade ibadete muvaffak›yet ve merhamet-i ‹lâhiyeye
daha ziyade liyakat kazand›¤›n› düflünürsün. Ehl-i gaflet
gibi befl on senelik bir gençlik lezzetine mukabil, elli se-
nede, “Eyvah, gençli¤im gitti” diye teessüf edip, gençli-
¤e a¤lamayacaks›n. Nas›l ki öylelerin birisi demifl:

oÖ«°/ûnŸrG nπn©na ÉnªpH o√nôpÑrNoÉna Ékerƒnj oOƒo©nj nÜÉnÑs°ûdG nâr«nd
Yani, “Keflke gençli¤im bir gün dönseydi, ihtiyarl›k be-

nim bafl›ma neler getirdi¤ini, flekva ederek haber vere-
cektim.”

Bahar gibi ziynetli meflherlere muhabbet ise, madem
sanat-› ‹lâhiyeyi seyran itibar›ylad›r, o bahar›n gitmesiy-
le, temafla lezzeti zail olmaz. Çünkü bahar, yald›zl› bir
mektup gibi verdi¤i manalar› her vakit temafla edebilir-
sin. Senin hayalin ve zaman, ikisi de sinema fleritleri gi-
bi sana o temafla lezzetini idame ettirmekle beraber, o
bahar›n manalar›n›, güzelliklerini sana tazelendirirler. O
vakit muhabbetin esefli, elemli, muvakkat olmaz; lezzet-
li, safal› olur.

Dünyaya muhabbetin ise, madem Cenab-› Hakk›n na-
m›nad›r, o vakit, dünyan›n dehfletli mevcudat› sana ünsi-
yetli bir arkadafl hükmüne geçer. Mezraa-i ahiret cihetiy-
le sevdi¤in için, her fleyinde ahirete fayda verecek bir ser-
maye, bir meyve alabilirsin; ne musibetleri sana dehflet 

ahiret: k›yametten sonra kurula-
cak olan âlem.
bâkî: ebedî, daimî.
cihet: yön.
ehl-i gaflet: dünyaya dald›¤›ndan
dolay› ahiretin fark›nda olmayan.
elem: üzüntü, ›zt›rap.
esef: hüzün, tasa.
fânî: ölümlü, geçici.
hüküm: de¤er.
ibadet: Allah’a karfl› kulluk vazi-
fesini yapma.
idame: devam ettirme.
liyakat: lây›k olma.
mana: anlam.
merhamet-i ‹lâhiye: Allah’›n
merhameti.
meflher: sergi.
mevcudat: var olan her fley,
mahlûklar.
mezraa-i ahiret: ahiretin tarlas›.
muhabbet: sevgi.
mukabil: karfl›l›k.
musibet: felâket, belâ.

muvaffak›yet: muvaffak ol-
ma, baflarma.
muvakkat: geçici.
safa: rahat ve huzurlu olma.
sanat-› ‹lâhiye: Allah’›n sana-

t›.
seyran: seyretme, temafla.
flekva: flikâyet.
teessüf: üzülme, eseflenme.
temafla: bak›p seyretme.

ünsiyetli: al›fl›lm›fl.
yald›z: cilâ.
zail: sona erme, yok olma.
ziyade: çok, fazla.
ziynet: süs.
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verir, ne zeval ve fenâs› sana s›k›nt› verir. Kemal-i rahat-
la o misafirhanede müddet-i ikametini geçirirsin. Yoksa,
ehl-i gaflet gibi seversen, yüz defa sana söylemifliz ki, s›-
k›nt›l›, ezici, bo¤ucu, fenâya mahkûm, neticesiz bir mu-
habbet içinde bo¤ulur gidersin.

‹flte baz› mahbuplar›n, Kur’ân’›n irflat etti¤i surette ol-
du¤u vakit, her birisinden yüzde ancak bir letafetini gös-
terdik; Kur’ân’›n gösterdi¤i yolda olmazsa, yüzden bir
mazarrat›na iflaret ettik. fiimdi, flu mahbuplar›n dâr-› be-
kada, âlem-i ahirette, Kur’ân-› Hakîm’in ayat-› beyyina-
t›yla iflaret etti¤i neticeleri iflitmek ve anlamak istersen,
iflte o çeflit meflru muhabbetlerin dâr-› ahiretteki netice-
lerini, bir Mukaddime ve Dokuz ‹flaretle, yüzden bir fay-
das›n› icmalen gösterece¤iz.

Mukaddime
Cenab-› Hak celîl ulûhiyetiyle, cemîl rahmetiyle, kebir

rububiyetiyle, kerîm re’fetiyle, azîm kudretiyle, lâtif hik-
metiyle, flu küçük insan›n vücudunu bu kadar havâs ve
hissiyat ile, bu derece cevarih ve cihazat ile ve muhtelif
aza ve alât ile ve mütenevvi letaif ve maneviyat ile teçhiz
ve tezyin etmifltir ki, tâ mütenevvi ve pek çok alât ile,
hadsiz enva-› nimetini, aksam-› ihsanat›n›, tabakat-› rah-
metini o insana ihsas etsin, bildirsin, tatt›rs›n, tan›tt›rs›n.
Hem, tâ bin bir esmas›n›n hadsiz enva-› tecelliyatlar›n›,
insana o alât ile bildirsin, tartt›rs›n, sevdirsin. Ve o insan-
daki pek kesretli alât ve cihazat›n her birisinin ayr› ayr› 
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dünya; ahiret.
ehl-i gaflet: dünyaya dald›¤›ndan
dolay› ahiretin fark›nda olmayan.
enva-i nimet: nimet çeflitleri.
enva-› tecelliyat: Allah’›n tecelli-
lerinin çeflitleri.
esma: isimler.
fenâ: yok olma, ölümlülük.
hadsiz: s›n›rs›z.
havas: hasseler, duyular.
hikmet: herkesin bilmedi¤i gizli
sebep.
hissiyat: duygular.
icmalen: k›saca, özetle.
ihsas: hissettirme.
irflat: do¤ru yolu gösterme.
kebir: büyük.
kemal-i rahat: tam rahat.
kerîm: ikram ve ihsan› bol olma.
kesretli: çok fazla.
kudret: kuvvet, iktidar.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
lâtif: hofl, güzel.
letafet: hoflluk, güzellik.
letaif: manevî duygular.
mahbup: sevgili.
mahkûm: hükümlü, mecbur.
maneviyat: manaya ait.
mazarrat: zararlar, ziyanlar.
meflru: fleriata uygun.
muhtelif: çeflitli.
mukaddime: ön söz, takdim.
müddet-i ikamet: bir yerde kal-
ma müddeti.
mütenevvi: çeflit çeflit.
netice: sonuç.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
flefkat gösterme.
re’fet: koruma, merhamet etme.
rububiyet: rabl›k; Allah’›n her bir
varl›¤a muhtaç oldu¤u fleyleri
vermesi, onlar› terbiye edip idare
ve hâkimiyeti alt›nda bulundur-
mas›.
tabakat-› rahmet: rahmet taba-
kalar›; derece ve basamaklar›.
teçhiz: donatma; gereken cihaz-
lar› takma.
tezyin: süsleme, ziynetlendirme.
ulûhiyet: itaat ve ibadet edilme-
yi, ancak Kendisi hak eden; Ken-
disine kulluk yap›lan Allah.
zeval: sona erme, yok olma.

aksam-› ihsanat: ihsan ve lü-
tuflar›n çeflitleri.
alât: aletler.
âlem-i ahiret: ahiret âlemi.
ayat-› beyyinat: apaç›k ayet-

ler.
aza: organlar, uzuvlar.
azîm: büyük, yüce.
celil: celâl sahibi, büyük, ulu.
cemîl: güzel.

cevarih: el, ayak gibi organ-
lar.
cihazat: cihazlar, azalar.
dâr-› ahiret: ahiret yurdu.
dâr-› beka: bâkî ve sonsuz



hizmeti, ubudiyeti oldu¤u gibi, ayr› ayr› lezzeti, elemi, va-
zifesi ve mükâfat› vard›r.

Meselâ, göz suretlerdeki güzelliklerini ve âlem-i mub-
s›ratta güzel mu’cizat-› kudretin enva›n› temafla eder. Va-
zifesi, nazar-› ibretle Sâniine flükrand›r. Nazara mahsus
lezzet ve elem malûmdur, tarife hacet yok.

Meselâ, kulak sedalar›n envalar›n›, lâtif na¤melerini ve
mesmuat âleminde Cenab-› Hakk›n letaif-i rahmetini his-
seder. Ayr› bir ubudiyet, ayr› bir lezzet, ayr› da bir mükâ-
fat› var.

Meselâ, kuvve-i flamme kokular taifesindeki letaif-i
rahmeti hisseder. Kendine mahsus bir vazife-i flükraniye-
si, bir lezzeti vard›r. Elbette, mükâfat› dahi vard›r. Mese-
lâ, dildeki kuvve-i zaika bütün mat’umat›n ezvak›n› anla-
makla, gayet mütenevvi bir flükr-ü manevî ile vazife gö-
rür.

Ve hakeza, bütün cihazat-› insaniyenin ve kalp ve ak›l
ve ruh gibi büyük ve mühim letaifin böyle ayr› ayr› vazi-
feleri, lezzetleri ve elemleri vard›r.

‹flte, Cenab-› Hak ve Hakîm-i Mutlak, bu insanda istih-
dam etti¤i bu cihazat›n, elbette her birerlerine lây›k üc-
retlerini verecektir. O müteaddit enva-› muhabbetin sab›-
kan beyan edilen dünyadaki muaccel neticelerini herkes
vicdan ile hisseder. Ve bir hads-i sad›k ile ispat edilir. Ahi-
retteki neticeleri ise, kat’iyen vücutlar› ve tahakkuklar›,
icmalen Onuncu Sözün on iki hakikat-i kàt›a-i sat›as›yla 

ahiret: k›yametten sonra kurula-
cak olan âlem.
âlem: dünya.
âlem-i mubs›rat: görünen varl›k-
lar âlemi.
beyan: anlatma, izah.
cihazat: cihazlar, azalar.
cihazat-› insaniye: insandaki
maddî manevî organlar.
elem: dert, üzüntü.
enva: çeflitler.
enva-› muhabbet: muhabbet çe-
flitleri.
ezvak: tatlar, zevkler.
gayet: çok, son derece.
hacet: ihtiyaç.
hads-i sad›k: tam ve do¤ru idrak
etme.
hakeza: böylece.
hakikat-i kàt›a-i sat›a: parlak ve
kesin hakikat.
Hakîm-i Mutlak: sonsuz hikmet
sahibi olan Allah.
hizmet: ifl yapmak, çal›flmak.
hissetmek: anlama, sezme.
icmalen: k›saca, özetle.
ispat: bir fleyi delil göstererek ka-
n›tlamak.
istihdam: hizmette kullanma.
kat’iyen: kesin olarak.
kuvve-i flamme: koklama duy-
gusu.
kuvve-i zaika: tat alma duygusu.
lâtif: hofl, güzel.
lây›k: uygun, münasip.
letaif: manevî duygular.
letaif-i rahmet: rahmetinin gü-
zellikleri, hofllu¤u, inceli¤i.
mahsus: has, özel.
malûm: bilinen.
mat’umat: yenecek fleyler.
mesmuat: iflitilen fleyler.
muaccel: acele olunmufl, peflin.
mu’cizat-i kudret: kudret mu’ci-
zeleri.
mühim: önemli.
mükâfat: ödül.
müteaddit: çeflitli.
mütenevvi: çeflitli.
na¤me: güzel ses.
nazar: bak›fl.
nazar-› ibret: ibret al›nacak ba-

k›fl.
netice: sonuç.
sab›kan: geçmifl, az önce
geçti¤i gibi.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
seda: ses.
suret: biçim, tarz.

flükran: teflekkür etme, min-
nettarl›k.
flükr-ü manevî: insan›n ken-
disine verilen duygu ve or-
ganlar› Cenab-› Hakk›n istedi-
¤i tarzda kullanmas›.
tahakkuk: gerçekleflme.
taife: k›s›m.

temafla: bak›p seyretme.
ubudiyet: kulluk.
vazife: görev.
vazife-i flükraniye: flükür va-
zifesi.
vicdan: hayr› flerden ay›rt et-
meye yard›mc› olan ahlâkî
duygu.
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ve Yirmi Dokuzuncu Sözün alt› esas-› bâhiresiyle ispat
edildi¤i gibi, tafsilen
1 pΩsÓn©rdG põj/õn©rdG p∂p∏nŸrG $G oΩnÓnc pΩÉn¶uædG o≠n∏rHnGnh pΩnÓnµrdG o¥nór°UnG
olan Kur’ân-› Hakîm’in ayat-› beyyinat›yla tasrih ve tel-
vih ve remiz ve iflarat›yla kat’iyen sabittir. Daha uzun
bürhanlar› getirmeye lüzum yok. Zaten baflka Sözlerde
ve Cennete dair Yirmi Sekizinci Sözün Arabî olan ‹kinci
Makam›nda ve Yirmi Dokuzuncu Sözde çok bürhanlar
geçmifltir.

B‹R‹NC‹ ‹fiARET

Leziz taamlara, hofl meyvelere flakirâne muhabbet-i
meflruan›n uhrevî neticesi, Kur’ân’›n nass›yla, Cennete
lây›k bir tarzda leziz taamlar›, güzel meyveleridir ve o ta-
amlara ve o meyvelere müfltehiyâne bir muhabbettir.
Hatta dünyada yedi¤in meyve üstünde söyledi¤in Elham-
dülillâh kelimesi, Cennet meyvesi olarak tecessüm ettiri-
lip, sana takdim edilir. Burada meyve yersin, orada el-
hamdülillâh yersin! Ve nimette ve taam içinde in’am-›
‹lâhîyi ve iltifat-› Rahmanîyi gördü¤ünden, o lezzetli flükr-
ü manevî, Cennette gayet leziz bir taam suretinde sana
verilece¤i, hadisin nass›yla, Kur’ân’›n iflarat›yla ve hik-
met ve rahmetin iktizas›yla sabittir.

‹K‹NC‹ ‹fiARET

Dünyada meflru bir surette nefsine muhabbet, yani,
mehasinine bina edilen muhabbet de¤il, belki noksani-
yetlerini görüp tekmil etmeye bina edilen flefkat ile onu 
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hakikî: gerçek.
hikmet: herkesin bilmedi¤i gizli
sebep, ‹lâhî gaye.
iktiza: gerektirme.
iltifat-› Rahmanî: bütün mahlû-
kat›na flefkat ve merhamet eden
Cenab-› Hakk›n iltifat›, teveccühü.
in’am-› ‹lâhî: Allah’›n nimetlen-
dirmesi.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me, kan›tlama.
iflarat: iflaretler.
kat’iyen: kesin olarak.
kelâm: söz, lâf›z.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
lây›k: uygun, münasip.
lüzum: gerek.
makam: durak, k›s›m, bölüm.
mehasin: güzellikler.
meflru: fleriata uygun.
muhabbet: sevgi.
muhabbet-i meflrua: dine uygun
sevgi.
mülk: sahip olunan mal.
müfltehiyâne: ifltahl› bir flekilde.
nas: kesin delil, aç›k hüküm.
nefis: insandaki flehvet, gazap,
fazilet gibi fleylerin kayna¤›.
netice: sonuç.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl, ikram.
nizam: düzen.
noksaniyet: eksiklik.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
flefkat gösterme.
remiz: iflaret.
sabit: ispat edilmifl, ispatlanm›fl.
suret: biçim, tarz.
flakirâne: flükrederek.
flefkat: ac›yarak, içten ve karfl›l›k-
s›z merhamet.
flükr-ü manevî: insan›n kendisi-
ne verilen duygu ve organlar›n
Cenab-› Hakk›n istedi¤i tarzda
kullanmas›.
taam: yemek.
tafsilen: ayr›nt›l› olarak.
tasrih: aç›kça anlatma.
tecessüm: cisimleflme.
tekmil: tamamlama.
telvih: aç›klama.
uhrevî: ahirete dair, ahiretle ilgili.

Arabî: Arapça.
ayat-› beyyinat: apaç›k ayet-
ler.
beli¤: düzgün ve sanatl›; gü-

zel söz söyleyen..
bina: kurma.
bürhan: delil, hüccet.
Elhamdülillâh: Allah’a hamd

olsun, hamd Allah’a aittir.
esas-› bâhire: apaç›k, aflikâr
esaslar.
gayet: çok, son derece.

1. En do¤ru söz ve en beli¤ nizam, hakikî mülk sahibi ve sonsuz ilim sahibi olan Allah’›n ke-
lâm›d›r. (Hadislerden derlenmifltir. Meselâ Feyzü’l-Kadîr, 2:175.)



terbiye etmek ve onu hayra sevk etmek neticesi, o nef-
se lây›k mahbuplar› Cennette veriyor. Nefis, madem
dünyada heva ve hevesini Cenab-› Hak yolunda hüsnü-
istimal etmifl, cihazat›n›, duygular›n› hüsnüsuretle istih-
dam etmifl; Kerîm-i Mutlak, ona dünyadaki meflru ve
ubudiyetkârâne muhabbetin neticesi olarak, Cennette,
Cennetin yetmifl ayr› ayr› enva-› ziynet ve letafetinin nu-
muneleri olan yetmifl muhtelif hulleyi giydirip, nefisteki
bütün hasseleri memnun edecek, okflayacak yetmifl en-
va-› hüsün ile vücudunu süslendirip, her biri ruhlu küçük
birer Cennet hükmünde olan hurileri o dâr-› bekada ve-
rece¤i, pek çok ayat ile tasrih ve ispat edilmifltir.

Hem, dünyada gençli¤e muhabbet, yani, ibadette
gençlik kuvvetini sarf etmenin neticesi, dâr-› saadette
ebedî bir gençliktir.

ÜÇÜNCÜ ‹fiARET

Refika-i hayat›na meflru dairesinde, yani, lâtif flefkati-
ne, güzel hasletine, hüsnüsîretine binaen samimî mu-
habbet ile refika-i hayat›n› da naflizelikten, sair günahlar-
dan muhafaza etmenin netice-i uhreviyesi ise, Rahîm-i
Mutlak, o refika-i hayat› hurilerden daha güzel bir suret-
te ve daha ziynetli bir tarzda, daha cazibedar bir flekilde,
ona dâr-› saadette ebedî bir refika-i hayat› ve dünyadaki
eski maceralar› birbirine mütelezzizâne nakletmek ve es-
ki hat›rat› birbirine tahattur ettirecek enis, lâtif, ebedî bir
arkadafl, bir muhip ve mahbup olarak verilece¤ini vaat
etmifltir. Elbette vaat etti¤i fleyi, kat’î verecektir.

ayat: Kur’ân ayetleri.
binaen: -den dolay›.
cazibedar: çekici, cazibeli.
cihazat: cihazlar, azalar.
dâr-› beka: bâkî ve sonsuz dün-
ya.
dâr-› saadet: mutluluk yeri.
ebedî: sonu olmayan, sürekli, da-
imî.
enis: dost, arkadafl.
enva-i hüsün: güzellik çeflitleri.
enva-i ziynet: süs çeflitleri.
haslet: güzel huy.
hasse: duyu.
hat›rat: hat›ralar.
hay›r: iyilik.
heva: istek, arzu.
heves: afl›r› istek, arzu.
hulle: Cennet elbisesi.
huri: Cennet k›z›.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
hüsnüistimal: güzel ve iyi kulla-
n›fl.
hüsnüsîret: ahlâk güzelli¤i, iç gü-
zellik.
hüsnüsuret: d›fl güzellik.
ibadet: Allah’a karfl› kulluk vazi-
fesini yapma.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me, kan›tlama.
istihdam: hizmet ettirme.
kat’î: kesin.
Kerîm-i Mutlak: s›n›rs›z ikram sa-
hibi olan Allah.
lâtif: güzel, nazik.
lây›k: uygun, münasip.
letafet: hoflluk, güzellik.
mahbup: sevgili.
meflru: fleriata uygun, helâl.
muhabbet: sevgi.
muhafaza: koruma.
muhip: seven.
muhtelif: çeflitli.
mütelezzizâne: lezzet almak su-
retiyle.
naflize: itaatsizlikte direnen ka-
d›n.
nefis: insandaki flehvet, gazap,
fazilet gibi fleylerin kayna¤›.
netice: sonuç.
netice-i uhreviye: ahirete ait ne-
tice.
numune: örnek.
Rahîm-i Mutlak: sonsuz ve rahî-
miyeti kayda, flarta ba¤l› olma-
yan merhamet sahibi olan Allah.

refika-i hayat: hayat arkada-
fl›.
sair: di¤er, gayri.
sarf: harcama.
suret: biçim, görünüfl.

flefkat: ac›yarak, içten ve kar-
fl›l›ks›z merhamet.
tahattur: hat›rlatma.
tasrih: aç›kça anlatma.
terbiye: yetifltirme, besleyip

büyütme.
ubudiyetkârâne: kullu¤a ya-
k›fl›r tarzda.
vaat: söz verme.
ziynet: süs.
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DÖRDÜNCÜ ‹fiARET

Valideyn ve evlâda muhabbet-i meflruan›n neticesi,
nass-› Kur’ân ile, Cenab-› Erhamürrâhimîn, onlar›n ma-
kamlar› ayr› ayr› da olsa, yine o mes’ut aileye safî olarak
lezzet-i sohbeti Cennete lây›k bir hüsnümuafleret suretin-
de dâr-› bekada ebedî mülâkat ile ihsan eder. Ve on befl
yafl›na girmeden, yani, hadd-i bulû¤a vas›l olmadan ve-

fat eden çocuklar, 
1 n¿hoós∏nîoe l¿Gnórdph ile tabir edilen Cennet

çocuklar› fleklinde ve Cennete lây›k bir tarzda, gayet süs-
lü, sevimli bir surette onlar› Cennette dahi peder ve va-
lidelerinin kucaklar›na verir, veletperverlik hislerini mem-
nun eder, ebedî o zevki ve o lezzeti onlara verir. Zira ço-
cuklar sinn-i teklife girmediklerinden, ebedî sevimli, flirin
çocuk olarak kalacaklar. Dünyadaki her lezzetli fleyin en
âlâs› Cennette bulunur. Yaln›z çok flirin olan veletperver-
lik, yani, çocuklar›n› sevip okflamak zevki, Cennet tena-
sül yeri olmad›¤›ndan, Cennette yoktur zannedilirdi. ‹flte
bu surette, o dahi vard›r. Hem en zevkli ve en flirin bir
tarzda vard›r. ‹flte, kablelbulû¤ evlâd› vefat edenlere müj-
de!

BEfi‹NC‹ ‹fiARET

Dünyada, 
2 $G≈pa tÖoërdnG hükmünce, salih ahbaplara

muhabbetin neticesi, Cennette, 
3 nÚ/∏pHÉn≤nàoe mQoöoS '¤nY ile tabir

edilen, karfl› karfl›ya kurulmufl Cennet iskemlelerinde otu-
rup hofl, flirin, güzel, tatl› bir surette dünya maceralar›n› 
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ahbap: dostlar.
âlâ: yüce.
Cenab-› Erhamürrâhimîn: rah-
met, yard›m ve lütuf sahiplerinin
en merhametlisi olan, fleref ve
azamet sahibi olan yüce Allah.
dâr-› beka: bâkî ve sonsuz dün-
ya.
ebedî: daimî, sonu olmayan.
ebediyen: ebedî olarak, daimî.
evlât: çocuklar.
gayet: çok, son derece.
hadd-i bulû¤: bulû¤a erme yafl›.
hükmünce: emrince, ferman›nca.
hüsnümuafleret: güzel geçinme.
ihsan: ikram etme, lütuf.
kablelbulû¤: ergenlik öncesi.
k›yamet: dünyan›n ve kâinat›n
eceli.
lây›k: uygun, yak›fl›r.
lezzet-i sohbet: sohbetteki lez-
zet.
makam: yer, durak, mevki.
memnun: hoflnut, raz›.
mes’ut: saadetli.
muhabbet-i meflrua: dine uygun
sevgi.
mülâkat: kavuflma.
nass-› Kur’ân: Kur’ân-› Kerîm’in
kesin hükmü.
netice: sonuç.
peder: baba.
safî: halis, saf.
salih: dindar, dini emirlere uyan.
sinn-i teklif: insan›n dinî emirleri
yapmakla mükellef oldu¤u ça¤;
bulû¤ ça¤›.
suret: biçim, görünüfl.
sünnet: Peygamberimizin sözü,
emri, fiili gibi fleyler.
tabir: ifade.
taht: sedir, oturak.
tenasül: üreme.
valide: anne.
valideyn: anne ve baba.
vas›l: eriflen, ulaflan.
vefat: ölüm.
veletperverlik: çocu¤a düflkün
olma, çocuk sevgisi.

1. Ebediyen yafllanmayacak olan çocuklar. (Vak›a Suresi: 17; ‹nsan Suresi: 19.)
2. Allah için sevmek. (Feyzü’l-Kadîr, 2:28, hadis no: 1241; Ebu Davud, Sünnet: 15; Tirmizî, K›ya-
met: 60; Müsned, 3:438, 440.)
3. Karfl›l›kl› tahtlarda kardefl kardefl otururlar. (Hicr Suresi: 47.)



ve kadim olan hat›ratlar›n› birbirine nakledip e¤lendir-
meleri suretinde, firaks›z, safî bir muhabbet ve sohbet
suretinde, ahbaplar›yla görüfltürece¤i, Kur’ân’›n nass›yla
sabittir.

ALTINCI ‹fiARET

Enbiya ve evliyaya Kur’ân’›n tarif etti¤i tarzda muhab-
betin neticesi: O enbiya ve evliyan›n flefaatlerinden ber-
zahta, haflirde istifade etmekle beraber, gayet ulvî ve on-
lara lây›k makam ve füyuzattan o muhabbet vas›tas›yla

istifaza etmektir. Evet, 
1 sÖnMnG røne n™ne oArônªrdnG s›rr›nca, adî bir

adam, en yüksek bir makama, muhabbet etti¤i âlima-
kam bir zat›n tebaiyetiyle girebilir.

YED‹NC‹ ‹fiARET

Güzel fleylere ve bahara meflru muhabbetin, yani, “Ne
kadar güzel yap›lm›fl” nazar› ile o âsâr›n arkas›ndaki
ef’alin güzelli¤ini ve intizam›n› ve intizam-› ef’al arkas›n-
daki güzel esman›n cilvelerini ve o güzel esman›n arka-
s›nda s›fât›n tecelliyat›n› ve hakeza, sevmekli¤in neticesi
ise, dâr-› bekada o güzel gördü¤ü masnuattan bin defa
daha güzel bir tarzda, esman›n cilvesini ve esma içinde-
ki cemal ve s›fât›n› Cennette görmektir. Hatta ‹mam-›
Rabbanî Rad›yallahü Anh demifl ki: “Letaif-i Cennet, cil-
ve-i esman›n temessülât›d›r.” Teemmel!

adî: baya¤›.
ahbap: dostlar.
âlimakam: makam› yüksek.
âsâr: eserler.
berzah: ruhlar›n k›yamete kadar
bekleyece¤i, dünya ile ahiret ara-
s›ndaki yer.
cemal: güzellik.
cilve: tecelli.
cilve-i esma: Allah’›n isimlerinin
varl›klardaki eseri.
dâr-› beka: bâkî ve sonsuz dün-
ya.
ef’al: fiiller, ifller.
enbiya: nebîler, peygamberler.
esma: isimler.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
firak: ayr›l›k.
füyuzat: feyizler, manevî bolluk
ve bereketler.
gayet: çok, son derece.
hadis: Hz. Peygamberin sözü.
hakeza: böylece, bunun gibi.
haflir: Allah’›n, ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›.
hat›rat: hat›ralar.
intizam: düzgünlük, düzen.
intizam-› ef’al: fiil ve hareketler-
deki düzenlilik.
istifade: faydalanma.
istifaza: feyizlenme.
kadim: eski, geçmifl.
lây›k: uygun, münasip.
Letaif-i Cennet: Cennetin güzel-
likleri.
makam: Allah kat›ndaki manevî
mertebe..
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
meflru: fleriata uygun.
nakletmek: anlatmak, aktarmak.
nas: aç›k hüküm.
nazar: bak›fl.
netice: sonuç.
safî: saf, halis, samimî.
suret: biçim, flekil, tarz.
s›fat: vas›f.
flefaat: Hz. Peygamberin ve di¤er
salih kullar›n, baz› günahkâr
mü’minleri ba¤›fllamas›n› Al-

lah’tan dilemeleri.
tarz: flekil, biçim, usul.
tebaiyet: uyma.
tecelliyat: tecelliler, görüntü-

ler.
teemmel: iyice düflün.
temessülât: görünmeler; bir
flekil veya surete girmeler.

ulvî: yüksek, yüce.
vas›ta: arac›l›k.
zat: azamet ve ululuk sahibi
kifli.

1. Kifli sevdi¤i ile beraberdir. (Buharî, Edep: 96; Müslim, Birr: 165; Tirmizî, Züht: 50.)
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SEK‹Z‹NC‹ ‹fiARET

Dünyada, dünyan›n ahiret mezraas› ve esma-i ‹lâhiye
âyinesi olan iki güzel yüzüne karfl› mütefekkirâne mu-
habbetin uhrevî neticesi, dünya kadar, fakat fânî dünya
gibi fânî de¤il, bâkî bir Cennet verilecektir. Hem, dünya-
da yaln›z zay›f gölgeleri gösterilen esma, o Cennetin âyi-
nelerinde en flaflaal› bir surette gösterilecektir.

Hem, dünyay› mezraa-i ahiret yüzünde sevmenin ne-
ticesi, dünyay› fidanl›k, yani, ancak fidanlar› bir derece
yetifltiren küçük bir mezraas› hükmünde olacak öyle bir
Cenneti verecek ki, dünyada havâs ve hissiyat-› insaniye,
küçük fidanlar oldu¤u hâlde, Cennette en mükemmel bir
surette inkiflaf ve dünyada tohumcuklar hükmünde olan
istidatlar›, enva-› lezaiz ve kemalât ile sümbüllenecek su-
rette ona verilece¤i, rahmetin ve hikmetin muktezas› ol-
du¤u gibi, hadisin nususuyla ve Kur’ân’›n iflarat›yla sabit-
tir.

Hem, madem dünyan›n, her hatan›n bafl› olan mez-
mum muhabbeti de¤il, belki esmaya ve ahirete bakan iki
yüzünü, esma ve ahiret için sevmifl ve ibadet-i fikriye ile
o yüzleri mamur etmifl, güya bütün dünyas›yla ibadet et-
mifl; elbette dünya kadar bir mükâfat almas›, mukteza-i
rahmet ve hikmettir.

Hem, madem ahiretin muhabbetiyle onun mezraas›n›
sevmifl ve Cenab-› Hakk›n muhabbetiyle âyine-i esmas›-
n› sevmifl; elbette dünya gibi bir mahbup ister. O da dün-
ya kadar bir Cennettir.
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istidat: yetenek, kabiliyet.
iflarat: iflaretler.
kemalât: faziletler, olgunluklar,
mükemmellikler.
mahbup: sevgili.
mamur: imar edilmifl.
mezmum: zemmedilen, afla¤›la-
nan, kötülenen.
mezraa: tarla.
mezraa-i ahiret: ahiretin tarlas›.
mukteza: gereken, lâz›m gelen.
mukteza-i rahmet: rahmetin ge-
re¤i.
mükâfat: ödül.
mütefekkirâne: tefekkür ederek,
düflünerek.
netice: sonuç.
nusus: naslar; Kur’ân ve hadisin
kesin hükümleri.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
flefkat gösterme.
suret: biçim, görünüfl.
flaflaal›: parlak.
uhrevî: ahirete ait.

ahiret: k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
âyine: ayna.
âyine-i esma: ‹lâhî isimlerin
âyineleri.
bâkî: sürekli ve kal›c› olan,
ebedî
enva-i lezaiz: lezzetlerin çe-

flitleri.
esma: isimler.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isim-
leri.
fânî: ölümlü, geçici.
güya: sanki.
hadis: Hz. Peygamberin sözü.
havas ve hissiyat-› insaniye:

insana ait duyular ve duygu-
lar.
hikmet: ‹lâhî gaye.
hükmünde: de¤erinde.
ibadet: Allah’a karfl› kulluk
vazifesini yapma; Allah’›n em-
rettiklerini yerine getirme.
inkiflaf: aç›lma, keflfolma.



Sual: O kadar büyük ve hâlî bir Cennet neye yarar?

Elcevap: Nas›l ki, e¤er mümkün olsayd›, hayal sür’a-
tiyle zeminin aktâr›n› ve y›ld›zlar›n ekserîsini gezsen,
“Bütün âlem benimdir” diyebilirsin. Melâike ve insan ve
hayvanlar›n ifltirakleri, senin o hükmünü bozmaz. Öyle
de, o Cennet dahi dolu olsa, “O Cennet benimdir” diye-
bilirsin. Hadiste, “Baz› ehl-i Cennete verilen befl yüz se-
nelik bir Cennet” s›rr›, Yirmi Sekizinci Sözde ve ‹hlâs
Lem’as›nda beyan edilmifltir.

DOKUZUNCU ‹fiARET

‹man ve muhabbetullah›n neticesi, ehl-i keflif ve tahki-
kin ittifak›yla, dünyan›n bin sene hayat-› mes’udânesi,
bir saatine de¤meyen Cennet hayat› ve Cennet hayat›-
n›n dahi bin senesi, bir saat müflahedesine de¤meyen bir
kudsî, münezzeh cemal ve kemal sahibi olan Zat-› Zülce-
lâl’in müflahedesi, rü’yetidir ki, (HAfi‹YE) hadis-i kat’î ile ve
Kur’ân’›n nass›yla sabittir. Hazret-i Süleyman Aleyhisse-
lâm gibi bir muhteflem kemal ile meflhur bir zat›n rü’ye-
tine ifltiyakl› bir merak, Hazret-i Yusuf Aleyhisselâm gibi
bir cemal ile mümtaz bir zat›n fluhuduna merakl› bir iflti-
yak, herkes vicdanen hisseder. Acaba, dünyan›n bütün
mehasin ve kemalât›ndan binler derece yüksek olan
Cennetin bütün mehasin ve kemalât› bir cilve-i cemali ve 

aktâr: taraflar, yanlar.
âlem: dünya.
beyan: anlatma, izah.
cemal: güzellik.
cilve-i cemal: ‹lâhî güzelli¤in gö-
rüntüsü.
ehl-i keflif: baz› s›rlar›, hakikatle-
ri, Cenab-› Hakk›n lütuf ve ihsan›
ile bilen velîler.
ehl-i tahkik: hakikatleri delille-
riyle bilen âlimler.
ekserî: çok defa.
hadis: Hz. Peygamberin sözü.
hadis-i kat’î: hadis oldu¤u kesin
olan Hz. Peygamberin sözü.
hâli: ›ss›z, tenha.
hafliye: dipnot.
hayat-› mes’udâne: mutlu hayat.
hüküm: karar.
iman: inanma, itikat.
ifltirak: kat›lma.
ifltiyak: afl›r› istek, arzu.
ittifak: fikir birli¤i.
kemal: olgunluk, tam ve eksiksiz
olma, mükemmellik.
kemalât: faziletler, olgunluklar,
mükemmellikler.
kudsî: mukaddes, kutlu.
mehasin: güzellikler.
melâike: melekler.
meflhur: tan›nm›fl, ünlü.
muhabbetullah: Allah sevgisi.

mümtaz: seçkin.
münezzeh: temiz, tenzih
edilmifl, uzak.
müflahede: görme, seyretme.
nas: aç›k hüküm.

netice: sonuç.
rü’yet: görme.
sual: soru.
fluhut: müflahede etme, gör-
me.

vicdanen: vicdan ile.
zat: kifli, flah›s.
Zat-› Zülcelâl: celâl ve büyük-
lük sahibi olan Cenab-› Hak.
zemin: yeryüzü.

1. Münzirî, Tergip ve Terhip, 4:556.
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HAfi‹YE: Hadisin nass›yla, “O fluhut, bütün lezaiz-i Cennetin o derece
fevkindedir ki, onlar› unutturur ve fluhuttan sonra, ehl-i fluhudun hüsnü-
cemali o derece fazlalafl›r ki, döndükleri vakit, saraylar›ndaki aileleri çok
dikkat ile, zor ile onlar› tan›yabilirler”1 hadiste varit olmufltur.



kemali olan bir Zat›n rü’yeti, ne kadar mergup, meraka-
ver ve fluhudu ne derece matlûp ve ifltiyakaver oldu¤unu
k›yas edebilirsen, et.

náneÉn≤pàr°Sp’rGnh n∂r«ndpG BÉnæoHuôn≤oj Éne sÖoMnh n∂sÑoM Én«rftódG p‘ ÉnærboRrQG sºo¡s∏dnG
1 n∂nànjrDhoQnh n∂nànªrMnQ pInôpN'’rG p‘nh närônenG BÉnªnc

2 oº«/µn`◊r G oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG BÉ'ænàrªs∏nY É ne s’pG BÉ'ænd nºr∏pY n’ n∂nfÉnërÑ°oS
/¬pd'G ='¤nYnh nÚ/ªndÉn©r∏pd kánªrMnQ o¬nàr∏n°SrQnG røne '¤nY rºu∏°nSnh pqπn°U sºo¡ s∏dnG

3 @ nÚ/e'G nÚ/©nªrLnG =/¬pÑrën°Unh

* * *

Tembih
fiu Sözün ahirinde uzun tafsilât› uzun görme. Ehem-

miyetine nispeten k›sad›r; daha uzun ister.

Bütün Sözlerde konuflan ben de¤ilim. Belki, iflarat-›
Kur’âniye nam›na hakikattir. Hakikat ise hak söyler,
do¤ru konuflur. E¤er yanl›fl bir fley gördünüz; muhakkak
biliniz ki, haberim olmadan fikrim kar›flm›fl, kar›flt›rm›fl,
yanl›fl etmifl.
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ahir: son.
ahiret: k›yametten sonra kurula-
cak olan âlem.
Âl ve Ashab›: sülâlesi ve dostlar›.
âlem: dünya, cihan.
âmin: “Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!”
cemal: güzellik.
ehemmiyet: önemli olma, de¤er-
lilik.
ehl-i fluhut: hakikatleri keflfeden
ve gören.
fevk: üst.
hadis: Hz. Peygamberin sözü.
hakikat: gerçek.
hafliye: dipnot.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi.
hüsnücemal: güzellik
istikamet: do¤ruluk.
iflarat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n ifla-
retleri.
ifltiyakaver: çok istekli, fliddetli
arzulu.
kemal: olgunluk, mükemmellik.
k›yas: karfl›laflt›rma.
lezaiz-i Cennet: Cennetin lezzet-
leri.
matlûp: istenilen.
merakaver: merakland›rc›.
mergup: istenen, be¤enilen.
muhakkak: flüphesiz.
nispeten: nispetle, k›yaslayarak,
oranla.
noksan: eksiklik.
rahmet: esirgeme, ba¤›fllama,
ac›ma, merhamet etme, flefkat
gösterme.
resul: peygamber.
rü’yet: görme.
r›z›k: yiyecek, içecek fley.
salât: Muhammed’e, Ashab›na,
Ailesine Allah’›n rahmet ve ma¤-
firetini, meleklerin isti¤far›n› ve
mü’minlerin dualar›n› dileme.
fluhut: müflahede etme, görme.
tafsilât: aç›klamalar.
tembih: uyarma, ikaz.
tenzih: Allah’› her türlü eksik ve
noksandan uzak ve yüce tutma,
münezzeh sayma.
Zat: azamet ve ululuk sahibi Al-
lah.

1. Allah’›m! Bizi, dünyada Senin sevgin ve bizi Sana ve Senin emretti¤in gibi istikametli olma-
ya yaklaflt›racak fleylerin sevgisiyle, ahirette ise rahmetin ve cemalini bize göstermeke r›z›k-
land›r.

2. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize ö¤retti¤inden baflka bizim hiçbir bilgi-
miz yoktur. Sen her fleyi hakk›yla bilir, her ifli hikmetle yapars›n. (Bakara Suresi: 32.)

3. Allah’›m, âlemlere rahmet olarak gönderdi¤in Resulüne, onun bütün Âl ve Ashab›na salât
ve selâm eyle. Âmin.



Münacat
Yâ Rab! Nas›l büyük bir saray›n kap›s›n› çalan bir

adam, aç›lmad›¤› vakit, o saray›n kap›s›n›, di¤er makbul
bir zat›n sarayca me’nus sedas›yla çalar—tâ ona aç›ls›n;
öyle de, bîçare ben dahi Senin dergâh-› rahmetini, mah-
bup abdin olan Üveysü’l-Karanî’nin nidas›yla ve müna-
cat›yla flöyle çal›yorum. O dergâh›n› ona açt›¤›n gibi,
rahmetinle bana da aç. Ekulü kemâ kàle:

o¥ƒo∏rînŸrG ÉnfnGnh o≥pdÉnÿr G nârfnGnh @ oórÑn©rdG ÉnfnG nh »uHnQ nârfnG »p¡'dpG
o∑ƒo∏rªnŸrG ÉnfnGnh o∂pdÉnŸrG nâfnGnh @ o¥hoRrônŸrG ÉnfnGnh o¥GsRsôdG nârfnGnh

oÒ p≤nØrdG ÉnfnGnh t»pæn¨rdG nârfnGnh @ oπ« pdsòdG ÉnfnGnh oõj põn©rdG nârfnGnh
pÊÉnØrdG ÉnfnGnh ≈ pbÉnÑrdG nârfnGnh @ oâu«nŸrG ÉnfnGnh t»n◊rG nârfnGnh

oÅ«p°ùoŸrG ÉnfnGnh oøp°ùrëoŸrG nârfnGnh @ oº«pÄs∏dG ÉnfnGnh oËpônµrdG nârfnGnh

oÒp≤n◊rG ÉnfnGnh oº«p¶n©rdG nârfnGnh @ oÖpfròoŸrG ÉnfnGnh oQƒoØn¨rdG nârfnGnh
oπpFÉs°ùdG ÉnfnGnh »p£r©oŸrG nârfnGnh @ o∞«p©s°†dG ÉnfnGnh t…pƒn≤rdG nârfnGnh
oÚ pµ°rùpŸrG ÉnfnGnh oOGnƒn÷rG nârfnGnh @ o∞pFÉnÿrG ÉnfnGnh oÚ pen’rG nârfnGnh
1¢o†jpônŸrG ÉnfnGnh ≈paÉs°ûdG nârfnGnh @ »pYGsódG ÉnfnGnh oÖ«péoŸrG nârfnGnh

abd: kul.
âciz: güçsüz, zay›f
asi: isyan eden.
azamet: büyüklük, yücelik.
Azîm: en büyük, en yüce.
Aziz: muhterem, sayg›n, flerefli.
Bâkî: yok olmayan, sürekli kal›c›
olan.
bîçare: çaresiz.
dergâh: makam.
dergâh-› rahmet: Allah’›n rahmet
kap›s›.
ebedî: sonsuz, sürekli.
ekulü kemâ kale: dedi¤i gibi der-
im.
fakr-› mutlak: mutlak fakirlik.
fânî: ölümlü.
Gafur: günahlar› affeden.
Ganî: gerçek zenginlik sahibi.
hakir: hor, çaresiz.
Hâl›k: yaratan, var eden.
Hayy: hayat veren, dirilten.
ihsan: ikram, ba¤›fl.
ikram: lütuf, ba¤›fl.
izzet: fleref.
kavi: en kuvvetli, en güçlü.
Kerîm: yard›m ve ikram eden.
köle: kul.
kudret: güç, kuvvet.
kul: insan, abd.
leîm: alçak, adî.
lütuf: iyilik, güzellik.
mahbup: sevgili.
mahlûk: yarat›lm›fl.
makbul: reddedilmeyen, geçerli.
Malik: her fleyin yaratan›, sahibi
olan Allah.
memlûk: köle, kul.
menus: dost, cana yak›n.
merzuk: r›z›klanan.
Muhsin: iyilik eden, cömert.
Mutî: emre itaat eden.
mülk: sahip olunan.
münacat: Allah’a tazarru’ ve
niyazda bulunma, Allah’a dua et-
me, yalvarma.
nida: ça¤›rma, seslenme.
Rab: besleyip büyüten, yetifl-
tiren, terbiye eden Allah.
rahmet: ac›ma, ba¤›fllama, flefkat
gösterme.
Rezzak: r›z›k verici Allah.
r›z›k: yiyecek, giyecek gibi
nimetler.
seda: ses.
Üveysü’l-Karanî: bkz. fiah›s Bil-
gileri.
zat: kifli.
zelil: zillete u¤ram›fl, hakir, hor.
zillet: küçülme, afla¤›lanma.

1. Allah’›m! Sen benim Rabbimsin, ben ise Senin bir kulunum. • Sen her fleyi yaratan Hâ-
l›k’s›n, ben ise Senin bir mahlûkunum.
Sen r›z›k veren Rezzak’s›n, ben ise Senin r›zk›nla beslenen bir merzukunum. • Sen mülk sa-
hibi Malik’sin, ben ise Senin kölen olan memlûküm.
Sen gerçek izzet sahibi olan Aziz’sin, ben ise âciz ve zelilim. • Sen hazineleri bitmeyen zen-
ginlik sahibi Ganî’sin, ben ise Senin ihsan›na muhtaç fakr-› mutlak içinde bir fakirim.
Sen gerçek hayat sahibi Hay’s›n; ben ise, Senin hayat veriflin olmasa, bir ölüyüm. • Sen var-
l›¤› ebedî olan Bâkî’sin, ben ise gelip geçici bir fânîyim.
Sen sonsuz izzet ve fleref sahibi Kerîm’sin, ben ise zillet ve kötülükler içinde bocalayan bir le-
îmim. • Sen sonsuz ihsan sahibi Muhsin’sin, ben ise günah ve kötülük iflleyen bir asiyim.
Sen günahlar› bol bol ba¤›fllayan Gafur’sun, ben ise bir günahkâr›m. • Sen sonsuz azamet ve
büyüklük sahibi Azîm’sin, ben ise küçük ve de¤ersiz bir hakirim.
Sen gerçek kudret ve kuvvet sahibi Kavî’sin, ben ise s›n›rs›z acz içinde bir zay›f›m. • Sen ba-
¤›fl ve ihsan› veren Mu’tî’sin, ben ise lütuf ve ikram›na muhtaç bir dilenciyim.

1062 | SÖZLEROTUZ ‹K‹NC‹ SÖZ



,»paÉnc Énj ,*nG BÉnj ∆pVGnôrenG p∞r°TGnh »uænY rRnhÉnénJnh »pHƒofoP p‹rôpØrZÉna
»uænY o∞rYÉna ≈ paÉn©oe Énj ,oËpôncÉnj ,≈paÉn°T Énj ,oº«pMnQ Énj ,≈paGnh Énj ,uÜnQ Énj
n∂pànªrMnôpH GkónHnG »uænY n¢VrQGnh mABGnO uπoc røpe p»æpaÉnYnh mÖrfnP uπoc røpe
2

nÚp``nŸÉn©rdG uÜnQ ! oórªn◊rG p¿nG rºo¡j'ƒrYnO oôpN'Gnh
1@ nÚpªpMGsôdG nºnMrQnG BÉnj

®
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bedel: karfl›l›k.
Cevâd: çok cömert, ihsan› çok.
defeden: uzaklaflt›ran.
dua: s›¤›nma dileme, yalvarma.
ebediyen: sonsuza kadar.
Emin: güvenilir.
Erhamerrâhimîn: en merhametli.
günah: cezay› gerektiren dav-
ran›fl, dinin yasaklar›.
hamd: minnet, flükran hissi.
ikram: lütuf, ba¤›fl.
Kâfi: bütün ihtiyaçlara cevap
veren.
kemal: kusursuzluk, olgunluk.
Kerîm: ikram ve ihsan› bol olan.
kul: insan, abd.
mahlûkat: yarat›lm›fllar.
mâni: engel.
mazhar: nail olmufl, ermifl.
mazhar eylemek: nail olmak,
eriflmek.
miskin: fakir, yoksul.
Muafi: belây› defeden.
Mucîb: yaratt›klar›n›n tüm istek-
lerine cevap veren Allah.
musibet: felâket, belâ.
muttas›f: vas›fland›ran.
müptelâ: tutkun, düflkün.
Rab: besleyip büyüten, terbiye
eden.
Rahîm: çok ba¤›fllay›c› olan Allah.
rahmet: ac›ma, merhamet etme.
r›za: hoflnutluk, memnunluk.
s›fat: nitelik, özellik.
fiâfi: hastal›klara flifa veren Allah.
flefkat: ac›ma, koruma.
flifa: bedenî ve ruhî hastal›klar-
dan kurtulma.
vaat: söz verme, üstüne alma.
Vâfi: sözünde duran, yeterli olan
Allah.

Sen her türlü zarar ve korkudan uzak Emîn’sin, ben ise maddî ve manevî korkular içinde bi-
riyim. • Sen cömertlik sahibi Cevad’s›n, ben ise Senin cömertli¤ine muhtaç bir miskinim.

Sen kullar›n›n dualar›na cevap veren Mucîb’sin, ben ise Sana yalvaran duac›y›m. • Sen flifa
veren fiâfi’sin, ben ise türlü türlü dertlere müptelâ bir hastay›m.

1. Öyleyse ise Sen benim günahlar›m› affet, hatalar›m› ba¤›flla, hastal›klar›ma flifa ver, ey bü-
tün kemal s›fatlarla muttas›f olan Allah, ey her fleye bedel, her fleye yeten Kâfi, ey mahlûka-
t›n› besleyip büyüten ve mânilerini defeden Rab, ey vaadini mutlaka yerine getiren Vâfi, ey
kullar›na pek flefkatli olan Rahîm, ey maddî ve manevî hastal›klara flifa veren fiâfi, ey ikram
ve ihsan› bol olan Kerîm, ey belâ ve musibetleri def’ edip afiyet veren Muâfi! Benim bütün
günahlar›m› ba¤›flla, her türlü hastal›¤a karfl› bana afiyet ver, beni ebediyen r›zana mazhar
eyle. Bunu rahmetinle ihsan eyle ey Erhamerrâhimîn.

2. Onlar›n dualar›, “Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun” sözleriyle sona erer. (Yunus
Suresi: 10.)



Otuz Üçüncü Söz
Otuz Üç Penceredir

Bir cihette Otuz Üçüncü Mektup ve bir cihette Otuz
Üçüncü Söz

W
t≥n◊rG o¬sfnG rºo¡nd nøs«nÑnànj »sànM rºp¡°pùoØrfnG =≈/anh p¥Éna'’rG≈pa ÉnæpJÉnj'G rºp¡j/Ôo°nS

1 ló«/¡n°T mAr∆nT uπoc '¤nY o¬sfnG n∂uHnôpH p∞rµnj rºndnhnG

SUAL: fiu iki ayet-i camian›n2 ifade etti¤i vücup ve
vahdaniyet-i ‹lâhiye ve evsaf ve fluunat-› Rabbaniyeye
âlem-i asgar ve ekber olan insan ve kâinat›n vech-i delâ-
letlerini mücmel ve k›sa bir surette beyanlar›n› isteriz.
Çünkü, münkirler pek ileri gittiler. “Ne vakte kadar 
3 lôj/ónb mAr∆nT uπoc '¤nY nƒognh deyip, elimizi kald›raca¤›z” diyorlar.

Elcevap: Yaz›lan bütün otuz üç adet Sözler o ayetin
denizinden ve ifaza etti¤i hakikat bahrinden otuz üç kat-
redir; onlara baksan›z, cevab›n›z› alabilirsiniz. fiimdilik,
yaln›z o denizden bir katrenin reflahat›na iflaret nev’in-
den, flöyle deriz ki:

adet: tane.
afakî: d›fl âleme ait, dünya ve kâ-
inatla ilgili.
âlem: dünya.
âlem-i asgar: en küçük âlem; in-
san.
âlem-i ekber: en büyük âlem;
kâinat.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi,
delil.
ayet-i camia: çok manalar› içinde
toplayan ayet.
bahir: deniz.
beyan: anlatma, aç›klama.
cihet: yön.
elcevap: sorulan fleye verilen
karfl›l›k.
enfüsî: nefse ait, kiflinin iç dünya-
s›yla ilgili.
evsaf: s›fatlar , nitelikler, özellik-
ler.
hak: do¤ru, gerçek.
hakikat: gerçek.
ifade: anlatma.
ifaza etmek: bol bol ak›tmak; be-
reketlendirmek.
iflaret: bildirme; dikkat çekme.
kadir: gücü yeten.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kastedilen: söylenmek istenilen.
katre: damla.
mücmel: k›sa, özetlenmifl.
münkir: inkâr eden, kabul etme-
yen.
naflir: neflreden, yay›nlayan.
nefis: kendi, flah›s.
nev’: çeflit, tür.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle yaratt›klar›n› ›slah ve
terbiye eden Allah; yaratan, bü-
yüten, terbiye eden.
Rahîm: rahmeti, flefkati ve mer-
hameti sadece mü’minlere olan

Allah.
Rahman: rahmeti bütün her-
kese yay›lan ve bütün yarat›l-
m›fllar›n r›z›klar›n› ve geçim
flekillerini içine alan rahmetin
sahibi Allah.
reflahat: serpintiler, s›z›nt›lar.

sual: soru.
suret: biçim.
flahit olmak: görmek.
fluunat-› Rabbaniye: Allah’›n
zat›n›n gere¤i olan ve zat›n-
dan ayr›lmayan kâinat› ku-
flatm›fl olan idare ve terbiye

edicilik fiilleri, iflleri.
vahdaniyet-i ‹lâhiye: Allah’›n
bir, tek olmas›.
vakit: zaman.
vech-i delâlet: delil olma yö-
nü, sebebi.
vücup: varl›¤› zorunlu olma.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • Onlara gerek içinde yaflad›klar› âlemin her tara-
f›nda, gerekse kendi nefislerinde ayetlerimizi gösterece¤iz—tâ ki Kur’ân’›n hak oldu¤u onlara
iyice aç›klanm›fl olsun. Rabbinin her fleye flahit olmas› yetmez mi? (Fuss›let Suresi: 53.)

2. Ayette geçen enfüsî ve afakî ayetler kastediliyor. (Naflir)

3. O [Allah] her fleye kadirdir. (Mülk Suresi: 1; vd.)
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] Otuz Üçüncü Söz, Bar-
la’da 1928-30 y›llar› ara-
s›nda Türkçe olarak te-
lif edilmifltir.



Meselâ, nas›l ki bir zat-› mu’ciznüma büyük bir saray
yapmak istese, evvelâ temellerini, esaslar›n› muntaza-
man, hikmetle vazeder ve ilerideki neticelerine ve gaye-
lerine muvaf›k bir tarzda tertip eder. Sonra menzillere,
k›s›mlara maharetle tefrik ve tafsil ediyor; sonra, o men-
zilleri tanzim ve tertip ediyor; sonra, nukufllarla tezyin
ediyor; sonra, elektrik lâmbalar›yla tenvir ediyor; sonra,
o muhteflem ve müzeyyen sarayda maharetini, ihsanat›-
n› tecdit etmek için her bir tabakada yeni yeni icatlar,
tebdiller, tahviller yap›yor. Sonra, her bir menzilde ken-
di makam›na merbut bir telefon raptedip, birer pencere
açarak, her birinden onun makam› görünür.

Aynen öyle de, 
1 n¤rYn’rG oπnãnŸrG !nh , Sâni-i Zülcelâl, Hâ-

kim-i Hakîm, Adl-i Hakem gibi bin bir Esma-i Kudsiye ile
müsemma Fât›r-› Bîmisal, flu âlem-i ekber olan kâinat sa-
ray›n›n ve hilkat fleceresinin icad›n› irade etti. Alt› günde
o saray›n, o flecerenin esasat›n›, desatir-i hikmet ve ka-
vanin-i ilm-i ezelîsi ile vazetti. Sonra, ulvî ve süflî tabaka-
ta ve dallara ay›r›p, kaza ve kader desatiri ile tafsil ve tas-
vir etti. Sonra, her mahlûkat›n her taifesini ve her taba-
kas›n› sun ve inayet düsturu ile tanzim etti. Sonra, her
fleyi, her bir âlemi ona lây›k bir tarzda, meselâ semay›
y›ld›zlarla, zemini çiçeklerle tezyin etti¤i gibi süslendirip
tezyin etti. Sonra, o kavanin-i külliye ve desatir-i umumi-
ye meydanlar›nda esmalar›n› tecelli ettirip tenvir etti.
Sonra, bu kanun-u küllînin tazyikinden feryat eden fert-
lere Rahmanürrahîm isimlerini hususî bir surette imdada 
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hilkat: yarat›l›fl.
icat: yoktan var etme, yaratma.
ihsanat: iyilikler, ba¤›fllar.
imdat: yard›m.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
irade etme: dileme, isteme.
kader: Cenab-› Hakk›n meydana
gelecek hâdiseleri olmadan önce
takdir etmesi, plânlamas›.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kanun-u küllî: büyük ve geçerli
‹lâhî kanunlar.
kavanin-i ilm-i ezelî: Allah’›n
ezelî ilminin kanunlar›.
kavanin-i külliye: büyük ve her
yerde geçerli kanunlar.
kaza: olaca¤› Allah taraf›ndan bi-
linen ve takdir edilen fleylerin za-
man› gelince yarat›lmas›.
k›s›m: bölüm, parça.
lây›k: uygun.
maharet: ustal›k, beceriklilik, hü-
ner.
mahlûkat: yarat›lm›fllar, yarat›k-
lar.
makam: yer; durak.
menzil: bölüm; oda.
merbut: ba¤l›.
muhteflem: ihtiflaml›, görkemli.
muntazaman: düzenli olarak.
muvaf›k: uygun.
müsemma: isimlendirilmifl.
müzeyyen: süslenmifl.
nukufl: nak›fllar, ifllemeler.
Rahmanürrahîm: kullar›na karfl›
s›n›rs›z rahmet sahibi olan rah-
metinin eserleri dünya ve ahireti
dolduran Allah.
raptetmek: ba¤lamak.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük
sahibi, her fleyi sanatla yaratan
Allah.
sema: gökyüzü, gök.
sun’: sanat.
süflî: afla¤›l›k, alçak.
flecere: a¤aç.
tabakat: tabakalar.
tafsil: bir fleyi ayr›nt›lar›yla belir-
leme.
tahvil: dönüfltürme.
taife: gurup, topluluk.
tanzim: düzenleme, tertipleme.
tasvir: flekil ve suret verme.
tazyik: bask›.
tebdil: de¤ifltirme.
tecdit: yenileme.
tecelli: görünme, yans›ma.
tefrik: ay›rma.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma.
tertip: düzene koyma, düzenle-
me, dizme.
tezyin: süsleme, ziynetlendirme.
ulvî: yüksek, yüce.
vazetme: yerlefltirme, koyma.
zat-› mu’ciznüma: mu’cize gös-
teren zat.
zemin: yer.

Adl-i Hakem: hakl›yla haks›z›
adaletle hükmederek ay›ran,
her hak sahibine hakk›n› ve-
ren, sonsuz adalet sahibi Al-
lah.
âlem: dünya, cihan.
âlem-i ekber: en büyük
âlem; kâinat.
desatir: düsturlar, kanunlar;
ölçüler.
desatir-i hikmet: hikmet
düsturlar›, prensipleri; Cenab-›

Hakk›n belirli gayelere yöne-
lik, faydal› ve yerli yerinde ifl
gören hikmetinin kanunlar›.
desatir-i umumiye: genel
prensipler.
düstur: kanun, prensip; ölçü.
esas: as›l, temel.
esasat: esaslar, temeller.
esma: isimler.
esma-i kudsiye: Allah’›n her
türlü kusur ve noksandan
uzak yüce isimleri.

evvelâ: ilk olarak, önce.
Fât›r-› Bîmisal: efli benzeri ol-
mayan ve her fleyi harika ve
üstün sanat›yla yaratan Allah.
feryat: ba¤›r›p, ça¤›rma.
gaye: maksat, sonuç, hedef.
Hâkim-i Hakîm: her fleyi hik-
metle yapan ve hükmü alt›n-
da bulunduran, Allah.
hikmet: belirli gayelere yö-
nelik, faydal› ve yerli yerinde
olma.

1. En yüce s›fatlar Allah’›nd›r. (Nahl Suresi: 60.)



yetifltirdi. Demek, o küllî ve umumî desatiri içinde, husu-
sî ihsanat›, hususî imdatlar›, hususî cilveleri var ki; her
fley, her vakit, her haceti için Ondan istimdat eder, Ona
bakabilir.

Sonra, her menzilden, her tabakadan, her âlemden,
her taifeden, her fertten, her fleyden, kendini göstere-
cek, yani vücudunu ve vahdetini bildirecek pencereler
açm›fl. Her kalp içinde bir telefon b›rakm›fl.

fiimdi, flu hadsiz pencerelerden, elbette haddimizin
fevkinde olarak bahse giriflemeyece¤iz. Onlar› ilm-i mu-
hit-i ‹lâhîye havale edip, yaln›z ayat-› Kur’âniyenin lema-
at› olan otuz üç pencereyi Otuz Üçüncü Sözün Otuz
Üçüncü Mektubunun, namazdan sonraki tesbihat›n otuz
üç aded-i mübare¤ine muvaf›k olmak için, Otuz Üç Pen-
cereye icmalî ve muhtasar bir surette iflaret edip, izah›n›
sair Sözlere havale ederiz.

Birinci Pencere
Bilmüflahede görüyoruz ki, bütün eflya, hususan zîha-

yat olanlar›n pek çok muhtelif hacat› ve pek çok müte-
nevvi metalibi vard›r. O matlâplar›, o hacetleri ummad›-
¤› ve bilmedi¤i ve eli yetiflmedi¤i yerden münasip ve lâ-
y›k bir vakitte onlara veriliyor, imdada yetifltiriliyor. Hâl-
buki, o hadsiz maksutlar›n en küçü¤üne o muhtaçlar›n
kudreti yetiflmez, elleri ulaflmaz.

aded-i mübarek: mübarek say›-
lar.
âlem: dünya.
ayat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n ayet-
leri.
bahse giriflmek: anlatmaya çal›fl-
mak.
bilmüflahede: bizzat flahit olarak.
cilve: görünme; yans›ma.
desatir: düsturlar, kanunlar; ölçü-
ler.
elbette: kesinlikle.
eflya: varl›klar.
fert: flah›s.
fevk: üst.
hacat: ihtiyaçlar.
hacet: ihtiyaç.
had: yetki.
hadsiz: s›n›rs›z, say›s›z.
hâlbuki: hakikat ve do¤rusu flu-
dur ki
havale: b›rakma.
hususan: özellikle.
hususî: özel.
icmalî: k›saca.
ihsanat: iyilikler, ba¤›fllar.

ilm-i muhit-i ‹lâhiye: Allah’›n
her fleyi kuflatan ilmi.
imdat: yard›m.
istimdat: yard›m isteme.
iflaret etme: bildirme, dikkat
çekme.
izah: ayr›nt›l› aç›klama.
kalp: gönül.
kudret: güç, kuvvet.
küllî: büyük; her yerde geçer-
li, kapsaml›.
lây›k: uygun.

lemaat: par›lt›lar.
maksut: istenilen fley.
matlâp: istek, arzu.
menzil: yer.
metalip: istekler, arzular.
muhtaç: ihtiyac› olan.
muhtasar: k›sa, özet.
muhtelif: çeflitli.
muvaf›k: uygun.
münasip: uygun.
mütenevvi: çeflitli, farkl›.
sair: di¤er, baflka.

s›fat: hâl, keyfiyet, nitelik.
suret: biçim, flekil.
taife: gurup, topluluk.
tesbihat: Allah’› bütün kusur
ve noksanlardan yüce tutup
Onu flan›na lây›k ifadelerle
anan sözler.
umumî: umuma ait, genel.
vahdet: birlik.
vakit: zaman.
vücut: varl›k.
zîhayat: hayat sahibi, canl›.

1066 | SÖZLEROTUZ ÜÇÜNCÜ SÖZ



Sen kendine bak: Zahirî ve bât›nî hasselerin ve onla-
r›n levaz›mat› gibi, elin yetiflmedi¤i ne kadar eflyaya
muhtaçs›n. Bütün zîhayatlar› kendine k›yas et. ‹flte bütün
onlar, birer birer Vücub-u Vacib’e flahadet ve vahdetine
iflaret ettikleri gibi, hey’et-i mecmuas›yla, güneflin ziyas›
günefli gösterdi¤i gibi, o hâl ve bu keyfiyet, perde-i gayp
arkas›nda bir Vacibü’l-Vücud’u, bir Vahid-i Ehad’i, hem
gayet Kerîm, Rahîm, Mürebbî, Müdebbir ünvanlar› için-
de akla gösterir.

fiimdi ey münkir-i cahil ve ey fas›k-› gafil! Bu faaliyet-i
hakîmâneyi, basîrâneyi, rahîmâneyi ne ile izah edebilir-
sin? Sa¤›r tabiatla m›, kör kuvvetle mi, sersem tesadüfle
mi, âciz, camit esbapla m› izah edebilirsin?

‹kinci Pencere
Eflya, vücut ve teflahhusatlar›nda, nihayetsiz imkânat

yollar› içinde mütereddit, mütehayyir, flekilsiz bir surette
iken birden bire gayet muntazam, hakîmâne öyle bir
teflahhus-u veçhî veriliyor ki; meselâ, her bir insan›n yü-
zünde bütün ebna-i cinsinden her birisine karfl› birer alâ-
met-i farika o küçük yüzde bulundu¤u ve zahir ve bât›n
duygular›yla kemal-i hikmetle teçhiz edildi¤i cihetle, o
yüz, gayet parlak bir sikke-i ehadiyet oldu¤unu ispat
eder. Her bir yüz, yüzer cihetle bir Sâni-i Hakîm’in vücu-
duna flahadet ve vahdetine iflaret ettikleri gibi, bütün yüz-
lerin hey’et-i mecmuas›yla izhar ettikleri o sikke bütün
eflyan›n Hâl›k’›na mahsus bir hatem oldu¤unu ak›l gözü-
ne gösterir.
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lillerle gösterme.
iflaret: gösterme, bildirme.
izah: aç›klama yapma.
izhar: gösterme.
kemal-i hikmet: tam ve eksiksiz
bir hikmet.
Kerîm: ikram ve ihsan› bol olan
Allah.
keyfiyet: durum, özellik.
k›yas: karfl›laflt›rma.
kuvvet: güç.
levaz›mat: ihtiyaç maddeleri.
mahsus: özel.
muhtaç: ihtiyac› olan.
muntazam: düzenli.
Müdebbir: ilmiyle her fleyin so-
nunu görüp ona göre hikmetle ifl
yapan Allah.
münkir-i cahil: cahil inkârc›.
Mürebbî: terbiye eden, yetiflti-
ren, büyüten Allah.
mütehayyir: ne yapaca¤›n› bil-
meyen, flaflk›n.
mütereddit: karars›z.
nihayetsiz: sonsuz.
perde-i gayp: gayp perdesi; ma-
nevî âlemlerin görünmesini en-
gelleyen mahiyeti bizce bilinme-
yen perde.
Rahîm: rahmeti, flefkati ve mer-
hametiyle her fleyi kuflatan Allah.
Sâni-i Hakîm: her fleyi sanatla ve
hikmetle yaratan Allah.
sersem: ak›ls›z.
sikke: mühür, iflaret.
sikke-i ehadiyet: Allah’›n birli¤i-
nin her bir fleyde bir mühür gibi
görünmesi .
suret: biçim, flekil; durum.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
tabiat: do¤a, canl› ve cans›z var-
l›klar.
teçhiz: donatma.
tesadüf: rastlant›.
teflahhus: flah›slanma, bir flekil
ve kimlik kazanma.
teflahhusat: flah›slanmalar, bir
flekil ve kimlik kazanmalar.
ünvan: ad, isim.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî ve
zatî olan; varl›¤› zarurî ve zatî
olan, varl›¤› baflkas›n›n varl›¤›na
ba¤l› de¤il, kendinden olup ezelî
ve ebedî olan Allah.
vahdet: birlik, teklik.
Vahid-i Ehad: bir olan ve birli¤i
her bir fleyde tecelli eden Allah.
vecih: yön; flekil.
Vücub-u Vacip: varl›¤› zorunlu
olan Allah’›n varl›¤›.
vücut: var olma, varl›k.
zahir: görünen; aç›k, belli, mey-
danda.
zahirî: görünen, görünürdeki, gö-
rünüflteki.
zîhayat: hayat sahibi, canl›.
ziya: ›fl›k.

âciz: güçsüz.
alâmet-i farika: farkl›l›k ifla-
reti, ay›r›c› özellik.
bât›n: görünmeyen, gizli.
bât›nî: içe ait, görünmeyen,
gizli.
camit: cans›z.
cihet: yön; bak›m›ndan.
ebna-i cins: ayn› cinsten
olanlar.
esbap: sebepler.
eflya: varl›klar.

faaliyet-i hakîmâne ve basî-
râne ve rahîmâne: flefkat,
merhametle görerek ve bile-
rek yap›lan hikmetli ifller, ic-
raatlar.
fas›k-› gafil: Allah’›n emir ve
yasaklar›ndan habersiz dav-
ranan, önemsemeyen günah-
kâr. 
gayet: çok, pek çok, son de-
rece.
hakîmâne: gayeli, faydal›, ve

yerli yerinde olarak.
hâl: durum.
Hâl›k: her fleyi yoktan var
eden Allah.
hasse: duygu, duyu.
hatem: mühür, damga.
hey’et-i mecmua: hepsi bir-
den, tamam›.
imkânat yollar›: bir fleyin ol-
mas› ve olmamas›n›n ihtimal-
leri.
ispat: kan›tlama, do¤ruyu de-



Ey münkir! Hiçbir cihetle kabil-i taklit olmayan flu sik-
keleri ve mecmuundaki parlak sikke-i Samediyeti hangi
tezgâha havale edebilirsin?

Üçüncü Pencere
Zeminin yüzünde dört yüz bin muhtelif taifeden (HAfi‹YE)

ibaret olan bütün hayvanat ve nebatat enva›n›n ordusu,
bilmüflahede, ayr› ayr› erzaklar›, suretleri, silâhlar›, libas-
lar›, talimatlar›, terhisatlar› kemal-i mizan ve intizamla,
hiçbir fley unutulmayarak, hiçbirini flafl›rmayarak, bir su-
rette tedbir ve terbiye etmek öyle bir sikkedir ki, hiçbir
flüphe kabul etmez, günefl gibi parlak bir sikke-i Vahid-i
Ehad’dir. Hadsiz bir kudret ve muhit bir ilim ve nihayet-
siz bir hikmet sahibinden baflka kimin haddi var ki, o
hadsiz derecede harika olan flu idareye kar›fls›n.

Çünkü, flu birbiri içinde girift olan envalar›, milletleri,
umumunu birden idare ve terbiye edemeyen, onlardan
birisine kar›flsa, elbette kar›flt›racak.

Hâlbuki, 
1 mQƒo£oa røpe …'ônJ rπng nönünÑrdG p™pLrQÉna s›rr› ile, hiçbir

kar›fl›k alâmeti yoktur. Demek ki, hiçbir parmak kar›fla-
m›yor.

alâmet: iz, belirti.
bilmüflahede: gördü¤ümüz gibi.
cihet: sebep.
derece: mertebe, kademe.
efrat: fertler.
enva: çeflitler, türler.
erzak: yiyecek ve içecekler.
girift: kar›fl›k.
had: yetki; güç.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
harika: ola¤anüstü.
hafliye: dipnot, aç›klay›c› not.
havale: b›rakma; bir ifli baflkas›-
n›n yapt›¤›n› iddia etme.
hayvanat enva›: hayvan çeflitle-
ri.
hayvanat: hayvanlar.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›.
ibaret: oluflan, meydana gelen.
idare: yönetme.
ilim: bilme, bilifl, bilgi.
kabil-i taklit: benzerinin yap›l-
mas› mümkün.
kabul: tasdik etme
kemal-i mizan ve intizam: mü-
kemmel bir ölçü ve düzen.
k›s›m: bölüm, çeflit.
k›yamet: dünyan›n ve kâinat›n
sonu.
kudret: güç, kuvvet.
kusur: eksiklik, yanl›fll›k.
libas: elbise.
mecmu: bütün, tamam.
millet: canl› türü.
muhit: kuflatan, saran.
muhtelif: çeflitli, farkl›.
münkir: inkâr eden, kabul etme-
yen.
nebatat enva›: bitki çeflitleri.
nebatat: bitkiler.
nihayetsiz: sonsuz.
s›r: gizli hakikat.
sikke: mühür, iflaret.
sikke-i samediyet: hiçbir fleye
ihtiyac› olmayan Allah’›n, bütün
varl›klar›n kendisine muhtaç ol-
du¤unu gösteren mührü.
sikke-i Vahid-i Ehad: bir olan ve
birli¤i her bir fleyde görülen Al-
lah’› gösteren iflaret.
suret: biçim, flekil.
flüphe: kuflku.
taife: topluluk, gurup; canl› türü.

talimat: e¤itimler.
tedbir: idare etme, çekip çe-
virme.
terbiye: besleme, yetifltirme,
büyütme.

terhisat: terhisler, görevlere
son vermeler.
tezgâh: dokuma aleti.
umum: bütün insanlar, bütün
halk.

vücuda gelme: yarat›lma.
zaman-› Âdem: Hz. Âdem za-
man›, insanl›¤›n ilk devresi.
zemin: yer.
ziyade: çok, fazla

1. Haydi, çevir gözünü: En küçük bir kusur görüyor musun? (Mülk Suresi: 3.)
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HAfi‹YE: Hatta, o taifelerden bir k›s›m var ki: bir senedeki efrad›, za-
man-› Âdem’den k›yamete kadar vücuda gelen bütün insan efrad›ndan zi-
yadedir.



Dördüncü Pencere
‹stidat lisan›yla bütün tohumlar taraf›ndan ve ihtiyac-›

f›trî lisan›yla bütün hayvanlar taraf›ndan ve lisan-› ›zt›ra-
r›yla bütün muztarlar taraf›ndan edilen dualar›n makbuli-
yetidir.

‹flte, bu nihayetsiz dualar›n bilmüflahede kabul ve ica-
beti, her biri vücuba ve vahdete flahadet ve iflaret ettikle-
ri gibi, mecmuu büyük bir mikyasta, bilbedahe, bir Hâ-
l›k-› Rahîm ve Kerîm ve Mucîb’e delâlet eder ve bakt›r›r.

Beflinci Pencere
Görüyoruz ki, eflya, hususan zîhayat olanlar, def’î gi-

bi, ani bir zamanda vücuda gelir. Hâlbuki, def’î ve anî bir
surette basit bir maddeden ç›kan fleyler gayet basit, fle-
kilsiz, sanats›z olmas› lâz›m gelirken, çok maharete muh-
taç bir hüsnüsanatta, çok zamana muhtaç ihtimamkârâ-
ne nak›fllarla münakkafl, çok alâta muhtaç acip sanatlar-
la müzeyyen, çok maddelere muhtaç bir surette halk olu-
nuyorlar.

‹flte, bu def’î ve anî bir surette, bu harika sanat ve gü-
zel hey’et, her biri bir Sâni-i Hakîm’in vücub-u vücudu-
na flahadet ve vahdet-i rububiyetine iflaret ettikleri gibi,
mecmuu gayet parlak bir tarzda nihayetsiz kadîr, niha-
yetsiz hakîm bir Vacibü’l-Vücud’u gösterir.
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t›c›, Allah.
halk olunmak: yarat›lmak.
harika: ola¤anüstü.
hey’et: flekil, biçim, yap›.
hususan: özellikle.
hüsnüsanat: sanat güzelli¤i.
icabet: cevap verme, kabul etme.
ihtimamkârâne: özen göstere-
rek.
ihtiyac-› f›trî lisan›: yarat›l›fltan
gelen do¤al ihtiyaç dili.
istidat: kabiliyet, yetenek.
iflaret: gösterme, bildirme.
Kadîr: kudret sahibi olan ve her
fleye gücü yeten Allah.
lisan: dil.
lisan-› ›zt›rar: çaresizlik ve mec-
buriyet dili.
maharet: ustal›k, beceriklilik.
makbuliyet: kabul edilmifl olma.
mecmu: bütün, tamam.
mikyas: ölçü.
muhtaç: ihtiyac› olan.
muztar: çaresiz, mecbur.
münakkafl: nak›fll›, ifllemeli.
müzeyyen: süslenmifl.
nak›fl: iflleme, süs.
nihayetsiz: sonsuz.
sanat: ustal›k, güzel yap›l›fl.
Sâni-i Hakîm: her fleyi sanatla ve
hikmetle yaratan Allah.
suret: biçim, flekil.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
tarz: biçim, flekil.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî ve
zatî olan; varl›¤› zarurî ve zatî
olan, varl›¤› baflkas›n›n varl›¤›na
ba¤l› de¤il, kendinden olup ezelî
ve ebedî olan Allah.
vahdet: birlik.
vahdet-i rububiyet: terbiye ve
idare edici Cenab-› Hakk›n birli¤i.
vücub-u vücut: varl›¤› gerekli ol-
mak, olmamas› imkâns›z olmak.
vücuda gelme: yarat›lma.
vücup: varl›¤› zorunlu olma.
zîhayat: hayat sahibi, canl›.

acip: hayrette b›rakan, flafl›r-
t›c›.
alât: aletler, vas›talar.
anî: bir anda.
basit: sade.
bilbedahe: apaç›k bir flekilde.
bilmüflahede: gözle görüldü-
¤ü gibi.

def’î: birden bire, anî.
delâlet: delil olma, gösterme.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
eflya: fleyler, canl›-cans›z bü-
tün varl›klar.
gayet: çok, son derece.
Hakîm: her fleyi belirli gaye-
lere yönelik, faydal› ve yerli

yerinde yaratan Allah.
Hâl›k-› Kerîm: her fleyi bol ik-
ram ile yaratan, cömert ve ih-
san› bol olan yarat›c› Allah.
Hâl›k-› Mucip: bütün dualara
cevap veren ve yarat›c› Allah.
Hâl›k-› Rahîm: sonsuz mer-
hamet ve flefkat sahibi yara-



fiimdi, ey sersem münkir! Haydi, bunu ne ile izah
edersin? Senin gibi sersem, âciz, cahil tabiatla m›? Veya-
hut hadsiz derece hata ederek, o Sâni-i Mukaddes’e ta-
biat ismini verip, Onun mu’cizat-› kudretini o tesmiye
bahanesiyle tabiata isnat edip bin derece muhali birden
irtikâp etmek mi istersin?

Alt›nc› Pencere
p∂r∏oØrdGnh pQÉn¡sædGnh pπr«sdG p±nÓpàrNGnh ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG p≥r∏nN ≈/a s¿pG
røpe pABÉnªs°ùdG nøpe *G n∫nõrfnG BÉnenh n¢SÉsædG o™nØrænj ÉnªpH pôrënÑrdG ≈pa …/ôrénJ »/àsdG
p∞j/örünJnh másHBGnO uπoc røpe Én¡«/a sånHnh Én¡pJrƒne nór©nH n¢VrQn’rG p¬pH Én«rMnÉna mABÉne

¢pVrQn’rGnh pABÉnªs°ùdG nør«nH pôsîn°ùoŸrG pÜÉnës°ùdGnh pìÉnjuôdG
1 @ n¿ƒo∏p≤r©nj mΩrƒn≤pd mäÉnj'’n

fiu ayet, vücup ve vahdeti gösterdi¤i gibi, bir ‹sm-i
Azam› gösteren gayet büyük bir penceredir. ‹flte flu aye-
tin hulâsatülhulâsas› fludur ki:

Kâinat›n ulvî ve süflî tabakat›ndaki bütün âlemler ayr›
ayr› lisanla bir tek neticeyi, yani bir tek Sâni-i Hakîm’in
rububiyetini gösteriyorlar. fiöyle ki:

Nas›l, göklerde, hatta kozmo¤rafyan›n itiraf›yla dahi,
gayet büyük neticeler için gayet muntazam hareketler bir
Kadîr-i Zülcelâl’in vücut ve vahdetini ve kemal-i rububiye-
tini gösterir; öyle de, zeminde, bilmüflahede, hatta co¤-
rafyan›n flahadetiyle ve ikrar›yla, gayet büyük maslahatlar

âciz: güçsüz.
âlem: bütün yarat›lm›fllar.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
bahane: özür.
bilmüflahede: gördü¤ümüz gibi.
cahil: bilgisiz.
delil: iz, iflaret, belirti.
derece: basamak, seviye, ölçü.
emir: ifl buyurma, buyruk.
gayet: çok, son derece.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hulâsatülhulâsa: özünün özü.
ikrar: tasdik ve kabul etme, do¤-
rulama.
irtikâp: ifllemek, kötü bir ifl yap-
mak.
‹sm-i Azam: en büyük isim. Ce-
nab-› Hakk›n bin bir isminden en
büyük ve manaca di¤er isimleri
kuflatm›fl olan›.
isnat: dayand›rma.
iflaret: gösterme.
itiraf: kendisi için iyi say›lmaya-
cak bir hâli gizlemeyip söyleme.
izah: aç›klama.
Kadîr-i Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük, haflmet ve kudret sahibi, Al-
lah.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kemal-i rububiyet: rububiyetin
mükemmelli¤i; Allah’›n bütün
varl›klara muhtaç olduklar› fleyle-
ri vermesi, onlar›, yetifltirmesi,
uyum içinde idare ve sevk etme-
sinin mükemmelli¤i.
kozmo¤rafya: gök bilimi, astro-
nomi.
kudret: güç, kuvvet
lisan: dil.
maslahat: fayda, yarar.
mu’cizat-› kudret: kudretin in-
sanlar› âciz b›rakan eserleri.
muhal: imkâns›z.
muntazam: düzenli.
münkir: inkâr eden.
netice: sonuç.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
esirgeme.
rububiyet: rabl›k, Allah’›n her za-
man, her yerde, her yaratt›¤›na
muhtaç oldu¤u fleyleri vermesi,
terbiye ve tedbiri, besleyicilik ve
malikiyet durumu.
Sâni-i Hakîm: her fleyi sanatla ve
hikmetle yaratan Allah.
Sâni-i Mukaddes: her türlü kusur
ve noksandan yüce olan ve her
fleyi sanatla yapan Allah.
sersem: ak›ls›z.

sevk: yollamak, göndermek.
süflî: afla¤›da olan; afla¤›l›k,
adî.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.

tabiat: do¤a, canl›-cans›z var-
l›klar.
tesmiye: isimlendirme.
ulvî: yüksek, yüce.

vahdet: birlik.
vücup: varl›¤› zorunlu olma.
vücut: varl›k.
zemin: yer.

1. Göklerin ve yerin yarat›lmas›nda, gecenin ve gündüzün de¤iflmesinde, insanlara faydal›
fleylerle denizde ak›p giden gemilerde, Allah’›n gökten su indirip onunla yeryüzünü ölümün-
den sonra diriltmesinde, her türlü canl›y› yeryüzüne yaymas›nda, rüzgârlar› sevk etmesinde
ve gökle yer aras›nda Allah’›n emrine boyun e¤mifl bulutlarda, akl›n› kullanan bir topluluk için
Allah’›n varl›k ve birli¤ine, kudret ve rahmetine iflaret eden nice deliller vard›r. (Bakara Sure-
si: 164.)
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için, mevsimlerdeki gibi gayet muntazam tahavvülâtlar
dahi ayn› o Kadîr-i Zülcelâl’in vücup ve vahdetini ve ke-
mal-i rububiyetini gösterir.

Hem, nas›l berde ve bahirde kemal-i rahmetle r›z›kla-
r› verilen ve kemal-i hikmetle muhtelif flekiller giydirilen
ve kemal-i rububiyetle türlü türlü duygular ile teçhiz edi-
len bütün hayvanat, birer birer yine o Kadîr-i Zülcelâl’in
vücuduna flahadet ve vahdetine iflaret etmekle beraber,
hey’et-i mecmuas›yla gayet genifl bir mikyasta azamet-i
ulûhiyetini ve kemal-i rububiyetini gösterir; öyle de, ba¤-
lardaki muntazam nebatat ve nebatat›n gösterdikleri mü-
zeyyen çiçekler ve çiçeklerin gösterdikleri mevzun mey-
veler ve meyvelerin gösterdikleri müzeyyen nak›fllar, bi-
rer birer yine o Sâni-i Hakîm’in vücuduna flahadet ve
vahdetine iflaret etmekle beraber, külliyetleriyle gayet fla-
flaal› bir surette cemal-i rahmetini ve kemal-i rububiyeti-
ni gösterir.

Hem, nas›l cevv-i semadaki bulutlardan mühim hik-
metler ve gayeler ve lüzumlu faydalar ve semereler için
tavzif edilen ve gönderilen katreler, katreler adedince yi-
ne o Sâni-i Hakîm’in vücubunu ve vahdetini ve kemal-i
rububiyetini gösterir; öyle de, zemindeki bütün da¤lar›n
ve da¤lar içindeki madenlerin ayr› ayr› hasiyetleriyle be-
raber, ayr› ayr› maslahatlar için ihzar ve iddiharlar›, da¤
metanetinde bir kuvvetle yine o Sâni-i Hakîm’in vücup
ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini gösterir.

Hem, nas›l sahralarda ve da¤lardaki küçük küçük
tepelerin türlü türlü muntazam çiçeklerle süslenmeleri, 
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lüzum: gereklik.
maden: toprak alt›ndan ç›kar›l-
d›ktan sonra ar›t›larak kal›ba dö-
külebilen madde.
maslahat: fayda, yarar.
metanet: sa¤laml›k.
mevzun: ölçülü, düzgün.
mikyas: ölçü, ölçek.
muhtelif: çeflitli, farkl›.
muntazam: düzenli.
müzeyyen: süslenmifl, süslü.
nak›fl: iflleme.
nebatat: bitkiler.
r›z›k: yiyecek, içecek fley.
sahra: çöl.
Sâni-i Hakîm: her fleyi sanatla ve
hikmetle yaratan Allah.
semere: meyve, netice.
suret: biçim.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
flaflaa: gösterifl.
flaflaal› surette: gösteriflli biçim-
de.
tahavvülât: de¤iflmeler.
tavzif: vazifelendirme, görevlen-
dirme.
teçhiz: donatma.
vahdet: birlik.
vücub-u vahdet: Allah’›n birli¤i-
nin zorunlu oluflu.
vücup: varl›¤› zorunlu olma.
zemin: yer.

âdet: rakam, tane, miktar.
azamet-i ulûhiyet: Cenab-›
Hakk›n ilâhl›¤›n›n ve ma’budi-
yetinin büyüklü¤ü.
bahir: deniz.
ber: toprak, yeryüzü.
cemal-i rahmet: rahmetin
güzelli¤i.
cevv-i sema: gökyüzü.
gaye: maksat, amaç; netice.
gayet: çok, son derece.
hasiyet: özellik.
hayvanat: hayvanlar.

hey’et-i mecmua: hepsi bir-
den, tamam›.
hikmet: belirli gayelere yö-
nelik olarak, manal›, faydal›
ve tam yerli yerinde olma.
iddihar: depolama, y›¤›lma.
ihzar: haz›rlama.
iflaret: gösterme, bildirme.
Kadîr-i Zülcelâl: sonsuz bü-
yüklük, haflmet ve kudret sa-
hibi, Allah.
katre: damla.

kemal-i hikmet: tam ve ek-
siksiz bir hikmet.
kemal-i rahmet: flefkat, mer-
hamet ve ihsan›n en mükem-
meli.
kemal-i rububiyet: rububi-
yetin mükemmelli¤i; Allah’›n
bütün varl›klara muhtaç ol-
duklar› fleyleri vermesi, onlar›,
yetifltirmesi, uyum içinde ida-
re ve sevk etmesinin mü-
kemmelli¤i.
külliyet: bolluk, çokluk.



her biri bir Sâni-i Hakîm’in vücubuna flahadet ve vahde-
tine iflaret etmekle beraber, hey’et-i mecmuas›yla hafl-
met-i saltanat›n› ve kemal-i rububiyetini gösterir; öyle de,
bütün otlarda ve a¤açlardaki bütün yapraklar›n türlü tür-
lü eflkâl-i muntazamalar› ve ayr› ayr› vaziyetleri ve cezbe-
kârâne mevzun hareketleri, yapraklar adedince yine o
Sâni-i Hakîm’in vücub-u vücudunu ve vahdetini ve ke-
mal-i rububiyetini gösterir.

Hem, nas›l bütün ecsam-› nâmiyede, büyümek zama-
n›nda muntazaman hareketleri ve türlü türlü alât ile teç-
hizleri ve çeflit çeflit meyvelere fluurkârâne teveccühleri,
her biri ferden ferda yine o Sâni-i Hakîm’in vücub-u vü-
cuduna flahadet ve vahdetine iflaret eder ve heyet-i mec-
muas›yla gayet büyük bir mikyasta ihata-i kudretini ve
flümul-ü hikmetini ve cemal-i sanat›n› ve kemal-i rububi-
yetini gösterir; öyle de, bütün hayvanî cesetlerde kemal-i
hikmetle nefislerini, ruhlar›n› yerlefltirmek, türlü türlü ci-
hazat ile kemal-i intizam ile teslih etmek, türlü türlü hiz-
metlerde kemal-i hikmetle göndermek, hayvanat adedin-
ce, belki cihazatlar› say›s›nca yine o Sâni-i Hakîm’in vü-
cub-u vücuduna ve vahdetine flahadet ve iflaret ettikleri
gibi, heyet-i mecmuas›yla gayet parlak bir surette ce-
mal-i rahmetini ve kemal-i rububiyetini gösterir.

Hem, nas›l bütün kalplere, insan ise her nevi ulûm ve
hakikatleri bildiren, hayvan ise her nevi hacetlerinin te-
darikini ö¤reten bütün ilhamat-› gaybiye, bir Rabb-i Ra-
hîm’in vücudunu ihsas eder ve rububiyetine iflaret eder;
öyle de, gözlere kâinat bostan›ndaki manevî çiçekleri 

adet: say›, miktar.
alât: aletler.
bostan: bahçe.
cemal-i rahmet: ‹lâhî rahmetteki
güzellik.
cemal-i sanat: sanat›n güzelli¤i.
cezbekârâne: kendinden geçmifl
bir flekilde.
cihazat: cihazlar, organlar.
ecsam-› nâmiye: büyüyen cisim-
ler, geliflen varl›klar.
eflkâl-i muntazama: düzenli fle-
killer.
ferden ferda: teker teker, tek
tek.
gayet: son derece, çok.
hacet: ihtiyaç.
hakikat: gerçek.
haflmet-i saltanat: hâkimiyetinin
büyüklü¤ü.
hayvanat: hayvanlar.
hey’et-i mecmua: hepsi birden,
tamam›.
ihata-i kudret: Allah’›n kudreti-
nin her fleyi kuflatmas›.
ihsas: hissettirme.
ilhamat-› gaybiye: gayp âlemin-
den gelen ilhamlar; canl›lar›n ihti-
yaçlar›n› gidermelerinde onlara
yol gösteren ilhamlar.
iflaret: gösterme, bildirme.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kalp: gönül.
kemal-i hikmet: tam ve eksiksiz
bir hikmet.
kemal-i intizam: tam ve eksiksiz
düzen.
kemal-i rububiyet: rububiyetin
mükemmelli¤i; Allah’›n bütün
varl›klara muhtaç olduklar› fleyle-
ri vermesi, onlar›, yetifltirmesi,
uyum içinde idare ve sevk etme-
sinin mükemmelli¤i.
manevî: maddî olmayan, mana-
ya ait; ruha ait,  içe ait; fikrî, hissî;
görünmeyen.
mevzun: ölçülü.
mikyas: ölçek, ölçü.
muntazaman: düzenli olarak.
nefis: hayat, can.
nevi: türlü, çeflit, cins.
Rabb-i Rahîm: flefkat ve merha-
met sahibi olan Cenab-› Hak.
rububiyet: rabl›k, Allah’›n her za-
man, her yerde, her yaratt›¤›na

muhtaç oldu¤u fleyleri ver-
mesi, terbiye ve tedbiri, bes-
leyicilik ve malikiyet durumu.
Sâni-i Hakîm: her fleyi sanat-
la ve hikmetle yaratan Allah.
suret: biçim, flekil.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
fluurkârâne: bilinçli bir flekil-

de.
flümul-ü hikmet: Allah’›n hik-
metinin her fleyi kaplamas›.
teçhiz: cihazlanma, donan-
ma.
tedarik: sa¤lama, karfl›lama.
teslih: silâhland›rma.
teveccüh: yönelme.

ulûm: ilimler.
vahdet: birlik.
vaziyet: durum, hâl.
vücub-u vücut: varl›¤› gerek-
li olmak, olmamas› imkâns›z
olmak.
vücup: varl›¤› zorunlu olma.
vücut: varl›k.
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toplayan fluaat-› ayniye gibi zahirî ve bât›nî bütün duygu-
lar›n ayr› ayr› âlemlere her biri birer anahtar olmalar›, yi-
ne o Sâni-i Hakîm, o Fât›r-› Alîm, o Hâl›k-› Rahîm, o
Rezzak-› Kerîm’in vücub-u vücudunu ve vahdet ve ehadi-
yetini ve kemal-i rububiyetini günefl gibi gösterir.

‹flte, flu yukar›da geçen on iki ayr› ayr› pencerelerden,
on iki vecihten bir pencere-i azam aç›l›yor ki, on iki
renkli bir ziya-i hakikat ile Cenab-› Hakk›n ehadiyetini ve
vahdaniyetini ve kemal-i rububiyetini gösterir.

‹flte, ey bedbaht münkir! fiu daire-i arz kadar, belki
medar-› senevîsi kadar genifl olan flu pencereyi ne ile ka-
patabilirsin? Ve Günefl gibi parlak olan flu maden-i nuru
ne ile söndürebilirsin ve hangi perde-i gaflette saklayabi-
lirsin?

Yedinci Pencere
fiu kâinat yüzünde serpilen masnuat›n kemal-i inti-

zamlar› ve kemal-i mevzuniyetleri ve kemal-i ziynetleri ve
icatlar›n›n sühuleti ve birbirine benzemeleri ve bir tek f›t-
rat izhar etmeleri, nas›l ki bir Sâni-i Hakîm’in vücub-u
vücudunu ve kemal-i kudretini ve vahdetini gayet genifl
bir mikyasta gösteriyorlar. Öyle de:

• Camit ve basit unsurlardan hadsiz ve ayr› ayr› ve
muntazam mürekkebat›n icad›, mürekkebat adedince,
yine o Sâni-i Hakîm’in vücub-u vücuduna flahadet ve
vahdetine iflaret etmekle beraber;
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kemal-i intizam: tam ve eksiksiz
düzen.
kemal-i kudret: kudretin mü-
kemmelli¤i.
kemal-i mevzuniyet: mükem-
mel derecede ölçülü olma.
kemal-i rububiyet: rububiyetin
mükemmelli¤i; Allah’›n bütün
varl›klara muhtaç olduklar› fleyle-
ri vermesi, onlar›, yetifltirmesi,
uyum içinde idare ve sevk etme-
sinin mükemmelli¤i.
kemal-i vahdet: birli¤in mükem-
melli¤i.
kemal-i ziynet: mükemmel bir
süsleme.
maden-i nur: nur kayna¤›.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
medar-› senevî: dünyan›n günefl
etraf›nda dönerken takip etti¤i
yörünge.
mikyas: ölçek, ölçü.
muntazam: düzenli.
münkir: inkâr eden.
mürekkebat: iki veya daha çok
maddenin kar›flmas›ndan mey-
dana gelmifl fleyler.
pencere-i azam: büyük pencere.
perde-i gaflet: gaflet perdesi,
gerçekleri görmeye engel olan
perde, önemsememezlik.
Rezzak-› Kerîm: ikram sahibi
olan r›z›k verici; Cenab-› Hak.
Sâni-i Hakîm: her fleyi sanatla ve
hikmetle yaratan Allah.
sühulet: kolayl›k.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
fluaat-› ayniye: gözün ›fl›nlara
benzetilen görme kabiliyeti, göz
feri.
unsur: madde, element.
vahdaniyet: Allah’›n varl›¤› ve
birli¤i, Allah’›n bir oluflu.
vahdet: birlik.
vecih: yön.
vücub-u vücut: varl›¤› gerekli ol-
mak, olmamas› imkâns›z olmak.
zahirî: görünen, d›fl.
ziya-i hakikat: hakikat ›fl›¤›.

adet: say›, miktar.
âlem: dünya.
bât›nî: iç, görünmeyen.
bedbaht: baht› kara, zavall›.
camit: cans›z.
Cenab-› Hak: Allah.
daire-i arz: yer küre, dünya.
ehadiyet: birlik, Allah’›n birli-

¤inin her bir fleyde tecelli et-
mesi.
Fât›r-› Alîm: her fleyi bilen ve
harika üstün sanat›yla yara-
tan, sonsuz ilim sahibi.
f›trat: yarat›l›fl.
gayet: son derece, çok.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.

Hâl›k-› Rahîm: sonsuz mer-
hamet ve flefkat sahibi yara-
t›c›, Allah.
icat: yoktan var etme, yarat-
ma.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kâinat: bütün âlemler, varl›k-
lar.



• hey’et-i mecmuas›yla gayet parlak bir tarzda kemal-i
kudretini ve vahdetini gösterdi¤i gibi;

• terkibat-› mevcudat tabir edilen terkip ve tahlil hen-
gâm›ndaki teceddütte nihayet derecede ihtilât ve kar›fl-
ma içinde nihayet derecede bir imtiyaz ve tefrik ile, me-
selâ topraktaki tohumlar›n ve köklerin çok kar›fl›k oldu-
¤u hâlde hiç flafl›rmayarak, bir surette sümbüllenmeleri-
ni ve vücutlar›n› temyiz ve tefrik etmek ve a¤açlara giren
kar›fl›k maddeleri yaprak ve çiçek ve meyvelere tefrik et-
mek ve hüceyrat-› bedene kar›fl›k bir surette giden g›daî
maddeleri kemal-i hikmetle ve kemal-i mizanla ay›r›p tef-
rik etmek, yine o Hakîm-i Mutlak ve o Alîm-i Mutlak ve
o Kadîr-i Mutlak’›n vücub-u vücudunu ve kemal-i kudre-
tini ve vahdetini gösterdi¤i gibi;

• zerreler âlemini hadsiz ve genifl bir tarla hükmüne
getirip, her dakikada kemal-i hikmetle ekip biçip, yeni
yeni kâinatlar mahsulât›n› ondan almak ve o camide,
âcize, cahile olan zerrata gayet fluurkârâne ve gayet ha-
kîmâne ve muktedirâne hadsiz muntazam vazifeleri gör-
dürmek, yine o Kadîr-i Zülcelâl’in ve o Sâni-i Zülkemal’in
vücub-u vücudunu ve kemal-i kudretini ve azamet-i rubu-
biyetini ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini gösterir.

‹flte, bu dört yol ile, büyük bir pencere Marifetullaha
aç›l›r ve büyük bir mikyasta, bir Sâni-i Hakîm’i akla gös-
terir.

fiimdi, ey bedbaht gafil! fiu hâlde Onu görmek ve ta-
n›mak istemezsen akl›n› ç›kar at, hayvan ol, kurtul!

âciz: güçsüz.
âlem: dünya.
Alîm-i Mutlak: sonsuz ve s›n›rs›z
ilim sahibi Allah.
azamet-i rububiyet: Allah’›n bü-
tün varl›klara muhtaç olduklar›
fleyleri vermesi, onlar›, yetifltir-
mesi, uyum içinde idare ve sevk
etmesinin büyüklü¤ü.
bedbaht: bahts›z, zavall›.
cahil: bilgisiz.
camit: cans›z.
gafil: gerçekleri görmeyen,
önemsemeyen, iyi düflünmeyen.
gayet: son derece, çok.
g›daî: g›dayla ilgili, besleyici.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakîmâne: belirli gayeleri göze-
terek, faydal› ve yerli yerinde ola-
rak.
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.
hengâm: zaman, an.
hey’et-i mecmua: hepsi birden,
tamam›.
hüceyrat-› beden: beden hücre-
leri.
ihtilât: kar›fl›kl›k.
imtiyaz: ayr›lma, farkl›l›k.
iflaret: gösterme.
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t ve
flarta tâbi olmaks›z›n her fleye
gücü yeten sonsuz kudret sahibi,
Allah.
Kadîr-i Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük, haflmet ve kudret sahibi, Al-
lah.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kemal-i hikmet: tam ve mükem-
mel bir hikmet.
kemal-i kudret: kudretin mü-
kemmelli¤i.
kemal-i mizan: ölçünün tam ve
kusursuz oluflu, tam ölçü.
kemal-i rububiyet: Allah’›n bü-
tün varl›klara muhtaç olduklar›
fleyleri vermesi, onlar›, yetifltir-
mesi, uyum içinde idare ve sevk
etmesinin mükemmelli¤i.
kemal-i vahdet: birli¤in mükem-
melli¤i.
mahsulât: ürünler.
Marifetullah: Allah’› bilme, isim
ve s›fatlar›yla tan›ma.
mikyas: ölçü, ölçek.
muktedirâne: tam bir güç ve ik-
tidarla.
muntazam: düzenli.
nihayet: son derece, çok.

Sâni-i Hakîm: her fleyi sanat-
la ve hikmetle yaratan Allah.
Sâni-i Zülkemal: sonsuz ke-
mal sahibi ve her fleyi sanatla
yaratan Allah.
suret: flekil, biçim.
sümbüllenme: baflak ve çi-
çek verme.
fluurkârâne: bilinçli bir flekil-
de.

tabir etme: adland›rma.
tahlil: çözümleme, ay›rma.
tarz: biçim, flekil.
teceddüt: tazelenme, yeni-
lenme.
tefrik: ay›rma.
temyiz: ay›rma.
terkibat-› mevcudat: varl›k-
lar›n de¤iflik elementlerin bir-
leflmesiyle meydana geliflleri.

terkip: birlefltirme.
vahdet: birlik.
vücub-u vücut: varl›¤› gerek-
li olmak, olmamas› imkâns›z
olmak.
vücut: varl›k, beden; flekil ve
yap›.
zerrat: en küçük parçalar,
atomlar.
zerre: en küçük parça, atom.
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Sekizinci Pencere
Nev-i beflerdeki bütün ervah-› neyyire ashab› olan en-

biyalar (Aleyhimüsselâm), bâhir ve zahir mu’cizatlar›na
istinat ederek ve bütün kulûb-u münevvere aktab› olan
evliyalar, keflif ve kerametlerine itimat ederek ve bütün
ukul-ü nuraniye erbab› olan asfiyalar, tahkikatlar›na isti-
nat ederek, bir tek Vahid-i Ehad, Vacibü’l-Vücud, Hâl›k-›
Külli fiey’in vücub-u vücuduna ve vahdetine ve kemal-i
rububiyetine flahadetleri pek büyük ve nuranî bir pence-
redir. Hem, her vakit o makam-› rububiyeti göstermek-
tedir.

Ey bîçare münkir! Kime güveniyorsun ki, bunlar› din-
lemiyorsun? Veyahut gündüz içinde gözünü kapamakla,
dünyay› gece mi oldu zannediyorsun?

Dokuzuncu Pencere
Kâinattaki ibadat-› umumiye, bilbedahe bir Ma’bud-u

Mutlak’› gösteriyor.

Evet, âlem-i ervaha ve bât›na giden ve ruhanî ve me-
leklerle görüflen zatlar›n flahadetleriyle sabit olan umum
ruhanî ve melâikelerin kemal-i imtisal ile ubudiyetleri ve
bilmüflahede, bütün zîhayatlar›n kemal-i intizamla ubudi-
yetkârâne vazifeler görmeleri ve bilmüflahede, anas›r
gibi bütün cemadat›n kemal-i itaatle ubudiyetkârâne
hizmetleri bir Ma’bud-u Bilhakk›n vücub-u vücudunu ve 
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varl›klar›n yapt›¤› ibadetler.
istinat: dayanma.
itimat: güvenme.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kemal-i imtisal: tam ve mükem-
mel flekilde emre uyma.
kemal-i intizam: tam ve eksiksiz
düzen.
kemal-i itaat: tam ve mükem-
mel itaat.
kemal-i rububiyet: Allah’›n bü-
tün varl›klara muhtaç olduklar›
fleyleri vermesi, onlar›, yetifltir-
mesi, uyum içinde idare ve sevk
etmesinin mükemmelli¤i.
keramet: Allah’›n bir ikram› ola-
rak, Onun velî kurallar›nda görü-
nen ola¤anüstü hâller.
keflif: Allah’›n bildirmesiyle gizli
olan bir fleyin ö¤renilmesi, ortaya
ç›kmas›.
kulûb-u münevvere aktab›: nu-
ranî kalp sahiplerinin en önde ge-
lenleri.
Ma’bud-u Bilhak: as›l ibadet edi-
lecek, hakk›yla ibadete lây›k olan
Allah.
Ma’bud-u Mutlak: ibadete lây›k
tek varl›k olan Allah.
makam-› rububiyet: rububiyet
makam›, Allah’›n bütün varl›klara
muhtaç olduklar› fleyleri vermesi,
onlar›, yetifltirmesi, uyum içinde
idare ve sevk etmesinin makam›.
melâike: Allah’›n nurdan yaratt›¤›
varl›klar, melekler.
mu’cizat: mu’cizeler, Allah tara-
f›ndan verilip, yaln›z peygamber-
lerin gösterebilecekleri büyük
harika ifller.
münkir: inkâr eden, kabul etme-
yen.
nev-i befler: insanl›k.
nuranî: nurlu.
ruhanî: ruh âlemine ait varl›k.
sabit: ispat edilmifl.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
tahkikat: araflt›rmalar.
ubudiyetkârâne: kul olana yak›-
fl›r flekilde.
ukul-ü nuraniye erbab›: ayd›n-
lanm›fl ak›l sahipleri.
umum: bütün.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî ve
zatî olan; varl›¤› zarurî ve zatî
olan; varl›¤› baflkas›n›n varl›¤›na
ba¤l› de¤il, kendinden olup ezelî
ve ebedî olan Allah.
vahdet: birlik.
Vahid-i Ehad: bir olan ve birli¤i
her bir fleyde tecelli eden Allah.
vazife: ödev.
vücub-u vücut: varl›¤› gerekli ol-
mak, olmamas› imkâns›z olmak.
zahir: görünen, aç›k.
zîhayat: canl›.

aktap: kutuplar, büyük velî-
ler.
âlem-i ervah ve bât›n: ruhlar
âlemi ve görünmeyen iç
âlem.
aleyhimüsselâm: Allah’›n se-
lâm› onlar›n üzerine olsun.
anas›r: unsurlar; maddeler,
elementler.
asfiya: Hz. Peygamberin yo-

lundan giden safiyet, ilim ve
takva sahibi büyük zatlar.
bâhir: apaç›k.
bîçare: çaresiz.
bilbedahe: apaç›k bir flekilde.
bilmüflahede: gözle görüldü-
¤ü gibi.
cemadat: cans›zlar.
enbiya: peygamberler.
erbap: sahipler.

ervah-› neyyire ashab›: ma-
nen büyük ve nurlu ruh sa-
hipleri.
evliya: velîler, Allah’›n dostlu-
¤unu kazanm›fl, keramet gös-
teren kullar.
Hâl›k-› Külli fiey: kâinatta
mevcut olan her fleyin yarat›-
c›s›, Allah.
ibadat-› umumiye: bütün



vahdetini gösterdi¤i gibi; her bir taifesi, icma ve tevatür
kuvvetini tafl›yan bütün ariflerin hakikatli marifetleri, bü-
tün flakirler taifesinin semeredar flükürleri ve bütün zakir-
lerin feyizli zikirleri ve bütün hamidlerin nimet artt›ran
hamdleri ve bütün muvahhitlerin bürhanl› tevhitleri ve
tavsifleri ve bütün muhiplerin hakikî muhabbet ve aflkla-
r› ve bütün müritlerin sad›k irade ve ra¤betleri ve bütün
müniplerin ciddî talep ve inabeleri, yine Maruf, Mezkûr,
Meflkûr, Mahmûd, Vahid, Mahbub, Mergub, Maksud
olan o Ma’bud-u Ezelî’nin vücub-u vücudunu ve kemal-i
rububiyetini ve vahdetini gösterdi¤i gibi; kâmil insanlar-
daki bütün makbul ibadat›n ve o makbul ibadat›n netice-
sinden hâs›l olan füyuzat ve münacat, müflahedat ve kefl-
fiyat, yine o Mevcud-u Lemyezel ve o Ma’bud-u Lâye-
zal’in vücub-u vücudunu ve vahdetini ve kemal-i rububi-
yetini gösterir.

‹flte flu üç cihette, ziyadar büyük bir pencere vahdani-
yete aç›l›r.

Onuncu Pencere
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arif: bilgi sahibi, Allah’› bilmede
ve tan›mada ileri olan.
aflk: fliddetli sevgi; Allah sevgisi.
bürhan: delil.
ciddî: gerçek, mühim, önemli.
cihet: yön.
feyiz: manevî g›da, bereket.
füyuzat: manevî bolluk ve bere-
ketler, inayetler.
hakikat: gerçek.
hakikî: gerçek.
hamd: teflekkür, flükran.
hamit: Cenab-› Hakka hamd ü se-
na eden, Allah’a flükreden.
hâs›l: meydana gelme.
ibadat: ibadetler.
icma: bir konu üzerinde fikir birli-
¤ine varma.
inabe: ifllenilen günahlara tevbe
edip do¤ru yola, hakka yönelme.
irade: dileme, isteme.
kâmil: tam, olgun, mükemmel.
kemal-i rububiyet: Allah’›n bü-
tün varl›klara muhtaç olduklar›
fleyleri vermesi, onlar›, yetifltir-
mesi, uyum içinde idare ve sevk
etmesinin mükemmelli¤i.
keflfiyat: keflifler, Allah’›n bildir-
mesiyle evliyalar›n geçmifl ve ge-
lecekle ilgili bildikleri maddî ve
manevî s›rlar.
Ma’bud-u Ezelî: varl›¤›n›n bafllan-
g›c› olmayan ve ibadete lây›k
olan Allah.
Ma’bud-u Lâyezal: varl›¤› hiçbir
zaman son bulmayan ve ibadete
lây›k tek ‹lâh olan Allah.
Mahbup: bütün varl›klar taraf›n-
dan sevilen Allah.
Mahmut: bütün varl›klar taraf›n-
dan hamd edilen Allah.
makbul: kabul edilmifl olan.
Maksut: bütün varl›klar›n r›zas›na
ermeyi ve cemalini görmeyi arzu-
lad›klar› Allah.
marifet: bilme.
Maruf: her fleyi hakk›yla bilen ve
yaratt›klar› taraf›ndan bilinen Al-
lah.
Mergup: bütün yarat›lm›fllar›n
kendisinin r›zas›n› istedi¤i Allah.
Meflkûr: bütün varl›klar›n kendi-
sine flükretti¤i Allah.
Mevcud-u Lemyezel: varl›¤› ze-
val bulmayan, sürekli var olan Al-
lah.
Mezkûr: her fleyin kendisini zik-
retti¤i, and›¤› Allah.
muhabbet: sevgi.
muhip: seven.
muvahhit: Cenab-› Hakk›n varl›-
¤›na ve birli¤ine inanan, Allah’›
birleyen.
münacat: Allah’a dua etme, yal-
varma.

münip: günahlar› terk edip
Allah’a yönelen, tevbe eden.
mürit: Allah’›n r›zas›na kavufl-
mak isteyen kifli.
müflahedat: gözle görülen
fleyler.
netice: sonuç.
nimet: iyilik, ihsan.
ra¤bet: istek, arzu, meyil.
sad›k: do¤ru.
semeredar: verimli, faydal›.
flakir: flükreden, müteflekkir.
flükür: görülen bir iyili¤e kar-
fl›l›k hoflnutluk, memnunluk

ve minnettarl›k ifade etme,
teflekkür.
taife: gurup, topluluk; tür.
talep: istek, arzu.
tavsif: vas›fland›rma, özellik-
lerini anlatma.
tevatür: sa¤lam bilgi, haber;
yalan söylemelerini akl›n ka-
bullenemeyece¤i bir topluluk
taraf›ndan verilen bilgi.
tevhit: birleme, Allah’›n bir
oldu¤una inanma.
vahdaniyet: Allah’›n birli¤i ve
varl›¤›.

vahdet: birlik.
Vahit: bir olan ve her bir var-
l›kta birli¤i görülen Allah.
vücub-u vahdet: varl›¤› zo-
runlu olan birlik.
vücub-u vücut: varl›¤› gerek-
li olma, olmamas› imkâns›z
olma.
vücut: var olma, var olufl, var-
l›k.
zakir: zikreden, zikredici.
zikir: anma, an›lma.
ziyadar: ziyal›, ›fl›kl›.
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fiu kâinattaki mevcudat›n birbirine teavünü, tecavübü,
tesanüdü gösterir ki, umum mahlûkat bir tek Müreb-
bî’nin terbiyesindedirler, bir tek Müdebbir’in idaresinde-
dirler, bir tek Mutasarr›f’›n taht-› tasarrufundad›rlar, bir
tek Seyyid’in hizmetkârlar›d›rlar.  

Çünkü, zemindeki zîhayatlara levaz›mat-› hayatiyeyi
emr-i Rabbanî ile pifliren güneflten ve takvimcilik eden
kamerden tut, tâ ziya, hava, mâ, g›dan›n zîhayatlar›n im-
dad›na koflmalar›na ve nebatat›n dahi hayvanat›n imda-
d›na koflmalar›na ve hayvanat dahi insanlar›n imdad›na
koflmalar›na, hatta aza-i bedenin birbirinin muavenetine
koflmalar›na ve hatta g›da zerrat›n›n hüceyrat-› bedeni-
yenin imdad›na koflmalar›na kadar cari olan bir düstur-u
teavün ile, camit ve fluursuz olan o mevcudat-› müteavi-
ne, bir kanun-u kerem, bir namus-u flefkat, bir düstur-u
rahmet alt›nda gayet hakîmâne, kerîmâne birbirine yar-
d›m etmek, birbirinin seda-i hacetine cevap vermek, bir-
birini takviye etmek; elbette, bilbedahe, bir tek, yekta
Vahid-i Ehad, Ferd-i Samed, Kadîr-i Mutlak, Alîm-i
Mutlak, Rahîm-i Mutlak, Kerîm-i Mutlak bir Zat-› Vaci-
bü’l-Vücud’un hizmetkârlar› ve memurlar› ve masnular›
olduklar›n› gösterir.

‹flte, ey bîçare müflis felsefî! Bu muazzam pencereye
ne diyorsun? Senin tesadüfün buna kar›flabilir mi?
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hüceyrat-› bedeniye: vücuttaki
hücreler.
imdat: yard›m.
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t ve
flarta tâbi olmaks›z›n her fleye
gücü yeten sonsuz kudret sahibi,
Allah.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kamer: ay.
kanun-u kerem: varl›klara ihti-
yaçlar›n› verme, yard›m etme ka-
nunu.
kerîmâne: lütufkâr ve cömert bir
flekilde.
Kerîm-i Mutlak: s›n›rs›z ikram sa-
hibi olan Allah.
levaz›mat-› hayatiye: hayat için
lüzumlu olan ihtiyaç maddeleri.
mâ: su.
mahlûkat: varl›k, yarat›klar.
masnu: sanatla yap›lm›fl eser.
mevcudat: varl›klar.
mevcudat-› müteavine: birbiriy-
le yard›mlaflan varl›klar.
muavenet: yard›m.
muazzam: çok büyük.
Mutasarr›f: mülkünde diledi¤i gi-
bi tasarruf eden Allah.
Müdebbir: idare eden, ilmiyle her
fleyin sonunu görüp, ona göre
hikmetle ifl yapan Allah.
müflis: iflâs etmifl.
Mürebbî: her fleyi terbiye eden,
e¤iten, yetifltiren Allah.
namus-u flefkat: flefkat kanunu.
nebatat: bitkiler.
nimet: iyilik, ihsan, r›z›k.
Rahîm-i Mutlak: rahmeti her fle-
yi kuflatan, s›n›rs›z ve flefkat sahi-
bi Allah.
r›z›k: yiyecek, içecek fley.
seda-i hacet: ihtiyaç sesi.
Seyyid: bütün kâinat›n efendisi
olan Allah.
fluursuz: bilinçsiz, ak›ls›z.
taht-› tasarruf: idaresi alt›nda.
takviye: kuvvetlendirme, des-
tekleme.
teavün: yard›mlaflma.
tecavüp: karfl›l›kl› cevap verme.
terbiye: besleme, yetifltirme, bü-
yütme.
tesadüf: rast gelme, rastlant›.
tesanüt: dayan›flma.
umum: bütün.
Vahid-i Ehad: bir olan ve birli¤i
her bir fleyde tecelli eden Allah.
yekta: tek, eflsiz.
Zat-› Vacibü’l-Vücud: varl›¤› za-
rurî ve zatî olan, varl›¤› zarurî ve
zatî olan, varl›¤› baflkas›n›n varl›-
¤›na ba¤l› de¤il, kendinden olup
ezelî ve ebedî olan Zat, Allah.
zemin: yer.
zerrat: zerreler, en küçük parça-
lar, atomlar.
zîhayat: hayat sahibi.
ziya: ›fl›k.

Alîm-i Mutlak: sonsuz ve s›-
n›rs›z ilim sahibi olan Allah.
aza-i beden: vücut organlar›.
bîçare: çaresiz.
bilbedahe: apaç›k bir flekilde.
camit: cans›z.
cari: geçerli.
düstur-u rahmet: rahmet
prensibi.

düstur-u teavün: yard›mlafl-
ma kanunu.
emr-i Rabbanî: Allah’›n emri.
felsefî: felsefe ile ilgili, felse-
feye mensup.
Fert-i Samed: bir ve tek olan
ve kendisi hiç bir fleye muh-
taç olmayan, ama her fley
ona muhtaç olan Allah.

gayet: son derece.
g›da: canl›lar› besleyen fley-
ler.
hakîmâne: belirli gayeleri gö-
zeterek, yerli yerinde ve fay-
dal› bir flekilde.
hâl: durum.
hayvanat: hayvanlar.
hizmetkâr: hizmetçi.

1. O Allah ki, gökten bir su indirdi ki, onunla sizin için r›z›k olarak meyveler yetifltirdi. • Birbi-
ri ard›nca dönüp duran günefli ve ay› da sizin hizmetinize verdi. • O, sözünüz ve hâlinizle is-
tedi¤iniz her fleyden size verdi. Allah’›n nimetlerini saymaya kalksan›z, saymakla bitiremez-
siniz. (‹brahim Suresi: 32-34.)



On Birinci Pencere
1 oÜƒo∏o≤rdG tøpÄnªr£nJ $G pôrc pòpH n’nG

Bütün ervah ve kulûbun dalâletten nefl’et eden ›zt›ra-
bat ve keflmekefl ve ›zt›rabattan nefl’et eden manevî
elemlerden kurtulmalar›, bir tek Hâl›k’› tan›makla olur.
Bütün mevcudat› bir tek Sânia vermekle necat buluyor-
lar. Bir tek Allah’›n zikriyle mutmain olurlar.

Çünkü, hadsiz mevcudat bir tek zata verilmezse, Yir-
mi ‹kinci Sözde kat’î ispat edildi¤i gibi, o zaman, her bir
tek fleyi hadsiz esbaba isnat etmek lâz›m gelir ki; o hâl-
de bir tek fleyin vücudu, umum mevcudat kadar müflkül
olur.

Çünkü, Allah’a verse, hadsiz eflyay› bir zata verir. Ona
vermezse, her bir fleyi hadsiz esbaba vermek lâz›m gelir.
O vakit, bir meyve kâinat kadar müflkülât peyda eder,
belki daha ziyade müflkül olur. Çünkü, nas›l bir nefer yüz
muhtelif adam›n idaresine verilse, yüz müflkülât olur ve
yüz nefer, bir zabitin idaresine verilse, bir nefer hükmün-
de kolay olur; öyle de, çok muhtelif esbab›n bir tek fleyin
icad›nda ittifaklar›, yüz derece müflkülâtl› olur. Ve pek
çok eflyan›n icad›, bir tek zata verilse, yüz derece kolay
olur.

‹flte, mahiyet-i insaniyedeki merak ve taleb-i hakikat
cihetinden gelen nihayetsiz ›zt›raptan kurtaracak, yaln›z
tevhid-i Hâl›k ve marifet-i ‹lâhiyedir.

cihet: yön, taraf.
dalâlet: ‹man ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak.
derece: mertebe, kademe.
elem: ac›, keder, s›k›nt›.
ervah: ruhlar, canlar.
esbap: sebepler.
eflya: fleyler, varl›klar.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
Hâl›k: yoktan yaratan Allah.
huzur: rahat.
hükmünde: gibi, yerinde.
›zt›rabat: ›zt›raplar, s›k›nt›lar, ac›-
lar.
›zt›rap: ac›, üzüntü, s›k›nt›.
icat: yoktan var etme, yaratma.
idare: yönetme.
isnat: dayand›rma.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me, kan›tlama.
ittifak: beraber harekete etmek
için sözleflmek anlaflmak.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kat’î: kesin, flüphesiz.
keflmekefl: kar›fl›k olma durumu,
kar›fl›kl›k.
kulûp: kalpler, gönüller.
mahiyet-i insaniye: insan›n ma-
hiyeti, yap›s›.
manevî: maddî olmayan, mana-
ya ait; ruha ait,  içe ait; fikrî, hissî;
görünmeyen.

marifet-i ‹lâhiye: sadece Al-
lah’›n kudretinde olan bilgi.
mevcudat: varl›klar.
muhtelif: çeflitli, farkl›.
mutmain: tatmin olan, içi ra-
hat ve gönlü hofl olan.
müflkül: güç, zor.
müflkülât: güçlükler, zorluk-
lar.
necat: kurtulufl.
nefer: rütbesiz asker, er.

nefl’et eden: kaynaklanan, ç›-
kan, meydana gelen.

nihayetsiz: sonsuz.

peyda: meydana gelmek.

Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.

taleb-i hakikat: hakikati, ger-
çe¤i isteme.

tevhid-i Hâl›k: sadece bir ya-
rat›c›n›n oldu¤una, baflka ya-

rat›c›lar›n olmad›¤›na inan-
mak.
umum: bütün.
vakit: vakit, zaman.
vücut: var olma, varl›k.
zabit: subay.
zat: kifli, flah›s.
zikir: Allah’› hat›rlama, isimle-
rini söyleyerek onu anma.
ziyade: çok.

1. Haberiniz olsun ki, kalpler ancak Allah’›n zikriyle huzura kavuflur. (Ra’d Suresi: 28.)
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Madem küfürde ve flirkte nihayetsiz müflkülât ve ›zt›ra-
bat var; elbette o yol muhaldir, hakikati yoktur. Madem
tevhitte, mevcudat›n yarat›l›fl›ndaki sühulete ve kesrete
ve hüsnüsanat›na muvaf›k olarak, nihayetsiz sühulet ve
kolayl›k var; elbette o yol vaciptir, hakikattir.1

‹flte ey bedbaht ehl-i dalâlet! Bak, dalâlet yolu ne ka-
dar karanl›kl› ve elemli. Ne zorun var ki, oradan gidiyor-
sun? Hem bak, iman ve tevhit yolu ne kadar kolay ve sa-
fal›! Oraya gir, kurtul.

On ‹kinci Pencere
2…'ón¡na nQsónb …/òsdGnh@…sƒ°nùna n≥n∏nN …/òsdnG@'¤rYn’rG n∂u`HnQ nºr°SG píuÑ°nS
s›rr›nca, umum eflyada, hususan zîhayat masnularda,
hikmetli bir kal›ptan ç›km›fl gibi, her fleye bir miktar-›
muntazam ve bir suret hikmetle verildi¤i; ve o suret ve o
miktarda maslahatlar ve faydalar için e¤ri bü¤rü hudut-
lar bulunmas›; hem, müddet-i hayatlar›nda de¤ifltirdikle-
ri suret-i libaslar› ve miktarlar›, yine hikmetlere, masla-
hatlara muvaf›k bir tarzda mukadderat-› hayatiyeden ter-
kip edilen manevî ve muntazam birer suret, birer miktar
bulunmas› bilbedahe gösterir ki; bir Kadîr-i Zülcelâl’in ve
bir Hakîm-i Zülkemal’in kader dairesinde suretleri ve bi-
çimleri tertip edilen ve kudretin destgâh›nda vücutlar› ve-
rilen o hadsiz masnuat, o Zat›n vücub-u vücuduna delâ-
let ve vahdetine ve kemal-i kudretine hadsiz lisan ile fla-
hadet ederler.
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iman: inanma, inanç.
kader: Cenab-› Hakk›n ezelî ilmi
ile, kâinatta olmufl ve olacak bü-
tün fleylerin varl›k ve yoklu¤unu,
geçmifl ve gelece¤ini bilmesi. Al-
lah’›n takdir ve tayin etmesi.
Kadîr-i Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük, haflmet ve kudret sahibi, Al-
lah.
kemal-i kudret: kudretin mü-
kemmelli¤i.
kesret: çokluk.
kudret: güç, kuvvet.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama, inkâr.
lây›k: yak›flan.
lisan: dil.
manevî: maddî olmayan, mana-
ya ait; ruha ait,  içe ait; fikrî, hissî;
görünmeyen.
maslahat: fayda, gaye.
masnu: sanatla yap›lm›fl fleyler.
masnuat: sanatla yap›lm›fl varl›k-
lar.
mevcudat: varl›klar.
miktar-› muntazam: düzenli bir
ölçü, miktar.
muhal: imkâns›z.
mukadderat-› hayatiye: kader
kalemiyle yaz›lm›fl hayat
muntazam: düzenli.
muvaf›k: uygun.
müddet-i hayat: yaflama süresi,
ömür.
müflkülât: güçlükler, zorluklar.
nihayetsiz: sonsuz.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle yaratt›klar›n› ›slah ve
terbiye eden Allah; yaratan, bü-
yüten, terbiye eden.
safa: rahat ve huzurlu olma.
s›rr›nca: …‹lâhî hikmetine göre,
…gerçe¤ine göre.
suret: biçim, flekil.
suret-i libas: elbise flekli, biçimi.
sühulet: kolayl›k.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
flirk: Allah’a ortak koflma.
tarz: biçim, flekil.
tayin: gösterme, s›n›r›n› çizme,
belirtme.
terkip: birleflme, birkaç fleyi bir-
lefltirerek baflka bir varl›k meyda-
na getirme.
tertip: dizme, s›raya koyma.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma.
tevhit: birleme, Allah’›n bir oldu-
¤una inanma, birlik.
umum: bütün.
vacip: zorunlu.
vahdet: birlik.
vücub-u vücut: varl›¤› gerekli ol-
mak, olmamas› imkâns›z olmak.
vücut: beden, varl›k.
Zat: büyüklük ve yücelik sahibi
Allah.
zîhayat: hayat sahibi.

bedbaht: bahts›z, zavall›.
bilbedahe: apaç›k bir flekilde.
dalâlet: ‹man ve ‹slâmiyetten
ayr›lmak.
delâlet: delil olma, iflaret et-
me.
destgâh: tezgâh; kudret, ikti-
dar.
ehl-i dalâlet: sapk›nlar; ‹man

ve ‹slâmiyetten ayr›lanlar.
elem: ac›, keder, s›k›nt›.
gaye: maksat, hedef; netice.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek.
Hakîm-i Zülkemal: kemal sa-
hibi, her fleyi faydal› ve hik-
metli yaratan, Allah.
hikmet: belirli gayelere yö-

nelik, faydal›, yerli yerinde ve
ölçülü olufl.
hudut: s›n›rlar.
hususan: özellikle, hususî
olarak.
hüsnüsanat: sanattaki güzel-
lik.
›zt›rabat: ›zt›raplar, ac›lar, s›-
k›nt›lar.

1. Bkz. ‹sra Suresi: 42; Enbiya Suresi: 21, 99; Sad Suresi: 5.

2. Her fleyden yüce olan Rabbinin ismini tesbih et. • O Rabbin ki, her fleyi yarat›p düzene
koymufltur. • O Rabbin ki, her fleye lây›k bir flekil ve ölçü tayin etmifl ve onu yarat›l›fl gaye-
sine yöneltmifltir. (A’lâ Suresi: 1-3)



Sen kendi cismine ve azalar›na ve onlardaki e¤ri bü¤-

rü yerlerin meyvelerine ve faydalar›na bak, kemal-i hik-

met içinde kemal-i kudreti gör.

On Üçüncü Pencere
1 /√pórªnëpH oíuÑ°nùoj s’pG mAr∆nT røpe r¿pGnh s›rr›nca, her fley lisan-›

mahsusu ile Hâl›k’›n› yâd eder, takdis eder.

Evet, bütün mevcudat›n lisan-› hâl ve kàl ile etti¤i tes-

bihat, bir tek Zat-› Mukaddes’in vücudunu gösteriyor.

Evet f›trat›n flahadeti reddedilmez. Delâlet-i hâl ise, hu-

susan çok cihetlerle gelse, flüphe getirmez.

Bak, hadsiz f›trî flahadeti tazammun eden ve nihayet-

siz tarzlarda lisan-› hâl ile delâlet eden ve mütedahil da-

ireler gibi bir tek merkeze bakan flu mevcudat›n munta-

zam suretleri, her biri birer dildir; ve mevzun hey’etleri,

her biri birer lisan-› flahadettir; ve mükemmel hayatlar›,

her biri birer lisan-› tesbihtir ki, Yirmi Dördüncü Sözde

kat’î ispat edildi¤i gibi, o bütün diller ile pek zahir bir su-

rette tesbihatlar› ve tahiyyatlar› ve bir tek mukaddes za-

ta flahadetleri, ziya günefli gösterdi¤i gibi, bir Zat-› Vaci-

bü’l-Vücud’u gösterir ve kemal-i ulûhiyetine delâlet eder.

aza: organlar.
cihet: yön.
cisim: beden.
delâlet: delil olma, iflaret etme.
delâlet-i hâl: hâlin iflareti, delil ol-
mas›.
f›trat: yarat›l›fl.
f›trî: yarat›l›fltan gelen.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
Hâl›k: yoktan yaratan Allah.
hey’et: flekil, yap›.
hususan: özellikle.
ispat: kan›t.
kat’î: kesin, flüphesiz.
kemal-i hikmet: tam ve mükem-
mel bir hikmet.
kemal-i kudret: kudretin mü-
kemmelli¤i.
kemal-i ulûhiyet: ilâhl›¤›n mü-
kemmelli¤i; ibadete ve itaat edil-
meye lây›k olman›n mükemmel-
li¤i.
lisan-› hâl: hâl dili.
lisan-› kàl: konuflma dili.
lisan-› mahsus: özel dil, kendisi-
ne ait dil.
lisan-› flahadet: flahitlik eden dil.
lisan-› tesbih: Allah’› bütün kusur
ve noksan s›fatlardan uzak tutan,
onu flan›na lây›k ifadelerle anan
dil.
mevcudat: varl›klar.
mevzun: ölçülü.
mukaddes: temiz, yüce, kusur ve
noksanlardan uzak olan.
muntazam: düzenli.
mükemmel: tamamlanm›fl, ku-
sursuz.
mütedahil: birbiri içinde, iç içe.
nihayetsiz: sonsuz.
s›rr›nca: …hakikatinin bildirdi¤ine
göre.

suret: biçim, flekil.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
flüphe: tereddüt, kuflku.
tahiyyat: selâmlar ve dualar.
takdis: kutsama, eksiklikten,
kusurdan, çirkinlikten uzak
ve yüce tutma.
tarz: flekil.
tazammun: içine alma, kap-
sama.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve

noksan s›fatlardan uzak tut-
ma, onu flan›na lây›k ifadeler-
le anma.
tesbihat: Allah’› bütün kusur
ve noksanlardan yüce tutup
Onu flan›na lây›k ifadelerle
anan sözler.
vücut: var olma, varl›k.
yâd: hat›rlama, anma.
zahir: görünen, aç›k.
Zat: büyüklük ve yücelik sa-

hibi Allah.
Zat-› Mukaddes: her türlü
noksanl›k ve çirkinlikten yüce
olan Zat, Allah.
Zat-› Vacibü’l-Vücud: varl›¤›
zarurî ve zatî olan, varl›¤› za-
rurî ve zatî olan, varl›¤› baflka-
s›n›n varl›¤›na ba¤l› de¤il,
kendinden olup ezelî ve ebe-
dî olan Zat, Allah.
ziya: ›fl›k.

1. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp, Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
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On Dördüncü Pencere
2 o¬oæpFBGnõnN ÉnfnóræpY s’pG mAr∆nT røpe r¿pGnh 1@ mAr∆n°T uπoc oäƒoµn∏ne /√pón«pH røne rπob
4 lß«/ØnM mAr∆n°T uπoc '¤nY »uHnQ s¿pG 3@ Én¡pàn«°pUÉnæpH lòpN'G nƒog s’pG másHBGnO røpe Éne
s›rlar›nca, her fley, her fleyinde ve her fle’ninde tek bir

Hâl›k-› Zülcelâl’e muhtaçt›r.

Evet, kâinattaki mevcudata bak›yoruz ve görüyoruz ki,
zaaf-› mutlak içinde bir kuvvet-i mutlaka tezahürat› var ve
acz-i mutlak içinde bir kudret-i mutlakan›n âsâr› görünü-
yor: meselâ, nebatat›n tohumlar›nda ve köklerindeki uk-
de-i hayatiyelerinin intibahlar› zaman›nda gösterdikleri
harika vaziyetleri gibi.

Hem fakr-› mutlak ve kuruluk içinde bir g›nâ-i mutla-
¤›n tezahürat› var: k›fltaki topra¤›n ve a¤açlar›n vaziyet-i
fakirâneleri ve baharda flaflaal› servet ve g›nâlar› gibi.

Hem, cümud-u mutlak içinde bir hayat-› mutlakan›n
tereflfluhat› görünüyor: anas›r-› camidenin zîhayat mad-
delere ink›lâb› gibi.

Hem, bir cehl-i mutlak içinde muhit bir fluurun tezahü-
rat› görünüyor: zerrelerden y›ld›zlara kadar her fleyin,
harekât›nda nizamat-› âleme ve mesalih-i hayata ve me-
talib-i hikmete muvaf›k bir tarzda hareket etmeleri ve flu-
urkârâne vaziyetleri gibi.
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yüklük ve haflmet sahibi olan ve
her fleyi yoktan yaratan Allah.
harekât: hareketler.
harika vaziyet: ola¤anüstü du-
rum.
hayat-› mutlaka: tam ve kesin
bir hayat.
hazine: define.
ink›lâp: de¤iflim, dönüflüm.
intibah: uyan›fl.
kâinat: âlem, evren, varl›klar.
kudret: güç, kuvvet.
kudret-i mutlaka: mutlak kud-
ret, sonsuz ve s›n›rs›z kudret.
kuvvet-i mutlak: s›n›rs›z kuvvet.
mesalih-i hayat: hayata ait fay-
dalar.
metalib-i hikmet: ‹lâhî hikmetin
istekleri, gerekleri.
mevcudat: var olan her fley, var-
l›klar.
muhakkak: flüphesiz, do¤ru, ger-
çek.
muhit: her fleyi kuflatan.
muhtaç: ihtiyac› olan.
muvaf›k: uygun.
mülk: mal.
nebatat: bitkiler.
nizamat-› âlem: âlemdeki dü-
zenler.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle yaratt›klar›n› ›slah ve
terbiye eden Allah; yaratan, bü-
yüten, terbiye eden.
servet: zenginlik, varl›k.
s›rlar›nca: hakikatlerinin bildirdi-
¤ine göre.
flaflaal›: gösteriflli, parlak.
fle’n: hâl, keyfiyet, durum, özellik,
yap›, istidat; ifl; yeni ifl; yeni olan
hâl.
fluur: anlay›fl, bilinç.
fluurkârâne: fluurlu ve bilinçli bir
flekilde.
tarz: flekil.
tasarruf: idare etme, istedi¤i gibi
kullanma.
tereflfluhat: s›z›nt›lar, izler.
tezahürat: görünmeler.
ukde-i hayatiye: hayat dü¤ümü.
vaziyet: durum, hâl.
vaziyet-i fakirâne: fakirce du-
rum.
zaaf-› mutlak: son derece zay›f-
l›k.
zerre: en küçük parça, atom.
zîhayat: hayat sahibi.

acz-i mutlak: sonsuz ve s›n›r-
s›z güçsüzlük.
anas›r-› camide: cans›z ele-
mentler.
âsâr: eserler.

cehl-i mutlak: afl›r› derecede
bilgisizlik tam bir cahillik.
cümud-u mutlak: tam anla-
m›yla cans›zl›k.
fakr-› mutlak: son derece fa-

kirlik, yoksulluk.
g›nâ: zenginlik.
g›nâ-i mutlak: s›n›rs›z zen-
ginlik, varl›k.
Hâl›k-› Zülcelâl: sonsuz bü-

1. De ki: “Her fleyin mülkü ve tasarrufu elinde olan kimdir, biliyorsan›z söyleyin.” (Mü’minun
Suresi: 88.)
2. Hiçbir fley yoktur ki, hazineleri Bizim yan›m›zda olmas›n. (Hicr Suresi: 21.)
3. Hiçbir canl› yoktur ki, Allah onu aln›ndan tutup kudretine boyun e¤dirmifl olmas›n. (Hûd
Suresi: 56.)
4. Muhakkak ki, Rabbim her fleyi hakk›yla koruyucudur ve yap›lan her fleyi kaydeder. (Hûd
Suresi: 56-57.)



‹flte, bu acz içindeki kudret ve zaaf içindeki kuvvet ve
fakr içindeki servet ve g›nâ ve cümut ve cehil içindeki ha-
yat ve fluur, bilbedahe ve bizzarure, bir Kadîr-i Mutlak ve
Kavi-i Mutlak ve Ganî-i Mutlak ve Alîm-i Mutlak ve
Hayy-› Kayyum bir Zat›n vücub-u vücuduna ve vahdeti-
ne karfl› her taraftan pencereler açar; hey’et-i mecmuas›
ile, büyük bir mikyasta, bir cadde-i nuraniyeyi gösterir.

‹flte, ey tabiat batakl›¤›na düflen gafil! E¤er tabiat› b›-
rak›p kudret-i ‹lâhiyeyi tan›mazsan, her bir fleye, hatta
her bir zerreye hadsiz bir kuvvet ve kudret ve nihayetsiz
bir hikmet ve maharet, belki ekser eflyay› görecek, bile-
cek, idare edecek bir iktidar, her fleyde bulundu¤unu ka-
bul etmek lâz›m gelir.

On Beflinci Pencere
1 o¬n≤n∏nN mAr∆nT sπoc nøn°ùrMnG …/òsdnG s›rr›nca, her fleye, o fleyin

kabiliyet-i mahiyetine göre kemal-i mizan ve intizam ile
biçilip hüsnüsanat ile tertip edilip, en k›sa yolda, en gü-
zel bir surette, en hafif bir tarzda, istimalce en kolay bir
flekilde, meselâ kufllar›n elbiselerine ve her vakit tüyleri-
ni kolayca oynatmalar›na ve istimal etmelerine bak.
Hem, israfs›z hikmetli bir tarzda vücut vermek, suret giy-
dirmek, eflya adedince diller ile bir Sâni-i Hakîm’in vü-
cub-u vücuduna flahadet ve bir Kadîr-i Alîm-i Mutlak’a
iflaret ederler.

acz: zay›fl›k.
adet: say›.
Alîm-i Mutlak: sonsuz ve s›n›rs›z
ilim sahibi olan Allah.
bilbedahe: apaç›k bir flekilde.
bizzarure: kesinlikle, zorunlu ola-
rak.
cadde-i nuraniye: nurlu, ayd›nl›k
cadde.
cehil: bilgisizlik.
cümut: cans›zl›k.
ekser: pek çok, birçok.
fakr: fakirlik.
gafil: gerçekleri görmeyen,
önemsemeyen, iyi düflünmeyen.
Ganî-i Mutlak: sonsuz ve s›n›rs›z
zenginlik sahibi ve hiç bir fleye ih-
tiyac› olmayan Allah.
g›nâ: zenginlik.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hayat: dirilik, canl›l›k.
Hayy-› Kayyum: her canl›ya ha-
yat veren ve onlar› ayakta tutan,
Allah.
hey’et-i mecmua: hepsi birden,
tamam›.
hikmet: belirli gayelere yönelik,
faydal› ve yerli yerinde olufl; ilim,
bilgi.
hüsnüsanat: güzel sanat.
idare: yönetme.
iktidar: güç, kudret.
israf: gereksiz ve bofl yere kul-
lanma.
istimal: kullanma.
iflaret: gösterme, bildirme.
kabiliyet-i mahiyet: tabiat›ndaki,
iç yüzdeki kabiliyet, yetenek.
Kadîr-i Alîm-i Mutlak: her fleye
gücü yeten ve her fleyi bilen, s›-
n›rs›z kudret ve ilim sahibi Allah.
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t ve
flarta tâbi olmaks›z›n her fleye
gücü yeten sonsuz kudret sahibi,
Allah.
Kavi-i Mutlak: s›n›rs›z kuvvet sa-
hibi olan Allah.
kemal-i mizan ve intizam: tam
bir düzen ve ölçü.
kudret: güç, kuvvet.
kudret-i ‹lâhiye: Allah’›n kudreti,
Allah’›n kudretiyle yapt›¤› ifller, fi-

iller, tasarruflar.
kuvvet: güç, kudret.
maharet: beceriklilik, ustal›k.
mikyas: ölçü, ölçek.
nihayetsiz: sonsuz.
Sâni-i Hakîm: her fleyi sanat-
la ve hikmetle yaratan Allah.
servet: zenginlik, varl›k.
s›rr›nca: hakikatinin bildirdi-
¤ine göre.
suret: flekil, biçim.

flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
fluur: bilinç, anlay›fl, idrak.
tabiat batakl›¤›: Allah’› inkâr
edenlerin yarat›c› bir güç ola-
rak gördükleri içinde yaflad›-
¤›m›z do¤a ve madde âlemi.
tabiat: do¤a, Allah’› inkâr
edenlerin yarat›c› bir güç ola-
rak gördükleri içinde yaflad›-
¤›m›z do¤a ve madde âlemi.
tarz: biçim, flekil.

tertip: düzenleme.
vahdet: birlik.
vakit: zaman.
vücub-u vücut: varl›¤› gerek-
li olma, olmamas› imkâns›z
olma.
vücut: beden.
zaaf: zay›fl›k.
Zat: büyüklük ve yücelik sa-
hibi Allah.
zerre: en küçük parça, atom.

1. O her fleyi en güzel flekilde yaratt›. (Secde Suresi: 7.)
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On Alt›nc› Pencere
Rûy-i zeminde mevsimbemevsim tazelenen mahlûka-

t›n icat ve tedbirlerindeki intizamat ve tanzimat, bilbeda-
he bir hikmet-i ammeyi gösterir. S›fat mevsufsuz olmad›-
¤›ndan, elbette o hikmet-i amme, bizzarure, bir Hakîm’i
gösterir.

Hem, o perde-i hikmet içinde harika tezyinat, bilbeda-
he, bir inayet-i tammeyi gösterir; ve o inayet-i tamme,
bizzarure, inayetkâr bir Hâl›k-› Kerîm’i gösterir. Ve o
perde-i inayette umuma flamil bir taltifat ve ihsanat, bil-
bedahe, bir rahmet-i vasiay› gösterir. Ve o rahmet-i
vâsia, bizzarure bir Rahman-› Rahîm’i gösterir. Ve o per-
de-i rahmet üstünde dahi, bütün r›zka muhtaç zîhayatla-
r›n lây›k ve mükemmel bir tarzda iafleleri ve erzaklar›, bil-
bedahe, terbiyekârâne bir rezzak›yet ve flefkatkârâne bir
rububiyeti gösterir. Ve o terbiye ve idare, bizzarure bir
Rezzak-› Kerîm’i gösterir.

Evet, zeminin yüzünde kemal-i hikmetle terbiye edilen
ve kemal-i inayetle tezyin edilen ve kemal-i rahmetle tal-
tif edilen ve kemal-i flefkatle iafle edilen bütün mahlûkat,
birer birer bir Sâni-i Hakîm, Kerîm, Rahîm, Rezzak’›n
vücubuna flahadet ve vahdetine iflaret ettikleri gibi; yer-
yüzünün mecmuunda tezahür eden ve umumunda görü-
len ve kas›t ve iradeyi bilbedahe gösteren hikmet-i am-
me; ve hikmeti dahi tazammun eden umum masnuata
flamil inayet-i tamme; ve inayet ve hikmeti tazammun 
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lây›k: yak›flan.
mahlûkat: yarat›lm›fllar, yarat›k-
lar.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
mecmu: bütün, tamam.
mevsimbemevsim: mevsim
mevsim, mevsimden mevsime.
mevsuf: vas›flanm›fl, kendisinde
bir s›fat bulunan.
muhtaç: ihtiyac› olan.
mükemmel: noksans›z, tam, ek-
siksiz.
perde-i hikmet: hikmet perdesi.
perde-i inayet: yard›m perdesi.
perde-i rahmet: rahmet perdesi.
Rahîm: rahmeti her fleyi kuflatan
Allah.
Rahman-› Rahîm: Rahman ve
Rahîm olan Allah; dünya ve ahi-
rette yaratt›klar›na sonsuz rah-
met flefkat ve merhametle mu-
amele eden Allah.
rahmet-i vâsia: genifl rahmet.
Rezzak: bütün varl›klar›n r›z›kla-
r›n› veren ve ihtiyaçlar›n› karfl›la-
yan Allah.
Rezzak-› Kerîm: ikram sahibi
olan r›z›k verici; Cenab-› Hak.
rezzak›yet: r›z›k vericilik.
r›z›k: yiyecek, içecek, g›da, besin.
rububiyet: rabl›k, Allah’›n her za-
man, her yerde, her yaratt›¤›na
muhtaç oldu¤u fleyleri vermesi,
terbiye ve tedbiri, besleyicilik ve
malikiyet durumu.
rûy-i zemin: yeryüzü.
Sâni-i Hakîm: her fleyi belirli ga-
yelere yönelik, faydal›, yerli ye-
rinde ve sanatl› olarak yaratan
Allah.
s›fat: nitelik, vas›f.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
flamil: içine alan, kaplayan.
flefkatkârâne: flefkatli olarak.
taltif: lütuf ve ihsanda bulunma.
taltifat: taltifler, lütuf ve ihsanlar-
da bulunmalar.
tanzimat: düzenlemeler.
tarz: biçim flekil.
tazammun: içine alma, kapsama.
tedbir: idare etme, çekip çevir-
me.
terbiye: besleme, yetifltirme, bü-
yütme.
terbiyekârâne: terbiye edene
yak›fl›r flekilde.
tezahür: görünme.
tezyin: süslemek.
tezyinat: süsler, süslemeler.
umum: bütün, genel, tüm.
vahdet: birlik.
vücup: varl›¤› zorunlu olma.
zemin: yer.
zîhayat: hayat sahibi.

bilbedahe: apaç›k bir flekilde.
bizzarure: kesinlikle, zorunlu
olarak.
erzak: yiyecek, içecekler, be-
sinler, g›dalar.
Hakîm: her fleyi belirli gaye-
leri yönelik, faydal› ve yerli
yerinde yaratan Allah.
Hâl›k-› Kerîm: her fleyi bol ik-
ram ile yaratan Allah.
harika: ola¤anüstü.
hikmet: belirli gayelere yö-
nelik, faydal› ve yerli yerinde
olufl.

hikmet-i amme: her fleyi ku-
flatan hikmet, gaye ve fayda.
iafle: beslemek.
icat: yoktan var etme, yarat-
ma.
ihsanat: ihsanlar, iyilikler, ba-
¤›fllar.
inayet: yard›m.
inayet-i tamme: tam ve ek-
siksiz yard›m.
inayetkâr: yard›m ve iyilik
eden.
intizamat: düzenlemeler, dü-
zenler.

irade: dileme, isteme, tercih.
iflaret: gösterme, bildirme.
kas›t: bilerek yapma; amaç.
kemal-i hikmet: tam ve mü-
kemmel bir hikmet.
kemal-i inayet: mükemmel
bir yard›m.
kemal-i rahmet: flefkat, mer-
hamet ve ihsan›n en mükem-
meli.
kemal-i flefkat: tam ve ek-
siksiz flefkat.
Kerîm: ikram› ve bol olan,
sonsuz cömertlik sahibi Allah.



eden ve umum mevcudat-› arziyeye flamil olan rahmet-i
vâsia; ve rahmet ve hikmet ve inayeti de tazammun
eden umum zîhayata flamil bir surette ve gayet kerîmâ-
ne bir tarzda olan r›z›k ve iafle-i umumiyeyi birden naza-
ra al, bak.

Nas›l ki elvan-› seb’a ziyay› teflkil eder ve yeryüzünü
tenvir eden o ziya, nas›l, flüphesiz, günefli gösterir; öyle
de, o hikmet içindeki inayet ve inayet içindeki rahmet ve
rahmet içindeki iafle-i r›zkî, nihayet derecede Hakîm,
Kerîm, Rahîm, Rezzak bir Vacibü’l-Vücud’un vahdetini
ve kemal-i rububiyetini büyük bir mikyasta yüksek bir de-
recede, parlak bir surette gösterir.

‹flte ey sersem münkir-i gafil! Göz önündeki bu hakî-
mâne, kerîmâne, rahîmâne, rezzakane terbiyeti ve bu
acip ve harika ve mu’cize keyfiyeti ne ile izah edebilirsin?
Senin gibi serseri tesadüfle mi? Ve kalbin gibi kör kuv-
vetle mi? Ve kafan gibi sa¤›r tabiatla m›? Ve senin gibi
âciz, camit, cahil esbapla m›? Yoksa nihayetsiz derecede
mukaddes, münezzeh ve müberra, muallâ ve nihayetsiz
derecede Kadîr, Alîm, Semî, Basîr olan Zat-› Zülcelâl’e
nihayetsiz derecede âciz, cahil, sa¤›r, kör, mümkin, mis-
kin olan tabiat nam›n› verip, nihayetsiz hata ifllemek mi
istersin? Hem, günefl gibi parlak flu hakikati hangi kuv-
vet ile söndürebilirsin, hangi perde-i gaflet alt›nda sakla-
yabilirsin?

acip: hayret veren, flafl›rtan.
âciz: güçsüz.
Alîm: çok bilen, her fleyi hakk›yla
bilen Allah.
Basîr: her fleyi gören Allah.
camit: cans›z.
elvan-› seb’a: yedi renk.
esbap: sebepler.
gayet: son derece, çok.
hakikat: gerçek.
Hakîm: her fleyi belirli gayelere
yönelik, faydal› ve yerli yerinde
yaratan, hikmet sahibi Allah.
hakîmâne: belirli gayelere yöne-
lik, faydal› ve yerli yerinde olacak
flekilde.
harika: ola¤anüstü.
hikmet: belirli gayelere yönelik,
faydal› ve yerli yerinde olufl.
iafle-i r›zkî: r›z›kla besleme.
iafle-i umumiye: bütün yarat›kla-
r› kuflatan besleme, r›z›kland›r-
ma.
inayet: yard›m.
izah: aç›klama.
Kadîr: kudret sahibi olan ve her
fleye gücü yeten Allah.
kemal-i rububiyet: Allah’›n bü-
tün varl›klara muhtaç olduklar›
fleyleri vermesi, onlar›, yetifltir-
mesi, uyum içinde idare ve sevk
etmesinin mükemmelli¤i.
Kerîm: ikram› ve bol olan, sonsuz
cömertlik sahibi Allah.
kerîmâne: cömertçe, yard›m ve
ihsanda bulunarak.
keyfiyet: durum.
mevcudat-› arziye: dünyadaki
varl›klar.
mikyas: ölçü, ölçek.
miskin: zavall›.
muallâ: yüce, yüksek.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
mukaddes: temiz, yüce, kusur ve
noksanlardan uzak olan.
müberra: kusurdan uzak ve ar›n-
m›fl.
mümkin: yarat›lanlar, Allah’›n d›-
fl›ndaki bütün varl›klar.
münezzeh: kusur ve çirkinlikten
uzak, hiçbir fleye ihtiyac› olma-
yan.
münkir-i gafil: gerçekleri görme-
yen, önemsemeyen, iyi düflün-
meyen inkârc›.
nam: ad, isim.
nazar: bak›fl.
nihayet: son.
nihayetsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
perde-i gaflet: gaflet perdesi,
gerçekleri görmeye engel olan
perde, önemsememezlik.
Rahîm: rahmeti her fleyi kuflatan
Allah.
rahîmâne: merhamet ve flefkat
ederek.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,

flefkat gösterme.
rahmet-i vâsia: genifl ve bol
rahmet.
Rezzak: bütün varl›klar›n r›-
z›klar›n› veren ve ihtiyaçlar›n›
karfl›layan Allah.
rezzakane: r›z›k verene yak›-
fl›r bir flekilde.
r›z›k: yiyecek, içecek fley, be-
sin, g›da.
Semî: ifliten, gizliyi ve f›s›lt›y›
bile ifliten, gizli sakl› her fleyi
duyan ve kullar›n›n niyaz›n›
kabul eden Allah

sersem: ak›ls›z.
serseri tesadüf: ak›ls›z rast-
lant›.
suret: flekil, biçim.
flamil: içine alan, kaplayan.
tabiat: do¤a, Allah’› inkâr
edenlerin yarat›c› bir güç ola-
rak gördükleri içinde yaflad›-
¤›m›z do¤a ve madde âlemi.
tarz: biçim, flekil.
tazammun: içine alma, kap-
sama.
tenvir: ayd›nlatma.
terbiye: besleme, büyütme,

yetifltirme.
teflkil: oluflturma.
umum: bütün, genel, tüm.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî
ve zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n
varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-
den olup ezelî ve ebedî olan
Allah.
vahdet: birlik.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük ve haflmet sahibi olan zat,
Allah.
zîhayat: hayat sahibi.
ziya: ›fl›k.
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On Yedinci Pencere
1@ nÚ/æperDƒoªr∏pd mäÉnj'’n p¢VrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG »pa s¿pG

Zeminin yüzünü yaz zaman›nda temafla edip görüyo-
ruz ki, icad-› eflyada müflevvefliyeti iktiza eden ve inti-
zams›zl›¤a sebep olan nihayetsiz sahavet ve bir cûd-u
mutlak, gayet derecede bir insicam ve intizam içinde gö-
rünüyor. ‹flte zemin yüzünü tezyin eden bütün nebatat›
gör.

Hem, mizans›zl›¤› ve kabal›¤› iktiza eden icad-› eflya-
daki sür’at-i mutlaka dahi kemal-i mevzuniyet içinde gö-
rünüyor. ‹flte, zemin yüzünü süslendiren bütün meyvele-
re bak. Hem, ehemmiyetsizli¤i, belki çirkinli¤i iktiza
eden kesret-i mutlaka dahi kemal-i hüsnüsanat içinde
görünüyor. ‹flte yeryüzünü yald›zlayan bütün çiçeklere
bak.

Hem, sanats›zl›¤›, basitli¤i iktiza eden icad-› eflyadaki
sühulet-i mutlaka dahi nihayetsiz derecede sanatkârl›k ve
maharet ve ihtimamkârl›k içinde görünüyor. ‹flte yeryü-
zündeki a¤aç ve nebatat cihazat›n›n sandukçalar› ve
programlar› ve tarihçe-i hayatlar›n›n kutucuklar› hük-
münde olan bütün tohumlara, çekirdeklere dikkatle bak.

Hem, ihtilâf ve ayr›l›¤› iktiza eden uzakl›k ve bu’d-u
mutlak dahi bir ittifak-› mutlak içinde görünüyor. ‹flte bü-
tün aktâr-› zeminde zer’ edilen her nevi hububata bak.
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kemal-i mevzuniyet: mükem-
mel bir ölçü ve denge.
kesret-i mutlaka: s›n›rs›z çokluk.
kudret: güç, kuvvet.
maharet: ustal›k, beceriklilik.
mizan: ölçü, denge.
mizans›zl›k: ölçüsüzlük.
muhakkak: flüphesiz.
mü’min: Allah’a iman eden, ina-
nan.
müflevvefliyet: kar›fl›kl›k.
nebatat: bitkiler.
nev: tür, çeflit.
nihayetsiz: sonsuz.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
flefkat gösterme.
sahavet: cömertlik.
sanat: ustaca ve güzel yap›l›fl.
sandukça: küçük sand›k.
sühulet-i mutlaka: sonsuz ko-
layl›k.
sür’at-i mutlaka: sonsuz ve s›n›r-
s›z çabukluk.
tarihçe-i hayat: hayat›n özeti.
temafla: hofllanarak bakmak,
seyretmek.
tezyin: süslemek.
yald›zlama: süsleme, eflyalar› al-
t›n ve gümüfl rengindeki parlak
maddelerle süsleme.
zemin: yer.
zer’ etme: ekme, dikme.

aktâr-› zemin: yeryüzünün
dört bir köflesi.

bu’d-u mutlak: s›n›rs›z uzak-
l›k.

cihazat: organlar.

cud-u mutlak: s›n›rs›z cö-
mertlik.

delil: bir hükmün ya da fikrin
do¤rulu¤unu kan›tlayan fley.

ehemmiyetsizlik: önemsiz-
lik.
gayet: çok, pek çok.
hububat: tohumlar, taneler.
icad-› eflya: eflyan›n vücuda
getirilmesi, yarat›lmas›.
ihtilâf: farkl›l›k.
ihtimamkârl›k: özenmek,
önem vermek, fazlaca dikkat
etmek.

iktiza: gerekme, gerektirme.
insicam: uygunluk, düzgün-
lük.
intizam: düzen, düzgünlük,
düzenlilik.
iflaret: gösterme, bildirme.
ittifak-› mutlak: s›n›rs›z bir-
liktelik.
kemal-i hüsnüsanat: mü-
kemmel güzel sanat.

1. Muhakkak ki, göklerde ve yerde mü’minler için Allah’›n varl›k ve birli¤ine, kudret ve rah-
metine iflaret eden deliller vard›r. (Casiye Suresi: 3.)



Hem, kar›flmay› ve bulaflmay› iktiza eden kemal-i ihti-
lât, bilâkis kemal-i imtiyaz ve tefrik içinde görünüyor. ‹fl-
te bütün yeralt›na kar›fl›k at›lan ve madde itibar›yla birbi-
rine benzeyen tohumlar›n sümbül vaktinde kemal-i imti-
yazlar›; ve a¤açlara giren muhtelif maddelerin yaprak, çi-
çek ve meyvelere, kemal-i imtiyaz ile tefrikleri; ve mide-
ye giren kar›fl›k g›dalar›n muhtelif aza ve hüceyrata göre
kemal-i imtiyazla ayr›lmalar›na bak, kemal-i hikmet için-
de kemal-i kudreti gör.

Hem, ehemmiyetsizli¤i, k›ymetsizli¤i iktiza eden gayet
derecede mebzuliyet ve nihayet derecede ucuzluk dahi,
yeryüzünde masnuatça, sanatça nihayet derecede k›y-
mettar ve pahal› bir keyfiyette görünüyor. ‹flte o hadsiz
acaib-i sanat içinde, yeryüzünün Rahmanî sofras›nda
yaln›z kudretin flekerlemeleri olan dutlar›n nevilerine
bak, kemal-i rahmeti kemal-i sanat içinde gör.

‹flte, bütün rûy-i zeminde gayet k›ymettarl›k ile bera-
ber hadsiz ucuzluk; ve hadsiz ucuzluk içinde hadsiz ihti-
lât ve kar›fl›kl›k ile beraber hadsiz imtiyaz ve tefrik; ve
hadsiz imtiyaz ve tefrik içinde gayet uzakl›k ile beraber
son derece muvafakat ve benzeyifl; ve son derece benze-
mek içinde gayet derecede sühulet ve kolayl›k ile bera-
ber gayet derecede ihtimamkârâne yap›l›fl; ve gayet de-
recede güzel yap›l›fl içerisinde sür’at-i mutlaka ve çabuk-
lukla beraber gayet derecede mevzun ve mizanl› ve israf-
s›zl›k; ve gayet derecede israfs›zl›k içinde son derece çok-
luk ve kesret ile beraber son derecede hüsnüsanat; ve
son derece hüsnüsanat içinde nihayet derecede sahavet 

acaib-i sanat: Allah’›n insanlar›
flafl›rtan harika sanatlar›.
aza: organlar.
bilâkis: aksine, tersine.
ehemmiyetsizlik: önemsizlik.
gayet: çok, pek çok, son derece.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hüceyrat: hücreler.
hüsnüsanat: sanat güzelli¤i.
ihtilât: kar›fl›kl›k.
ihtimamkârâne: özenerek,
önem vererek, fazlaca, dikkatlice.
iktiza: gerekme, gerektirme.
imtiyaz: farkl›l›k, di¤erlerinden
ayr› olma.
israf: gereksiz ve bofl yere kul-
lanma.
itibar›yla: de¤eriyle.
kemal-i hikmet: tam ve eksiksiz
bir hikmet.
kemal-i ihtilât: tam bir kar›fl›kl›k.
kemal-i imtiyaz: tam bir ayr›lma
ve farkl› olma.
kemal-i kudret: kudretin mü-
kemmelli¤i.
kemal-i rahmet: flefkat, merha-
met ve ihsan›n en mükemmeli.
kemal-i sanat: sanattaki mü-
kemmellik.
kesret: çokluk.
keyfiyet: durum, kalite.
k›ymetsizlik: de¤ersizlik.

k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
k›ymettarl›k: k›ymetlilik, de-
¤erlilik.
kudret: güç, iktidar.
masnuat: sanatla yap›lm›fl
fleyler.
mebzuliyet: bolluk, çokluk.
mevzun: ölçülü, düzgün.
mizan: ölçü, denge.

muhtelif: çeflitli, farkl›.
muvafakat: uygunluk.
nev: tür, çeflit.
nihayet: son.
Rahmanî sofra: bütün varl›k-
lar›n r›z›klar›n›n içinde bulun-
du¤u, rahmet ve merhameti
sonsuz olan Allah taraf›ndan
gönderilen sofra.

rûy-i zemin: yeryüzü.
sanat: ustaca ve güzel yap›l›fl.
sühulet: kolayl›k.
sümbül vakti: baflak ve çiçek
verme zaman›.
sür’at-i mutlaka: sonsuz ve
s›n›rs›z çabukluk.
tefrik: ay›rt etme, ayr› tutma,
birbirinden ay›rma.
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ile beraber intizam-› mutlak, elbette, gündüz ›fl›¤›, ›fl›k gü-
nefli gösterdi¤i gibi, bir Kadîr-i Zülcelâl’in, bir Hakîm-i
Zülkemal’in, bir Rahîm-i Zülcemal’in vücub-u vücuduna
ve kemal-i kudretine ve cemal-i rububiyetine ve vahdani-

yetine ve ehadiyetine flahadet ederler, 
1»'æ°rùo◊r G oABÉnªr°Sn’rG o¬nd

s›rr›n› gösterirler.

fiimdi, ey bîçare cahil, gafil, muannit, muatt›l! Bu ha-
kikat-i uzmay› ne ile tefsir edebilirsin? Bu nihayet dere-
cede mu’cize ve harika keyfiyeti ne ile izah edebilirsin?
Bu hadsiz derecede acip flu sanatlar› neye isnat edebilir-
sin? Bu yeryüzü derecesinde genifl bu pencereye hangi
perde-i gafleti at›p kapatabilirsin? Senin tesadüfün nere-
de, tabiat dedi¤in ve güvendi¤in fluursuz yoldafl›n ve da-
lâlette istinatgâh›n ve arkadafl›n nerede? Bu ifllere tesa-
düfün kar›flmas› yüz derece muhal de¤il mi? Ve flu hari-
ka ifllerin binden birinin tabiata havalesi bin derece mu-
hal olmuyor mu? Yoksa camit, âciz tabiat›n her bir fleyin
içinde, o fleyden yap›lan, eflya adedince manevî makine
ve matbaalar› m› var?

On Sekizinci Pencere
2 ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG päƒoµn∏ne ≈/a Ghoôo¶rænj rºndnhnG

Yirmi ‹kinci Sözde izah edilen flu temsile bak ki: 

Nas›l mükemmel, muntazam, sanatl›, saray gibi bir
eser, bilbedahe muntazam bir fiile delâlet eder. Yani bir 

SÖZLER | 1087 OTUZ ÜÇÜNCÜ SÖZ

mak.
delâlet: delil olma, gösterme.
ehadiyet: birlik. Allah’›n birli¤i.
eser: yap›.
fiil: ifl.
gafil: gerçekleri görmeyen,
önemsemeyen, iyi düflünmeyen.
hadsiz : s›n›rs›z.
hakikat-i uzma: en büyük haki-
kat.
Hakîm-i Zülkemal: her fleyi belir-
li gayelere yönelik, faydal›, yerli
yerinde ve mükemmel yaratan,
kemal sahibi Allah.
harika: ola¤anüstü.
havale: b›rakma; bir ifli baflkas›-
n›n yapt›¤›n› iddia etme.
ifade: anlatma, bildirme.
intizam-› mutlak: tam ve mü-
kemmel düzen.
isnat: dayand›rma.
istinatgâh: dayanak noktas›.
izah: aç›klama.
Kadîr-i Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük, haflmet ve kudret sahibi, Al-
lah.
kemal-i kudret: kudretin mü-
kemmelli¤i.
keyfiyet: durum, vaziyet.
mana: anlam.
manevî: maddî olmayan, mana-
ya ait; ruha ait,  içe ait; fikrî, hissî;
görünmeyen.
matbaa: bas›m evi.
muannit: inatç›.
muatt›l: Allah’a inkâr eden.
mu’cize: bir benzerini yapma ko-
nusunda baflkalar›n› âciz b›rakan
ola¤anüstü fley.
muhal: imkâns›z.
muntazam: düzenli.
mükemmel: her fleyi tam ve ek-
siksiz.
perde-i gaflet: gaflet perdesi,
gerçekleri görmeye engel olan
perde, önemsememezlik.
Rahîm-i Zülcemal: güzellik sahibi
olan ve yaratt›klar›na karfl› son-
suz flefkat ve merhametli olan Al-
lah.
sahavet: cömertlik.
sanat: ustaca ve güzel yap›l›fl.
s›r: gizli hakikat, gerçek.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
fluursuz: ak›ls›z, bilinçsiz.
tabiat: do¤a, Allah’› inkâr edenle-
rin yarat›c› bir güç olarak gördük-
leri içinde yaflad›¤›m›z do¤a ve
madde âlemi.
tefsir: aç›klama, yorum.
temsil: örnek, benzetme.
tesadüf: rastgelme, rastlant›.
vahdaniyet: Allah’›n birli¤i ve
varl›¤›.
vücub-u vücut: varl›¤› gerekli ol-
mak, olmamas› imkâns›z olmak.
yoldafl: yol arkadafl›.

acip: hayret verici, flafl›rt›c›.
âciz: güçsüz.
adet: say›, miktar.
bîçare: çaresiz, zavall›.
bilbedahe: apaç›k bir flekilde.

cahil: bilgisiz.
camit: cans›z.
cemal-i rububiyet: Allah’›n
bütün varl›klara muhtaç ol-
duklar› fleyleri vermesi, onlar›,

yetifltirmesi, uyum içinde ida-
re ve sevk etmesindeki gü-
zellik.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lmak, do¤ru yoldan ayr›l-

1. En güzel isimler Onundur. (Haflir Suresi: 24.)

2. Onlar, göklerin ve yerin ifade etti¤i manalara bakmazlar m›? (A’raf Suresi: 185.)



bina bir dülgerli¤e delâlet eder. Ve mükemmel, munta-
zam bir fiil, bizzarure, mükemmel bir faile ve mahir bir
ustaya, bir dülgere delâlet eder. Ve mükemmel usta ve
dülger ünvanlar›, bilbedahe, mükemmel bir s›fata, yani
sanat melekesine delâlet eder. Ve mükemmel s›fat ve o
mükemmel meleke-i sanat, bilbedahe, mükemmel bir is-
tidad›n vücuduna delâlet eder. Ve mükemmel bir istidat
ise, âlî bir ruh ve yüksek bir zat›n vücuduna delâlet eder.

Öyle de, zeminin yüzünü, belki kâinat› dolduran mü-
teceddit eserler, bilbedahe, gayet derece-i kemalde bulu-
nan ef’ali gösteriyor.

Ve flu nihayet derecedeki intizam ve hikmet dairesin-
deki ef’al, bilbedahe, ünvanlar› ve isimleri mükemmel
olan bir faili gösteriyor. Çünkü, muntazam, hakîmâne fi-
iller failsiz olmad›¤›, kat’iyen malûm.

Ve son derece mükemmel ünvanlar, o failin son dere-
ce kemaldeki s›fatlar›na delâlet eder. Çünkü, fenn-i sarf-
ça, nas›l ism-i fail mastardan yap›l›r; öyle de, ünvanlar›n
ve isimlerin dahi mastarlar› ve menfleleri s›fatlard›r.

Ve son derece-i kemalde s›fatlar, flüphesiz son derece
mükemmel olan fluunat-› zatiyeye delâlet eder.

Ve kabiliyet-i zatiye, tabir edemedi¤imiz o mükemmel
fluun-u zatiye, bihakkalyakîn hadsiz derece-i kemalde
olan bir Zata delâlet eder.

‹flte, bütün âlemdeki âsâr-› sanat ve bütün mahlûkat,
her biri birer eser-i mükemmel oldu¤undan, her biri bir 

âlem: dünya.
âlî ruh: yüce ruh.
âsâr-› sanat: sanat eserleri.
bihakkalyakîn: yaflar gibi tam ve
kesin bilircesine.
bilbedahe: apaç›k bir flekilde.
bina: yap›, ev.
delâlet: delil olma, gösterme.
derece-i kemal: yücelik ve mü-
kemmellik derecesi.
dülger: yap› ustas›, marangoz.
dülgerlik: yap› ustal›¤›, maran-
gozluk.
ef’al: fiiller, ifller.
eser: yap›; sanatl› olarak yarat›lan
varl›k.
eser-i mükemmel: mükemmel
eser.
fail: ifli yapan.
fenn-i sarf: Arapça grameri,
Arapça morfolojisi, flekil bilgisi.
fiil: ifl.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakîmâne: hikmetlice, belirli ga-
yelere yönelik, faydal› ve yerli
yerinde olarak.
hikmet: belirli gayelere yönelik,
faydal› ve yerli yerinde olufl.
intizam: düzgünlük, düzenlilik.
ism-i fail: ifli, fiili yapan, özne.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kabiliyet-i zatiye: zat›ndaki kabi-
liyet, istidat.
kâinat: evren, varl›klar.
kat’iyen: kesinlikle.
kemal: mükemmellik, kusursuz-
luk.
mahir: hünerli, becerikli.
mahlûkat: yarat›lm›fllar, yarat›k-
lar.
malûm: bilinen.
mastar: fiilin as›l kökü.
meleke: bir ifli çok defa tekrarla-
yarak elde edilen el al›flkanl›¤› ve
ustal›k.
meleke-i sanat: sanat becerisi,

bilgisi, al›flkanl›¤›.
menfle: kaynak, kök.
muntazam: düzenli.
mükemmel: her fleyi tam ve
eksiksiz.
müteceddit: yenilenen, taze-
lenen.
sanat: ustaca ve güzel yap-

ma.
s›fat: vas›f, nitelik.
fluunat-› Zatiye: Allah’›n Zat›-
na has iflleri ve emir dairesine
ait kanunlar›, hâl ve keyfiyet-
leri. 
fluun-u Zatiye: Allah’›n Zat›na
has ifl, emir dairesine ait ka-

nun, hâl ve keyfiyeti.
tabir: aç›klama, ifade.
ünvan: ad, isim.
vücut: var olma, varl›k.
Zat: büyük ve yücelik sahibi
olan Allah.
zat: kifli, flah›s.
zemin: yer.
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fiile ve fiil ise isme, isim ise vasfa ve vas›f ise fle’ne ve
fle’n ise zata flahadet ettikleri için, masnuat adedince, bir
tek Sâni-i Zülcelâl’in vücub-u vücuduna flahadet ve eha-
diyetine iflaret ettikleri gibi; hey’et-i mecmuas› ile, silsile-i
mahlûkat kadar kuvvetli bir tarzda, bir mirac-› marifettir,
hiçbir cihette içine flüphe girmeyen müteselsil bir bür-
han-› hakikattir.

fiimdi ey bîçare münkir-i gafil! Silsile-i kâinat kadar
kuvvetli flu bürhan› ne ile k›rabilirsin? fiu masnuat ade-
dince hakikatin flua›n› gösteren hadsiz delikli ve kafesli
flu pencereyi ne ile kapatabilirsin, hangi perde-i gafleti
üstüne çekebilirsin?

On Dokuzuncu Pencere
mAr∆nT røpe r¿pGnh søp¡«/a rønenh o¢VrQn’rGnh o™rÑ°sùdG oäGnƒ'ªs°ùdG o¬nd oíuÑ°nùoJ

1 /√pórªnëpH oíuÑ°nùoj s’pG s›rr›nca, Sâni-i Zülcelâl, semavat›n ecra-

m›na o kadar hikmetler, manalar takm›fl ki, güya celâl ve
cemalini ifade etmek için semavat› günefller, aylar, y›ld›z-
lar kelimeleriyle süslendirdi¤i gibi, cevv-i semada dahi
olan mevcudata öyle hikmetler ve manalar ve maksatlar
takm›fl ki, güya o cevv-i semay› berkler, flimflekler, ra’d-
lar, katreler kelimeleriyle intak ediyor ve kemal-i hikmet
ve cemal-i rahmetini ders veriyor. Ve nas›l zemin kafas›-
n› hayvanat ve nebatat denilen manidar kelimeleriyle
söylefltirip kemalât-› sanat›n› kâinata gösteriyor.
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¤u.
cihet: yön, taraf.
ecram: gök cisimleri.
ehadiyet: birlik. Allah’›n her bir
fleyde birli¤ini göstermesi.
fiil: ifl, olufl.
güya: sanki.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek.
hayvanat: hayvanlar.
hey’et-i mecmua: hepsi birden,
tamam›.
hikmet: gaye, fayda, her fleyin
anlaml› ve yerli yerinde oluflu.
ifade: anlatma, bildirme.
intak: konuflturma.
ism: isim, ad.
iflaret: gösterme, bildirme.
kâinat: bütün âlemler, tüm var-
l›klar.
katre: damla.
kemalât-› sanat: sanattaki mü-
kemmellikler.
kemal-i hikmet: kusursuz ve
mükemmel hikmet.
maksat: gaye, amaç.
mana: anlam.
manidar: manal›, anlaml›.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
mevcudat: varl›klar.
mirac-› marifet: Allah’› isim ve s›-
fatlar›yla tan›y›p bilme gibi yüce
bir makama ç›kmaya vas›ta olan
manevî merdiven.
münkir-i gafil: gerçekleri görme-
yen, önemsemeyen, iyi düflün-
meyen inkârc›.
müteselsil: zincir gibi birbirine
ba¤l›.
nebatat: bitkiler.
perde-i gaflet: gaflet perdesi,
gerçekleri görmeye engel olan
perde, önemsememezlik.
ra’d: gök gürültüsü.
Sâni-i Zülcelâl: her fleyi sanatla
yaratan, sonsuz büyüklük sahibi
Allah.
semavat: semalar, gökler.
silsile-i kâinat: kâinattaki varl›k-
lar zinciri.
silsile-i mahlûkat: yarat›klar zin-
ciri.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
fle’n: hâl, keyfiyet, durum, özellik,
yap›, istidat; ifl; yeni ifl; yeni olan
hâl.
flüphe: kuflku.
tarz: biçim, flekil.
vas›f: özellik.
vücub-u vücut: varl›¤› gerekli ol-
ma, olmamas› imkâns›z olma.
zemin: yer.

adet: say›, miktar.
berk: flimflek.
bîçare: zavall›, çaresiz.
bürhan: delil, ispat.

bürhan-› hakikat: hakikat
delili.
celâl: büyüklük, azamet, ulu-
luk.

cemal: güzellik.
cemal-i rahmet: rahmetin
güzelli¤i.
cevv-i sema: gökyüzü bofllu-

1. Yedi gökle yer ve onlar›n içindekiler Onu tesbih eder. Hiçbir fley yoktur ki Onu övüp, Onu
tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)



Öyle de, o kafan›n birer kelimesi olan nebatlar› ve
a¤açlar› dahi yapraklar, çiçekler, meyveler kelimeleriyle
intak edip, yine kemal-i sanat›n› ve cemal-i rahmetini
ilân ediyor; ve birer kelime olan çiçekleri ve meyveleri
dahi, tohumcuklar kelimeleriyle konuflturup, dekaik-› sa-
nat›n› ve kemal-i rububiyetini ehl-i fluura talim ediyor.

‹flte, bu hadsiz kelimat-› tesbihiye içinde, yaln›z tek bir
sümbül ve tek bir çiçe¤in tarz-› ifadesine kulak verip din-
leyece¤iz; nas›l flahadet eder, bilece¤iz.

Evet, her bir nebat, her bir a¤aç pek çok lisan ile Sâ-
ni’lerini öyle gösteriyorlar ki, ehl-i dikkati hayretlerde b›-
rak›r ve bakanlara “Sübhanallah! Ne kadar güzel flaha-
det ediyor” dedirtirler.

Evet, her bir nebat›n çiçek açmas› zaman›nda ve süm-
bül vermesi an›nda tebessümkârâne manevî tekellümleri
hengâm›ndaki tesbihleri, kendileri gibi güzel ve zahirdir.

Çünkü, her bir çiçe¤in güzel a¤z› ile ve muntazam
sümbülün lisan›yla ve mevzun tohumlar›n ve muntazam
habbelerin kelimat›yla hikmeti gösteren o nizam, bilmü-
flahede, ilmi gösteren bir mizan içindedir.

Ve o mizan ise, maharet-i sanat› gösteren bir nakfl-›
sanat içindedir.

Ve o nakfl-› sanat, lütuf ve keremi gösteren bir ziynet
içindedir.

Ve o ziynet dahi, rahmet ve ihsan› gösteren lâtif koku-
lar içindedir.

bilmüflahede: gözle görüldü¤ü
gibi
cemal-i rahmet: rahmetin güzel-
li¤i.
dekaik-› sanat: sanat›n incelikle-
ri.
ehl-i dikkat: dikkat sahipleri.
ehl-i fluur: fluur sahipleri, bilinçli
varl›klar.
habbe: tane, tohum.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hayret: flaflk›nl›k.
hengâm: zaman, an.
hikmet: belirli gayelere yönelik,
faydal›, anlaml› ve yerli yerinde
olufl.
ihsan: iyilik etme, ikram etme.
ilân: duyurma, bildirme.
ilim: bilgi.
intak etmek: konuflturmak.
kelimat: kelimeler.
kelimat-› tesbihiye: Allah’› bütün
kusur ve noksan s›fatlardan uzak
tutan, onu flan›na lây›k ifadelerle
anan kelimeler.
kemal-i rububiyet: Allah’›n bü-
tün varl›klara muhtaç olduklar›
fleyleri vermesi, onlar›, yetifltir-
mesi, uyum içinde idare ve sevk
etmesinin mükemmelli¤i.
kemal-i sanat: sanat›n mükem-
melli¤i.
kerem: cömertlik, ikram.
lâtif: hofl, güzel.
lisan: dil.
lütuf: iyilik, ihsan.
maharet-i sanat: sanattaki usta-
l›k.
manevî: maddî olmayan, mana-
ya ait; ruha ait,  içe ait; fikrî, hissî;
görünmeyen. 
mevzun: ölçülü.
mizan: ölçü, denge.
muntazam: düzgün, düzenli.
nakfl-› sanat: sanatl› nak›fl, iflle-
me.
nebat: bitki.
nizam: düzen; ölçüler.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
flefkat gösterme.
Sâni’: her fleyi sanatl› olarak yara-

tan Allah.

Sübhanallah: Allah’› her türlü
eksiklikten, ay›p ve kusurlar-
dan, her çeflit noksan s›fatlar-
dan tenzih eder, bütün mü-
kemmel s›fatlarla muttas›f ol-
du¤unu kabul ederim mana-
s›na gelen zikir ve tesbih sö-

zü.
sümbül: baflak, bir çiçek cinsi.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
talim: ö¤retme.
tarz-› ifade: ifade tarz›, anla-
t›m flekli.
tebessümkârâne: gülümser-
cesine.

tekellüm: söyleme, konufl-
ma.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tut-
ma, onu flan›na lây›k ifadeler-
le anma.
zahir: görünen.
ziynet: süs.
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Ve birbiri içinde bulunan flu manidar keyfiyetler, öyle
bir lisan-› flahadettir ki; hem Sâni-i Zülcemal’ini esmas›y-
la tarif eder, hem evsaf›yla tavsif eder, hem cilve-i esma-
s›n› tefsir eder, hem teveddüt ve tearrüfünü, yani sevdi-
rilmesini ve tan›tt›r›lmas›n› ifade eder.

‹flte, bir tek çiçekten böyle bir flahadet iflitsen; acaba
zemin yüzündeki Rabbanî ba¤larda umum çiçekleri din-
leyebilsen, ne derece yüksek bir kuvvetle Sâni-i Zülce-
lâl’in vücub-u vücudunu ve vahdetini ilân ettiklerini iflit-
sen, hiç flüphen ve vesvesen ve gafletin kalabilir mi?
E¤er kalsa, sana insan ve zîfluur denilebilir mi?

Gel, flimdi bir a¤aca dikkatle bak. ‹flte, bahar mevsi-
minde yapraklar›n muntazaman ç›kmas›, çiçeklerin mev-
zunen aç›lmas›, meyvelerin hikmetle, rahmetle büyüme-
si ve dallar›n ellerinde, masum çocuklar gibi, nesimin es-
mesiyle oynamas› içindeki lâtif a¤z›n› gör.

Nas›l bir dest-i keremle yeflillenen yapraklar›n dili ile
ve bir nefle-i lütufla tebessüm eden çiçeklerin lisan›yla ve
bir cilve-i rahmetle gülen meyvelerin kelimat› ile ifade
edilen hikmetli nizam içindeki adlli mizan; ve adli göste-
ren mizan içinde bulunan dikkatli sanatlar, nak›fllar; ve
maharetli nak›fllar ve ziynetler içinde rahmet ve ihsan›
gösteren ayr› ayr› tatl› tatmaklar; ve ayr› ayr› güzel koku-
lar ve hofl tatmaklar içinde birer mu’cize-i kudret olan to-
humlar ve çekirdekler, gayet zahir bir surette, bir Sâni-i
Hakîm, Kerîm, Rahîm, Muhsin, Mün’im, Mücemmil, 
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olan anlam›nda Allah’›n bir ismi.
keyfiyet: nitelik, özellik.
lâtif: hofl, güzel.
lisan: dil.
lisan-› flahadet: flahitlik eden dil.
maharet: ustal›k, beceriklilik.
manidar: manal›.
masum: günahs›z.
mevzunen: ölçülü olarak.
mizan: ölçü, denge.
mu’cize-i kudret: Cenab-› Hakk›n
kudretinin mu’cizesi.
Muhsin: ihsan eden, iyilik yapan
Allah.
muntazaman: düzenli olarak.
Mücemmil: her fleyi güzel bir fle-
kilde yaratan Allah.
Mün’im: nimet veren, nimetlen-
diren Allah.
nak›fl: süs, iflleme.
nesim: hafif lâtif rüzgâr.
nefl’e-i lütuf: lütuf ve ikramdan
kaynaklanan sevinç.
nizam: düzgünlük.
Rabbanî: Rab olan Allah’a ait.
Rahîm: çok merhamet eden,
esirgeyen, koruyan Allah.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
flefkat gösterme.
sanat: bir fleyi yapmada gösteri-
len ustal›k.
Sâni-i Hakîm: her fleyi sanatla ve
hikmetle yaratan Allah.
Sâni-i Zülcelâl: her fleyi sanatl›
bir flekilde yaratan, sonsuz hafl-
met ve yücelik sahibi Allah.
Sâni-i Zülcemal: sonsuz güzellik
sahibi ve her fleyi sanatla yapan
Allah.
suret: biçim, flekil.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
flüphe: kuflku.
tarif: anlatma, tan›tma.
tavsif: vas›fland›rma, özelliklerini
anlatma.
tearrüf: kendini tan›tma.
tebessüm: gülümseme.
tefsir: aç›klama.
teveddüt: kendini sevdirme.
umum: bütün.
vahdet: birlik.
vesvese: flüphe, sinsi düflünce.
vücub-u vücut: varl›¤› gerekli ol-
mak, olmamas› imkâns›z olmak.
zahir: görünen.
zemin: yer.
zîfluur: fluur sahibi, bilinçli.
ziynet: süs.

adil: adaletli.
adl: adalet.
cilve-i esma: Allah’›n isimleri-
nin tecellileri, görünmeleri.
cilve-i rahmet: Cenab-› Hak-
k›n merhamet, flefkat ve lüt-
funun görüntüsü.
dest-i kerem: cömertlik eli.

esma: adlar, isimler.
evsaf: vas›flar, nitelikler, özel-
likler.
gaflet: gerçekleri görmeme,
önemsememe, iyi düflünme-
me tavr›.
gayet: çok, pek çok.
hikmet: belirli gayelere yö-

nelik, faydal›, anlaml› ve yerli
yerinde olufl.
ifade: anlatma, bildirme.
ihsan: iyilik etme, ikram et-
me.
ilân: herkese duyurma.
kelimat: kelimeler.
Kerîm: ikram ve ihsan› bol



Mufadd›l’›n vücub-u vücudunu ve vahdetini ve cemal-i
rahmetini ve kemal-i rububiyetini gösterir.

‹flte e¤er bütün rûy-i zemindeki a¤açlar›n lisan-› hâlle-

rini birden dinleyebilsen,
1¢pVrQn’rG≈pa Énenh päGnƒ'ªs°ùdG≈pa Éne ! oíuÑ°nùoj

hazinesinde ne kadar güzel cevherler bulundu¤unu göre-
ceksin, anlayacaks›n.

‹flte ey nankörlük içinde kendini bafl›bofl zanneden
bedbaht gafil! Bu derece hadsiz lisanlarla kendini sana
tan›tt›ran ve bildiren ve sevdiren bir Kerîm-i Zülcemal ta-
n›mak istenilmezse, bu lisanlar› susturmal›. Madem ki,
susturulmaz; dinlemeli. Gafletle kula¤›n› kapasan, kurtu-
lamazs›n. Çünkü, sen kula¤›n› kapamakla, kâinat sükût
etmez, mevcudat susmaz, vahdaniyet flahitleri seslerini
kesmezler; elbette seni mahkûm ederler.

Yirminci Pencere(HAfi‹YE)

ÉnfnóræpY s’pG mAr∆nT røpe r¿pGnh 2@ mAr∆nT uπoc oäƒoµn∏ne /√pón«pH …/òsdG n¿ÉnërÑ°oùna
ÉnærdnõrfnÉna nípbGnƒnd nìÉnjuôdG Énær∏°nSrQnGnh@mΩƒo∏r©ne mQnón≤pH s’pG =o¬od uõnæof Énenh o¬oæpFBGnõnN

3@ nÚ/fpRÉnîpH o¬nd rºoàrfnG BÉnenh o√ƒoªocÉnær«n≤°rSnÉna kABÉne pABÉnª°sùdG nøpe ÉnærdnõrfnÉna

Arabî: Arapçaya ait.
bedbaht: baht› kara, zavall›.
cemal-i rahmet: rahmetin güzel-
li¤i.
cevher: de¤erli fleyler.
gafil: gerçekleri görmeyen,
önemsemeyen, iyi düflünmeyen.
gaflet: gerçekleri görmeme,
önemsememe, iyi düflünmeme
tavr›.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek.
hafliye: dipnot, aç›klay›c› not.
hazine: k›ymetli fleylerin bulun-
du¤u sa¤lam yer; ayetteki genifl
manalar.
kâinat: bütün âlemler, tüm var-
l›klar.
kemal-i rububiyet: Allah’›n bü-
tün varl›klara muhtaç olduklar›
fleyleri vermesi, onlar›, yetifltir-
mesi, uyum içinde idare ve sevk
etmesinin mükemmelli¤i.
Kerîm-i Zülcemal: sonsuz güzel-
lik, ikram ve cömertlik sahibi Al-
lah.
lisan: dil.
lisan-› hâl: hâl dili.
mahkûm: aleyhinde hüküm ve-
rilmifl olan.
mevcudat: mahlûklar, yarat›lm›fl

fleylerin tamam›, kâinat.
Mufadd›l: diledi¤ine üstünlük
veren, lütufta bulunan Allah.
rûy-i zemin: yeryüzü.
suret: tarz, flekil.
sükût: susma.
flahit: flahit, tan›k, delil.

tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tut-
ma, onu flan›na lây›k ifadeler-
le anma.
vahdaniyet: Allah’›n birli¤i ve
varl›¤›.
vahdet: birlik.

vücub-u vücut: varl›¤› gerek-
li olmak, olmamas› imkâns›z
olmak.

vücup: zorunlu olma.

vücut: var olma.

zaman: vakit.

1. Göklerde ne var, yerde ne varsa, Allah’› tesbih eder. (Cuma Suresi: 1.)

2. fian› ne yücedir Onun ki, her fleyin hüküm ve tasarrufu elindedir. (Yâsin Suresi: 83.)

3. Hiçbir fley yoktur ki, hazineleri Bizim yan›m›zda olmas›n. Her fleyi Biz belli bir miktar ile in-
diririz. (Hicr Suresi: 21.) • Rüzgârlar› da Biz afl›lay›c› olarak gönderdik, sonra gökten bir su in-
dirip onunla sizi sulad›k. Yoksa o suyu hazinesinde saklayan siz de¤ilsiniz. (Hicr Suresi: 22.)
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HAfi‹YE: fiu Yirminci Pencerenin hakikati bir zaman Arabî bir surette
flöyle kalbe gelmiflti:

n∂pØ«/XrƒnJ n∂pØj/örünJ røpe pQÉn°ürYn’rG oêtƒnªnJ @ n∑pÒ/¡r°ûnJ n∑pôj/ƒrænJ røpe pABÉn«u°†dG oCÓorÄn∏nJ
æ



Nas›l cüz’iyat ve neticelerde ve teferruatta kemal-i hik-
met ve cemal-i sanat görünüyor; öyle de, tesadüfî ve ka-
r›fl›k tevehhüm edilen küllî unsurlar›n, büyük mahlûkat›n
zahiren kar›fl›k vaziyetleri dahi bir hikmet ve sanat ile va-
ziyetler al›yorlar. ‹flte, ziyan›n parlamas›, sair hikmetli hi-
demat›n›n delâletiyle, yeryüzünde masnuat-› ‹lâhiyeyi
izn-i Rabbanî ile teflhir ve ilân etmektir. Demek, bir Sâ-
ni-i Hakîm taraf›ndan, ziya istihdam ediliyor; çarfl›-y›
âlem sergilerindeki antika sanatlar›n› onun ile irae edi-
yor.

fiimdi, rüzgârlara bak ki; sair hakîmâne, kerîmâne fay-
dalar›n›n ve vazifelerinin flahadetiyle, gayet mühim ve
kesretli vazifelere kofluyorlar. Demek, o dalgalanmak bir
Sâni-i Hakîm taraf›ndan bir tavziftir, bir tasriftir, bir kul-
lanmakt›r. Dalgalanmalar› ise, emr-i Rabbanînin çabuk
yerine getirilmesine sür’atle çal›flmakt›r.

fiimdi, bak çeflmelere, çaylara, ›rmaklara; yerden,
da¤lardan kaynamalar› tesadüfî de¤ildir. Çünkü, onlara 
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bürhan: delil.
cemal-i sanat: sanat güzelli¤i.
cüz’iyat: ufak tefek fleyler,
önemsiz, de¤ersiz fleyler; tek
maddeden meydana gelenler,
bütüne ait olmay›p özel olanlar.
çarfl›-y› âlem: âlem çarfl›s›.
delâlet: delil olma, gösterme.
emr-i Rabbanî: Allah’›n emri.
hakîmâne: hikmetlice, belirli ga-
yelere yönelik, faydal›, anlaml› ve
yerli yerinde olarak.
hidemat: hizmetler, vazifeler.
hikmet: belirli gayelere yönelik,
faydal›, anlaml› ve yerli yerinde
olufl.
ihsan: iyilik etme, ikram, ba¤›fl.
irae: gösterme.
istihdam: çal›flt›rma, hizmet ettir-
me.
izn-i Rabbanî: Allah’›n izni.
kemal-i hikmet: tam, eksiksiz,
flaflmaz bir hikmet.
kerîmâne: ikram ederek ve cö-
mertçe.
kesretli: çok.
küllî unsurlar: her tarafta bulu-
nan, her tarafa yay›lm›fl olan
maddeler ve varl›klar; elementler.
masnuat-› ‹lâhiye: Allah taraf›n-
dan sanatla yarat›lan varl›klar.
münezzeh: kusur ve çirkinlikten
uzak, hiçbir fleye ihtiyac› olma-
yan.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
flefkat gösterme.
saltanat: hükümdarl›k, hâkimi-
yet.
Sâni-i Hakîm: her fleyi sanatla ve
hikmetle yaratan Allah.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
flan: nam, flöhret, ün.
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
karfl›l›ks›z sevme.
takdim: arz etme, sunma.
takdir: de¤er biçme; bir fley için
ölçü, miktar, s›n›r belirleme.
tasarruf: idare etme, istedi¤i gibi
kullanma.
tasrif: istedi¤i flekilde kullanma
ve idare etme.
tasvir: flekil ve suret verme.
tavzif: görevlendirme.
tedbir: çekip çevirme, idare et-
me.
teferruat: ayr›nt›lar.
tesadüfî: tesadüf olarak, rastgele.
teflhir: sergileme.
tevehhüm: sanma, zannetme.
zahiren: görünüflte.
ziya: ›fl›k.

1. Ifl›¤›n par›ldamas› Senin nurland›rman ve mahlûkat› göstermek istemen iledir. • Rüzgârla-
r›n dalgalanmas› senin estirmen ve görevlendirmen iledir.

Sen her türlü noksan s›fattan münezzehsin; Senin saltanat›n ne büyüktür! • Nehirlerin yer-
den kaynamas› Senin onlar› depolaman ve insanlara musahhar k›lman iledir.

K›ymetli tafllar›n süslenmesi Senin tedbirin ve tasvirin iledir. • Sen her türlü noksan s›fattan
münezzehsin; Senin hikmetin ne güzeldir!

Çiçeklerin gülümsemesi Senin süslemen ve güzellefltirmen iledir. • Meyvelerin süslenip ken-
dilerini bize takdim etmeleri Senin ihsan ve ikram›n iledir.

Sen her türlü noksan s›fattan münezzehsin; Senin sanat›n ne güzeldir! • Kufllar›n ahenkle c›-
v›ldaflmalar› Senin konuflturman ve onlar› birbirlerine karfl› flefkatli k›lman iledir.

Ya¤murlar›n serpifltirmesi Senin ya¤d›rman ve ihsan›n iledir. • Sen her türlü noksan s›fattan
münezzehsin. Senin rahmetin ne genifltir!

Aylar›n hareket etmesi Senin tak-
dirin ve tedbirin, döndürmen, ay-
d›nlatman iledir. • Sen her türlü
noksan s›fatlardan münezzehsin;
Senin bürhan›n ne nurludur, Se-
nin saltanat›n ne aç›kt›r.

n∑pÒ/îr°ùnJ n∑pÒ/NrónJ røpe pQÉn¡rfn’rG oôténØnJ @ n∂nfÉn£r∏o°S nºn¶rYnG BÉne n∂nfÉnërÑ°oS
n∂nànªrµpM n´nórHnG BÉne n∂nfÉnërÑ°oS @ n∑pôj/ƒr°ünJ n∑pÒ/HrónJ røpe pQÉnérMn’rG oøt`jnõnJ
n∂peGnôrcpG n∂peÉn©rfpG røpe pQÉnªrKn’rG oêtônÑnJ @ n∂pæ«°/ùrënJ n∂pæ«`/jrõnJ røpe pQÉngrRn’rG oºt°ùnÑnJ
n∂pbÉnarQpG n∂pbÉn£rfpG røpe pQÉn«rWn’rG o™tén°ùnJ @ n∂nàn©ræ°nU nøn°ùrMnG BÉne n∂nfÉnërÑ°oS
n∂nànªrMnQ n™n°SrhnG BÉne n∂nfÉnërÑo°S @ n∂pdÉn°†rapG n∂pdGnõrfpG røpe pQÉn£ren’rG oêtõn¡nJ

@ n∑pôj/ƒrænJ n∑pôj/hrónJ n∑pÒ/HrónJ n∑pôj/ór≤nJ røpepQÉnªrbn’rG o∑ tônënJ
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terettüp eden âsâr-› rahmet olan faydalar›n ve semerele-
rin flahadetiyle ve da¤larda bir mizan-› hacetle iddiharla-
r›n›n ifadesiyle ve bir mizan-› hikmetle gönderilmelerinin
delâletiyle gösteriliyor ki, bir Rabb-i Hakîm’in teshiriyle
ve iddihar›ylad›r. Ve kaynamalar› ise, Onun emrine he-
yecanla imtisal etmeleridir.

fiimdi, yerdeki bütün tafllar›n ve cevahirlerin ve ma-
denlerin enva›na bak. Bunlar›n tezyinatlar› ve menfaatli
hasiyetleri bir Sâni-i Hakîm’in tezyini ile, tertibi ile, tedbi-
ri ile, tasviri ile oldu¤unu onlara müteallik hakîmâne fay-
dalar› ve mesalih-i hayatiye ve levaz›mat-› insaniye ve ha-
cat-› hayvaniyeye muvaf›k bir tarzda ihzarlar› gösteriyor.

fiimdi, çiçeklere, meyvelere bak. Bunlar›n gülümse-
meleri ve tatlar› ve güzellikleri ve nak›fllar› ve koku ver-
meleri bir Sâni-i Kerîm’in, bir Mün’im-i Rahîm’in sofra-
s›nda birer tarife, birer davetname hükmünde olarak
muhtelif renk ve koku ve tatlarla her nev’e ayr› ayr› tari-
fe ve davetname olarak verilmifltir.

fiimdi, kufllara bak. Onlar›n söyleflmeleri ve c›v›ldafl-
malar›, bir Sâni-i Hakîm’in intak ve söyletmesi oldu¤una
delil-i kat’î ise, hayret verir bir tarzda birbirine o seslerle
müdavele-i hissiyat ve ifade-i maksat etmeleridir.

fiimdi, bulutlara bak. Ya¤murun fl›p›lt›lar› manas›z bir
ses olmad›¤›na ve flimflek ile gök gürlemesi bofl bir gürül-
tü olmad›¤›na kat’î delil ise; hâlî bir bofllukta o acayibi icat
etmek ve onlardan âb-› hayat hükmündeki damlalar› sa¤-
mak ve zemin yüzündeki muhtaç ve müfltak zîhayatlara
emzirmek gösteriyor ki, o fl›r›lt›, o gürültü gayet manidar 

âb-› hayat: içene ebedî hayat
verdi¤ine inan›lan efsanevî su.
acayip: flafl›rt›c› ve hayret verici
fleyler.
âsâr-› rahmet: rahmet eserleri.
cevahir: de¤erli tafllar.
davetname: davetiye.
delâlet: delil olma, gösterme.
delil: bir hükmün ya da fikrin
do¤rulu¤unu kan›tlayan fley.
delil-i kat’î: kesin delil.
enva: çeflitler, türler.
gayet: çok, pek çok.
hacat-› hayvaniye: hayvana ait
ihtiyaçlar.
hakîmâne: hikmetlice, belirli ga-
yelere yönelik, faydal›, anlaml› ve
yerli yerinde olarak.
hâlî: tenha, bofl, ›ss›z.
hasiyet: özellik.
hayret: flafl›rt›c›.
hükmünde: gibi, yerinde olan.
icat: yoktan var etme, yaratma.
iddihar: biriktirilme, depolanma.
ifade: anlatma, bildirme.
ifade-i maksat: maksad›, gayeyi
anlatma; iste¤ini bildirme.
ihzar: haz›rlanma.
imtisal: uyma, sar›lma.
intak: konuflturma.
kat’î: kesin, flüphesiz.
levaz›mat-› insaniye: insan›n ha-
yat›n› devam ettirmesi için ge-
rekli olan ihtiyaç maddeleri.
mana: anlam.
manidar: anlaml›.
menfaat: fayda.
mesalih-i hayatiye: hayat için
faydal› fleyler.

mizan-› hacet: ihtiyaç terazi-
si, ölçüsü.
mizan-› hikmet: hikmet tera-
zisi, ölçüsü.
muhtaç: ihtiyac› olan.
muhtelif: çeflitli.
muvaf›k: uygun.
müdavele-i hissiyat: duygu
al›fl verifli.
Mün’im-i Rahîm: nimetlerin
hakikî sahibi olan merhamet
sahibi Allah.
müfltak: çok istekli ve arzulu.
müteallik: alâkal›, ilgili, ait.

nak›fl: süs, iflleme; flekil.
nev’: çeflit, tür.
Rabb-i Hakîm: hikmet sahibi
Rab, Allah; belirli gayeleri gö-
zeterek, faydal› ve yerli yerin-
de olarak varl›klara ihtiyaçla-
r›n› veren, onlar› sevk ve ida-
re eden Allah.
Sâni-i Hakîm: her fleyi sanat-
la ve hikmetle yaratan Allah.
Sâni-i Kerîm: cömert ve ikra-
m› bol olan ve her fleyi sanat-
l› yaratan Allah.
semere: meyve, netice.

flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
tarife: tan›t›m, anlat›m.
tarz: biçim, flekil.
tasvir: flekil ve suret verme.
tedbir: idare etme, maksada
uygun olarak ifl yapma.
terettüp eden: s›ralanan dizi-
len; ait olan.
tertip: düzenleme, s›raya
koyma, dizme.
teshir: boyun e¤dirme.
tezyin: süsleme.
tezyinat: süsler, süslemeler.
zîhayat: hayat sahibi.
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ve hikmettard›r ki; bir Rabb-i Kerîm’in emriyle müfltak-
lara o ya¤mur ba¤›r›yor ki, “Sizlere müjde, geliyoruz!”
manas›n› ifade ederler.

fiimdi gö¤e bak, gök içinde hadsiz ecramdan yaln›z
kamere dikkat et. Onun hareketi bir Kadîr-i Hakîm’in
emriyle oldu¤u, ona müteallik ve yeryüzüne ait mühim
hikmetlerdir ki, baflka yerde beyan etti¤imizden, k›sa ke-
siyoruz.

‹flte, ziyadan tut, tâ kamere kadar sayd›¤›m›z küllî un-
surlar, gayet genifl bir tarzda ve büyük bir mikyasta bir
pencere açar, bir Vacibü’l-Vücud’un vahdetini ve kemal-i
kudretini ve azamet-i saltanat›n› gösterir, ilân ederler.

‹flte ey gafil! E¤er bu gök gürlemesi gibi bu seday›
susturabilirsen ve güneflin ›fl›¤› gibi parlak o ziyay›
söndürebilirsen, Allah’› unut! Yoksa, akl›n› bafl›na al,
1 z søp¡«/a rønenh o¢VrQn’rGnh o™rÑ°sùdG oäGnƒ'ªs°ùdG o¬nd oíuÑ°nùoJ{ røne n¿ÉnërÑ°oS
de.

Yirmi Birinci Pencere
2 pº«p∏n©rdG oõjpõn©rdG oôjpór≤nJ n∂pd'P Én¡nd xôn≤nàr°ùoªpd …/ôrénJ ¢oùrªs°ûdGnh

fiu kâinat›n lâmbas› olan günefl, Kâinat Sâniinin vücu-
duna ve vahdaniyetine günefl gibi parlak ve nuranî bir
penceredir.

Evet, Manzume-i fiemsiye denilen küremizle beraber
on iki seyyare, cirimleri küçüklük büyüklük itibar›yla pek
çok muhtelif ve mevkileri uzakl›k-yak›nl›k noktas›nda 
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lar.
kamer: ay.
kemal-i kudret: kudretin mü-
kemmelli¤i.
kudret: güç, kuvvet.
küllî unsurlar: her tarafta bulu-
nan, her tarafa yay›lm›fl olan
maddeler ve varl›klar; elementler.
küre: dünya.
mana: anlam.
Manzume-i fiemsiye: günefl sis-
temi.
mevki: yer, makam.
mikyas: ölçek, ölçü.
muhtelif: çeflitli, farkl›.
mühim: önemli.
müjde: sevindirici haber.
müfltak: çok istekli ve arzulu.
müteallik: alâkal›, ilgili, ait.
nuranî: nurlu.
Rabb-i Kerîm: bütün varl›klar›n
ihtiyaçlar›n› cömertçe onlara ik-
ram eden ve onlar› sevk ve idare
eden Allah.
Sâni: her fleyi en güzel flekilde ve
sanatl› olarak yaratan Allah.
seda: ses.
seyyare: gezegen.
takdir: bir konuda verilen karar,
hüküm.
tarz: biçim, flekil.
tayin: yerini belli etme, belirli k›l-
ma.
tenzih: Allah’› flan›na lây›k olma-
yan fleylerden, her türlü eksik ve
noksandan uzak ve yüce tutma.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma,
onu flan›na lây›k ifadelerle anma.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî ve
zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n varl›-
¤›na ba¤l› de¤il, kendinden olup
ezelî ve ebedî olan Allah .
vahdaniyet: Allah’›n birli¤i ve
varl›¤›.
vahdet: birlik.
vücut: var olma, varl›k.
Zat: büyüklük ve yücelik sahibi
Allah.
ziya: ›fl›k.

arz: yer, dünya.
azamet-i saltanat: saltana-
t›n, hâkimiyetin büyüklü¤ü.
beyan: aç›klama, anlatma.
cirim: cisim; kütle, hacim.
delil: bir hükmün ya da fikrin
do¤rulu¤unu kan›tlayan fley.
ecram: gök cisimleri.

gafil: gerçekleri görmeyen,
önemsemeyen, iyi düflünme-
yen.
galip: üstün gelen, üstün.
gayet: çok, son derece.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hikmet: fayda.
hikmettar: hikmetli.

ilân: duyurma, bildirme.
ilim: bilgi; bir fleyin do¤rusu-
nu bilme.
Kadîr-i Hakîm: her fleyi belir-
li gayelere yönelik, faydal› ve
yerli yerinde yaratan ve her
fleye kudreti yeten, Allah.
kâinat: bütün âlemler, varl›k-

1. Tenzih ederim o Zat› ki: “Yedi gök, arz ve bunlar›n içinde bulunanlar Onu tesbih ederler.”
(‹sra Suresi: 44. )

2. Günefl de onlar için bir delildir ki, kendisine tayin edilmifl bir yere do¤ru ak›p gider. Bu, kud-
reti her fleye galip olan ve ilmi her fleyi kuflatan Allah’›n takdiridir. (Yâsin Suresi: 38.)



pek çok mütefavit ve sür’at-i hareketleri çok mütenevvi
oldu¤u hâlde, kemal-i intizam ve hikmet ile ve kemal-i
mizan ile ve bir saniye kadar flafl›rmayarak, hareketleri
ve deveranlar› ve güneflle cazibe kanunu tabir edilen bir
kanun-u ‹lâhî ile ba¤lanmalar›, yani onlar imamlar›na ik-
tidalar›, büyük bir mikyasta, bir azamet-i kudret-i ‹lâhiye-
yi ve vahdaniyet-i Rabbaniyeyi gösterir. Çünkü, o camit
cirimleri, o fluursuz büyük kütleleri nihayet derecede in-
tizam ve mizan-› hikmet içinde muhtelif flekillerde ve
muhtelif mesafelerde, muhtelif hareketlerde döndürmek,
istihdam etmek, ne derece bir kudreti ve bir hikmeti is-
pat etti¤ini k›yas et. Bu büyük ve a¤›r ifle zerre miktar te-
sadüf kar›flsa, öyle bir patlay›fl verecek ki, kâinat› da¤›ta-
cak. Çünkü, bir dakika tesadüf, birisini tevkif etse, mih-
verinden ç›kmas›na sebebiyet verir, baflkalar› ile müsade-
me etmesine yol açar. Küre-i arzdan bin defa büyük ci-
rimlerle müsademenin ne derece dehfletli oldu¤unu k›yas
edebilirsin.

Manzume-i fiemsiyenin, yani flemsin, me’mumlar› ve
meyveleri olan on iki seyyarenin acayibini ilm-i muhit-i
‹lâhîye havale edip, yaln›z gözümüzün önünde seyyare-
miz bulunan arza bak›yoruz, görüyoruz ki; bu seyyaremiz
bir azamet-i flevket-i rububiyeti ve haflmet-i saltanat-› ulû-
hiyeti ve kemal-i rahmet ve hikmeti gösterir bir surette,
güneflin etraf›nda emr-i Rabbanî ile, Üçüncü Mektupta
beyan edildi¤i gibi, pek büyük bir hizmet için, bir uzun
seyrüseyahat ona ettiriliyor. Bir sefine-i Rabbaniye ola-
rak, acaib-i masnuat-› ‹lâhiye ile doldurulmufl ve zîfluur 

acaib-i masnuat-› ‹lâhiye: Al-
lah’›n hayrette b›rakan sanat
eserleri.
acayip: flafl›rt›c› ve hayret verici.
arz: dünya.
azamet-i kudret-i ‹lâhiye: Al-
lah’›n kudretinin büyüklü¤ü.
azamet-i flevket-i rububiyet: Al-
lah’›n varl›klar› uyum içinde sevk
ve idare etmesinin heybeti ve
büyüklü¤ü.
beyan: aç›klama, anlatma.
camit: cans›z.
cazibe: çekim.
cirim: kütle, cisim.
dehfletli: korkutucu, ürkütücü.
deveran: dönüfl.
emr-i Rabbanî: bütün varl›klar›
uyum içinde sevk ve idare eden
Allah’›n emri.
haflmet-i saltanat-› ulûhiyet: Al-
lah’›n saltanat›n›n, hâkimiyetinin
heybet ve büyüklü¤ü.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde yap›lmas›.
iktida: tâbi olma, uyma.
ilm-i muhit-i ‹lâhiye: Allah’›n her
fleyi kuflatan ilmi.
imam: önder.
intizam: düzen, düzenlilik.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me, kan›tlama.
istihdam: hizmet ettirme, çal›flt›r-
ma.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kanun-u ‹lâhî: Allah’›n koydu¤u
kanun.
kemal-i intizam ve hikmet: mü-
kemmel bir düzen ve hikmet.
kemal-i mizan: mükemmel ve
kusursuz bir ölçü, denge.
kemal-i rahmet ve hikmet: mü-
kemmel ve kusursuz bir rahmet
ve hikmet.
k›yas: karfl›laflt›rma.
kudret: güç, kuvvet.
küre-i arz: dünya, yer küre.
kütle: büyük parça, bütün.
manzume-i flemsiye: günefl sis-
temi.
me’mum: tâbi olan, uyan, ba¤l›;
ileridekine uyan.
mesafe: uzakl›k.
mihver: eksen, merkez; yörünge.
mikyas: ölçek, ölçü.
mizan-› hikmet: hikmet ölçüsü.

muhtelif: farkl›, çeflitli.
müsademe: çarp›flma.
mütefavit: farkl›, çeflitli.
mütenevvi: çeflitli.
nihayet: son derece.
sefine-i Rabbaniye: bütün
varl›klar› sevk ve idare eden
Allah’›n bir gemi gibi yarata-
rak uzayda gezdirdi¤i dünya.

seyrüseyahat: hareket etme
ve gezme.
seyyare: gezegen.
suret: biçim, flekil.
sür’at-i hareket: hareketteki
h›z›.
flems: günefl.
fluursuz: bilinçsiz, ak›ls›z.
tabir etme: isimlendirme.

tesadüf: rastgelme, rastlant›.
tevkif: durdurma.
vahdaniyet-i Rabbaniye: bü-
tün varl›klar›n ihtiyaçlar›n› gi-
deren, yetifltiren ve onlar›
uyum içinde sevk ve idare
eden Allah’›n birli¤i.
zerre miktar: az›c›k, çok az.
zîfluur: fluur sahibi, bilinçli.
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ibadullaha seyrangâh gibi bir mesken-i seyyar vaziyeti
verilmifl. Ve evkat ve hesab› bildirecek saat akrebi gibi,
kamer dahi dakik hesaplarla azîm hikmetlerle ona tak›l-
m›fl; ve o kamere, baflka menzillerde, ayr› seyir ve seya-
hat verilmifl.

‹flte bu mübarek seyyaremizin flu hâlleri, küre-i arz
kuvvetinde bir flahadetle, bir Kadîr-i Mutlak’›n vücub-u
vücudunu ve vahdetini ispat eder. Madem flu seyyaremiz
böyledir; Manzume-i fiemsiyeyi ona k›yas edebilirsin.

Hem flemse, kendi mihveri üstünde, cazibe denilen
manevî ipleri yumak yapt›rmak için, dolap ve ç›kr›k hük-
münde olan günefli bir Kadîr-i Zülcelâl’in emriyle döndü-
rüp, o seyyarat› o manevî iplerle ba¤lay›p tanzim etmek
ve günefli bütün seyyarat› ile, saniyede befl saatlik bir
mesafeyi kestirecek kadar bir sür’atle, bir tahmine göre
Herkül Burcu taraf›na veya fiemsüflflümus canibine sevk
etmek, elbette Ezel ve Ebed Sultan› olan Zat-› Zülcelâl’in
kudretiyle ve emriyledir. Güya, haflmet-i rububiyetini
göstermek için, bu emirber neferleri hükmünde olan
Manzume-i fiemsiye ordusu ile bir manevra yapt›r›r.

Ey kozmo¤rafyac› efendi! Hangi tesadüf bu ifllere ka-
r›flabilir? Hangi esbab›n eli buna ulaflabilir? Hangi kuvvet
buna yanaflabilir? Haydi sen söyle! Hiç böyle bir Sultan-›
Zülcelâl, aczini gösterip mülküne baflkas›n› kar›flt›r›r m›?
Bahusus kâinat›n meyvesi, neticesi, gayesi, hulâsas› olan
zîhayatlar› baflka ellere verir mi? Baflkas›n› müdahale et-
tirir mi’? Bahusus o meyvelerin en camii ve o neticelerin 
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yetifltirmesi, uyum içinde idare
ve sevk etmesinin ihtiflam›.
Herkül Burcu: gökyüzünün ku-
zey yönünde Herkül ismi verilen
bir y›ld›z kümesi.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›.
hulâsa: öz, esas.
hükmünde: gibi, yerinde.
ibadullah: Allah’›n kullar›.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me, kan›tlama.
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t ve
flarta tâbi olmaks›z›n her fleye
gücü yeten sonsuz kudret sahibi,
Allah.
Kadîr-i Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük, haflmet ve kudret sahibi, Al-
lah.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kamer: ay.
k›yas: karfl›laflt›rma.
kozmo¤rafya: gök bilimi, astro-
nomi.
kudret: güç, kuvvet.
küre-i arz: dünya, yer küre.
manevî: maddî olmayan, mana-
ya ait; ruha ve içe ait; fikrî, hissî;
görünmeyen.
manevra: tatbikat, askeri hare-
ket.
manzume-i flemsiye: günefl sis-
temi.
menzil: yer.
mesafe: uzakl›k.
mesken-i seyyar: gezici yer, me-
kân.
mihver: eksen, merkez; yörünge.
mübarek: bereketli, hay›rl›.
müdahale: kar›flma.
mülk: sahip olunan ve kullan›lan
fley.
netice: sonuç, öz.
sevk: gönderme, yollama.
seyrangâh: e¤lence ve gezme
yeri.
seyrüseyahat: hareketli dolan›fl.
seyyarat: gezegenler.
seyyare: gezegen, dünya.
Sultan-› Zülcelâl: sonsuz, haflmet
ve büyüklük sahibi sultan; Allah.
sür’at: çabukluk, h›z.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
flems: günefl.
fiemsüflflümus: günefllerin güne-
fli, en büyük günefl.
tanzim: düzenleme.
tesadüf: rast gelme, rastlant›.
vahdet: birlik.
vaziyet: durum.
vücub-u vücut: varl›¤› gerekli ol-
mak, olmamas› imkâns›z olmak.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
ve haflmet sahibi olan Zat, Allah.
zîhayat: hayat sahibi.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
akrep: saat üzerinde saat ra-
kamlar›n› gösteren k›sa çu-
buk.
azîm: büyük.
bahusus: özellikle.
cami: çeflitli özellikleri içinde
bulunduran.
canip: taraf, yön.

cazibe: çekim.

ç›kr›k: iplik sarmaya yarayan,
el veya ayakla çevrilen alet.

dakik: ince, hassas.

emirber nefer: emre göre
hareket eden asker.

esbap: sebepler.

evkat: vakitler, zamanlar.

Ezel Ebed Sultan›: bafllang›ç
ve sonu olmayan, hüküm ve
saltanat› ezelden ebede de-
vam eden Sultan, Allah.
gaye: maksat; yarat›l›fl amac›.
güya: sanki.
haflmet-i rububiyet: Allah’›n
bütün varl›klara muhtaç ol-
duklar› fleyleri vermesi, onlar›,



en mükemmeli ve zeminin halifesi ve o sultan›n âyinedar
bir misafiri olan insanlar› bafl›bofl b›rak›r m›? Ve onlar›
tabiata ve tesadüfe havale edip, haflmet-i saltanat›n› hiçe
indirir mi, kemal-i hikmetini sukut ettirir mi?

Yirmi ‹kinci Pencere
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Küre-i arz bir kafad›r ki, yüz bin a¤z› vard›r. Her bir

a¤z›nda yüz bin lisan› vard›r. Her lisan›nda yüz bin bür-
han› var ki, her biri çok cihetle Vacibü’l-Vücud, Vahid-i
Ehad, her fleye kadîr, her fleye alîm bir Zat-› Zülcelâl’in
vücub-u vücuduna ve vahdetine ve evsaf-› kudsiyesine ve
Esma-i Hüsnas›na flahadet ederler.

Evet, arz›n evvel-i hilkatine bak›yoruz ki, mayi hâline
gelen bir madde-i seyyaleden tafl ve tafltan toprak halk
edilmifl. Mayi kalsayd›, kabil-i sükna olmazd›. O mayi tafl
olduktan sonra demir gibi sert olsa idi, kabil-i istifade ol-
mazd›. Elbette buna bu vaziyeti veren, yerin sekeneleri-
nin hacetlerini gören bir Sâni-i Hakîm’in hikmetidir.

Sonra, tabaka-i türabiye, da¤lar dire¤i üzerine at›lm›fl;
tâ içindeki dahilî ink›lâplardan gelen zelzeleler, da¤larla
teneffüs edip, zemini hareketinden ve vazifesinden fla-
fl›rtmas›n, hem denizin istilâs›ndan topra¤› kurtars›n,
hem zîhayatlar›n levaz›mat-› hayatiyesine birer hazine 

alîm: her fleyi hakk›yla bilen.
arz: yer, dünya.
âyinedar: ayna olan, bir fleyin
özelliklerini gösteren.
bürhan: delil.
cihet: yön.
dahilî: iç, içe ait.
elbette: kesinlikle.
Esma-i Hüsna: Allah’›n güzel
isimleri.
evsaf-› kudsiye: mukaddes vas›f-
lar; kusurlardan uzak, mükemmel
s›fatlar.
evvel-i hilkat: yarat›l›fl›n bafllan-
g›c›.
hacet: ihtiyaç.
hâl: durum
halife: vekil, halef.
halk: yaratma, yarat›fl.
haflmet-i saltanat: saltanat›n›n
heybet ve görkemi.
havale: b›rakma; bir ifli baflkas›-
n›n yapt›¤›n› iddia etme.
hazine: define, k›ymetli fleylerin
sakland›¤› sa¤lam yer.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde yap›lmas›.
ink›lâp: de¤iflim, dönüflüm.
istilâ: kaplama, basma, ele geçir-
me.
kabil-i istifade: kullanmaya elve-
riflli.
kabil-i sükna: oturmaya elveriflli,
oturulabilir.
kemal-i hikmet: tam, eksiksiz,
flaflmaz bir hikmet.
küre-i arz: dünya, yer küre.
levaz›mat-› hayatiye: hayat için
gerekli olan ihtiyaç maddeleri.
lisan: dil.
madde-i seyyale: ak›c› madde.
mayi: su gibi, s›v›.
mükemmel: noksans›z, eksiksiz,
tam.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
flefkat gösterme.
Sâni-i Hakîm: her fleyi sanatla ve
hikmetle yaratan Allah.
sekene: sakinler, bir yerde otu-
ranlar.
sukut: de¤erden düflme.
sultan: padiflah, hükümdar.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
tabaka-i türabiye: toprak taba-
kas›.
tabiat: do¤a, Allah’› inkâr edenle-
rin yarat›c› bir güç olarak gördük-
leri içinde yaflad›¤›m›z do¤a ve

madde âlemi.
teneffüs: nefes alma, soluk-
lanma.
tesadüf: rast gelme, rastlant›.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî
ve zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n
varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-
den olup ezelî ve ebedî olan

Allah .
vahdet: birlik.
Vahid-i Ehad: bir olan ve bir-
li¤i her bir fleyde tecelli eden
Allah 
kadir: her fleye gücü yeten.
vaziyet: durum, hâl, özellik.
vücub-u vücut: varl›¤› gerek-

li olma, olmamas› imkâns›z
olma.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük ve haflmet sahibi olan zat,
Allah.
zelzele: deprem, sars›nt›.
zemin: yer, yeryüzü.
zîhayat: hayat sahibi.

1. Yeryüzünü bir döflek, • da¤lar› birer kaz›k yapmad›k m›? • Sizi de çift çift yaratt›k. (Nebe
Suresi: 6-8.)

2. fiimdi bak Allah’›n rahmet eserlerine: Yeryüzünü ölümünün ard›ndan nas›l diriltiyor. (Rum
Suresi: 50.)
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olsun, hem havay› taras›n, gazat-› muz›rradan tasfiye et-
sin—tâ teneffüse kabil olsun-hem sular› biriktirip iddihar
etsin, hem zîhayata lâz›m olan sair madenlere menfle ve
medar olsun.

‹flte, bu vaziyet bir Kadîr-i Mutlak ve bir Hakîm-i Ra-
hîm’in vücub-u vücuduna ve vahdetine gayet kat’î ve
kuvvetli flahadet eder.

Ey co¤rafyac› efendi! Bunu ne ile izah edersin? Han-
gi tesadüf flu acaib-i masnuat ile dolu sefine-i Rabbaniye-
yi bir meflher-i acayip yaparak, yirmi dört bin sene bir
mesafede bir senede sür’atle çevirip, onun yüzünde dizil-
mifl eflyadan hiçbir fley düflürmesin?

Hem, zemin yüzündeki acip sanatlara bak; anas›rlar
ne derece hikmetle tavzif edilmifller, bir Kadîr-i Hakîm’in
emriyle zemin yüzündeki Rahman misafirlerine nas›l gü-
zel bak›yorlar, hizmetlerine kofluyorlar.

Hem, acip ve garip sanatlar içinde rengârenk acip
hikmetli zemin yüzünün simas›ndaki bu nak›fll› çizgilere
bak; nas›l sekenelerine enhar ve çaylar›, deniz ve ›rmak-
lar›, da¤ ve tepeleri ayr› ayr› mahlûklar›na ve ibad›na lâ-
y›k birer mesken ve vesait-i nakliye yapm›fl. Sonra, yüz
binler ecnas-› nebatat ve enva-› hayvanat› ile kemal-i hik-
met ve intizam ile doldurup, hayat vererek flenlendir-
mek, vakitbevakit muntazaman mevt ile terhis ederek
boflalt›p yine muntazaman ba’sü ba’delmevt suretinde
doldurmak, bir Kadîr-i Zülcelâl’in ve bir Hakîm-i Zülke-
mal’in vücub-u vücuduna ve vahdetine yüz binler lisan-
larla flahadet ederler.
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kat’î: kesin, flüphesiz.
kemal-i hikmet ve intizam: mü-
kemmel bir hikmet ve düzenlilik.
lây›k: uygun.
lâz›m: gerekli.
lisan: dil.
mahlûk: yarat›lm›fl, yarat›k.
medar: kaynak, sebep.
menfle: kaynak, bir fleyin ç›kt›¤›
yer.
mesafe: uzakl›k.
mesken: oturulacak yer.
meflher-i acayip: flafl›rt›c› fleyle-
rin sergilendi¤i yer.
mevt: ölüm.
muntazaman: düzenli olarak.
nak›fl: süs, iflleme.
Rahman: rahmeti bütün herkese
yay›lan ve bütün yarat›lm›fllar›n
r›z›klar›n› ve geçim flekillerini içi-
ne alan rahmetin sahibi Allah.
sair: di¤er.
sanat: bir fleyi yapmada gösteri-
len ustal›k.
sefine-i Rabbaniye: bütün varl›k-
lar› sevk ve idare eden Allah’›n bir
gemi gibi yaratarak uzayda gez-
dirdi¤i dünya.
sekene: bir yerde oturanlar, sa-
kinler.
sima: yüz, çehre.
suret: biçim, flekil.
sür’at: h›z.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
tasfiye: ar›tma, temizleme.
tavzif: görevlendirme.
teneffüs: nefes alma, soluklan-
ma.
terhis: göreve son verme, ser-
best b›rakma.
tesadüf: rast gelme, rastlant›.
vahdet: birlik.
vakit be vakit: zamanla, zaman
zaman.
vaziyet: durum, hâl.
vesait-i nakliye: tafl›ma araçlar›.
vücub-u vücut: varl›¤› gerekli ol-
mak, olmamas› imkâns›z olmak.
zemin: yer.
zîhayat: hayat sahibi.

acaib-i masnuat: hayrette b›-
rakan sanat eserleri.
acip: hayret veren, flafl›rtan.
anas›r: unsurlar; her tarafta
bulunan maddeler ve varl›k-
lar.
ba’sü ba’delmevt: ölümden
sonra yeniden dirilme.
ecnas-› nebatat: bitki cinsle-
ri.
enhar: nehirler
enva-› hayvanat: hayvanla-
r›n çeflitleri.
eflya: fleyler.

garip: tuhaf.
gayet: çok, son derece.
gazat-› muz›rra: zararl› gaz-
lar.
Hakîm-i Rahîm: her fleyi ga-
ye ve hikmetlerle yaratan,
çok çok merhametli, Allah.
Hakîm-i Zülkemal: her fleyi
faydal› ve hikmetli yaratan,
Allah.
hikmet: her fleyin belirli ga-
yelere yönelik olarak, manal›,
faydal› ve tam yerli yerinde
yap›lmas›.

ibad: abdler, kullar.
iddihar: depolama, toplama.
izah: aç›klama.
kabil olma: uygun olma.
Kadîr-i Hakîm: her fleyi hik-
metle yaratan ve her fleye
kudreti yeten, Allah.
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t
ve flarta tâbi olmaks›z›n her
fleye gücü yeten sonsuz kud-
ret sahibi, Allah.
Kadîr-i Zülcelâl: sonsuz bü-
yüklük, haflmet ve kudret sa-
hibi, Allah.



Elhâs›l, yüzü acaib-i sanata bir meflher ve garaib-i
mahlûkata bir mahfler ve kafile-i mevcudata bir memer
ve sufuf-u ibad›na bir mescit ve makar olan zemin bütün
kâinat›n kalbi hükmünde oldu¤undan, kâinat kadar nur-u
vahdaniyeti gösterir.

‹flte ey co¤rafyac› efendi! Bu zemin kafas›, yüz bin
a¤›z, her birinde yüz bin lisan ile Allah’› tan›tt›rsa ve sen
Onu tan›mazsan, bafl›n› tabiat batakl›¤›na soksan, dere-
ce-i kabahatini düflün. Ne derece dehfletli bir cezaya se-
ni müstahak eder; bil, ay›l ve bafl›n› batakl›ktan ç›kar,
1 z mAr∆nT uπoc oäƒoµn∏ne /√pón«pH …/òsdG { $ÉpH oâræne'G de.

Yirmi Üçüncü Pencere
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Hayat, kudret-i Rabbaniye mu’cizat›n›n en nuranîsidir,
en güzelidir ve vahdaniyet bürhanlar›n›n en kuvvetlisi ve
en parla¤›d›r ve tecelliyat-› Samedâniye âyinelerinin en
camii ve en berra¤›d›r.

Evet, hayat, tek bafl›yla bir Hayy-› Kayyum’u bütün es-
ma ve fluunat› ile bildirir. Çünkü hayat, pek çok s›fat›n
memzuç bir macunu hükmünde, bir ziya, bir tiryakt›r. El-
van-› seb’a ziyada ve muhtelif edviyeler tiryakta nas›l ki
mümtezicen bulunur; öyle de, hayat dahi pek çok s›fat-
tan yap›lm›fl bir hakikattir. O hakikatteki s›fatlardan bir
k›sm›, duygular vas›tas›yla inbisat ederek, inkiflaf edip 

acaib-i sanat: Cenab-› Hakk›n sa-
nat›n›n harika ve hayret uyand›r›-
c› durumlar›.
âyine: ayna.
berrak: duru, aç›k.
bürhan: delil.
cami: toplayan, çeflitli özellikleri
içinde bulunduran.
ceza: azap.
dehflet: korkunç.
derece-i kabahat: kusur ve ka-
bahat derecesi.
edviye: ilâçlar.
elhâs›l: sonuç olarak, k›sacas›.
elvan-› seb’a: yedi renk.
esma: adlar, isimler.
garaib-i mahlûkat: hayrette b›-
rakan yarat›klar.
hakikat: gerçek.
hayat: dirilik, canl›l›k, yaflay›fl.
Hayy-› Kayyum: her canl›ya ha-
yat veren ve onlar› ayakta tutan,
Allah.
hükmünde: gibi.
hüküm: karar.
iman: inanma, inanç
inbisat: yay›lma, geniflleme.
inkiflaf: aç›¤a ç›kma, geliflme.
kafile-i mevcudat: varl›klar kafi-
lesi, toplulu¤u.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kudreti Rabbaniye: her fleyi ya-
ratan, sevk ve idare eden Allah’›n
kudreti.
lisan: dil.
mahfler: toplanma yeri.
makar: kal›nacak yer, merkez.
memer: geçifl noktas›.
mescit: ibadet edilen yer.
meflher: sergi, gösterme yeri.
mu’cizat: Allah’›n sonsuz kudre-
tiyle meydana gelen ve benzeri
yap›lamayan ola¤anüstü ifller,
eserler.
muhtelif: çeflitli, farkl›.
mümtezicen: kaynaflm›fl olarak.
müstahak: hak etmifl, lây›k.
nuranî: nurlu.
nur-u vahdaniyet: Allah’›n birli-
¤inin nuru.
s›fat: vas›f, nitelik.
sufuf-u ibad: kullar›n meydana
getirdi¤i saflar.
fluunat: Allah’›n yüce zat›n›n ge-
re¤i olan ve zat›ndan ayr›lmayan

ifller, fiiller.
tabiat batakl›¤›: Allah’› inkâr
edenlerin yarat›c› bir güç ola-
rak gördükleri içinde yaflad›-
¤›m›z do¤a ve madde âlemi.
tasarruf: idare.

tecelliyat-› Samedâniye: Al-
lah’›n her fleyin kendisine
muhtaç oldu¤u hâlde, kendi-
sinin hiçbir fleye muhtaç ol-
mad›¤›n› gösteren yans›ma-
lar.

tiryak: ilâç.
vahdaniyet: Allah’›n birli¤i ve
varl›¤›.
vas›ta: araç.
zemin: yer, yeryüzü.
ziya: ›fl›k.

1. “Her fleyin hüküm ve tasarrufu elinde olan (Yâsin Suresi: 83.)” Allah’a iman ettim.

2. Ölümü de, hayat› da yaratan Odur. (Mülk Suresi: 2.)
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ayr›l›rlar. K›sm-› ekseri ise, hissiyat suretinde kendilerini
ihsas ederler ve hayattan kaynama suretinde kendilerini
bildirirler.

Hem hayat, kâinat›n tedbir ve idaresinde hükümferma
olan r›z›k ve rahmet ve inayet ve hikmeti tazammun edi-
yor. Güya, hayat onlar› arkas›na tak›p, girdi¤i yere çeki-
yor. Meselâ, hayat bir cisme, bir bedene girdi¤i vakit,
Hakîm ismi dahi tecelli eder, hikmetle yuvas›n› güzelce
yap›p tanzim eder. Ayn› hâlde Kerîm ismi de tecelli edip,
meskenini hacat›na göre tertip ve tezyin eder. Yine ayn›
hâlde Rahîm isminin cilvesi görünüyor ki, o hayat›n de-
vam ve kemali için türlü türlü ihsanlarla taltif eder. Yine
ayn› hâlde Rezzak isminin cilvesi görünüyor ki, o haya-
t›n bekas›na ve inkiflaf›na lâz›m maddî, manevî g›dalar›
yetifltiriyor ve k›smen bedeninde iddihar ediyor. Demek,
hayat bir nokta-i mihrakiye hükmünde, muhtelif s›fât bir-
biri içine girer, belki birbirinin ayn› olur. Güya, hayat ta-
mam›yla hem ilimdir, ayn› hâlde kudrettir, ayn› hâlde de
hikmet ve rahmettir ve hakeza...

‹flte, hayat bu cami mahiyet itibar›yla fluun-u zatiye-i
Rabbaniyeye âyinedarl›k eden bir âyine-i samediyettir.
‹flte bu s›rdand›r ki, Hayy-› Kayyum olan Zat-› Vacibü'l-Vü-
cud, hayat› pek çok kesretle ve mebzuliyetle halk edip,
neflir ve teflhir eder. Ve her fleyi hayat›n etraf›na toplat-
t›r›p, ona hizmetkâr eder. Çünkü, hayat›n vazifesi büyük-
tür. Evet, samediyetin âyinesi olmak kolay bir fley de¤il,
adî bir vazife de¤il.
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hizmetkâr: hizmetçi.
hüküm: karar.
hükümferma: hüküm süren; ge-
çerli olan.
idare: çevirme, yönetme.
iddihar: biriktirme, depolama.
ihsan: iyilik etme, ba¤›fllama, ik-
ram etme.
ihsas: hissettirme.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
inkiflaf: aç›lma, ortaya ç›kma; ge-
liflme.
itibar›yla: yönüyle, özelli¤iyle.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kemal: olgunluk, mükemmellik.
Kerîm: ikram ve ihsan› bol olan›
anlam›nda Allah’›n bir ismi.
kesret: çokluk.
k›sm-› ekser: büyük ço¤unluk.
kudret: güç, kuvvet.
lâz›m: gerekli.
mahiyet: bir fleyin hakikati, yap›-
s›; özellik.
mebzuliyet: ucuzluk.
mesken: oturulacak, yaflan›lan
yer.
muhtelif: çeflitli, farkl›.
neflir: yayma.
nokta-i mihrakiye: hareket nok-
tas›, odak noktas›.
Rahîm: rahmeti her fleyi kuflatan,
sonsuz flefkat ve merhamet sahi-
bi Allah.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
flefkat gösterme.
Rezzak: bütün yarat›lm›fllar›n r›z-
k›n› veren ve ihtiyaçlar›n› karfl›la-
yan Allah.
r›z›k: yiyecek, içecek fley.
samediyet: her fleyin Allah’a
muhtaç olmas›, Allah’›n hiç bir fle-
ye muhtaç olmamas›.
s›fât: vas›flar, nitelikler.
s›r: gizli hakikat, gerçek.
suret: biçim, flekil.
fluun-u zatiye-i Rabbaniye: var-
l›klar› yaratan, ihtiyaçlar›n› gide-
ren onlar› uyum içinde sevk ve
idare eden Allah’›n yüce zat›n›n
gere¤i olan ve zat›ndan ayr›lma-
yan ifller, fiiller.
taltif: lütuf ve ihsanda bulunma.
tanzim: düzenleme, tertipleme.
tazammun: içine alma, kapsama.
tecelli: görünme, yans›ma, belir-
me.
tedbir: idare etme, çekip çevir-
me.
tertip: belirli bir s›ra ile düzenle-
me.
teflhir: gösterme, sergileme.
tezyin: süsleme.
vazife: görev.
Zat-› Vacibü’l-Vücud: varl›¤› za-
rurî ve zatî olan, varl›¤› baflkas›n›n
varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendinden
olup ezelî ve ebedî olan Allah’›n
yüce Zat›.

adî: basit, önemsiz.
âyine: ayna.
âyinedar: ayna olan, bir fleyin
özelliklerini, s›fatlar›n› göste-
ren.
âyine-i Samediyet: her fleyin,
hiçbir fleye muhtaç olmayan
Allah’a muhtaç oluflunun ay-
nas›.
beka: süreklilik, devaml›l›k.

cami: toplayan, çeflitli özellik-
leri içinde bulunduran.
cilve: görüntü, yans›ma.
güya: sanki.
hacat: hacetler, ihtiyaçlar, ge-
rekli nesneler.
hakeza: bunun gibi.
Hakîm: her fleyi belirli gaye-
lere yönelik, faydal›, anlaml›,
yerli yerinde yaratan Allah.

halk: yaratma.
hayat: dirilik, canl›l›k, yaflay›fl.
Hayy-› Kayyum: her canl›ya
hayat veren ve onlar› ayakta
tutan, Allah.
hikmet: her fleyin belirli ga-
yelere yönelik olarak, manal›,
faydal› ve tam yerli yerinde
yap›lmas›.
hissiyat: duygular.



‹flte, göz önünde her vakit gördü¤ümüz bu had ve he-
saba gelmeyen yeni yeni hayatlar ve hayatlar›n as›llar› ve
zatlar› olan ruhlar, birden ve hiçten vücuda gelmeleri ve
gönderilmeleri, bir Zat-› Vacibü’l-Vücud ve Hayy-› Kay-
yum’un vücub-u vücudunu ve s›fât-› kudsiyesini ve Es-
ma-i Hüsnas›n›, lemaat›n günefli gösterdi¤i gibi gösteri-
yorlar. Günefli tan›mayan ve kabul etmeyen adam, nas›l
gündüzü dolduran ziyay› inkâr etmeye mecbur oluyor;
öyle de, Hayy-› Kayyum, Muhyî ve Mümît olan flems-i
ehadiyeti tan›mayan adam, zeminin yüzünü belki mazi
ve müstakbeli dolduran zîhayatlar›n vücudunu inkâr et-
meli ve yüz derece hayvandan afla¤› düflmeli, hayat mer-
tebesinden düflüp camit bir cahil-i echel olmal›.

Yirmi Dördüncü Pencere
1 n¿ƒo©nLrôoJ p¬r«ndpGnh oºrµo◊r G o¬nd o¬n¡rLnh s’pG l∂pdÉng mAr∆nT tπoc nƒog s’pG n¬'dpG n’
Mevt, hayat kadar bir bürhan-› rububiyettir, gayet kuv-

vetli bir hüccet-i vahdaniyettir. 2 nIƒ'«n◊r Gnh närƒnŸrG n≥n∏nN …/òsdnG
delâletince, mevt adem, idam, fenâ, hiçlik, failsiz bir in-
k›raz de¤il, belki bir Fail-i Hakîm taraf›ndan hizmetten
terhis ve tahvil-i mekân ve tebdil-i beden ve vazifeden
paydos ve haps-i bedenden azat etmek ve muntazam bir
eser-i hikmet oldu¤u, Birinci Mektupta gösterilmifl.

Evet, nas›l zemin yüzündeki masnuat ve zîhayatlar ve
hayattar zemin yüzü bir Sâni-i Hakîmin vücub-u vücuduna

adem: yokluk.
as›l: esas; ayn›.
azat etmek: serbest b›rakmak.
bürhan-› rububiyet: Allah’›n bü-
tün varl›klara muhtaç olduklar›
fleyleri vermesi, onlar›, yetifltir-
mesi, uyum içinde idare ve sevk
etmesinin delili.
cahil-i echel: en cahilden daha
cahil.
camit: cans›z.
delâlet: delil olma, iflaret etme.
eser-i hikmet: hikmet eseri, be-
lirli gayelere yönelik, faydal›, yer-
li yerinde yap›lan ifl.
Esma-i Hüsna: Allah’›n güzel
isimleri.
fail: ifl yapan.
Fail-i Hakîm: her fleyi hikmetle
yapan Allah.
fenâ: yok olma.
had: s›n›r.
haps-i beden: beden hapsi.
hayat: dirilik, canl›l›k.
hayattar: canl›, yaflayan.
Hayy-› Kayyum: her canl›ya ha-
yat veren ve onlar› ayakta tutan,
Allah.
helâk: mahvolma, harap olma.
hesap: sayma, say›.
hüccet-i vahdaniyet: Allah’›n bir-
li¤inin delili.
hüküm: karar.
hükümranl›k: saltanat, hâkimi-
yet.
idam: öldürme, yok etme.
‹lâh: Allah.
inkâr: reddetme, kabul etmeme.
ink›raz: y›k›lma, son bulma, sön-
me.
lemaat: par›lt›lar.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
mazi: geçmifl zaman.
mecbur olmak: zorunda kalmak.
mertebe: derece.
mevt: ölüm, vefat.
Muhyî: ölüleri dirilten, hayat ve-
ren Allah.
muntazam: düzenli.
Mümît: diriltip can verdi¤ini za-
man› gelince öldüren Cenab-›
Hak.
müstakbel: gelecek zaman.
müstesna: hariç, ayr›.
paydos: bir ifli b›rakt›rmak için
söylenir.
Sâni-i Hakîm: her fleyi sanatla ve

hikmetle yaratan Allah.
s›fât-› kudsiye: Allah’›n kusur
ve noksanlardan uzak s›fatla-
r›.
flems-i ehadiyet: her bir var-
l›kta cilveleri görülen günefl;
Allah.
tahvil-i mekân: mekân de-
¤iflmesi.

tebdil-i beden: beden de¤ifl-
tirme.
terhis: göreve son verme.
vücub-u vücut: varl›¤› gerek-
li olma, olmamas› imkâns›z
olma.
vücuda gelme: var olma, ya-
rat›lma.
vücut: varl›k.

zat: kendi.
Zat-› Vacibü’l-Vücud: varl›¤›
zarurî ve zatî olan, varl›¤› bafl-
kas›n›n varl›¤›na ba¤l› de¤il,
kendinden olup ezelî ve ebe-
dî olan Allah’›n yüce zat›.
zemin: yer.
zîhayat: hayat sahibi.
ziya: ›fl›k.

1. Ondan baflka hiçbir ilâh yoktur. Her fley helâk olup gidicidir—Ona bakan yüzü müstesna.
Hüküm ve hükümranl›k Onundur; siz de Ona döndürüleceksiniz. (Kasas Suresi: 88.)

2. Ölümü de, hayat› da yaratan Odur. (Mülk Suresi: 2.) 
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ve vahdaniyetine flahadet ediyorlar; öyle de, o zîhayatlar,
ölümleriyle bir Hayy-› Bâkî’nin sermediyetine ve Vahidi-
yetine flahadet ediyorlar. Yirmi ‹kinci Sözde, mevt, gayet
kuvvetli bir bürhan-› vahdet ve bir hüccet-i sermediyet ol-
du¤u ispat ve izah edildi¤inden, flu bahsi o söze havale
edip yaln›z mühim bir nüktesini beyan edece¤iz. fiöyle
ki:

Nas›l zîhayatlar vücutlar› ile bir Vacibü’l-Vücud’un vü-
cuduna delâlet ediyorlar; öyle de, o zîhayatlar ölümleri
ile bir Hayy-› Bâkî’nin sermediyetine, Vahidiyetine flaha-
det ediyorlar. Meselâ, yaln›z bir tek zîhayat olan zemin
yüzü, intizamat› ile, ahvaliyle Sânii gösterdi¤i gibi; öldü-
¤ü vakit, yani k›fl beyaz kefeni ile ölmüfl o zemin yüzünü
kapamas› ile nazar-› befleri ondan çeviriyor veyahut na-
zar o giden bahar cenazesinin arkas›ndan maziye gider,
daha genifl bir manzaray› gösterir. Yani her biri birer
mu'cize-i kudret olan zemin dolusu bütün geçen baharlar
misillü, yeni gelecek birer harika-i kudret ve birer hayat-
tar zemin olan bahar dolusu hayattar mevcudat-› arziye-
nin gelmelerini ihsas ve vücutlar›na flahadet ettiklerinden,
öyle genifl bir mikyasta, öyle parlak bir surette, öyle kuv-
vetli bir derecede, bir Sâni-i Zülcelâl’in, bir Kadîr-i Zülke-
mal’in, bir Kayyum-u Bâkî’nin, bir fiems-i Sermedî’nin
vücub-u vücuduna ve vahdetine ve beka ve sermediyeti-
ne flahadet ederler ve öyle parlak delâili gösterirler ki, is-

ter istemez bedahet derecesinde 
1pónMn’rG pópMGnƒrdG $ÉpH oârænenG

dedirtir.
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lah.
Kayyum-u Bâkî: sonsuz hayat
sahibi olan ve her fleyi her an
ayakta tutan Allah.
kefen: ölülerin sar›ld›¤› beyaz
bez; k›fl›n ya¤an kar.
kudsî: mukaddes, yüce, temiz.
manzara: görüntü, genel görü-
nüfl.
mazi: geçmifl zaman.
mevcudat-› arziye: dünyadaki
varl›klar.
mevt: ölüm, vefat.
mikyas: ölçek, ölçü.
misillü: benzer, gibi.
mu’cize-i kudret: Cenab-› Hakk›n
kudretinin mu’cizesi.
mühim: önemli.
nazar: bak›fl.
nazar-› befler: insan›n dikkati,
bak›fl›.
nükte: herkesin anlayamad›¤› in-
ce mana.
Sâni: her fleyi sanatl› bir flekilde
yapan Allah.
Sâni-i Zülcelâl: her fleyi sanatl›
bir flekilde yaratan, sonsuz hafl-
met ve yücelik sahibi Allah.
sermediyet: sonsuzluk, ebedîlik,
süreklilik.
s›fat: vas›f.
suret: biçim, flekil, tarz.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
fiems-i Sermedî: ebedî günefl,
varl›¤› ebedî olan ve her fleyi nur-
land›ran Allah.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî ve
zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n varl›-
¤›na ba¤l› de¤il, kendinden olup
ezelî ve ebedî olan Allah.
vahdaniyet: Allah’›n birli¤i ve
varl›¤›.
vahdet: birlik.
vahidiyet: birlik.
vücub-u vücut: varl›¤› gerekli ol-
ma, olmamas› imkâns›z olma.
vücut: var olmak, varl›k.
zat: büyüklük ve yücelik sahibi
Allah’›n zat›.
zemin: yer, yeryüzü.
zîhayat: hayat sahibi.

ahval: hâller, durumlar.
bahis: bahsedilen, anlat›lan
fley, konu.
bedahet: aç›kl›k, ispata ihti-
yaç duymamak.
beka: sonsuza kadar var ol-
ma.
beyan: anlatma, aç›klama.
bürhan-› vahdet: Allah’›n bir-
li¤ini gösteren delil.

delâil: deliller.
delâlet: delil olma.
gayet: çok, son derece.
harika-i kudret: Allah’›n kud-
retinin harikas›.
hayattar: canl›, yaflayan.
Hayy-› Bâkî: sonsuz, bâkî bir
hayat›n sahibi olan Allah.
hüccet-i sermediyet: Allah’›n
varl›¤›n›n ebedî ve sonsuz ol-

mas›n›n delili.
ihsas: hissettirme.
iman: inanma, kabul etme.
intizamat: düzenlemeler, dü-
zenlilikler.
ispat: kan›tlama, do¤rulu¤u-
nu delillerle ortaya koyma.
izah: aç›klama.
Kadîr-i Zülkemal: sonsuz ke-
mal ve kudret sahibi olan, Al-

1. Her bir fleye bütün kudsî s›fat ve isimleriyle birden yönelen, zat ve s›fatlar›nda eflsiz ve tek
olan Allah’a iman ettim.



Elhâs › l :
1 Én¡pJrƒne nór©nH n¢VrQn’rG »p«rëojnh s›rr›nca, hayattar bu

zemin, bir baharda Sânia flahadet etti¤i gibi, onun ölme-
siyle, zaman›n geçmifl ve gelecek iki kanad›na dizilmifl
mu’cizat-› kudretine nazar› çeviriyor, bir bahar yerine
binler bahar› gösteriyor; bir mu’cize yerine binler mu’ci-
zat-› kudretine iflaret eder.

Ve onlardan her bahar, flu haz›r bahardan daha kat’î
flahadet eder. Çünkü, mazi taraf›na geçenler zahirî es-
baplar›yla beraber gitmifller, arkalar›nda yine kendileri
gibi baflkalar yerlerine gelmifller. Demek, esbab-› zahiri-
ye hiçtir; yaln›z bir Kadîr-i Zülcelâl onlar› halk edip, hik-
metiyle esbaba ba¤layarak gönderdi¤ini gösteriyor.

Ve gelecek zamanda dizilmifl hayattar olan zemin yüz-
leri ise, daha parlak flahadet eder. Çünkü yeniden, yok-
tan, hiçten yap›l›p, gönderilecek yere konup, vazife gör-
dürüp, sonra gönderilecekler.

‹flte ey tabiata saplanan ve batakl›kta bo¤ulmak dere-
cesine gelen gafil! Bütün mazi ve müstakbele ulaflacak
hikmetli ve kudretli manevî el sahibi olmayan bir fley, na-
s›l bu zeminin hayat›na kar›flabilir? Senin gibi hiç ender
hiç olan tesadüf ve tabiat buna kar›flabilir mi? Kurtulmak
istersen, “Tabiat, olsa olsa bir defter-i kudret-i ‹lâhiyedir;
tesadüf ise, cehlimizi örten gizli bir hikmet-i ‹lâhiyenin
perdesidir” de, hakikate yanafl.

cehil: cahillik, bilgisizlik.
defter-i kudret-i ‹lâhiye: Allah’›n
kudret defteri.
elhâs›l: sonuç olarak, k›sacas›.
esbap: sebepler.
esbap-› zahiriye: görünen sebep-
ler.
gafil: gerçekleri görmeyen,
önemsemeyen, iyi düflünmeyen.
hakikat: gerçek.
halk etmek: yaratmak.
hayattar: canl›, yaflayan.
hiç ender hiç: hiç içinde hiç, hiç-
bir fley.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
yerli yerinde olmas›.
hikmet-i ‹lâhiye: mahlûkat›n ya-
rat›l›fl›nda Allah’›n gayeleri.
Kadîr-i Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük, haflmet ve kudret sahibi, Al-
lah.
kat’î: kesin, flüphesiz.
kudret: güç, kuvvet.
manevî el: gizli el, gizli tasarruf
sahibi.
mazi: geçmifl zaman.
mu’cizat-› kudret: kudret mu’ci-
zeleri.
mu’cize: Allah’›n kudretiyle mey-
dana gelen ve benzerini yapmak-
tan insanlar›n âciz kald›¤› fley.

müstakbel: gelecek zaman.
nazar: bak›fl.
Sâni: her fleyi sanatl› bir flekil-
de yapan Allah.
s›rr›nca: hakikatinin bildirdi-

¤ine göre.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
tabiat: do¤a, Allah’› inkâr
edenlerin yarat›c› bir güç ola-
rak gördükleri içinde yaflad›-

¤›m›z do¤a ve madde âlemi.
tesadüf: rastgelme, rastlant›.
vazife: görev.
zahirî: görünen.
zemin: yer, yeryüzü.

1. Yeryüzünü ölümünün ard›ndan nas›l diriltiyor! (Rum Suresi: 50.)
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Yirmi Beflinci Pencere
Nas›l ki, madrup, elbette daribe delâlet eder; sanatl› bir

eser, sanatkâr› icap eder; velet, validi iktiza eder; tahtiyet,
fevkiyeti istilzam eder, ve hakeza... Bütün umur-u izafiye
tabir ettikleri, birbirsiz olmayan evsaf-› nisbiye misillü, flu
kâinat›n cüz’iyat›nda ve hey’et-i umumiyesinde görünen
imkân dahi, vücubu gösterir. Ve bütün onlarda görünen
infial, bir fiili gösterir. Ve umumunda görünen mahlûk›-
yet, hâl›k›yeti gösterir. Ve umumunda görünen kesret ve
terkip, vahdeti istilzam eder. Ve vücup ve fiil ve hâl›k›yet
ve vahdet, bilbedahe ve bizzarure, mümkin, münfail, ke-
sir, mürekkep, mahlûk olmayan, Vacib ve Fail, Vahid ve
Hâl›k olan mevsuflar›n› ister.

Öyle ise, bilbedahe, bütün kâinattaki bütün imkânlar,
bütün infialler, bütün mahlûk›yetler, bütün kesret ve ter-
kipler, bir Zat-› Vacibü’l-Vücud, Fa’alün Lima Yürîd, Hâ-
l›k-› Külli fiey’e, Vahid-i Ehad’e flahadet eder.

Elhâs›l: Nas›l imkândan vücup görünüyor, infialden fi-
il ve kesretten vahdet; bunlar›n vücudu, onlar›n vücudu-
na kat’iyen delâlet eder. Öyle de, mevcudat üstünde gö-
rünen mahlûk›yet ve merzuk›yet gibi s›fatlar dahi sâni-
iyet, rezzak›yet gibi fle’nlerin vücutlar›na kat’î delâlet edi-
yor. fiu s›fât›n vücudu dahi, bizzarure ve bilbedahe, bir
Hallâk ve bir Rezzak Sâni-i Rahîm’in vücuduna delâlet
eder.
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Hallâk: yaratan, Allah.
hey’et-i umumiye: hepsi birden,
tamam›.
icap etme: gerektirme.
iktiza: gerektirme.
imkân: olabilirlik; varl›¤› ile yok-
lu¤u eflitken Allah’›n var etmesiy-
le var olan, Allah’›n varl›¤›n› ispat-
layan delil.
infial: fiilden etkilenme.
istilzam: gerektirme.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kat’î: kesin, flüphesiz.
kat’iyen: kesin olarak, kesinlikle.
kesir: çok.
kesret: çokluk.
madrup: dövülmüfl, vurulmufl.
mahlûk: yarat›lm›fl.
mahlûk›yet: yarat›lm›fll›k.
merzuk›yet: r›z›klanma.
mevcudat: varl›klar.
mevsuf: vas›flanan, kendisinde
bir s›fat bulunan.
misillü: benzeri, gibi.
mümkin: yarat›lanlar, Allah’›n d›-
fl›ndaki bütün varl›klar.
münfail: fiilden etkilenen.
mürekkep: iki veya daha çok
maddenin kar›flmas›ndan mey-
dana gelmifl fley.
Rezzak: bütün yarat›lm›fllar›n r›z-
k›n› veren ve ihtiyaçlar›n› karfl›la-
yan Allah.
rezzak›yet: r›z›k verici olmak.
sanatkâr: sanatla u¤raflan, usta.
sanatl›: ustaca ve güzel yap›lm›fl.
Sâni-i Rahîm: sonsuz flefkat ve
merhamet sahibi, her fleyi sanat-
la yapan Allah.
sâniiyet: sanatla yapmak.
s›fat: vas›f, özellik.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
fle’n: hâl, keyfiyet, durum, özellik,
yap›, istidat; ifl; yeni ifl; yeni olan
hâl.
tabir etme: isimlendirme.
tahtiyet: altta olma.
terkip: sentez, birlefltirme.
umum: bütün, umumî.
umur-u izafiye: birbirsiz olma-
yan ve birbirine nispet ve k›yasla-
mayla anlafl›lan nitelikler, karan-
l›k-ayd›nl›k, ac›-tatl› gibi.
Vacip: varl›¤› zorunlu olan, Allah.
vahdet: birlik.
Vahid-i Ehad: bir olan ve birli¤i
her bir fleyde tecelli eden Allah.
Vahit: bir, tek Allah.
valid: baba.
velet: çocuk.
vücup: varl›¤› zorunlu olma.
vücut: varl›k.
Zat-› Vacibü’l-Vücud: varl›¤› za-
rurî ve zatî olan, varl›¤› baflkas›n›n
varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendinden
olup ezelî ve ebedî olan Allah’›n
yüce zat›.

bilbedahe: apaç›k bir flekilde.
bizzarure: kesinlikle, zorunlu
olarak.
cüz’iyat: ufak tefek fleyler,
önemsiz, de¤ersiz fleyler; tek
maddeden meydana gelen-
ler, bütüne ait olmay›p özel
olanlar.
darip: vurucu, döven.

delâlet: delil olma, gösterme.
elhâs›l: sonuç olarak, k›saca-
s›.
evsaf-› nisbiye: k›yaslamayla
olan vas›flar, di¤erlerine göre
diye anlat›lan vas›flar.
Fa’alün Lima Yürîd: diledi¤i
fleyi, diledi¤i gibi ve en mü-
kemmel flekilde yapan, Allah.

fail: ifli yapan, özne; Allah.
fevkiyet: üstte olma.
fiil: ifl, olufl.
hakeza: bunun gibi.
Hâl›k: yarat›c›, Allah.
Hâl›k-› Külli fiey: kâinatta
mevcut olan her fleyin yarat›-
c›s›, Allah.
hâl›k›yet: yarat›c›l›k.



Demek, her bir mevcut, tafl›d›¤› yüzler bu çeflit s›fatlar
lisan›yla, Zat-› Vacibü’l-Vücud’un yüzler Esma-i Hüsnas›-
na flahadet ederler. Bu flahadetler kabul edilmezse, mev-
cudat›n bütün bu çeflit s›fatlar›n› inkâr etmek lâz›m gelir.

Yirmi Alt›nc› Pencere(HAfi‹YE)

fiu kâinat›n mevcudat› yüzünde tazelenen ve gelip ge-
çen cemaller ve hüsünler, bir Cemal-i Sermedî cilveleri-
nin bir nevi gölgeleri oldu¤unu gösterir.

Evet, ›rma¤›n yüzündeki kabarc›klar›n parlay›p gitme-
sinden sonra arkadan gelenlerin gidenler gibi parlamala-
r›, daimî bir flemsin flualar›n›n âyineleri olduklar›n› gös-
terdikleri gibi; seyyal zaman ›rma¤›nda seyyar mevcuda-
t›n üstünde parlayan lemaat-› cemaliye dahi bir Cemal-i
Sermedî’ye iflaret ederler ve Onun bir nevi emareleridir-
ler.

Hem, kâinat kalbindeki ciddî aflk, bir Mâfluk-u Lâyeza-
lî’yi gösterir.

Evet, a¤ac›n mahiyetinde olmayan bir fley, esasl› bir
surette meyvesinde bulunmad›¤› delâletiyle, flecere-i kâ-
inat›n hassas meyvesi olan nev-i insandaki ciddî aflk-› lâ-
hutî gösterir ki, bütün kâinatta—fakat baflka flekillerde—
hakikî aflk ve muhabbet bulunuyor. Öyle ise, kalb-i kâ-
inattaki flu hakikî muhabbet ve aflk, bir Mahbub-u Ezelî-
yi gösterir.

aflk: fliddetli sevgi.
aflk-› lâhutî: Cenab-› Hakka olan
sevgi ve muhabbet.
âyine: ayna.
cemal: güzellik.
Cemal-i Sermedî: sürekli güzellik.
ciddî: gerçek, hakikat.
cilve: görüntü, akis, yans›ma.
daimî: sürekli, devaml›.
delâlet: delil olma, gösterme.
ehl-i kalp: kalp ehli.
ehl-i muhabbet: sevgi ehli.
emare: belirti, iflaret.
esas: as›l, temel, dip, kök.
Esma-i Hüsna: Allah’›n güzel
isimleri.
hakikî: gerçek.
hassas: duyarl›, ince ruhlu, en kü-
çük fleyleri hisseden.
hafliye: dipnot, aç›klay›c› not.
hususiyet: özellik.
hüsün: güzellik.
inkâr: reddetme, kabul etmeme.
iflaret: gösterme, bildirme.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kalb-i kâinat: kâinat›n kalbi.
lemaat-› cemaliye: güzellik par›l-
t›lar›.
lisan: dil.
Mahbub-u Ezelî: Ezelî Sevgili, var-
l›¤›n›n bafllang›c› olmayan ve bü-
tün yarat›lm›fllar›n çok sevdi¤i Al-
lah.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ni-
teli¤i, yap›s›.

Mâfluk-u Lâyezalî: varl›klar
taraf›ndan çokça sevilen ve
sürekli var olan Allah.
mevcudat: varl›klar.
mevcut: varl›k.
muhabbet: sevgi.
nev-i insan: insan türü, in-
sanlar.

nevi: tür, çeflit.
seyyal: ak›c›, akan.
seyyar: gezici, gezen, yer de-
¤ifltiren.
s›fat: vas›flar, özellikler.
suret: biçim, görünüfl.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
flecere-i kâinat: kâinat a¤ac›.

flems: günefl.
flua: ›fl›n, ›fl›n demeti.
umum: herkes.
Zat-› Vacibü’l-Vücud: varl›¤›
zarurî ve zatî olan, varl›¤› bafl-
kas›n›n varl›¤›na ba¤l› de¤il,
kendinden olup ezelî ve ebe-
dî olan Allah’›n yüce zat›.

1106 | SÖZLEROTUZ ÜÇÜNCÜ SÖZ

HAfi‹YE: fiu Pencerenin umuma de¤il, ehl-i kalbe ve ehl-i muhabbete
hususiyeti var.



Hem, kâinat›n sinesinde çok suretlerde tezahür eden
incizaplar, cezbeler, cazibeler, ezelî bir hakikat-i cazibe-
dar›n cezbiyle oldu¤unu hüflyar kalplere gösterir.

Hem mahlûkat›n en hassas ve nuranî taifesi olan ehl-i
keflif ve velâyetin ittifak›yla, zevk ve fluhuda istinat ede-
rek, bir Cemîl-i Zülcelâl’in cilvesine, tecellisine mazhar
olduklar›n› ve o Celîl-i Zülcemal’in kendini tan›tt›r›lmas›-
na ve sevdirilmesine zevk ile muttali olduklar›n› müttefi-
kan haber vermeleri, yine bir Zat-› Vacibü’l-Vücud’un,
bir Cemîl-i Zülcelâl’in vücuduna ve insanlara kendini ta-
n›tt›rmas›na kat’iyen flahadet eder.

Hem, kâinat yüzünde ve mevcudat üstünde iflleyen ka-
lem-i tahsin ve tezyin, o kalem sahibi Zat›n esmas›n›n
güzelli¤ini vaz›han gösteriyor.

‹flte, kâinat yüzündeki cemal ve kalbindeki aflk ve sine-
sindeki incizap ve gözlerindeki keflif ve fluhut ve
hey’at›ndaki hüsün ve tezyinat, pek lâtif, nuranî bir pen-
cere açar. Onun ile bütün esmas› cemîle bir Cemîl-i Zül-
celâl’i ve bir Mahbub-u Lâyezalî’yi ve bir Ma’bud-u Lem-
yezel’i hüflyar olan ak›l ve kalplere gösterir.

‹flte ey maddiyat karanl›¤›nda, evham zulümat›nda,
bo¤ucu flübehat içinde ç›rp›nan gafil! Kendine gel, insa-
niyete lây›k bir surette yüksel, flu dört delik ile bak, ce-
mal-i vahdeti gör, kemal-i iman› kazan, hakikî insan ol.
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önemsemeyen, iyi düflünmeyen.
hakikat-i cazibedar: çekici haki-
kat, gerçek.
hakikî: gerçek.
hassas: duyarl›, ince ruhlu, en kü-
çük fleyleri hisseden.
hey’at: hey’etler, k›s›mlar.
hüsün: güzellikler.
hüflyar: uyan›k.
incizap: cezp edilme, çekilme.
insaniyet: insanl›k, insan olma.
istinat: dayanma.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i.
kâinat: evren, bütün âlemler,
varl›klar.
kalem-i tahsin ve tezyin: güzel-
lefltirme ve süsleme kalemi.
kat’iyen: kesinlikle.
kemal-i iman: iman›n mükem-
melli¤i, mükemmel iman.
keflif: Allah’›n bildirmesiyle gizli
olan bir fleyin ö¤renilmesi, ortaya
ç›kmas›.
lâtif: hofl, güzel.
lây›k: yak›fl›r.
Ma’bud-u Lemyezel: varl›¤› hiç-
bir zaman son bulmayan ve iba-
dete lây›k tek ‹lâh olan Allah.
maddiyat: maddî ve cismanî fley-
ler.
Mahbub-u Lâyezalî: bütün yara-
t›lm›fllar taraf›ndan çok sevilen ve
varl›¤›n›n sonu olmay›p sürekli
var olan Allah.
mahlûkat: yarat›lm›fllar, yarat›k-
lar.
mazhar: yans›ma ve görünme
yeri.
mevcudat: varl›klar.
muttali: bilme, fark›na varma.
müttefikan: birleflerek, fikir birli-
¤iyle.
nuranî: nurlu.
sine: gö¤üs, kalp.
suret: biçim, flekil.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
fluhut: görme, flahit olma.
flübehat: flüpheler.
taife: topluluk, gurup.
tecelli: görünme, yans›ma, belir-
me.
tezahür: görünme.
tezyinat: süsler, süslemeler.
vaz›han: aç›kça, aç›k flekilde.
vücut: varl›k.
Zat: Allah.
Zat-› Vacibü’l-Vücud: varl›¤› za-
rurî ve zatî olan, varl›¤› baflkas›n›n
varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendinden
olup ezelî ve ebedî olan Allah’›n
yüce zat›.
zevk: tatma, tat, haz.
zulümat: karanl›klar.

aflk: fliddetli sevgi.
cazibe: çekim.
Celîl-i Zülcemal: cemal ve
büyüklük sahibi Allah.
cemal: güzellik.
cemal-i vahdet: birli¤in gü-
zelli¤i.
cemîl: güzel.

Cemîl-i Zülcelâl: azameti ve
yüceli¤i s›n›rs›z, güzelli¤i son-
suz olan Allah.
cezbe: çekme, çekifl; kendin-
den geçme.
cezp: kendine do¤ru çekme.
cilve: görüntü, akis, yans›ma.
ehl-i keflif ve velâyet: keflif

ehli; herkesin göremedi¤i ve
bilemedi¤i gizli hakikatleri Al-
lah’›n lütfuyla keflfedip bilen-
ler, velîler.
esma: adlar, isimler.
evham: vehimler, kuruntular.
ezelî: bafllang›c› olmama.
gafil: gerçekleri görmeyen,



Yirmi Yedinci Pencere
1

lπ«/c nh mAr∆nT uπoc '¤nY nƒognh mAr∆nT uπoc o≥pdÉnN *nG
Kâinatta, esbap ve müsebbebat görünen eflyaya bak›-

yoruz ve görüyoruz ki, en âlâ bir sebep, en adî bir mü-
sebbebe kuvveti yetmiyor. Demek, esbap bir perdedir;
müsebbepleri yapan baflkad›r.

Meselâ, hadsiz masnuattan yaln›z cüz’î bir misal ola-
rak, insan bafl› içinde bir hardal küçüklü¤ünde bir yerde
yerlefltirilen kuvve-i haf›zaya bak›yoruz, görüyoruz ki; öy-
le bir cami kitap, belki kütüphane hükmündedir ki, bü-
tün sergüzeflt-i hayat›, içinde kar›flt›r›lmaks›z›n yaz›l›yor.
Acaba flu mu’cize-i kudrete hangi sebep gösterilebilir: te-
lâfif-i dima¤iye mi, basit fluursuz hüceyrat zerreleri mi,
tesadüf rüzgârlar› m›? Hâlbuki, o mu’cize-i sanat, öyle
bir zat›n sanat› olabilir ki, beflerin haflirde neflredilecek
büyük defter-i a’malinden muhasebe vaktinde hat›ra ge-
tirilecek ve iflledi¤i her fiilleri, yaz›ld›¤›n› bildirmek için
bir küçük senet istinsah edip, yaz›p, akl›n›n eline verecek
bir Sâni-i Hakîm’in sanat› olabilir.

‹flte, beflerin kuvve-i haf›zas›na misal olarak bütün yu-
murtalar›, çekirdekleri, tohumlar› k›yas et; ve bu cami’,
küçücük mu’cizelere sair müsebbebat› da k›yas et. Çün-
kü, hangi müsebbebe ve masnua baksan, o derece hari-
ka bir sanat var ki; de¤il onun adî, basit sebebi, belki bü-
tün esbap toplansa, ona karfl› izhar-› acz edecekler. Me-
selâ, büyük bir sebep zannedilen günefli ihtiyarl›, fluurlu 

adî: de¤ersiz, s›radan, basit.
âlâ: yüce, yüksek.
basit: baya¤›, k›ymetsiz, s›radan.
befler: insan, insanl›k.
cami: toplayan, çeflitli fleyleri
içinde bulunduran.
cüz’î: küçük.
defter-i a’mal: insanlar›n iflledi¤i
ve yapt›¤› fleylerin kaydedildi¤i
defter.
esbap: sebepler.
eflya: fleyler, varl›klar.
fiil: ifl, olufl; amel, hareket.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hâlbuki: hakikat ve do¤rusu flu-
dur ki.
hardal: çok küçük tohumlar› olan
bir bitki.
harika: ola¤anüstü vas›flar tafl›-
yan ve hayranl›k hissi uyand›ran.
haflir: Allah’›n k›yametten sonra
ölen bütün insanlar› diriltip bir
yere toplamas›.
hat›ra getirilmek: hat›rlat›lmak.
hüceyrat: hücreler, hücrecikler.
hükmünde: gibi, de¤erinde.
ihtiyar: seçme gücü, tercih, irade.
istinsah: kopya etme.
izhar-› acz: âcizli¤ini gösterme.
kâinat: evren, varl›klar.
k›yas: karfl›laflt›rma.
kuvve-i haf›za: haf›za gücü.
kuvvet: güç.
masnu: sanatla yap›lm›fl fley.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
meselâ: örnek olarak.
misal: örnek.
mu’cize: Allah’›n kudretiyle mey-
dana gelen benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
mu’cize-i kudret: Cenab-› Hakk›n
kudretinin mu’cizesi.
mu’cize-i sanat: sanat mu’cizesi.
muhasebe: hesap görme, sorgu.
müsebbebat: bir sebeple mey-
dana gelenler, sebeplerin sonuç-
lar›.
müsebbep: bir sebeple meydana
gelen, sebebin sonucu.
neflredilmek: yaymak.
perde: örtü.
sair: di¤er, baflka.
sanat: eser; ustal›k, güzellik.
Sâni-i Hakîm: her fleyi sanatla ve

hikmetle yaratan Allah.
sebep: neden.
sergüzeflt-i hayat: hayat se-
rüveni, hikâyesi.

fluur: bilinç, kavrama gücü,
anlay›fl.
telâfif-i dima¤iye: beyinde
bulunan k›vr›mlar.

tesadüf: rast gelme, rastlant›.
vakit: zaman.
zat: kifli, flah›s.
zerre: en küçük parça, atom.

1. Allah her fleyin yarat›c›s›d›r ve O her fley üzerinde hakk›yla görüp gözeticidir. (Zümer Sure-
si: 62.)

1108 | SÖZLEROTUZ ÜÇÜNCÜ SÖZ



farz ederek ona denilse, “Bir sine¤in vücudunu yapabilir
misin?” Elbette diyecek ki: “Hâl›k’›m›n ihsan› ile, dükkâ-
n›mda ziya, renkler, hararet çok. Fakat, sine¤in vücudun-
da göz, kulak, hayat gibi öyle fleyler var ki, ne benim dük-
kân›mda bulunur ve ne de benim iktidar›m dahilindedir.”

Hem, nas›l ki müsebbepteki harika sanat ve tezyinat,
esbab› azledip, müsebbibülesbap olan Vacibü’l-Vücud’a

iflaret ederek, 
1 o¬t∏oc oôren’rG o™nLrôoj p¬r«ndpGnh s›rr›nca, Ona teslim-i

umur eder; öyle de, müsebbebata tak›lan neticeler, gaye-
ler, faydalar, bilbedahe perde-i esbap arkas›nda bir
Rabb-i Kerîm’in, bir Hakîm-i Rahîm’in iflleri oldu¤unu
gösterir. Çünkü, fluursuz esbap, elbette bir gayeyi düflü-
nüp çal›flmaz. Hâlbuki, görüyoruz; vücuda gelen her
mahlûk bir gaye de¤il, belki çok gayeleri, çok faydalar›,
çok hikmetleri takip ederek vücuda geliyor. Demek, bir
Rabb-i Hakîm ve Kerîm, o fleyleri yap›p gönderiyor, o
faydalar› onlara gaye-i vücut yap›yor.

Meselâ, ya¤mur geliyor. Ya¤muru zahiren intaç eden
esbap, hayvanat› düflünüp, onlara ac›y›p, merhamet et-
mekten ne kadar uzak oldu¤u malûmdur. Demek, hay-
vanat› halk eden ve r›z›klar›n› taahhüt eden bir Hâl›k-›
Rahîm’in hikmetiyle imdada gönderiliyor. Hatta, ya¤mu-
ra “rahmet” deniliyor. Çünkü, çok âsâr-› rahmet ve fay-
dalar› tazammun etti¤inden, güya ya¤mur fleklinde rah-
met tecessüm etmifl, takattur etmifl, katre katre geliyor.

Hem, bütün mahlûkat›n yüzüne tebessüm eden bütün
ziynetli nebatat ve hayvanattaki tezyinat ve gösterifller,
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Hâl›k-› Rahîm: sonsuz merhamet
ve flefkat sahibi yarat›c›, Allah.
halk: yaratma.
hararet: s›cakl›k, ›s›.
harika: ola¤anüstü, hayranl›k
uyand›ran.
hayat: dirilik, canl›l›k.
hayvanat: hayvanlar.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde yap›lmas›.
ihsan: iyilik, ba¤›fl, yard›m; ver-
me.
iktidar: güç yetme.
imdat: yard›m, yard›ma yetiflme.
intaç eden: netice veren.
katre katre: damla damla.
mahlûk: yarat›lm›fl, yarat›k.
mahlûkat: yarat›lm›fllar, yarat›k-
lar.
malûm: bilinen.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek.
müsebbebat: bir sebeple mey-
dana gelenler, neticeler.
müsebbep: bir sebeple meydana
gelen, sebebin sonucu.
müsebbibülesbap: bütün sebep-
leri yaratan ve sahibi olan Allah.
nebatat: bitkiler.
netice: sonuç.
perde-i esbap: sebepler perdesi.
Rabb-i Hakîm: hikmet sahibi Al-
lah, ifl ve emirleri hikmetli ve
yanl›fls›z olan Cenab-› Hak.
Rabb-i Kerîm: sonsuz ikram, cö-
mertlik ve iyilik sahibi, her fleyi
idare ve terbiye eden Allah.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
flefkat gösterme.
r›z›k: yiyecek, içecek fley.
sanat: ustal›k, güzellik.
fluursuz: bilinçsiz, ak›ls›z.
taahhüt etme: garanti verme,
üzerine alma.
takattur: katreleflme, damlalafl-
ma.
tazammun: içine alma.
tebessüm: gülümseme.
tecessüm: cisimleflme, maddî ya-
p›ya bürünme.
teslim-i umur: ifllerin teslimi
tezyinat: süsler, süslemeler.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî ve
zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n varl›-
¤›na ba¤l› de¤il, kendinden olup
ezelî ve ebedî olan Allah.
vücuda gelme: yarat›lma, ortaya
ç›kma.
vücut: beden.
zahiren: görünüflte.
ziya: ›fl›k.
ziynet: süs.

âsâr-› rahmet: rahmet eser-
leri.
azletmek: ay›rmak, uzaklafl-
t›rmak.
bilbedahe: apaç›k bir flekilde.

esbap: nedenler, sebepler.
farz etmek: var saymak.
gaye: maksat, hedef.
gaye-i vücut: varl›k gayesi.
güya: sanki.

Hakîm-i Rahîm: her fleyi ga-
ye ve hikmetlerle yaratan,
çok çok merhametli, Allah.
Hâl›k: her fleyi yoktan yara-
tan, yarat›c›; Allah.

1. Bütün ifller Ona [Allah’a] döndürülür. (Hûd Suresi: 123.)



bilbedahe, perde-i gayp arkas›nda bu süslü ve güzel
sanatlar ile kendini tan›tt›rmak ve sevdirmek ve bildir-
mek isteyen bir Zat-› Zülcelâl’in vücub-u vücuduna ve
vahdetine delâlet ederler. Demek eflyadaki süslü vaziyet-
ler, gösteriflli keyfiyetler, tan›tt›rmak ve sevdirmek s›fat-
lar›na kat’iyen delâlet eder. Sevdirmek ve tan›tt›rmak s›-
fatlar› ise, bilbedahe, Vedûd, Maruf bir Sâni-i Kadîr’in
vücub-u vücuduna ve vahdetine flahadet eder.

Elhâs › l : Sebep gayet adî, âciz ve ona isnat edilen
müsebbep ise, gayet sanatl› ve k›ymetli oldu¤undan, se-
bebi azleder. Hem, müsebbebin gayesi, faydas› dahi ca-
hil ve camit olan esbab› ortadan atar, bir Sâni-i Hakîm’in
eline teslim eder. Hem, müsebbebin yüzündeki tezyinat
ve maharetler, kendi kudretini zîfluurlara bildirmek iste-
yen ve kendini sevdirmek arzu eden bir Sâni-i Hakîm’e
iflaret eder.

Ey esbapperest bîçare! Bu üç mühim hakikati ne ile
izah edebilirsin? Sen nas›l kendini kand›rabilirsin? Akl›n

varsa, esbap perdesini y›rt, 
1 o¬nd n∂j/önT n’ o√nórMnh de, hadsiz

evhamdan kurtul.

Yirmi Sekizinci Pencere
rºoµpànæp°ùrdnG o±nÓpàrNGnh ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG o≥r∏nN /¬pJÉnj'G røpenh

2@ nÚ/ªpdÉn©r∏pd mäÉnj'’n n∂pd'P /‘ s¿pG rºoµpfGnƒrdnGnh

âciz: güçsüz, zay›f.
adî: basit, s›radan, de¤ersiz.
ayet: delil.
azletmek: uzaklaflt›rmak, ay›r-
mak.
bîçare: çaresiz, zavall›.
bilbedahe: apaç›k bir flekilde.
cahil: bilgisiz.
camit: cans›z.
delâlet: iflaret, delil olma.
delil: flahit, belge, tan›k.
dizgin: idare, yönetim.
elhâs›l: sonuç olarak, k›sacas›.
esbap: sebepler.
esbapperest: Allah’› unutup se-
beplere haddinden fazla de¤er
veren.
eflya: fleyler, varl›klar.
evham: vehimler, kuruntular.
gaye: maksat, hedef.
gayet: son derece, çok.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek.
icat: yoktan var etme, yaratma.
icraat: ifller, faaliyetler.
ilim: do¤ru ve faydal› bilgi.
isnat: dayand›rma.
iflaret: gösterme, bildirme.
izah: aç›klama.
kat’iyen: kesin olarak.
keyfiyet: mahiyet, özellik.
k›ymet: de¤er.
kudret: güç, kuvvet.
maharet: ustal›k, beceriklilik.
Maruf: her fleyi hakk›yla bilen ve
yaratt›klar› taraf›ndan bilinen Al-
lah.
mühim: önemli.
müsebbep: sebeple meydana
gelen, sebebin sonucu.
perde-i gayp: gayp perdesi; ma-
nevî âlemlerin görünmesini en-
gelleyen mahiyeti bizce bilinme-
yen perde.
rububiyet: rabl›k, Allah’›n her za-
man, her yerde, her yaratt›¤›na
muhtaç oldu¤u fleyleri vermesi,
terbiye ve tedbiri, besleyicilik ve
malikiyet durumu.
sanat: eser.
sanatl›: ustaca ve güzel yap›lm›fl;
de¤erli.
Sâni-i Hakîm: her fleyi sanatla ve
hikmetle yaratan Allah.
Sâni-i Kadîr: her fleye gücü ye-
ten, sonsuz güç ve kudret sahibi
ve her fleyi sanatla yaratan Allah.

sebep: sebep.
s›fat: vas›f.
sima: yüz, çehre.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
flerik: ortak.
teslim etme: verme, b›rak-
ma.

tezyinat: süsler, süslemeler.
vahdet: birlik.
vaziyet: durum, hâl.
Vedûd: kullar›n› çok seven ve
flefkat eden, kendisine çok
sevgi beslenen Allah.
vücub-u vücut: varl›¤› gerek-

li olmak, olmamas› imkâns›z
olmak.

Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük ve haflmet sahibi olan zat,
Allah.

zîfluur: fluur sahibi, bilinçli.

1. Allah birdir, bir olur. Her fleyin anahtar› Onun yan›nda, her fleyin dizgini Onun elindedir. ru-
bubiyetin de, icraat›nda ve icatlar›nda bir fleriki yoktur.

2. Göklerin ve yerin yarat›l›fl› ile dillerinizin ve renklerinizin, sesleriniz ve simalar›n›z›n farkl›l›-
¤› da yine Onun ayetlerindendir. ‹lim sahipleri için elbette bunda deliller vard›r. (Rum Suresi:
22.)
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fiu kâinata bak›yoruz, görüyoruz ki; hüceyrat-› beden-
den tut, tâ mecmu-u âleme flamil bir hikmet ve tanzim
var.

Hüceyrat-› bedene bak›yoruz, görüyoruz ki; mesalih-i
bedeni gören ve idare eden birisinin emriyle, kanunuyla,
o küçücük hüceyrelerde ehemmiyetli bir tedbir var. Mi-
deye, nas›l bir k›s›m r›z›k iç ya¤› suretinde iddihar olunup
vakt-i hacette sarf edilir; aynen o küçücük hüceyrelerde
de o tasarruf ve iddihar var.  

Nebatata bak›yoruz; gayet hakîmâne bir terbiye, bir
tedbir görünüyor.

Hayvanata bak›yoruz; nihayet derecede kerîmâne bir
terbiye ve iafle görüyoruz.

Kâinat›n erkân-› azîmesine bak›yoruz; mühim gayeler
için haflmetkârâne bir tedvir ve tenvir görüyoruz.

Âlemin mecmuuna bak›yoruz; muntazam bir memle-
ket, bir flehir, bir saray hükmünde âlî hikmetler, galî ga-
yeler için mükemmel bir tanzimat görüyoruz. Otuz ‹kin-
ci Sözün Birinci Mevk›f›nda izah ve ispat edildi¤i üzere,
bir zerreden tut, tâ y›ld›zlara kadar zerre miktar flirke yer
b›rakm›yor. Öyle birbirlerine manen münasebettard›rlar
ki, bütün y›ld›zlar› musahhar etmeyen ve elinde tutma-
yan, bir zerreye rububiyetini dinlettiremez. Bir zerreye
hakikî Rab olmak için bütün y›ld›zlara sahip olmak lâz›m
gelir. Hem, Otuz ‹kinci Sözün ‹kinci Mevk›f›nda izah ve 
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rekli ve faydal› ifller.
muntazam: düzenli.
musahhar: boyun e¤en, emir al-
t›na giren.
mühim: önemli.
mükemmel: tam, eksiksiz.
münasebettar: ilgili, alâkal›.
nebatat: bitkiler.
nihayet: son.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle yaratt›klar›n› sevk ve
idare eden Allah.
r›z›k: yiyecek, içecek fley; besin,
g›da.
rububiyet: rabl›k, Allah’›n her za-
man, her yerde, her yaratt›¤›na
muhtaç oldu¤u fleyleri vermesi,
terbiye ve tedbiri, besleyicilik ve
malikiyet durumu.
sarf: harcama.
suret: biçim, flekil.
flamil: içine alan, kaplayan, çev-
releyen.
flirk: Allah’a ortak koflma.
tanzim: düzenleme.
tanzimat: düzenlemeler.
tasarruf: idare etme, kullanma.
tedvir: çekip çevirme, idare et-
me.
tenvir: nurland›rma.
terbiye: besleme, yetifltirme, bü-
yütme.
vakt-i hacet: ihtiyaç vakti, ihtiyaç
an›.
zerre miktar: az›c›k, çok az.
zerre: en küçük parça, atom.

âlem: kâinat.
âlî: yüce, yüksek.
ehemmiyet: çok önemli ol-
ma.
emir: buyruk.
erkân-› azîme: büyük ve
önemli esaslar.
galî: k›ymetli.
gaye: maksat, netice.
gayet: çok, son derece.
hakikî: gerçek.
hakîmâne: belirli gayelere
yönelik, faydal›, anlaml› ve
yerli yerinde olarak.

haflmetkârâne: haflmetli bir
flekilde.
hikmet: her fleyin belirli ga-
yelere yönelik olarak, manal›,
faydal› ve tam yerli yerinde
yap›lmas›.
hüceyrat-› beden: beden
hücreleri.
hüceyre: hücrecik.
hükmünde: gibi.
iafle: yaflatma, besleme, yedi-
rip içirme.
idare: yönetme.
iddihar: biriktirme, depola-

ma.
ispat: kan›tlama, do¤rulu¤u-
nu delillerle ortaya koyma.
izah: aç›klama.
kâinat: bütün âlemler, varl›k-
lar.
kerîmâne: cömertçe yard›m
ve ihsanda bulunarak.
manen: mana itibar›yla, ma-
naca.
mecmu: bütün, tamam.
mecmu-u âlem: âlemin bü-
tünü.
mesalih-i beden: bedene ge-



ispat edildi¤i üzere, semavat›n halk ve tesviyesine muk-
tedir olmayan, beflerin simas›ndaki teflahhusu yapamaz.

Demek bütün semavat›n Rabbi olmayan, bir tek insa-
n›n simas›ndaki alâmet-i farika olan nakfl-› simavîyi ya-
pamaz. ‹flte kâinat kadar büyük bir pencere ki; onunla

bak›lsa, oó«/dÉn≤ne o¬nd @ lπ«/cnh mAr∆nT uπoc '¤nY nƒognh mAr∆nT uπoc o≥pdÉnN *nG 1

¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG ayetleri büyük harflerle kâinat sahifele-

rinde yaz›l› oldu¤u ak›l gözüyle de görülecek. Öyle ise,
görmeyenin ya akl› yok, ya kalbi yok veya insan suretin-
de bir hayvand›r.

Yirmi Dokuzuncu Pencere
2 /√pórªnëpH oíuÑ°nùoj s’pG mAr∆nT røpe r¿pGnh

Bir bahar mevsiminde, garibâne, mütefekkirâne, se-
yahate gidiyordum. Bir tepeci¤in ete¤inden geçerken
parlak bir sar› çiçek nazar›ma iliflti. Eskiden vatan›mda
ve sair memleketlerde gördü¤üm o cins sar› çiçekleri
derhat›r ettirdi. fiöyle bir mana kalbe geldi ki:

Bu çiçek kimin turras› ise, kimin sikkesi ise ve kimin
mührü ise ve kimin nakfl› ise, elbette bütün zemin yüzün-
deki o nevi çiçekler onun mühürleridir, sikkeleridir.

alâmet-i farika: bir fleyi di¤erle-
rinden ayr› k›lan fley.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
befler: insan, insanl›k.
derhat›r ettirmek: hat›rlatmak,
hat›ra getirmek.
garibâne: garip olarak.
hakk›yla: lây›k›yla.
halk: yaratma.
ispat: do¤ruyu delillerle ortaya
koyma, kan›tlama.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
mana: anlam.
muktedir: gücü yeten.
mütefekkirâne: tefekkür ederek,
düflünerek.
nak›fl: iflleme, resim, süs.
nakfl-› simavî: yüzdeki nak›fl; in-
sanlar›n, Allah taraf›ndan yüzleri-
ne ifllenmifl ve Onun varl›k ve bir-
li¤ine iflaret eden nak›fl.
nazara iliflmek: dikkatini çek-
mek.
nevi: tür, çeflit.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle yaratt›klar›n› sevk ve
idare eden Allah.
sair: di¤er.
semavat: semalar, gökler.
seyahat: yolculuk.
sikke: mühür, damga.
sima: yüz, çehre.
suret: biçim
tasarruf: idare etme.
tedbir: idare etme, çekip çevir-
me.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma,

onu flan›na lây›k ifadelerle
anma.
tesviye: düzleme; güzel ve

düzgün yaratma.
teflahhus: flah›slanma, bir fle-
kil ve kimlik kazanma.

turra: mühür, damga.

zemin: yer.

1. Allah her fleyin yarat›c›s›d›r. O her fley üzerinde hakk›yla görüp gözeticidir. • Göklerin ve
yerin tedbir ve tasarrufu Ona aittir. (Zümer Suresi: 62-63.)

2. Hiçbir fley yoktur ki, Onu övüp, Onu tesbih etmesin. (‹sra Suresi: 44.)
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fiu mühür tahayyülünden sonra, flöyle bir tasavvur gel-
di ki: Nas›l bir mühür ile mühürlenmifl bir mektup, o mü-
hür, o mektubun sahibini gösterir; öyle de, flu çiçek, bir
mühr-ü Rahmanîdir. fiu enva-› nak›fllarla ve manidar ne-
batat sat›rlar›yla yaz›lan flu tepecik dahi bu çiçek Sâniinin
mektubudur. Hem, flu tepecik dahi bir mühürdür. fiu
sahra ve ova bir mektub-u Rahmanî hey’at›n› ald›.

‹flbu tasavvurdan flöyle bir hakikat zihne geldi ki: Her
bir fley, bir mühr-ü Rabbanî hükmünde, bütün eflyay›
kendi Hâl›k’›na isnat eder, kendi kâtibinin mektubu oldu-
¤unu ispat eder.

‹flte, her bir fley öyle bir pencere-i tevhittir ki, bütün
eflyay› bir Vahid-i Ehad’e mal eder. Demek her bir fley-
de, hususan zîhayatlarda öyle harika bir nak›fl, öyle
mu’cizekâr bir sanat var ki; onu öyle yapan ve öyle ma-
nidar nakfleden, bütün eflyay› yapabilir ve bütün eflyay›
yapan, elbette o olacakt›r. Demek, bütün eflyay› yapa-
mayan, bir tek fleyi icat edemez.

‹flte ey gafil! fiu kâinat›n yüzüne bak ki; birbiri içinde
hadsiz mektubat-› Samedâniye hükmünde olan sahaif-i
mevcudat ve her bir mektup üstünde hadsiz sikke-i tevhit
mühürleriyle temhir edilmifl bütün bu mühürlerin fla-
hadetlerini kim tekzip edebilir? Hangi kuvvet onlar›
susturabilir? Kalp kula¤› ile hangisini dinlesen, 
1*G s’pG n¬'dpG nB’ r¿nG oón¡r°TnG dedi¤ini iflitirsin.
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icat: yoktan var etme, yaratma.
ilâh: tanr›, kendisine ibadet edi-
len fley.
isnat: dayand›rma.
ispat: do¤ruyu delilleriyle ortaya
koyma, kan›tlama.
iflbu: iflte bu.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kâtip: yazan, yaz›c›.
manidar: manal›, anlaml›.
mektubat-› Samedâniye: Cenab-
› Hakk›n isim ve s›fatlar›n› anla-
tan, Allah’›n birli¤ini gösteren var-
l›klar.
mektub-u Rahmanî: sonsuz rah-
met sahibi Allah’a ait her biri bi-
rer mektup gibi manalar ifade
eden varl›klar.
mektup: haberleflme maksad›yla
yaz›lan ve manalar ifade eden
kâ¤›t.
mu’cizekâr: mu’cizeli.
mühr-ü Rabbanî: varl›klar› yara-
tan, ihtiyaçlar›n› gideren, yetiflti-
ren, onlar› uyum içinde sevk ve
idare eden Allah’› gösteren mü-
hür.
mühr-ü Rahmanî: sonsuz rah-
met sahibi olan Allah’› gösteren
mühür.
mühür: damga aleti.
nak›fl: süs, iflleme.
nakfleden: nak›fl yapan, iflleyen.
nebatat: bitkiler.
pencere-i tevhit: Cenab-› Hakk›n
birli¤ini gösteren pencere.
sahaif-i mevcudat: varl›klar›n
meydana getirdi¤i sayfalar.
sanat: ustal›k ve güzellik.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
sikke-i tevhit: birlik mührü.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
tahayyül: hayal etme.
tasavvur: düflünme; zihinde ta-
sarlama.
tekzip: yalanlama.
temhir edilmek: mühürlenmek.
Vahid-i Ehad: bir olan ve birli¤i
her bir fleyde tecelli eden Allah
zîhayat: hayat sahibi.
zihin: ak›l.

enva-› nak›fl: nak›fl çeflitleri,
türleri.
eflya: fleyler, varl›klar.
gafil: gerçekleri görmeyen,
önemsemeyen, iyi düflünme-

yen.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek.
Hâl›k: yoktan var eden, yara-
t›c›, Allah.

harika: ola¤anüstü, hayranl›k
uyand›ran.
hey’at: flekiller, suretler.
hususan: özellikle.
hükmünde: gibi.

1. Allah’tan baflka ilâh olmad›¤›na flahadet ederim.



Otuzuncu Pencere
l∂pdÉng mAr∆nT tπoc 1@ ÉnJnón°ùnØnd *G s’pG lán¡pd'G BÉnªp¡«/a n¿Énc rƒnd

2@ n¿ƒo©nLrôoJ p¬r«ndpGnh oºrµo◊rG o¬nd o¬n¡rLnh s’pG

fiu pencere, imkân ve hudus’a müesses umum mü-
tekellimînin penceresidir ve ispat-› Vacibü’l-Vücud’a kar-
fl› caddeleridir. Bunun tafsilât›n›, fierhü’l-Mevak›f ve fier-
hü’l-Makas›d gibi, muhakkiklerin büyük kitaplar›na hava-
le ederek, yaln›z Kur’ân’›n feyzinden ve flu pencereden
ruha gelen bir iki flua› gösterece¤iz. fiöyle ki:

Amiriyet ve hâkimiyetin muktezas› rakip kabul etme-
mektir, ifltiraki reddetmektir, müdahaleyi ref’ etmektir.
Onun içindir ki, küçük bir köyde iki muhtar bulunsa, kö-
yün rahat›n› ve nizam›n› bozarlar. Bir nahiyede iki mü-
dür, bir vilâyette iki vali bulunsa, hercümerç ederler. Bir
memlekette iki padiflah bulunsa, f›rt›nal› bir karma kar›-
fl›kl›¤a sebebiyet verirler.

Madem hâkimiyet ve amiriyetin gölgesinin zay›f bir
gölgesi ve cüz’î bir numunesi, muavenete muhtaç âciz
insanlarda böyle rakip ve z›dd› ve emsalinin müdahalesi-
ni kabul etmezse, acaba saltanat-› mutlaka suretindeki
hâkimiyet ve rububiyet derecesindeki amiriyet, bir Ka-
dîr-i Mutlak’ta ne derece, o redd-i müdahale kanunu ne
kadar esasl› bir surette hükmünü icra etti¤ini k›yas et.

âciz: zay›f, güçsüz.
amiriyet: yöneticilik, amirlik, em-
redici olufl.
cüz’î: az.
emsal: efl, benzer.
esas: as›l, temel.
feyiz: ilham, bereket, ilim.
hâkimiyet: hükmedifl, egemen-
lik.
harap olmak: y›k›lmak, bozul-
mak, periflan olmak.
havale: bir ifli veya bir fleyi baflka
birine b›rakma.
helâk: yok olma.
hercümerç: karmakar›fl›k.
hudus: varl›klar›n yok iken sonra-
dan meydana gelmeleri ve bu
hakikatin Allah’›n varl›¤›n›n bir
delili olmas›.
hüküm: karar, emir.
hükümranl›k: hâkimiyet, salta-
nat.
icra: uygulama, yerine getirme.
imkân: olabilirlik; varl›¤› ile yok-
lu¤u eflitken Allah’›n var etmesiy-
le var olan, Allah’›n varl›¤›n› ispat-
layan delil.
ispat-› Vacibü’l-Vücud: varl›¤›
zarurî ve zatî olan, varl›¤› baflkas›-
n›n varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-
den olup ezelî ve ebedî olan Al-
lah’›n ispat›.
ifltirak: ortak olma, ortakl›k.
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t ve
flarta tâbi olmaks›z›n her fleye
gücü yeten sonsuz kudret sahibi,
Allah.
kanun: yasa.
k›yas: karfl›laflt›rma.
memleket: ülke.
muavenet: yard›m.
muhakkik: gerçekleri araflt›ran
ve delilleriyle bilen âlimler.
muhtaç: ihtiyac› olan.
muhtar: seçilmifl idareci.
mukteza: gerekli olan.
müdahale: kar›flma, el atma.
müdür: idareci.
müesses: kurulmufl.
müstesna: istisna olan, hariç.
mütekellimîn: kelâm âlimleri;
iman esaslar›n› izah ve ispat eden
âlimler.
nahiye: bucak; köyden biraz bü-
yük yerleflim birimi.
nizam: düzen.
numune: örnek.
padiflah: hükümdar, sultan.
rakip: bir iflte birbirinden üstün
olmaya çal›flanlarda her biri.
redd-i müdahale: baflkalar›n›n
müdahalesini reddetme, kar›fl-
mas›n› kabul etmeme.
ref etmek: ortadan kald›rmak.
rububiyet: rabl›k, Allah’›n her za-

man, her yerde, her yaratt›¤›-
na muhtaç oldu¤u fleyleri
vermesi, terbiye ve tedbiri,
besleyicilik ve malikiyet du-
rumu. 

saltanat-› mutlaka: Allah’›n
kay›ts›z flarts›z tüm kâinatta
geçerli olan hâkimiyeti ve

idaresi.
sebebiyet: sebep olma.
suret: biçim, flekil.
fierhü’l-Makas›d: büyük ke-
lâm âlimi Saadeddin Taftaza-
nî’nin meflhur eseri.
fierhü’l-Mevak›f: meflhur ke-
lâm âlimlerinden Seyyid fierif

Cürcanî’nin eseri.
flua: ›fl›n demeti.
tafsilât: ayr›nt›lar.
umum: bütün.
vali: ilin birinci derecedeki
sorumlusu ve idarecisi.
vilâyet: il.
z›t: aksi, tersi.

1. E¤er göklerde ve yerde Allah’tan baflka ilâhlar olsayd›, ikisi de harap olup giderdi. (Enbiya
Suresi: 22.)

2. Ondan baflka hiçbir ilâh yoktur. Her fley helâk olup gidicidir—Ona bakan yüzü müstesna.
Hüküm ve hükümranl›k Onundur; siz de Ona döndürüleceksiniz. (Kasas Suresi: 88.)
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Demek, ulûhiyet ve rububiyetin en kat’î ve daimî lâz›-
m› vahdet ve infiratt›r. Buna bir bürhan-› bâhir ve flahid-i
kat’î kâinattaki intizam-› ekmel ve insicam-› ecmeldir.

Sinek kanad›ndan tut, tâ semavat kandillerine kadar
öyle bir nizam var ki, ak›l, onun karfl›s›nda hayretinden

ve istihsan›ndan 
1*G n∑nQÉnH ,*G nABÉn°TÉne ,$G n¿ÉnërÑ°oS der, sec-

de eder. E¤er zerre miktar flerike yer bulunsa idi, müda-

halesi olsa idi, 
2ÉnJnón°ùnØnd *G s’pG lán¡pdnG BÉnªp¡«pa n¿Énc rƒnd ayet-i kerî-

mesinin delâletiyle, nizam bozulacakt›, suret de¤iflecekti,
fesad›n âsâr› görünecekti. Hâlbuki, 

pør«nJsônc nönünÑrdG p™pLrQG sºoK @ mQƒo£oa røpe …'ônJ rπng nönünÑrdG p™pLrQÉna
3

lÒ°/ùnM nƒognh ÉkÄp°SÉnN oönünÑrdG n∂r«ndpG rÖp∏n≤rænj
delâletiyle ve flu ifade ile, nazar-› befler kusuru aramak
için ne kadar çabalasa, hiçbir yerde kusuru bulamayarak,
yorgun olarak menzili olan göze gelip, onu gönderen
münekkit akla diyecek: “Beyhude yoruldum. Kusur yok”
demesiyle gösteriyor ki, nizam ve intizam, gayet mü-
kemmeldir. Demek, intizam-› kâinat vahdaniyetin kat’î
flahididir.

Gel gelelim hudus ’ a .
Mütekellimîn demifller ki: “Âlem mütegayyirdir. Her

mütegayyir hâdistir. Her bir hâdisin bir muhdisi, yani
mucidi var. Öyle ise, bu kâinat›n kadim bir mucidi var.”

Biz de deriz: Evet kâinat hâdistir. Çünkü görüyoruz;
her as›rda, belki her senede, belki her mevsimde bir 
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y›f.
hudus: varl›klar›n yok iken sonra-
dan meydana gelmeleri ve bu
hakikatin Allah’›n varl›¤›n›n bir
delili olmas›.
ifade: söz, anlat›m.
infirat: tek bafl›na olma.
insicam-› ecmel: çok güzel düz-
günlük, uyumluluk.
intizam: düzenlilik.
intizam-› ekmel: çok mükemmel
düzen.
intizam-› kâinat: kâinattaki dü-
zen.
istihsan: güzel bulma, be¤enme.
kadim: varl›¤›n›n öncesi ve bafl-
lang›c› olmayan.
kâinat: evren, bütün âlemler,
varl›klar.
kat’î: kesin.
kusur: eksiklik, noksan, yanl›fl.
lâz›m: gerek, gerekli.
menzil: yer, mekân.
mucit: yeni bir fley icat eden,
yoktan var eden.
muhdis: ihdas eden, yeniden ç›-
karan, önceden olmayan bir fleyi
yapan, icat eden, kuran.
mübarek: feyizli, bereketli.
müdahale: kar›flma, el atma.
mükemmel: noksans›z, tam, ek-
siksiz.
münekkit: elefltiren, elefltirici.
mütegayyir: de¤iflen.
mütekellimîn: kelâm âlimleri;
iman esaslar›n› izah ve ispat eden
âlimler.
nazar-› befler: insan›n bak›fl›.
nizam: düzen.
noksan: eksiklik, azl›k.
rububiyet: rabl›k, Allah’›n her za-
man, her yerde, her yaratt›¤›na
muhtaç oldu¤u fleyleri vermesi,
terbiye ve tedbiri, besleyicilik ve
malikiyet durumu.
secde: bafl e¤me, bafl› yere koy-
ma; namazda, al›nla beraber bur-
nu yere koyma fleklindeki ibadet
hâli, flekli.
semavat kandilleri: ›fl›k verip
gökyüzünü ayd›nlatan y›ld›zlar ve
gezegenler.
sene: y›l, on iki ayl›k zaman par-
ças›.
s›fat: nitelik, vas›f.
suret: biçim, flekil.
flahid-i kat’î: kesin flahit.
flahit: flahit, tan›k.
flerik: ortak.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allah
vahdaniyet: Allah’›n birli¤i ve
varl›¤›.
vahdet: birlik.
zat: büyüklük ve yücelik sahibi
Allah’›n Zat›.
zerre miktar: az›c›k, çok az.

âlem: dünya, kâinat, varl›klar.
âsâr: eserler.
as›r: yüzy›l.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n her
bir cümlesi.
beyhude: bofl yere, bofluna.

bürhan-› bâhir: aç›k delil.
daimî: sürekli.
delâlet: iflaret, gösterme.
fesat: bozulma.
fiil: ifl, davran›fl.
gayet: çok, son derece.

hâdis: sonradan olan.
hakir: küçük, afla¤›, adî.
harap olmak: y›k›lmak, bo-
zulmak, periflan olmak.
hayret: hayranl›k.
hor: k›ymetsiz, de¤ersiz; za-

1. Allah, zat›nda s›fatlar›nda ve fiillerinde bütün kusur ve noksanlardan uzakt›r. • Allah dile-
mifl ne güzel yaratm›fl! • Allah ne mübarek yaratm›fl!

2. E¤er göklerde ve yerde Allah’tan baflka ilâhlar olsayd›, ikisi de harap olup giderdi (Enbiya
Suresi: 22.)

3. Haydi, çevir gözünü: En küçük bir kusur görüyor musun? • Sonra tekrar gözünü çevir. Ku-
sur bulamaz, hor ve hakir sana döner; o göz bitkindir art›k. (Mülk Suresi: 3-4.) 



kâinat, bir âlem gider, biri gelir. Demek, bir Kadîr-i Zül-
celâl var ki, bu kâinat› hiçten icat ederek, her senede,
belki her mevsimde, belki her günde birisini icat eder,
ehl-i fluura gösterir ve sonra onu al›r, baflkas›n› getirir.
Birbiri arkas›na tak›p, zincirleme bir surette zaman›n fle-
ridine as›yor. Elbette, bu âlem gibi, birer kâinat-› müte-
ceddide hükmünde olan her bahar da, gözümüzün önün-
de hiçten gelen ve giden kâinatlar› icat eden bir Zat-› Ka-
dîr’in mu’cizat-› kudretidirler. Elbette, âlem içinde her va-
kit âlemleri halk edip de¤ifltiren zat, mutlaka flu âlemi da-
hi o halk etmifltir ve flu âlemi ve rûy-i zemini o büyük mi-
safirlere misafirhane yapm›flt›r.

Gelelim imkân bahsine.

Mütekellimîn demifller ki: “‹mkân, mütesaviyyütta-
rafeyndir. Yani, adem ve vücut, ikisi de müsavi olsa, bir
tahsis edici, bir tercih edici, bir mucit lâz›md›r. Çünkü,
mümkinat birbirini icat edip, teselsül edemez. Yahut, o
onu, o da onu icat edip, devir suretinde dahi olamaz.
Öyle ise, bir Vacibü’l-Vücud vard›r ki, bunlar› icat ediyor.”

Devir ve teselsülü on iki bürhan, yani arflî ve süllemî
gibi namlar ile müsemma meflhur on iki delil-i kat’î ile
devri iptal etmifller ve teselsülü muhal göstermifller. Silsi-
le-i esbab› kesip, Vacibü’l-Vücud’un vücudunu ispat et-
mifller.

Biz de deriz ki: Esbap, teselsülün berahiniyle âlemin
nihayetinde kesilmesinden ise, her fleyde Hâl›k-› Külli
fiey’e has sikkeyi göstermek daha kat’î, daha kolayd›r.

adem: yokluk.
âlem: dünya, kâinat.
arflî ve süllemî: varl›klar›n zincir-
leme sebepler neticesinde birbiri-
ni meydana getirdi¤i görüflü olan
“devir ve teselsül”ün bat›l oldu-
¤unu ispatlamak için kullan›lan
mant›kî bir delil.
bahis: konu, mevzu.
berahin: deliller, kan›tlar.
bürhan: delil.
delil-i kat’î: kesin delil.
devir: varl›klar›n birbirini meyda-
na getirdi¤i veya zincirleme se-
beplerin neticesi oldu¤unu savu-
nan bat›l bir görüfl.
ehl-i fluur: fluur ve bilinç sahiple-
ri.
esbap: sebepler.
Hâl›k-› külli fley: kâinatta var
olan her fleyin yarat›c›s›, Allah.
halk: yaratma, yarat›fl.
hükmünde: gibi.
icat: yoktan var etme, yaratma.
imkân: olabilirlik; varl›¤› ile yok-
lu¤u eflitken Allah’›n var etmesiy-
le var olan, Allah’›n varl›¤›n› ispat-
layan delil.
iptal: geçersiz k›lmak.
ispat: do¤ruyu delilleriyle ortaya
koyma, kan›tlama.
Kadîr-i Zülcelâl: kudreti her fleyi
kuflatan, sonsuz büyüklük ve yü-
celik sahibi Allah.
kâinat: evren, âlem, varl›klar.
kâinat-› müteceddide: devaml›
yenilenen kâinat, evren.
lâz›m: gerek, gerekli.
meflhur: flöhretli, bilinen.
misafirhane: misafirlerin a¤›rlan-
d›¤› yer.
mucit: yeni bir fley icat eden,
yoktan var eden.
mu’cizat-› kudret: kudret mu’ci-
zeleri.
muhal: imkâns›z.
mutlaka: kesinlikle, flüphesiz.
mümkinat: yarat›lanlar, müm-
kün olanlar, imkân dahilindekiler,
olabilir fleyler.
müsavi: eflit, denk.
müsemma: isimlendirilmifl.
mütekellimîn: kelâm âlimleri;
iman esaslar›n› izah ve ispat eden
âlimler.
mütesaviyyüttarafeyn: iki tara-
f›n birbirine denk olmas›, varl›k
veya yokluk konusunda eflit du-

rumda olma.
nam: ad, isim.
nihayet: son.
rûy-i zemin: yeryüzü.
sikke: mühür, damga.
silsile-i esbap: sebepler zinci-
ri.
suret: biçim, flekil.

tahsis: ay›rma.
tercih: seçme, daha çok be-
¤enme.
teselsül: art arda gelme, bir-
birini takip etme, zincirleme.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî
ve zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n
varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-

den olup ezelî ve ebedî olan
Allah.
vücut: var olma, varl›k.
Zat: büyüklük ve yücelik sa-
hibi Allah.
Zat-› Kadîr: her fleye gücü
yeten sonsuz güç ve kudret
sahibi Allah.
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Kur’ân’›n feyzi ile, bütün Pencereler ve bütün Sözler o
esas üzerine gitmifller. Bununla beraber, imkân noktas›-
n›n hadsiz bir vüs’ati var, hadsiz cihetlerle Vacibü’l-Vü-
cud’un vücudunu gösteriyor. Yaln›z mütekellimînin tesel-
sülün kesilmesi yoluna—elhak, genifl ve büyük olan o
caddeye—münhas›r de¤ildir. Belki had ve hesaba gelme-
yen yollar ile Vacibü’l-Vücud’un marifetine yol açar. fiöy-
le ki:

Her bir fley, vücudunda, s›fât›nda, müddet-i bekas›n-
da, hadsiz imkânat, yani gayet çok yollar ve cihetler için-
de mütereddit iken, görüyoruz ki, o hadsiz cihetler için-
de vücutça muntazam bir yolu takip ediyor. Her bir s›fa-
t› da mahsus bir tarzda ona veriyor. Müddet-i bekas›nda
bütün de¤ifltirdi¤i s›fat ve hâller dahi böyle bir tahsis ile
veriliyor. Demek, bir muhass›s›n iradesiyle, bir mürecci-
hin tercihiyle, bir mucid-i hakîmin icad›ylad›r ki; hadsiz
yollar içinde, hikmetli bir yolda onu sevk eder. Munta-
zam s›fât› ve ahvali ona giydiriyor.

Sonra, infirattan ç›kar›p, bir terkipli cisme cüz yapar;
imkânat ziyadeleflir. Çünkü, o cisimde binler tarzda bulu-
nabilir. Hâlbuki, neticesiz o vaziyetler içinde neticeli
mahsus bir vaziyet ona verilir ki, mühim neticeleri ve
faydalar› ve o cisimde vazifeleri gördürülüyor.

Sonra, o cisim dahi di¤er bir cisme cüz yapt›r›l›yor.
‹mkânat daha ziyadeleflir. Çünkü, binlerle tarzda buluna-
bilir. ‹flte, o binler tarz içinde bir tek vaziyet veriliyor, o
vaziyet ile mühim vazifeler gördürülüyor, ve hakeza... 
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imkânat: olabilirlikler; varl›¤› ile
yoklu¤u eflitken Allah’›n var et-
mesiyle var olanlar, Allah’›n varl›-
¤›n› ispatlayan delilleri.
infirat: yaln›z kalma, tek bafl›na
olma.
irade: dileme, isteme, tercih.
mahsus: özel.
marifet: bilme, tan›ma.
Mucid-i Hakîm: her fleyi hikmet-
le yaratan, yoktan var eden Allah.
muhass›s: tahsis edici, ay›r›c›, bir
tarafa ait k›lan.
muntazam: düzenli.
müddet-i beka: devaml›l›k süre-
si.
mühim: önemli.
münhas›r: ait, mahsus.
mütekellimîn: kelâm âlimleri;
iman esaslar›n› izah ve ispat eden
âlimler.
mütereddit: tereddütte kalm›fl,
karars›z.
netice: sonuç.
neticesiz: sonuçsuz.
sevk: gönderme, yollama, ulaflt›r-
ma.
s›fat: vas›f, özellik.
s›fât: vas›flar, özellikler.
tahsis: bir tarafa ait k›lma, ay›r-
ma.
tarz: biçim, flekil.
tercih: seçme.
terkipli: birlefltirilmifl.
teselsül: art arda gelme, birbirini
takip etme, zincirleme.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî ve
zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n varl›-
¤›na ba¤l› de¤il, kendinden olup
ezelî ve ebedî olan Allah.
vazife: görev.
vaziyet: durum, hâl.
vücut: var olma, varl›k.
vüs’at: genifllik.
ziyade: çok.
ziyadeleflmek: artmak, fazlalafl-
mak.

ahval: hâller, durumlar, vazi-
yetler.
cihet: yön.
cisim: varl›k; beden, madde.
cüz: k›s›m, parça.
elhak: gerçekten.
esas: as›l, temel.
feyiz: ilim, irfan.

gayet: çok.
had: s›n›r.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakeza: bunun gibi.
hâl: durum.
hesap: say›.
hikmet: her fleyin belirli ga-
yelere yönelik olarak, manal›,

faydal› ve tam yerli yerinde
yap›lmas›.
icat: yoktan var etme, yarat-
ma.
imkân: olabilirlik; varl›¤› ile
yoklu¤u eflitken Allah’›n var
etmesiyle var olan, Allah’›n
varl›¤›n› ispatlayan delil.



Gittikçe daha ziyade kat’î bir Hakîm-i Müdebbir’in vü-
cub-u vücudunu gösteriyor, bir Amir-i Alîm’in emriyle
sevk edildi¤ini bildiriyor. Cisim içinde cisim, birbiri için-
de cüz olup giden bütün bu terkiplerde, nas›l bir nefer,
tak›m›nda, bölü¤ünde, taburunda, alay›nda, f›rkas›nda,
ordusunda mütedahil o hey’etlerden her birisine mahsus
birer vazifesi, hikmetli birer nispeti, intizaml› birer hiz-
meti bulunuyor. Hem, nas›l ki senin göz bebe¤inden bir
hüceyre, gözünde bir nispeti ve bir vazifesi var, senin ba-
fl›n hey’et-i umumiyesi nispetine dahi hikmetli bir vazife-
si ve hizmeti vard›r. Zerre miktar flafl›rsa, s›hhat ve ida-
re-i beden bozulur. Kan damarlar›na, his ve hareket
asaplar›na, hatta bedenin hey’et-i umumiyesinde birer
mahsus vazifesi, hikmetli birer vaziyeti vard›r. Binlerle
imkânat içinde, bir Sâni-i Hakîm’in hikmetiyle o muay-
yen vaziyet verilmifltir.

Öyle de, bu kâinattaki mevcudat, her biri kendi zat›
ile, s›fât› ile, çok imkânat yollar› içinde has bir vücudu ve
hikmetli bir sureti ve faydal› s›fatlar› nas›l bir Vacibü’l-Vü-
cud’a flahadet ederler; öyle de, mürekkebata girdikleri
vakit, her bir mürekkepte daha baflka bir lisanla yine Sâ-
niini ilân eder. Git gide tâ en büyük mürekkebe kadar
nispeti ve vazifesi, hizmeti itibar›yla Sâni-i Hakîm’in vü-
cub-u vücuduna ve ihtiyar›na ve iradesine flahadet eder.
Çünkü, bir fleyi bütün mürekkebata hikmetli münasebet-
leri muhafaza suretinde yerlefltiren, bütün o mürekkeba-
t›n Hâl›k’› olabilir. Demek, bir tek fley binler lisanlarla
Ona flahadet eder hükmündedir.

alay: üç taburdan meydana ge-
len askeri kuvvet.
Amir-i Alîm: sonsuz ilim sahibi
olan idareci, Allah.
asap: sinirler.
beden: vücut, gövde.
bölük: tak›mlardan oluflan askerî
birlik.
cisim: madde.
cüz: k›s›m, parça.
emir: buyruk.
f›rka: tümen.
Hakîm-i Müdebbir: ilmiyle her
fleyin sonunu görüp idare eden,
ona göre hikmetle ifl gören Allah.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
has: özel.
hey’et: k›s›m, yap›.
hey’et-i umumiye: genel yap›,
bütün.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde yap›lmas›.
his: duyu
hükmünde: de¤erinde, gibi.
idare-i beden: bedenin idaresi.
ihtiyar: irade, seçme gücü, tercih.
ilân: duyurma, bildirme.
imkânat: olabilirlikler; varl›¤› ile
yoklu¤u eflitken Allah’›n var et-
mesiyle var olanlar, Allah’›n varl›-
¤›n› ispatlayan deliller.
intizam: düzenli, tertipli olma.
irade: dileme, tercih.
itibar›yla: önemiyle; yönüyle,
…aç›s›ndan.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kat’î: kesin.
lisan: dil.
mahsus: özel.
mevcudat: varl›klar.
muayyen: belirlenmifl.
muhafaza: koruma.
münasebet: ba¤lant›, iliflki.
mürekkebat: iki veya daha çok
maddenin kar›flmas›ndan mey-
dana gelmifl fleyler.
mürekkep: iki veya daha çok fle-
yin kar›flmas›ndan meydana gel-
mifl fley.
mütedahil: birbiri içinde, iç içe.
nefer: rütbesiz asker, er.
nispet: ba¤.
ordu: bir devletin silâhl› kuvvet-
lerinin tamam›.
Sâni: her fleyi sanatl› bir flekilde
yaratan Allah.
Sâni-i Hakîm: her fleyi sanatla ve
hikmetle yaratan Allah.
sevk: gönderme, yollama, ulaflt›r-

ma.
s›fat: vas›f, özellik.
s›fât: s›fatlar, vas›flar, özellik-
ler.
s›hhat: sa¤l›k.
suret: biçim, flekil.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
tabur: dört bölükten meyda-

na gelen askerî birlik.
tak›m: en küçük askerî toplu-
luk.
terkip: birlefltirme; birkaç
madenin birleflmesinden
meydana gelen varl›k.
vazife: görev.
vücub-u vücut: varl›¤› gerek-

li olmak, olmamas› imkâns›z
olmak.
vücut: gövde, beden; var ol-
ma, varl›k.
Zat: büyüklük ve yücelik sa-
hibi Allah’›n zat›.
zerre miktar: az›c›k, çok az.
ziyade: çok, fazla.
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‹flte, kâinat›n mevcudat› kadar de¤il, belki mevcudat›n
s›fât ve mürekkebat› adedince imkânat noktas›ndan da
Vacibü’l-Vücud’un vücuduna karfl› flahadetler geliyor.

‹flte ey gafil! Kâinat› dolduran bu flahadetleri, bu seda-
lar› iflitmemek!.. Ne derece sa¤›r ve ak›ls›z olmak lâz›m
geliyor; haydi sen söyle.

Otuz Birinci Pencere
läÉnj'G ¢pVrQn’rG p‘nh 1@ mË/ƒr≤nJ pø°nùrMnG =≈/a n¿É°nùrfp’rG Énær≤n∏nN rón≤nd

2 n¿hoöpürÑoJ nÓnanG rºoµp°ùoØrfnG =≈/anh @ nÚ/æpbƒoªr∏pd
fiu pencere insan penceresidir ve enfüsîdir. Ve enfüsî

cihetinde flu pencerenin tafsilât›n› binler muhakkikîn-i
evliyan›n mufassal kitaplar›na havale ederek, yaln›z
feyz-i Kur’ân’dan ald›¤›m›z birkaç esasa iflaret ederiz.
fiöyle ki:

On Birinci Sözde beyan edildi¤i gibi, “‹nsan öyle bir
nüsha-i camiad›r ki, Cenab-› Hak bütün esmas›n› insan›n
nefsi ile insana ihsas ediyor.” Tafsilât›n› baflka Sözlere
havale edip yaln›z üç noktay› gösterece¤iz.

B‹R‹NC‹ NOKTA: ‹nsan üç cihetle esma-i ‹lâhiyeye bir
âyinedir.

Birinci vecih: Gecede zulümat, nas›l nuru gösterir; öy-
le de, insan zaaf ve acziyle, fakr ve hacat›yla, naks ve ku-
suruyla bir Kadîr-i Zülcelâl’in kudretini, kuvvetini, g›nâs›-
n›, rahmetini bildiriyor ve hakeza, pek çok evsaf-› ‹lâhi-
yeye bu suretle âyinedarl›k ediyor. Hatta, hadsiz aczinde 
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enfüsî: nefse ait, kiflinin iç dünya-
s›yla ilgili.
esas: as›l, temel.
esma: adlar, isimler.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
evsaf-› ‹lâhiye: Allah’›n s›fatlar›.
fakr: fakirlik, yoksulluk, muhtaç-
l›k.
feyz-i Kur’ân: Kur’ân’›n verdi¤i il-
ham, bereket ve ilim bollu¤u.
gafil: gerçekleri görmeyen,
önemsemeyen, iyi düflünmeyen.
g›nâ: zenginlik.
hacat: ihtiyaçlar.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
ihsas: hissettirme.
iman: Allah’a inanma.
imkânat: olabilirlikler; varl›¤› ile
yoklu¤u eflitken Allah’›n var et-
mesiyle var olanlar, Allah’›n varl›-
¤›n› ispatlayan deliller.
Kadîr-i Zülcelâl: sonsuz büyük-
lük, haflmet ve kudret sahibi, Al-
lah.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kudret: güç, kuvvet.
kusur: eksiklik; yanl›fl, hata.
mevcudat: varl›klar.
mufassal: ayr›nt›l›, detayl›.
muhakkak: flüphesiz, kesinlikle.
muhakkikîn-i evliya: evliyadan
gerçekleri araflt›ran ve delilleriyle
bilen âlimler.
mürekkebat: iki veya daha çok
maddenin kar›flmas›ndan mey-
dana gelmifl fleyler.
naks: noksan, eksiklik.
nefis: kendi, flah›s.
nüsha-i camia: çok genifl ve bir-
çok özelli¤i içinde bulunduran
nüsha.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
flefkat gösterme.
seda: ses.
s›fât: vas›flar, özellikler.
suret: biçim, flekil.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
tafsilât: ayr›nt›lar.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî ve
zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n varl›-
¤›na ba¤l› de¤il, kendinden olup
ezelî ve ebedî olan Allah.
vecih: yön.
vücut: varl›k.
zaaf: zay›fl›k, kuvvetsizlik.
zulümat: karanl›klar.

acz: âcizlik, zay›fl›k, güçsüz-
lük.
âyine: ayna.

Cenab-› Hak: Allah; hakk›n tâ
kendisi olan, fleref ve azamet
sahibi yüce Allah.

cihet: yön.
delil: bir hükmün ya da fikrin
do¤rulu¤unu kan›tlayan fley.

1. Muhakkak ki Biz insan› en güzel bir flekilde yaratt›k. (Tîn Suresi: 4.)

2. Kesin olarak iman edenler için yeryüzünde nice deliller vard›r. • Kendi nefislerinizde de
böyle deliller vard›r. Hâlâ görmez misiniz? (Zariyat Suresi: 20-21.)



ve nihayetsiz zaaf›nda, hadsiz a’dâs›na karfl› bir nokta-i
istinat aramakla, vicdan, daima Vacibü’l-Vücud’a bakar.
Hem, nihayetsiz fakr›nda, nihayetsiz hacat› içinde, niha-
yetsiz maksatlara karfl› bir nokta-i istimdat aramaya mec-
bur oldu¤undan, vicdan, daima o noktadan bir Ganî-i
Rahîm’in dergâh›na dayan›r, dua ile el açar. Demek, her
vicdanda flu nokta-i istinat ve nokta-i istimdat cihetinde
iki küçük pencere Kadîr-i Rahîm’in bârigâh-› rahmetine
aç›l›r; her vakit onunla bakabilir.

‹kinci vecih âyinedarl›k ise, insana verilen numuneler
nev’inden cüz’î ilim, kudret, basar, sem', malikiyet, hâki-
miyet gibi cüz’iyat ile, Kâinat Malikinin ilmine ve kudre-
tine, basar›na, sem’ine, hâkimiyet-i rububiyetine âyine-
darl›k eder; onlar› anlar, bildirir. Meselâ, ben nas›l bu evi
yapt›m ve yapmas›n› biliyorum ve görüyorum ve onun
malikiyim ve idare ediyorum; öyle de, flu koca kâinat sa-
ray›n›n bir ustas› var, o usta onu bilir, görür, yapar, idare
eder ve hakeza...

Üçüncü vecih âyinedarl›k ise: ‹nsan, üstünde nak›fllar›
görünen esma-i ‹lâhiyeye âyinedarl›k eder. Otuz ‹kinci
Sözün Üçüncü Mevk›f›n›n bafl›nda bir nebze izah edilen,
insan›n mahiyet-i camias›nda nak›fllar› zahir olan yetmifl-
ten ziyade esma vard›r. Meselâ, yarat›l›fl›ndan Sâni, Hâ-
l›k ismini ve hüsnütakviminden Rahman ve Rahîm isim-
lerini ve hüsnüterbiyesinden Kerîm, Lâtif isimlerini ve
hakeza, bütün aza ve alât› ile, cihazat ve cevarihi ile,
letaif ve maneviyat› ile, havâs ve hissiyat› ile ayr› ayr›
esman›n ayr› ayr› nak›fllar›n› gösteriyor.

a’dâ: düflman.
alât: aletler, organlar.
âyinedar: ayna tutan, bir fleyin
özelliklerini gösteren.
aza: organlar.
bârigâh-› rahmet: Cenab-› Hak-
k›n yaratt›klar›na merhamet et-
me makam›.
basar: görme.
bir nebze: bir parça, biraz.
cevarih: cevherler; insan›n yap›-
s›nda bulunan maddî-manevî or-
ganlar ve kabiliyetler.
cihazat: cihazlar, donan›m; or-
ganlar, duygular.
cihet: yön,.
cüz’î: az.
cüz’iyat: ufak tefek fleyler,
önemsiz, de¤ersiz fleyler; tek
maddeden meydana gelenler,
bütüne ait olmay›p özel olanlar.
daima: sürekli, her zaman.
dergâh: huzur, makam.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
esma: adlar, isimler.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
Ganî-i Rahîm: s›n›rs›z zenginlik
sahibi olan, flefkat ve merhamet
sahibi Allah.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakeza: bunun gibi.
hâkimiyet: hükmetme, emrinde
ve yönetiminde bulundurma.
hâkimiyet-i rububiyet: rabl›¤›n
hâkimiyeti; Allah’›n her zaman,
her yerde, her mahlûka muhtaç
oldu¤u fleyleri vermesi, onlar› ye-
tifltirmesi, uyum içinde idare ve
sevk ederek onlara hükmetmesi.
Hâl›k: yoktan yaratan, yarat›c›;
Allah.
havas: duyular, duygular.
hissiyat: hisler, duygular.
hüsnütakvim: yarat›l›fl›n en gü-
zel flekilde ve tam k›vamda olu-
flu.
hüsnüterbiye: güzel terbiye.
idare: yönetme.
ilim: bilme, bilifl, bilgi.
izah: aç›klama.
Kadîr-i Rahîm: çok merhametli
olan ve her fleye gücü yeten, Al-
lah.
Kerîm: ikram ve ihsan› bol olan,
cömertçe veren Allah.
kudret: güç, kuvvet.
Lâtif: çok lütuf ve ihsanda bulu-
nan Allah.
letaif: lâtifeler, insan›n yap›s›nda
bulunan hassas duygular.
mahiyet-i camia: çok manalar›
ve özellikleri içinde toplayan ma-
hiyet, yap›.
maksat: kastedilen, istenilen fley
Malik: her fleyin gerçek sahibi
olan Allah.
malikiyet: sahiplik.
maneviyat: mana âlemine ait

fleyler.
mecbur olmak: zorunda kal-
mak, muhtaç olmak.
mevk›f: bölüm, k›s›m.
nak›fl: süs, iflleme.
nev: çeflit, tür.
nihayetsiz fakr: s›n›rs›z fakir-
lik.
nihayetsiz hacat: s›n›rs›z ihti-
yaçlar.
nihayetsiz maksat: s›n›rs›z
gayeler, arzular.
nihayetsiz: sonsuz.
nokta-i istimdat: yard›m di-

leme noktas›.
nokta-i istinat: dayanak
noktas›.
numune: örnek.
Rahîm: rahmeti her fleyi ku-
flatan, sonsuz flefkat ve mer-
hamet sahibi olan Allah.
Rahman: rahmeti bütün her-
kese yay›lan ve bütün yarat›l-
m›fllar›n r›z›klar›n› ve geçim
flekillerini içine alan rahmetin
sahibi Allah.
Sâni: her fleyi sanatl› bir flekil-
de yaratan, Allah.

sem’: iflitme, iflitifl.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî
ve zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n
varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-
den olup ezelî ve ebedî olan
Allah.
vecih: yön.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr›
flerden ay›rt etmeye yard›mc›
olan ahlâkî duygu; his, duygu;
din, inanç.
zaaf: zay›fl›k, kuvvetsizlik.
zahir: görünen.
ziyade: çok, fazla.

1120 | SÖZLEROTUZ ÜÇÜNCÜ SÖZ



Demek, nas›l esmada bir ‹sm-i Azam var; öyle de, o
esman›n nukuflunda dahi bir nakfl-› azam var ki, o da in-
sand›r.

Ey kendini insan bilen insan! Kendini oku. Yoksa,
hayvan ve camit hükmünde insan olmak ihtimali var.

‹K‹NC‹ NOKTA: Mühim bir s›rr-› ehadiyete iflaret
eder. fiöyle ki:

‹nsan›n, nas›l, ruhu bütün cesedine öyle bir münase-
beti var ki, bütün azas›n› ve eczas›n› birbirine yard›m et-
tirir. Yani, irade-i ‹lâhiye cilvesi olan evamir-i tekviniye ve
o emirden vücud-u haricî giydirilmifl bir kanun-u emrî ve
lâtife-i Rabbaniye olan ruh, onlar›n idaresinde, onlar›n
manevî seslerini hissetmesinde ve hacatlar›n› görmesin-
de birbirine mâni olmaz; ruhu flafl›rtmaz, ruha nispeten
uzak yak›n bir hükmünde, birbirine perde olmaz. ‹sterse
ço¤unu birinin imdad›na yetifltirir, isterse bedenin her
cüz’ü ile bilebilir, hissedebilir, idare edebilir. Hatta, çok
nuraniyet kesb etmifl ise, her bir cüz’ü ile görebilir ve ifli-
tebilir.

Öyle de, 1 '¤rYn’rG oπnãnŸrG !nh , Cenab-› Hakk›n madem

Onun bir kanun-u emri olan ruh küçük bir âlem olan in-
san cisminde ve azas›nda bu vaziyeti gösteriyor, elbette
âlem-i ekber olan kâinatta o Zat-› Vacibü’l-Vücud’un ira-
de-i külliyesine ve kudret-i mutlakas›na hadsiz fiiller, had-
siz sedalar, hadsiz dualar, hadsiz ifller, hiçbir cihette Ona
a¤›r gelmez, birbirine mâni olmaz, o Hâl›k-› Zülcelâl’i
meflgul etmez, flafl›rtmaz. Bütününü birden görür, bütün 
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me gücü, kudreti.
irade-i külliye: Cenab-› Hakk›n
her fleye hâkim olan ve her fleyi
kuflatan iradesi.
‹sm-i Azam: Cenab-› Hakk›n bin
bir isminden en büyük ve mana-
ca di¤er isimleri kuflatm›fl olan›.
iflaret: gösterme, bildirme.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kanun-u emrî: do¤rudan Allah’›n
emrinden gelerek vas›tas›z iflle-
yen kanun.
kesb etme: kazanma, bir özelli¤e
sahip olma.
kudret-i mutlaka: Allah’›n, son-
suz ve s›n›rs›z kudreti.
lâtife-i Rabbaniye: do¤rudan
do¤ruya Cenab-› Hak ile ba¤ ku-
ran Rabbanî duygu.
manevî: maddî olmayan, mana-
ya ait; ruha ait,  içe ait; fikrî, hissî;
görünmeyen.
mâni: engel.
meflgul etmek: ifl yapamaz hale
getirmek.
mühim: önemli.
münasebet: iliflki, ba¤lant›.
nakfl-› azam: büyük iflleme, süs-
leme.
nispeten: oranla, k›yasla.
nukufl: nak›fllar, ifllemeler.
nuraniyet: nur özelli¤i.
ruh: manevî varl›k. can.
seda: ses.
s›rr-› ehadiyet: Allah’›n her bir
varl›kta görülen birlik tecellisinin
s›rr›.
vaziyet: durum, hâl.
vücud-u haricî: maddî vücut, be-
den.
Zat-› Vacibü’l-Vücud: varl›¤› za-
rurî ve zatî olan, varl›¤› baflkas›n›n
varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendinden
olup ezelî ve ebedî olan Allah’›n
yüce zat›.

âlem: dünya.
âlem-i ekber: en büyük
âlem; kâinat.
aza: organlar.
beden: vücut, gövde.
camit: cans›z.
Cenab-› Hak: Hakk›n tâ ken-
disi olan, fleref ve azamet sa-
hibi yüce Allah.
ceset: beden, gövde, vücut.
cihet: yön.

cilve: görüntü, yans›ma, akis.
cisim: beden, vücut.
cüz’: k›s›m, parça.
cüz’ü: parças›, k›sm›.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ecza: parçalar, k›s›mlar.
esma: adlar, isimler.
evamir-i tekviniye: yarat›l›fl-
la ilgili emirler.
fiil: ifl, olufl.
hacat: ihtiyaçlar.

hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
Hâl›k-› Zülcelâl: Celâl, azamet
ve kibriya sahibi yarat›c› anla-
m›nda Allah’›n bir s›fat›.
hissedebilmek: alg›lamak.
hükmünde: gibi, de¤erinde.
idare: yönetme.
ihtimal: olabilirlik.
imdat: yard›m.
irade-i ‹lâhiye: Cenab-› Hak-
k›n iradesi, diledi¤ini yapabil-

1. En yüce s›fatlar Allah’›nd›r. (Nahl Suresi: 60.)



sesleri birden iflitir. Yak›n, uzak birdir. ‹sterse bütününü
birinin imdad›na gönderir. Her fley ile her fleyi görebilir,
seslerini iflitebilir ve her fley ile her fleyi bilir., ve hakeza...

ÜÇÜNCÜ NOKTA: Hayat›n pek mühim bir mahiyeti
ve ehemmiyetli bir vazifesi var. Fakat, o bahis Hayat
Penceresinde ve Yirminci Mektubun Sekizinci Kelime-
sinde tafsilî geçti¤inden ona havale edip, yaln›z bunu ih-
tar ederiz ki:

Hayatta hissiyat suretinde kaynayan memzuç nak›fllar,
pek çok esma ve fluunat-› zatiyeye iflaret eder. Gayet
parlak bir surette Hayy-› Kayyum’un fluunat-› zatiyesine
âyinedarl›k eder. fiu s›rr›n izah›, Allah’› tan›mayanlara ve
daha tam tasdik etmeyenlere karfl›, zaman› olmad›¤›n-
dan kap›y› kap›yoruz.

Otuz ‹kinci Pencere
/¬u∏oc pøjuódG n¤nY o√nôp¡r¶o«pd u≥n◊r G pøj/Onh …'óo¡rdÉpH o¬ndƒo°SnQ nπn°SrQnG …=/òsdGnƒog
Ék©«/ªnL rºoµr«ndpG $G o∫ƒo°SnQ uÊpG ¢oSÉsædG Én¡t`jnG BÉnj rπob 1@Gkó«/¡n°T $ÉpH≈'Øncnh
2 oâ«/ªojnh »/«rëoj nƒog s’pG n¬'dpG nB’ ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG o∂r∏oe o¬nd …/òsdp¿G

fiu Pencere sema-i risaletin günefli, belki günefller gü-
nefli olan Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm›n
penceresidir. fiu gayet parlak ve pek büyük ve çok nura-
nî Pencere, Otuz Birinci Söz olan Miraç Risalesiyle, On
Dokuzuncu Söz olan Nübüvvet-i Ahmediye (Aleyhissalâ-
tü Vesselâm) Risalesinde ve on dokuz iflaretli olan On 

aleyhissalâtü vesselâm: salât ve
selâm onun üzerine olsun.
âyinedar: ayna tutan, bir fleyin
özelliklerini gösteren.
bahis: konu.
din: Allah taraf›ndan belirlenen
ve peygamberler vas›tas›yla in-
sanlara tebli¤ edilen, insanlara
dünya ve ahirette saadet yollar›-
n› gösteren sistem.
ehemmiyet: önemli.
esma: adlar, isimler.
gayet: çok, son derece.
hak: do¤ru, gerçek.
hakeza: bunun gibi.
havale etme: b›rakma, gönder-
me.
hayat: dirilik, canl›l›k.
Hayy-› Kayyum: her hususta ik-
tidar› olan, her canl›ya hayat ve-
ren ve onlar› ayakta tutan, Allah.
hidayet: do¤ru yol olan ‹slâmi-
yet.
hissiyat: hisler, duygular.
ihtar: hat›rlatma.
imdat: yard›m.
izah: aç›klama.
lây›k: yak›flan, uygun.
mahiyet: nitelik, özellik, yap›,
esas.
memzuç: kar›flm›fl, iç içe geçmifl,
kaynaflm›fl.
Miraç: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in, Recep ay›n›n 27 ge-
cesinde Cenab-› Hakk›n huzuruna
ruhen, cismen, hâlen ç›kmas›

mu’cizesi.
mühim: önemli.
nak›fl: süs, iflleme.
nuranî: nurlu.
nübüvvet-i Ahmediye: Hz.
Muhammed’in peygamberli-
¤i.
Resul: Allah’›n elçisi; Peygam-

berimiz Hz. Muhammed.
risale: belirli bir konuda yaz›l-
m›fl küçük eser.
sema-i risalet: peygamberlik
semas›.
s›fat: vas›f, özellik.
s›r: gizli hakikat.
suret: biçim, flekil.

flahit: do¤rulay›c›.
fluunat-› zatiye: Allah’›n yüce
zat›n›n gere¤i olan ve zat›n-
dan ayr›lmayan ifller, fiiller.
tafsilî: ayr›nt›l›.
tasdik: kabul etme, do¤rula-
ma.
vazife: görev.

1. Bütün dinlere üstün k›lmak üzere Resulünü hidayet ve hak din ile gönderen Odur. Buna
flahit olarak Allah yeter. (Fetih Suresi: 28.)

2. De ki: Ey insanlar! Ben sizin hepinize, göklerin ve yerin sahibi olan Allah’›n gönderdi¤i pey-
gamberim. Ondan baflka ibadete lây›k hiçbir ilâh yoktur. Dirilten de Odur, öldüren de. (A’raf
Suresi: 158.)

1122 | SÖZLEROTUZ ÜÇÜNCÜ SÖZ



Dokuzuncu Mektupta ne derece nuranî ve zahir oldu¤u
ispat edildi¤inden, o iki Sözü ve o Mektubu ve o Mektu-
bun On Dokuzuncu ‹flaretini bu makamda düflünüp, sö-
zü onlara havale edip, yaln›z deriz ki:

Tevhidin bir bürhan-› nat›k› olan Zat-› Ahmediye Aley-
hissalâtü Vesselâm risalet ve velâyet cenahlar›yla, yani
kendinden evvel bütün enbiyan›n tevatürle icmalar›n› ve
ondan sonraki bütün evliyan›n ve asfiyan›n icmakârâne
tevatürlerini tazammun eden bir kuvvetle, bütün hayat›n-
da, bütün kuvvetiyle vahdaniyeti gösterip, ilân etmifl ve
âlem-i ‹slâmiyet gibi genifl, parlak, nuranî bir pencereyi,
marifetullaha açm›flt›r. ‹mam-› Gazalî, ‹mam-› Rabbanî,
Muhyiddin-i Arabî, Abdülkadir-i Geylânî gibi milyonlar
muhakkikîn-i asfiya ve s›dd›kîn o pencereden bak›yorlar,
baflkalar›na da gösteriyorlar. Acaba böyle bir pencereyi
kapatacak bir perde var m›? Ve onu ittiham edip, bu
pencereden bakmayan›n akl› var m›? Haydi, sen söyle.

Otuz Üçüncü Pencere
1

Ékªu«nb @ ÉkLnƒpY o¬nd rπn©rénj rºndnh nÜÉnà`pµrdG p√pórÑnY '¤nY n∫nõrfnG…=/òsdG !oórªnërdnG
2 pQƒtædG n‹pG päÉnªo∏t¶dG nøpe ¢nSÉsædG nêpôrîoàpd n∂r«ndpG o√Énærd nõrfnG lÜÉnà p̀c 'ô=dG

Bütün geçmifl Pencereler Kur’ân denizinden baz› kat-
reler oldu¤unu düflün. Sonra, Kur’ân’da ne kadar âb-›
hayat hükmünde olan envar-› tevhit var oldu¤unu k›yas
edebilirsin. Fakat, bütün o Pencerelerin menba› ve ma-
deni ve asl› olan Kur’ân’a gayet mücmel bir surette, 
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¤unu kazanm›fl, keramet göste-
ren kullar.
evvel: önce.
gayet: çok, son derece.
hamd: methetme, övme; Allah’a
karfl› memnuniyeti överek ve
flükrederek bildirme.
havale: b›rakma, gönderme.
hayat: ömür, yaflan›lan süre.
icma: bir konu üzerinde fikir birli-
¤ine varma.
icmakârâne: fikir ve söz birli¤i
edercesine, topluluk olarak.
ilân: duyurma, bildirme.
‹mam-› Gazalî: bkz. fiah›s Bilgileri.
‹mam-› Rabbanî: bkz. fiah›s Bilgi-
leri.
iman: Allah’a inanma.
inkâr: reddetme, kabul etmeme.
ispat: delillerle do¤rulu¤unu orta-
ya koyma.
ittiham: suçlamak.
katre: damla.
k›yas: karfl›laflt›rma.
lam: Arapça alfabesinde bir harf.
mahsus: özel.
marifetullah: Allah’› isim ve s›fat-
lar›yla tan›ma ve bilme.
menba: kaynak.
muhakkikîn-i asfiya: Hz. Pey-
gamberin çizgisinde yaflayan ve
hakikatleri delilleriyle bilen ilim
ve takva sahibi büyük zatlar.
Muhyiddin-i Arabî: bkz. fiah›s Bil-
gileri.
mücmel: k›sa, özetlenmifl.
nur: ayd›nl›k.
nuranî: nurlu.
ra: Arapça alfabesinde bir harf.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle yaratt›klar›n› ›slah ve
terbiye eden Allah; yaratan, bü-
yüten, terbiye eden.
risalet: elçilik.
s›dd›kîn: do¤ru sözlü olanlar, sö-
zünde, iflinde do¤ru olanlar, sami-
miyetle iman etmifl olan ve bu-
nun gere¤ine tam olarak uyanlar.
suret: biçim, flekil.
tazammun: içinde bulundurma.
tevatür: sa¤lam bilgi, haber; ya-
lan söylemelerini akl›n kabulle-
nemeyece¤i bir topluluk taraf›n-
dan verilen bilgi.
tevhit: birleme, kâinattaki her
fleyin bir olan Allah’a ait oldu¤u-
nu bilme ve inanma.
tezat: z›tl›k.
vahdaniyet: Allah’›n birli¤i ve
varl›¤›.
velâyet: velîlik.
zahir: görünen.
Zat-› Ahmediye: Peygamberimiz
Hz. Muhammed’in zat›, flahs›.

Abdülkadir-i Geylânî: bkz.
fiah›s Bilgileri.
âb-› hayat: hayat suyu.
âlem-i ‹slâmiyet: ‹slâm dün-
yas›.
aleyhissalâtü vesselâm: sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun.

asfiya: Hz. Peygamberin yo-
lundan giden safiyet, ilim ve
takva sahibi büyük zatlar.
asl›: esas›.
bürhan-› nat›k: konuflan de-
lil; Allah’›n varl›¤›n› ve birli¤ini
ispat eden Hz. Muhammed.
cenah: taraf.

elif: Arapça alfabesinde bir
harf.
enbiya: nebîler, peygamber-
ler.
envar-› tevhit: Allah’›n birli¤i-
ne inanman›n meydana getir-
di¤i ayd›nl›klar, nurlar.
evliya: velîler, Allah’›n dostlu-

1. Hamd o Allah’a mahsustur ki, kuluna kitab› indirmifl ve o kitapta hiçbir tezat ve e¤rili¤e yer
vermemifltir. O kitab› dos do¤ru indirmifltir. (Kehf Suresi: 1-2.)

2. Elif lâm râ. Bu bir kitapt›r ki, insanlar› Rablerinin izniyle inkâr karanl›klar›ndan iman nuru-
na ç›karman için sana indirdik. (‹brahim Suresi: 1.)



gayet basit bir tarzda bak›lsa dahi, yine gayet parlak nu-
ranî bir pencere-i camiad›r. O pencere ne kadar kat’î ve
parlak ve nuranî oldu¤unu Yirmi Beflinci Söz olan ‹’caz-›
Kur’ân Risalesine ve On Dokuzuncu Mektubun On Se-
kizinci ‹flaretine havale ediyoruz. Ve Kur’ân’› bize gönde-
ren Zat-› Zülcelâl’in Arfl-› Rahmanîsine niyaz edip deriz:

nór©nH ÉnænHƒo∏ob rÆpõoJ n’ ÉnæsHnQ 1@ ÉnfrÉn£rNnG rhnG BÉnæ«°/ùnf r¿pG BÉnfròpNGnDƒoJn’ ÉnæsHnQ
rÖoJnh 3@ oº«/∏n©rdG o™«/ªs°ùdG nârfnG n∂sfpG =Ésæpe rπsÑn≤nJ ÉnæsHnQ

2@ Énænàrjnóng rPpG
4 oº«/MsôdG oÜGsƒsàdG nâr`fnG n∂sfpG BÉnær«n∏nY

‹htar
fiu Otuz Üç Pencereli olan Otuz Üçüncü Mektup,

iman› olmayan› inflaallah imana getirir, iman› zay›f ola-
n›n iman›n› kuvvetlefltirir, iman› kavi ve taklidî olan›n
iman›n› tahkikî yapar, iman› tahkikî olan›n iman›n› ge-
nifllendirir, iman› genifl olana bütün kemalât-› hakikiye-
nin medar› ve esas› olan marifetullahta terakkiyat verir,
daha nuranî, daha parlak manzaralar› açar.

‹flte bunun için, “Bir pencere bana kâfi geldi, yeter”
diyemezsin. Çünkü, senin akl›na kanaat geldi, hissesini
ald› ise, kalbin de hissesini ister, ruhun da hissesini ister,
hatta hayal de o nurdan hissesini isteyecek. Binaena-
leyh, her bir pencerenin ayr› ayr› faydalar› vard›r. Miraç
Risalesinde as›l muhatap mü’min idi; mülhit ikinci dere-
cede, istima makam›nda idi. fiu risalede ise, muhatap 

arfl-› Rahmanî: bütün yarat›lm›fl-
lar›n flefkat ve merhametle bes-
leyip büyüten Rahman isminin
tasarruf dairesi, makam›.
as›l: esas.
basit: sade, ola¤an..
esas: as›l, temel.
gayet: çok, son derece.
hata: yanl›fl.
havale: b›rakma, gönderme.
hayal: hayal duygusu.
hesap: sorgulama.
hisse: pay.
i’caz-› Kur’ân: Kur’ân’›n mu’cizeli-
¤i.
ihtar: hat›rlatma.
iman: inanma, inanç.
inflaallah: Allah isterse, Allah di-
lerse
istima: dinleme.
kâfi: yeterli.
kalp: gönül.
kanaat: inanma.
kat’î: kesin.
kavi: kuvvetli.
kemalât-› hakikiye: gerçek mü-
kemmellikler, faziletler, olgunluk-
lar.
kusur: eksiklik, noksan.
makam: k›yam edilen, durulan,
durulacak yer; durak.
manzara: görüntü.
marifetullah: Allah’› isim ve s›fat-
lar›yla tan›ma, anlama, bilme.
medar: dayanak noktas›, kaynak.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek.
muhakkak: flüphesiz, kesinlikle.
muhatap: hitap olunan, kendisi-
ne söz söylenilen.
mülhit: dinsiz, inkâr eden.
mü’min: Allah’a iman eden, ina-
nan.
niyaz: yalvarma, yakarma.
nuranî: nurlu.
pencere-i camia: genifl kapsaml›
pencere.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle yaratt›klar›n› ›slah ve
terbiye eden Allah; yaratan, bü-
yüten, terbiye eden.
ruh: insan ve hayvanlardaki diri-
lik kayna¤›, hayat›n temeli ve se-
bebi olan maddî olmayan cevher,
manevî varl›k.
tahkikî: araflt›rmaya dayanan
taklidî: araflt›rmadan taklide da-
yal›
tarz: biçim, flekil.
terakkiyat: yükselmeler, ilerle-
meler, geliflmeler.
tevbe: ifllenmifl bir günahtan pifl-
manl›k duyup bir daha iflleme-
mek üzere söz verme, Allah’tan
af dileme.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
ve haflmet sahibi olan zat, Allah.

1. Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya düfler de bir kusur ifllersek bizi onunla hesaba çekme.
(Bakara Suresi: 286.)

2. Ey Rabbimiz! Bizi do¤ru yola erifltirdikten sonra kalplerimizi sap›kl›¤a meylettirme. (Â›-i ‹m-
ran Suresi: 8.)

3. Ey Rabbimiz! Bu hizmetimizi kabul buyur. Her fleyi hakk›yla ifliten de, her fleyi hakk›yla bi-
len de ancak Sensin. (Bakara Suresi: 127.)

4. Muhakkak ki tevbeleri çok kabul eden ve çok merhamet eden ancak Sensin. (Bakara Su-
resi: 128.)
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münkirdir; istima makamlar›nda mü’mindir. Bunu düflü-
nüp öylece bakmal›. Fakat, maatteessüf, mühim bir se-
bebe binaen flu Mektup gayet sür’atle yaz›ld›¤›ndan ve
hatta müsvedde hâlinde kald›¤›ndan, elbette bana ait
olan tarz-› ifadede müflevvefliyet ve kusurlar olacakt›r.
Nazar-› müsamaha ile bakmalar›n› ve ellerinden gelirse,
›slahlar›n› ve ma¤firet ile bana dua eylemelerini ihvanla-
r›mdan isterim...
2 …'ƒn¡rdG n™nÑsJG pøne '¤nY oΩnÓnªrdGnh 1@ …'óo¡rdG n™nÑsJG pøne '¤nY oΩnÓs°ùdGnh
3 oº«/µn`◊r G oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG BÉ'ænàrªs∏nY É ne s’pG BÉ'ænd nºr∏pY n’ n∂nfÉnërÑ°oS

/¬pd'G ='¤nYnh nÚ/ªndÉn©r∏pd kánªrMnQ o¬nàr∏n°SrQnG røne '¤nY rºu∏n°Snh uπn°U -nG
4 rÚ/e'G rºu∏°nSnh /¬pÑrën°Unh

®
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âl: aile. evlât, çoluk, çocuk.
âlem: dünya.
âmin: “yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
Ashap: Sahabeler, Hz. Peygambe-
ri görmüfl ve onunla konuflmufl
olan Müslüman kimseler, arka-
dafllar.
azar: paylama.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
elbette: kesinlikle.
gayet: çok, son derece.
hidayet: do¤ru yol olan ‹slâmi-
yet.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde yap›lmas›.
ihvan: kardefller.
›slah: iyilefltirme, düzeltme.
istima: dinleme.
kusur: eksiklik, noksan.
levm: k›nama,.
maatteessüf: ne yaz›k ki.
ma¤firet: ba¤›fllama.
makam: yer.
mühim: önemli.
mü’min: Allah’a iman eden, ina-
nan.
münkir: inkâr eden, inanmayan.
müsvedde: karalama, yaz› tasla-
¤›.
müflevvefliyet: kar›fl›kl›k.
nazar-› müsamaha: hoflgörü ba-
k›fl›.
nefis: insan›n kötülü¤ü isteyen,
sevk eden, iyilikten ve ibadetler-
den hiç hofllanmayan yan›.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
flefkat gösterme.
salât: rahmet, ma¤firet ve dua.
selâm: bar›fl, rahatl›k, selâmet,
esenlik.
sür’at: h›z, acele.
tarz-› ifade: ifade tarz›, söyleyifl,
anlat›fl flekli.
tenzih: Allah’› flan›na lây›k ol-
mayan fleylerden, her türlü eksik
ve noksandan uzak ve yüce tut-
ma.
Zat: Hz. Muhammed.

1. Selâm hidayete uyanlara olsun. (Taha Suresi: 47.)

2. Levm, azar ve kötülük nefsinin kötü isteklerine uyana olsun.

3. Seni her türlü kusur ve noksandan tenzih ederim. Senin bize ö¤retti¤inden baflka bizim hiç-
bir bilgimiz yoktur. Sen her fleyi hakk›yla bilir, her fleyi hikmetle yapars›n. (Bakara Suresi: 32.)

4. Allah’›m, âlemlere rahmet olarak gönderdi¤in zata, onun Âl ve Ashab›na salât ve selâm ey-
le… Âmin.



1. Ramazan hilâli ve bayram hilâli aras›ndan…

Bu risale, 1921 y›l›nda, Üstad Bediüzzaman Hazretleri Dârülhikmeti’l-‹slâmiye
azas› iken telif edilmifl ve yine ilk defa Osmanl›ca hatt›yla ayn› y›l Evkaf-› ‹slâ-
miye Matbaas›nda bas›lm›flt›r. (Bask› tarihi, bu ilk bask›n›n iç kapa¤›nda Rumî
tarihle 1337-1339 olarak yaz›lm›flt›r.)

Risale-i Nur Külliyat›ndan

Lemaat
1 pó«/©rdG p∫nÓpgnh pΩrƒ°südG p∫nÓpg pør«`nH røpe

Çekirdekler Çiçekleri
Risale-i Nur fiakirtlerine küçük bir mesnevî ve

imanî bir divandır.

Müellifi
Bediüzzaman
SA‹D NURSÎ



divan: klasik Türk edebiyat› flair-
lerin fliirlerinin topland›¤› kitap.
imanî: iman ile ilgili, imana dair.
lemaat: Kur’ân’›n nurundan p›r›l-
t›lar.
Mesnevî: her beyti kendi aras›n-
da kafiyeli naz›m fleklinde yaz›lan
Mevlâna’n›n divan›na izafeten ve-
rilen isim.
müellif: eser telif eden, yazar.
flakirt: talebe, ö¤renci.
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Tembih
Bu Lemaat nam›ndaki eserin, sair divanlar gibi bir tarzda

bir iki mevzu ile gitmedi¤inin sebebi: Eski eserlerinden Haki-
kat Çekirdekleri nam›ndaki, k›sac›k vecizeleri bir derece izah
etmek için, hem nesir tarz›nda yaz›lm›fl, hem de sair divanlar
gibi hayalâta, mizans›z hissiyata girilmemifl olmas›d›r. Bafltan
afla¤›ya mant›k ile hakaik-› Kur’âniye ve imaniye olarak, ya-
n›nda bulunan biraderzadesi gibi baz› talebelerine bir ders-i il-
mîdir, belki bir ders-i imanî ve Kur’ânîdir. Üstad›m›z›n bafltaki
ifadesinde dedi¤i gibi, biz de anlam›fl›zd›r ki, nazma ve fliire hiç

meyli ve onlarla ifltigali de yoktur. 
1 nôr©°uûdG o√Énærªs∏nY Énenh s›rr›n›n

bir numunesini gösteriyor.

Bu eser. birçok meflagil ve Dârülhikmet’teki vazife içinde,
yirmi gün Ramazan’da, günde iki veya iki buçuk saat çal›flmak
suretiyle manzum gibi yaz›lm›flt›r. Bu kadar k›sa zamanda ve
manzum bir sahife on sahife kadar müflkül oldu¤u cihetle, bir-
den, dikkatsiz, tashihsiz böyle söylenmifl, tabedilmifltir. Bizce
Risale-i Nur hesab›na bir harikad›r. Hiçbir naz›ml› divan bunun
gibi tekellüfsüz, nesren okunabilir görülmüyor. ‹nflaallah bu
eser bir zaman Risale-i Nur fiakirtlerine bir nevi mesnevî ola-
cak. Hem bu eser, kendisinden on sene sonra ç›kan ve yirmi
üç senede tamamlanan Risale-i Nur’un mühim eczalar›na bir
iflaret-i gaybiye nev’inden müjdeli bir fihrist hükmündedir.

Risale-i Nur fiakirtlerinden
Sungur, Mehmed Feyzi, Hüsrev

* * *
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ecza: bir bütünün küçük parçala-
r›.
eser: yaz›lm›fl ve bas›lm›fl kitap.
fihrist: bir kitab›n içindekiler dizi-
ni, katalo¤u.
hakaik-› Kur’âniye ve imaniye:
Kur’ân-› Kerîm’in ve inanc›n ger-
çekleri.
harika: mükemmel.
hayalât: hayal ürünü olan fleyler.
hesab›na: ad›na, nam›na.
hissiyat: duygular.
ifade: belirtme, anlatma.
inflaallah: Allah’›n izni ve müsa-
adesi ile.
iflaret-i gaybiye: gizli iflaret, gi-
zemli ifade.
ifltigal: meflgul olma, u¤raflma.
izah: aç›klama.
mant›k: düflünce ve muhakeme
do¤rulu¤u; do¤ru fikir ve akla uy-
gun söz söyleme. 
manzum: naz›m, fliir; düzenli, di-
zili.
Mesnevî: edebî bir tür olan mes-
nevî fleklinde yaz›lm›fl eser, her
beytinin m›sralar› kendi aralar›n-
da kafiyeli naz›m flekli; Mevlâ-
na’n›n divan›.
meflagil: insan› u¤raflt›ran ifller.
mevzu: konu.
mizans›z: ölçüsüz, kafiyesiz.
mühim: önemli.
müjde: sevinçli haber.
müflkül : zor, güç.
nam: isim, ünvan.
naz›m: fliir.
nesir: düz yaz›.
nesren: düz yaz› fleklinde.
nev: tür, çeflit.
nevi: türü, çeflidi.
numune: örnek.
Ramazan: Kur’ân’›n nazil oldu¤u
mübarek oruç ay›.
sair: di¤er.
sebep: neden.
s›r: gizem, ayetin ifade etti¤i gizli
anlam.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tab’: yay›nlama, basma.
tarz: biçim, flekil.
tashih: düzeltme.
tekellüfsüz: zahmetsiz, külfetsiz.
tembih: hat›rlatma, uyar›.
Üstat: Bediüzzaman Said Nursî
Hazretleri.
vazife: görev.
vecize: özlü sözler.

biraderzade: kardefl çocu¤u,
ye¤en.
cihet: yön, sebep.
Dârülhikmet: 1918-1922 y›l-
lar› aras›nda fleyhülislâml›¤a

ba¤l› olarak faaliyet gösteren,
Bediüzzaman’›n da görev
yapt›¤› ‹slâm akademisi hüvi-
yetinde ilmî kurulufl.

ders-i ilmî: ilim dersi.

ders-i imanî ve Kur’ânî:
iman ve Kur’ân dersi.

divan: klasik Türk edebiyat›
flairlerin fliirlerinin topland›¤›
kitap.

1. Biz ona fliir ö¤retmedik. (Yâsin Suresi: 69.)



‹htar
1 nπp¡nL nÉpŸ whoónY oAr nôrŸnG kaidesiyle, ben dahi naz›m ve kafiyeyi bil-

medi¤imden ona k›ymet vermezdim. Safiye’yi kafiyeye feda
etmek tarz›nda, hakikatin suretini nazm›n keyfine göre ta¤yir
etmek hiç istemezdim. fiu kafiyesiz, naz›ms›z kitapta en âlî ha-
kikatlere, en müflevvefl bir libas giydirdim.

Evvelâ, daha iyisini bilmezdim; yaln›z manay› düflünüyor-
dum.

Saniyen, cesedi libasa göre yontmakla rendeleyen fluarâya
tenkidimi göstermek istedim.

Salisen, Ramazan’da kalp ile beraber nefsi dahi hakikatler-
le meflgul etmek için, böyle çocukça bir üslûp ihtiyar edildi.

Fakat, ey kàri! Ben hata ettim; itiraf ederim. Sak›n sen ha-
ta etme; y›rt›k üslûba bak›p o âlî hakikatlere karfl› dikkatsizlik
ile hürmetsizlik etme.

* * *
âlî: yüksek, yüce.
ceset: beden.
evvelâ: birincisi.
feda: u¤runa verme, gözden ç›-
karma.
hakikat: gerçek.
hürmet: sayg›.
ihtar: hat›rlatma.
ihtiyar: seçme.
itiraf: eksik ve kusurunu kabul
edip söyleme.
kafiye: fliirde m›sra sonundaki
ses uyumu.
kaide: düstur, prensip, kural.
kalp: insan›n manevî, ruhanî yö-
nü.
kàri: okuyucu, okuyan.
keyif: arzu, istek.
k›ymet: de¤er.
libas: elbise.
mana: anlam.
meflgul etmek: u¤raflt›rmak.
müflevvefl: kar›fl›k.
naz›m: dizme, düzene koyma; fli-

ir fleklinde ifade ve yaz›lar.
nefis: insan›n maddî, bedeni
yönü.
Safiye: kafiye u¤runa flairin
han›m›n› boflad›¤› kad›n›n is-

mi.
salisen: üçüncüsü.
saniyen: ikincisi.
suret: flekil, hey’et.
fluara: flairler.

ta¤yir: de¤ifltirme.
tarz: biçim.
tenkit: elefltiri.
üslûp: ifade flekli, anlat›m bi-
çimi.

1. Kifli bilmedi¤inin düflman›d›r.
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‹fade-i Meram
Ey kàri! Peflinen bunu itiraf ederim ki: Sanat-› hat ve

naz›mda istidad›mdan çok müfltekiyim. Hatta, flimdi is-
mimi de düzgün yazam›yorum. Naz›m, vezin ise; öm-
rümde bir f›kra yapamam›flt›m. Birden bire zihnime,
nazma mus›rrâne bir arzu geldi. Sahabelerin gazevat›na
dair Kürtçe Kavl-i Nevâlâ Sîsebân 1 nam›nda bir destan
vard›. Onun ilâhî tarz›ndaki tabiî nazm›na ruhum hoflla-
n›yordu. Ben de kendime mahsus onun tarz-› nazm›n›
ihtiyar ettim, nazma benzer bir nesir yazd›m. Fakat, ve-
zin için kat’iyen tekellüf yapmad›m. ‹steyen adam, naz-
m› hat›ra getirmeden, zahmetsiz, nesren okuyabilir.
Hem, nesren olarak bakmal›; tâ mana anlafl›ls›n.

Her k›t’ada ittisal-i mana vard›r. Kafiyede tevakkuf
edilmesin. Külâh püskülsüz olur; vezin de kafiyesiz olur,
naz›m da kaidesiz olur. Zann›mca lâf›z ve naz›m, sanat-
ça cazibedar olsa, nazar› kendiyle meflgul eder. Nazar›
manadan çevirmemek için, periflan olmas› daha iyidir.

fiu eserimde üstad›m Kur’ân’d›r, kitab›m hayatt›r, mu-
hatab›m yine benim. Sen ise, ey kàri, müstemisin. Müs-
temiin tenkide hakk› yoktur; be¤endi¤ini al›r, be¤enme-
di¤ine iliflmez. fiu eserim, bu mübarek Ramazan’›n feyzi
(HAfi‹YE) oldu¤undan, ümit ederim ki, inflaallah din karde-
flimin kalbine tesir eder de lisan› bana bir dua-i ma¤firet
bahfleder veya bir Fatiha okur…
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zan›m.
gazevat: küçük çapta yap›lan sa-
vafllar.
hafliye: dipnot.
hayat: yaflay›fl, yaflama.
ifade-i meram: dilek ve maksad›-
n› ifade etme, anlatma.
ihtiyar: seçme; hür irade, ser-
bestlik.
‹lâhî: Cenab-› Hakka dair yakar›fl.
istidat: kabiliyet
itiraf: eksik ve kusurunu kabul
edip söyleme.
ittisal-i mana: anlam bütünlü¤ü.
kafiye: m›sra sonlar›ndaki ses
uyumu, uyak.
kaidesiz: kurals›z.
kàri: okuyan, okuyucu.
kat’iyen: kesinlikle.
Kavl-i Nevâlâ Sîsebân: Kürtçede
bir destan ismi. 
külâh: bafla giyilen kalpak.
k›t’a: bölüm, fliirde dörtlük.
lâf›z: söz.
lisan: dil.
mahsus: müstakil olarak birine
has olan, özel.
muhatap: kendisiyle konuflulan
kifli.
mus›rrâne: ›srar ederek.
müstemi: dinleyen.
müflteki: flikâyetçi.
nam: ad. 
nazar: göz, insanlar›n fikir ve dü-
flünceleri.
naz›m: fliir.
nesir: düz yaz›.
nesren: düz yaz› fleklinde.
püskül: külâha ve bafll›¤a tak›lan
süs.
Sahabe: Hz. Peygamberi görmüfl
ve onun sohbetinde bulunmufl
mü’min kimse.
sanat-› hat: yaz› sanat›, yaz› yaz-
ma.
tabiî: normal.
tarz: biçim, flekil.
tarz-› naz›m: fliir tarz›.
tekellüf: gösterifle kaçmama ve
zorlamama.
tenkit: elefltiri.
tevakkuf: durma, tak›l›p kalma.
üstat: hoca, ö¤retmen.
vezin: ölçü, fliirde aruz ve hece
ölçüsü.
zan: araflt›rmaya dayanmayan
tahminî bilgi.

arzu: istek.
bahfletme: verme, hediye et-
me.
cazibedar: çekici.

destan: kahramanl›k öyküle-
ri.
dua-i ma¤firet: ba¤›fllanmak
için edilen dua.

Fatiha: Fatiha Suresi.
feyiz: ö¤renilen bir bilgiden
veya yap›lan bir ibadetten
sonra elde edilen manevî ka-

1. Molla A¤a ez-Zibarî taraf›ndan kaleme al›nan dört yüz beyitlik Sîseban Vadisi Kasidesi isim-
li kasidedir.

HAfi‹YE: Hatta, tarihi n¿É°n†nenQ r≈ndnÓp¡pd nópdoh mÜnOnG oºrénf ç›km›fl. Yani, “Ramazan’›n

iki hilâlinden do¤mufl bir edep y›ld›z›d›r.” (Bin üç yüz otuz yedi eder.)



Eddâî (HAfi‹YE 1)

Y›k›lm›fl bir mezar›m ki, y›¤›lm›flt›r içinde
Said’den yetmifl dokuz emvat (HAfi‹YE 2) bââsâm âlâma.
Sekseninci olmufltur mezara bir mezar tafl,
Beraber a¤l›yor (HAfi‹YE 3) hüsran-› ‹slâma.
Mezar tafl›mla püremvat enindar o mezar›mla
Revan›m saha-i ukba-i ferdâma.
Yakînim var ki, istikbal semavat›, zemin-i Asya
Bahem olur teslim yed-i beyza-i ‹slâma.
Zira yemîn-i yümn-i imand›r;
Verir emnüeman ile enâma…

âlâm: üzüntüler, elemler ve s›k›n-
t›lar.
bââsâm: günahlar›yla, hatalar›yla
beraber.
bahem: beraberce.
eddâî: dua eden anlam›nda, eski-
den uleman›n imza yerine yaz-
d›klar› terim.
emn-ü emân: emniyet ve güven,
rahat ve huzur.
emvat: ölüler.
enâm: tüm canl›lar.
enindar: iniltili.
hafliye: dipnot.
hissetmek: alg›lama.
hiss-i kablelvuku’: vuku bulma-
dan önce hissetmek.
hüsran-› ‹slâm: ‹slâm›n kay›plar›,
s›k›nt›lar›.
istikbal: gelecek.
püremvat: pek çok ölüler.

revan›m: yürümekteyim.
saha-i ukba-i ferda: yak›n
gelecekteki; ahiret sahas›,
mahfler meydan›.

semavat: semalar, gökler.
yakîn: kesin inanç.
yed-i beyza-i ‹slâm: ‹slâm›n
parlak eli.

yemin-i yümn-i iman: ima-
n›n bereketli eli, u¤urlu, sa-
adetli taraf›.
zemin-i Asya: Asya k›t’as›.
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HAfi‹YE 1: Bu k›t’a, onun imzas›d›r.
HAfi‹YE 2: Her senede iki defa cisim tazelendi¤i için, iki Said öl-
müfl demektir. Hem, bu sene Said yetmifl dokuz senesindedir. Her
bir senede bir Said ölmüfl demektir ki, bu tarihe kadar Said yafla-
yacak.
HAfi‹YE 3: Yirmi sene sonraki bu flimdiki hâli, hiss-i kablelvuku
ile hissetmifl.



W
nÚ/∏°nSrôoŸrG póu«°nS '¤nY oInÓ°südGnh nÚ/nŸÉn©rdG uÜnQ !oórªnërdnG

1 nÚ/©nªrLnG /¬pÑrë°nUnh /¬pd'G ='¤nYnh

TEVH‹D‹N ‹K‹ BÜRHAN-I MUAZZAMI

fiu kâinat tamam›yla bir bürhan-› muazzamd›r. Lisan-›
gayp, flahadetle müsebbihtir, muvahhittir. Evet, tevhid-i

Rahman’la, büyük bir sesle zakirdir ki: 
2

nƒog s’pG n¬'dpG nB’.

Bütün zerrat-› hüceyrat›, bütün erkân ve azas› birer li-

san-› zakirdir; o büyük sesle beraber der ki: nƒog s’pG n¬'dpG nB’.

O dillerde tenevvü var, o seslerde meratip var. Fakat,

bir noktada toplar onun zikri, onun savt› ki: nƒog s’pG n¬'dpG nB’.

Bu bir insan-› ekberdir; büyük sesle eder zikri. Bütün
eczas›, zerrat›, küçücük sesleriyle, o bülent sesle beraber

der ki: nƒog s’pG n¬'dpG nB’.

fiu âlem halka-i zikri içinde okuyor aflr›, flu Kur’ân

maflr›k-› nuru. Bütün zîruh eder fikri ki: nƒog s’pG n¬'dpG nB’.

Bu Furkan-› Celîlü’fl-fian, o tevhide nat›k bürhan; bü-
tün ayat sad›k lisan, fluaat› barika-i iman. Beraber der ki:

nƒog s’pG n¬'dpG nB’.
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aflir: Kur’ân’dan on ayetlik bö-
lümler.
ayat: Kur’ân’›n cümleleri; deliller
anlam›nda kâinat sayfas›n›n Al-
lah’›n birli¤ine delil olan her par-
ças›.
aza: organ.
barika-i iman: iman›n parlamas›.
bülent: yüksek.
bürhan: delil.
bürhan-› muazzam: en büyük
deliller.
ecza: parçalar, k›s›mlar.
erkân: esaslar, kaideler.
fikir: düflünce.
Furkan-› Celîlü’fl-fian: flan› yüce
Kur’ân.
ger: e¤er.
halka-i zikir: zikir halkas›.
kâinat: evren, yarat›lan her fley.
lisan-› ekber: büyük dil.
lisan-› gayp: görünmeyen dil, hâl
dili.
lisan-› zakir: konuflan dil.
maflr›k-› nur: nur kayna¤›, ›fl›¤›n
do¤du¤u yer.
meratip: mertebeler.
muvahhit: Allah’›n birli¤ine ina-
nan, kabul eden.
müsebbih: Allah’› tesbih eden,
sanat› ve mükemmelli¤i ile öven.
nat›k : konuflan.
sad›k lisan: do¤ru dil.
savt: ses.
flahadet: flahit olma, flahitlikte
bulunma.
fluaat: ›fl›klar, par›lt›lar, nurlar.
tenevvü’: çeflitlilik.
tevhid-i Rahman: Rahman olan
Allah’›n birli¤i, varl›ktaki rahmet
sahibinin birli¤i.
tevhit: Allah’›n bir oldu¤u inanc›.
zakir: zikreden, hat›rlayan ve dili
ile ifade eden.
zerrat: atomlar.
zerrat-› hüceyrat: hücrelerin
atomlar›.
zikir: Allah’› hat›rlamak ve an-
mak; anma.
zîruh: ruh sahibi canl›lar.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd, Peygamber-
lerin Efendisi olan zata ve onun bütün Âl ve Ashab›na salât olsun.

2. Ondan baflka ilâh yoktur. (Âl-i ‹mran Suresi: 18; Tevbe Suresi: 129; Hûd Suresi: 14.)



Kula¤› ger yap›flt›rsan flu Furkan’›n sinesine, derinden
tâ derine, sarihan iflitirsin, semavî bir seda der ki: 
1

nƒog s’pG n¬'dpG nB’.

O sestir gayeten ulvî, nihayet derece ciddî, hakikî pek
samimî; hem nihayet munis ve mukni ve bürhanla mü-

cehhezdir. Mükerrer der ki: nƒog s’pG n¬'dpG nB’.

fiu bürhan-› münevverde, cihat-› sittesi fleffaf ki, üstün-
de münakkaflt›r müzehher sikke-i i’caz içinde parlayan

nur-u hidayet der ki: nƒog s’pG n¬'dpG nB’.

Evet, alt›nda nescolmufl mühefhef mant›k ve bürhan,
sa¤›nda akl› istintak, mürefref her taraf, ezhan “Sadak-

te” der; ki, nƒog s’pG n¬'dpG nB’.

Yemîn olan flimalinde, eder vicdan› istiflhat. Emâm›n-
da hüsnühay›rd›r, hedefinde saadettir. Onun miftah›d›r

her dem ki, nƒog s’pG n¬'dpG nB’.

Emâm olan verâs›nda ona mesnet semavîdir ki, vahy-i
mahz-› Rabbanî. Bu flefl cihet ziyadard›r; bürucunda te-

cellidar ki, nƒog s’pG n¬'dpG nB’.

Evet, vesvese-i sâr›k, bâvehim flüphe-i târ›k, ne haddi
var ki o mâr›k girebilsin bu bâr›k kasra. Hem flâr›k ki, sur

sureler flâhik, her kelime bir melek-i nat›k ki, nƒog s’pG n¬'dpG nB’.

O Kur’ân-› Azîmüflflan, nas›l bir bahr-i tevhittir. Bir tek
katre, misal için bir tek Sure-i ‹hlâs; fakat k›sa bir tek 

bahr-i tevhit: her harfi, cümlesi,
ayeti ve suresi Allah’›n birli¤ini
ifade eden deniz.
bâr›k: parlak, ayd›nl›k.
bâvehim: flüphelerle, vehim ve
kuruntularla.
bürhan: delil.
bürhan-› münevver: nurlu delil-
lerle süslenmifl.
büruc: burçlar.
ciddî: önemli, samimî.
cihat-› sitte : alt› yön.
emâm: önünde; bir fleyin ön tara-
f›.
ezhan: zihinler.
Furkan: hakk› bat›ldan ay›ran
Kur’ân.
gayeten: son derece.
had: yetki, de¤er.
hakikî: gerçek.
hedef: gelecek, istikbal.
her dem: her zaman, her an.
hüsnühay›r: güzel ve hay›r.
istintak: konuflturma.
istiflhat: flahit tutma.
kas›r: saray.
katre: su damlas›.
Kur’ân-› Azîmüflflan: nam› yüce
Kur’ân.
mant›k: do¤ru fikir ve akla uygun
söz söyleme, düflünce ve muha-
keme do¤rulu¤u.
mâr›k: dinsiz.
melek-i nat›k: konuflan melek.
mesnet: dayanak.
miftah: anahtar.
misal: örnek.
mukni: akla uygun, ikna edici.
munis: cana yak›n, insana so¤uk
de¤il.
mücehhez: her ihtiyac› görecek
flekilde tamamlanm›fl.
mühefhef: zarif, ince ve nazik.
mükerrer: tekrar tekrar ifade
edilmifl.
münakkafl: nak›fllarla süslü.
mürefref: ince ve zarif.
müzehher: çiçeklerle donanm›fl.
nesç: dokuma.
nihayet derece: son derece.
nur-u hidayet: do¤ru yolda götü-
ren hidayet nuru.
saadet: mutluluk.

sadakte: do¤ru söyledin, seni
tasdik ederim.
sarihan: aç›kça.
seda: yüksek ses.
semavî : semadan, ‹lâhî kay-
naktan gelen; ‹lâhî.
sikke-i i’caz: mu’cize, taklit
edilmezlik mührü.
sine: gö¤üs.
sur: kale duvar›.
sure: Kur’ân’›n bölümleri.
sure-i ‹hlâs: saf tevhidi ifade

eden, tevhit suresi olan ‹hlâs
Suresi.
flâhik: yüksek ve yüce.
flâr›k: nur saçan.
fleffaf: parlak, içini gösteren.
flefl cihet: alt› yön.
flimal: kuzey.
flüphe-i tarik: yol flüphesi,
yolun flüpheli oluflu.
tecellidar: tecelli eden, ‹lâhî
kudret eseri olan.
ulvî: yüce.

vahy-i mahz-› Rabbanî: yal-
n›zca varl›klar› yaratan, besle-
yen ve terbiye eden Allah’›n
sözü.
verâ: mahlûkat›n ötesi, dün-
yadan sonraki hedef.
vesvese-i sâr›k: h›rs›zlar›n
kuruntusu.
vicdan: insan›n do¤ruyu bul-
ma duygusu.
yemin: sa¤ yol, sa¤ cihet.
ziya: ayd›nl›k, ›fl›k.

1. Ondan baflka ilâh yoktur. (Âl-i ‹mran Suresi: 18; Tevbe Suresi: 129; Hûd Suresi: 14.)
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remzi, nihayetsiz rumuzundan. Bütün enva-› flirki redde-
der, hem de yedi enva-› tevhidi eder ispat; üçü menfi,
üçü müspet, flu alt› cümlede birden:

Birinci cümle:
1 nƒog rπob karinesiz iflarettir. Demek ›tlak-

la tayindir. O tayinde taayyün var. Ey 
2 nƒog s’pG nƒog n’.

fiu, tevhid-i fluhuda bir iflarettir. Hakikatbin nazar, tev-

hide müsta¤rak olursa, der ki: 
3 nƒog s’pG nOƒo¡r°ûne n’.

‹kinci cümle:
4 lónMnG *nG ’dir ki, tevhid-i ulûhiyete tasrih-

tir. Hakikat, hak lisan› der ki: 
5 nƒog s’pG nOƒoÑr©ne n’.

Üçüncü cümle:
6 oónª°südG *nG ’dir. ‹ki cevher-i tevhide sa-

deftir. Birinci dürrü tevhid-i rububiyet. Evet nizam-› kevn

lisan› der ki: 
7 nƒog s’pG n≥pdÉnN n’.

‹kinci dürrü tevhid-i kayyumiyet. Evet, serâser kâinat-
ta, vücut ve hem bekada, müessire ihtiyaç lisan› der ki:
8 nƒog s’pG nΩƒt«`nb n’.

Dördüncü:
9 róp∏nj rºnd ’dir. Bir tevhid-i celâli müstetirdir.

Enva-› flirki reddeder, küfrü keser bîifltibah.

Yani tagayyür, ya tenasül, ya tecezzi eden elbet ne hâ-
l›kt›r, ne kayyumdur, ne ilâh.
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dil.
hakikat: bir fleyin asl›, esas› ve
do¤rusu.
hakikatbin: gerçe¤i gören.
Hâl›k: yarat›c›.
›tlak: bir tarif ve isim ile s›n›rlan-
mam›fl, genifl b›rak›lm›fl.
ihtiyaç lisan›: ihtiyaç dili.
ilâh: ma’bud-u hakikî olan Allah.
ispat: deliller ve flahitlerle gerçe-
¤i ortaya koymak.
iflaret: delil, emare.
karinesiz: bilinenden bilinmeyeni
ç›karacak ipucu, delil.
Kayyum: kâinat› atomlardan y›l-
d›zlara kadar ayakta tutan, varl›¤›
devam ettiren Allah.
ma’bud: ibadete lây›k olan.
menfi: bir fleyin olmayacak cihe-
ti, hakikatin aksi.
meflhut: görünen.
müessir: tesir eden, üzerinde ifl
gören, tasarruf eden.
müspet: delillerle do¤rulu¤u an-
lafl›lm›fl, bir fleyin olur yönü.
müsta¤rak: içine girip bo¤ulmak.
müstetir: sakl›, gizli.
nazar: göz, görüfl.
nihayetsiz: sonsuz.
nizam-› kevn lisan›: kâinattaki
mükemmel düzenin ifadesi, diliy-
le.
remiz: iflaret, ince nükte.
rumuz: incelikler, gizli s›rlar.
sadef: içinde inci bulunan kabuk.
Samed: her fleyin kendisine da-
yanmas›, onun hiçbir fleye muh-
taç olmayan Allah.
serâser: bafltan bafla.
taayyün: meydana ç›kararak be-
lirleme.
tagayyür: de¤iflim, baflkalaflma.
tasrih: aç›kl›k, berrakl›k.
tayin: belirlenmifl.
tecezzi: küçük parçalara ayr›lma.
tenasül: üreme, ço¤alma.
tevhid-i celâlî: kâinat›n büyüklü-
¤üne göre yarat›c›n›n da azameti
ve büyüklü¤ünden kaynaklanan
her ifli bizzat yapmas›.
tevhid-i kayyumiyet: atomlar-
dan galaksilere her fleyi ayakta,
sabit tutan›n bir olmas›.
tevhid-i rububiyet: yaratan, r›z›k
veren ve terbiye ederek kemale
erdirenin bir olmas›.
tevhid-i fluhut: göze hitap eden
her fleyde Allah’›n birli¤ini anla-
ma.
tevhid-i ulûhiyet: Allah’›n kâina-
t› idare etmesinden kaynaklanan
birlik, ifltiraksizlik ve yard›ma
muhtaç olmamas›.
tevhit: Allah’›n birli¤i.
vücut: varl›k.
yedi enva-› tevhit: vücut, k›dem,
beka, vahdaniyet gibi tevhit nu-
runun yedi s›fat›.

beka: sonsuzluk, ebediyet.
bîifltibah: fleksiz, flüphesiz.
cevher-i tevhit: tevhidin özü,

cevheri.
dürr: inci.
enva-› flirk: yard›mc› ve iflti-

rakçilerin her çeflidi; flirkin her
çeflidi.
hak lisan›: gerçe¤i anlatan

1. De ki: 0... (‹hlâs Suresi: 1.)
2. Ondan baflka o yoktur.
3. Ondan baflka meflhut yoktur.
4. Allah birdir. (‹hlâs Suresi: 1.)
5. Ondan baflka ma’bud yoktur.
6. Allah Samed’dir; her fley Ona muhtaçt›r, O ise hiçbir fleye muhtaç de¤ildir. (‹hlâs Suresi: 2.)
7. Ondan baflka hâl›k yoktur.
8. Ondan baflka kayyum yoktur.
9. Allah do¤urmam›flt›r. (‹hlâs Suresi: 3.)



Velet fikri, tevellüt küfrünü, 
1 rºnd reddeder, birden ke-

ser atar. fiu flirktendir ki, olmufltur befler ekserîsi güm-
rah.

Ki ‹sa (a.s.), ya Üzeyir’in, ya melâik, ya ukulün tevel-
lüt flirki meydan al›yor nev-i beflerde gâhbâgâh.

Beflincisi:
2 róndƒoj rºndnh. Bir tevhid-i sermedî iflareti flöyle-

dir: Vacip, kadim, ezelî olmazsa, olmaz ‹lâh.

Yani, ya müddeten hâdis ise, ya maddeden tevellüt, ya
bir as›ldan münfas›l olsa, elbette olmaz flu kâinata pe-
nah.

Esbapperestî, nücumperestlik, sanemperestî, tabiat-
perestlik flirkin birer nev’idir; dalâlette birer çâh.

Alt›nc›:
3 røoµnj rºndnh. Bir tevhid-i camidir; ne zat›nda na-

ziri, ne ef’alinde fleriki, ne s›fât›nda flebihi, rºnd lâfz›na na-

zargâh.

fiu alt› cümle manen birbirine netice, hem birbirinin
bürhan›; müselseldir berahin, müretteptir netaiç flu sure-
de karargâh.

Demek, flu Sure-i ‹hlâs’ta, kendi miktar-› kametinde,
müselsel, hem mürettep otuz sure münderiç. Bu, bunla-
ra sehergâh.

4 *G s’pG nÖr«n¨rdG oºn∏r©nj n’

as›ldan münfas›l: bir kökten ay-
r›lan, bir yere ba¤l› olan.
berahin: deliller.
befler: insan toplulu¤u.
bürhan: delil.
çâh: içine düflülen kuyu, çukur.
dalâlet: iman ve ‹slâmdan ayr›l-
ma; sapk›nl›k, do¤ru ve hak yol-
dan ayr›lma.
ef’al: ifller, fiiller.
ekserî: ço¤u zaman.
elbette: kesinlikle.
esbapperest: sebepleri afl›r› de-
recede önemseyen.
ezelî: bafllang›c› olmama hakika-
ti.
fikr-i tevellüt: tenasül fikri, Al-
lah’›n o¤ul edinme iddias›.
gâhbâgâh: zaman zaman.
gümrah: yoldan ç›kma.
ilâh: kendisine ibadet edilen Al-
lah.
‹sa: Hristiyanlar›n Allah’›n o¤lu
dedi¤i Allah’›n kudreti ile Hz. Mer-
yem’den babas›z olarak yaratt›¤›
peygamber.
kadim: bafllang›c› olmayan.
karargâh: karar verilen, konuflla-
n›lan yer.
lâf›z: ifade, ibare, söz.
maddeden tevellüt: her hangi
bir maddeye ba¤›ml› olan, mad-
deden türeyen.
manen: manaca.
melâike: melekler.
miktar-› kamet: harfleri, kelime-
leri say›s›nca.
müddeten hâdis: sonradan var
olan.
münderiç: içine konulmufl.
mürettep: dizilmifl.
müselsel: pefl pefle, silsilevari, ar-
ka arkaya.
nazargâh: dikkat edilen, bak›lan
yer.
nazir: benzer.
netaiç: sonuçlar.
netice: sonuç.
nev’: çeflit.
nev-i befler: insan türü, insanl›k.
nücumperest: y›ld›zlara ilâhl›k
vererek onlara tapanlar.
penah: koruyucu, s›¤›nak ve da-
yanacak merci.
sanemperest: putlar› Allah’›n ve
meleklerin temsilcisi ve arac›s›
görenler.
sehergâh: seher vakti.
s›fat: hâl, keyfiyet, nitelik.
flebih: benzeme.
flerik: ortak.
flirk: Allah’a yard›mc› ve ortak ya-
k›flt›rmas›; ortak koflmak; ortak.
tabiatperest: varl›k ve olaylar›n
yarat›c›s› olarak tabiat› kabul
eden, Allah’a inanmayan, tabiatç›.
tevellüt: do¤ma.
tevhid-i cami: tevhidin tüm ince-

liklerini içinde toplamak.
tevhid-i sermedî: sonsuza
kadar devam edecek olan Al-
lah’›n birli¤i hakikati.
ukul: ak›llar.

Üzeyir: Yahudilerin Allah’›n
o¤lu dedi¤i, yüz y›l ölüme
benzer uykudan sonra Al-
lah’›n kudreti ile tekrar dirilte-
rek kendisine Tevrat’› yeni-

den ö¤reterek Benî ‹srail’e
gönderdi¤i peygamber.
vacip: zorunlu, aklen zarurî,
olmazsa olmaz bir hakikat.
zat: kendi.

1. Olumsuzluk edat› (de¤ildir).
2. O do¤urulmam›flt›r. (‹hlâs Suresi: 3.)
3. Olmad›. (‹hlâs Suresi: 4.)
4. Gayb› Allah’tan baflka kimse bilmez. (Ayetten iktibas, ‹slâmî bir kaide: “Göklerde ve yerde
olanlar gayb› bilmez, onu ancak Allah bilir.” (Neml Suresi: 65.)

1136 | SÖZLERLEMAAT



SEBEP SIRF ZAH‹RÎD‹R

‹zzet ve azamet ister ki, esbab-› tabiî perdedar-› dest-i
kudret ola akl›n nazar›nda.

Tevhit ve Celâl ister ki, esbab-› tabiî dâmenkefl-i tesir-i
hakikî ola (HAfi‹YE) kudret eserinde.

• • •

VÜCUT, ÂLEM-‹ C‹SMANÎDE MÜNHASIR DE⁄‹L

Vücudun hasra gelmez muhtelif enva›n›, münhas›r ol-
maz, s›k›flmaz flu flahadet âleminde.

Âlem-i cismanî bir tenteneli perde gibi, flulefeflan gay-
bî avalim üzerinde.

• • •

KALEM-‹ KUDRETTE ‹TT‹HAT, TEVH‹D‹ ‹LÂN EDER

Eser-i itkan-› sanat, f›trat›n her köflesinde, bilbedahe
reddeder esbab›n›n icad›n›.

Nakfl-› kilkî, ayn-› kudret; hilkatin her noktas›nda biz-
zarure reddeder vesaitin vücudunu.

• • •

B‹R fiEY HER fiEYS‹Z OLMAZ

Kâinatta serbeser s›rr-› tesanüt müstetir, hem münte-
flir. Hem cevanipte tecavüp, hem teavün gösterir.

Ki, yaln›z bir Kudret-i âlemflümuldür yapt›r›r, zerreyi
her nispetiyle halk edip yerlefltirir.
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kâinat: yarat›lan her fley.
kalem-i kudret: ‹lâhî kudretin
kelimelerine benzetilen atomlar-
la tabiat› yazan kudret kalemi.
kudret: Allah’›n her fleye gücü
yetmesi.
kudret-i âlemflümul: tüm varl›¤›
ve âlemleri kuflatan ‹lâhî kudret.
muhtelif: çeflitli, de¤iflik; pek çok.
münhas›r: has, ait olmak.
münteflir: her yere yay›lm›fl.
müstetir: gizliden gizliye var
olan.
nakfl-› kilkî: kalemle yap›lan na-
k›fl.
nispet: oranlama.
perdedar-› dest-i kudret: ‹lâhî
kudret elinin önündeki perde,
perdelik.
reddetmek: kabul etmemek.
sebep: neden.
serbeser: bafltan bafla kadar.
s›rf: sadece, yaln›zca.
s›rr-› tesanüt: dayan›flma, yar-
d›mlaflma gerçe¤i, s›rr›.
flahadet âlemi: göz ile görünen.
flulefeflan: ›fl›k saçan.
teavün: yard›mlaflma.
tecavüp: ihtiyaca cevap verme.
tentene: arkas›n› gösteren dantel
perde.
tesir-i hakikî: gerçek tesir.
tevhit: birleme, Allah’›n birli¤ine
ve Ondan baflka ‹lâh olmad›¤›na
inanma.
vesait: vas›talar, sebepler.
vücut: varl›k.
zahiri: görüntü.
zerre: atom.

âlem-i cismanî: bedensel;
görünen madde âlemi.
avalim: âlemler, dünyalar.
ayn-› kudret: bizatihi kudre-
tin kendisi.
bilbedahe: apaç›k, aflikâr.
bizzarure: zorunlu olarak,
mecburiyetle.
Celâl: Allah’›n son derece aza-
meti ve büyüklü¤ü.
cevanip: her taraf, bütün
yönlerde.

dâmenkefl: elini ete¤ini çe-
ken, bir iflten feragat eden.
enva: çeflit.
esbab-› tabiî: tabiattaki se-
bepler, maddeler.
esbap: sebepler.
eser: ortaya konan bir ifl, sa-
nat ve yap›.
f›trat: yarat›l›fl.
gaybî: görünmeyen.
halk etmek: yaratmak.
hasra gelmez: say›ya gelme-

yen, say›lamayan.
hafliye: dipnot.
hilkat: yarat›lan varl›k.
icat: yap›c›l›k, yoktan yarat-
ma.
ilân: duyurmak.
itkan-› sanat: sanattaki mü-
kemmellik, harikal›k.
ittihat: birlik.
izzet-i azamet: Allah’›n hiçbir
fleye muhtaç olmayan bü-
yüklü¤ü.

HAfi‹YE: Hakikî tesirden elini çeksin, icada kar›flmas›n demektir.



Kitab-› âlemin her sat›r›yla her harfi hayy; ihtiyaç sevk
ediyor, tan›flt›r›r.

Her nereden gelirse gelsin, nida-i hacete lebbeykzen-
dir; s›rr-› tevhit nam›na etraf› görüfltürür.

Zîhayat her harfi, her bir cümleye müteveccih birer
yüzü, hem de naz›r birer gözü bakt›r›r.

• • •

GÜNEfi‹N HAREKET‹ CAZ‹BE ‹Ç‹ND‹R; CAZ‹BE, ‹ST‹KRAR-I
MANZUMES‹ ‹Ç‹ND‹R

Günefl bir meyvedard›r, silkinir; tâ düflmesin müncezip
seyyar olan yemiflleri.

Ger sükûtuyla sükûnet eylese, cezbe kaçar, a¤lar feza-
da muntazam meczuplar›.

• • •

KÜÇÜK fiEYLER BÜYÜK fiEYLERLE MERBUTTUR

Sivrisinek gözünü halk eyleyendir mutlaka, günefli,
hem Kehkefli halk eylemifl.

Pirenin midesini tanzim edendir mutlaka, Manzume-i
fiemsiyeyi nazmeylemifl.

Gözde rü’yet, midede hem ihtiyac› derç edendir mut-
laka, sema gözüne ziya sürmesi çekmifl, zemin yüzüne
g›da sofras› sermifl.

• • •

cazibe: çekme gücü; çekicilik.
cezbe: çekim gücü.
derç etmek: içine koymak, yer-
lefltirmek.
feza: sema, uzay.
ger: e¤er, flayet.
g›da sofras›: yiyecek, nimet sof-
ras›.
halk eylemek: yoktan yaratmak.
halk eylemifl: yaratm›fl.
hay: canl›, diri.
istikrar: düzen, kararl›l›k.
istikrar-› manzume: sistemin is-
tikrar›, kararl›l›¤›.
Kehkeflan: galaksi, Samanyolu
galaksisi.
kitab-› âlem: Allah’›n kudreti ile
yaratt›¤› kâinat kitab›.
lebbeyk: buyur.
lebbeykzen: buyur diyen.
manzume-i flemsiye : günefl sis-
temi.
meczup: cezbeye kap›lan.
merbut: ba¤l›.
meyvedar: verimli, bir fayday›
netice veren.
muntazam: düzenli.
mutlaka: kesinlikle.
müncezip: cazibeye kap›l›p çeki-
len.

müteveccih: yüzünü dön-
müfl, yönelmifl.
nam: ad.
nazmeylemek: dizmek, ter-
tip etmek.
naz›r: bakan.
nida-i hacet: ihtiyaç sesi.
rü’yet: görme.

sema: uzay, feza.
sevk etmek: göndermek.
seyyar: gezici, dolaflan.
silkinmek: titremek, 
sükûnet: durma, hareketsiz-
lik.
sükût: durma, sessizlik.
sürme: göze çekilen süs.

s›rr-› tevhit: birlik s›rr›, Al-
lah’›n birli¤i s›rr›.

tanzim: düzenleme.

yemifl: meyve.

zemin yüzü: yer yüzü.

zîhayat: canl›.

ziya: ›fl›k.
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KÂ‹NATIN NAZMINDA BÜYÜK B‹R ‹’CAZ VAR

Kâinat›n, gör ki, telifinde bir i’caz var. Ger bütün es-
bab-› tabiiye, bilfarzülmuhal, ola her biri muktedir bir fa-
il-i muhtar.

O i’caza karfl› nihayet acz ile bilimtisal ederek secde

ki: 
1 p∫nÓn÷r GhoP t»pdnRn’rG oôj/ón≤rdG nârfnG =ÉnæsHnQ Énæ«/a nInQróob n’ n∂nfÉnërÑo°S

• • •

KUDRETE N‹SPET HER fiEY MÜSAV‹D‹R

2 mInópMGnh ¢mùrØnænc s’pG rºoµoãr©nH n’nh rºoµo≤r∏nN Éne
Bir kudret-i zatiyedir, hem ezelî; acz tahallül edemez.

Onda meratip olmay›p, mevani tedahül edemez. ‹ster-
se küll, isterse cüz, nispet tefavüt eylemez.

Çünkü her fley ba¤l›d›r her fley ile. Her fleyi yapama-
yan bir fleyi de yapamaz.

• • •

KÂ‹NATI EL‹NDE TUTAMAYAN, ZERREY‹ HALK EDEMEZ

Tesbih gibi nazmeyleyip kald›racak arz›m›z›, flümusu,
nücumu; hasra gelmez.

fiu fezan›n bafl›na, hem sinesine takacak öyle kuvvet-
li ele bir kimse malik olmaz.

Dünyada hiçbir fleyde dava-i halk edip, iddia-i icat
edemez.

• • •
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cüz’: parça, bütünün bir k›sm›.
dava-i halk: yaratma iddias›.
esbab-› tabiiye: tabiatta bulunan
toprak, su, madde gibi sebepler
ezelî : ezel ile ilgili, öncesiz.
fail-i muhtar: istedi¤ini yapabi-
len.
feza: uzay, gökyüzü.
ger: flayet.
halk etme: yaratma.
hasra gelmemek: say›ya ve s›n›r-
lamaya gelmemek.
i’caz : ola¤anüstü, mu’cize, anla-
maktan bile âciz oldu¤umuz mü-
kemmellik.
iddia-i icat: yoktan varl›¤a ç›kar-
ma iddias›.
kâinat: evren, tüm varl›klar, yara-
t›lan her fley.
kudret: sonsuz güç, iktidar.
kudret-i zatiye: bizzat kendinde
var olan sonsuz güç.
küll: parçalanmam›fl, bütün.
malik olmak: sahip olmak, gücü
yetmek.
meratip: mertebeler, dereceler.
mevani: engeller, mânialar.
muktedir: güçlü.
müsavi: ayn› seviyede, denk,
eflit.
naz›m: dizme, tertip etme.
nihayet acz: son derece âciz kal-
mak.
nispet: oranlama.
sine: gö¤üs.
flümus: günefller.
tahallül: içine s›zma, girme.
tedahül: içine girmek, kar›flma,
müdahale etme.
tefavüt: farkl›l›k gösterme.
tesbih: namaz tesbihat›n› yap-
mak için ipe dizilen say›l› tafl.
zerre: maddenin en küçük yap›
tafl›, atom.

acz: güçsüzlük, âcizlik.
arz: dünya küresi.

bilfarzülmuhal: olmas› im-
kâns›z, ama varsayal›m ki…

bilimtisal: tutunarak, kudre-
tine boyun e¤erek.

1. Seni her türlü noksan s›fattan tenzih ederiz, ey Rabbimiz! Sen ezelî kadîrsin ve celâl sahi-
bisin.

2. Sizin yarat›lman›z da, diriltilmeniz de, tek bir kiflinin yarat›l›p diriltilmesi gibidir. (Lokman
Suresi: 28.)



‹HYA-‹ NEV, ‹HYA-‹ FERT G‹B‹D‹R

Mevtâlûd bir nevm ile k›flta uyuflmufl bir sinek, nas›l
onun ihyas› kudrete a¤›r gelmez;

fiu dünyan›n mevti de, ihyas› da öyledir. Bütün zîruh
ihyas› onda fazla nazlanmaz.

• • •

TAB‹AT B‹R SANAT-I ‹LÂH‹YED‹R

De¤il tabi' tabiat, belki matba'. De¤il nakkafl, o belki
bir nak›flt›r.

De¤il fail, o kabildir. De¤il mastar, o mistard›r. De¤il
naz›m, o nizamd›r.

De¤il kudret, o kanundur. ‹radî bir fleriatt›r, de¤il ha-
ric-i hakikattar.

• • •

V‹CDAN, CEZBES‹YLE ALLAH’I TANIR

Vicdanda mündemiçtir bir incizap ve cezbe. Bir cazi-
bin cezbiyle, daim olur incizap.

Cezbe düfler zîfluur; ger Zülcemal görünse, etse tecel-
li daim pürflaflaa, bîhicap.

Bir Vacibü’l-Vücuda, Sahib-i Celâl ve Cemal, flu f›trat-›
zîfluur, kat’î flahadetmeap. Bir flahidi o cezbe, hem di¤e-
ri incizap.

• • •

bîhicap: perdesiz.
cazip: her fleyi kendine çeken,
cezp edici.
cezbe: çekicilik, çekim gücü.
daim: devaml›.
fail: yapan.
f›trat-› zîfluur: fluurlu ve ak›ll› in-
san›n vicdan›.
ger: e¤er, flayet.
haric-i hakikattar: gerçek vücu-
du olan (vücud-u haricî giymifl),
gerçekte var olan bir varl›k.
ihya: hayat verme, diriltme
ihya-i fert: bir ferdi diriltme.
ihya-i nev: bir türe hayat verme.
incizap: çekim gücüne kap›lan,
çekilen.
iradî fleriat: bir kas›t ve irade
eseri olan kanun.
kabil: kabul eden yap›lan.
kanun: yüksek bir irade taraf›n-
dan konmufl olan kural.
kat’î: kesinlikle.
kudret: ‹lâhî güç ve kuvvet.
mastar: kaynak, bir fleyin ç›kt›¤›
yer.
matbu: tab olunmufl, yap›lm›fl.
mevt: ölüm.
mevtâlûd: ölüme benzer.
mistar: cetvel, bir fleyin ç›kmas›-
na yarayan alet.
mündemiç: yerlefltirilmifl.
nakkafl: nak›fl ustas›.
nak›fl: nak›fl ustas›n›n sanat›, sü-
sü.
naz›m: düzen koyucu.
nev: tür.
nizam: düzen.
pürflaflaa: çok gösteriflli, göz al›c›

parlakl›kta.
sahib-i Celâl ve Cemal: son
derece azamet ve büyüklük
ve güzellik sahibi.
sanat-› ‹lâhî: Allah’›n eseri ve
sanat›.
flahadetmeap: tekrar, tekrar
flahitlik etme.

flahit: bir olay› gösteren ve
delil olan fley.
tâbi : yapan, tab eden.
tabiat: madde âlemi, varl›k-
lar.
tecelli: isim ve s›fatlar›n eflya-
da görünmesi, yans›mas›.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› aklen

zarurî ve gerekli olan Allah.
vicdan: insanda gerçe¤i bul-
ma, iyi ve kötüyü ay›rma, hü-
küm verme merkezi.
zîruh: canl›, ruhu sahibi.
zîfluur: ak›ll›, ve fluur sahibi.
Zülcemal: her güzelli¤in sahi-
bi olan Allah.
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FITRATIN fiAHADET‹ SADIKADIR

F›tratta yalan yoktur; ne dediyse do¤rudur. Çekirde¤in
lisan› meyl-i nümüv der: “Ben sümbüllenip meyvedar…”
Do¤ru ç›kar beyan›.

Yumurtan›n içinde, derin derin söyler hayat›n meyelâ-
n› ki, “Ben piliç olurum; izn-i ‹lâhî ola.” Sad›k olur lisa-
n›.

Bir avuç su, bir demir gülle içinde e¤er niyet etse inci-
mat, bürudetin zaman›.

‹çindeki inbisat meyli der: “Genifllen! Bana lâz›m faz-
la yer.” Bir emr-i bîemânî.

Metin demir çal›fl›r, onu yalan ç›karmaz. Belki onda
do¤ruluk, hem de s›dk-› cenanî,

O demiri parçalar. fiu meyelânlar bütün birer emr-i
tekvinî, birer hükm-ü Yezdanî,

Birer f›trî fleriat, birer cilve-i irade. ‹rade-i ‹lâhî, idare-i
ekvanî,

Emirleri flunlard›r: Birer birer meyelân, birer birer im-
tisal, evamir-i Rabbanî.

Vicdandaki tecelli aynen böyle cilvedir ki, incizap ve
cezbe iki musaffa can›,

‹ki mücellâ camd›r; akseder içinde Cemal-i Lâyezalî,
hem de nur-u imanî.

• • •

SÖZLER | 1141 LEMAAT

f›trat: yarat›l›fl.
f›trî fleriat: yarat›l›fla ve tabiata
ait Allah’›n iradesi olan kanunlar.
hükm-ü Yezdanî: Allah’›n hük-
mü, kanunu.
idare-i ekvanî: kâinat›n, varl›kla-
r›n idaresi.
imtisal: ifli benimseme, emre uy-
ma.
inbisat: geniflleme, yay›lma.
incimat: kat›laflma, donma.
incizap: çekilme.
irade-i ‹lâhî: Allah’›n irade, dile-
me s›fat›.
izn-i ‹lâhî: Allah’›n izni.
lisan: dil.
metin: sa¤lam.
meyelân: meyletme, yönelme,
ifle yönelme.
meyl-i nümüv: büyüme ve gelifl-
me iste¤i.
meyvedar: meyveli.
musaffa: saflaflm›fl, kötülükten
ar›nm›fl.
mücellâ cam: parlak cam.
niyet: kalbin ameli olan iyi dü-
flünce.
nur-u imanî: iman›n güzel ve
parlak ›fl›¤›.
sad›k: do¤ru.
sad›ka: do¤ru.
sümbüllenme: baflak ve filiz ver-
me.
s›dk-› cenanî: kalpten gelen do¤-
ruluk.
flahadet: bir fleye delil ve flahit
olma.
tecelli: Allah’›n emir, ifl, fiil ve s›-
fatlar›n›n aksetmesi, görünmesi.
vicdan: insan›n iyiyi seçme ve
bulma kabiliyeti.

aksetmek: yans›ma.
beyan: ifade etme.
bürudet: so¤ukluk.
can: ruh.
Cemal-i Lâyezalî: ebedî de-
vam edecek olan, her fleyi
son derece güzel olan Allah’›n
güzel iflleri ve güzelli¤i, mü-

kemmelli¤i,
cezbe: çekme, çekim gücü.
cilve: yans›ma, görünme.
cilve-i irade: ‹lâhî iradenin
eflyaya ve tabiata yans›mas›,
görünmesi.
emir: ifl, bir iflin yap›lmas›n›
isteme.

emr-i bîemânî: önünde du-
rulmaz bir emir.
emr-i tekvinî: yaratma emri
ile ilgili, yaratma emrine, ifline
ait. 
evamir-i Rabbanî: Rabbe ait,
terbiye ve terakkiye yönelik
emirler ve fiiller.



NÜBÜVVET BEfiERDE ZARUR‹YED‹R

Kar›ncay› emîrsiz, ar›lar› yâsubsuz b›rakmayan kud-
ret-i ezeliye, elbette,

Befleri de b›rakmaz fleriats›z, nebîsiz. S›rr-› nizam-›
âlem böyle ister elbette.

• • •

MELEKLERDE M‹RAÇ, ‹NSANLARDA fiAKK-I KAMER G‹B‹D‹R

Bir mirac› kerametle melekler, gördüler elhak ki; mü-
sellem bir nübüvvette muazzam bir velâyet var.

O parlak zat, Burak’a binmifl de berk olmufl, kamer-
vari serâser âlem-i nuru da görmüfltür.

fiu flahadet âleminde münteflir insanlara hissî büyük

bir mu’cize nas›l ki 
1 oônªn≤rdG s≥n°ûrfGnh ’dir.

Bu miraçt›r âlem-i ervahtaki sakinlere en büyük bir

mu’cize ki, 
2 …'ôr°SnG …=/òsdG n¿ÉnërÑ°oS ’d›r.

• • •

KEL‹ME-‹ fiAHADET‹N BÜRHANI ‹Ç‹NDED‹R

Kelime-i flahadet; vard›r iki kelâm›: Birbirine flahittir,
hem delil ve bürhand›r.

Birincisi sânîye bir bürhan-› limmî’dir; ikincisi evvele
bir bürhan-› innî’dir.

• • •

âlem-i ervah: ruhlar âlemi.
âlem-i nur: görmedi¤imiz melek-
lerin mekân› olan nur âlemi.
berk: flimflek.
befler: insanl›k.
burak: Cennete has binek.
bürhan: delil.
bürhan-› innî: ustadan esere, ka-
nundan olaya ulaflt›ran “tüme va-
r›m” metodu.
bürhan-› limmî: eserden ustaya,
olaydan kanuna giden “tümden
gelim” prensibi.
elbette: kesinlikle.
elhak: gerçekten.
emir: lider, bey.
evvel: birinci, önceki.
hissî: göze ve di¤er duygulara hi-
tap eden.
kamervari: aya benzer, ay gibi.
kelime-i flahadet: “Lâ ilâhe illal-
lah Muhammedürresulullah” ke-
lâm›.
kudret-i ezeliye: bafllang›c› ol-
mayan kudret.
melek: Allah’›n nurdan yaratt›¤›
varl›klar.
mirac-› keramet: keramet mer-
diveni, mertebeler katetmesi.
Miraç: Peygamberimizin âlemleri
seyrederek Allah’›n huzuruna ç›k-
mas›.
muazzam: çok de¤erli ve büyük.
mu’cize: ancak Allah’›n kudreti
ile yap›lan ve peygamberin ricas›
ile olan harika olaylar, ifller.
münteflir: yay›lm›fl olan.
müsellem: do¤rulu¤u kesinlikle
kabul edilmifl.
nebî: peygamber.
nübüvvet: peygamberlik.
parlak zat: mükemmel insan.
sakin: duran, yerleflmifl olan.
sani: ikincisi.

serâser: bafltan bafla.
s›rr-› nizam-› âlem: âlemdeki
mükemmel düzenin s›rr›.
flahadet âlemi: gözümüzün

gördü¤ü madde âlemi.
flahit: delil olan.
flakk-› kamer: ay›n ikiye ya-
r›lmas› mu’cizesi.

velâyet: Allah’a yak›nlaflma,
dostluk.
yâsub: ar› beyi.
zaruriye: zorunlu.

1. Ay yar›ld›. (Kamer Suresi: 1.)

2. Gece seyahat ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir. (‹sra Suresi: 1.)
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HAYAT B‹R ÇEfi‹T TECELL‹-‹ VAHDETT‹R

Hayat bir nur-u vahdettir; flu kesrette eder tevhit tecel-
li. Evet, bir cilve-i vahdet eder kesretleri tevhit ve yekta.

Hayat bir fleyi her fleye eder malik. Hayats›z fley, ona
nispet ademdir cümle eflya.

• • •
RUH, VÜCUD-U HAR‹CÎ G‹YD‹R‹LM‹fi B‹R KANUNDUR

Ruh bir nuranî kanundur, vücud-u haricî giymifl bir na-
mustur, fluuru bafl›na takm›fl.

Bu mevcut ruh, flu makul kanuna olmufl iki kardefl, iki
yoldafl.

Sabit ve hem daim f›trî kanunlar gibi, ruh dahi hem
âlem-i emir, hem irade vasf›ndan gelir.

Kudret vücud-u hissî giydirir, fluuru bafl›na takar, bir
seyyale-i lâtifeyi o cevhere sadef eder.

E¤er envadaki kanunlara kudret-i Hâl›k vücud-u haricî
giydirirse, her biri bir ruh olur.

Ger vücudu ruh ç›karsa, bafl›ndan fluuru indirirse, yine
lâyemut kanun olur.

• • •
HAYATSIZ VÜCUT ADEM G‹B‹D‹R

Ziya ile hayat›n her biri mevcudat›n birer keflflaf›d›r.
Bak; nur-u hayat olmazsa,

Vücut ademâlûddur, belki adem gibidir. Evet, garip,
yetimdir hayats›z ger kamerse.

• • •
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kudret-i Hâl›k: yarat›c› kudret.
lâyemut: ölümsüz.
makul: akla uygun.
malik: sahip, mülk sahibi.
namus: kanun, nizam.
nispet: k›yas, oranlama.
nuranî: nurlu, parlak, münevver.
nur-u hayat: hayat nuru, hayat
›fl›¤›.
nur-u vahdet: tüm canl›lardaki
hayat gerçe¤inin bir elden ç›kma-
s›n› ifade eden birlik nuru.
ruh: can, hayat ve duygulardan
oluflan canl›n›n manevî yönü.
sabit: devaml›, de¤iflmez.
sadef: içinde inciyi saklayan ka-
buk, özü saklayan d›fl beden.
seyyale-i lâtife: ak›c›l›k özelli¤i
olan manevî varl›k.
fluur: idrak, düflünce, bilinç.
tecelli: yans›ma, görünme.
tecelli-i vahdet: eflyada Allah’›n
birli¤inin yans›mas›.
tevhit: Allah’›n bir oldu¤unun ifa-
desi.
vas›f: özellik, s›fat.
vücud-u haricî: beden, maddî
vücut.
vücud-u hissî: duyu organlar› ile
kavranan varl›klar›n vücutlar›.
yekta: tek, eflsiz.

adem: yokluk.
ademâlûd: yokluk ile kar›fl›k.
âlem-i emir: Allah’›n iradesi-
nin kanun fleklinde tam te-
celli etti¤i kanunlar âlemi.
cevher: bir fleyin özü, esas›,
temel yap› tafl›.
cilve-i vahdet: Allah’›n tüm

varl›kta görünen birli¤i.
cümle eflya: bütün fleyler,
varl›klar.
daim: devaml›.
enva: türler, varl›k çeflitleri.
f›trî: Allah’›n yaratt›¤› gibi, do-
¤al.
ger: e¤er.

irade: dileme, tercih etme.
kamer: ay. (ay ›fl›¤›n› kaybet-
tikçe görünmez olur.)
kanun: varl›klar›n uymak du-
rumunda kald›¤› kurallar.
kesret: çokluk.
keflflaf: aç›¤a ç›karan, keflfe-
den.



HAYAT SEBEB‹YLE KARINCA KÜREDEN BÜYÜK OLUR

Ger mizanülvücutla kar›ncay› tartarsan, onda ç›kan
kâinat küremize s›k›flmaz.

Bence küre hayvand›r. Baflkalar›n zann›nca meyyit
olan küreyi ger getirip koyarsan,

Kar›ncan›n karfl›s›na, o zîfluur bafl›n›n n›sf› bile ola-
maz.

• • •

NASRAN‹YET ‹SLÂM‹YETE TESL‹M OLACAK

Nasraniyet ya intifa, ya ›st›fa bulacak. ‹slâma karfl› tes-
lim olup terk-i silâh edecek.

Mükerreren y›rt›ld›, Prutlu¤a tâ geldi. Prutlukta gör-
medi ona salâh verecek.

Perde yine y›rt›ld›, mutlak dalâle düfltü. Bir k›sm› lâkin
baz› yak›nlaflt› tevhide; onda felâh görecek.

Haz›rlan›r flimdiden, (HAfi‹YE) y›rt›lmaya bafll›yor. Sön-
mezse, saffet bulup ‹slâma mal olacak.

Bu bir s›rr-› azîmdir. Ona remiz ve iflaret: Fahr-i Rüsul
demifltir: “‹sa, fler’im ile amel edip ümmetimden ola-
cak.”

• • •

dalâl: do¤ru yoldan ç›kma, sap-
ma, az›p e¤ri yola, bat›la sapma.
Fahr-i Rüsul: peygamberlerin
kendisi ile övündü¤ü ve övdü¤ü
peygamber.
felâh: kurtulufl.
ger: e¤er, flayet.
hayvan: canl›.
›st›fa: saflaflma, ar›nma, temiz-
lenme.
intifa: sönme, yok olma.
meyyit: ölü.
mizanülvücut: varl›k ölçüsü, te-
razisi.
mükerreren: defalarca.

Nasraniyet: Hristiyanl›k.
n›sf: yar›m, yar›s›.
Prutluk: Protestan mezhebi.
remiz: iflaret.
saffet: ar›nm›fll›k, safl›k ve te-

mizlik.
salâh: düzelme, iyileflme.
s›rr-› azîm: büyük s›r.
fler’i: ‹slâm fleriat›, ‹slâm ku-
rallar›.

terk-i silâh: savafl›, silâh› terk
etme.
tevhit: Allah’›n birli¤i inanc›.
zîfluur: bilinçli, fluurlu, anlay›fl
sahibi.
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HAfi‹YE: Bu dehfletli Harb-i Umumî neticesindeki vaziyete iflaret eder.
Belki ‹kinci Harb-i Umumîden tam haber verir.



TEBEÎ NAZAR, MUHAL‹ MÜMKÜN GÖRÜR

Meflhurdur ki, ›ydin hilâline bakard› cemaat-i kesire.
Kimse bir fley görmedi.

Zevalî bir ihtiyar yemin etti ki, “Gördüm.” Hâlbuki
gördü¤ü, kirpi¤inin takavvüs etmifl beyaz bir k›l› idi.

O k›l oldu onun hilâli. O mukavves k›l nerede, hilâl ol-
mufl kamer nerede? Ger anlad›n flu remzi,

Zerrattaki harekât, kirpik-i akl›n olmufl, birer k›l-› zul-
mettar, kör etmifl maddî gözü.

Teflkil-i cümle enva failini göremez, düfler bafl›na dalâl.
O hareket nerede, Nazzam-› Kevn nerede? Onu ona

vehmetmek, muhal ender muhal!
• • •

KUR’ÂN ÂY‹NE ‹STER, VEK‹L ‹STEMEZ

Ümmetteki cumhuru, hem avam›n umumu, bürhan-
dan ziyade, mehazdaki kudsiyet flevk-i itaat verir, sevk
eder imtisale.

fieriat, yüzde doksan› müsellemat-› fler’î, zaruriyat-› di-
nî birer elmas sütundur.

‹çtihadî, hilâfî, fer’î olan mesail, yüzde ancak on olur.
Doksan elmas sütunu, on alt›n›n sahibi

Kesesine koyamaz, ona tâbi k›lamaz. Elmaslar›n ma-
deni, Kur’ân ve hem hadistir. Onun mal›; oradan her za-
man istemeli.

Kitaplar, içtihatlar Kur’ân’›n âyinesi, yahut dürbün ol-
mal›. Gölge, vekil istemez o fiems-i Mu’cizbeyan.

• • •
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fer’î: dinin asl›ndan say›lmayan
teferruat meseleler, ayr›nt›lar.
ger: e¤er.
hadis: Peygamberimizin sözleri,
fiilleri ve kabulleri.
hilâfî: üzerinde ihtilâf, ayr›l›k söz
konusu olan meseleler.
hilâl: yeni ç›kan ay.
içtihat: dinî ilimlerde ihtisas ehli
olan bilginlerin kesin olmayan
hususlarda Kur’ân ve sünnetten
ç›kard›klar› hükümler.
id: bayram.
imtisal: benimseme, uyma.
kirpik-i ak›l: akl›n kirpi¤i. Akl›n,
gerçekleri anlamas›na engel olan
fleyleri anlatmak için kullan›lan
benzetme.
kudsiyet: kutsal, kusur ve nok-
sandan uzak olan.
k›l-› zulmettar: hakikati, gerçe¤i
örten tüy.
maden: kaynak, elmaslar›n ç›kt›-
¤› yer.
mehaz: kaynak, menba.
mesail: meseleler.
muhal: akl›n kabul etmesi im-
kâns›z olan fley.
muhal ender muhal: imkâns›zl›k
içinde imkâns›zl›k.
mukavves: yay flekline giren.
müsellemat-› fler’i: do¤rulu¤u is-
pat edilen, flüphe edilmeyen di-
nin temel kurallar›.
Nazzam-› Kevn: varl›k âlemine
düzen veren Allah.
remiz : incelik, s›r, gerçek.
sevk: yöneltme.
sütun: direk.
flems-i mu’cizbeyan: mu’cizeli
bir flekilde izah ve aç›klamalar ile
varl›k âlemini ayd›nlatan Kur’ân
günefli.
flevk-i itaat: itaat etme, emre ve
kurala uyma arzusu.
tâbi k›lma: uydurma, uymaya
mecbur etme.
takavvüs: yay gibi k›vr›lm›fl.
teflkil-i cümle enva: bütün nevi-
leri, türleri yapan, flekil veren.
umum: genel, bütün.
ümmet: millet, bir peygambere
tâbi olanlar.
vehmetmek: bilgisizlikten kay-
naklanan kuruntu ve vehme ka-
p›lmak.
zaruriyat-› dinî: dince yap›lmas›
zorunlu olan ve hükmü aç›k olan
emirler.
zerrat: atomlar.
zevali: ölüme yak›nlaflm›fl.
ziyade: çok fazla.

avam: halk.
âyine: ayna, bir fleyi oldu¤u
gibi yans›tma, gösterme.
bürhan: akl›n kabul edece¤i
delil.

cemaat-› kesire: büyük top-
luluk.
cumhur: ço¤unluk.
dalâl: do¤ru yoldan ç›kma,
sapma, az›p e¤ri yola, bat›la

sapma.
dürbün: uzakta göze görün-
meyen fleyleri yaklaflt›rmaya
yarayan alet.
fail: bir fiili yapan.



MUBTIL, BATILI HAK NAZARIYLA ALIR

‹nsandaki f›trat› mükerrem oldu¤undan, kasten hakk›
ar›yor.

Bazen gelir eline, bat›l› hak zanneder, koynunda sak-
l›yor.

Hakikati kazarken, ihtiyar› olmadan dalâl düfler bafl›-
na; hakikattir zanneder, kafas›na geçirir.

• • •

KUDRET‹N ÂY‹NELER‹ ÇOKTUR

Kudret-i Zülcelâl’in pek çoktur mir’atlar›. Her biri öte-
kinden daha eflef ve eltaf pencereler aç›yor bir âlem-i
misale.

Sudan havaya kadar, havadan tâ esîre, esîrden tâ mi-
sale, misalden tâ ervaha, ervahtan tâ zamana, zaman-
dan tâ hayale,

Hayalden fikre kadar muhtelif âyineler, daima temsil
eder fluunat-› seyyale.

Kula¤›nla nazar et âyine-i havaya: Kelime-i vahide,
olur milyon kelimat.

Acip istinsah eder o kudretin kalemi; flu s›rr-› tenasü-
lât.

• • •

TEMESSÜLÜN AKSAMI MUHTEL‹FED‹R

Âyinede temessül, münkas›m dört surete: ya yaln›z
hüviyet, ya beraber hasiyet, ya hüviyet hem flule-i mahi-
yet, ya mahiyet hüviyet.

acip: hayrete düflürücü, hayranl›k
uyand›r›c›.
âlem-i misale: dünyadaki eflya-
n›n ve manalar›n hakikatlerinin
ve misali hüviyetlerinin yans›d›¤›
ve filiz verdi¤i madde ötesi âlem.
âyine: ayna.
âyine-i hava: hava aynas›, hava-
da yans›yan görüntüler.
bat›l: gerçek olmayan.
daima: devaml›.
dalâl: do¤ru yoldan ç›kma, sap-
ma, az›p e¤ri yola, bat›la sapma.
eltaf: çok lâtif, çok güzel ve hofl.
ervah: ruhlar.
esîr: atomlar›n içini ve tüm kâ-
inat› dolduran maddeden lâtif,
nurdan kesif madde.
eflef: çok fleffaf, çok parlak.
f›trat: yarat›l›fl, Allah’›n yaratt›¤›
fley.
hakikat: gerçek.
hasiyet: hususiyet, özellik.
hayal: zihinde tasarlan›p canlan-
d›r›lan fley, hülya.
hüviyet: özellik, bir fleyin mahi-
yeti, kimlik.
ihtiyar: tercih, özgürce seçme.
istinsah: yazarak, yaparak ço-
¤altma.

kasten: kas›tl› olarak, gerçek-
te isteyerek.
kazmak: aramak.
kelimat: sözler.
kelime-i vahit: bir tek söz.
Kudret-i Zülcelâl: azamet sa-
hibi yüce Allah’›n gücü.
mahiyet: bir fleyin iç yüzü.
mir’at: ayna.

misal: görüntü.
muhtelif: çeflitli.
mükerrem: flerefli, sayg›de-
¤er.
münkas›m: çeflitli k›s›mlara
ayr›lm›fl.
suret: flekil, biçim.
s›rr-› tenasülât: üreyerek ço-
¤alma s›rr›.

flule-i mahiyet: bir fleyin
özelli¤ini yans›tan par›lt›.
fluunat-› seyyale: devaml›
olarak ak›p giden ifller, icraat-
lar, fiiller.
temessül: yans›ma, görün-
me.
temsil: bir fleyin misli, benze-
rini yapma.
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E¤er misal istersen, iflte insan ve hem flems, melek ve
hem kelime. Kesifin timsalleri, âyinede oluyor birer mü-
teharrik meyyit.

Bir ruh-u nuranînin, kendi mir’atlar›nda timsalleri olu-
yor birer hayy-› murtab›t. Ayn› olmazsa e¤er, gayri dahi
olmay›p, birer nur-u münbas›t.

Ger flems hayvan olayd›, olur harareti hayat›, ziya
onun fluuru. fiu havâssa maliktir âyinede timsali.

‹flte budur flu esrar›n miftah›: Cebrail hem Sidre’de,
hem suret-i D›hyede, meclis-i Nebevîde,

Hem kim bilir kaç yerde! Azrail’in bir anda Allah bilir
kaç yerde ruhlar› kabzediyor. Peygamberin bir anda,

Hem keflf-i evliyada, hem sad›k rüyalarda ümmetine
görünür, hem haflirde umum ile flefaatle görüflür.

Velîlerin abdal› çok yerlerde bir anda zuhur eder, gö-
rünür.

• • •

MÜSTA‹T, MÜÇTEH‹T OLAB‹L‹R; MÜfiERR‹ OLAMAZ

‹çtihad›n flart›n› haiz olan her müstait, ediyor nefsi için
nas olmayanda içtihat. Ona lâz›m, gayre ilzam edemez.

Ümmeti davetle teflri edemez. Fehmi, fleriattan olur,
lâkin fleriat olamaz. Müçtehit olabilir, fakat müflerri’ ola-
maz.

‹cma ile cumhurdur, sikke-i fler’i görür. Bir fikre davet
etmek, zann-› kabul-ü cumhur flart-› evvel oluyor.
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ba¤lant›l›, canl›, diri.
icma: fikir birli¤i, bir konuda bil-
ginlerin ortak görüflü.
içtihat: Kur’ân’ ve hadisten hü-
küm ç›karma.
ilzam: mecbur tutma, zorlama.
kesif: kat›, yo¤un.
keflf-i evliya: Allah dostlar›n›n
manevî âlemde baz› s›rlara, haki-
katlere vâk›f olmalar›.
lâz›m: gerekli.
meclis-i Nebevî: Peygamber hu-
zuru.
meyyit: ölü.
miftah: anahtar.
mir’at: ayna.
misal: örnek.
müçtehit: dini ilimleri ö¤renerek
Kur’ân ve hadisten hüküm ç›kar-
ma derecesine ulaflan ihtisas sa-
hibi bilgin.
müstait: istidat, kabiliyet ve ihti-
sas sahibi.
müflerri: kanun koyucu ve uy-
maya zorlay›c›.
müteharrik: hareketli.
nas: Kur’ân ve Hadis gibi temel
dini kaynaklar.
nur-u münbas›t: yay›lm›fl, genifl-
lemifl nur.
ruhlar› kabzetmek: mahlûkat›n
ruhlar›n› cesetlerinden ç›kar›p al-
mak.
ruh-u nuranî: nuranî varl›klar›n
ruhlar›.
sad›k rüya: do¤ru ve gerçe¤i
yans›tan rüya.
Sidre: yedinci kat gökte, Peygam-
berimizin de ç›kabildi¤i en son
makam; Arfl›n sa¤ yan›nda bulun-
du¤u rivayet edilen ve ötesine
hiç bir yarat›¤›n geçemedi¤i bir
a¤aç.
sikke-i fler’î: dinin amac›n› yans›-
tan fleriat mührü.
suret-i D›hye: Hz. D›hye suretin-
de, onun görünüflünde.
flart-› evvel: birinci kural, ilk flart.
flefaat: af için yüce Allah’›n huzu-
runda arac› olma.
flems: günefl.
fleriat: kanun, dinî hükümler,
toplumu ilgilendiren dini hüküm-
ler, kurallar.
fluur: idrak, bilinç.
teflri: dinî hüküm koyma, kanun
vazetme.
timsal: aynada yans›yan görüntü,
suret, resim.
velî: Allah’› bilen ve dostlu¤una
s›¤›nan.
zann-› kabul-u cumhur: ço¤un-
lu¤un kabulüne dayanma.
ziya: ›fl›k.
zuhur: ortaya ç›kma, görünme.

abdal: Allah dostlar›ndan ha-
ram ve flüpheli fleyleri ye-
mekten kaç›nan, farzlar› tam
yap›p haramlardan ve günah-
lardan azamî kaç›narak fazla
nuranîleflerek bir anda birkaç
yerde görünebilme melekesi
kazananlar.
âyine: yans›t›c› ayna.

Azrail: mahlûkat›n ruhlar›n›
almakla mükellef melek.
Cebrail: vahiy mele¤i.
cumhur: ço¤unluk, kamuoyu,
ümmetin ço¤unlu¤u.
esrar: s›rlar, gizemler.
fehim: anlama, kavrama.
gayr: baflkas›.
ger: e¤er, flayet.

haiz: bir fleyi yapmaya sahip,
ehliyet kazanm›fl kifli.
hararet: ›s›.
haflir: öldükten sonra ahiret
âleminde cesetlerin yeniden
hayatlanmas› ve Allah’›n hu-
zurunda toplanmalar›.
havas: duyular, duygular.
hayy-› murtab›t: hayat ile



Yoksa davet bid’att›r, reddedilir. A¤z›na t›k›l›r, onda
daha ç›kamaz.

• • •

NUR-U AKIL KALPTEN GEL‹R

Zulmetli münevverler bu sözü bilmeliler: Ziya-i kalpsiz
olmaz nur-u fikir münevver.

O nur ile bu ziya mezcolmazsa zulmettir; zulüm ve
cehli f›flk›r›r. Nurun libas›n› giymifl bir zulmet-i müzevver.

Gözünde bir nehar var; lâkin ebyaz ve muzlim. ‹çinde
bir sevad var ki, bir leyl-i münevver.

O içinde bulunmazsa, o flahmpare göz olmaz, sende
bir fley göremez. Basiretsiz basar da para etmez.

Ger fikret-i beyzada süveyda-i kalp olmazsa, halita-i
dima¤î ilim ve basiret olmaz. Kalpsiz ak›l olamaz.

• • •

D‹MA⁄DA MERAT‹B-‹ ‹L‹M MUHTEL‹FED‹R, MÜLTEB‹SE

Dima¤da meratip var, birbiriyle mültebis, ahkâmlar›
muhtelif. Evvel tahayyül olur, sonra tasavvur gelir.

Sonra gelir taakkul, sonra tasdik ediyor, sonra iz’an
oluyor, sonra gelir iltizam, sonra itikat gelir.

‹tikad›n baflkad›r, iltizam›n baflkad›r. Her birinden ç›kar
bir hâlet: Salâbet itikattan,

Taassup iltizamdan, imtisal iz’andan; tasdikten iltizam,
taakkulde bîtaraf, bîbehre tasavvurda,

ahkâm: hükümler, kanunlar,
emirler.
ak›l: us, idrak, düflünme, anlama
ve tedbir alma, iyi ve kötüyü; ha-
y›r ve flerri ay›rt edebilme özelli¤i.
basar: göz; görüfl.
basiret: gerçe¤i görme.
basiretsiz: ileri görüflü, kavray›fl›
ve anlay›fl› olmayan.
bîbehre: mahrumiyet, nasipsizlik.
bid’at: Kur’ân ve sünnetin yerine
geçen hüküm, dinin kabul etme-
di¤i, reddetti¤i fley.
bîtaraf: tarafs›z.
cehil : bilgisizlik, cehalet, cahillik. 
davet: bir fleyi kabul etmeye ça-
¤›rma.
dima¤: beyin, ak›l ve fluur.
ebyaz: beyazl›k.
fikret-i beyza: parlak fikirler.
hâlet: durum, hâl.
halita-i dima¤î: dima¤da, beyin-
de, ak›lda bulunan fikirler yuma-
¤›.
iltizam: benimseme, taraftar ol-
ma.
imtisal: emre uyma, itaat etme.
itikat: iman, inanç.
iz’an: basiret, anlay›fl, zekâ..
kalp: manevî yap›daki his ve
duygular›n merkezi; gönül, dil.
lâkin: ama, fakat.
leyl-i münevver: ayd›nl›k gece,
her fleyi gösteren karanl›k.
libas: elbise.
meratib-i ilim: bilgi basamaklar›,
mertebeleri, dereceleri.
mezcolma: bir araya gelme, bir-
leflme, bütünleflme.
muhtelif: çeflitli.
muzlim: karal›k, ayd›nl›¤› görme-
yen.
mültebis: kar›flt›ran, birbiri ile iç
içe olan.
münevver: bilgili, kültürlü kimse,
ayd›n.
nehar: gündüze benzeyen be-
yazl›k.
nur: ›fl›k, ayd›nl›k. (kalp nuru)
nur-u ak›l: akl›n ayd›nlat›c› ›fl›¤›.
nur-u fikir: fikir ayd›nl›¤›.
salâbet: hakta sebat etme, sa¤-
lam durufl sergileme.
sevad: siyahl›k.
süveyda-i kalp: kalpteki basiret

ve idrak merkezi; kalbin orta-
s›nda var oldu¤u kabul edilen
‹lâhî aflk›n tecelli etti¤i yer.
flahmpare: iç ya¤ parças›.
taakkul: ak›l yürütme.
taassup: körü körüne inan-
ma.
tahayyül: hayal etme.

tasavvur: tasarlama, zihinde
flekil verme.
tasdik: onaylama, do¤rula-
ma.
ziya: ›fl›k, parlakl›k. (fikir ›fl›¤›)
ziya-i kalp: kalp ›fl›¤›, mane-
viyat› anlama kabiliyeti.
zulmet: karanl›k, anlafl›lmaz.

zulmet-i müzevver: uydur-
mac›l›¤›n, yalan›n, bilgisizli¤in
karanl›¤›.

zulmetli: maneviyat› kavra-
mayan, manevî yönü karanl›k
olan.

zulüm: haks›zl›k.
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Tahayyülde safsata hâs›l olur, mezcine e¤er olmaz
muktedir.

Bat›l fleyleri güzel tasvir etmek, her demde, safî olan
zihinleri cerhdir, hem idlâli.

• • •

HAZMOLMAYAN ‹L‹M TELK‹N ED‹LMEMEL‹

Hakikî mürflid-i âlim koyun olur, kufl olmaz; hasbî ve-
rir ilmini.

Koyun verir kuzusuna hazmolmufl musaffa sütünü.
Kufl veriyor ferhine lüabâlûd kayy›n›.

• • •

TAHR‹P ESHELD‹R; ZAYIF TAHR‹PÇ‹ OLUR

Vücud-u cümle ecza, flart-› vücud-u külldür. Adem ise,
oluyor bir cüz’ün ademiyle; tahrip eshel oluyor.

Bundand›r ki, âciz adam, sebeb-i zuhur-u iktidar-›
müspete hiç yanaflmaz. Menfice müteharrik, daim tah-
ripkâr olur.

• • •

KUVVET HAKKA H‹ZMETKÂR OLMALI

Hikmetteki desatir, hükûmette nevamis, hakta olan
kavanin, kuvvetteki kavaid birbiriyle olmazsa müstenit ve
müstemit,

Cumhur-u nasta olmaz ne müsmir ve müessir. fieriat-
ta fleair kal›r mühmel, muattal; umur-u nasta olmaz müs-
tenit ve mutemit.

• • •
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hizmetkâr: hizmet eden.
hükûmet: yönetim.
idlâl: sapt›rma, hak yoldan ay›r-
mak.
iktidar-› müspet: gücünü olumlu,
yap›c› yönde kullanma.
kavaid: kurallar.
kavanin: prensipler.
kay: kusmuk.
kuvvet: güç, iktidar.
lüabâlûd: kusmuk, tükürükle ka-
r›fl›k yiyecek.
menfice: olumsuz, y›k›c› bir flekil-
de.
mezç: kaynaflt›rma, bütünlefltir-
me.
muattal: uyulmama, uygulanma-
ma, bafl›bofl kalma.
muktedir: gücü kudreti yerinde.
musaffa: ar›nm›fl, tertemiz, saf,
berrak.
mutemit: kendisine itimat edi-
len, güvenilen.
müessir: tesirli.
mühmel: ihmal edilme, uygulan-
mama.
mürflid-i âlim: insanlar› ayd›nla-
tan, hakk›, do¤ru yolu gösteren
bilgin.
müsmir: meyveli.
müstemit: yard›m alma.
müstenit: dayanma, kendisine
dayan›lan.
müteharrik: hareket etmek.
nevamis: kanunlar.
safî: saf, kar›flmam›fl, bulanma-
m›fl.
safsata: uydurma, gerçek d›fl›.
sebeb-i zuhur-u iktidar-› müs-
bete: olumlu ifl ve icraat› ortaya
ç›karan sebep.
flart-› vücud-u küll: büyük bir
bütünün varl›¤›n›n flart›.
fleair: namaz, ezan, cami gibi ‹s-
lâm alâmetleri, sembolleri.
fleriat: ayet ve hadislerle, k›yas,
icma-› ümmet  ve büyük mezhep
imamlar›n›n içtihatlar› üzerine
kurulan ‹slâm dini kurallar›, ‹slâm
fleriat›.
tahayyül: hayal etme.
tahrip: y›kmak.
tahripkâr: y›k›c› davranma, yap›-
c› olmama.
tasvir: ifade etme, suret giydir-
me.
telkin: ö¤üt verme, fikir afl›lama.
umur-u nâs: insanlara ait ifller.
vücud-u cümle ecza: bir bütünü
oluflturan küçük parçalar›n hepsi-
nin bir araya gelmesi.
zihin: beyin, ak›l.

âciz adam: güçsüz insan.
adem: bir fleyin olmamas›,
yok olmas›.
bat›l: hak olmayan, gerçek
d›fl›.
cerh: yaralama.
cumhur-u nâs: kamuoyu, ka-
mu vicdan›, ço¤unluk.

cüz’ün ademi: bütünü olufl-
turan bir parçan›n olmamas›.
daim: devaml›.
desatir: prensipler.
eshel: daha kolay, yapmak-
tan daha kolay.
ferh: kufl yavrusu.
hak: do¤ru, gerçek, insanl›¤a

faydal› yol.
hasbî: karfl›l›k beklemeden,
samimî, Allah r›zas› için.
hazmolma: sindirme, özüm-
seme.
her dem: her zaman.
hikmet: yüksek bilgi; ak›l, söz
ve hareketteki uygunluk.



BAZEN ZIT, ZIDDINI TAZAMMUN EDER

Zaman olur z›t, z›dd›n› saklarm›fl. Lisan-› siyasette lâ-
f›z, manan›n z›dd›d›r. Adalet külâh›n›, (HAfi‹YE 1)

Zulüm bafl›na geçirmifl; hamiyet libas›n›, h›yanet ucuz
giymifl. Cihad ve hem gazâya, bâ¤î ismi tak›lm›fl. Esa-
ret-i hayvanî, istibdad-› fleytanî, hürriyet nam verilmifl.
Z›tlarda emsal olmufl, suretlerde tebadül, isimlerde teka-
bül, makamlarda becayifl-i mekânî.

• • •
MENFAAT‹ ESAS TUTAN S‹YASET CANAVARDIR

Menfaat üzere çarh› kurulmufl olan siyaset-i hâz›ra,
müfteristir, canavar.

Aç olan canavara karfl› tahabbüp etsen, merhametini
de¤il, ifltihas›n› açar.

Sonra döner, geliyor; t›rna¤›n›n, hem diflinin kiras›n›
senden ister.

• • •
KUVA-‹ ‹NSAN‹YE TAHD‹T ED‹LMED‹⁄‹NDEN C‹NAYATI

BÜYÜK OLUR

Hayvan›n hilâf›na, insandaki kuvalar f›trî tahdit olma-
m›fl. Onda ç›kan hayrüfler, lâyetenâhi gider.

Onda olan hodgâml›k, bundan ç›kan hodbinlik, gurur,
inat birleflse, öyle günah oluyor (HAfi‹YE 2) ki, befler flimdi-
ye kadar

adalet: hak sahibine hakk›n› ver-
mek, düzen ve denge.
bâ¤î: asi, serkefl; haks›zl›k eden.
bazen: ara s›ra.
becayifl-i mekânî: karfl›l›kl› yer
de¤ifltirme.
befler: insanl›k.
cinayet: büyük suç, insanl›k suç-
lar›, toplumun tümünü ilgilendi-
ren cinayetler.
çarh: bir fleyin merkezi, etraf›nda
dönen odak noktas›.
emsal: bir fleyin yerine geçme,
benzeri olma.
esaret-i hayvanî: hayvanî duy-
gular›n esiri olmak.
f›trat: yarat›l›fl, Allah’›n yaratt›¤›
flekil.
gurur: bofl fleylerle övünme, bö-
bürlenme.
hafliye: dip not.
hayrüfler: hay›r ve fler.
hilâf: z›t, tersi.
hodbinlik: bencil, enaniyetli ve
kibirli.
hodgâml›k: kendini düflünmek.
inat: yanl›flta ve hatada ›srar et-
me.
istibdad-› fleytanî: fleytan›n bo-
yunduru¤una, emri alt›na girmek.
ifltiha: yeme iste¤i.
kuva: duygular.
kuva-i insaniye: insan›n duygu-
lar›, duygusal yönü.
külâh: keçeden yap›lan ucu sivri
püsküllü bere.
lâf›z: a¤›zdan ç›kan söz, kelime.
lâyetenâhi: sonu olmayan, s›n›r-
lanmayan, doyumsuz.
lisan-› siyaset: siyaset dili, siyasî

literatür.
makam: mevki, mertebe.
mana: anlam.
menfaat: flahsî ç›kar.
merhamet: ac›ma, koruma,
iyilikte bulunma.
müfteris: y›rt›c›, parçalay›c›.
nam: ad, as›l ismi d›fl›nda al-

d›¤› lâkap.
siyaset-i hâz›ra: flimdiki siya-
set.
suret: flekil, görüntü.
tahabbüp: sevme, sevgi gös-
terisinde bulunma.
tahdit: s›n›rlama, s›n›rlar›n›
belirleme.

tazammun: içine almak, kap-
samak.
tebadül: yer de¤ifltirme, biri
birinin yerine geçme.
tekabül: biri birine karfl›l›k ol-
ma, yerine geçme.
zulüm: haks›zl›k.
z›t: bir fleyin tersi, aksi.
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HAfi‹YE 1: Bu zaman› tam görmüfl gibi bahseder.
HAfi‹YE 2: Bunda da bir iflaret-i gaybiye var.



Ona isim bulmam›fl. Cehennemin lüzumuna delil ol-
du¤u gibi, cezas› da yaln›z Cehennem olabilir.

Hem meselâ, bir adam tek yalanc› sözünü do¤ru gös-
termek için, ‹slâm›n felâketini kalben arzu eder.

fiu zaman da gösterdi: Cehennem lüzumsuz olmaz,
Cennet ucuz de¤ildir.

• • •

BAZEN HAYIR fiERRE VASITA OLUR

Havastaki meziyet, filhakika sebeptir tevazu, mahviye-
te; olmufl maatteessüf sebeb-i tahakküme, tekebbüre
hem illet.

Fakirlerdeki aczi, âmîlerdeki fakr›, filhakika sebeptir
ihsan ve merhamete.

Lâkin maatteessüf müncer olmufltur flimdi zillet ve
esarete. Bir fleyde hâs›l olan mehasin ve flerefse, havas
ve rüesaya o fley peflkefl edilir.

O fleyden nefl’et eden seyyiat ve fler ise, efrat ve hem
avama taksim, tevzi edilir.

Afliret-i galipte hâs›l olan flerefse, “Hasan A¤a, afe-
rin!”

Hâs›l olan fler ise, efrada olur nefrin. Beflerde flerr-i
hazin!

• • •
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lar.
hay›r: iyi ve faydal› olan fley.
ihsan: iyilik yapma ve ba¤›fl yap-
ma.
illet: sebep ve vas›ta olmak.
iflaret-i gaybiye: bilinmeyen gizli
ve gizemli fleylerle ilgili alâmetler.
lâkin: ama, fakat.
lüzum: ihtiyaç, gereklilik.
maatteessüf: ne yaz›k ki, üzüntü
ile.
mahviyet: kendini toprak gibi
de¤ersiz hissetme, baflkalar›na
de¤er verme.
mehasin: övünç kayna¤› olan
fleyler.
merhamet: ac›ma ve yard›m et-
me.
meziyet: üstün özellikler, vas›flar
ve mal, makam gibi üstünlükler.
müncer: sonuçlama, neticede.
nefrin: nefretler, beddua, lânet.
nefl’et : do¤ma, ortaya ç›kma,
kaynaklanma.
peflkefl: hakk› olmayana hakk›
olmayan fleyi verme.
rüesa: reisler, idareciler.
sebeb-i tahakküm: zorbal›k ve
bask› sebebi.
sebep: neden, vesile ve vas›ta
olan fleyler.
seyyiat: günahlar.
fler: kötü ve zararl› olan fley, kö-
tülük.
fleref: yüce, yücelik, övünülecek
davran›fllar.
flerr-i hazin: üzücü, hüzün verici
kötülük.
taksim: bölme, bölüfltürme.
tekebbür: kendini üstün, baflka-
lar›n› de¤ersiz görme, kibirlenme.
tevazu: alçak gönüllülük, kendini
kimseden üstün görmeme ve
herkesle beraber olma özelli¤i.
tevzi: da¤›tma, paylaflt›rma.
vas›ta: araç.
zillet: alçakl›k, ezilmifllik.

acz: güçsüzlük.
âmî: basit, s›radan; avam ile
ilgili.
arzu: istek.
afliret-i galip: toplumun, afli-
retin ileri gelenleri.
avam: halk, s›radan insanlar.
bazen: ara s›ra.

befler: insanl›k âlemi.
Cehennem: ahiretteki ceza
yurdu.
ceza: cinayetin ve suçun kar-
fl›l›¤›.
efrat: fertler, bireyler, halk›n
ço¤unlu¤u.
esaret: baflkas›n›n tutsa¤› ol-

mak.
fakir: muhtaç, ihtiyac› olan.
filhakika: gerçekte, do¤rusu.
hâs›l olmak: meydana gel-
mek.
hafliye: dip not.
havas: malca ve makamca
yüksek mertebede bulunan-



GAYE-‹ HAYAL OLMAZSA, ENAN‹YET KUVVETLEfi‹R

Bir gaye-i hayal olmazsa, yahut nisyan basarsa, ya te-
nâsi edilse; elbette zihinler enelere dönerler, etraf›nda
gezerler.

Ene kuvvetlefliyor, bazen sinirleniyor. Delinmez, tâ
“nahnü” olsun. Enesini sevenler, baflkalar› sevmezler.

• • •

HAYAT-I ‹HT‹LÂL MEVT-‹ ZEKÂT, HAYAT-I R‹BADAN
ÇIKMIfi

Bilcümle ihtilâlât, bütün hercüfesadat, hem as›l, hem
madeni, rezail ve seyyiat, bütün fasit hasletler,

Muharrik ve menba› iki kelimedir tek, yahut iki kelâm-
d›r.

Birincisi fludur ki: “Ben tok olsam, baflkalar ac›ndan
ölse, neme lâz›m.”

‹kincisi: “Rahat›m için zahmet çek. Sen çal›fl, ben yi-
yeyim. Benden yemek, senden emekler.”

Birinci kelimede olan semm-i katili, hem kökünü ke-
secek, flâfi deva olacak tek bir devas› vard›r.

O da zekât-› fler’î ki, bir rükn-ü ‹slâmd›r. ‹kinci kelime-
de zakkum-u flecer münderiç. Onun ›rk›n› kesecek, riba-
n›n hurmetidir.

Befler salâh isterse, hayat›n› severse, zekât› vazetmeli,
ribay› kald›rmal›.

• • •

befler: insanl›k.
bilcümle: hepsi, bütünü.
deva: ilâç, çare, tedbir.
emek: çal›flma, çabalama.
enaniyet: benlik, bencillik.
ene: ben duygusu, benlik.
fasit: bozuk.
gaye-i hayal: amaç, gaye, hedef,
vizyon, hayal edilen amaç.
haslet: huy, duygu, özellik.
hayat-› ihtilâl: kar›fl›kl›k ve ihtilâ-
le hayat veren sebepler.
hayat-› riba: faizin canlanmas›.
hercüfesadat: fitne, fesat ve kar-
gaflalar.
hurmet: yasak olma, haram ol-
ma, haraml›k
ihtilâlât: kar›fl›kl›k, anarfli, ihtilâl-
ler.
›rk›n› kesmek: kökünü kesip ku-
rutmak.
maden: define, hazine, öz, cev-
her.
menba: kaynak, herhangi bir fle-
yin ç›kt›¤› yer, p›nar.
mevt-i zekât: zekât müessesesi-
nin ölümü.
muharrik: tahrik eden, harekete
getiren.
münderiç: yerlefltirilmifl, içine al-
m›fl.

nahnü: biz, biz fluuru.
nisyan: unutma, unutkanl›k.
rezail: düflüklük getiren, al-
çaltan durumlar.
riba: faiz.
rükn-ü ‹slâm: ‹slâm dininin
farz›, temel kural›.
salâh: asayifl, düzelme ve iyi

yola girme.
semm-i katil: öldürücü zehir.
seyyiat: kötülükler, günahlar.
flâfi: flifa veren.
tek: bir.
tenâsi: unutturma, unutturul-
mak.
vazetmek: yerlefltirmek, ku-

ral olarak koymak.
zahmet: s›k›nt›.
zakkum-u flecer: ac› ve ze-
hirli zakkum a¤ac›n›n meyve-
si.
zekât-› fler’î: dinin emri olan
zekât.
zihin: haf›za, beyin, ak›l.
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BEfiER, HAYATINI ‹STERSE ENVA-I R‹BAYI ÖLDÜRMEL‹

Tabaka-i havastan tabaka-i avama s›la-i rahim kop-
mufltur. Afla¤›dan f›rl›yor

Seda-i ihtilâli, vaveylâ-i intikam›, kin ve haset enîni.
Yukar›dan iniyor

Zulüm ve tahkir atefli, tekebbürün s›kleti, tahakküm
saikas›. Afla¤›dan ç›kmal›.

Tahabbüp ve itaat, hürmet ve hem imtisal. Fakat mer-
hamet ve ihsan yukar›dan inmeli,

Hem flefkat ve terbiye. Befler bunu isterse sar›lmal› ze-
kâta, ribay› tart etmeli.

Kur’ân’›n adaleti bab-› âlemde durup, ribaya der: “Ya-
sakt›r; hakk›n yoktur, dönmeli.”

Dinlemedi bu emri, befler yedi bir sille. (HAfi‹YE) Müthi-
flini yemeden bu emri dinlemeli.

• • •
BEfiER ES‹RL‹⁄‹ PARÇALADI⁄I G‹B‹ EC‹RL‹⁄‹ DE

PARÇALAYACAKTIR

Bir rüyada demifltim: Devletler, milletlerin hafif muha-
rebesi, tabakat-› beflerin fledit olan harbine terk-i mevki
ediyor.

Zira befler, edvarda esirlik istemedi, kan›yla parçalad›.
fiimdi ecir olmufltur; onun yükünü çeker, onu da parça-
l›yor.
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iflaret-i gaybiye: gelece¤e dönük
bir iflaret.
itaat: emrine ve arzusuna uyma.
kin: kalpte bulunan düflmanl›k.
merhamet: ac›ma, flefkat göster-
me.
muharebe: savafl.
müthifl: dehflete düflüren.
riba: faiz.
saika: herkesi etkileyen fliddetli
yüksek ses.
seda-i ihtilâl: ihtilâl, kar›fl›kl›k
sesleri.
sille: tokat.
s›klet: a¤›rl›k.
s›la-i rahim: akraba ziyaret ve
iliflkileri.
fledit: fliddetli.
flefkat: karfl›l›ks›z fedakârl›k yap-
ma.
tabaka-i avam: normal, iflçi, çift-
çi, esnaf olan halk tabakas›.
tabaka-i havas: seçkinler, zen-
ginler ve idareciler tabakas›.
tabakat-› befler: insanl›¤›n geçir-
di¤i geliflim tabakalar›.
tahabbüp: sevgi gösterisi, kendi-
ni sevdirmeye çal›flma.
tahakküm: hükmetme, bask› uy-
gulama.
tahkir: hakaret etme.
tart etmek: kovma, uzaklaflt›r-
ma.
tekebbür: büyüklenme, baflkala-
r›n› küçük görme.
terbiye: iyi yönde e¤itme.
terk-i mevki: yerini terk etme.
vaveylâ-i intikam: öç alma fer-
yad›.
zekât: mal›n k›rkta birinden faki-
re verme.
zulüm: haks›zl›k yapma.

bab-› âlem: dünya kap›s›.
befler: insanl›k, insanl›k âle-
mi.
dehfletli: korkunç.
ecir: ücretle çal›flma.
ecirlik: ücretli çal›flma.
edvar: devirler, as›rlar, ça¤lar.
emir: Allah’›n buyru¤u.

enin: inleme, s›zlama.
enva-› riba: faizin her çeflidi.
esirlik: kölelik.
harp: savafl.
haset: k›skançl›k, baflkalar›-
n›n kötülü¤ünü, de¤erli fleyle-
rinin elinden ç›kmas›n› iste-
me.

hafliye: dip not.
hayat: sa¤l›kl› yaflama.
hürmet: sayg› gösterme.
ihsan: iyilik ve yard›m etme.
ikinci harb-i umumî: ikinci
dünya savafl›.
imtisal: emrin gere¤ini yap-
ma.

HAfi‹YE: Kuvvetli bir iflaret-i gaybiyedir. Evet, befler dinlemedi, ‹kinci
Harb-i Umumî ile dehfletli silleyi de yedi.



Beflerin bafl› ihtiyar; edvar-› hamsesi var. Vahflet ve be-
deviyet, memlûkiyet, esaret, flimdi dahi ecirdir, bafllam›fl-
t›r, geçiyor.

• • •

GAYR‹MEfiRU TAR‹K, ZIDD-I MAKSUDA G‹DER

1 oçpônj n’ oπpJÉn≤rdnG bir düstur-u azîmdir: “Gayrimeflru tarik

ile bir maksada giden zat, galiben maksudunun z›dd›yla
görür mücazat.”

Avrupa muhabbeti gayrimeflru muhabbet, hem taklit
ve hem ülfet.

Ak›beti mükâfat: Mahbubun gaddarâne adaveti, cina-
yat.

Fas›k-› mahrum, bulmaz ne lezzet ve ne necat.

• • •

CEB‹R VE ‹T‹ZALDE B‹RER DANE-‹ HAK‹KAT BULUNUR

Ey talib-i hakikat! Maziye, hem musibet; müstakbel ve
masiyet ayr› görür fleriat. Maziye, mesaibe nazar olur ka-
dere;

Söz olur Cebrîye. Müstakbel ve maasi, nazar olur tek-
life; söz olur ‹tizale. ‹tizal ile Cebir flurada bar›fl›rlar.

fiu bat›l mezheplerde birer dane-i hakikat mevcut,
münderiçtir, mahsus mahalli vard›r. Bat›l olan, tamimdir.

• • •

adavet: düflmanl›k.
ak›bet: sonuç.
bat›l: hak olmayan, gerçek d›fl›.
bedeviyet: göçebelik.
cebir: Cebriye mezhebi, görüflü;
zorlama.
cebrî: insan› kaderin zorlad›¤›n›,
insan›n iradesinin olmad›¤›n› sa-
vunan Cebriye mezhebi.
cinayat: cinayetler, zulümler.
dane-i hakikat: hakikat çekirde-
¤i, hakikatin bir parças›.
düstur-u azîm: büyük ve önemli
bir prensip.
edvar-› hamse: befl devir.
esaret: savafllar sonucu esir düfl-
me.
fas›k-› mahrum: günaha dalmak
istedi¤i hâlde baflaramayan.
gaddarâne: gaddarca, zorla, zul-
mederek.
galiben: ço¤unlukla.
gayr-i meflru: dinin ve kanunun
yasaklad›¤›, helâl olmayan.
‹tizal: Ehl-i Sünnet ve inançlar›n-
dan ayr›lan tak›m ve onun mez-
hebi, Mutezile.
kader: her fleyin Allah’›n bilgisin-
de olmas›.
lezzet: tatl›l›k.
maasi: günahlar, hatalar.
mahal: yer.
mahbup: sevgili.
mahsus: özel, has, hususî.
maksat: istenen amaç.
masiyet: günah.
mazi: geçmifl zaman.
memlûkiyet: kölelik, kulluk.
mesaip: musibetler, belâlar.
mevcut: var olan.
mezhep: yol, usul ve Allah’›n r›za-
s›na götüren yol.
muhabbet: sevgi.
musibet: belâ ve felâket.
mücazat: ceza görme.
mükâfat: ödül.
münderiç: içine yerlefltirilmifl.
müstakbel: gelecek.
nazar: bakma, bak›fl aç›s› gelifltir-
me.
necat: kurtulufl.
fleriat: ayet ve hadislerle, k›yas,
icma-› ümmet  ve büyük mezhep
imamlar›n›n içtihatlar› üzerine
kurulan ‹slâm dini kurallar›, ‹slâm
fleriat›.
taklit: birine benzemeye çal›flma.
talib-i hakikat: hakikati isteyen,

talip olan.

tamim: yayma, genellefltir-
me, herkesi mecbur etme.

tarik: yol, usul.

teklif: insan›n sorumlu olma-
s›.

ülfet: al›flkanl›ktan kaynakla-
nan gaflet, bilgisizlik.

vahflet: ilkellik.

zat: kifli, flah›s, fert.

z›dd-› maksut: amac›n›n z›d-
d›, tersi.

1. Katil öldürdü¤ü kimseye vâris olamaz. (Tirmizî, Feraiz: 17; Ebu Davud, Diyat: 18; ‹bni Mâce,
Feraiz: 8; Müsned, 1:49.)
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ACZ VE CEZA’ BÎÇARELER‹N KÂRIDIR

Ger istersen hayat›, çareleri bulunan fleyde acze yap›fl-
ma.

Ger istersen rahat›, çaresi bulunmayan fleyde ceza’a
sar›lma.

• • •

BAZEN KÜÇÜK B‹R fiEY BÜYÜK B‹R ‹fi YAPAR

Öyle flerait oluyor, taht›nda az bir hareke, sahibini ç›-
kar›yor tâ âlây›illiyyin.

Öyle hâlât oluyor ki, küçük bir hareket, kâsibini indi-
riyor tâ esfelisafilîn.

• • •

BAZILARA B‹R AN B‹R SENED‹R

F›tratlar›n bir k›sm› birden bire parl›yor. Bir k›sm› ted-
ricîdir, fley’en fley’en kalk›yor. Tabiat-› insanî ikisine de
benziyor.

fieraite bak›yor, ona göre de¤iflir. Bazen tedricî gider.
Bazen dahi oluyor barut gibi zulmanî; birden bire f›flk›r›-
yor.

Nuranî bir nâr olur; baz› olur bir nazar, fahm› elmas
ediyor. Baz› olur bir temas, tafl› iksir ediyor. Bir nazar-›
peygamber

Birden bire kalbeder bir bedevî cahil, bir arif-i münev-
ver.
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hâlât: hâller, durumlar.
hareke: hareket.
iksir: dokununca madeni alt›na
çevirdi¤i düflünülen madde.
kalbetme: de¤ifltirme, baflka flek-
le dönüfltürme.
kâr: kazanç, fayda, menfaat.
kâsib: kazanan, yapan.
nâr: atefl.
nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›, düflünce.
nazar-› peygamber: peygambe-
rin kalbe tesir eden bak›fl›, sözle-
ri.
nuranî: nur ile ilgili, ›fl›kl›.
flerait: flartlar, durumlar.
fley’en fley’en: a¤›r a¤›r, yavafl
yavafl.
tabiat-› insanî: insan›n ahlâk›,
huyu, özelli¤i
taht›nda: alt›nda.
tedricî: yavafl, yavafl.
temas: dokunma.
zulmanî: karanl›kla ilgili, karan-
l›kl›.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
âlây›illiyyin: Allah kat›nda
bulunan yüceler yücesi ma-
kam.
arif-i münevver: Allah’› tan›-
yarak kalbi nurlanan kifli.
barut: aniden patlay›c› mad-
de.

bedevî: göçebe, çad›rda ya-
flayan.
bîçare: çaresiz, zavall›, flaflk›n.
cahil: bir fleyi yanl›fl bilen ve
tan›yan, Allah’› tan›mayan.
ceza: a¤lama, s›zlanma, telâ-
fla kap›lma.
çare: tedbir, ç›k›fl yolu.

elmas: çok de¤erli tafl, mü-
cevher.
esfel-i safilîn: Allah’›n öfkesi-
ni çekenlerin gidece¤i afla¤›-
lar afla¤›s› yer.
fahm: kömür.
f›trat: yarat›lan kabiliyet.
ger: flayet, e¤er.



E¤er mizan istersen: ‹slâmdan evvel Ömer, ‹slâmdan
sonra Ömer.

Birbiriyle k›yas›: bir çekirdek, bir flecer. Def’aten verdi
semer o nazar-› Ahmedî, o himmet-i Peygamber.

Ceziretülarap’ta, fahm olmufl f›tratlar› kalbetti elmas-
lara, birden bire serâser,

Barut gibi ahlâk› parlatt›rd›, oldular birer nur-u münev-
ver.

• • •

YALAN B‹R LÂFZ-I KÂF‹RD‹R

Bir dane s›dk, yakar milyonla yalan›. Bir dane-i haki-
kat, y›kar kasr-› hayali. S›dk büyük esast›r, bir cevher-i zi-
yal›.

Yeri verir sükûta—e¤er ç›ksa zararl›. Yalana yer hiç
yoktur, çendan olsa faydal›. Her sözün do¤ru olsun, her
hükmün hak olmal›.

Lâkin hakk›n olamaz her do¤ruyu söz etmek. Bunu iyi

bilmeli. 
1 rQnónc Éne r´nO ÉnØ°nU Éne rõoN kendine düstur etmeli.

Güzel gör, hem güzel bak; tâ güzel düflünmeli. Güzel
bil, hem güzel düflün; tâ leziz hayat› bulmal›.

Hayat içinde hayatt›r hüsnüzanda emeli. Suizanla ye-
istir, saadet muharribi, hem de hayat›n katili.

• • •

barut: patlay›c› madde.
cevher-i ziyal›: ayd›nl›k, ayd›nla-
t›c› de¤erli mücevher.
Ceziretülarap: Arap Yar›madas›.
çendan: gerçi.
dane: tohum, k›r›nt›.
dane-i hakikat: hakikatin bir par-
ças›.
def’aten: aniden.
düstur: prensip, kural, kanun.
emel: ümit, gelecek ile ilgili ha-
yaller.
esas: temel prensip.
fahm: kömür.
f›trat: Allah’›n yaratt›¤› flekilde.
hak: do¤ru, gerçek.
himmet-i Peygamber: Peygam-
berin ciddî gayreti, çal›flmas›.
hüküm: bir konuda verilen karar.
hüsnüzan: iyi ve güzel düflünce,
baflkalar› hakk›nda iyi niyetli ol-
ma.
kalbetme: de¤ifltirme.
kasr-› hayal: hayalî saray.
katil: öldüren.

k›yas: oranlama, mukayese
etme.
lâfz-› kâfir: inkârc›n›n sözü.
lâkin: ama, fakat.
mizan: ölçü, terazi.
muharrip: y›kan, tahrip eden.
nazar-› Ahmedî: Peygambe-
rimizin bir teveccühü, bak›fl›.

nur-u münevver: parlak nur,
ayd›nl›k.
saadet: mutluluk, bahtiyarl›k.
semer: meyve, mahsul.
serâser: bafltan bafla.
suizan: kötü ve karamsar dü-
flünce, baflkalar› hakk›nda art
niyetli olma.

sükût: susmak, konuflma-
mak.
s›dk: do¤ruluk, do¤ru söz, fiil
ve davran›fl.
flecer: a¤aç.
yeis: gelecek konusunda
ümitsiz ve karamsar düflün-
me.

1. Çirkin ve keder vereni b›rak, güzel ve huzur verene bak.
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B‹R MECL‹S-‹ M‹SALÎDE fiER‹ATLA MEDEN‹YET-‹ HÂZIRA,
DEHA-‹ FENNÎ ‹LE HÜDA-‹ fiER’Î MUVAZENELER‹

Birinci Harbin Mütareke bafl›nda, bir Cuma gecesinde
bir rüya-i sad›kada, misalî âleminde, bir meclis-i azîmde
benden sual ettiler:

“Ma¤lûbiyet sonunda ‹slâm›n âleminde ne hâl peyda
olacak?” Asr-› hâz›r mebusu s›fat›yla söyledim; onlar da
dinlediler.

Eski zamandan beri istiklâl-i ‹slâm›n bekas›, hem keli-
metullah›n i’lâs› için, farz-› kifaye-i cihad›, o lâz›me-i di-
yanet,

Deruhte ile, kendini yekvücud-u vahdanî, ‹slâm›n âle-
mine fedaya vazifedar, hilâfete bayraktar görmüfl olan
bu devlet,

fiu millet-i ‹slâm›n felâket-i mazisi, getirecek de elbet
‹slâm›n âlemine saadet ve hürriyet. Olur geçen musibet

‹stikbalde telâfi. Üçü veren, üç yüzü kazand›ran, etmi-
yor elbette hiç hasaret. Hâlini istikbale tebdil eder, zîhim-
met.

Zira ki flu musibet, hayat›m›z mâyesi olan flefkat,
uhuvvet, tesanüd-ü ‹slâm› harikulâde etti. ‹nkiflaf-› uhuv-
vet,

Tesri-i ihtizazî; tahrib-i medeniyet. Deniyet-i hâz›ra su-
reti de¤iflecek, sistemi bozulacak; zuhur edecek o vakit,

‹slâmî medeniyet. Müslümanlar, bilihtiyar elbet evvel
girecek. Muvazene istersen: fler’in medeniyeti-flimdiki
medeniyet;
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hüda-i fler’î: dinin insanlar› iyi ve
hayra yönlendirmesi.
hürriyet: özgürlük.
i’lâ: yükseltme, yüceltme.
inkiflaf-› uhuvvet: kardefllik duy-
gusunun geliflmesi.
‹slâmî medeniyet: ‹slâm›n getir-
di¤i medeniyet.
istikbal: gelecek.
istiklâl-i ‹slâm: Müslümanlar›n
ba¤›ms›zl›¤›, hürriyeti.
Kelimetullah: Allah’›n ismi ve ke-
lâm› olan Kur’ân.
lâz›me-i diyanet: dinin ve din-
darl›¤›n gere¤i.
ma¤lûbiyet: yenilgi.
maye: kaynak, temel, esas.
mebus: görevli temsilci.
meclis-i azîm: büyük meclis.
meclis-i misalî: temsilcilerin top-
land›¤› ve önemli kararlar›n al›n-
d›¤› kurul.
medeniyet: flehirlilik, toplumda
yaflama ve kurallara uygun dav-
ranma, uygarl›k, 
medeniyet-i hâz›ra: günümüz
medeniyeti, toplum hayat›.
misalî âlem: görüntüden ibaret
olan rüya âlemi.
musibet: s›k›nt›, belâ ve felâket.
muvazene: k›yaslayarak de¤er-
lendirme, ölçü, karfl›laflt›rma.
mütareke: Mondros ateflkes ant-
laflmas›.
peyda olmak: meydana gelmek,
ortaya ç›kmak.
rüya-i sad›ka: yorumu ç›kan ger-
çek ve do¤ru rüya.
saadet: mutluluk.
sual etme: sorma.
suret: flekil.
s›fat: bir fleyi niteleyen özellikler.
flefkat: koruma sevgisi.
fleriat: ayet ve hadislerle, k›yas,
icma-› ümmet  ve büyük mezhep
imamlar›n›n içtihatlar› üzerine
kurulan ‹slâm dini kurallar›, ‹slâm
fleriat›.
fler’in medeniyeti: fleriat›n, dinin
istedi¤i medeniyet.
tahrib-i medeniyet: medeniye-
tin maddî-manevî y›k›m›.
tebdil: de¤ifltirme.
telâfi: eksi¤i giderme, tamamla-
ma.
tesanüd-ü ‹slâmî: ‹slâm›n emret-
ti¤i dayan›flma.
tesri-i ihtizaz: sars›nt›n›n artma-
s›, h›zlanmas›.
uhuvvet: kardefllik.
vazifedar: görevli, görevine çok
ba¤l›.
yekvücud-u Vahdanî: tek bir be-
den hâlinde.
zîhimmet: din-millet sevgisi ve
gayretine sahip.
zira: çünkü.
zuhur: ortaya ç›k›fl.

asr-› hâz›r: içinde bulundu¤u-
muz ça¤.
bayraktar: önde bayrak tafl›-
yan.
beka: devaml›l›k, süreklilik.
bilihtiyar: kendi arzusu ile
tercih etme.
cihad: maddî-manevî imkân-
larla, Allah için din ad›na yap›-
lan mücadele.
deha-i fennî: akl›n fennî bi-
limlerden faydalanarak gös-

terdi¤i harikalar.
deniyet-i hâz›ra: flimdiki ah-
lâkî çöküntü.
deruhte: üzerine görev ola-
rak alma.
evvel: önce.
farz-› kifaye: bir k›s›m Müs-
lüman›n yerine getirmesi ile
di¤erlerinin üzerinden kalkan
farzlar (cenaze namaz› gibi). 
farz-› kifaye-i cihad: bir k›-
s›m da olsa, Müslümanlar›n

mutlaka yapmas› gereken ve
bu flekilde farz olan cihad.
feda: mal›n› ve can›n› verme,
gözden ç›karma.
felâket-i mazi: geçmiflte ya-
flanan felâket.
hâl: içinde bulunulan durum.
harikulâde: flafl›rt›c›, ola¤a-
nüstü mükemmel,
hasaret: zarar, kay›p.
hilâfet: din ve dünya ifllerini
yürüten idarî makam.



Esaslara dikkat et, âsârlara nazar et. fiimdiki medeni-
yet esasat› menfidir. Menfi olan befl esas ona temel, hem
k›ymet.

Onlarla çarh kurulur. ‹flte nokta-i istinat: hakka bedel
kuvvettir. Kuvvet ise, fle’nidir tecavüz ve tearuz. Bundan
ç›kar h›yanet.

Hedef-i kast›, fazilet bedeline hasis bir menfaattir.
Menfaatin fle’nidir tezahum ve tehasum. Bundan ç›kar
cinayet.

Hayattaki kanunu, teavün bedeline, bir düstur-u cidal-
dir. Cidalin fle’ni budur: tenazu ve tedafü. Bundan ç›kar
sefalet.

Akvamlar›n beyninde rab›ta-i esas›: Ahar›n zarar›na
müntebih unsuriyet. Baflkalar› yutmakla beslenir, al›r
kuvvet.

Milliyet-i menfiye, unsuriyet, milliyet; fle’ni olur daima
böyle müthifl tesadüm, böyle feci telâtum. Bundan ç›kar
helâket.

Beflincisi fludur ki: Cazibedar hizmeti, heva, hevesi
teflci, teshil; hevesat›, arzular› tatmin. Bundan ç›kar sefa-
hat.

O heva, hem heves, fle’ni budur daima: ‹nsan› mem-
suh eder, sîreti de¤ifltirir. Manevî meshediyor; de¤iflir in-
saniyet.

fiu medenîlerden ço¤unun e¤er içini d›fl›na çevirirsen,
görürsün: Baflta maymunla tilki, y›lanla ay›, h›nz›r; sîreti
olur suret.

âhar: baflkalar›, di¤erleri.
akvam: kavimler, milletler.
âsâr: eserler, ürünler, sonuçlar.
beyn: ara, aras›nda.
cazibedar: çekici, cezp edici.
cidalin fle’ni: mücadelenin gere¤i.
cinayet: cana k›yma ve o derece
büyük suç.
çarh: devaml› flekilde iflleyen ve
dönen kader döngüsü.
daima: devaml›.
düstur-u cidal: mücadele prensi-
bi.
esasat: prensipler, kurallar.
esaslar: prensipler, ölçüler, uyu-
lacak kurallar.
fazilet bedeline: fazilet yerine.
feci: korkunç, çok kötü.
hakka bedel: hakk›n karfl›l›¤›,
hakk›n yerine geçen.
hasis: alçakça.
hedef-i kas›t: ulaflmak istedi¤i
amaç.
helâket: yok olufl, mahvolma.
heva: nefsin arzu ve istekleri.
heves: nefsin hofluna giden fley.
hevesat: nefsin hofluna giden
fleyler.
h›nz›r: domuz.
h›yanet: ihanet, kötülük etme.
insaniyet: insanl›k.
k›ymet: de¤er.
manevî mesh: ahlâk ve karakte-
rin de¤iflmesi.
medenî: flehirli, kültürlü ve bilgili
olan, kibar ve nazik olmas› gere-
ken.
memsuh: çirkinlefltirilmifl, biçim-
siz ve çirkin flekle girmifl.
menfaat: ç›kar.
menfi: y›k›c›, tahrip edici, bozucu.
milliyet: ›rkç›l›¤› esas alan millet
sevgisi.
milliyet-i menfiye: zararl› milli-
yetçilik, ›rkç›l›k.
müntebih: uyan›k, uyanm›fl.
müthifl: dehflet verici.
nazar: bakma.
nokta-i istinat: dayanak noktas›.

rab›ta-i esas: temel ba¤.
sefahat: ahlâks›zl›k, e¤lence
ve zevke düflkünlük.
sefalet: yoksulluk, periflanl›k.
sîret: ahlâk ve karakter.
suret: flekil, d›fl görünüfl.
fle’n: özellik, belirleyici nitelik.
fle’ni: gere¤i, özelli¤i.

tatmin: doyuma ulaflma.
tearuz: muaraza, çat›flma.
tecavüz: haddini aflma, sal-
d›rma.
tedafü’: itiflme, kak›flma.
tehasum: düflmanl›k.
telâtum: dalgalanma.
temel: bir fleyin üzerine bina

edildi¤i kaide.

tenazu: çekiflme ve kavga

tesadüm: çarp›flma, vuruflma.

teflci: cesaretlendirme.

tezahum: s›k›nt›, zahmet ver-
me.

unsuriyet: ›rkç›l›k.
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Gelir hayali karfl›na, postlar›yla tüyleri. ‹flte flununla
görünür meydandaki âsâr›. Zemindeki mevazin mizan›-
d›r fieriat.

fieriattaki rahmet, sema-i Kur’ân’dand›r. Medeniyet-i
Kur’ân esaslar› müspettir. Befl müspet esas üzere döner
çarh-› saadet:

Nokta-i istinad›, kuvvete bedel hakt›r. Hakk›n daim
fle’nidir adalet ve tevazün. Bundan ç›kar selâmet, zail
olur flekavet.

Hedefinde menfaat yerine fazilettir. Faziletin fle’nidir
muhabbet ve tecazüp. Bundan ç›kar saadet, zail olur
adavet.

Hayattaki düsturu, cidal, k›tal yerine düstur-u teavün-
dür. O düsturun fle’nidir ittihat ve tesanüt; hayatlan›r ce-
maat.

Suret-i hizmetinde, heva-heves yerine hüda-i hidayet-
tir. O hüdan›n fle’nidir insana lây›k tarzda terakki ve re-
fahet,

Ruha lâz›m surette tenevvür ve tekâmül. Kitlelerin
içinde cihetülvahdeti de tart eder unsuriyet, hem de
menfi milliyet.

Hem onlar›n yerine rab›ta-i dindir, nispet-i vatanîdir,
alâka-i s›n›fîdir uhuvvet-i imanî. fiu rab›tan›n fle’nidir, sa-
mimî bir uhuvvet,

Umumî bir selâmet. Hariç etse tecavüz, o da eder te-
dafü. ‹flte flimdi anlad›n, s›rr› nedir ki küsmüfl, almad›
medeniyet.
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hedef: amaç, gaye.
heva: nefsin kötü arzular›.
heves: nefsin hofluna giden ge-
reksiz oyun ve e¤lenceler.
hüda-i hidayet: do¤ru ve hak yo-
la iletme, götürme.
hüdan›n fle’ni: ‹lâhî kaynakl› ol-
man›n gere¤i ve sonucu.
ittihat: birlik, beraberlik.
kitle: topluluk, toplum.
k›tal: öldürme.
lây›k: uygun, ödüle de¤er.
lâz›m: gerekli.
medeniyet-i Kur’ân: Kur’ân’›n
medeniyeti
menfaat: ç›kar ve fayday› gözet-
me.
menfi milliyet: milletini sevme
duygusunu yanl›fl de¤erlendirme,
›rkç›l›k.
mevazin: mizanlar, ölçüler, 
mizan: ölçü, terazi.
muhabbet: sevgi.
müspet: olumlu, yap›c›.
nispet-i vatanî: vatandafll›k ba¤›.
nokta-i istinat: dayanak noktas›.
post: hayvan derisi, 
rab›ta: ilgi, ba¤.
rab›ta-i din: din ba¤›, dinin birlefl-
tirici yönü.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
iyilik ve ihsanda bulunma.
refahet: bolluk, bereket, rahatl›k.
saadet: mutluluk.
samimî: yak›n, s›cak.
selâmet: dert ve s›k›nt›lardan
kurtulufl, esenlik.
sema-i Kur’ân: Kur’ân’›n yüceli¤i.
suret: suret, flekil.
suret-i hizmet: hizmet flekli.
s›r: gizem, bilinmeyen gizli yönü.
flekavet: mutsuzluk, s›zlanma ve
s›k›nt›.
fle’ni: ifli, sonucu, belirgin özelli¤i.
fleriat: din, dinin flaflmaz ölçü ve
kurallar›.
tart: kovmak, sürmek, ç›karmak.
tarz: flekil, biçim.
tecavüz: sald›r›.
tecazüp: birbirine yak›nl›k hisset-
me, cezp etme, çekme.
tedafü’: savunma, müdafaa.
tekâmül: ilerleme, yükselme.
tenevvür: ayd›nlanma, nurlan-
ma.
terakki: geliflme, ilerleme.
tesanüt: dayan›flma.
tevazün: dengeli ve ölçülü dav-
ranma.
uhuvvet: kardefllik.
uhuvvet-i imanî: iman›n sa¤lad›-
¤› kardefllik.
umumî: herkesi ilgilendiren.
unsuriyet: ›rkç›l›k, kendi milletini
üstün görme.
zail: yok olma, geçip gitme.
zemin: yer.

adalet: hak sahibine hakk›n›
vermek.
adavet: düflmanl›k.
alâka-i s›n›fî: s›n›f, meslek il-
gisi.
âsâr: eserler, çal›flman›n neti-
cesi olan ifller.
cemaat: topluluk, bir amaca

yönelmifl gurup.
cidal: mücadele, kavga.
cihetülvahdet: birlefltiren,
birlik yönü.
çarh-› saadet: saadet ve
mutluluk döngüsü.
daim: devaml›.
düstur-u teavün: yard›mlafl-

ma prensibi.
esas: kök, temel.
fazilet: hiçbir ç›kar› de¤il, Al-
lah r›zas› ve do¤rulu¤un gere-
¤ini yapma.
hak: do¤ru, gerçek.
hariç: d›flar›dan, yabanc› ül-
keden.



fiimdiye kadar ‹slâmlar ihtiyar›yla girmemifl. fiu mede-
niyet-i hâz›ra onlara yaramam›fl. Hem de onlara vurmufl
müthifl kayd-› esaret.

Belki nev-i beflere tiryak iken zehir olmufl. Yüzde sek-
senini atm›fl meflakkat ve flekavet. Yüzde onu ç›karm›fl
müzahref bir saadet.

Di¤er onu b›rakm›fl beyne beyne bîrahat. Zalim ekal-
lin olmufl, gelen r›bh-› ticaret. Lâkin, saadet odur: külle
ola saadet.

Lâakal ekseriyete olsa medar-› necat. Nev-i beflere
rahmet nazil olan flu Kur’ân, ancak kabul ediyor bir
tarz-› medeniyet:

Umuma, ya eksere verirse bir saadet. fiimdiki tarz-›
hâz›r, heves serbest olmufltur, heva da hür olmufltur.
Hayvanî bir hürriyet.

Heves tahakküm eder. Heva da müstebittir. Gayriza-
rurî hacat› havaic-i zarurî hükmüne geçirmifltir. ‹zale etti
rahat.

Bedavette bir adam dört fleye muhtaç iken, medeniyet
yüz fleye muhtac-› fakir etmifltir. Sa’y-i helâl, masrafa et-
memifltir kifayet.

Onda hile, harama befleri sevk etmifltir. Ahlâk›n esas›-
n› flu noktadan bozmufltur. Cemaate, hem nev’e, vermifl-
tir servet, haflmet.

Ferd-i flahs› ahlâks›z, hem fakir eylemifltir. Bunun fla-
hidi çoktur: Kurun-u Ulâdaki mecmu-u vahflet ve cina-
yet, hem gadir ve hem h›yanet,

ahlâk: insanl›k seciyesi, yarat›l›fl-
ta insanl›¤›n gere¤i olan güzel
davran›fllar.
ahlâks›z: insanl›k flerefine yak›fl-
mayan ifller, davran›fllar yapan.
bedavet: göçebe devri.
beyne beyne: iyi ve kötünün
aras›nda.
bîrahat: rahats›z.
cemaat: toplum.
cinayet: kan dökme, büyük suç-
lar.
ekal: az›nl›k.
ekser: ço¤unluk.
ekseriyet: ço¤unluk.
esas: temel prensip.
fakir: muhtaç, ihtiyaç sahibi.
ferd-i flahs›: birey olarak insan.
gadir: ac›mas›zl›k, zulüm.
gayr-i zarurî: gereksiz.
hacat: ihtiyaçlar.
haram: hakk› olmayan fley, dinin
yasaklad›¤› fleyler.
haflmet: görkemlilik, ihtiflam.
havaic-i zarurî: yemek, içmek,
giyinmek gibi temel ihtiyaçlar.
hayvanî hürriyet: hiçbir kural ta-
n›mayan hayvanlara ait özgürlük.
heva: nefsin gereksiz arzular›.
heves: nefsin arzular›na uygun
ifller.
hile: aldatma, desise ve yalan.
h›yanet: ihanet, kötülük etme.
ihtiyar: kendi arzu ve iste¤i.
izale etme: gidermek.
kayd-› esaret: esaret zinciri, kö-
lelik ba¤›.
kifayet: yetme, yetiflme.
kurun-u ulâ: ilk ça¤.
küll: bütün, genel.
lâakal: en az.
lâkin : ancak.
masraf: gider.
mecmu-u vahflet: vahflîlik, kural
tan›mazl›klar›n hepsi.
medar-› necat: kurtulufl sebebi.
medeniyet: flehirlilik, geliflmifllik.
medeniyet-i hâz›ra: bu günün
medeniyeti.
meflakkat: s›k›nt›, zahmet.
muhtac-› fakir: fliddetle ihtiyaç
duyan.
müstebit: bask›c›, zorba.
müthifl: dehfletli, korkunç.
müzahref: sahte yald›zl› süs.
nazil: Allah kat›ndan gelen.

nev: insanl›k türü.
nev-i befler: insanl›k.
rahmet: her çeflit iyilik ve ih-
san.
r›bh-› ticaret: ticaretten ge-
len kâr.
saadet: refah, mutluluk, ra-
hat.

sa’y-i helâl: helâl kazanç.
serbest: bafl›bofl, hiçbir kayda
ba¤l› olmayan.
servet: zenginlik.
sevk etme: yönlendirme.
flahit: delil, gören.
flekavet: s›k›nt›dan flikâyet.
tahakküm: bask›, zorlama.

tarz-› hâz›r: günümüzdeki
durum.
tarz-› medeniyet: uygarl›k
flekli.
tiryak: ilâç.
umum: genel, herkes.
zalim : zulmeden.
zehir: öldürücü madde.

1160 | SÖZLERLEMAAT



fiu medeniyet-i habise tek bir defada kustu. Midesi (HA-

fi‹YE) daha bulan›r. Âlem-i ‹slâmdaki istinkâf-› manidar,
hem de bir cây-› dikkat.

Kabulde muztariptir, so¤uk da davranm›flt›r. Evet, fie-
riat-› Garrada olan nur-u ‹lâhî, hassa-i mümtaz›d›r isti¤-
na-i istiklâliyet.

O hassad›r, b›rakmaz ki o nur-u hidayet, flu medeniyet
ruhu olan Roma dehas› ona tahakküm etsin. Onda olan
hidayet,

Bundaki felsefe ile mezcolmaz; hem afl›lanmaz, hem
de tâbi olamaz. ‹slâmiyet ruhunda flefkat, izzet-i iman
besledi¤i fleriat,

Kur’ân-› Mu’cizülbeyan tutmufl yed-i beyzada hakaik-›
fleriat. O yemîn-i beyzada birer asa-i Mûsa’d›r. Sehhar
medeniyet istikbalde edecek ona secde-i hayret.

fiimdi buna dikkat et: Eski Roma, Yunan›n iki dehas›
vard›; bir as›ldan tev’emdi. Biri hayalâlûddu, biri madde-
perestti.

Su içinde ya¤ gibi imtizaç olamad›. Mürur-u zaman is-
tedi, medeniyet çabalad›, Hristiyanl›k da çal›flt›. Temzici-
ne muvaffak hiç biri de olmad›.

Her biri istiklâlini filcümle h›fzeyledi. Hatta el’an âde-
ta o iki ruh, flimdi de cesetleri de¤iflmifl. Alman, Frans›z
oldu.
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h›fzeyleme: koruma.
imtizaç: birbiriyle kar›flma, kay-
naflma.
isti¤na-i istiklâliyet: tam ba¤›m-
s›zl›k, kimseye minnet duymama.
istikbal: gelecek.
istiklâl: ba¤›ms›zl›k, özgürlük.
istinkâf-› manidar: anlaml› çe-
kimserlik.
izzet-i iman: iman›n verdi¤i fleref
ve gayret.
Kur’ân-› mu’cizbeyan: ifadeleri
ve hakikatleri ile eflsiz olan
Kur’ân’.
maddeperest: maddeci, madde-
ye tesir verenler.
medeniyet: toplumda oluflan
kültür, sanat.
medeniyet-i habise: medeniye-
tin çirkin yönü.
mezç: kar›flma, birleflme, bütün-
leflme.
muvaffak: baflar›.
muztarip: s›k›nt›l›.
mürur-u zaman: zaman›n geç-
mesi.
nur-u hidayet: hak yola sevk
eden ayd›nl›k.
nur-u ‹lâhî: Allah’›n nuru.
Roma dehas›: Allah’› inkâr ve
putperestlikten kaynaklanan
dünya servet ve haflmeti.
secde-i hayret: hayretten secde
etme.
sehhar medeniyet: aldat›c› me-
deniyet.
flefkat: koruma sevgisi.
fleriat-› garra: nurlu, parlak fleri-
at.
tâbi olma: uyma, arkas›ndan git-
me.
tahakküm: bask› ve zorbal›k.
temziç: kaynaflt›rma.
tev’em: ikiz.
yed-i beyza: mu’cizeli, parlak,
hay›r getiren el.
yemin-i beyza: sa¤ el.
Yunan dehas›: Sokrat, Eflâtun
felsefesinden kaynaklanan dün-
yevî Yunan zekâs›.

âdeta: sanki.
âlem-i ‹slâm: Müslümanlar›n
yaflad›¤› co¤rafya, ‹slâm dün-
yas›.
asa-i Mûsa: Hz. Mûsa’n›n
mu’cizeli asas›.
as›l: esas, temel.
cây-› dikkat: dikkate de¤er.

deha: ola¤anüstü ak›l ve ze-
kâ.
el’an: flimdi.
filcümle: k›smen, nihayet, so-
nunda.
hakaik-› fleriat: fleriat›n, dinin
gerçekleri.
harb-i umumî: birinci dünya

savafl›.
hassa: özellik.
hassa-i mümtaz: seçkin özel-
lik.
hafliye: dip not.
hayalâlûd: hayal ile kar›fl›k.
hidayet: dinin gösterdi¤i hak
yol.

HAfi‹YE: Demek daha dehfletli kusacak. Evet, iki Harb-i Umumî ile öy-
le kustu ki, hava, deniz, kara yüzlerini buland›rd›, kanla lekeledi.



Güya bir nevi tenasuh bafllar›ndan geçmiflti. Ey bira-
der-i misalî! Zaman böyle gösterdi. O ikiz iki deha, öküz
gibi reddetti,

Temzicin esbab›n›. fiimdi de bar›flmad›. Madem onlar
tev’emdi, kardefl ve arkadaflt›, terakkide yoldaflt›; birbi-
riyle dövüfltü, hiç de bar›flmad›lar.

Nas›l olur ki; asl›, hem madeni, matlâ› baflka çeflit ol-
mufltu; Kur’ân’da olan nuru, fleriat hidayeti, flu medeni-
yetin ruhu olan Roma dehas› birbiriyle bar›fl›r, hem mezç
ve ittihad›?

O deha ile bu hüda menfleleri ayr›d›r. Hüda semadan
indi, deha zeminden ç›kt›. Hüda kalpte iflliyor; dima¤› da
iflletir.

Deha dima¤da ifller; kalbi de kar›flt›r›r. Hüda ruhu eder
tenvir, daneleri sümbüllettirir. Karanl›kl› tabiat onunla
›fl›klan›r.

‹stidad-› kemali birden bire yol al›r. Nefs-i cismanî ya-
par hizmetkâr-› emirber. Meleksima ediyor insan-› him-
metperver.

Deha ise, evvelâ nefse ve cisme bak›yor, tabiata giri-
yor, nefsi tarla ediyor; istidad-› nefsanî neflvünema bulu-
yor.

Ruhu eder hizmetkâr; taneleri kuruyor. fieytan›n sima-
s›n› beflerde gösteriyor. Hüda, hayateyne saadet veriyor,
dâreyne ziya neflrediyor, insan› yükseltiyor.

birader-i misalî: temsilde geçen
kardefl, arkadafl gibi.
dâreyn: dünya ve ahiret, her iki
dünya.
deha: maddeci ak›l; ola¤anüstü
ak›l ve zekâ.
dima¤: insan›n dünyaya bakan
ak›l yönü.
esbap: sebepler.
güya: sanki.
hizmetkâr-› emirber: emrinde
çal›flt›rma.
hüda: ‹lâhî kaynakl› hak yol ve
prensipleri; hak ve do¤ru olan
yol.
insan-› himmetperver: gayretli,
kabiliyetli insan.
istidad-› kemal: olgunlaflma, ge-
liflme kabiliyeti.
istidad-› nefsanî: nefsin geliflme-
ye müsait arzu ve istekleri.
ittihat: birlik olma.
kalp: insan›n manevî yönü.
Kur’ân’ nuru: Kur’ân’›n getirdi¤i
hak ve hidayet ayd›nl›¤›.
maden: kaynak.
matlâ: do¤ufl yeri.
medeniyetin ruhu: günümüz
medeniyetine flekil veren anlay›fl.
meleksima: mele¤e benzetme.
menfle’: kaynak.
mezç: kaynaflma, birleflme.
nefis: beden, insan›n cismanî yö-
nü.
nefs-i cismanî: insan›n bedeni ve
hayvanî yönü.
neflretme: yayma.

neflvünema: geliflme, filizlen-
me ve büyüme.
nevi: tür, çeflit.
Roma dehas›: Romal›lar›n
maddeci felsefesi.
saadet: mutluluk ve refah.
sema: ‹lâhî, Allah’tan gelen.
sima: yüz, görünüfl.

sümbülletme: filiz verdirme
ve geliflmeye bafllatma.
fleriat hidayeti: dinin göster-
di¤i ayd›nl›k yol.
tane: tohum, kabiliyet ve isti-
dat tohumlar›.
temziç: kaynaflt›rma.
tenasuh: ruhlar›n beden de-

¤ifltirmesi inanc›, reenkarnas-
yon.
tenvir: ayd›nlatma, ›fl›kland›r-
ma.
terakki: geliflme, ilerleme.
tev’em: ikiz.
zemin: yer.
ziya: ›fl›k.
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Deccalmisal (HAfi‹YE) deha-i a’ver, bir dâr ile bir hayat›
anlar, maddeperest olur ve dünyaperver. ‹nsan› yapar bi-
rer canavar.

Evet, deha sa¤›r tabiata tapar. Kör kuvvete fermanber.
Fakat hüda fluurlu sanat› tan›r, hikmetli kudrete bakar.
Deha, zemine küfran perdesi çeker. Hüda, flükran nuru-
nu serper.

Bu s›rdand›r deha a’mâ-i asam, hüda semî-i basîr. De-
han›n nazar›nda zemindeki nimetler sahipsiz ganimettir;
minnetsiz gasp ve sirkat, tabiattan koparmak, canavarca
his verir.

Hüdan›n nazar›nda, zeminin sinesinde, kâinat›n yü-
zünde serpilmifl olan niam, rahmetin semerat›, her ni-
metin alt›nda bir yed-i muhsin görür, flükran ile öptürür.

Bunu da inkâr etmem: Medeniyette vard›r mehasin-i
kesire. Lâkin, onlar de¤ildir ne Nasraniyet mal›, ne Av-
rupa icad›,

Ne flu asr›n sanat›. Belki umum mal›d›r. Telâhuk-u ef-
kârdan, semavî flerayiden, hem hacat-› f›trîden, hususî
fler-i Ahmedî,

‹slâmî ink›lâptan nefl’et eden bir mald›r; kimse temel-
lük etmez. Misalîler meclisi, o meclisin reisi tekrar sordu.
Hem dedi:

“Musibet olur her dem h›yanet neticesi, mükâfat›n se-
bebi. Ey flu asr›n adam›! Kader bir sille vurdu, kazaya da
çarpt›rd›.
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hüda: ‹lâhî kaynakl› hak yol ve
prensipleri.
h›yanet: hainlik, anlaflma ve de-
¤erlere ihanet.
icat: yoktan meydana getirme.
‹slâmî ink›lâp: ‹slâm dininin ger-
çeklefltirdi¤i de¤iflim ve geliflim.
kader: ezelde takdir edilen ‹lâhî
plan.
kaza: kaderin hükmünü icras›,
olay›n vuku bulmas›.
kudret: güç ve iktidar.
küfran perdesi: inkâr ve nankör-
lük arkas›na s›¤›nma.
lâkin: ama, fakat.
maddeperest: maddeye tesir ve-
ren, maddeye önem veren.
mehasin-i kesire: pek çok güzel-
likler.
minnet: iyilik karfl›s›nda manevî
borçlu hissetme.
misalîler meclisi: rüyada, yaka-
zada bulunan temsilciler.
musibet : felâket ve belâ.
mükâfat: ödül, iyilik, ihsan.
Nasraniyet: Hristiyanl›k.
nefl’et: kaynak.
niam: nimetler.
nimet: iyilik, lütuf, ihsan, ba¤›fl.
semavî flerayi: ‹lâhî kaynaktan
vahiyle gelen din.
semerat: meyveler, faydalar.
Semi-i Basîr: ifliten ve gören Al-
lah.
sille: tokat.
sirkat: çalma, h›rs›zl›k.
fler’i Ahmedî: Peygamberimizin
getirdi¤i din ve Kur’ân’dan ç›kan
‹slâmiyet.
fluur: anlama kabiliyeti.
flükran nuru: nimetin k›ymetini
bilme ve nimeti verene minnet
duyma.
flükran: teflekkür, minnettarl›k.
telâhuk-u efkâr: fikirlerin zaman
içinde birleflmesi, birikimi.
temellük: sahiplenme.
yed-i Muhsin: ihsan ve ikram
eden el.
zemin: yer.

a’mâ-i asam: kör ve sa¤›r.
dâr: dünya, diyar.
deccal-misal: deccal gibi.
deha: felsefî zekâ.
deha-i a’ver: sadece dünyay›
gören tek göz, bir gözü kör
deha ve ak›l.
dünyaperver: dünyay› se-

ven.
fermanber: buyru¤a uyan,
boyun e¤en.
ganimet: emeksiz kazanç,
ya¤ma, savaflta elde edilen
mal.
gasp: zorla al›nan mal, bir
mal›n üzerine oturma, haks›z

kazanç.
hacat-› f›trî: yarat›l›flta insana
verilen ihtiyaçlar.
hafliye: dipnot.
hikmet: fayda ve maslahata
yönelik gizli sebep; kâinatta
ve yarat›l›fltaki ‹lâhî gaye..
hususan : bilhassa, özellikle.

HAfi‹YE: Bunda da bir ince iflaret var.



“Hangi ef’alinizle kazaya, hem kadere flöyle fetva ver-
diniz ki, kaza-i ‹lâhî musibetle hükmetti, sizleri h›rpalad›?

“Hata-i ekseriyet olur sebep daima musibet-i amme-
ye.” Dedim: Beflerin dalâlet-i fikrîsi, Nemrudâne inad›,

Firavunâne gururu fliflti, fliflti zeminde, yetiflti semava-
ta. Hem de dokundu hassas s›rr-› hilkate. Semavattan in-
dirdi

Tufan, taun misali, flu harbin zelzelesi, gâvura yap›flt›r-
d› semavî bir silleyi. Demek ki flu musibet, bütün befler
musibetiydi.

Nev’en umuma flamil, bir müflterek sebebi, maddiy-
yunluktan gelen dalâlet fikri idi; hürriyet-i hayvanî, heva-
n›n istibdad›.

Hissemizin sebebi, erkân-› ‹slâmîde ihmal ve terkimiz-
di. Zira Hâl›k Teâlâ yirmi dört saatten bir saati istedi.

Befl vakit namaz için, yaln›z o saati, bizden yine bizim
için emretti, hem istedi. Tembellikle terk ettik, gafletle
ihmal oldu.

fiöyle de ceza gördük: Befl senede, yirmi dört saatte
daima talim ve meflakkatle tahrik ve koflturmakla bir ne-
vi namaz k›ld›rd›.

Hem, senede yaln›z bir ay oruç için, nefsimizden iste-
di; nefsimize ac›d›k. Kefareten befl sene cebren oruç tut-
turdu.

Kendi verdi¤i mal›ndan, k›rk›ndan, ya onundan birini
zekât istedi; Buhl ile, hem zulmettik, haram› kar›flt›rd›k,
ihtiyarla vermedikti.

befler musibeti: insanl›¤a gelen
felâket.
buhl: cimrilik.
cebren: zorla, ister-istemez.
daima: devaml›, her zaman.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lma, bat›la yönelme.
dalâlet-i fikrî: fikir bozuklu¤u,
yanl›fl fikir ve kanaatler edinmek.
ef’al: davran›fl, amel.
erkân-› ‹slâmî: ‹slâm›n flartlar
olan befl temel flart.
fetva: karar, dinî hüküm.
firavunâne gurur: Firavun Ram-
ses’in Hz. Mûsa karfl›s›nda göster-
di¤i gurur.
gaflet: unutkanl›k, fark›nda ol-
mama, ihmal.
gâvur: imans›z.
Hâl›k-› Teâlâ: yüce yarat›c›.
harp: savafl.
hassas: ince, en küçük fleyi bile
ölçebilen.
hata-i ekseriyet: ço¤unlu¤un gü-
nah› ve hatas›.
hevan›n istibdad›: nefsin kötü
arzular›na esir olmas›.
hisse: pay.
hürriyet-i hayvanî: hayvanlar gi-
bi kural tan›maz bir özgürlük an-
lay›fl›.
ihmal: önemsememe, görevi
umursamama ve yapmama.
ihtiyar: istek, arzu ve tercih.
kaza-i ‹lâhî: Allah’›n hükmünü
uygulamaya koymas›.
kefaret: günaha karfl›l›k ceza.
maddiyyunluk: maddeye tapar-
cas›na de¤er verme düflüncesi.
meflakkat: s›k›nt›.
musibet: belâ, felâket.
musibet-i amme: herkese isabet
eden felâket.
müflterek: ortak.
Nemrudâne inat: Nemrut’un Hz.

‹brahim’e gösterdi¤i inat gibi
inat.
nev’en: tür olarak, cins ola-
rak.
nevi: bir çeflit, bir flekilde.
semavat: gökler, meleklerin
mekân›.
semavî sille: semadan gelen

tokat, felâket.
s›rr-› hilkat: yarat›l›fl s›rr›, ya-
rat›lma amac›.
tahrik: harekete geçirme.
talim: ö¤renme, e¤itim.
taun: salg›n ölümcül hastal›k
gibi felâketler.
tufan: su bask›n›.

umuma flamil: herkesi ilgi-
lendiren.
zekât : bir senelik mal›n k›rk-
ta biri.
zelzele: deprem.
zemin: yeryüzü.
zulmetmek: haks›zl›k yap-
mak.
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O da bizden ald›rd› müterakim zekât›; haramdan da
kurtard›. Amel, cins-i cezad›r; ceza, cins-i ameldir. Salih
amel ikiydi:

Biri müspet ve ihtiyarî; biri menfi, ›zt›rarî. Bütün âlâm,
mesaip, a’mal-i salihad›r; lâkin menfidir, ›zt›rarî. Hadis
teselli verdi:

Bu millet-i günahkâr kan›yla abdest ald›, fiilî bir tevbe
etti. Mükâfat-› acili: fiu milletin humsu, dört milyonu ç›-
kard›,

Derece-i velâyet, mertebe-i flahadet ile gazilik verdi,
günah› sildi. Bu meclis-i âlî-i misalî, bu sözü tahsin etti.

Ben de birden uyand›m, belki yakaza ile yeni yatt›m.
Bence, yakza rüyad›r;

Rüya, bir nevi yakazad›r. Orada asr›n vekili, burada
Said Nursî.

• • •

CEH‹L, MECAZI EL‹NE ALSA HAK‹KAT YAPAR

‹lmin elinden e¤er cehlin eline düflse mecaz, eder in-
k›lâp hakikate; hem açar hurafata kap›lar.

Küçüklü¤ümde gördüm ki, hasfolmufltu kamer; sor-
dum ben validemden: Dedi, “Y›lan yutmufltur.” Dedim,
“Neden görünür?”

Dedi, “Orada y›lanlar böyle nimfleffaf olur.” ‹flte böyle
bir mecaz, hakikat zannedilmifl. Medar-› flems ve kamer,

Tekatu noktalar› olan re’s ve zenepte arz›n haylûletiy-
le, bir emr-i ‹lâhiyle münhas›f olur kamer.
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vafla kat›larak sa¤ kalanlara veri-
len manevî makam.
günah: dinin yasaklad›¤› fiiller,
kusur.
hadis: Peygamberimizin sözleri.
hakikat: gerçek.
haram: dinen yasak olan fley.
hasf (husuf): ay tutulmas›.
heylûlet: araya girip engel olma.
hums: beflte bir.
hurafat: bofl ve bat›l inanç ve dü-
flünceler.
ihtiyarî: tercih ederek, seçerek.
ink›lâp: de¤iflim, dönüflüm.
kamer: ay.
lâkin: ama, fakat.
mecaz: gerçek anlam› d›fl›nda
baflka manay› anlatan kelime.
meclis-i âlî-i misalî: görüntüler,
rüya âleminde (âlem-i misal) top-
lanm›fl olan yüksek temsilciler
meclisi.
medar-› flems ve kamer: günefl
ve ay›n yörüngesi.
menfi: olumsuz, negatif.
mertebe-i flehadet: din ve vatan
için can›n› verenlere verilen ma-
nevî flehitlik makam›.
mesaip: musibetler ve belâlar.
millet-i günahkâr: kusurlu olan
toplum.
mükâfat-› acil: peflin ödül.
münhas›f: tutulma.
müspet: pozitif, olumlu.
müterakim: biriken.
nevi : çeflit.
nimfleffaf: yar› saydam, içini gös-
teren.
re’s: bafl.
salih amel: do¤ru, Allah’›n emri-
ne uygun fiil ve davran›fl.
tahsin: güzel bulma, övgü ile
memnuniyeti ifade etmek.
tekatu: kesiflme, kesme, çat›flma.
teselli: musibete u¤rayana rahat-
lat›c› söz söyleme.
valide: anne.
yakaza: uyan›kl›k hâli.
zekât : bir senelik mal›n k›rkta bi-
ri.
zenep: kuyruk.
›zt›rarî: mecburî, zorunlu, ister-is-
temez.

âlâm: elemler, musibetler.
a’mal-i saliha: dinin emir ve
yasaklar›na uygun güzel dav-
ran›fllar, fiiller.
amel: sevap ve günah olan fi-
iller.
arz: yer, dünya.
asr›n vekili : misalî mecliste

20. asr›n temsilcisi.
cehil: bilgisizlik, bir konuyu
yanl›fl bilmek.
ceza: kusur sonucu verilen
azap, s›k›nt›.
cins-i amel: amelin flekli, çe-
flidi.
cins-i ceza: cezan›n flekli, çe-

flidi.
derece-i velâyet: evliya mer-
tebesine ç›kma.
emr-i ‹lâhî: Allah’›n emri.
fiilî tevbe: felâketten ders
alarak bir daha o kusuru iflle-
meme.
gazilik: din ve vatan için sa-



‹ki kavs-i mevhume tinnîn yâd edilmifl, hayalî bir tefl-
bihle isim müsemma olmufl. Tinnîn ise y›land›r.

• • •

MÜBALÂ⁄A ZEMM-‹ ZIMNÎD‹R

Hangi fleyi vasfetsen, oldu¤u gibi vasfet. Medhin mü-
balâ¤as› bence zemm-i z›mnîdir.

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

• • •

fiÖHRET ZAL‹MED‹R

fiöhret bir müstebittir; sahibine mal eder baflkas›n›n
mal›n›. Meflhur Hoca Nasreddin, letaifi içinde, zekât› as›l
mal›. (HÂfi‹YE)

Rüstem-i Sistanî, onun hayal flan›, garet etti bir as›r
mefahir-i ‹ran’›. Gasp ve garetle fliflti, o namdar hayalî,
hurafata kar›flt›, att› nev-i insan›.

• • •

D‹N ‹LE HAYAT KAB‹L-‹ TEFR‹K OLDU⁄UNU ZANNEDENLER
FELÂKETE SEBEPT‹RLER

fiu Jön Türkün hatas›: Bilmedi o, bizdeki din hayat›n
esas›; millet ve ‹slâmiyet ayr› ayr› zannetti.

Medeniyet müstemir, müstevli vehmeyledi; saadet-i
hayat› içinde görüyordu. fiimdi zaman gösterdi:

as›l: esas, kendisine ait olan.
as›r: yüzy›l.
esas: temel, olmazsa olmaz›.
garet etme: ya¤ma etme, yutma,
sahiplenme.
gasp: zorla alma.
hafliye: dipnot.
hayal flan: hayalde büyütülen
flöhret.
hurafat: bat›l inançlar, mitoloji.
ihsan: ikram, ba¤›fl.
ihsan-› ‹lâhî: Allah’›n vergisi.
isim: ad, ünvan.
‹slâmiyet: ‹slâm dini.
iflaret-i gaybiye: gelece¤e iflaret
etme.
Jön Türk: yeni Türk, Avrupal›lafl-
ma hayran› olan Türkler.
kabil-i tefrik: ay›rma imkân›.
kavs-i mevhume: hayalî yay, yö-
rünge.
letaif: f›kra, nükte.
medeniyet: akl›n ürünü olan, ha-
yata geçirilen kültür ve sanat, ge-
liflmifllik.
medih: övgü.
mefahir-i ‹ran: ‹ran’›n övündü¤ü
tüm kahramanca olaylar.
meflhur: herkesçe tan›nan, bili-
nen.
millet: ayn› dine ve dile mensup
topluluk.
muz›r: zararl›.
mübalâ¤a: abartma.
müsemma: as›l yerine geçen
benzetme ismi. benzetme için
verilen isim gerçek isim olmufl.
müstebit: bask›c›, zorlay›c›, zor-
ba.
müstemir: devaml›.
müstevli: her yere yay›lm›fl.
namdar hayalî: ünlü hayalî kah-
raman.
nev-i insan: insanl›k, insanl›k tü-
rü.
Rüstem-i Sistanî: ‹ranl›lar›n millî
kahraman›.
saadet-i hayat: hayat›n mutlulu-
¤u.
sekerat: ölüm an›.

sistem: mant›k bütünlü¤ü
içindeki fikir ve prensipler bü-
tünü.
flöhret: meflhur olma, her-
kesçe tan›nma, bilinme.
tecrübe-i kat’iye: kesin tec-
rübe.
teflbih: benzetme.

tinnîn: iki büyük y›lan.
vasfetmek: nitelemek, özelli-
¤ini ifade etmek.
vehmeylemek: hayal etmek,
esass›z, gerçek d›fl› hayallere
kap›lmak.
yâd edilme: an›lma, isimlen-
dirilme.

zalime: haks›zl›k ve zulme
sebep.
zannetmek: sanmak.
zekât: k›rkta bir.
zem: yerme, kötüleme.
zemm-i z›mnî: gizli kötüle-
me, ay›plama.
z›mnî: gizli.
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HAfi‹YE: Yani, onda biri.



Medeniyet sistemi (HAfi‹YE) bozuktu, hem muz›rd›. Tec-
rübe-i kat’iye bize bunu gösterdi.

Din hayat›n hayat›, hem nuru, hem esas›. ‹hya-i dinle
olur, flu milletin ihyas›. ‹slâm bunu anlad›.

Baflka dinin aksine, dinimize temessük derecesi nispe-
ten milletin terakkisi.

‹hmali nispetinde idi milletin tedennisi. Tarihî bir haki-
kat, ondan olmufl tenâsi.

• • •

MEVT, TEVEHHÜM ED‹LD‹⁄‹ G‹B‹ DEHfiETL‹ DE⁄‹L

Dalâlet vehmidir, mevti dehfletlendirir. Mevt tebdil-i
câmedir, ya tahvil-i mekând›r; sicinden bostana ç›kar.

Kim hayat› isterse, flehadet istemeli. fiehidin hayat›na
Kur’ân iflaret eder. Sekerat› tatmam›fl her bir flehit, ken-
dini hayy biliyor, görüyor. Lâkin yeni hayat› daha nezih
buluyor.

Zanneder ki ölmemifl. Meyyitlere nispeti, dikkat et,
fluna benzer: ‹ki adam, rüyada lezaiz enva›na cami güzel
bahçede, ikisi geziyorlar. Biri rüya oldu¤unu bilir; lezzet
alm›yor.

Onu müferrah etmez; belki teessüf eder. Öbürüsü bili-
yor ki, âlem-i yakzad›r; hakikî lezzet al›r, ona hakikî olur.

Rüya misalin z›lli, misal ise berzah›n z›lli olmufltur. On-
dan, onlar›n düsturlar› birbirine benziyor.

• • •
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ihya-i din: dinin canlanmas›, ha-
yatlanmas›.
lâkin : ama, fakat.
lezaiz: tatl› ve zevkli fleyler.
lezzet: zevk.
mevt: ölüm.
meyyit: ölü.
milletin ihyas›: milletin, toplu-
mun dirilmesi, canlanmas›.
misal: temsil âlemi.
müferrah: huzur ve rahata ermifl.
nezih: temiz, kibar.
nispet: k›yas, oran, ölçü.
nispeten: k›yasla, oranla.
nur: ›fl›k, ayd›nl›k.
öbürü: di¤eri.
rüya: uykuda görülen misalî fley-
ler.
sekerat: ölüm an›.
sicin: zindan, dar ve karanl›k me-
kân.
flehadet: flehitlik.
flehit: Allah yolunda can›n› feda
eden.
tahvil-i mekân: yer de¤iflikli¤i.
tarihî: tarihte görülen.
tebdil-i can: elbise, beden de¤ifl-
tirme.
tedenni: alçalmak, gerilemek,
düflüklük.
teessüf: ac› ve üzüntü.
temessük: yap›flma, sar›lma, tu-
tulma.
tenâsi: unutma.
terakki: geliflme.
tevehhüm: kuruntu, esass›z ve
yanl›fl düflüncelere kap›lmak.
vehmi: hayalî, kuruntu eseri.
z›ll: gölge.

aksi: tersi, karfl›t›, z›dd›.
âlem-i yakaza: uyan›kl›k hâli.
belki: kesinlikle, bilâkis.
berzah: ara mekân, dünya ile
ahiret mekân› aras› kabir âle-
mi.
bostan: bahçe, genifl ve ay-
d›nl›k mekân.

cami: toplanm›fl.
dalâlet: sap›kl›k, bat›l düflün-
ce ve inanç.
dehfletlendirmek: korkutucu
hâle getirmek.
dehfletli: korkunç.
derece: mertebe.
düstur: prensip, kural.

enva: neviler, türler, çeflitler.
hakikat: gerçek.
hakikî: gerçek.
hayy: diri, canl›.
hayat›n hayat›: cana can ka-
tan, hayata hayat veren.
ihmal: bofl verme, önemse-
meme.

HAfi‹YE: Tam bir iflaret-i gaybiyedir; sekeratta olan dinsiz, zalim mede-
niyete bak›yor.



S‹YASET, EFKÂRIN ÂLEM‹NDE B‹R fiEYTANDIR; ‹ST‹AZE
ED‹LMEL‹

Siyaset-i medenî, ekserin rahat›na feda eder ekalli.
Belki ekall-i zalim, kendine kurban eder ekserîn-i avam›.

Adalet-i Kur’ânî, tek masumun hayat›, kan› heder gö-
remez, onu feda edemez, de¤il ekseriyete, hatta nev’in
umumu.

Ayet-i 
1 m¢ùrØnf pôr«n̈ pH Ék°ùrØnf nπnànb røne iki s›rr-› azîmi vazediyor

nazara. Biri mahz-› adalet. Bu düstur-u azîmi

Ki, fert ile cemaat, flah›s ile nev-i befler, kudret nas›l
bir görür; adalet-i ‹lâhî, ikisine bir bakar. Bir sünnet-i da-
imî.

fiahs-› vahit hakk›n› kendi feda ediyor; lâkin feda edil-
mez, hatta umum insana. Onun iptal-i hakk›, hem ira-
ka-i demi,

Hem zeval-i ismeti; iptal-i hakk-› nev’in, hem ismet-i
beflerin mislidir, hem naziri. ‹kinci s›rr› budur: Hodgâmî
bir âdemî,

H›rs ve heves yolunda bir masumu öldürse, e¤er elin-
den gelse, hevesine mâni ise harap eder dünyay›, imha
eder benî Âdem’i

• • •
ZAAF HASMI TEfiC‹ EDER. ALLAH ABD‹N‹ TECRÜBE EDER;

ABD ALLAH’INI TECRÜBE EDEMEZ

Ey haif ve hem zaif! Havf ve zaaf›n beyhude, hem se-
nin aleyhinde tesirat-› haricî teflci eder, celp eder.

abd: kul.
adalet-i ‹lâhî: Allah’›n adaleti.
adalet-i Kur’ânî: Kur’ân’›n adale-
ti, ‹lâhî adalet.
ademî: insanla ilgili.
âlem: dünya, varl›k s›n›flar›n›n
her biri.
aleyhinde: karfl›s›nda, lehinde ol-
mayan.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
benîâdem: insanl›k, insano¤lu.
befler: insan.
beyhude: boflu bofluna, faydas›z.
celp etmek: kendine çekme.
cemaat: toplum, gurup.
düstur-u azîm: büyük ve de¤erli
prensip.
efkâr: fikirler.
ekal: az, az›nl›k.
ekall-i zalim: zalim az›nl›k.
ekser: ço¤unluk.
ekserin-i avam: halk›n ço¤unlu-
¤u.
feda etmek: heba etmek, yok et-
mek, u¤runa vermek.
feda: gözden ç›karma.
fert: birey.
haif: korkak.
harap: y›kma.
has›m: düflman.
havf: korku.
heder: faydas›z, bofl.
heves: nefsine uyma.
hodgâm: bencil, kendini düflü-
nen.
h›rs: öfke.
imha: yok etme.
iptal-i hakk-› nev: bir nev’in hak-
k›n› elinden almak.
iptal-i hakk›: hakk› vermemek,
hakk›n› elinden almak.
iraka-i dem: kan ak›tma, kan
dökme.
ismet-i befler: insan›n masum
oluflu, kendini günahtan sak›n-
mas›.
istiaze: fleytan›n flerrinden Al-
lah’a s›¤›nma.
kudret: güç ve iktidar.
kurban: feda etmek.
lâkin: ama, fakat.
mahz-› adalet: adaletin tâ kendi-
si.
mâni: engel.
masum: günahs›z.
misli: benzeri.
nazara: insanlar›n dikkatine.
nazir: efl, benzer.
nev: tür, s›n›f.
nev-i befler: insanl›k âlemi.
siyaset: temelinde yalan, menfa-
at, tarafgirlik bulunan menfi, za-
rarl› siyaset anlay›fl›.
siyaset-i medenî: günümüz me-
deniyetinin aldat›c› ve menfaatçi
siyaseti.
sünnet-i daimî: devaml›, de¤ifl-
mez Allah’›n kural›.

s›rr-› azîm: büyük s›r.
flahs-› vahit: bir tek fert.
flah›s: fert, birey.
fleytan: insan› Allah yolundan
ve hay›rdan uzaklaflt›ran ru-
hanî ve cinnî varl›k.

tecrübe etmek: deneme, s›-
nama.
tesirat-› haricî: d›flar›dan te-
sir etme, d›fl etkenler.
teflci: cesaretlendirmek.
umum: herkes, genel.

vazetme: koyma, hüküm
verme.
zaaf: zay›fl›k, güçsüzlük.
zaif: güçsüz.
zeval-i ismet: günahs›zl›¤›n
sona ermesi.

1. Kim bir cana k›ymam›fl birisini öldürürse... (Mâide Suresi: 32.)
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Ey vesveseli vehham! Muhakkak bir maslahat, mazar-
rat-› mevhume için feda edilmez. Sana lâz›m hareket;
netice Allah’›nd›r.

‹fline kar›fl›lmaz. Allah çeker abdini meydan-› imtiha-
na, “Böyle yaparsan e¤er, böyle yapar›m Ben” der.

Abd ise hiç yapamaz Allah’›n› tecrübe. “Rabbim mu-
vaffak etsin, ben de bunu ifllerim” dese, tecavüz eder.

‹sa’ya demifl fleytan: “Madem her fleyi O yapar; kader
birdir, de¤iflmez. Da¤dan kendini at. O da sana ne ya-
par?”

‹sa dedi: “Ey mel’un! Abd edemez Rabbini tecrübe ve
imtihan.”

• • •

BE⁄END‹⁄‹N fiEYDE ‹FRAT ETME

Bir derdin derman› baflka derde dert olur, panzehiri
zehir olur. Derman hadden geçerse, dert getirir, öldürür.

• • •

‹NADIN GÖZÜ MELE⁄‹ fiEYTAN GÖRÜR

‹nad›n ifli budur: fieytan yard›m ederse birisine, “me-
lek” der, rahmeti de okutur.

Muhalif taraf›nda e¤er mele¤i görse, libas›n› de¤iflmifl
onu fleytan zanneder; adavet, lânet eder.

• • •
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panzehir: flifa verici ilâç.
Rab: yarat›c›, terbiye edici ve r›-
z›k verici Allah.
rahmet okuma: hay›r dua etme.
fleytan: insan› Allah yolundan ve
hay›rdan uzaklaflt›ran ruhanî ve
cinnî varl›k.
tecavüz: s›n›r›na girme.
tecrübe: deneme, s›nama.
vehham: kuruntuya kap›lan, flüp-
heci.
vesvese: kuruntu, flüphe.
zehir: öldürücü her fley.

abd: kul.
adavet: düflmanl›k.
derman: ilâç.
dert: hastal›k.
feda: terk etme.
hadden geçme: afl›r›ya kaç-
ma.
hareket: faaliyet.
ifrat: haddi aflma.
imtihan: deneme, s›nama.

inat: körü körüne ›srar ve di-
renme.
‹sa: babas›z dünyaya gelen
ve ‹ncil nazil olan peygamber.
lânet: beddua etme.
lâz›m: gerekli.
libas: elbise.
maslahat: fayda.
mazarrat: zarar.
melek: günahs›z nuranî var-

l›k.
mel’un : lânete u¤ram›fl.
mevhum: hayalî.
meydan-› imtihan: imtihan
yeri.
muhakkak: kesin.
muhalif: karfl›s›nda bulunan,
z›t.
muvaffak: baflar›.
netice: sonuç.



HAKKI BULDUKTAN SONRA EHAK ‹Ç‹N ‹HT‹LÂFI ÇIKARMA

Ey talib-i hakikat! Madem hakta ittifak, ehakta ihtilâf-
t›r. Bazen hak, ehaktan ehakt›r. Hem de olur hasen, ah-
senden ahsen.

• • •

‹SLÂM‹YET, SELM VE MÜSALEMETT‹R; DAH‹LDE N‹ZA VE
HUSUMET ‹STEMEZ

Ey âlem-i ‹slâmî! Hayat›n ittihatta. Ger ittihat istersen,
düsturun bu olmal›:

1 t≥n◊rG nƒog yerine 
2 w≥nM nƒog olmal›; 

3 oøn°ùn◊r G nƒog yerine 

4 oø°nùrMn’rG nƒog olmal›.

Her Müslim kendi meslek, mezhebine demeli: “‹flte bu
hakt›r; baflkas›na iliflmem. Baflkalar› güzelse, benim en
güzelidir.”

Dememeli: “Budur hak; baflkalar› battald›r. Yaln›z be-
nimkidir güzeli; baflkalar› yanl›flt›r, hem çirkindir.”

Zihniyet-i inhisar, hubb-u nefisten geliyor. Sonra ma-
raz oluyor; niza ondan ç›k›yor.

Dert ile dermanlar taaddüdü hak olur; hak da taaddüt
eder. Hacat ve a¤diyenin tenevvüü hak olur; hak da te-
nevvü’ eder.

‹stidat, terbiyeler tekessürü hak olur; hak da tekessür
eder. Bir madde-i vahide, hem zehir ve hem panzehir.

a¤diye: g›dalar, besinler.
ahsen: daha iyi.
ahsenden ahsen: en iyiden daha
iyi.
âlem-i ‹slâmî : ‹slâm dünyas›.
battal: gerçek d›fl›.
dahil: içeri.
derman: ilâç.
dert: s›k›nt›, belâ.
düstur: prensip, kural.
ehak: en do¤rusu, daha hakl›.
ehaktan ehak: en do¤rudan da-
ha do¤ru.
ger : e¤er.
hacat: ihtiyaçlar.
hak: gerçek, do¤ru.
hasen: iyi.
hayat: canl›l›k.
hubb-u nefis: nefsini sevmek.
husumet: düflmanl›k.
ihtilâf: ayr›l›¤a düflme, bölünme.
iliflme: dokunma, rahats›z etme.
istidat: kabiliyet, yetenek.
ittifak: birlik, beraberlik.
ittihat: birlik, beraberlik, birlefl-
me.
madde-i vahide: bir tek madde.
madem: durum böyle ise.
maraz: hastal›k.
meslek: usul, metot.
mezhep: Allah r›zas›na giden yol.
müsalemet: emniyet ve güven
içinde yaflamak.
Müslim: Müslüman.
niza: çekiflme.
panzehir: tedavi edici.
selm: bar›fl, esenlik.
taaddüt: say›ca çokluk.
talib-i hakikat: gerçe¤i ö¤ren-
mek isteyen.
tekessür: çokluk.

tenevvü’: çeflitlilik.
terbiye: e¤itim.

zehir: öldürücü.
zihniyet-i inhisar: yaln›z ba-

na ait anlay›fl›, tekelcilik zihni-
yeti.

1. Sadece o hakt›r.

2. 0 hakt›r.

3. Sadece o iyidir.

4. O en iyidir.
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‹ki mizaca göre mesail-i fer’îde hakikat sabit de¤il, iza-
fî ve mürekkep. Mükellefîn mizaçlar,

Ona bir hisse verip, ona göre ederek tahakkuk ve te-
rekküp, her mezhebin sahibi mühmel mutlak hükmeder.

Mezhebinin hududu tayinini b›rak›r temayül-ü mizaca.
Taassub-u mezhebî, tamime sebep olur.

Tamimin iltizam›, sebep olur nizaa. ‹slâmiyetten evvel
tabakat-› beflerde derin uçurumlar,

Hem tebaud-u acibi istedi, bir vakitte taaddüd-ü enbi-
ya, tenevvü-ü flerayi, müteaddit mezhepler.

Beflerde bir ink›lâp ‹slâmiyet yapt›rd›. Befler tekarüp
etti; fler’ etti ittihat, vahit oldu peygamber.

Seviye bir olmad›; mezhep taaddüt etti. Terbiye-i va-
hide kâfi geldi¤i zaman, ittihat eder mezhepler.

• • •

‹CAT VE CEM-‹ EZDATTA BÜYÜK B‹R H‹KMET VAR; KUDRET
EL‹NDE fiEMS VE ZERRE B‹RD‹R

Ey birader-i kalb-i hüflyar! Ezdad›n cem’indendir tecel-
li-i iktidar. Lezzet içinde elem, hayr›n içinde flerri,

Hüsnün içinde kubhu, nef’in içinde dârr›, nimet için-
de nikmet, nurun içinde nâr›, bilir misin ki s›rr›?

Hakaik-› nisbiye sübut, takarrür etsin. Bir fleyde çok
fley olsun; bulsun vücut, görünsün. Sür’at-i hareketle bir
nokta bir hat olur.
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izafî: göreceli, de¤iflken.
kâfi: yeterli.
kalb-i hüflyar: kalbi uyan›k, ak›ll›
ve düflünceli.
kubuh: çirkinlik.
kudret: güç ve iktidar.
lezzet: zevk.
mesail-i fer’î: esasta olmayan te-
ferruata ait meseleler.
mezhep: Cenab-› Hakk›n r›zas›na
giden yol; dinde Allah r›zas›na gi-
den yollar› sistemlefltiren bilgin-
ler.
mizaç: farkl› kabiliyet ve flekilde
yarat›lm›fl olmak.
mutlak: s›n›rlamaya girmeme.
mühmel: kay›t koymadan.
mükellefîn: yükümlüler, sorum-
lular.
mürekkep: birden fazla fleyler-
den oluflan.
müteaddit: birden fazla.
nâr: atefl.
nef’: fayda.
nikmet: s›k›nt› ve üzüntüye se-
bep her fley.
nimet: faydalan›lan her fley.
niza: çekiflme.
nur: ayd›nl›k, ›fl›k.
seviye: mertebe, derece.
sübut: kararl› hale gelme, gerçek-
leflme.
sür’at-i hareket: hareket h›z›.
s›r: gizem, mahiyetinin bilinme-
mesi.
flems: günefl.
fler’: din, Allah’›n emri, fleriat.
fler: kötülük.
taaddüd-ü enbiya: peygamber-
lerin çoklu¤u.
taaddüt: ayr› ayr›, çok.
taassub-u mezhebî: mezhep ta-
assubu, mezhebi d›fl›ndakini sa-
p›kl›kla suçlama.
tabakat-› befler: insanlarda bulu-
nan farkl› tabakalar.
tahakkuk: gerçekleflme.
takarrür: yerleflme.
tamim: genelleme, herkese yay-
maya, duyurma.
tayin: belirleme.
tebaud-u acip: hayret verici de-
recede birbirinden uzaklaflma.
tecelli-i iktidar: gücünü göster-
me.
tekarüp: yaklaflma.
temayül-ü mizaç: f›trat, yarat›l›fl-
ta verilen kabiliyetler.
tenevvü-ü flerayi: fleriatlar›n,
dinlerin çeflitli olmas›.
terbiye-i vahide: herkesin ayn›
seviyede e¤itim almas›.
terekküp: farkl› fleylerden birlefl-
mifl olan.
vahit: bir tek.
vakit: zaman.
vücut: meydana ç›kma.
zerre: atom.

befler: insanl›k.
cem: birlefltirme.
cem-i ezdat: z›tlar› birlefltir-
me.
dârr: zarar.
elem: ac›.
ezdat: z›tlar.
hakaik-› nisbiye: göreceli,

baflkalar›na nispetle ve k›yas-
la ortaya ç›kan gerçekler.
hakikat: gerçek.
hay›r: iyilik.
hikmet: her fleyin anlaml›,
faydal› ve birçok amaca yö-
nelmifl olmas›.
hudut: s›n›r.

hükmetme: hüküm verme,
karar ve fetva verme.
hüsün: güzellik.
icat: yaratma.
iltizam: taraftarl›k.
ink›lâp: de¤iflim, dönüflüm.
‹slâmiyet: ‹slâm dini.
ittihat: birleflme.



Çevirmenin sür’ati yapar bir lem’a-i nur, daire-i nura-
nî. Hakaik-› nisbiye vazifesi dünyada daneler sümbül
olur.

Kâinat›n çamuru, revab›t-› nizam›, alâik-› nakfl›n› odur
teflkil ediyor. Ahirette bu nisbî emirler orada hakaik olur.

Hararette meratip, ona olmufltur sebep tahallül-ü bü-
rudet.

Hüsündeki derecat kubhun tedahülüdür; sebep, illet
oluyor.

Ziya zulmete borçlu; lezzet eleme medyun; s›hhat,
marazs›z olmaz.

Cennet olmazsa belki Cehennem tazip etmez. Zem-
herirsiz olmuyor; ger zemherir olmazsa, o da ihrak ede-
mez.

O Hallâk-› Lemyezel, halk-› ezdat içinde hikmetini
gösterdi; haflmeti etti zuhur.

O Kadîr-i Lâyezal, cem-i ezdat içinde iktidar› gösterdi;
azamet etti zuhur. Madem o Kudret-i ‹lâhî lâz›me-i zatî
olur.

O Zat-› Ezelî’ye, hem zarure-i naflie; onda z›dd› ola-
maz, acz tahallül edemez, onda meratip olamaz. Her fle-
ye nispeti bir; hiçbir fley a¤›r olmuyor.

O kudretin ziyas›na günefl miflkât olmufltur. Bu miflkâ-
t›n nuruna deniz yüzü âyine, flebnemlerin gözleri birer
mir’at olmufltur.

Denizin genifl yüzü gösterdi¤i günefli, çîn-i cebîninde-
ki katreler de gösterir; flebnemin küçük gözü y›ld›z gibi
parl›yor.

acz: güçsüzlük.
alâik-› nak›fl: flekil, nak›fl olufltu-
ran ba¤lar.
âyine: yans›tma özelli¤ine sahip
ayna.
azamet: mükemmel yücelik ve
büyüklük.
Cehennem: en büyük ceza evi.
cem-i ezdat: z›tlar› birlefltirme.
Cennet: sonsuz mutluluk yurdu,
en büyük mükâfat.
çîn-i cebîn: al›n burufluklu¤u, aln›
k›r›fl›k.
daire-i nuranî: nurdan bir daire,
nurlu daire.
derecat: basamaklar, mertebeler.
elem: s›k›nt›, üzüntü.
ger: e¤er, flayet.
hakaik: gerçekler.
hakaik-› nisbiye: göreceli, baflka-
lar›na nispetle ve k›yasla ortaya
ç›kan gerçekler, benzer hakikat-
ler.
halk-› ezdat: z›tlar› yaratma.
Hallâk-› Lemyezel: sonu olma-
yan yarat›c› Allah.
hararet: ›s›.
haflmet: heybet ve kudret.
hikmet: anlaml›, faydal› ve pek
çok amaca yönelik yaratma, ‹lâhî
gaye.
hüsün: güzellik.
ihrak: yakma.
iktidar: hükmetme gücü.
illet: temel sebep, neden.

Kadîr-i Ezelî: bafl› sonu olma-
yan güç ve iktidar sahibi Al-
lah.
kâinat: yarat›lan her fley, bü-
tün varl›klar, evren.
katre: su damlas›.
kubuh: çirkinlik.
kudret: güç ve iktidar.

Kudret-i ‹lâhî: Allah’›n sonsuz
kudreti.
lâz›me-i Zatî: zat›n›n gere¤i.
lem’a-i nur: ›fl›k par›lt›s›.
lezzet: zevk.
maraz: hastal›k.
medyun: borçlu.
meratip: dereceler.

mir’at: ayna.
miflkât: kandil, ampul.
nisbî emirler: k›yaslama yo-
luyla oluflan ifller, gerçekler.
nispet: k›yas, ölçü.
revab›t-› nizam: düzeni sa¤-
layan kanunlar.
sümbül: filiz verme.
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Ayn› hüviyet tutar; flebnem, deniz bir olur güneflin na-
zar›nda. Kudreti tanzir eder. fiebnemin göz bebe¤i küçü-
cük bir günefltir.

fiu muhteflem günefl de küçücük bir flebnemdir. Göz
bebe¤i bir nurdur ki, flems-i kudretten gelir, o kudrete ka-
mer olur.

Semavat bir denizdir; bir nefes-i Rahman’la çîn-i ce-
bînlerinde mevcelenip, katarat ki, nücum ve hem flümus-
tur.

Kudret tecelli etti, o katarata serpti nuranî lemaat›.
Her bir günefl bir katre, her bir y›ld›z bir flebnem, her bir
lem’a timsaldir.

O feyz-i tecellinin küçücük bir aksidir o katremisal gü-
nefl. Eder mücellâ cam›n› o lümey’a zücace dürrimisal
parl›yor.

O flebnemmisal y›ld›z, lâtif gözü içinde bir yer yapar
lem’aya; lem’a olur bir siraç, gözü olur zücace, misbah›
nurlan›yor.

• • •
MEZ‹YET‹N VARSA HAFÂ TÜRABINDA KALSIN;

TÂ NEfiVÜNEMA BULSUN

Ey zîhassa-i meflhure! Taayyünle zulmetme. Ger per-
de-i hafân›n alt›nda sen kal›rsan, ihvan›na verirsin ihsan
ve bereketi.

Her bir ihvan›n alt›nda sen ç›kmas›, hem de o sen ol-
mas› imkân ve ihtimali, her birine celp eder bir nazar-›
hürmeti.
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akis: yans›ma.
bereket: artma, ço¤alma.
celp etme: çekmek.
çîn-i cebîn: al›n burufluklu¤u.
dürrimisal: inci gibi.
feyz-i tecelli: rahmetin nurlu
yans›mas›ndan do¤an feyiz ve
bereket.
ger: flayet, e¤er.
hafâ: gizlilik.
hüviyet: özellik, mahiyet.
ihsan: ba¤›fl, iyilik, ikram.
ihtimal: olabilirlik.
ihvan: kardefl.
imkân: elveriflli flartlar.
kamer: ay.
katarat: su ve ya¤mur damlalar›.
katre misal: damla misal.
katre: damla.
kudret: güç, kuvvet ve iktidar.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
lâtif: güzel, hofl.
lem’a timsal: par›lt› örne¤i.
lem’a: par›lt›.
lemaat: par›lt›lar.
lümey’a: par›lt›c›k.
mevce: küçük dalgac›k.
meziyet: üstün özellik.
misbah: lâmba.
muhteflem: hayranl›k uyand›ran,
haflmetli.
mücellâ cam: parlak cam.
nazar-› hürmet: sayg›l› bak›fllar.
nefes-i Rahman: rahmet sahibi
yüce Allah’›n rahmet esintisi.
neflvünema: filizlenme, hayat
bulma, büyüme ve geliflme.
nuranî: nur saçan, nurlu.
nurlanma: ayd›nlanma.
nücum: y›ld›zlar.
perde-i hafâ: gizlilik perdesi.
semavat: gökler.
siraç: kandil.
flebnem: sabah düflen çi¤.
flebnemmisal: çi¤ gibi.
flems-i kudret: kudret günefli.
flümus: günefller.
taayyün: meydana ç›kma, gö-
rünme.
tanzir: benzetme.
tecelli: yans›ma.
türab: toprak.
zîhassa-i meflhure: de¤erli özel-
liklere sahip kifli.
zulmetmek: baflkalar›na haks›z-
l›k yapmak.
zücace: cam.

sür’at: h›z.
s›hhat: sa¤l›kl› olma.
flebnem: çi¤.
tahallül: içine girme.
tahallül-ü bürudet: so¤u¤un
müdahalesi, içine girmesi.
tane: tohum.
tazip: azap verme.

tedahül: müdahale, içine gir-
me.
vazife: görev.
zarure-i naflie: kendisinde
bulunmas› zorunlu olan, ayr›
düflünülmesi mümkün olma-
yan.
Zat-› ezeliye: bafllang›c› ol-

mayan yüce Allah.

zemherir: fliddetli yak›c› so-
¤uk.

ziya: ›fl›k.

zulmet: karanl›k.



E¤er taayyün edip, perde alt›ndan ç›ksan, mükerrem
iken alt›nda, üstünde zalim olursun. Günefl iken orada,
burada gölge edersin,

‹hvan›n› düflürttürüp hem nazar-› hürmetten. Demek
taayyün ve teflahhus, zalim birer emirdir. Sahih do¤ru
böyle ise, hem de böyle görürsün.

Nerede kald› yalanc› tasannu ve riya ile kisb-i teflah-
hus, flöhret? ‹flte bir s›rr-› azîm ki hikmet-i ‹lâhî, hem o
nizam-› ahsen.

Bir ferd-i fevkalâde, kendi nev’i içinde setr ile perde
çeker, bununla k›ymet verdirir, hem de eder müstahsen.

‹flte sana misali: ‹nsan içinde velî, ömür içinde ecel, ol-
mufl meçhul ve mühmel. Cuma’da müstetirdir bir saat,
kabul olur dua edersen.

Ramazan’da münteflir bir leyle-i zûkadir. Esmaü’l-Hüs-
nada muzmer iksir-i ‹sm-i Azam. Bu misallerin haflmeti,
hem de o s›rr-› hasen,

‹phamda izhar eder, ihfada ispat eder. Meselâ, ecelin
ipham›nda bir muvazene vard›r; her dakikada tutar ne
vaziyet al›rsan.

Kefeteyn-i havfüreca, hizmet-i ukba—dünya teveh-
hüm-ü bekaî, lezzet-i ömrü verir. Yirmi sene müphem bir
ömür olsa ahsen.

Nihayeti muayyen bin senelik bir ömre. Zira n›sf› ge-
çerse, her saati geldikçe güya ad›m atarak dara¤ac›na gi-
dersin.

ahsen: en güzel.
dua: Allah’a yalvarma.
ecel: ölüm zaman›.
emir: ifl.
Esma-i Hüsna: Allah’›n güzel
isimleri.
ferd-i fevkalâde: ola¤anüstü
özelliklere sahip kifli.
güya: sanki.
haflmet: heybet, görkem.
hikmet-i ‹lâhî: Allah’›n bir fayda-
y›, maslahat› gözetmesi.
hizmet-i ukba-dünya: dünya ve
ahirete ait ifllerin yap›lmas›.
ihfa: gizlilik.
ihvan: kardefl.
iksir-i ‹sm-i Azam: kendisi ile
dua edilince reddedilmeyen en
yüce ve de¤erli isim.
ipham: gizleme, saklama.
ispat: ortaya koyma.
izhar: aç›klama, gösterme.
kefeteyn-i havf-u reca: ümit ve
korkunun dengelenmesi.
kisb-i teflahhus-u flöhret: flöh-
retle kendine de¤er kazand›rma.
leyle-i zûkadir: Kadir Gecesi.
lezzet-i ömür: hayat›n tad›.
meçhul: gizli, bilinmeyen.
misal: örnek.
muayyen: belli.
muvazene: dengeleme, ölçülü
yapmak.
muzmer: sakl›.
mühmel: b›rak›lm›fl, tayin edil-
memifl.
mükerrem: flerefli.
münteflir: yay›lm›fl.
müphem: belirsizlik.
müstahsen: be¤enilen.
müstetir: gizlenmifl, örtülmüfl.
nazar-› hürmet: sayg› ve sayg›l›
durufl.

nevi: tür.
nihayet: sonuç.
nizam-› ahsen: en güzel dü-
zen.
n›sf: yar›.
riya: gösterifl.
sahih: gerçek.
setr: örtme.

s›rr-› azîm: büyük s›r.
s›rr-› hasen: güzel ve önemli
s›r.
taayyün: görünme, ortaya
ç›kma, belirlenme.
tasannu: yapmac›k davran›fl.
teflahhus: belirlenme, flah›s
olarak ortaya ç›kma.

tevehhüm-ü bekaî: sonsuza
kadar yaflama hayali.
vaziyet alma: durum tespiti
yapma.
velî: Allah dostu.
zalim: haks›zl›k, adaletsizlik
yapan.
zira: çünkü.
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fiey’en fley’en üzülmek ve hem de teselli vermez; sen
de rahat etmezsin.

• • •

ALLAH’IN RAHMET VE GAZABINDAN FAZLA TAHASSÜS
HATADIR

Allah’›n rahmetinden fazla rahmet edilmez. Allah’›n
gazab›ndan fazla gazap edilmez.

Öyle ise, ifli b›rak o Âdil-i Rahîm’e. Fazla flefkat elem-
dir; fazla gazap zemîme.

• • •

‹SRAF SEFAHAT‹N, SEFAHAT SEFALET‹N KAPISIDIR

Ey müsrifli kardeflim! Tegaddi noktas›nda bir iken iki
lokma; bir lokma bir kurufla, bir lokma on kurufla.

Hem a¤za girmeden, hem bo¤azdan geçtikten, müsa-
vi bir olurlar. Yaln›z a¤›zda, o da kaç saniyede, bîhufle ve-
rir nûfle.

Zevkî bir fark bulunur, daim onu aldat›r o kuvve-i za-
ika; bedene, hem mideye kap›c› müfettifle.

Onun tesiri menfi, müspet de¤il. Vazife yaln›z kap›c›-
y› taltif ve memnun etmek. Nûfl verirsin o bîhufle.

Aslî vazifesinde onu müflevvefl etmek, tek bir kurufl ye-
rine on bir kuruflu vermek, olur fleytanî pîfle.

‹sraf›n en sefihi, tebzirin en sakîmi, bir tarzd›r bir çefli-
di. Heves etme bu ifle.

• • •
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sefahat: ak›ls›zl›k edip sonunu
düflünmeyerek, nefsinin arzular›-
na ve isteklerine boyun e¤en ve
harcama yapan.
sefalet: periflanl›k, yoksulluk.
sefih: ak›ls›z, mal›n ve paran›n
de¤erini bilmeyen.
flefkat: koruma duygusu.
fley’en fley’en: azar azar.
fleytanî pîfle: fleytana yak›flan
al›flkanl›k.
tahassüs: duygulanma, hislen-
me.
taltif: lütfetme, sözle ve hediye
ile onore etme.
tarz: flekil.
tebzir: israf, mal› yok yere da¤›t-
ma.
tegaddi: beslenme.
teselli: ferahland›rma, üzüntüsü-
nü giderme.
tesir: eser b›rakma, etkileme.
zemîme: be¤enilmeyen kötü
davran›fl. israf: savurganl›k.
zevkî: tat veren.

Âdil-i Rahîm: adaletle ifl gö-
ren sonsuz merhamet ve rah-
met sahibi Allah.
aslî: temel, as›l görev.
bîhufl: ak›ls›z, sersem.
bîhufle: ak›ls›z, sersem.
elem: ac›, üzüntü.
gadap: öfke.

hata: kusur.
israf: savurganl›k.
kuvve-i zaika: dil, tat alma
duygusu.
menfi: olumsuz.
müfettifl: denetçi, denetle-
yen.
müsavi: eflit.

müspet: olumlu.
müsrif: savurgan.
müflevvefl: düzensiz, karma
kar›fl›k.
nûfl: içecek fley.
nûfle: iflret, içme.
rahmet: merhamet, ac›ma.
sakim: kötü, hastal›kl›.



ZA‹KA TELGRAFÇIDIR; TELZ‹Z ‹LE BAfiTAN ÇIKARMA (HAfi‹YE)

Rububiyet-i ‹lâh hikmet ve inayeti, a¤›zla hem burun-
la, iki merkezi teflkil eylemifltir içinde hudut karakolu;
hem

Muhbirleri de koymufl. fiu âlem-i sa¤irde damarlar› te-
lefon, asaplar› telgraf hükmüne vazeylemifl. fiamme te-
lefonu, hem

Telgrafa zaika inayet memur etmifl o Rezzak-› Hakikî,
erzak üstüne koymufl rahmetten bir tarife: taam ve levn
ve hem

Rayiha. ‹flte flu havâss-› selâse, o Rezzak canibinden
birer ilânnamesi, birer davetnamesi, bir izinnamesi, hem

Bir dellâld›r ki, muhtaç ve müflteriler, hep onlarla celp
olur. Mürtez›k hayvanlara zevk ve rü’yet ve flemm, birer
alet vermifl. Hem

Taamlar› muhtelif ziynetlerle süsletmifl. Hevaî gönülle-
ri avutup, lâkaytlar› tehyiç ile cezp etmifl. Vakta, taam
girse hem

A¤za, birden bire zaika her tarafa bir telgraf çekiyor
bedenin aktâr›na. fiamme telefon veriyor, gelen taam
nev’i, hem

Çeflitleri de söyler. Hacetleri muhtelif, ayr› ayr› mürte-
z›k, ona göre davran›r, ona da haz›rlan›r ya cevab-› red
gelir; hem

Kap› d›flar› atar, yüzüne de tükürür. ‹nayet taraf›ndan
madem buna memurdur; zevki bafltan ç›karma, hem

aktâr: etraf, çevre, her taraf.
âlem-i sa¤ir: küçük âlem olan in-
san bedeni.
alet: araç, makine gibi vas›talar.
asap: damarlar.
avutma: aldatma.
bafltan ç›karmak: do¤ru yoldan
ay›rma.
beden: vücut.
canip: yön.
celp: çekme.
cevab-› red: red cevab› verme.
cezp: çekmek.
davetname: davetiye.
dellâl: duyuru yapan.
erzak: yiyecek- içecek.
hacet: ihtiyaç duyulan fley.
hafliye: dip not.
havaî: nefsin isteklerine uyan.
havas-› selâse: görme, tatma,
koklama üç duygu.
hikmet: her fleyin anlaml›, fayda-
l› ve birçok amaca yönelmifl ol-
mas›, ‹lâhî gaye.
hudut: s›n›r.
‹ktisat Risalesi: Lem’alar eserinin
19. Lem’as›.
ilânname: duyuru.
inayet: yard›m, iyilik.
izinname: izin belgesi.
kablelvücut: varl›¤›ndan önce.
lâkayt: ilgisiz, duyars›z.
levn: renk.
memur: görevli.
merkez: odak noktas›.
muhbir: haber veren.
muhtaç: ihtiyaç sahibi.
muhtelif: ayr› ayr›.
mürtez›k: r›z›klanan.
müflteri: al›c›.
müteheyyiç: heyecanland›ran.
rahmet: r›z›k verme, ac›ma, flef-
kat etme.

rayiha: koku.
Rezzak-› Hakikî: gerçekte r›-
z›k veren.
rububiyet-i ‹lâhî: Allah’›n ter-
biye edicili¤i.
rü’yet: görmek.
flamme: koku alma duygusu,
burun.

flemm: koku.
taam nev’i: yiyecek çeflitleri.
taam: yiyecek.
tarife: ö¤retme, yol göster-
me,  tan›t›c› liste.
telgrafç›: telgraf ile haber ve-
ren.
telziz: zevk ve lezzet alma,

tatland›rma.

vakta: ne zaman ki.

vazeylemek: koymak, yer-
lefltirmek.

zaika: tat alma duygusu, dil.

zevk: tat.

ziynet: süs.
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Telziz ile aldatma. Sonra o da unutur do¤ru ifltiha ne-
dir. Bir ifltiha-i kâzip gelir, bafl›na çatar. Hatas›, maraz ile,
hem

‹lletlerle cezalar gelir. Hakikî lezzet, hakikî ifltihadan ç›-
kar; do¤ru ifltiha, sad›k bir ihtiyaçtan. Bu lezzet-i kâfîde
flah, hem

Geda beraber; hem bahemdir, bir dinar ve bir dirhem.
O lezzet berhemzened, eleme olur merhem.

• • •

N‹YET G‹B‹, TARZ-I NAZAR DAH‹ ÂDET‹ ‹BADETE ÇEV‹R‹R

fiu noktaya dikkat et: Nas›l olur niyetle mübah âdât,
ibadat; öyle, tarz-› nazarla fünun-u ekvan, olur maarif-i
‹lâhî,

Tetkik dahi tefekkür. Yani, ger harfî nazarla, hem sa-
nat noktas›nda “Ne güzeldir” yerine, “Ne güzel yapm›fl
Sâni; nas›l yapm›fl o mâhî!”

Nokta-i nazar›nda kâinata bir baksan, nakfl-› Nakkafl-›
Ezel, nizam ve hikmetiyle lem’a-i kas›t ve itkan, tenvir
eder flübehi.

Döner ulûm-u kâinat, maarif-i ‹lâhî. E¤er mana-i is-
miyle, tabiat noktas›nda “Zat›nda nas›l olmufl” e¤er et-
sen nigâh›,

Bakarsan kâinata, daire-i fünunun daire-i cehil olur.
Bîçare hakikatler, k›ymetsiz eller k›ymetsiz eder. Çoktur
bunun güvâh›.

• • •
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harfî nazar: varl›ktan yarat›c›ya
intikali sa¤layan bak›fl.
hikmet: her fleyin anlaml›, fayda-
l› ve birçok amaca yönelmifl ol-
mas›, ‹lâhî gaye.
ibadat: uhrevî sevaba medar ifl-
ler.
ibadet: Allah r›zas›na götüren ve
Allah’›n iste¤i do¤rultusunda olan
ifl.
illetler: sebepler.
ifltiha: yeme içme iste¤i.
ifltiha-i kâzip: yalanc› ifltiha.
itkan: sa¤lam ve mükemmel sa-
nat.
kâinat: evren, yarat›lan her fley.
k›ymetsiz: de¤ersiz.
lem’a-i kas›t: her fleyde bir ama-
c›n gözetildi¤inin iflaretinin olma-
s›.
lezzet: zevk.
lezzet-i kâfi: yeteri kadar zevk.
maarif-i ‹lâhî: Allah’› tan›tan ilim-
ler, bilgiler.
mâhî: ay gibi güzel, güzel yarat›-
c›.
mana-i isim: varl›¤›n kendine ba-
kan yönü.
maraz: hastal›k.
merhem: yaraya sürülen ilâç.
mübah: yemek, içmek gibi insan-
l›k gere¤i olan davran›fllar.
nakfl-› Nakkafl-› Ezel: bafllang›c›
olmayan Allah’›n ezelde ilmi ile
her fleyin güzel fleklini yapmas›
ve kendisinin de bu aç›dan nak-
kafl, yani nak›flç› olmas›.
nigâh: bak›fl.
niyet: kalbin ameli olan dilek.
nizam: düzen.
nokta: önemli husus.
nokta-i nazar: bak›fl noktas›, ba-
k›fl aç›s›.
sad›k: gerçek, do¤ru.
sanat: ifllemede ustal›k.
Sâni: sanatkâr, yarat›c› usta Allah.
flah: padiflah, kral.
flübehat: flüpheler.
tabiat: yarat›lan her fley.
tarz-› nazar: bak›fl aç›s›, bak›fl
flekli.
tarz-› nazar: bak›fl aç›s›.
tefekkür: faydal›, varl›k üzerinde
kurall› düflünme.
telziz: lezzet, zevk alma.
tenvir: ayd›nlatma, nurland›rma.
tetkik: araflt›rma.
ulûm-u kâinat: varl›ktan ç›kan
tabiat ilimleri.
zat›nda : kendi üzerinde, flahs›n-
da, özünde.

âdât: al›flkanl›klar.
âdet: al›flkanl›k.
bahem: beraber, birlikte.
berhemzened: birlikte çal›-
flan.
bîçare: çaresiz, ne yapaca¤›n›
flafl›rm›fl.
daire-i cehil: cehalet, yanl›fl

de¤erlendirme dairesi.
daire-i fünun: fen bilgileri da-
iresi.
dinar: alt›n para.
dirhem: gümüfl para.
do¤ru ifltiha: ac›kma sonucu
yemek iste¤i.
e¤er: flayet.

elem: ac›, ›zt›rap, s›k›nt›.
fünun-u ekvan: fizik, kimya
biyoloji gibi kâinattaki müs-
pet ilimler.
geda: köle.
ger: e¤er.
güvâh: bilen, flahit olan.
hakikî : gerçek.



BÖYLE ZAMANDA TEREFFÜHTE ‹ZN-‹ fiER’Î
B‹Z‹ MUHTAR BIRAKMAZ

Lezaiz ça¤›rd›kça, “Sanki yedim” demeli. “Sanki ye-
dim” düstur eden, bir mescidi yemedi. (HAfi‹YE)

Eskide ekser ‹slâm filcümle aç de¤ildi. Tenauma ihti-
yar bir derece var idi.

fiimdi ise ekseri açl›¤a düfltü kald›. Telezzüze ihtiyar
izn-i fler’î kalmad›.

Sevad-› azam, hem ekseriyet-i masumun maifleti basit-
tir. Tegaddi besatetiyle onlara tâbi olmak,

Bin kere müreccaht›r, ekalliyet-i müsrife, ya bir k›s›m
sefihe tegaddide tereffüh noktas›nda benzemek.

• • •
ZAMAN OLUR K‹, ADEM-‹ N‹MET, N‹METT‹R

Haf›za bir nimettir. Fakat ahlâks›z bir adamda, musi-
bet zaman›nda, nisyan ona racihtir.

Nisyan da bir nimettir. Yaln›z her günün âlâm›n› çek-
tirir, müterakim olmufl âlâm› unutturur.

• • •
HER MUS‹BETTE B‹R C‹HET-‹ N‹MET VAR

Ey musibetzede! Musibetin içinde bir nimet münderiç-
tir; dikkat et de, onu gör. Nas›l her fleyde vard›r,

Bir derece-i hararet; her musibette vard›r bir derece-i
nimet. Daha büyü¤ü düflün küçükteki nimetin,

adem-i nimet: nimetin yoklu¤u.
ahlâks›z: görgüsüz, kural tan›-
maz.
âlâm: elemler, ac›lar.
basit: sade.
besatet: sadelik, basitlik.
bina etmek: üzerine ev yapmak,
bir fley infla etmek.
cihet-i nimet: nimet yönü.
derece-i hararet: s›cakl›¤›n dere-
celeri.
derece-i nimet: nimet mertebe-
leri.
düstur: ilke, prensip.
ekalliyet-i müsrif: israfç› az›nl›k.
ekser: pek çok, ço¤unluk.
ekseriyet-i masum: günahs›z, al-
dat›lmam›fl ço¤unluk.
filcümle: genellikle, ço¤unlukla.
haf›za: insan›n her fleyi muhafaza
etti¤i beyindeki bilgi deposu.
hafliye: dipnot.
heves: nefsin arzusu.
ihtiyar: seçme, tercih, irade.
‹slâm: Müslümanlar.
izn-i fler’î: dinin izni.
lezaiz: lezzetler, zevk verecek ifl-
ler.
maiflet: geçim.
mescit: namaz k›l›nan küçük me-
kân, cami.
muhtar: kendi iradesine, kendi
hâline b›rakmak.
musibet: s›k›nt›, felâket.

musibetzede: s›k›nt›ya u¤ra-
yan.
münderiç: içinde saklanm›fl.
müreccah: tercih edilen, üs-
tün tutulan.
müterakim: birikmifl.
nimet: insan› mutlu eden her
fley.

nisyan: unutkanl›k.
racih: tercih edilen.
sefih: mal›n de¤erini bilme-
yen ak›ls›z.
sevad-› azam: Müslümanla-
r›n ekseriyeti, ço¤unluk.
tâbi olmak: uymak, peflinden
gitmek.

tegaddi: g›da alma, yeme iç-
me.
telezzüz: zevk ve lezzet pe-
flinde koflma.
tenaum: nimetlerden çokluk-
la faydalanma.
tereffüh: bolluk içinde refah-
la yaflama.
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HAfi‹YE: ‹stanbul’da Sankiyedim nam›nda bir mescit var. “Sanki yedim”
diyen adam, hevesinden kurtard›¤› paralarla bina etmifl.



Dereceyi görerek, Allah’a çok flükür et. Yoksa is-
ti’zamla ürkersen, “Of, of!” ile üflersen, o da aksine fli-
fler.

fiifler de dehfletlenir. E¤er merak da etsen, bir iken iki-
leflir. Kalpte olan misali, döner hakikat olur.

Hakikatten ders al›r, sonra döner, bafll›yor, kalbini to-
katl›yor.

• • •
BÜYÜK GÖRÜNME, KÜÇÜLÜRSÜN

Ey enesi çifteli, kafas› da kibirli! fiu mizan› bilmeli: Her
adam için elbet cemiyet-i beflerde, içtimaî binada,

Görmek görünmek için, flu mertebe denilen bir pen-
ceresi var. Ger pencere kamet-i k›ymetinden yüksekse,
tekebbürle tetavül edecek,

Uzanacak. Ger pencere, kamet-i himmetinden alçak-
sa, tevazuyla takavvüs edecek, e¤ilecek.

Kâmillerde, büyüklük mikyas›d›r küçüklük; nak›slarda,
küçüklük mizan›d›r büyüklük.

• • •
HASLETLER‹N YERLER‹ DE⁄‹fiSE, MAH‹YETLER‹ DE⁄‹fi‹R

Bir haslet; yer ayr› sima bir. Kâh dev, kâh melek, kâh
salih, kâh talih. Misali flunlard›r:

Zay›f›n kaviye karfl› izzet-i nefsi say›lan bir s›fat, ger
olursa kavide, tekebbür ve gururdur.

Kavinin bir zay›fa karfl› da tevazuu say›lan bir s›fat›,
ger olursa zay›fta, tezellül ve riyad›r.

Bir ulülemir, makam›nda olursa ciddiyeti, vakard›r,
mahviyeti zillettir.
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kamet-i k›ymet: de¤er derecesi,
uzunluk.
kâmil: olgun, fazilet ve kemal sa-
hibi.
kavi: güçlü.
kibir: kendisini büyük gösterip
baflkas›n› küçük görmek.
mahiyet: nitelik, özellik.
makam: mevki, mertebe.
merak: derin düflünceye kap›l-
mak.
mertebe: derece.
mikyas: ölçü.
misal: temsili, küçük hakikati.
mizan: de¤erlendirme ölçüsü, öl-
çü.
nak›s: noksanl›k, kendini eksik ve
de¤ersiz görmek.
riya: gösterifl.
salih: hay›rl›, iyi.
sima: görünüfl.
s›fat: özellik, belirgin özellik.
flükür: minnet duygusu ile teflek-
kür etme.
takavvüs: bükülme, e¤ilme.
talih: flerli, kötü.
tekebbür: kendini be¤enmifllik.
tevazu: alçak gönüllülük, herke-
se de¤er verme özelli¤i.
tezellül: alçalma.
ulülemir: idareci.
ürkmek: sak›nmak, çekinmek.
vakar: makam›n gere¤ini yap-
mak.
zay›f: güçsüz.

aksine: tersine.
cemiyet-i befler: toplum.
ciddiyet: yerinde ve zama-
n›nda davran›fl.
dehflet: büyümek, ürkütme.
ene: benlik, ego.
enesi çifteli: çok enaniyetli,
bencillik ve benlik duygusu

geliflmifl.
ger: e¤er.
gurur: kendisiyle övünme.
hakikat: gerçek hüviyeti, ma-
hiyeti.
haslet: huy, karakter.
içtimaî bina: sosyal hayat bi-
nas›.

isti’zam: büyütme, fliflirme.
izzet-i nefis: vakar, fleref ve
haysiyeti koruma duygusu.
kâh: bazen.
kalbi tokatlamak: kalbe s›-
k›nt› vermek.
kalp: insan›n manevî ve duy-
gusal merkezi.



Hanesinde bulunsa, mahviyeti tevazu, ciddiyeti kibir-
dir.

Mütekellim-i vahde olsa e¤er bir zatta, müsamaha ha-
miyet, fedakârl›k bir haslet, bir amel-i salihtir.

Mütekellim-i maalgayr olsa e¤er o zatta, müsamaha
h›yanet, fedakârl›k bir s›fat, bir amel-i talihtir.

Tertib-i mebadide tevekkül, tembelliktir. Terettüb-ü ne-
tice noktas›ndaki tefviz, tevekkül-ü fler’îdir.

Semere-i sa’yine, k›smetine r›za ise, memduh bir ka-
naattir, meyl-i sa’ye kuvvettir.

Mevcut mala iktifa, mergup kanaat de¤il, belki dûn-
himmetliktir. Misaller daha çoktur.

Kur’ân mutlak zikreder salihat ve takvay›. ‹pham›nda
remzeder makamat›n tesiri. ‹caz› bir tafsildir; sükûtu ge-
nifl sözdür.

• • •

“
1ƒo∏r©nj t≥nërdnG” B‹ZZAT, HEM AKIBET MURATTIR

Ey arkadafl! Bir zaman bir sail dedi: “Madem ƒo∏r©nj t≥nërdnG
hakt›r. Neden kâfir Müslime, kuvvet hakka galiptir?”

Dedim: Dört noktaya bak; bu müflkül de hallolur. Bi-
rinci nokta fludur: Her hakk›n her vesilesi hak olmas› lâ-
z›m de¤ildir.

Öyle de, her bat›l›n her vesilesi bat›l olmas› yine lâz›m
de¤ildir. Neticesi flu ç›kar: Hak olan bir vesile, bat›l vesi-
leye galiptir.

ak›bet: sonuç, netice.
amel-i salih: hay›rl›, faydal› dav-
ran›fl.
bat›l: gerçek d›fl›, yanl›fl.
dûnhimmetlik: gayretsizlik.
fedakârl›k: de¤erli fleyleri göz-
den ç›karma.
galip: üstün gelme.
hak: gerçek, hakikat, do¤ru olan
fley.
hallolma: çare olma.
hamiyet: kutsal de¤erleri koru-
ma gayreti.
hane: ev.
icaz: veciz, az öz anlaml› ifade.
iktifa: yetinme.
ipham: üstü kapal› b›rakma.
kâfir : Allah’› inkâr eden.
kanaat: gönül toklu¤u.
kibir: kendini be¤enmifllik.
kuvvet: güç.
k›smet: kendine ayr›lan hisse.
lâz›m: gerekli.
mahviyet: kendine de¤er verme-
me.
makamat: makamlar, durumlar.
memduh: be¤enilen.
mergup: aranan, be¤enilen.
meyl-i sa’y: çal›flma arzusu.
mutlak: s›n›rs›z
müsamaha: hoflgörü.
Müslim: Allah’a inanan, hükmü-
ne teslim olan.
müflkül: zorluk.
mütekellim-i vahde: kendi flahs›
nam›na konuflan (1. tekil flah›s,
yani “ben”).
mütekellim-i maalgayr: baflka-
lar› ad›na konuflan (1. ço¤ul flah›s,
yani “biz”).
netice: sonuç.
remiz: iflaret.
r›za: memnuniyet.
sail: soru soran.
salihat: Allah’›n emretti¤i hay›rl›
ameller
semere-i sa’y: çal›flman›n sonu-
cu.
sükût: sessiz kalma.
s›fat: vas›f, özellik.
tafsil: teferruatl›, genifl izah.
takva: Allah korkusu.
tefviz: iflleri Allah’a b›rakma.
terettüb-ü netice: sonuç alma.

tertib-i mebadi: ön çal›flma,
ön flart.
tevekkül: Allah’a güvenme.
tevekkül-ü fler’î: dinin istedi-

¤i tevekkül.
vesile: sebep, vas›ta.
yüce: galip, yenilgi kabul et-
mez.

zat: flah›s, ferdin kendisi.
zikretmek: hat›rlamak, an-
mak.
zillet: düflüklük, de¤ersizlik.

1. Hak yücedir. (Bu ifade, Buharî’de yer alan bir hadiste “‹slâm yücedir. Ondan yüce hiçbir fley

yoktur” (Buharî, Cenaiz: 79.) fleklinde yer al›r.)
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Dolay›s›yla, bir hak bir bat›la ma¤lûptur. Muvakkaten,
bilvas›ta olmufltur. Yoksa bizzat, hem daima de¤ildir.

Lâkin ak›betülak›be, her dem yine hakk›nd›r. Kuvvetin
bir hakk› var, bir s›rr-› hilkati var. ‹kinci nokta fludur:

Her Müslimin her vasf› Müslim olmak vacip iken, ha-
ricen her dem vaki, sabit de¤ildir.

Öyle de, her kâfirin her vasf› kâfir olmak, küfründen
nefl’et etmek yine lâz›m de¤ildir.

Her fas›k›n her vasf› fas›k olmak, f›sk›ndan nefl’et et-
mek, öyle de, her dem sabit de¤ildir.

Demek bir kâfirin Müslim olan bir vasf›, Müslimdeki
lâmeflru vasf›na galip olur. Bilvas›ta, o kâfir dahi ona ga-
liptir.

Hem, dünyada hayat›n hakk› flamil ve âmmd›r. O rah-
met-i ammenin bir cilve-i manidar, onun bir s›rr-› hikme-
ti var; küfür mâni de¤ildir.

Üçüncü nokta fludur: O Zat-› Zülcelâl’in iki vasf-› ke-
malden iki fler’î tecelli, vasf-› iradeden gelen meflietle
takdirdir.

O da fler-i tekvinî. Vasf-› kelâmdan gelen fleriat-› mefl-
hure. Teflriî evamire karfl› itaat, isyan

Nas›l olur; öyle de, tekvinî evamire itaat ve isyan olur.
Birincisi galiben dâr-› uhrada görür

Mücazat›, sevab›; ikincisi a¤leben dâr-› dünyada çeker
mükâfat ve ikab›. Meselâ, nas›l sabr›n mükâfat› zaferdir,
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küfür: inkâr, dini ve prensiplerini
kabul etmeme.
lâkin: ama, fakat.
lâmeflru: do¤ru olmayan, dinin
kabul etmedi¤i.
lâz›m: gerekli.
ma¤lûp: yenilgiye u¤ram›fl.
mâni: engel.
mefliet: dileme, bir fleyin olmas›-
n› isteme.
muvakkat: geçici.
mücazat: cezalar.
mükâfat: ödül.
Müslim: Müslüman, Allah’›n
emirlerine teslim olan.
nefl’et: kaynaklanma, do¤ma.
rahmet-i amme: her fleyi kapla-
yan Allah’›n rahmeti.
sabit: oluflmufl, geçerli.
sevap: mükâfat, ödül gerektiren
davran›fl.
s›rr-› hikmet: hikmet s›rr›, fayda
ve amaca uygun olmas›.
s›rr-› hilkat: yarat›l›fl s›rr›.
flamil: kapsaml›.
fler-i tekvinî: tabiat kanunlar›.
fleriat-› meflhure: bilinen fleriat
olan Kur’ân ve din.
takdir: plan, program, kader.
tecelli: ortaya ç›kmak.
tekvinî: tabiata ait.
teflri: dinî kurallar, dinden kay-
naklanan kurallar.
vacip: gerekli, f›k›hta yap›lmas›
farza yak›n olan ibadet ve emir-
ler.
vaki: meydana gelen, olan.
vasf-› irade: dileme, isteme s›fat›.
vasf-› kelâm: Allah’›n kelâm, ko-
nuflma s›fat›.
vasf-› kemal: mükemmel özellik-
ler.
vas›f: özellik.
zat-› Zülcelâl: sonsuz haflmet ve
büyüklük sahibi olan Allah.

a¤leben: genellikle.
ak›betülak›be: en sonunda,
ahirette.
âmm: genel, umumî.
bilvas›ta: vas›tal›, dolayl› ola-
rak.
cilve-i manidar: anlaml› gö-
rüntü.

daima: devaml›.
dâr-› dünya: yaflad›¤›m›z
dünya evi.
dâr-› uhra: ahiret memleketi.
dem: an, vakit.
ehak: en do¤ru, en gerçek.
evamir: emirler, buyruklar.
galiba: ço¤unlukla.

haricen: d›fl dünyada, top-
lumda.
ikap: ceza.
iki fler’î: iki fleriat, iki kanun.
isyan: itaatsizlik etme, buy-
ruklara uymama.
itaat: uyma, uygulama.
kâfir : inkârc›.



Ataletin mücazat› sefalet; öyle de, sa’yin sevab› olur
servet. Sebatta da galebedir mükâfat. Zehirin ikab› bir
maraz, panzehirin sevab› bir s›hhattir.

Bazen iki fleriat evamiri bir fleyde beraber müçtemidir;
her birine bir cihet. Demek tekvinî emre itaat ki, bir hak-
t›r.

‹taat galip olur o emrin isyan›na ki, bir tavr-› bat›ld›r.
Bir bat›la vesile olmufl olursa bir hak, vaktaki galip olsa

Bir bat›la ki, olmufl o da vesile-i hak. Bilvas›ta bir hak-
k›n bir bat›la ma¤lûptur. Fakat bizzat de¤ildir.

Demek, 
1 ƒo∏r©nj t≥nërdnG bizzat demektir. Hem ak›bet mu-

ratt›r; kayd-› haysiyet maksuttur. Dördüncü nokta fludur:

Bir hak bilkuvve kalm›fl. Yahut kuvvetsiz kalm›fl. Ya
mahlûttur, hem mahflufl. Ona da bir inkiflaf, ya bir taze
kuvvet vermek lâz›m gelmifltir.

Mühezzep ve müzehhep yapmak için muvakkat, bat›l
ona musallat. Tâ ki sebîke-i hak ne miktar lüzum vard›r,

Tâ mahz ve halis ç›ks›n mebadide, dünyada bat›l etse
galebe, fakat kazanmaz harbi. “Ak›betülmüttakîn” ona
vurur bir darbe;

‹flte, bat›l ma¤lûptur. ƒo∏r©nj t≥nërdnG s›rr› onu çarpar ikaba;

iflte hak da galiptir.

• • •

ak›bet: sonuçta.
ak›betülmüttakîn: “sonuçta Al-
lah’tan korkanlar kurtulurlar” ger-
çe¤i.
atalet: tembellik.
bat›l: yanl›fl fikir ve düflünceler.
bilkuvve: potansiyel güç olarak.
bilvas›ta: vas›tal›.
bizzat: kendisi.
cihet: yön.
darbe: yumruk, öldürücü vurufl.
evamir: emirler, 
galebe: üstün gelme, bask›n.
galip: üstün.
halis: hiçbir fley kat›lmam›fl, saf.
harp: savafl.
ikap: ceza.
inkiflaf: geliflme.
kayd-› haysiyet: flerefini koruma
s›n›r›.
ma¤lûp: yenilgi.
mahlût: kar›fl›k.
mahflufl: kararm›fl.
mahz: tam, bizzat, saf.
maksut: istenen.
maraz: hastal›k.
mebadi: bafllang›ç.
miktar: ölçü.
musallat: sataflan.
muvakkat: geçici.
mücazat: cezalar.
müçtemi: toplanm›fl.
mühezzep: terbiye edilmifl,
mükâfat: ödül.
müzehhep: yald›zlanm›fl, süslen-
mifl.
panzehir: ilâç.
sa’y : çal›flma.
sebat: kararl›l›k.
sebîke-i hak: hakk›n topland›¤›
külçe.

sefalet: periflanl›k, yoksulluk.
servet: zenginlik.
sevap: mükâfat, ödül.
s›hhat: sa¤laml›k, hiçbir has-

tal›¤› olmama.
s›r: gizli hikmet ve faydalar.
fleriat: din.
tavr-› bat›l: yanl›fl tav›r.

tekvinî: tabiata ait.
vakta: ne zaman ki.
vesile-i hak: hak ve do¤ruya
sebep olan.

1. Hak yücedir. (Bu ifade, Buharî’de yer alan bir hadiste “‹slâm yücedir. Ondan yüce hiçbir fley
yoktur” (Buharî, Cenaiz: 79.) fleklinde yer al›r.)
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B‹R KISIM DESAT‹R-‹ ‹ÇT‹MA‹YE

‹çtimaî hey’ette düsturlar› istersen: Müsavats›z adalet,
önce adalet de¤il. Temasülse, tezad›n mühim bir sebebi-
dir.

Tenasüpse, tesanüdün esas›. S›gar-› nefistir tekebbü-
rün menba›. Zaaf-› kalptir gururun madeni. Olmufl acz,
muhalefet menflei. Meraksa, ilme hocad›r.

‹htiyaçt›r terakkinin üstad›. S›k›nt›d›r muallime-i sefa-
hat. Demek sefahatin menba› s›k›nt› olmufl. S›k›nt›ysa,
madeni yeisle suizand›r.

Dalâlet fikrîdir; zulümat kalbîdir; israf cesedîdir.

• • •

KADINLAR YUVALARINDAN ÇIKIP BEfiER‹ YOLDAN
ÇIKARMIfi; YUVALARINA DÖNMEL‹

oA=É°nùuædG nπsLnônJ GkPpG päÉ°nSnƒn¡rdÉpH oA=Én¡nØt°ùdG  o∫ÉnLuôdG nåsfnÉnJ GnPpG
(HAfi‹YE) 1päÉnMÉnbnƒrdÉpH oäGnõp°TÉsædG

Mim’siz medeniyet, taife-i nisây› yuvalardan uçurmufl,
hürmetleri de k›rm›fl, mebzul meta› yapm›fl. fier-i ‹slâm
onlar›

Rahmeten davet eder eski yuvalar›na. Hürmetleri ora-
da; rahatlar› evlerde, hayat-› ailede. Temizlik ziynetleri;
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hürmet: sayg›.
hürmeti k›rmak: sayg›y› k›rmak.
içtimaî: toplumu ilgilendiren.
israf: gereksiz harcama.
kalbî: kalbe ait.
k›s›m: tak›m, bölüm.
maden: kaynak.
mahcup: utangaç.
mahkeme: hüküm verilen yer.
mahkûm: tutuklu.
mahkûmiyet: tutuklanma, hapse
at›lma.
mebzul meta: ortal›k mal›.
menfle’: kaynak.
merak: ö¤renme arzusu.
mim’siz medeniyet: alçakl›k.
muallime-i sefahat: zevk ve e¤-
lence ö¤retmeni.
muhalefet: z›t ve ayk›r› davran›fl,
her fleye karfl› ç›kma.
müellif: yazan, telif eden.
müsavat: eflitlik.
rahmeten: ac›ma ve koruma.
sebep: vas›ta.
sefahat: zevk ve e¤lence peflinde
koflma.
suizan: baflkalar› hakk›nda kötü
niyet tafl›ma.
s›gar-› nefis: kiflinin basitli¤i, kü-
çüklü¤ü.
s›k›nt›: ne yapaca¤›n› bilememe,
flaflk›nl›k.
fler-i ‹slâm: ‹slâm dini.
taife-i nisâ: kad›nlar, kad›nlar s›-
n›f›.
tekebbür: büyüklenme, baflkala-
r›n› küçük görme.
temasül: birbirinin benzeri olma.
tenasüp: uyum, uygunluk.
terakki: geliflme, ileri gitme.
tesanüt: dayan›flma.
tezat: z›ddiyet.
üstat: maharetli ö¤retmen.
yeis: ümitsizlik.
yuvadan uçurmak: evlerinden
d›flar› atmak.
zaaf-› kalp: kalbin iman ve mari-
fet yönünden zay›fl›¤›.
ziynet: süs, güzellik eflyas›.
zulümat: kalbin bulan›kl›¤›, ka-
ranl›k, kalp kat›l›¤›.

acz: âcizlik, zay›fl›k.
adalet: herkese hakk›yla mu-
amele etmek.
befler: insan.

cesedi: bedene ait.
dalâlet : yanl›fl düflünceler.
davet: ça¤›rma.
desatir-i içtimaiye: toplum

ve hayatla ilgili prensipler.
düstur: prensip.
gurur: kendini be¤enmifllik.
hafliye: dipnot.

1. Sefih erkekler, hevesatlar›yla kad›nlafl›rsa, o zaman aç›k saç›k kad›nlar da hayâs›zl›kla er-
kekleflirler. (Üstad›m›z›n Arapça bir ifadesi)

HAfi‹YE: Tesettür Risalesinin esas›d›r. Yirmi sene sonra müellifinin mah-
kûmiyetine sebep gösteren bir mahkeme, kendini ve hâkimlerini ebedî
mahkûm ve mahcup eylemifl.



Haflmetleri hüsnühulk, lütuf ve cemali ismet, hüsnüke-
mali flefkat, e¤lencesi evlâd›. Bunca esbab-› ifsat, demir
sebat karar›

Lâz›md›r, tâ dayans›n. Bir meclis-i ihvanda, güzel kar›
girdikçe, riya ile rekabet, haset ile hodgâml›k depretir
damarlar›.

Yatm›fl olan hevesat birden bire uyan›r. Taife-i nisâda
serbestî inkiflaf›, sebep olmufl beflerde ahlâk-› seyyienin
birden bire inkiflaf›.

fiu medenî beflerin h›rç›nlaflm›fl ruhunda, flu suretler
denilen küçük cenazelerin, mütebessim meyyitlerin rolle-
ri pek azîmdir; Hem müthifltir tesiri. (HAfi‹YE)

Memnu heykel, suretler, ya zulm-ü mütehaccir, ya mü-
tecessit riya, ya müncemit hevestir, ya t›ls›md›r; celp
eder, o habis ervahlar›.

• • •

TASARRUF-U KUDRET‹N VÜS’AT‹, VESA‹T VE MU‹NLER‹
REDDEDER

O Kadîr-i Zülcelâl, tasarruf-u kudreti, tevessü-ü tesiri
noktas›nda oluyor flemsimiz zerremisal.

Nev-i vahitte olan tasarruf-u azîmi mesafesi vâsidir. ‹ki
zerre beyninde cazibeyi ele al,

ahlâk-› seyyie: kötü huylar.
alçakl›k: düflkünlük, basitlik.
azîm: büyük.
befler: insan, insanl›k
beyn: aras›nda.
bîçare: çaresiz, ne yapaca¤›n›, ne-
reye gidece¤ini flafl›rm›fl.
birdenbire: aniden.
cazibe: çekim gücü.
celp etmek: kendine çekmek.
dehflet: ürkütücü.
demir sebat : demir gibi sa¤lam
olmak.
depretmek: oynatmak, k›m›ldat-
mak.
esbab-› ifsat: bozguncu komite-
ler, sebepler.
evlât: çocuklar.
habis ervahlar: kötülükten ve
günahlardan hofllanan ruhlar.
haset: k›skançl›k.
hafliye: dipnot.
haflmet: görkem, heybet.
hevesat: nefsin kötü arzular›.
heykel: tafltan yap›lan resimler,
flekiller.
hissiyat-› ulviye: yüce duygular.
hodgâml›k: bencillik.
hüsnühulk: güzel ahlâk.
hüsnükemal: olgunlu¤unun gü-
zel olmas›.
h›rç›nlaflm›fl: dünyaya, mala ve
maddeye sald›ran.
inkiflaf: aç›lma, aç›¤a ç›kma.
ismet: günahs›zl›k, her çeflit ku-
surdan uzakl›k.
Kadîr-i Zülcelâl: büyüklük sahibi
her fleye gücü yeten Allah.
kar›: kad›n.
lâz›m: gerekli.
lütf-u cemal: güzellik, hoflluk.
meclis-i ihvan: kardefller meclisi.
medenî: flehirli, bilgili ve kültürlü.
memnu: dinin yasaklad›¤›.
meyyit: ölü, kâ¤›ttaki resim.
meyyite: kâ¤›tta hareketsiz ka-
d›n resmi.
muinler: yard›mc›lar.
müncemit heves: hevesine esir
kad›nlar›n donmufl suretleri.
müfltehiyâne: flehvetle, arzu ve
istekle.
mütebessim: gülen.
mütecessim riya: meflhur riya-
kârlar›n tafllaflm›fl riyalar›.
müthifl: korkunç, dehfletli.
nazar: bak›fl.
nefis: insan›n bedensel yönü.
nefsanî nazar: nefsin hofluna gi-
den bak›fl.
nev-i vahit: tek bir tür.
rahmet: korunmaya muhtaç.
reddetmek: kabul etmeme.
rekabet: birbirini rakip görme,
yar›flma.
riya: gösterifl.
rol: tak›nd›¤› tav›r.
sebep: vas›ta, araç.

serbestî inkiflaf›: hürriyetle-
rin geliflimi.
suret: flekil, resim; kad›n re-
simleri.
flefkat: çocuklara olan karfl›-
l›ks›z sevgi ve merhamet.
flems: günefl.
taife-i nisâ: kad›nlar s›n›f›.
tasarruf-u azîm: büyük tesir

ve tasarruf.
tasarruf-u kudret: Allah’›n
sonsuz kudreti.
tasvir: suret, resim.
tesir: etki.
tevessü-ü tesir: tesir sahas›-
n›n geniflli¤i.
t›ls›m: insan› büyü gibi etkile-
yen fley, büyü.

vâsi: genifl.

vesait: araçlar, vas›talar.

vüs’at: genifllik, her yeri kap-
lamas›.

zerre misal: atom gibi.

zerre: atom.

zulm-ü mütehaccir: zalimin
tafllaflm›fl zulmü.
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HAfi‹YE: Nas›l meyyite bir kar›ya nefsanî nazarla bakmak nefsin dehflet-
le alçakl›¤›n› gösterir; öyle de, rahmete muhtaç bir bîçare meyyitenin gü-
zel tasvirine müfltehiyâne bir nazarla bakmak, ruhun hissiyat-› ulviyesini
söndürür.



Git de, tâ fiemsüflflümus ve Kehkeflan beynindeki ca-
zibenin yan›nda koy. Yükü bir kar tanesi bir melek, flem-
si ele alm›fl bir flemsmisal

Mele¤in yan›na gelir. ‹¤ne kadar bir bal›¤›, balina bal›-
¤› da yan yana b›rak. O Kadîr-i Ezelî-i Zülcelâl

Tecelli-i vâsii, asgardan tâ ekbere itkan-› mükemmeli
birden tasavvura al. Cazibe ve nevamis, vesail-i pürsey-
yal

Gibi örfî emirler, tecelli-i kudrete, tasarruf-u hikmete
birer isim olmas›; odur yaln›z meal.

Baflka meali olmaz. Beraber de bir düflün; bileceksin
bizzarure ki, esbab-› hakikî vesait-i zîmisal,

Muinler, hem flerikler birer emr-i bat›ld›r, birer hayal-i
muhal, o kudret nazar›nda. Hayat vücuda kemal,

Makam› büyük, mühimdir. Buna binaen derim: Küre-
miz, âlemimiz neden mutî, musahhar olmas›n, hayvan-
misal?

O Sultan-› Ezel’in bu tarz hayvan tuyuru kesretle mün-
teflirdir flu meydan-› fezada, muhteflem ve pürcemal.

Bostan-› hilkatinde salm›fl da döndürüyor. Onlardaki
na¤amat, bunlardaki harekât, tesbihatt›r o akval,

‹badettir o ahval, Kadim-i Lemyezel’e, Hakîm-i Lâye-
zal’e. Küremiz hayvana pek benziyor; âsâr-› hayat, gös-
teriyor. E¤er yumurta kadar küçülse, bilfarz-› muhal.

Mini mini bir hayvan olmas› pek muhtemel. Yuvarlak
bir huveyne, küre kadar büyüse, o da böyle olmas› pek
karip bir ihtimal.
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organizma, en küçük canl›.
ibadet: Allah’›n r›zas›na uygun fi-
iller, ifller.
ihtimal: olabilir.
isim olma: Allah’›n ifline anlafl›l-
mas› için bir isim tak›lmas›.
itkan-› mükemmel: son derece
sa¤laml›k, mükemmellik.
Kadim-i Lemyezel: varl›¤›n›n
bafllang›c› ve sonu olmayan Al-
lah.
Kadîr-i Ezelî-i Zülcelâl: bafl› sonu
olmayan azamet sahibi, her fleye
kadir Allah.
karip: yak›n.
Kehkeflan: Samanyolu galaksisi.
kemal: olgunluk, mükemmellik.
kesret: çokluk.
kudret nazar›nda: Allah’›n kud-
retine göre.
küre: dünya, küre-i arz.
makam: mevki, mertebe.
meal: tercüme, aç›klama, tabiat
kanunlar›n›n anlam›.
melek: nuranî varl›klar.
meydan-› feza: uzay bofllu¤u.
muhtemel: olabilirlik.
muhteflem: haflmetli, hayret ve-
rici.
muinler: yard›mc›lar.
musahhar: emrinde.
mutî: itaat eden.
münteflir: yayg›n.
na¤amat: güzel sesler, na¤meler.
nevamis: Allah’›n iradesinin te-
cellisi olan tabiat kanunlar›.
örfî emirler: herkesin kabul et-
mifl oldu¤u tabiatta geçerli tabiat
kanunlar›.
pürcemal: güzelliklerle dolu.
Sultan-› Ezel: bafllang›c› ve sonu
olmayan padiflah.
flemsmisal melek: günefle ben-
zer, her yerde ifl görebilen melek.
flemsüflflümus: günefller günefli.
flerikler: ortaklar.
tane: bir tek.
tasarruf-u hikmet: fayda ve
amaç gözetilerek yap›lan icraat.
tasavvur: düflünme, hayal etme.
tecelli-i kudret: Allah’›n kudreti-
nin her yerde görünmesi.
tecelli-i vâsi’: genifl, her yeri kap-
layan tecelli ve zuhur.
tesbihat: Allah’a yap›lan övgüler.
tuyur: kufllar.
vesail-i pürseyyal: her yere ya-
y›lm›fl olan sebepler, vas›talar.
vesait-i zîmisal: sadece görüntü-
den ibaret olan vas›talar, sebep-
ler.

ahval: hâller.
akval: sözler.
âlem: dünya.
âsâr-› hayat: hayat belirtileri.
asgar: en küçük.
bilfarz-› muhal: varsay›m,
imkâns›z› mümkün sayarsak.
binaen: buna dayanarak.
bizzarure: mecburen, zorun-

lu olarak, ister istemez.
bostan-› hilkat: yarat›l›fl bah-
çesi.
cazibe: çekme, çekim gücü.
ekber: en büyük.
emr-i bat›l: as›ls›z ifller, ger-
çek d›fl› emirler.
esbab-› hakikî: gerçek se-
bepler.

Hakîm-i Lâyezal: varl›¤›na ni-
hayet olmayan her ifli hik-
metle yapan Allah.
harekât: hareketler.
hayal-i muhal: imkâns›z ha-
yal.
hayvan-misal: canl›ya ben-
zer.
huveyne: hayvanc›k, mikro



Âlemimiz insan kadar küçülse, y›ld›zlar zerreler sureti-
ne dönerse, bir zîfluur hayvana dönmesi caiz olur; ak›l da
bulur mecal.

Demek âlem erkânlar›yla birer âbid-i müsebbih, birer
mutî musahhar Hâl›k-› Lemyezel’e, Kadîr-i Lâyezal’e.

Kemmen büyük olmas›, keyfen büyük olmas› her va-
kit lâz›m gelmez. Zira, daha cezaletlidir saat-i hardalmi-
sal,

Bir saatten ki, timsali Ayasofî kadard›r. Bir sine¤in hil-
kati hayretfezad›r filden. O mahlûk-u bîfasal,

Ger kalem-i kudretle bir cüz-ü fert üstüne esîrin ceva-
hir-i ferdiyle yaz›lsa, bir Kur’ân ki, s›gar-› sahife nispeti,
bir kibr-i sanatmeal.

Sahife-i semada y›ld›zlarla yaz›lan bir Kur’ân-› Ke-
rîm’e, cezaletle müsavi. Nakkafl-› Ezelînin sanat› her ta-
rafta pürcemal ve pürkemal.

Her tarafta böyledir. Derece-i kemalde kalemdeki itti-
hat, tevhidi ilân eder bu kelâm-› pürmeal; iyi bir dikkate
al.

• • •

MELÂ‹KE B‹R ÜMMETT‹R; fiER‹AT-I FITR‹YE ‹LE MEMURDUR

fieriat-› ‹lâhî ikidir. Hem iki s›fattan gelmifl iki insan
muhatap, hem de mükellef olmufl. S›fat-› iradeden gelen
fler-i tekvinî.

‹nsan-› ekber olan âlemin ahvalini, hem de harekât›n›,
ki ihtiyarî de¤il, tanzim eden fler’dir. O mefliet-i Rabbanî,

Yanl›fl bir ›st›lahla “tabiat” da denilir. S›fat-› kelâm›n-
dan gelen fleriat ise, âlem-i asgar olan insan›n ef’alini,

âbid-i müsebbih: Allah’› tan›yan
ve onu övgü ile zikreden kul.
ahval: hâller, tav›rlar, davran›fllar.
âlem: evren, kâinat.
âlem-i asgar: en küçük âlem, en
küçük dünya.
caiz: dinen günah› olmayan, helâl
olan.
cevahir-i fert: atom, maddenin
en küçük yap› tafl›.
cezalet: ifadenin ak›c› ve kula¤a
hofl gelmesi.
cezaletli: ak›c› ve güzel ifade.
cüz-ü fert: atom, maddenin en
küçük parças›.
derece-i kemal: olgunluk, mü-
kemmellik derecesi.
ef’al: fiiller, davran›fllar, hareket-
ler.
erkân: temel unsurlar.
esîr: atomun içini ve kâinat› dol-
duran, atomlar›n tarlas› olan
madde.
ger: e¤er, flayet.
Hâl›k-› Lemyezel: ezelî ve ebedî
yarat›c› Allah.
harekât: hareketler, fiiller.
hayretfeza: hayret verici.
hilkat: yarat›l›fl.
ihtiyarî: iste¤e ba¤l›.
ilân: duyuru.
insan-› ekber: en büyük insan.
›st›lah: kavram, kelimeye yükle-
nen özel anlam.
ittihat: birleflmek.
Kadîr-i Lâyezal: gücüne kudreti-
ne bafl ve son olmayan Allah.
kalem-i kudret: kudret kalemi.
kelâm-› pürmeal: pek anlaml›
kelime.
kemmen: say›ca, nicelik bak›-
m›ndan.
keyfen: k›ymet ve nitelikçe de-
¤erli olan.
kibr-i sanatmeal: sanat ve mana
bak›m›ndan büyüklük.
lâz›m: gerekli.
mahlûk-u bîfasal: kocaman ya-
rat›k.
mecal: güç, takat.
melâike: melekler, nurdan yara-
t›lm›fl varl›klar.
memur: görevli.
mefliet-i Rabbanî: Allah’›n dile-
mesi, istemesi.
muhatap: kendisine hitap edilen,
konuflulan kifli.
musahhar: boyun e¤en, emrine
amade.
mutî: itaat eden.
mükellef: bir sorumluluk alt›na
giren, yükümlü kifli.
müsavi: denk.
Nakkafl-› Ezelî: ezelden ebede en
mükemmel nak›fl ustas› olan Al-
lah.
nispet: oran.
pürcemal: güzellik dolu.

pürkemal: en mükemmelli¤i
yakalam›fl olan.
saat-i hardal-misal: hardal
tohumu küçüklü¤ünde saat.
sahife-i sema: gökyüzü say-
fas›.
suret: flekil.
s›fat: özellik.
s›fât-› irade: Allah’›n bir fleyi
dileme, isteme özelli¤i.
s›fat-› kelâm: Allah’›n konufl-
ma s›fat›.

s›gar-› sahife: küçük sayfa.
fler’: fleriat, kanun, dini ve
fennî kanunlar›n hepsine ve-
rilen isim.
fler’i tekvinî: kâinattaki var-
l›klar›n tâbi oldu¤u tabiat ka-
nunlar›.
fleriat: din, kanun ve Allah’›n
koydu¤u kurallar.
fleriat-› f›trî: Allah’›n yaratt›¤›
varl›klara koydu¤u tabiat ka-
nunlar›.

fleriat-› ‹lâhî: Allah’›n kanun-
lar›.
tanzim: düzenleme.
tevhit: Allah’›n birli¤i inanc›.
timsal: görüntü.
ümmet: millet, ayn› inanc›
paylaflanlar.
vakit: zaman.
zerre: atom.
zira: çünkü.
zîfluur: ak›ll›, bilinçli, fluur sa-
hibi.
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Ki ihtiyarî olmufl, tanzim eden fler'dir. ‹ki fler' bir yerde
bazen eder içtima. Melâike-i ‹lâhî, bir ümmet-i azîme,
hem bir cünd-ü Sübhanî,

Birinci fler’e olmufl hamele-i mümtesil, amele-i mü-
messil. Hem onlardan bir k›sm› ibad-› müsebbihtir; bir
k›sm› da müsta¤rak, arfl›n mukarrebîni.

• • •

MADDE R‹KKAT PEYDA ETT‹KÇE
HAYAT fi‹DDET PEYDA EDER

Hayat as›l, esast›r; madde ona tâbidir, hem de onunla
kaimdir. Bir hurdebinî huveyn havâss-› hamsesiyle insa-
n›n havâss›n›

Muvazene edersen görürsün: ‹nsan ondan ne derece
büyükse, havâss› o derece onunkinden afla¤›. O huvey-
ne iflitir kardeflinin sesini,

Hem de görür r›zk›n›. Ger insan kadar büyüse, havâs-
s› hayretfeza, hayat› flulefeflan, rü’yeti de berkâsâ bir
nur-u asumanî.

‹nsan, bir kitle-i mevattan bir zîhayat de¤ildir. Belki de
milyarlarla zîhayat hüceyrat›ndan mürekkep ve zîhayat
bir hücre-i insanî.

z¢=ù'j{ oInQƒo°S Én¡«pa rânÑpàoc z¢=ù'j{ pInQƒo°ünc n¿Én°ùrfp’rG s¿pG
1 nÚ/≤pdÉn◊rG oøn°ùrMnG *G n∑nQÉnÑnàna

• • •
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si.
ibad-› müsebbih: Allah’› tesbih
eden, ifllerini öven kullar.
içtima: toplanm›fl olma.
ihtiyarî: iste¤e ba¤l›.
kaim: ayakta duran, var olmaya
devam eden.
kitle-i mevat: ölü, cans›z y›¤›nlar.
melâike-i ‹lâhî: Allah’›n melekle-
ri.
mukarrebîn: Allah’a manen ya-
k›n melekler.
muvazene: karfl›laflt›rma.
mürekkep: terkip edilmifl, birlefl-
mifl.
müsta¤rak: içinde bo¤ulmufl,
kendinden geçmifl.
nur-u asumanî: göklerin nuru.
rikkat peyda etmek: incelmek,
maddeden ruha do¤ru gitmek.
rü’yet: görme.
r›z›k: yiyecek, insan›n faydaland›-
¤› her fley.
fler’: din, dinî kanun; tabiata ko-
nulan kanun.
fler’î: dinî, dinin emri olan kural-
lar.
fliddet: kuvvet, tesir.
flulefeflan: ›fl›k saçan.
tâbi: uyan, itaat eden.
tanzim: düzenleme.
ümmet-i azîme: büyük millet,
büyük topluluklar.
zîhayat: canl›.

amele-i mümessil: kanunu
temsil ederek yapmaya çal›-
flan.
arfl: Allah’›n isim ve s›fatlar›-
n›n ilk tecelligâh› olan varl›k.
berkâsâ: flimflek gibi.
cünd-ü Sübhanî: Allah’›n as-

kerleri.
ger: e¤er.
hamele-i mümtesil: emri
üzerine al›p yapmaya çal›flan.
havas: duygular.
havass-› hamse: befl duyu.
hayat: canl›l›k.

hayretfeza: flafl›rt›c›, hayret
verici.
hurdebinî: mikroskobik.
huveyn: mikroorganizma.
huveyne: mikroorganizma.
hüceyrat: hücreler.
hücre-i insanî: insan›n hücre-

1. fiüphesiz insan, içerisinde Yâsin Suresi yaz›lm›fl “Yâsin” kelimesine benzer. “Yarat›c›l›k mer-
tebelerinin en güzelinde olan Allah’›n flan› ne yücedir. (Mü’minun Suresi: 14.)”



MADD‹YYUNLUK B‹R TAUN-U MANEVÎD‹R

Maddiyyunluk bir taun-u manevî; beflere de tutturdu
flu, müthifl bir s›tmay›. (HAfi‹YE) Hem de ani çarpt›rd› bir
gazab-› ‹lâhî. Telkin, hem de taklit,

Tenkide kabiliyet-i tevessüü nispeten, o taun da ediyor
tevessü’ ve intiflar. Telkini fenden alm›fl, medeniyetten
taklit.

Hürriyet, tenkit vermifl; gururundan dalâlet ç›km›fl.

• • •

VÜCUTTA ATALET YOK; ‹fiS‹Z ADAM,
VÜCUTTA ADEM HESABINA ‹fiLER

En bedbaht, s›k›nt›l›, muztarip, iflsiz olan adamd›r. Zi-
ra ki atalet, vücut içinde adem, hayat içinde mevttir.

Sa’y ise, vücudun hayat›, hem hayat›n yakazas›d›r el-
bet.

• • •

R‹BA ‹SLÂMA ZARAR-I MUTLAKTIR

Riba atalet verir, flevk-i sa’yi söndürür. Riban›n kap›la-
r›, hem de onun kaplar› olan bu bankalar›n her

Dem nef’i ise, beflerin en fena k›sm›nad›r. Onlar da
gâvurlard›r. Gâvurlardaki nef’i, en fena k›sm›nad›r; onlar
da zâlimler. Her

adem: yokluk, hareketsizlik.
anî: birden bire.
atalet: tembellik, hareketsizlik.
bedbaht: tâli’siz, baht› kötü; ak›l-
s›z.
befler: insanl›k.
dalâlet: yanl›fl fikir ve kanaate
kap›lma.
dem: an, vakit, zaman.
fen: tabiat ilimleri.
fenâ: kötü.
gâvur: imans›z, dinsiz.
gazab-› ‹lâhî: Allah’›n öfkesi.
gurur: kendini övme.
harb-i umumî : genel savafl, bi-
rinci dünya savafl›.
hafliye: dipnot.
hayat: canl›l›k.
hesab›na: ad›na, nam›na.
hürriyet: özgürlük.
intiflar: yay›lma.
kabiliyet-i tevessü: geniflleme,
yay›lma kabiliyeti.
maddiyyunluk: maddecilik.
medeniyet: flehir kültürü.
mevt: ölüm.
muztarip: s›k›nt›l›.
müthifl: dehfletli, flafl›rt›c›.
nef’i: fayda.

nispeten: k›yasla, oranla.
riba: faiz.
sa’y : çal›flma.
s›tma: titreme hastal›¤›.
flevk-i sa’y: çal›flma iste¤i,
gayreti.
taklit: baflkas›na benzemeye
çal›flma.

taun: bulafl›c› olan ve kitle
ölümüne neden olan veba
hastal›¤›.
taun-u manevî: manevî taun
hastal›¤›.
telkin: fikir verme, ak›l ver-
me.
tenkit: elefltiri, iyiyi kötüden

ay›rmak amac› ile elefltirmek.
tevessü’: geniflleme.
vücut: varl›k.
yakaza: uyan›kl›k.
zalim: insanlar›n hakk›n› yi-
yen, haks›zl›k yapan.
zarar-› mutlak: kesin zarar.
zira: çünkü.
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HAfi‹YE: Eski Harb-i Umumiye iflaret eder.



Dem zalimlerdeki nef’i en fena k›sm›nad›r. Onlar da
sefihlerdir. Âlem-i ‹slâma bir zarar-› mutlakt›r. Mutlak be-
fler her

Dem refah› nazar-› fler’îde yoktur. Zira harbî bir gâvur
hürmetsiz, ismetsizdir; demi hederdir. Her

De………m.

• • •

KUR’ÂN, KEND‹ KEND‹N‹ H‹MAYE ED‹P HÂK‹M‹YET‹N‹
‹DAME EDER (HAfi‹YE)

Bir zat› gördüm ki yeis ile müptelâ, bedbinlikle hasta
idi. Dedi: “Ulema azald›; kemiyet keyfiyeti. Korkar›z, di-
nimiz sönecek de bir zaman.”

Dedim: Nas›l kâinat söndürülmezse, iman-› ‹slâmî de
sönemez. Öyle de, zeminin yüzünde çak›lm›fl mismarlar
hükmünde her an

Olan ‹slâmî fleair, dinî minarat, ‹lâhî maâbid, fler’î ma-
âlim itfa olmazsa, ‹slâmiyet parlayacak anbean.

Her bir mabet bir muallim olmufl, tab’›yla tabâyie ders
verir. Her maâlim dahi birer üstat olmufltur; onun lisan-›
hâli eder telkin-i dinî; hatas›z, hem bînisyan.

Her bir fleair bir hoca-i dânâd›r; ruh-u ‹slâm› daim en-
zara ders veriyor. Mürur-u a’sar ile sebeb-i istimrar-› za-
man;
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idame : devam ettirme.
ihbar-› gaybî: gelecekten ve gizli
s›rlardan haber verme.
‹lâhî maâbid: ibadethane olan
camiler, mescitler.
iman-› ‹slâmî: ‹slâm inanc›.
‹slâmî fleair: ‹slâm› temsil eden
semboller.
ismetsiz: masum olmayan.
itfa: sönme.
kâinat: evren, yarat›lan her fley.
kemiyet: say› çoklu¤u.
keyfiyet: kalite, de¤er.
lisan-› hâli: hâl dili.
maâlim: dine ve imana ait mese-
leler, bilgiler.
mabet: ibadet edilen yer.
mismar: çivi.
muallim : ö¤retmen.
mutlak: kesin, sadece.
müptelâ: ba¤›ml›, bir al›flkanl›¤a
tutkun.
mürur-u asar: as›rlar›n geçmesi.
nazar-› fler’î: dinin gözünde.
nevi: çeflit.
refah: bolluk, bereket, geçim ra-
hatl›¤›.
ruh-u ‹slâm: ‹slâm›n ruhu.
sebeb-i istimrar-› zaman: zama-
n›n süreklili¤i sebebiyle.
sefih: ak›ls›z, müsrif, yasak zevk
ve e¤lencelere düflkün olan.
fleair: ‹slâmî semboller.
fler’î maâlim: dini kitaplar ve me-
seleleri içine alan kitaplar.
tab’: karakter, yarat›l›fltan gelen
özellikler.
tabâyi: mizaçlar ve kabiliyetler.
telkin-i din: dinin hakikatlerini
anlatma.
ulema: bilginler.
üstat: sahas›nda otoriter, ihtisas
sahibi ö¤retmen.
yeis: ümitsizlik.
zarar-› mutlak: kesin zarar.
zat: flahs›n kendisi.
zemin yüzü: yer yüzü.
zira: çünkü.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm dünyas›.
anbean: sürekli, devaml›.
bedbinlik: karamsarl›k.
bereket: az bir fleyle çok fay-
da sa¤lamak.
befler: insan.
bînisyan: unutmadan, unut-
turmadan.

daim: devaml›.
dem: an, vakit, zaman.
dinî minarat: cami minarele-
ri.
enzar: bak›fllar.
gâvur: imans›z, dinsiz.
hâkimiyet: egemenlik.
harbî: düflman, savaflan.

hafliye: dip not.
heder: faydas›z, bofl yere..
her dem: her zaman.
himaye: koruma.
hoca-i dânâ: bilgin, mahir ö¤-
retmen.
hürmetsiz: insan haklar›na
sayg›s›z.

HAfi‹YE: 35 sene evvel yaz›lan bu makam, bu sene yaz›lm›fl tarz›n› gös-
teriyor. Demek Ramazan bereketiyle yazd›r›lm›fl bir nevi ihbar-› gaybîdir.



Güya tecessüm etmifl, envar-› ‹slâmiyet, fleairi içinde.
Güya tasallüp etmifl, zülâl-i ‹slâmiyet, maâbidi içinde. Bi-
rer sütun-u iman.

Güya tecessüt etmifl, ahkâm-› ‹slâmiyet, maâlimi için-
de. Güya tahaccür etmifl, erkân-› ‹slâmiyet, avalimi için-
de. Birer sütun-u elmas; onunla murtab›tt›r zemin ile
asuman.

Lâsiyyema, bu Kur’ân-› Hatib-i Mu’cizbeyan, daima
tekrar eder bir hutbe-i ezelî. Aktâr-› ‹slâmîde kalmam›fl
hiç de bir köy, hem dahi hiç bir mekân.

Nutkunu dinlemesin, talimi iflitmesin. 
1 n¿ƒo£paÉnënd o¬nd ÉsfpG

s›rr› ile, haf›zl›kt›r pek de büyük bir rütbe. Tilâvet ise, iba-
det-i insücân.

Onun içinde talim, hem müsellemat› tezkir. Tekerrür-ü
zamanla nazariyat kalbolur müsellemata, hem döner be-
dihiyata. ‹stemez daha beyan.

Zaruriyat-› dinî, nazariyattan ç›k›p zaruriyat olmufltur.
Tezkir ise kâfidir, ihtar ise vâfidir. fiâfidir her dem
Kur’ân,

‹htara, hem tezkire. fiu intibah-› ‹slâm, hem içtimaî ya-
kaza her birine veriyor, umuma ait olan delâil ve hem
mizan.

Madem içtimaî hayat ‹slâmda bafllam›flt›r; her birinin
iman› kendine mahsus olan delile münhas›ran de¤il,
müstenit vicdan.

Belki cemaatin kalbinde gayrimahdut esbaba dahi
eder istinat. Hatta cây-› dikkattir: Bir mezheb-i zay›f›,
mürur ettikçe zaman,

ahkâm-› ‹slâmiyet: ‹slâm dinine
ait hükümler.
aktâr-› ‹slâmî: ‹slâm dünyas›n›
dört bir taraf›.
asuman: gök yüzü.
avalim: âlemler, dünyalar.
bedihiyat : delil ve ispata gerek
kalmadan herkesçe kabul edilen
gerçekler.
beyan: ifade etme.
cây-› dikkat: dikkate, üzerinde
durmaya de¤er.
delâil: deliller.
delil: bir fleyi ispata yarayan bel-
ge.
envar-› ‹slâmiyet: ‹slâmiyet nu-
ru.
erkân-› ‹slâmiyet: ‹slâm›n temel
meseleleri.
esbap: sebepler.
gayr-i mahdut: s›n›rs›z.
güya: sanki.
haf›z: koruyan.
hatib-i mu’cizbeyan: ifadesi
mu’cize olan ve devaml› okuna-
rak insanlara hitap eden Kur’ân.
hutbe-i ezelî: Allah’›n ezelde
okudu¤u, ebede kadar hitap
eden hutbe.
içtimaî hayat: toplum hayat›.
içtimaî yakza: toplumsal uyan›k-
l›l›k.
ihtar: fliddetle hat›rlatma, 
ins-ü can: insanlar ve cinler.
intibah-› ‹slâm: ‹slâmiyetin uyan-
mas›.
istinat: dayanma.
kâfi: yeterli.
lâsiyyema: bilhassa, özellikle.
maâbid: ibadethaneler.
maâlim: dinin akait ve ibadete
ait meseleleri.
mekân: mesken, ikametgâh.
mezheb-i zay›f: zay›f bir görüfl,
müntesibi az olan bir düflünce
ekolü.
mizan: ölçü, denge.
murtab›t: ba¤l›, ba¤lanm›fl.
münhas›r: bir fleye has olan.
mürur: zaman›n geçmesi.
müsellemat: do¤rulu¤u ve kesin-
li¤i herkesçe kabul edilen esaslar.
müstenit: dayanan.
nazariyat: teoriler ve görüfller.
nutuk: bir toplulu¤a yap›lan ko-
nuflma.
rütbe: birine meziyetinden dolay›
verilen paye, ünvan.
sütun-u elmas: elmas direk.
sütun-u iman: iman dire¤i.
s›r: gizem.
flâfi: faydal›, hastal›¤› giderici, te-
davi edici.
fleair: ‹slâmî semboller.
tahaccür: tafllaflma.
talim: ö¤retim, e¤itim.

tasallüp: sertleflmifl.
tecessüm: maddî yap›ya bü-
rünmüfl, cisimleflmifl.
tecessüt: ceset flekline gir-
mifl.
tekerrür-ü zaman: zaman›n
tekrarlanmas›.

tezkir: anma, hat›rlama, ha-
t›rlatma.
tilâvet: okuma.
umum: genel.
vâfi: yeterli.
vicdan: insan›n hakk› kabul
etme duygusu.

zaruriyat: olmazsa olmaz ke-
sin hükümler.
zaruriyat-› dinî: dinin temel
kurallar›.
zemin: yer.
zülâl-i ‹slâmiyet: ‹slâmiyetin
saf, temiz suyu.

1. Onu koruyucu olan da Biziz. (Hicr Suresi: 9.)

1190 | SÖZLERLEMAAT



‹ptali müflkül olur. Nerede kald› ki ‹slâm, vahiy ile f›t-
rat gibi iki metin esasa hem istinat etmifltir, hem bu ka-
dar a’sarda nafizâne hükümran.

Rasih esaslar›yla, bâhir eserleriyle kürenin yar›s›yla il-
tiham peyda etmifl, bir ruh-u f›trî olmufl. Nas›l küsufa gi-
rer? Küsuftan ç›km›fl el’an.

Fakat, maatteessüf, baz› zevzek kefere, safsatal›
adamlar flu kasr-› âlînin metin esaslar›na iliflir, buldukça
imkân.

Onlar› deprettirir. Esaslara iliflilmez, onlarla oynan›l-
maz. Sussun flimdi dinsizlik; iflâs etti o teres. Bestir tec-
rübe-i küfran ve yalan.

Bu âlem-i ‹slâm›n âlem-i küfre karfl› en ileri karakol, flu
dârülfünun idi. Lâkayt ve gafletlikle hasm-› tabiat-y›lan,

Gedi¤i açt› cephenin arkas›nda, dinsizlik hücum etti,
millet epey sars›ld›. En ileri karakol, ‹slâmiyet ruhuyla te-
nevvür etmifl cinan,

En mütesallip olmal›, en müteyakk›z olmal›; yahut o
dar olmamal›, ‹slâm› aldatmamal›. ‹man›n yeri kalptir; di-
ma¤ ise oluyor ma’kes-i nur-u iman.

Bazen da mücahittir, bazen süpürgecidir. Dima¤da
vesveseler, hem pek çok ihtimaller kalp içine girmese,
sars›lmaz iman, vicdan.

Yoksa baz›lar›n zann›nca iman dima¤da olsa, ruh-u
iman olan hakkalyakîne ihtimalât-› kesire olur birer
hasm-› bîaman.
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hükümran: hükmeden.
ihtimal: olas›l›k, olabilirlik.
ihtimalât-› kesire: pek çok ihti-
maller.
iltiham: kaynaflma, iç içe girme.
iman: inanç.
imkân: olabilirlik.
iptal: ortadan kald›rmak.
istinat: dayanma.
kalp: insan›n manevî yönü.
kasr-› âlî: yüce, büyük saray.
küfran: nankörlük.
küre: yer, dünya.
küsuf: perdelenme, kararma, tu-
tulma.
lâkayt: ilgisiz, duyars›z.
maatteessüf: üzülerek ifade et-
me.
makes-i nur-u iman: iman nuru-
nun yans›d›¤› yer.
metin: sa¤lam.
mücahit: cihad eden, mücahede
eden.
müflkül: zor.
mütesallip: dayan›kl›, sa¤lamlafl-
t›r›lm›fl.
müteyakk›z: uyan›k.
nafizâne: hükmü her yere geçer-
li olan.
rasih: sa¤lam.
ruh-u f›trî: yarat›l›fltan gelen ruh.
ruh-u iman: iman›n ruhu, iman›n
hakikati.
safsata: saçma, hayalî sözler ve
fikirler.
tenevvür: ayd›nlatma, nurland›r-
ma.
teres: deyyus, flerefsiz.
vahiy: Allah’›n peygamberlere hi-
tab›.
vesvese: kuruntu.
vicdan: hakk› kabul duygusu.
zan: töhmet, yanl›fl düflünceye
kap›lma.
zevzek: geveze, rastgele konufl-
may› seven.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm dünyas›.
âlem-i küfür: küfür, inkârc›lar
dünyas›.
âsâr: eserler.
bâhir: aflikâr, apaç›k.
baz›lar: birkaç kifli.
bes: yeter.
cephe: savaflmak için karfl›ya
geçip yer açma.
cinan: kalpler, canlar; Cennet-

ler, bahçeler.
dâr: hane, ev, mekân.
dârülfünun: üniversite.
deprettirme: sarsma, hare-
ket ettirme.
dima¤: beyin, ak›l.
el’an: flimdi,
esas: temel prensip, gerekli
kural.
esaslar: prensipler.

f›trat: yarat›l›fl.
gaflet: dalg›nl›k, umursamaz-
l›k.
hakkalyakîn: hakikatine ere-
rek, yaflayarak görme.
hasm-› bîaman: insafs›z düfl-
man.
hasm-› tabiaty›lan: y›lan ta-
biat›ndaki düflman.
hücum: sald›r›.



Kalp ile vicdan, mahall-i iman. Hads ile ilham, delil-i
iman. Bir hiss-i sadis, tarik-› iman. Fikir ile dima¤, bek-
çi-yi iman.

• • •

TAL‹M-‹ NAZAR‹YATTAN Z‹YADE TEZK‹R-‹ MÜSELLEMATA
‹HT‹YAÇ VAR

Zaruriyat-› dinî, müsellemat-› fler’î, kulûplarda hâs›ld›r,
ihtar ile huzuru, tezkir ile fluuru.

Matlûp da hâs›l olur. ‹bare-i Arabî (HAfi‹YE) daha ulvî edi-
yor tezkiri, hem ihtar›.

Onun için Cuma’da hutbe-i Arabiye, zaruriyat› ihtar,
müsellemat› tezkir, maalkifaye olur onun tarz-› tezkiri.

Nazariyat› talim onda maksut de¤ildir. Hem ‹slâm›n
vahdanî simas›nda flu Arabî ibare bir nakfl-› Vahdettir;
kabul etmez teksiri.

• • •

HAD‹S DER AYETE: “SANA YET‹fiMEK MUHAL”

Hadis ile ayeti muvazene edersen, bilbedahe görür-
sün: Beflerin en beli¤i, vahyin de mübelli¤i, o dahi bali¤
olmaz

Belâgat-i ayete. O da ona benzemez. Demek ki, li-
san-› Ahmedîden gelen her bir kelâm her dem onun ola-
maz.

• • •

Arabî ibare: Arapça metin.
ayet: Allah’›n sözü.
bali¤ : ulaflan.
bekçi-i iman: iman›n koruyucu-
su.
belâgat-i ayet: ayetin mükem-
mel, düzgün, kusursuz, az kelime
ile çok anlamlar› ifade etmesi.
beli¤: maksad›n› az, öz ve güzel-
ce ifade etme.
befler: insan.
bilbedahe: apaç›k.
Cuma: kutsal gün.
delil-i iman: iman›n delili.
dima¤: beyin, ak›l.
hadis: Peygamberimize ait olan
söz.
hâdise: olay.
hads: sezgi.
hakkalyakîn: hakikatine vâk›f ol-
ma, 
hasm-› bîaman: insafs›z düflman.
hâs›l: meydana gelme.
hafliye: dip not.
hissetme: duyma, alg›lama.
hiss-i sadis: alt›nc› his.
Hutbe-i Arabî: Arapça hitabe.
huzur: insan›n kendini Allah’›n
huzurunda bilmesi ve hissetmesi.
ibare-i Arabî: Arapça ifade, me-
tin.
ihtar: hat›rlatma.
ihtimalât-› kesire: pek çok ihti-
maller.
ilham: Allah’›n kalplere gizli hat›r-
latmas›.
kalp: insan›n manevî yönü.
kelâm: kelime, cümle, söz.
kulûp: kalpler.
lisan-› Ahmedî: Peygamberimi-
zin dili, ifadesi.
maalkifaye: yeterli olmakla be-
raber.
maksut: kastedilen, istenen.
matlûp: istenilen.
muhal: imkâns›z, aklen mümkün
olmayan fley.
mukabele: karfl›l›k verme.
muvazene: karfl›laflt›rma, k›yas-
lama.
mübelli¤ : tebli¤ görevini yapan.
müsellemat: dinin herkesçe ka-
bul edilen farzlar›.
müsellemat-› fler’î: dinin herkes-
çe kabul edilmifl olan kesin esas-
lar›.
nakfl-› vahdet: birli¤i gösteren
nak›fl, birlik nakfl›.
nazariyat: do¤rulu¤u ispat edil-
memifl teoriler, görüfller.
ruh-u iman: iman›n ruhu, hakika-
ti.
fluur: bilinç, ak›l, idrak.

talim: ö¤retme, e¤itme.
talim-i nazariyat: teorik bil-
gileri ö¤renme.
tarik-i iman: iman›n yolu.
tarz-› tezkir: hat›rlatma flekli. 
teksir: ço¤altma.
tezkir: anma, hat›rlad›¤›n› ifa-
de etme hat›rlatma.

tezkir-i müsellemat: kesinli-
¤i herkesçe kabul edilen ger-
çekleri hat›rlatma.
ulvî : yüce, kutsal.
vahdanî sima: birlik içindeki
sima, görünüfl.
vahiy: Allah’›n peygamberleri
ile konuflmas› ve ferman›.

vicdan: hakikati kabul eden
duygu.
zaruriyat: dince yap›lmas›
farz olan ameller.
zaruriyat-› dinî: dinin yap›l-
mas›n› zorunlu k›ld›¤› kesin
hükümler.
ziyade: daha çok.
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HAfi‹YE: On sene sonra gelen bir hâdiseyi hissetmifl, mukabeleye çal›fl-
m›fl.



‹CAZ ‹LE BEYAN ‹’CAZ-I KUR’ÂN

Bir zaman rüyada gördüm ki, A¤r› Da¤› alt›nday›m.
Birden o da¤ patlad›, da¤ gibi tafllar› âleme da¤›tt›, sars-
t› cihan›.

Füc’eten bir adam yan›mda peyda oldu. Dedi ki: “‹caz
ile beyan et, icmal ile icaz et bildi¤in enva-› i’caz-›
Kur’ân’›.”

Daha rüyada iken tabirini düflündüm. Dedim, flurada-
ki infilâk, beflerde bir ink›lâba misal. ‹nk›lâpta ise elbet
hüda-i Furkanî,

Her tarafta yükselip hem de hâkim olacak. ‹’caz›n›n
beyan› zaman› da gelecek. O saile cevaben dedim:
“‹’caz-› Kur’ânî, yedi menabi-i külliyeden tecelli, hem ye-
di anas›rdan terekküp eder.

Bir inc i  menba: Lâfz›n fesahatinden selâset-i lisan›,
nazm›n cezaletinden, mana belâgatinden, mefhumlar›n
bedaatinden, mazmunlar›n beraatinden, üslûplar›n gara-
betinden birden tevellüt eden barika-i beyan›,

Onlarla oldu mümteziç, mizac-› i’caz›nda acip bir
nakfl-› beyan, garip bir sanat-› lisan›. Tekrar› hiçbir za-
man usand›rmaz insan›.

‹ k inc i  unsur ise, umur-u kevniyede gaybî olan esa-
sat, ‹lâhî hakaikten gaybî olan esrardan, gaybî-i asuma-
nî.

Mazide kaybolan gaybî olan umurdan, müstakbelde
müstetir kalm›fl olan ahvalden birden tazammun eden
bir ilmülguyup h›zan›.
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garabet: hayret verici ifade.
garip: güzel.
gaybî esasat: görmedi¤imiz
âlemlere ve ahirete ait esaslar.
gaybî esrar: insanlarca meçhul
olan s›rlara, inceliklere ait mese-
leler.
gaybî umur: bilinmeyen, gayp
âlemine ait ifller.
gaybî-i asumanî: gökyüzünün bi-
linmeyen yönleri.
hâkim: her fleyi hükmü alt›na
alan.
hüda-i Furkanî: Hakk› bat›ldan
ay›ran Kur’ân’›n insanl›¤a göster-
di¤i do¤ru yol.
i’caz: benzerini yapmada insanl›-
¤›n âciz oluflu.
i’caz-› Kur’ân: Kur’ân’›n mu’cize
olan ve insanl›¤›n anlamakta ve
ifadede âciz kald›¤› ifadeleri.
icaz: az, öz, çok anlaml› veciz ifa-
de.
icmal: özet, k›sa ifade.
‹lâhî hakaik: Allah’›n isim ve s›-
fatlar›na, ifllerine ve icraatlar›na
ait hususlar.
ilmülguyup h›zan: gayp ilminin
hazinesi.
infilâk: fliddetli patlama.
ink›lâp: de¤iflim, dönüflüm. 
lâf›z: ifade, kelime.
mana: anlam.
mazi: geçmifl zaman.
mazmun: kavram.
mefhum: sözün ifade etti¤i an-
lam.
menba: kaynak.
menba-› külliye: büyük ve genifl
kaynaklar.
mizac-› i’caz: mu’cize olan yap›s›.
mümteziç: birleflik.
müstakbel: gelecek zaman.
müstetir: gizli, perdeli.
nakfl-› beyan: ifadenin nak›fl gibi
düzgün ve hofl flekli.
naz›m: dizilifl, tertip, vezin.
peyda olma: ortaya ç›kmak.
sail: soran.
sanat-› lisan: konuflma sanat›.
selâset-i lisan: dilin aç›k ve anla-
fl›l›r olmas›.
tabir: yorumlama. 
tazammun: içine alma, kapsama.
tecelli: yans›ma.
terekküp: bir araya gelme, bir-
leflme.
tevellüt: do¤ma, meydana gel-
me.
umur-u kevniye: kâinatla ilgili ifl-
ler.
unsur: esaslar, kökler, kaynaklar.
üslûp: ifade tarz›.

acip: hofl, garip, hayrete dü-
flürücü.
ahval: hâller, durumlar.
âlem: dünya, kâinat.
anas›r: genifl temel kaynak-
lar, unsurlar.
bârika-i beyan: aç›k, parlak
ifade.

bedaat: orijinal, benzersiz ifa-
de.
belâgat: yerine göre kusur-
suz ifade.
beraat: üstünlük.
befler: insan.
beyan: aç›klamak, ifade et-
mek.

cezalet: ak›c› ifade.
cihan: tüm dünya.
enva-› i’caz-› Kur’ân:
Kur’ân’›n mu’cize olan yönle-
ri.
fesahat: do¤ru ve düzgün
söyleyifl, aç›k ve güzel ifade.
füc’eten: aniden, birden bire.



Âlimü’l-Guyûb lisan›, flahadet âlemiyle konufluyor er-
kân›, rumuz ile beyan›, hedef nev-i insanî, i’caz›n bir
lem’a-i nuranî.

Üçüncü menba ise, befl cihetle harika bir camiiyet
vard›r: Lâfz›nda, manas›nda, ahkâmda, hem ilminde,
makas›d›n mizan›.

Lâfz› tazammun eder pek vâsi ihtimalât, hem vücuh-u
kesire ki, her biri nazar-› belâgatte müstahsen, Arabiye-
ce sahih, s›rr-› teflriî lây›k görüyor an›.

Manas›nda, meflarib-i evliya, ezvak-› arifîni, mezahib-i
salikîn, turuk-u mütekellimîn, menahic-i hükema, o
i’caz-› beyan›

Birden ihata etmifl, hem de tazammun etmifl delâletin-
de vüs’at, manas›nda genifllik. Bu pencere ile baksan,
görürsün, ne genifltir meydan›.

Ahkâmdaki istiap; flu harika fleriat ondan olmufl istin-
bat, saadet-i dâreynin bütün desatirini, bütün esbab-›
emni.

‹çtimaî hayat›n bütün revab›t›n›, vesail-i terbiye, haka-
ik-› ahvali birden tazammun etmifl onun tarz-› beyan›.

‹lmindeki isti¤rak: hem ulûm-u kevniye, hem ulûm-u
‹lâhî, onda meratib-i delâlât, rumuz ile iflarat, sureler sur-
lar›nda cem etmifltir cinan›.

Makas›d ve gayatta, muvazenet, ›tt›rat, f›trat desatiri-
ne mutabakat, ittihat, tamam müraat etmifl, h›fz eylemifl
mizan›.

ahkâm: hükümler.
ahkâmda istiap: dini hükümleri
içine alma.
Âlimü’l-Guyûb lisan›: bilinme-
yen ve görünmeyen âlemleri bi-
len Allah’›n dili, ifadesi, sözleri.
an›: onu.
beyan: anlat›m, aç›klama, ifade
etme.
camiiyet: genifllik, her fleyi kap-
samas›.
cem’ etme: toplama.
cihet: yön.
cinan: Cennetler, gönüller.
delâlet: söz ile mana aras›ndaki
münasebet.
desatir: prensipler, kurallar.
erkân: esaslar, temel hususlar.
esbab-› emn: emniyet ve güven
veren sebepler.
ezvak-› arifîn: Allah’› bilenlerin
zevklerine uygun.
f›trat: yarat›l›fla uygun.
gayat: gayeler, hedefler.
hakaik-› ahval: hâllerin gerçek
yönleri.
harika fleriat: dünya ve ahiret ifl-
lerini düzenlemede hayret verici
kurallar.
harika: mükemmel.
h›fzeyleme: ezberleme, koruma.
›tt›rat: düzenli ve dengeli olma.
i’caz: mu’cizeli.
i’caz-› beyan: mu’cizevî ifadeler.
içtimaî hayat: toplumsal yaflay›fl.
ihata: kapsama, kuflatma.
ihtimalât: pek çok ihtimaller.
ilim: bilgi, bilim.
isti¤rak: derinine dalma.
istinbat: ayet ve hadislerden hü-
küm ç›karma ifli.
iflarat: alâmetler, iflaretler.
ittihat: birlik, beraberlik. 
lâf›z: söz, kelime.
lem’a-i nuranî: nurlu par›lt›.
makas›d: amaçlar, kastedilen hu-
suslar.
mana: anlam.
menahic-i hükema: ‹slâm filozof-
lar›n›n metotlar›.
menba: kaynak.
meratib-i delâlât: delillerin, kay-
naklar›n dereceleri, mertebeleri.
meflarib-i evliya: velîlerin hizmet
ve ibadet flekli.
mezahib-i salikîn: hak yolda gi-
denlerin Allah r›zas›na ulaflt›ran
yollar›.
mizan: ölçü, denge; ölçülü ifade-
ler.
mutabakat: uygunluk.
muvazenet: dengelilik, dengele-
me.
müraat: uyma, gözetme.
müstahsen: herkesçe be¤enilen
ve övülen, güzel.
nazar-› belâgat: edebiyat ve be-
lâgat ilmine göre.

nev-i insan: insan türü.
revab›t: insan› ve toplumu
birbirine ba¤layan ba¤lar, 
rumuz: iflaret, iflaretler..
saadet-i dâreyn: dünya ahi-
ret mutlulu¤u.
sahih: do¤ru, düzgün, Arapça
dil bilgisi kurallar›na uygun.
sureler suru: Kur’ân sureleri-
nin içinde.

s›rr-› teflriî: dinî kurallar›n,
emir ve yasaklar›n hikmetleri,
s›rlar›.
flahadet âlemi: görünen
âlem, dünya.
tarz-› beyan: ifade flekli.
tazammun: içine alma, kap-
sama.
turuk-u mütekellimîn: ke-
lâm, ‹slâm felsefesi bilginleri-

nin takip etti¤i usulleri.
ulûm-u ‹lâhî: ‹lâhiyat ilimleri.
ulûm-u kevniye: kâinat› in-
celeyen fennî bilimler.
vâsi: genifl.
vesail-i terbiye: insanl›¤› ter-
biye eden araçlar, vas›talar.
vücuh-u kesire: pek çok
yönler.
vüs’at: genifllik.
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‹flte lâfz›n ihatas›nda, manan›n vüs’atinde, hükmün is-
tiab›nda, ilmin isti¤rak›nda, muvazene-i gayatta cami-
iyet-i pürflan›!

Dördüncü unsur ise, her asr›n derece-i fehmine,
edebî rütbesine, hem her as›rdaki tabakata, derece-i isti-
dat, rütbe-i kabiliyet nispetinde ediyor bir ifaza-i nuranî.

Her asra, her as›rdaki her tabakaya kap›s› küflade. Gü-
ya her demde, her yerde taze nazil oluyor o kelâm-› Rah-
manî.

‹htiyarland›kça zaman, Kur’ân da gençlefliyor. Rumu-
zu hem tavazzuh eder, tabiat ve esbab›n perdesini de y›r-
tar o hitab-› Yezdanî.

Nur-u tevhidi, her dem her ayetten f›flk›r›r. fiahadet
perdesini gayp üstünde kald›r›r. Ulviyet-i hitab›, dikkate
davet eder o nazar-› insan›,

Ki, o lisan-› gaypt›r; flahadet âlemiyle bizzat odur ko-
nuflur. fiu unsurdan bu ç›kar: Harika tazeli¤i bir ihata-i
ummanî.

Te’nis-i ezhan için akl-› beflere karfl› ‹lâhî tenezzülât.
Tenzilin üslûbunda tenevvüü, munisli¤idir mahbub-u in-
sücân›.

Befl inc i  menba ise, nakil ve hikâyat›nda, ihbar-› sa-
d›kada, esasî noktalardan haz›r müflahit gibi bir üslûb-u
bedî-i pürmaani

Naklederek, befleri onunla ikaz eder. Menkulât› flunlar-
d›r: ‹hbar-› evvelîni, ahval-i ahirîni, esrar-› Cehennem ve
Cinan›,
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ihata-i ummanî: deniz gibi genifl
olarak her yeri kuflatmas›.
ihbar-› evvelîn: öncekilerin ha-
berleri.
ihbar-› sad›ka: do¤ru haberler.
ikaz: uyarma.
ilmin isti¤rak›: ilmin derinli¤ine
dalmas›,
Kelâm-› Rahmanî: merhametli
olan Allah taraf›ndan rahmet için
gelen mukaddes sözler.
küflade: aç›k.
lâfz›n ihatas›: kelimelerin kap-
samlar›n›n çok genifl olmas›.
lisan-› gayp: görmedi¤imiz ulvî
âlemlerin dili. 
mahbub-u ins ü cân: insanlar›n
ve cinlerin sevgilisi.
manan›n vüs’ati: anlamlar›n çok
geniflli¤i.
menba: kaynak.
menkulât: nakletti¤i, ifade etti¤i
fleyler.
munislik: insan›n al›flk›n oldu¤u
flekilde.
muvazene-i gayat: amaçlar›n ve
hedeflerin dengeli ve ölçülü ol-
mas›.
müflahit: flahit olan, gören.
nakil: ulaflt›rma, birbirine bilgi
verme.
nazar-› insan: insan›n gözünde,
insan›n dikkatli bak›fl›na sunma.
nazil olma: yeniden insanl›¤›n ih-
tiyac›na göre semadan inme. 
nispet: oran.
nur-u tevhit: her fleyde bir olan
Allah’› gösteren birlik mührü olan
nur.
rumuz: iflaretler, gizli ifadeler.
rütbe-i kabiliyet: kabiliyetlerinin
yüksek derecede olmas›.
flahadet: flahit olma.
tabakat: tabakalar, dereceler.
tabiat: canl›-cans›z yarat›lm›fl her
fley, do¤a.
tavazzuh: aç›¤a ç›kma.
tenevvü: çeflitlilik.
tenezzülât: e¤ilmeler, seviyeye
inmeler.
te’nis-i ezhan: zihinlere al›fl›k ol-
du¤undan zihni okflamas›.
tenzil: yukar›dan afla¤›ya inme.
ulviyet-i hitap: hitab›n yüceli¤i.
unsur: as›l ve esasla ilgili madde-
ler.
üslûb-u bedî-i pürmaani: çok
anlaml› bir anlat›fl tarz›.

ahval-i ahirîn: sonradan ge-
leceklerin bafllar›na gelecek
hâller.
akl-› befler: insan akl›.
ayet: Kur’ân’›n her cümlesi.
camiiyet-i pürflan: kapsam›-
n›n çok flanl› ve ünlü olmas›.
Cinan: Cennetler.
derece-i fehim: anlama dere-
cesi.

derece-i istidat: kabiliyet
mertebesi.
edebî rütbe: edebiyat yö-
nünden yüksek derecede ol-
mas›.
esbap: sebepler.
esrar-› Cehennem: Cehenne-
me ait gizli gerçekler.
gayp: görünmeyen âlemler.
güya: sanki.

her dem: her zaman.
hikâyat: hikâyeler, anlatma-
lar.
hitab-› Yezdanî: Allah’›n hita-
b›, sözü.
hükmün istiab›: hükümleri,
kanunlar›, kurallar› içermesi.
ifaza-i nuranî: parlak flekilde
feyiz vererek kalbi ve akl› ay-
d›nlatmas›.



Hakaik-› gaybiye, hem esrar-› flahadet, serair-i ‹lâhî,
revab›t-› kevnîye dair hikâyat›d›r hikâyet-i ayanî

Ki, ne vaki reddeylemifl, ne mant›k tekzip etmifl. Man-
t›k kabul etmezse, red de bile edemez. Semavî kitaplar›n
ki, matmah-› cihanî.

‹ttifakî noktalarda musadd›kane nakleder. ‹htilâfî yerle-
rinde musahhihâne bahseder. Böyle naklî umurlar bir
“ümmî”den sudûru harika-i zamanî.

Al t ›nc ›  unsur ise, mutazamm›n ve müessis olmufl
din-i ‹slâma. ‹slâmiyet misline ne mazi muktedirdir, ne
müstakbel muktedir; araflt›rsan zaman ile mekân›.

Arz›m›z› senevî, yevmî dairesinde flu hayt-› semavîdir,
tutmufl da döndürüyor. Küreye a¤›r basm›fl, hem dahi
ona binmifl; b›rakm›yor isyan›.

Yedinci menba ise, flu alt› menbadan ç›kan envar-›
sitte, birden eder imtizaç. Ondan ç›kar bir hüsün, bun-
dan gelir bir hads, vas›ta-i nuranî.

fiundan ç›kan bir zevktir. Zevk-i i’caz bilinir; tabirine li-
san›m›z yetiflmez. Fikir dahi kas›rd›r; görünür de, tutul-
maz o nücum-u asumanî.

On üç as›r müddette meylüttehaddî varm›fl Kur’ân’›n
a’dâs›nda; flevk-i taklit uyanm›fl Kur’ân’›n ahbab›nda. ‹fl-
te i’caz›n bir bürhan›.

fiu iki meyl-i fleditle yaz›lm›flt›r, meydanda. Milyonlar-
la kütüb-ü Arabiye gelmifltir kütüphane-i vücuda. Onlar
ile tenzili, düflerse bir mizan›,

a’dâ: düflman.
ahbap: dost.
bürhan: delil.
din-i ‹slâm: ‹slâm dini.
envar-› sitte: alt› nur.
esrar-› flahadet: gördü¤ümüz
dünyan›n gizli gerçekleri, s›rlar›.
hads: sezgi gücü.
hakaik-› gaybiye: gizli kalm›fl
gerçekler.
harika-i zamanî: zaman›nda efl-
siz olan.
hayt-› semavî: semadan, gökten
gelen ip, ba¤.
hikâyat: peygamberlere ait hikâ-
yeler.
hikâyet-i ayanî: aç›k ve net anla-
t›ml› hikâyeler.
hüsün: güzellik.
i’caz: mu’cize, benzerini yapmak-
ta acze düflme.
ihtilâfî: görüfl ayr›l›¤› olan husus-
lar.
imtizaç: kaynaflma.
isyan: itaatsizlik, emre itaatsizlik.
ittifakî: üzerinde görüfl birli¤i
olan hususlar.
kas›r: köflk, saray.
küre: dünya yuvarla¤›.
kütüb-ü Arabî: Arapça kitaplar.
kütüphane-i vücut: oluflturulan
kütüphaneler.
lisan: dil.
matmah-› cihanî: dünyan›n çok
arzulad›¤› ve bekledi¤i fley.
mazi: geçmifl zaman.
mekân: yerleflim alan›.
meyl-i fledit: fliddetli meyil, arzu,
istek.
meylüttehaddî: karfl› ç›kma e¤ili-
mi.
misil: benzer.
mizan: ölçü, denge.
muktedir: güçlü.
musadd›kane: do¤rulu¤u onay-
lanarak.
musahhihâne: yanl›fllar› düzelte-
rek anlatma.
mutazamm›n: içine alan, kapsa-
yan.
müessis: kurucu, tesis eden.
müstakbel: gelecek zaman.
naklî: nakille gelen, nakledilen.
nücum-u asumanî: gökteki y›l-
d›zlar.
revab›t-› kevnîye: kâinat ile

gayp âlemi aras›ndaki iliflki-
ler.
semavî: ‹lâhî kaynakl›, gök-
ten gelen.
senevî: y›ll›k.
serair-i ‹lâhî: Allah’a ve ilâhi-
yat ilimlerine ait tüm konular
ve gizli, gizemli gerçekler.

sudûr: ortaya ç›k›fl.
flevk-i taklit: taklit etme,
benzetme arzusu.
tabir: yorum.
tekzip: yalanlama.
tenzil: semadan indirilen.
umur: ifller.
ümmî: okumas› yazmas› ol-

mayan.
vaki: olmufl, meydana gel-
mifl.
vas›ta-i nuranî: nurlu, parlak
araçlar, vas›talar.
yevmî: günlük.
zevk-i i’caz: mu’cize olman›n
verdi¤i zevk.
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Muvazene edilse, de¤il dânâ-i bîmüdanî, hatta en âmî
adam, göz kulakla diyecek: “Bunlar ise insanî; flu ise asu-
manî.”

Hem de hükmedecek: fiu bunlara benzemez, rütbe-
sinde olamaz. Öyle ise, ya umumdan afla¤›—bu ise, bil-
bedahe malûm olmufl butlan›.

Öyle ise umumun fevkindedir. Mazmunlar› o kadar za-
manda, kap› aç›k, beflere vakfedilmifl; kendine davet et-
mifl ervah›yla ezhan›.

Befler onda tasarruf, kendine de mal etmifl. Onun
mazmunlar› ile yine Kur’ân’a karfl› ç›kmam›fl; hiçbir za-
man ç›kamaz, geçti zaman-› imtihan›.

Sair kitaplara benzemez, onlara ma’kis olmaz. Zira
yirmi sene zarf›nda müneccemen hacetlere nispeten nü-
zulü, müteferrik, mütekat›, bir hikmet-i Rabbanî.

Esbab-› nüzulü muhtelif, mütebayin. Bir maddede
es’ile mütekerrir, mütefavit. Hâdisat-› ahkâm› müteaddit,
mütegayyir. Muhtelif, mütefar›k nüzulünün ezman›.

Hâlât-› telâkkisi mütenevvi, mütehalif. Aksam-› muha-
tab› müteaddit, mütebaid. Gayat-› irflad›nda mütederriç,
mütefavit. fiu esaslara müstenit binaî, hem beyanî,

Cevabî, hem hitabî. Bununla da beraber, selâset ve se-
lâmet, tenasüp ve tesanüt, kemalini göstermifl. ‹flte onun
flahidi: Fenn-i beyan-› maani.

Kur’ân’da bir hassa var; baflka kelâmda yoktur. Bir ke-
lâm› iflitsen, as›l sahib-i kelâm› arkas›nda görürsün, ya
içinde bulursun. Üslûp, âyine-i insanî.
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beyan ile ilgili bilimler.
fevk: üstünde.
gayat-› irflat: do¤ru yolu göster-
me amaçlar› ve hedefleri.
hacet: ihtiyaç.
hâdisat-› ahkâm: hükümlere, ka-
nun ve kurallara zemin oluflturan
olaylar.
hâlât-› telâkki: anlay›fl farkl›l›¤›n-
daki psikolojik etkenler.
hassa: özellik, duyu.
hikmet-i Rabbanî: Rabbin hik-
meti, amaca ve gayeye dönük ol-
mas›.
hitabî: her tabakaya hitap eder
flekilde.
insanî: insanl›kla ilgili, insanca.
kelâm: söz.
kemal: olgun, mükemmel.
ma’kis: aksetme, karfl›laflt›rma,
benzer olma, k›yas.
mal etme: sahiplenme.
malûm: bilinen.
mazmun: kavram, genifl anlaml›
kelime.
muhtelif: ayr› ayr›, çeflitli.
muvazene: k›yas, karfl›laflt›rma.
müneccemen: parça, parça, bö-
lüm, bölüm.
müstenit: dayanan.
müteaddit: say›ca çok.
mütebaid: birbirinden uzak.
mütebayin: birbirinden farkl›.
mütederriç: derece derece, basa-
mak basamak.
mütefar›k: farkl› farkl›.
mütefavit: çeflitli, farkl› farkl›.
müteferrik: ayr› ayr›, k›s›m, k›-
s›m.
mütegayyir: de¤iflken, de¤iflen.
mütehalif: birbirine muhalif.
mütekat›’: kesik kesik.
mütekerrir: tekrar eden.
mütenevvi: çeflit çeflit.
nispeten: k›yasla.
nüzul: nüzul edip gökten inmesi.
sahib-i kelâm: sözün sahibi.
sair: di¤erleri.
selâmet: güven verici.
selâset: kolay, aç›k ve ahenkli
ifade.
flahit: bir hâdiseyi gören ve tan›k-
l›k eden.
tasarruf: sarf etme, kullanma.
tenasüp: uygunluk.
tesanüt: bir birini destekler flekil-
de.
umum: genel, bütün.
üslûp: ifade tarz›.
vakfetmek: insanlar›n genel isti-
fadesine sunmak, ba¤›fllamak.
zaman-› imtihan: imtihan, dene-
me zaman›.
zira: çünkü.

aksam-› muhatap: muhatap-
lar›n k›s›m k›s›m oluflu.
âmî: s›radan, cahil.
asumanî: gökten gelen.
âyine-i insanî: insan› tan›tan,
de¤erini gösteren ayna.
befler: insanl›k.
beyanî: istenilen ifadelerle.

bilbedahe: apaç›k, herkesçe
bilinen.
binaî: üzerine bina edilen.
butlan: yanl›fll›k, bat›l olufl.
cevabî: cevap mahiyetinde.
dânâ-i bîmüdanî: ilmi çok
yüksek bilgin, eflsiz âlim.
ervah: ruhlar.

esas: temel de¤erler.
esbab-› nüzul: ayetlerin indi-
rilme sebepleri.
es’ile: sualler, sorular.
ezhan: zihinler.
ezman: zamanlar.
fenn-i beyan-› maani: edebi-
yat ilimlerinden belâgat ve



Ey sail-i misalî! Sen ki icaz istedin; ben de iflaret ettim.
E¤er tafsil istersen, haddimin haricinde. Sinek seyretmez
asuman›.

Zira o k›rk enva-› i’caz›ndan yaln›z bir tekini ki, ceza-
let-i nazm›d›r, ‹flaratü’l-‹’caz’da s›k›flmad› tibyan›.

Yüz sahife tefsirim ona kâfi gelmedi. Senin gibi ruha-
nî ilhamlar› ziyade; ben istiyorum senden tafsil ile beya-
n›.

• • •

rQGnOÉngnO pQÉncGnƒng pQÉnH ¢rSnƒng pÜrônZ pÜnOnCG pâ°rSnO rõnªr°Tn’hoG
rQGnOGnóog pQÉncÉnØp°T pQÉnHÉn«p°V p¿BGrôob päsóoe rónHnCG pÜnOnCG pÜrCGnO
{ULAfiMAZ DEST-‹ EDEB-‹ GARB-I HEVESBAR-I HEVAKÂR-I

DEHADAR / DE’B-‹ EDEB-‹ EBED-MÜDDET-‹ KUR’ÂN-I 

Z‹YABAR-I fi‹FAKÂR-I HÜDADAR}
1

Kâmilîn insanlar›n zevk-i maâlîsini hoflnut eden bir hâ-
let, çocukça bir hevese, sefihçe bir tabiat sahibine hofl
gelmez,

Onlar› e¤lendirmez. Bu hikmete binaen, bir zevk-i süf-
lî, sefih, hem nefsî ve flehevanî, içinde tam beslenmifl;
zevk-i ruhîyi bilmez.

Avrupa’dan tereflfluh etmifl flu hâz›r edebiyat, roman-
vari nazarla Kur’ân’da olan letaif-i ulviyet, mezâyâ-i hafl-
meti göremez, hem tadamaz;

Kendindeki mihengi ona ayar edemez. Edebiyatta
vard›r üç meydan-› cevelân; onlar içinde gezer, haricine
ç›kamaz:

asuman: gökler.
ayar etme: k›ymet biçme, de¤er-
lendirme.
beyan: söz, ifade.
cezalet-i naz›m: ifadenin ak›c›l›¤›
ve çekicili¤i.
de’b-i edep: edep kurallar›; ahlâk.
dest-i edep : edebiyat eli.
ebed-müddet: sonsuza kadar.
enva-› icaz: mu’cize çeflitleri.
garb-› hevesbar: Bat›n›n hevesin-
den kaynaklanan.
had: yetki.
hâlet: durum, duygu.
hariç: d›fl›nda.
hevakâr-› dehadar: nefsin istek
ve arzular›ndan ç›kan dehaya da-
yanan.
heves: nefsin hofluna giden basit
zevkli duygu.
hüdadar: hidayet verici.
icaz: k›sa, öz ve anlaml›.
‹flaratü’l-‹’caz: Bediüzzaman’›n
Do¤u cephesinde yazd›¤› tefsir.
kâfi: yeterli.
kâmilîn: kemal ve fazilet sahibi. 
Kur’ân-› ziyabar : ›fl›k ve nur sa-
çan Kur’ân.
letaif-i ulviyet: yüksek duygular.
meydan-› cevelân: hareket alan›.
mezâyâ-i haflmet: heybetli, hafl-
metli vas›flar.
mihenk: de¤er belirten ölçü.
nefsî: bedene ait.
romanvari nazar: romana ben-
zer bak›fl aç›s›.
ruhanî ilham: ruha gelen sezgi-
ler, do¤ufllar.
sail-i misalî: hayaldeki temsilci
soru soran.
sefih: zevk ve e¤lenceye düflkün
budala, ak›ls›z.
flehevanî: flehvetle alâkal›.
flifakâr: flifa veren.
tabiat: do¤a, canl›-cans›z eflya.
tafsil: genifl izahl›; uzatmak.

tefsir: Kur’ân’›n yorumlu
aç›klamas›.
tereflfluh: s›zmak, kaynaklan-
mak.

tibyan: aç›klama, aç›kça an-
latma.
zevk-i maâlî: yüce de¤erli
zevkler.

zevk-i ruhî: ruha ait yüksek
zevkler.
zevk-i süflî: afla¤›l›k zevkler.
ziyade: ... dan fazla.

1. Heva düflkünü, hevese dayal› dehas›n›n bir ürünü olan Bat› edebiyat›n›n eli, ebede kadar
devam eden Kur'ân’›n nur ve flifa saçan, hidayet bahfleden ahlâk›na ulaflamaz.
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Ya aflkla hüsündür, ya hamaset ve flehamet, ya tasvir-i
hakikat. ‹flte yabanî edebse, hamaset noktas›nda hakpe-
restli¤i etmez;

Belki, zalim nev-i beflerin gaddarl›klar›n› alk›fllamakla,
kuvvetperestlik hissini telkin eder. Hüsün ve aflk nokta-
s›nda aflk-› hakikî bilmez;

fiehvetengiz bir zevki nefislere de zerk eder. Tasvir-i
hakikat maddesinde, kâinata sanat-› ‹lâhî suretinde bak-
maz,

Bir s›bga-i Rahmanî suretinde göremez; belki, tabiat
noktas›nda tutar, tasvir ediyor, hem ondan da ç›kamaz.

Onun için, telkini aflk-› tabiat olur; maddeperestlik his-
si, kalbe de yerlefltirir, ondan ucuzca kendini kurtaramaz.

Yine, ondan gelen dalâletten nefl’et eden ruhun ›zt›ra-
bat›na, o edepsizlenmifl edeb, müsekkin, hem münev-
vim, hakikî fayda vermez.

Tek bir ilâc› bulmufl, o da romanlar›ym›fl. Kitap gibi bir
hayy-› meyyit, sinema gibi bir müteharrik emvat. Meyyit
hayat veremez.

Hem tiyatro gibi tenasuhvari, mazi denilen genifl kab-
rin hortlaklar› gibi flu üç nevi romanlar›yla hiç de utan-
maz.

Beflerin a¤z›na yalanc› bir dil koymufl, hem insan›n yü-
züne fas›k bir göz takm›fl, dünyaya bir alüfte fistan›n› giy-
dirmifl, hüsnümücerret tan›maz.
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hüsnümücerret: mükemmel,
noksans›z güzellik.
hüsün: güzellik.
›zt›rabat: s›k›nt›lar, üzüntüler.
kâinat: canl›-cans›z bütün varl›k-
lar, madde âlemi.
maddeperestlik: maddeye ta-
parcas›na de¤er verme, tesir ver-
me.
mazi: geçmifl zaman.
meyyit: ölü.
münevvim: uyutucu.
müsekkin: sakinlefltirici.
müteharrik : hareketli.
nefis: beden.
nefl’et: kaynaklanma.
nev-i befler: insanl›k.
nevi: çeflit.
sanat-› ‹lâhî: Allah’›n sanat›, mü-
kemmel eserleri.
suret: resim, flekil.
s›bga-i Rahmanî: Rahman olan
Allah’›n rahmetinden ç›kan boya
ve sanat.
flehamet: ak›l ve zekâdan kay-
naklanan cesaret.
flehvetengiz: flehvet uyand›ran.
tabiat: do¤a, canl›-cans›z eflya.
tasvir: anlatma, resmini ortaya
koyma.
tasvir-i hakikat: gerçeklerin or-
taya konulmas›, resmedilmesi.
telkin: afl›lama.
tenasuhvari: ruhlar›n beden de-
¤ifltirmesi fleklinde.
yabanî edeb: bat› edebiyat›.
zalim: haks›zl›k yapan, zulme-
den.
zerk etme: afl›lama.
zevk : tat, hofla gitmek.

alüfte: iffetsiz kad›n.
aflk: afl›r›, ölçüsüz sevgi, tut-
ku.
aflk-› hakikî: gerçek sevgi.
aflk-› tabiat: ölçüsüz tabiat
sevgisi. 
befler: insanl›k.
dalâlet: yanl›fl inançtan kay-

naklanan sap›kl›k.
edepsiz: ahlâk d›fl›, ahlâka
uygun olmayan.
emvat: ölüler.
fas›k: günahkâr.
fistan: elbise.
gaddarl›k: haks›zl›k, haddi te-
cavüz etmek.

hakikî: gerçek.
hakperestlik: hakk› üstün
tutmak.
hamaset: kahramanl›k.
hayy-› meyyit: canl› cenaze.
hiss: duygu.
hortlak: ölünün aniden diril-
mesi.



Günefli gösterirse, sar› saçl› güzel bir aktristi kàrie ih-
tar eder. Zahiren der: “Sefahat fenad›r, insanlara yak›fl-
maz.”

Netice-i muz›rray› gösterir. Hâlbuki sefahate öyle mü-
flevvikane bir tasviri yapar ki, a¤›z suyu ak›t›r, ak›l hâkim
kalamaz.

‹fltihay› kabart›r, hevesi tehyiç eder; his daha söz din-
lemez. Kur’ân’daki edebse, hevay› kar›flt›rmaz.

Hakperestlik hissi, hüsnümücerret aflk›, cemalperest-
lik zevki, hakikatperestlik flevki verir. Hem de aldatmaz.

Kâinata tabiat cihetinde bakm›yor. Belki bir sanat-› ‹lâ-
hî, bir s›bga-i Rahmanî noktas›nda bahseder; ak›llar› fla-
fl›rtmaz.

Marifet-i Sâniin nurunu telkin eder, her fleyde ayetini
gösterir. Her ikisi rikkatli birer hüzün de veriyor; fakat
birbirine benzemez.

Avrupazade edebse, fakdülahbaptan, sahipsizlikten
nefl’et eden gaml› bir hüznü veriyor; ulvî hüznü veremez.

Zira sa¤›r tabiat, hem de bir kör kuvvetten mülhemâ-
ne ald›¤› bir hiss-i hüzn-ü gamdar. Âlemi bir vahfletzar ta-
n›r; baflka çeflit göstermez.

O surette gösterir, hem de mahzunu tutar, sahipsiz de
olarak yabanîler içinde koyar, hiçbir ümit b›rakmaz.

Kendine verdi¤i flu hiss-i heyecanla git gide ilhada ka-
dar gider, ta’tîle kadar yol verir. Dönmesi müflkül olur;
belki daha dönemez.

aktrist: artist.
âlem: varl›k.
Avrupazade edeb: Avrupa taklit-
çisi edebiyat.
ayet: delil, bürhan.
bahsetmek: anlatma, ifade etme.
cemalperestlik zevki: güzelli¤e
düflkünlük tad›.
fakdülahbap: yaln›zl›k, dostsuz-
luk, ahbab›n yoklu¤u.
fenâ: kötü.
gaml› hüzün: yaln›zl›ktan kay-
naklanan üzüntü.
hakikatperestlik flevki: gerçe¤e
tutkunluk heyecan›.
hakperestlik hissi: gerçe¤i bul-
ma arzusu.
heva: akl›n bafl›bofl, ölçüsüz arzu-
suna göre hareket etme.
heves: nefsin hofluna giden arzu
ve istekler.
his: duygu.
hiss-i heyecan: korkutucu, ürkü-
tücü duygu.
hiss-i hüzn-ü gamdar: ümitsizlik
veren ac› ve ac›nacak üzüntü.
hüsnümücerret aflk›: noksans›z
güzellik sevgisi.
ihtar: hat›rlatma.
ilhad: hiçbir de¤er tan›mayan
dinsizlik.
ifltiha: yeme içme arzusu.
kâinat: madde âlemi, varl›k.
kàri: okuyucu, okuyan.
kör kuvvet: insan›n ihtiyac›n› ve
kendisini görmeyen güç.
mahzun: üzüntü verici.
marifet-i Sâni: sanatkâr ustay›
tan›tma.
mülhemâne: sezinlenen, ilham
al›nan.
müflevvikkârâne: teflvik ederce-
sine.
müflkül: zor.
nefl’et etme: kaynaklanma.

netice-i muz›rra: zararl› so-
nuç.
nur: ›fl›k, ayd›nl›k.
rikkatli hüzün: flefkatten
kaynaklanan üzüntü.
sa¤›r tabiat: insan› dinleme-
yen eflya.
sanat-i ‹lâhî: Allah’›n eseri.

sefahat: haram zevklere düfl-
künlük.
suret: flekil.
s›bga-i Rahmanî: merhamet-
li olan Allah’›n rahmetinin bo-
yas›.
tasvir: hayale resmetme.
ta’tîl: Allah’› inkâr, her fleyi

red etme.
tehyiç: heyecan vermek.
telkin: afl›lama.
ulvî hüzün: yüce, de¤erli
üzüntü.
vahfletzar: ürkütücü.
yabanî: insan› yaln›z b›rakan.
zahiren: görünüflte.
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Kur’ân’›n edebi ise, öyle bir hüznü verir ki, âfl›kane
hüzündür, yetimâne de¤ildir. Firakulahbaptan gelir; fak-
dülahbaptan gelmez.

Kâinatta nazar›, kör tabiat yerine, fluurlu, hem rah-
metli bir sanat-› ‹lâhî onun medar-› bahsi. Tabiattan bah-
setmez.

Kör kuvvetin yerine, inayetli, hikmetli bir kudret-i ‹lâ-
hî ona medar-› beyan. Onun için, kâinat vahfletzar suret
giymez.

Belki muhatab-› mahzunun nazar›nda oluyor bir cemi-
yet-i ahbap. Her tarafta tecavüp, her canipte tahabbüp;
ona s›k›nt› vermez.

Her köflede istinas, o cemiyet içinde mahzunu vazedi-
yor bir hüzn-ü müfltakane; bir hiss-i ulvî verir, gaml› bir
hüznü vermez.

‹kisi birer flevki de verir. O yabanî edebin verdi¤i bir
flevk ile nefis düfler heyecana, heves olur münbas›t; ruha
ferah veremez.

Kur’ân’›n flevki ise, ruh düfler heyecana, flevk-i maâlî
verir. ‹flte bu s›rra binaen, fleriat-› Ahmediye (a.s.m.) leh-
viyat› istemez.

Baz› alât-› lehvi tahrim edip, bir k›sm› helâl diye izin
verip; demek hüzn-ü Kur’ânî veya flevk-i tenzilî veren
alet zarar vermez.

E¤er hüzn-ü yetimî veya flevk-i nefsanî verse, alet ha-
ramd›r. De¤iflir eflhasa göre; herkes birbirine benzemez.

• • •
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olmas›.
hiss-i ulvî: yüce duygu.
hüzn-ü Kur’ânî: Kur’ân’›n verdi¤i
kudsî üzüntü.
hüzn-ü müfltakane: kavuflma
flevki içindeki üzüntü.
hüzn-ü yetimî: terk edilmifllik,
kimsesizlik üzüntüsü.
inayet: yard›m.
istinas: yak›nlaflma, dostluk kur-
ma.
kâinat: varl›k âlemi.
kör kuvvet: sonucu görmeyen
kontrolsüz güç.
kudret-i ‹lâhî: Allah’›n gücü, kuv-
veti.
Kur’ân’›n edebi: Kur’ân’›n edebi-
yat›.
Kur’ân’›n flevki: Kur’ân’›n verdi¤i
gayret ve heyecan.
lehviyat: insan› alçaltan oyun ve
e¤lenceler.
mahzun: üzüntülü.
medar-› bahsi: söz konusu.
medar-› beyan: aç›klama sebebi.
muhatab-› mahzun: dosttan ay-
r›l›k üzüntüsü içindeki muhatap.
münbas›t: yay›lma, geniflleme.
nefis: beden, kifli.
rahmetli: rahmet sonucu.
ruh: insan›n manevî yönü.
sanat-i ‹lâhî: Allah’›n eseri ve sa-
nat›.
suret: flekil.
fleriat-› Ahmediye: Peygamberi-
mizin dini.
flevk: gayret, heyecan.
flevk-i meali: yüksek gayret.
flevk-i nefsanî: bedene ait dü-
flük, insan› alçaltan gayretler.
flevk-i tenzil: dine ait, ahirete yö-
nelik gayret.
fluurlu: bilinçli.
tahabbüp: karfl›l›kl› sevgi, mu-
habbet.
tahrim: yasaklama.
tecavüp: iste¤ine cevap veren.
vahfletzar: ürküntü ve terk edil-
mifllik duygusu veren yer.
vazetmek: koymak.
yabanî edeb: bat› edebiyat›.
yetimâne: kimsesizlik.

alât-› lehv: çalg› ve müzik
aletleri.
alet: araç, vas›ta.
âfl›kane hüzün: sevgiyi neti-
ce veren üzüntü.
canip: taraf, yön.
cemiyet-i ahbap: dostlar
meclisi.

e¤er: flayet.
eflhas: flah›slar, bireyler, fert-
ler.
fakdülahbap: dostsuzluk,
yaln›zl›k.
ferah: rahatl›k, genifllik.
firakulahbap: dosttan ayr›l-
mak.

gaml› hüzün: yaln›zl›ktan
kaynaklanan üzüntü.
haram: yasak.
helâl: müsaade etme.
heves: nefsin düflük arzular›.
hikmet: her fleyin belirli ga-
yelere yönelik olarak. manal›,
faydal› ve tam yerli yerinde



DALLAR, SEMERATI, RAHMET NAMINA TAKD‹M ED‹YOR

fiecere-i hilkatin dallar› her tarafta semerat-› niam› zî-
ruhun ellerine zahiren uzat›yor.

Hakikatte bir yed-i rahmet, bir dest-i kudrettir ki, o se-
merat›, o dallar› içinde sizlere uzat›yor.

O yed-i rahmeti, siz de flükür ile öpünüz. O dest-i kud-
reti de minnetle takdis ediniz.

• • •

FAT‹HA’NIN AH‹R‹NDE ‹fiARET OLUNAN ÜÇ YOLUN BEYANI

Ey birader-i püremel! Hayalini ele al, benimle beraber
gel. ‹flte bir zemindeyiz. Etraf›na bakar›z; kimse de gör-
mez bizi.

Çad›r direkleri hükmünde yüksek da¤lar üstünde, ka-
ranl›kl› bir bulut tabakas› at›lm›fl. Hem o dahi kaplatm›fl
zeminimizin yüzü,

Müncemit bir sakfolmufl. Fakat alt›, yüzü aç›km›fl; o
yüz günefl görürmüfl. ‹flte bulut alt›nday›z; s›k›yor zulmet
bizi.

S›k›nt› da bo¤uyor; havas›zl›k öldürür. fiimdi bize üç
yol var, bir âlem-i ziyadar. Bir kere seyrettimdi, bu ze-
min-i mecazî.

Evet, bir kere buraya da gelmiflim, üçünde ayr› ayr›
gitmiflim. Birinci yolu budur: Ekseri burdan gider. O da
devr-i âlemdir, seyahate çeker bizi.

ahir: son.
âlem-i ziyadar: ayd›nl›k dünya.
beyan: ifade etme, anlatma.
birader-i püremel: çok uzun arzu
ve emeller peflinde koflan, hayal-
ci kardefl.
dest-i kudret: kudret eli.
devr-i âlem: varl›k dünyas›nda
gezinti.
ekser: ço¤unlukla.
Fatiha: Kur’ân-› Kerîm’in ilk sure-
si.
hakikat: gerçek.
hayal: gerçekte olmayan zihnin
canland›rd›¤› temsiller.
iflaret olunan: tarif edilen, göste-
rilen.
kaplama: kuflatma.
minnet: yap›lan iyili¤i bilme ve
karfl›s›nda ezilme.
müncemit : donmufl.
nam›na: ad›na.
rahmet: merhamet, yaratma, r›-

z›kland›rma, esirgeme.
sakf: tavan.
semerat: meyveler, faydalar
ve nimetler.
semerat-› niam: nimet mey-
veleri.
seyahat: yolculuk.
flecere-i hilkat: yarat›l›fl a¤a-

c›.
flükür: Allah’a imanla minnet
ve teflekkürü ifade etmek.
takdim: sunma.
takdis: kudsî bilme, her türlü
noksan ve eksiklikten ar›nd›r-
ma.
yed-i rahmet: merhamet ve

flefkat eli.
zahiren: görünüflte.
zemin yüzü: yer yüzü.
zemin: yer.
zemin-i mecazî:  gerçekte ol-
mayan hayalî yer.
zîruh: ruhlu, ruh sahibi.
zulmet: karanl›k.
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‹flte biz de yolday›z, böyle yayan gideriz. Bak flu sah-
ran›n kum deryalar›na, nas›l hiddet saç›yor, tehdit ediyor
bizi.

Bak flu deryan›n da¤vari emvac›na: O da bize k›z›yor.
‹flte, elhamdülillâh, öteki yüze ç›kt›k. Görürüz günefl yü-
zü.

Fakat çekti¤imiz zahmeti ancak da biz biliriz. Of, tek-
rar buraya döndük; flu zemin-i vahfletzar, bulut dam› zul-
mettar. Bize lâz›m, revnaktar eder kalpteki gözü

Bir âlem-i ziyadar. Fevkalâde e¤er bir cesaretin var; gi-
reriz de beraber, bu yolu. Pürhatarkâr ikinci yolumuzu,

Tabiat-› arz› deleriz, o tarafa geçeriz. Ya f›trî bir tünel-
den titreyerek gideriz. Bir vakitte bu yolda seyrettim de
geçtim, bînaz ve pürniyaz›.

Fakat o zaman tabiat›n zemini eritecek, y›rtacak bir
madde var idi elimde. Üçüncü yolun o delil-i mu’cizi;

Kur’ân onu bana vermiflti. Kardeflim, arkam› da b›rak-
ma, hiç de korkma. Bak, hâ flurada tünelvari ma¤aralar,
tahtelarz ak›nt›lar, beklerler ikimizi;

Bizi geçirecekler. Tabiat da, flu müthifl cümudiyeleri
de, seni hiç korkutmas›n. Zira, bu abus çehresi alt›nda
merhametli sahibinin tebessümlü yüzü.

Radyumvari o madde-i Kur’ân’› ›fl›kla sezmifltim. ‹flte,
gözüne ayd›n! Ziyadar âleme ç›kt›k. Bak flu zemin-i pür-
nazî,
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öteki: di¤eri.
pürhatarkâr: tehlikelerle dolu,
çok tehlikeli.
pürniyaz: yalvararak.
radyumvari: radyum gibi.
revnaktar: güzel süslerle bezen-
mifl.
sahra: çöl, ova.
tabiat: varl›klar.
tabiat-› arz: yerin alt›.
tahtelarz: yer alt›.
tebessüm: gülümseme, gülüfl.
tehdit: korkutma, göz da¤› ver-
me.
tünelvari: tünel gibi.
vakit: zaman.
zemin: yer.
zemin-i pürnaz: çok nazl› yer.
zemin-i vahfletzar: ›ss›z, ürkütü-
cü yer.
ziyadar: ›fl›kl›.

abus çehre: as›k, ekfli suratl›.
âlem: dünya.
âlem-i ziyadar: ayd›nl›k, ›fl›kl›
âlem.
bînaz: nazlanmadan.
cümudiyet: kat›l›k.
da¤vari: da¤ gibi.
dam-› zulmettar: karanl›kl›

tavan.
delil-i mu’ciz: insanlar›n ben-
zerini yapmaktan âciz kald›¤›
deliller.
derya: deniz.
elhamdülillâh: Allah’a hamd
olsun.
emvaç: dalgalar.

fevkalâde: mükemmel, ola-
¤anüstü.
f›trî: yarat›ld›¤› flekilde, do¤al.
hiddet: öfke.
lâz›m: gerekli.
madde-i Kur’ân: Kur’ân’›n
maddesi.
merhamet: rahmet edici.



Bu feza-i lâtif, flirin; yahu, bafl›n› kald›r, bak; semava-
ta ser çekmifl, bulutlar› da y›rtm›fl, afla¤›da b›rakm›fl, da-
vet ediyor bizi.

fiu flecere-i tuba, me¤er o Kur’ân imifl; dallar› her ta-
rafa uzanm›fl. Tedelli eden bu dala biz de as›lmal›y›z; ora-
ya als›n bizi.

O flecere-i semavî, bir timsali, zeminde olmufl fler-i en-
verî. Demek zahmet çekmeden o yol ile ç›kard›k bu
âlem-i ziyaya, s›kmadan zahmet bizi.

Madem yanl›fl etmifliz; eski yere döneriz, do¤ru yolu
buluruz. Bak üçüncü yolumuz, flu da¤lar üstünde durmufl
olan flehbazî,

Hem de bütün cihana okuyor bir ezan›. Bak müez-
zin-i azama, Muhammedü’l-Haflimî (a.s.m.), davet eder
insan› âlem-i nur-u envere, ilzam eder niyaz ile namaz›.

Bulutlar› da y›rtm›fl, bak bu hüda da¤lar›na; semavata
ser çekmifl, bak fleriat cibaline; nas›l müzeyyen etmifl ze-
minimizin yüzü gözü.

‹flte ç›kmal›y›z buradan, himmet tayyaresiyle. Ziya-i
nesim orada, nur-u cemal orada. ‹flte buradad›r Uhud-u
tevhit, o cebel-i azizî;

‹flte fluradad›r Cudi-i ‹slâmiyet, o cebel-i selâmet. ‹flte
Cebelü’l-Kamer olan Kur’ân-› Ezher. Zülâl-i Nil ak›yor o
muhteflem menbadan; iç o âb-› lezizi.
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âb-› leziz: lezzetli su.
âlem-i nur-u enver: nurlar›n için-
de bulunan dünya. 
âlem-i ziya: ayd›nl›k dünya.
cebel-i aziz: flerefli, üstün da¤.
cebel-i selâmet: emniyet ve gü-
ven veren da¤.
Cebelü’l-Kamer: Nil nehrinin ç›k-
t›¤› Kamer da¤›.
Cudi-i ‹slâmiyet: Hazret-i Nuh’un
gemisini üzerinde tafl›yan Cudi
da¤› gibi olan ‹slâmiyet.
feza-i lâtif: çok hofl uzay.
himmet: gayretin sonucu yap›lan
yard›m ve kazan›m.
hüda: hidayet yolu, hidayet, ‹slâ-
miyet.
ilzam: lüzumunu, önemini ifade
etme.
Kur’ân-› Ezher: parlak, her fleyi
ayd›nlatan Kur’ân.
me¤er: e¤er, flayet.
menba: kaynak.
Muhammedü’l-Haflimî: Haflimî
soyundan gelen ahir zaman pey-
gamberi.
muhteflem: ihtiflaml›, mükem-
mel.
müezzin-i azam: en büyük mü-
ezzin.
müzeyyen: süslü.
niyaz: Allah’a dua etme.
nur-u cemal: güzellik nuru.
semavat: gökler.
ser çekme: bafl kald›rma.
flecere-i semavî: semavî a¤aç.
flecere-i tuba: kökleri Cennette,
dallar› dünyaya uzanm›fl olan tu-
ba a¤ac›.
flehbazî: beyaz do¤an kuflu.
fler-i enver: çok nurlu fleriat, din.
fleriat cibalî: fleriat da¤›.
flirin: güzel, hofl.
tayyare: uçak.
tedelli: uzan›p e¤ilmifl.
timsal: görüntü.
Uhud-u tevhit: Uhud Da¤› gibi
sa¤lam ve sars›lmaz tevhit inanc›.
zahmet: s›k›nt›.
zemin yüzü: yer yüzü.
zemin: yer.
ziya-i nesim: tatl›, hofl rüzgâr,
esinti.
zülâl-i Nil: temiz ve berrak akan
Nil nehri.

1. Yarat›c›l›k mertebelerinin en güzelinde olan Allah’›n flan› ne yücedir. (Mü’minun Suresi: 14.)
2. Dualar›m›z ise flu sözle sona erer: Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. (Yunus Suresi
10. ayetten iktibas.)
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Ey arkadafl! fiimdi hayali bafltan ç›kar, akl› kafaya ge-
çir. Evvelki iki yolun ma¤dub ve dâllîn yolu; hatarlar› pek
çoktur, k›flt›r daim güz, yaz›.

Yüzde biri kurtulur: Eflâtun, Sokrat gibi. Üçüncü yol
sehildir, hem karib-i müstakimdir. Zay›f, kavi müsavi;
herkes o yoldan gider. En rahat› budur ki: flehit olmak,
ya gazi.

‹flte neticeye gireriz. Evet, deha-i fennî—evvelki iki
yoldur ona meslek ve mezhep. Fakat hüda-i Kur’ânî—
üçüncü yoldur onun s›rat-› müstakimi. ‹sal eder o bizi.
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HAK‹KÎ BÜTÜN ELEM DALÂLETTE, BÜTÜN LEZZET ‹MANDADIR
HAYAL L‹BASINI G‹YM‹fi MUAZZAM B‹R HAK‹KAT

Ey yoldafl-› hüfldar! S›rat-› müstakimin o meslek-i nu-
ranî, ma¤dub ve dâllînin o tarik-› zulmanî, tam farklar›n›
görmek e¤er istersen, ey aziz!

Gel, vehmini ele al, hayal üstüne de bin. fiimdi senin-
le gideriz zulümat-› ademe. O mezar-› ekberi, o flehr-i
püremvat› bir ziyaret ederiz.

Bir Kadîr-i Ezelî, kendi dest-i kudretle bu zulümat-›
k›t’adan bizi tuttu ç›kard›, bu vücuda bindirdi, gönderdi
flu dünyaya, flu flehr-i bîlezaiz.
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aziz: sayg›n, muhterem.
dalâlet: yanl›fl fikir ve kanaatle
do¤ru yoldan sapmak.
dâllîn: ilim ve felsefe yolu ile hak
yoldan sapanlar.
deha-i fennî: fen ve felsefe ile
geliflmifl ak›l.
dest-i kudret: kudret eli.
Eflâtun: Platon (MÖ: 429-347)
Sokrat’›n talebesi olan Yunan filo-
zofu.
elem: ›zt›rap, ac›.
gazi: Allah yolunda mücadele
ederek zafer kazanan.
hakikat: gerçek.
hakikî: gerçek.
hayal: zihinde canland›r›lan ger-
çek d›fl› hülyalar.
hüda-i Kur’ânî: Kur’ân’›n hidaye-
te götüren yolu.
iman: Allah’›n birli¤ine ve ahirete
inanma.
isal etmek: ulaflt›rmak.
Kadîr-i Ezelî: varl›¤›n›n bafllang›c›
ve sonu olmayan sonsuz güç ve
kudret sahibi.
karip: yak›n.
kavi: kuvvetli. 
lezzet: zevk.
libas: elbise.
ma¤dub: Allah’›n öfkesini çeken-
ler.
meslek: felsefî yol ve metot.
meslek-i nuranî: ayd›nl›k nurlu
yol, metot ve sistem. 
mezar-› ekber: en büyük mezar.
mezhep: Allah r›zas›na götüren
yol ve usul.
muazzam: çok büyük.
müsavi: eflit.
müstakim: istikametli, do¤ru yol.
sehil: kolay.
Sokrat: Socrates (MÖ: 470-400)
ak›lla Tevhidi bulan Yunan filozo-
fu.
s›rat-› müstakim: istikametli
do¤ru yol. 
flehit olmak: Allah yolunda haya-
t›n› feda etmek.
flehr-i bîlezaiz: lezzet vermeyen
flehir.
flehr-i püremvat: ölülerle dolu
flehir.
tarik-› zulmanî: karanl›kl› yol.
vehim: zan ve kuruntu.
vücut: varl›k.
yoldafl-› hüflyar: uyan›k yol arka-
dafl›.
zay›f: güçsüz.
ziyaret: görmeye gitme.
zulümat-› k›t’a: karanl›klar ülke-
si.
zulümat-› adem: yokluk karan-
l›klar›.

1. Allah’›m, “Bizi do¤ru yola ilet. • Kendilerine nimet ve ihsanda bulundu¤un peygamberleri-
nin ve onlara tâbi olan salih kullar›n›n yoluna ilet, azab›na u¤rayanlar›n ve sap›tm›fl olanlar›n
yoluna de¤il.” (Fatiha Suresi: 6-7.) Âmin.



‹flte flimdi biz geldik flu âlem-i vücuda, o sahra-i haile.
Gözümüz de aç›ld›, flefl cihette biz bakt›k. Evvel istitafkâ-
râne önümüze bakar›z.

Lâkin beliyyeler, elemler, önümüzde düflmanlar gibi
tehacüm eder. Ondan korktuk, çekindik. Sa¤a sola, ana-
s›r-› tabâyie bakar›z, ondan medet bekleriz.

Lâkin biz görüyoruz ki, onlar›n kalpleri kasiye, merha-
metsiz. Difllerini bilerler, hiddetli de bakarlar. Ne naz din-
ler, ne niyaz.

Muztar adamlar gibi, me’yusâne, nazar› yukar›ya kal-
d›rd›k. Hem istimdatkârâne, ecram-› ulviyeye bakar›z;
pek dehfletli tehditkâr da görürüz.

Güya birer gülle, bomba olmufllar, yuvalardan ç›km›fl-
lar, hem etraf-› fezada pek sür’atli geçerler. Her nas›lsa
ki onlar birbirine dokunmaz.

Ger birisi yolunu kazara bir flafl›rtsa, eliyazübillâh, flu
âlem-i flahadet ödü de patlayacak. Tesadüfe ba¤l›d›r;
bundan dahi hay›r gelmez.

Me’yusâne nazar› o cihetten çevirdik, elîm hayrete
düfltük. Bafl›m›z da e¤ildi, sinemizde sakland›k. Nefsimi-
ze bakar›z, mütalâa ederiz.

‹flte iflitiyoruz: Zavall› nefsimizden binlerle hacetlerin
sayhalar› geliyor, binlerle fâkatlerin eninleri ç›k›yor. Te-
selliyi beklerken tevahhufl ediyoruz.

Ondan da hay›r gelmedi. Pek ilticakârâne vicdan›m›za
girdik. ‹çine bak›yoruz, bir çareyi bekleriz. Eyvah, yine
bulmay›z. Biz medet vermeliyiz.

âlem-i flahadet: görünen madde
âlemi.
âlem-i vücut: varl›k dünyas›.
anas›r-› tabâyi: tabiatta bulunan
unsurlar, da¤lar, tafllar ve varl›k-
lar.
beliyyeler: belâ ve musibetler.
cihet: yön.
çare: fayda, menfaat.
ecram-› ulviye: gökteki cisimler,
gezegenler, y›ld›zlar.
elemler: ac› ve üzüntü.
elîm: ac› ve üzüntü verici.
eliyazübillâh: Allah korusun.
enin: ac› ve üzüntüden inleme.
etraf-› feza: gök yüzü, uzay›n
çevresi.
eyvah: yok mu kurtaran.
fâkat: yoksulluk, fakirlik, ihtiyaç.
ger: e¤er.
gülle: top mermisi.
güya: sanki.
hacet: ihtiyaç.
hayret: flaflk›nl›k. 
hay›r: fayda.
hiddet: öfke.
ilticakârâne: s›¤›n›r gibi.
istimdatkârâne: yard›m ister fle-
kilde.
istitafkârâne: merhamet isteye-
ne yak›fl›r flekilde.
kasiye: kat›, sert.
kazara: aniden, birden bire, bir
kaza sonucu.
lâkin: ama, fakat.
medet: imdat, yard›m isteme.
merhamet: ac›ma duygusu.
me’yusâne: ümitsizce.
muztar: zorda kalma, çaresiz.

mütalâa: etrafl›ca inceleme.
naz: cilve.
nazar: bak›fl›n› çevirme, bak-
ma, gözü çevirme.
nefis: beden, insan›n beden-
sel yönü.
niyaz: dua, yalvar›fl.
ödü patlamak: çok korkmak,

korkudan ölmek.
pek dehfletli: çok korku veri-
ci.
sahra-i hail: korku veren çöl.
sayha: yüksek ses.
sine: gö¤üs.
flefl cihet: alt› yön.
tehacüm: hücum etme.

tehditkâr: tehdit edici, kor-
kutucu.
tesadüf: rastlant›.
teselli: yat›flt›rma.
tevahhufl: korkutma.
vicdan: insan›n iyiyi kötüden
ay›rma kabiliyeti.
zavall›: çaresiz.
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Zira onda görünür; binlerle emelleri, galeyanl› arzular,
heyecanl› hissiyat, kâinata uzanm›fl. Her birinden titre-
riz, hiç yard›m edemeyiz.

O âmâl, s›k›flm›fllar vücud-u adem içinde; bir taraf›
ezele, bir taraf› ebede uzan›p gidiyorlar. Öyle vüs’atleri
var; ger dünyay› yutarsa o vicdan da tok olmaz.

‹flte bu elîm yolda nereye bir baflvurduk, onda bir be-
lâ bulduk. Zira ma¤dub ve dâllîn yollar› böyle olur. Tesa-
düf ve dalâlet o yolda nazarendaz.

O nazar› biz takt›k, bu hale böyle düfltük. fiimdi dahi
hâlimiz ki mebde ve mead›, hem Sâni ve hem haflri mu-
vakkat unutmufluz.

Cehennemden beterdir, ondan daha muhriktir, ruhu-
muzu eziyor. Zira o flefl cihetten ki onlara baflvurduk; öy-
le hâlet alm›fl›z.

Ki, yap›lm›fl o hâlet, hem havf ile dehfletten, hem acz
ile ra’fletten, hem kalâk ve vahfletten, hem yütüm ve
hem yeisten mürekkep vicdansûz.

fiimdi her cihete mukabil bir cepheyi al›r›z, def’ine ça-
l›fl›r›z. Evvel, kudretimize müracaat ederiz. Vâesefa gö-
rürüz

Ki âcize, zaife. Saniyen, nefiste olan hacat›n susma-
s›na teveccüh ediyoruz. Vâesefa, durmay›p ba¤›r›rlar gö-
rürüz.

Salisen, istimdatkârâne, bir halâskâr› için ba¤›r›r, ça-
¤›r›r›z; ne kimse iflitiyor, ne cevab› veriyor. Biz de zanne-
diyoruz:
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galeyan: azg›n, coflkun
ger: e¤er.
hacat: ihtiyaçlar.
hâl : durum.
halâskâr: kurtar›c›.
hâlet: hâl, durum, vaziyet.
haflir: bedenin ölümünden sonra
dirilmesi.
havf: korku.
hissiyat: duygular.
istimdatkârâne: medet ve yar-
d›m istercesine. 
kâinat: varl›klar.
kalâk: s›k›nt›, huzursuzluk.
kudret: güç, kuvvet.
ma¤dub: Allah’›n öfkesini çeken-
ler.
mead: sonuç, son nokta.
mebde’: bafllang›ç.
muhrik: yak›c›.
mukabil: karfl›.
muvakkat: geçici.
mürekkep: oluflmufl, bir araya
gelmifl.
nazarendaz: göz gezdiren, ba-
kan.
nefis: insan›n bedensel yönü.
ra’flet: titreyifl, ürperme.
ruhu ezmek: ruhu rencide et-
mek.
salisen: üçüncüsü.
Sâni : her fleyi sanatl› ve mükem-
mel bir flekilde yaratan Allah.
saniyen: ikincisi.
flefl cihet: alt› yön.
tesadüf: rastlant›.
teveccüh: yönelme, ilgilenme.
vâesefa: ne yaz›k ki, yaz›klar ol-
sun.
vahflet: yabanc›l›k ve yaln›zl›ktan
kaynaklanan korku.
vicdan: insan›n iyiyi kötüden
ay›rma duygusu.
vicdansûz: vicdan› yakan.
vücud-u adem: yoklu¤un var ol-
mas›, yokluk âlemi.
vüs’at: genifllik.
yeis: ümitsizlik.
yütüm: kimsesizlik, yetimlik.
zaife: güçsüz, zay›f.
zannetmek: tahmin etmek.
zira: çünkü.

âcize: âciz, güçsüz, kuvvetsiz.
acz: zay›fl›k.
âmâl: gelecekle ilgili istek ve
arzular.
arzu: istek.
belâ: felâket, musibet.
beter: daha kötü.
Cehennem: azap yurdu.

cephe: baflkas›na karfl› aç›lan
yön.
cihet: yön.
dalâlet: sap›kl›k.
dâllîn: ilim ve felsefe ile yol-
dan ç›kanlar.
def’ine çal›flmak: giderilmesi
için u¤raflmak, uzaklaflt›rma-

ya çal›flmak. 
dehflet: ürperti ve heyecan.
ebed: sonunun ve nihayeti-
nin bulunmamas›.
elîm: ac› ve üzüntü veren.
emeller: arzu ve istekler.
evvel: önce.
ezel: bafl› olmamak.



Her bir fley bize düflman, her bir fley bizden garip.
Hiçbir fley kalbimize bir teselli vermiyor; hiç emniyet
bahfletmez, hakikî zevki vermez.

Rabian, biz ecram-› ulviyeye bakt›kça, onlar nazara
verir bir havf ile dehfleti. Hem vicdan›n müz’ici bir tevah-
hufl geliyor ak›lsûz, evhamsaz.

‹flte, ey birader! Bu dalâletin yolu, mahiyeti flöyledir.
Küfürdeki zulmeti bu yolda tamam gördük. fiimdi de gel
kardeflim, o ademe döneriz.

Tekrar yine geliriz. Bu kere tarik›m›z s›rat-› müstakim-
dir, hem iman›n yoludur. Delil ve imam›m›z, inayet ve
Kur’ân’d›r, flehbaz-› edvarpervaz.

‹flte Sultan-› Ezel’in rahmet ve inayeti vakta bizi istedi,
kudret bizi ç›kard›, lütfen bizi bindirdi kanun-u mefliete
etvar üstünde perdaz.

fiimdi bizi getirdi, flefkat ile giydirdi flu hil’at-› vücudu.
Emanet rütbesini bize tevcih eyledi; niflan›, niyaz ve na-
maz.

fiu edvar ve etvar›n, bu uzun yolumuzda birer menzil-i
nazd›r. Yolumuzda teshilât içindir ki, kaderden bir emir-
name vermifl sahifede cephemiz.

Her nereye geliriz, her hangi taifeye misafir oluyoruz;
pek uhuvvetkârâne istikbal görüyoruz. Mal›m›zdan veri-
riz, mallar›ndan al›r›z.

Ticaret muhabbeti, onlar bizi beslerler, hediyelerle
süslerler, hem de teflyi ederler. Gele gele, iflte geldik,
dünya kap›s›nday›z, iflitiyoruz avaz.

adem: yokluk.
ak›lsûz: akl› t›rmalayan, akla ters
gelen.
avaz: ç›¤l›k.
bahfletmek: ba¤›fllamak, vermek.
birader: kardefl.
dalâlet: do¤ru yoldan ayr›lmak.
dehflet: korku, ürkütücülük.
delil : bürhan.
ecram-› ulviye: gök cisimleri, ge-
zegenler ve y›ld›zlar.
edvar: devirler, as›rlar.
emanet: korunmas› gerekli de-
¤erli fley.
emirname: emir yaz›s›, yönetme-
lik.
emniyet: güven.
etvar: tav›rlar, hâller.
evhamsaz: kuruntuya kap›lan.
garip: yaln›z, kimsesiz.
hakikî: gerçek.
havf: korku.
her hangi: hangisi olursa olsun.
her nere: nerede.
hil’at-› vücut: beden elbisesi.
imam: önder, rehber.
iman yolu: do¤ru inanc›n insana
gösterdi¤i yol. 
inayet: yard›m.
istikbal: gelecek.
kader: takdir, al›n yaz›s›.
kalbe teselli vermek: kalbi ra-
hatlatmak.
kanun-u mefliet: Allah’›n dileme,
irade kanunu.
kere: defa.
kudret: güç, kuvvet.
Kur’ân: Allah’›n kelâm›.
küfür: Allah’› ve ahireti inkâr.
mahiyet: nitelik, bir fleyin esas›.
mal: de¤erli eflya.
menzil-i naz: naz makam›.
misafir: yolcu.
müz’iç: s›k›c›, s›k›nt›l›.
namaz: Allah’a ibadetin ad›.
nazara vermek: insanlar›n görü-
flüne, dikkatine sunmak.
niflan: alâmet, iz.
niyaz: dua, yalvar›fl.
perdaz: yönlendirici, düzenleyici.
rabian: dördüncüsü.
rahmet: merhamet.
sahife: yaz› yaz›lan kâ¤›t, sayfa.

Sultan-› Ezel: bafllang›c› ol-
mayan güç sahibi, padiflah.
s›rat-› müstakim: istikametli,
do¤ru yol.
flefkat: ac›ma ve koruma
duygusu.
flehbaz-› edvarpervaz: her
zaman hâkimiyet kanad›n›

inananlar›n üstünde tutan.
taife: gurup, topluluk.
tarik: yol.
teshilât: kolaylaflt›rma.
teflyi etmek: u¤urlama.
tevahhufl: korku verme.
tevcih etme: yöneltme.
ticaret: al›fl verifl.

uhuvvetkârâne: kardeflçesi-
ne.

vakta: ne zaman ki.

vicdan: insan›n duygusal yö-
nü.

zevk: lezzet.

zulmet: karanl›k.
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Bak, girdik flu zemine, aya¤›m›z› bast›k flahadet âlemi-
ne; flehr-i âyine-i Rahman, gürültühane-i insan. Hiçbir
fley bilmeyiz; delil ve imam›m›z,

Mefliet-i Rahman’d›r. Vekil-i delilimiz, nazenin gözleri-
miz. Gözlerimizi açt›k, dünya içine sald›k. Hat›r›na gelir
mi evvelki geliflimiz?

Garip, yetim olmufltuk, düflmanlar›m›z çoktu; bilmez-
dik hamîmizi. fiimdi nur-u imanla, o düflmanlara karfl›,
bir rükn-ü metinimiz,

‹stinadî noktam›z, hem himayetkâr›m›z, defeder düfl-
manlar›. O iman-› billâht›r ki ziya-i ruhumuz, hem nur-u
hayat›m›z, hem de ruh-u ruhumuz.

‹flte kalbimiz rahat, düflmanlar› ald›rmaz, belki düflman
tan›maz. Evvelki yolumuzda, vakta vicdana girdik; iflittik
ondan binlerle feryadüfizar  ve avaz.

Ondan belâya düfltük. Zira âmâl, arzular, istidat ve his-
siyat daim ebedi ister. Onun yolunu bilmezdik. Bizden
yol bilmemezlik; onda fizar ve niyaz.

Fakat, elhamdülillâh, flimdi geliflimizde bulduk nokta-i
istimdat ki, daim hayat verir o istidat, âmâle; tâ ebedülâ-
bâda onlar› eder pervaz.

Onlara yol gösterir, o noktadan istidat. Hem istimdat
ediyor, hem âb-› hayat› içer, hem kemaline kofluyor o
nokta-i istimdat, o flevkengiz remzünaz.

‹kinci kutb-u iman ki, tasdik-i haflirdir. Saadet-i ebedî
o sadefin cevheri. ‹man bürhan›, Kur’ân; vicdan, insanî
bir râz.
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gürültühane-i insan: insan›n gü-
rültü, pat›rt› yeri.
hamî: koruyucu.
hayat vermek: canland›rmak.
himayetkâr: koruyucu flekilde.
hissiyat: duygular.
imam: önder.
iman : inanç.
iman-› billâh: Allah’›n birli¤ine
iman.
insanî râz: insan›n anlafl›lmaz s›r-
r›.
istidat: kabiliyet.
istimdat: medet ve yard›m alma.
istinadî nokta: dayanak noktas›.
kalp: insan›n manevî yönü.
kemal: olgunluk, mükemmellik.
kutb-u iman: iman kutbu.
mefliet-i Rahman: Rahman olan
Allah’›n dilemesi.
nazenin: ince, nazenin duyarl›.
niyaz: dua ve yalvarma.
nokta-i istimdat: medet al›nacak
nokta, yer.
nur-u hayat: hayat›n nuru.
nur-u iman: iman nuru.
pervaz: kanat ç›rpma, uçma.
remzünaz: iflaret ve zerafet.
ruh-u ruhumuz: ruha ruh veren.
rükn-ü metin: sa¤lam esaslar,
prensipler.
saadet-i ebedî: sonsuz mutluluk.
sadef: inciyi koruyan kabuk.
flahadet âlemi: görünen âlem,
dünya.
flehrayin-i Rahman: Allah’›n bay-
ram yeri hâline getirdi¤i yer küre-
si.
flevkengiz: flevke getiren.
tâ: oraya kadar.
tasdik-i haflir: öldükten sonra di-
rilmeyi kabul etme, onaylama.
vakta: ne zamanki.
vekil-i delilimiz: delil olarak gö-
rünen.
vicdan: insan›n duygusal yönü, iç
âlemi, içsel kontrol mekanizmas›.
yetim: kimsesiz.
zemin: yer.
zira: çünkü.
ziya-› ruhumuz: ruhumuzun ›fl›¤›.

âb-› hayat: hayat suyu.
âmâl: emeller, arzular.
arzular: istekler.
avaz: ç›¤l›k.
belâ: musibet.
belki: bilâkis.
bürhan: delil.
cevher: de¤erli temel esaslar. 

daim: devaml›.
def’ etmek: kovmak, uzak-
laflt›rmak.
delil: rehber.
ebed: sonsuz.
ebedülâbâd: ebedler memle-
keti, sonsuz olan ahiret haya-
t›.

elhamdülillâh: Allah’a hamd
olsun.
evvel: önce.
fakat: ama.
feryadüfizar: ba¤›r›p ça¤›r-
ma.
fizar: a¤lama, ba¤›rma.
garip: yabanc›.



fiimdi bafl›n› kald›r, flu kâinata bir bak, onun ile bir ko-
nufl. Evvelki yolumuzda pek müthifl görünürdü. fiimdi de
mütebessim, her tarafa gülüyor, nazeninâne niyaz ve
avaz.

Görmez misin: Gözümüz ar›misal olmufltur, her tarafa
uçuyor. Kâinat bostan›d›r, her tarafta çiçekler. Her çiçek
de veriyor ona bir âb-› leziz.

Hem ünsiyet, teselli, tahabbübü veriyor. O da al›r ge-
tirir, flehd-i flahadet yapar. Balda bir bal ak›t›r o esraren-
giz flehbaz.

Harekât-› ecrama, ya nücum, ya flümusa nazar›m›z
kondukça, ellerine verirler Hâl›k’›n hikmetini, hem mâ-
ye-i ibreti; hem cilve-i rahmeti al›r, ediyor pervaz.

Güya flu günefl, bizlerle konufluyor. Der: “Ey kardeflle-
rimiz! Tevahhuflla s›k›lmay›n›z. Ehlen sehlen, merhaba,
hofl teflrif ettiniz. Menzil sizin; ben bir mumdar-› flehnaz.

“Ben de sizin gibiyim; fakat safî, isyans›z, mutî bir hiz-
metkâr›m. O Zat-› Ehad-i Samed ki, mahz-› rahmetiyle
hizmetinize beni musahhar-› pürnur etmifl. Benden ha-
raret, ziya; sizden namaz ve niyaz.”

Yahu, bak›n kamere. Y›ld›zlarla denizler, her biri de
kendine mahsus birer lisanla, “Ehlen sehlen, merhaba,”
derler. “Hofl geldiniz, bizi tan›maz m›s›n›z?”

S›rr-› teavünle bak, remz-i nizamla dinle. Her birisi
söylüyor: “Biz de birer hizmetkâr, rahmet-i Zülcelâl’in bi-
rer âyinedar›y›z; hiç de üzülmeyiniz, bizden s›k›lmay›n›z.

âb-› leziz: çok tatl› su.
ar›misal: ar› gibi
avaz: ç›¤l›k, yüksek ses.
âyinedar: ayna tutan.
bostan: bahçe
cilve-i rahmet: rahmetin bir pa-
r›lt›s›.
ehlen sehlen: hofl geldiniz, safa
getirdiniz.
esrarengiz: gizemli, s›r dolu.
evvel: önce.
güya: sanki.
Hâl›k: yarat›c› Allah.
hararet: ›s›.
harekât-› ecram: gezegenlerin,
gök cisimlerinin hareketleri.
hikmet: her fleyin bir amaca ve
faydaya dönük olmas›.
hizmetkâr: hizmet eden.
hofl: güzel.
kâinat: varl›k dünyas›, varl›klar.
kamer: ay.
lisan: dil.
mahsus: has, özel.
mahz-› rahmet: sadece rahmetin
gere¤i.
mâye-i ibret: ibret levhas›.
menzil: mekân, yer.
merhaba: rahat ediniz.
mumdar-› flehnaz: ›fl›k veren gü-
zel.
musahhar-› pürnur: nur saçan
hizmetçi.
mutî: itaat eden.
mütebessim: gülen, gülümseyen.
nazar: bak›fl.
nazeninâne: nazl› bir flekilde.

niyaz: dua ve yalvar›fl.
nücum: y›ld›zlar.
pervaz: kanat ç›rpma, uçma.
rahmet-i Zülcelâl: celâl ve
azamet sahibi olan Allah’›n
rahmet ve flefkati.
remz-i nizam: düzeni iflaret
etmesi.

safî: kat›ks›z, temiz, ar›nm›fl.
s›rr-› teavün: yard›mlaflma
s›rr›.
flehbaz: yi¤it, delikanl›.
flehd-i flahadet: varl›klar›n Al-
lah’›n birli¤ine delil olmalar›n-
dan do¤an bal gibi lezzet.
flümus: günefller.

tahabbüp: sevgi, sevme.
teselli: rahatlama.
tevahhufl: korku, ürküntü.
ünsiyet: al›flkanl›k, dostluk.
Zat-› Ehad-i Samed: her fleyin
kendisine muhtaç oldu¤u bir
tek zat olan Allah.
ziya: ›fl›k.
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“Zelzele naralar›, hâdisat sayhalar› sizi hiç korkutma-
s›n, vesvese de vermesin. Zira onlar içinde bir zemze-
me-i ezkâr, bir demdeme-i tesbih, velvele-i nazüniyaz.

“Sizi bize gönderen o Zat-› Zülcelâl, ellerinde tutmufl-
tur bunlar›n dizginlerini.” ‹man gözü okuyor yüzlerinde
ayet-i rahmet, her biri birer avaz.

Ey mü’min-i kalb-i hüflyar! fiimdi gözlerimiz bir parça
dinlensinler. Onlar›n bedeline hassas kula¤›m›z› iman›n
mübarek eline teslim ederiz, dünyaya göndeririz. Dinle-
sin leziz bir saz.

Evvelki yolumuzda bir matem-i umumî, hem vaveylâ-i
mevtî zannolunan o sesler, flimdi yolumuzda birer neva-
zünamaz, birer avazüniyaz, birer tesbihe a¤az.

Dinle, havadaki demdeme, kufllardaki civcive, ya¤-
murdaki zemzeme, denizdeki gamgama, ra’dlardaki rak-
raka, tafllardaki t›kt›ka birer manidar nevaz.

Terennümat-› hava, naarat-› ra’d›ye, na¤amat-› em-
vaç, birer zikr-i azamet. Ya¤murun hezecat›, kufllar›n se-
caat› birer tesbih-i rahmet, hakikate bir mecaz.

Eflyada olan asvat, birer savt-› vücuttur; “Ben de va-
r›m” derler. O kâinat-› sâkit, birden söze bafll›yor: “Bizi
camit zannetme, ey insan-› boflbo¤az!”

Tuyurlar› söylettirir ya bir lezzet-i nimet, ya bir nüzul-ü
rahmet. Ayr› ayr› seslerle, küçük a¤azlar›yla rahmeti al-
k›fllarlar. Nimet üstünde iner, flükür ile eder pervaz.

Remzen onlar derler: “Ey kâinat, kardefller! Ne güzeldir
hâlimiz, flefkatle perverdeyiz, hâlimizden memnunuz.”
Sivri dimdikleriyle fezaya saç›yorlar birer avaz-› pürnaz.
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seden.
hezecat: ölçülü sesler, na¤meler.
insan-› boflbo¤az: ileri geri, bilir
bilmez konuflan insan.
kâinat: “kün” emri ile yarat›lan
her fley.
kâinat-› sâkit: sessiz görünen
tüm varl›klar.
leziz: lezzetli.
lezzet-i nimet: nimetin zevki, ta-
d›.
manidar: anlaml›.
matem-i umumî: genel yas.
mübarek: bereketli, u¤urlu.
mü’min-i kalb-i hüflyar: kalbi
uyan›k mü’min.
naara: sayha, hayk›r›fl.
naarat-› ra’d›ye: gök gürültüsü.
na¤amat-› emvaç: deniz dalgas›-
n›n sesleri.
nevaz: tatl› ahenkli ses.
nevazünamaz: tatl› bir ses tonu
ile ibadet etme.
nimet: insan›n fayda gördü¤ü her
fley.
nüzul-ü rahmet: rahmetin indiril-
mesi.
pervaz: kanat ç›rparak uçmak.
perverde: donanm›fl olmak.
ra’d: flimflek.
rahmet: hayat verme, merha-
met, koruma, r›z›kland›rma.
rakraka: gök gürültüsü.
remzen: iflaret ederek.
savt-› vücut: varl›¤›n, hayat›n ifa-
desi, varl›¤›n sesi.
sayha: hayk›rma.
saz: güzel ses.
secaat: ritmli, tempolu ses.
flefkat: ac›ma ve koruma duygu-
su.
flükür: nimeti verene teflekkür
etme, minnet duyma.
terennümat-› hava: havan›n es-
mesinden ç›kan güzel ses.
tesbihe a¤az: Allah’› öven a¤›zlar,
diller.
tesbih-i rahmet: rahmet zikri.
tuyur: kufllar.
t›kt›ka: tafl›n ç›kard›¤› sesler.
vaveylâ-i mevtî: ölüm ç›¤l›klar›.
velvele-i nazüniyaz: Allah’a yal-
varma ve dileklerini sunmaktan
do¤an coflkulu sesler.
vesvese: kuruntu.
Zat-› Zülcelâl: büyüklük ve aza-
met sahibi zat.
zelzele: deprem.
zemzeme: ya¤murun p›t›rt›lar›.
zemzeme-i ezkâr: Allah’› anmak-
tan do¤an güzel na¤meler.
zikr-i azamet: Allah’› zikirden ç›-
kan büyük ses.
zira: çünkü.

a¤az: diller, a¤›zlar.
asvat: sesler.
avaz: yüksek ses.
avaz-› pürnaz çok nazl› ses-
ler.
avazüniyaz: yalvar›fl sesleri.
ayet-i rahmet: rahmetin gös-
tergesi.

camit: cans›z.
civcive: civciv sesleri.
demdeme: gürültülü, yüksek
sesler.
demdeme-i tesbih: Allah’›
övmekten ç›kan coflkulu ses-
ler.
dimdik: gaga, kufllar›n küçük

a¤›zlar›.
feza: sema, gök yüzü.
gamgama: dalga sesleri.
hâdisat: olaylar, hâdiseler.
hakikate mecaz: hakikati ifa-
de eden sesler.
hâl: durum.
hassas: çok küçük fleyleri his-



Güya bütün kâinat ulvî bir musikidir; iman nuru iflitir
ezkâr ve tesbihleri. Zira hikmet reddeder tesadüf vücudu-
nu; nizam ise tart eder ittifak-› evhamsaz.

Ey yoldafl! fiimdi flu âlem-i misalîden ç›kar›z, hayalî ve-
himden ineriz, ak›l meydan›nda dururuz, mizana çekeriz,
ederiz yollar› berendaz.

Evvelki elîm yolumuz, ma¤dub ve dâllîn yolu. O yol
verir vicdana, tâ en derin yerine, hem bir hiss-i elîmi,
hem bir fledit elemi. fiuur onu gösterir; fluura z›t olmu-
fluz.

Hem kurtulmak için de muztar ve hem muhtac›z; ya o
teskin edilsin, ya ihsas da olmas›n. Yoksa dayanamay›z;
feryadüfizar dinlenmez.

Hüda ise flifad›r; heva iptal-i histir. Bu da teselli ister,
bu da tegafül ister, bu da meflgale ister, bu da e¤lence is-
ter. Hevesat-› sihirbaz,

Tâ vicdan› aldats›n, ruhu tenvim edilsin, tâ elem his-
solmas›n. Yoksa o elem-i elîm, vicdan› ihrak eder; fizara
dayan›lmaz, elem-i yeis çekilmez.

Demek s›rat-› müstakimden ne kadar uzak düflse, o
derece nispeten flu hâlet tesir eder, vicdan› ba¤›rtt›r›r.
Her lezzetin içinde elemi var birer iz.

Demek heves, heva, e¤lence, sefahatten memzuç
olan flaflaa-i medenî, bu dalâletten gelen flu müthifl s›k›n-
t›ya bir yalanc› merhem, uyutucu zehirbaz.

Ey aziz arkadafl›m! ‹kinci yolumuzda, o nuranî tarikte
bir hâleti hissettik. O hâletle oluyor hayat maden-i lez-
zet; âlâm olur lezaiz.

âlâm: üzüntüler, elemler.
âlem-i misalî: hayalî ve temsilî
âlem.
berendaz: kald›r›p atan.
dalâlet: sap›kl›k, do¤ru yoldan
ayr›lma.
dâllîn: ak›l ve ilimle dalâlete dü-
flenler.
elem: ac›, üzüntü.
elem-i elîm : ac› verici üzüntü.
elem-i yeis: ümitsizlik ac›s›.
elîm: üzücü.
ezkâr: Allah’› anmalar, zikirler.
feryadüfizar: ba¤›r›p ça¤›rma.
fizar: ba¤›r›p ça¤›rma.
güya: sanki.
hâlet: duygu.
hayalî vehim: hayalimizdeki ku-
runtu.
hayat: canl›l›k.
heva: nefsin hofluna giden fleyler.
heves: baya¤› arzu ve istekler.
hevesat-› sihirbaz: sihirli, cezp
edici, nefsin hofluna giden ifller.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak. manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›.
hiss-i elîm: ac› ve üzüntü veren
duygu.
hissolmak: tatmak, hissetmek,
duymak.
hüda: hidayet yolu, ‹slâmiyet.
ihrak: yakmak.
ihsas: hissettirme.
iman nuru: iman›n ayd›nl›¤›.
iptal-i his: hissi susturmak.
ittifak-› evhamsaz: kuruntu ve
vehim veren birliktelik. 
iz: iflaret, alâmet.
lezaiz: lezzetler.
lezzet: zevk alma.
maden-i lezzet: zevk ve lezzet
kayna¤›.
ma¤dub: Allah’›n öfkesini çeken-
ler.
memzuç: kar›fl›k.
merhem: ilâç.
meflgale: ifl, bir fleylerle u¤raflma,
u¤rafl›.
mizan: ölçü ve denge.
muhtaç: ihtiyaç sahibi.
musiki: müzik.
muztar: zorda kalma, mecbur ol-
ma.
nispeten: k›yasla.
nizam: düzen, sistem.
nuranî tarik: nurlu, ayd›nl›k yol.
reddetmek: kabul etmemek.
ruh: insan›n manevî yönü.
sefahat: ak›ls›zl›k, oyun ve e¤len-
ce düflkünlü¤ü.
s›rat-› müstakim: do¤ru yol.
flaflaa-i medenî: medeniyetin

görkemli iflleri.
fledit elem: fliddetli ac›.
flifa: s›hhat.
fluur: idrak ve bilinç.
tâ: oraya kadar.
tart etmek: kovmak.
tegafül: gaflete düflme, vazi-
fesini unutma, Allah’› unut-

ma.
tenvim: uyutma.
tesadüf: rastlant›. 
tesbih: Allah’› her türlü ku-
surdan yüce tutarak flan›na
lây›k ifadelerle anma.
teselli: sakinlefltirme.
tesir: etki.

teskin: sakinlefltirme.
ulvî: yüce, kudsî.
vicdan: insan›n iyiyi kötüden
ay›rma duygusu.
vücut: varl›k.
yoldafl: yol arkadafl›.
zehirbaz: zehirleyen.
zira: çünkü.
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Onunla bunu bildik ki, mütefavit derecede, kuvvet-i
iman nispetinde ruha bir hâlet verir. Ceset ruhla mültez-
dir, ruh vicdanla mütelezziz.

Bir saadet-i acile, vicdanda münderiçtir. Bir firdevs-i
manevî, kalbinde mündemiçtir. Düflünmekse deflmektir,
fluur ise fliar-› râz.

fiimdi ne kadar kalp ikaz edilirse, vicdan tahrik edilse,
ruha ihsas verilse, lezzet ziyade olur. Hem de döner ate-
fli nur, flitas› yaz.

Vicdanda firdevslerin kap›lar› aç›l›r; dünya olur bir
Cennet. ‹çinde ruhlar›m›z, eder pervazüperdaz, olur fleh-
bazüflehnaz, yelpez namazüniyaz.

Ey aziz yoldafl›m! fiimdi Allaha›smarlad›k. Gel, bera-
ber bir dua ederiz, sonra da buluflmak üzere ayr›l›r›z.

1 nÚ/e'G ,nº«/≤nàr°ùoŸrG n•GnöuüdG ÉnfpórgG sºo¡ s∏dnG
• • •

ANGL‹KAN K‹L‹SES‹NE CEVAP (HAfi‹YE)

Bir zaman bîaman ‹slâm›n düflman›, siyasî bir dessas,
yüksekte kendini göstermek isteyen vesvas bir papaz,
desise niyetiyle, hem inkâr suretinde,

Hem de bo¤az›m›z› pençesiyle s›kt›¤› bir zaman-› elîm-
de, pek flematetkârâne bir istifham›yla, dört fley sordu;
bizden,
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ihsas: hissettirme.
ikaz: uyarma.
inkâr: red etmek.
istifham: soru sorma.
kalp: insan›n manevî bünyesin-
deki hislerin ve duygular›n mer-
kezi; gönül.
kuvvet-i iman: iman gücü.
lezzet: zevk.
mündemiç: yerlefltirilmifl.
münderiç: içine alma.
mütefavit: farkl›l›k, çeflitlilik. 
mütelezziz: lezzet ve zevk veren.
namazüniyaz: namaz ibadeti ve
Allah’a dua etme, yalvarma.
nispetinde: oran›nda, ölçüsünde.
papaz: din adam›.
pençe: y›rt›c› hayvanlar›n t›rnakl›
aya¤›.
perdaz: kanat ç›rpma, uçma.
pervaz: kanatlanmak, kanat ç›rp-
ma.
ruh: insan›n manevî yönü.
saadet-i acile: peflin mutluluk.
flehbazüflehnaz: yi¤itlik ve güzel-
lik.
flematetkârâne: baflkas›n›n düfl-
tü¤ü kötü duruma sevinircesine.
fliar-› râz: gizli iflaretler.
flitas› yaz: k›fl gibi görünen fleyin
gerçekte yaz olmas›.
fluur: bilinç, idrak, anlay›fl.
tahrik: harekete geçirme.
vesvas: vesvese, flüphe tohumu
eken.
vicdan: insan›n iyiyi kötüden
ay›rma duygusu.
yelpez: yelpaze, uçmak için hava
ak›m› oluflturma.
zaman-› elîm: kötü zaman, s›k›n-
t›l› zaman›m›zda.
ziyade: fazla.

Anglikan Kilisesi: ‹ngilizlerin
resmî devlet kilisesi.
atefli nur: atefl gibi görünen
fleyin nur olmas›.
aziz: de¤erli.

bîaman: merhametsiz, insaf-
s›z.
Cennet: mükâfat yurdu.
ceset: beden.
dessas: aldat›c›, hileci.

firdevs: Cennetin en güzel
bahçesi.
firdevs-i manevî: manevî
Cennet gibi.
hâlet: duygu.

1. Allah’›m, “Bizi do¤ru yola ilet (Fatiha Suresi: 6.)” Âmin.

HAfi‹YE: Yüz maflaallah bu cevaba!



Alt› yüz kelime istedi. fiematetine karfl› yüzüne “Tuh!”
demek, desisesine karfl› küsmekle sükût etmek, inkâr›na
karfl› da,

Tokmak gibi bir cevab-› müskit vermek lâz›md›. Onu
muhatap etmem. Bir hakperest adama böyle cevab›m›z
var. O dedi birincide:

“Muhammed (Aleyhissalâtü Vesselâm) dini nedir?”
Dedim: “‹flte Kur’ân’d›r: Erkân-› sitte-i iman, erkân-›
hamse-i ‹slâm esas maksad-› Kur’ân.” Der ikincisinde:

“Fikir ve hayata ne vermifl?” Dedim: “Fikre tevhit, ha-

yata istikamet. Buna dair flahidim: “
1@ närôpeoG BÉnªnc rºp≤nà°rSÉna

2 lónMnG *G nƒog rπob .” Der üçüncüsünde:

“Mezahim-i hâz›ra nas›l tedavi eder?” Derim: “Hur-
met-i riba, hem vücub-u zekâtla. Buna dair flahidim, 

“
3GƒnHuôdG *G o≥nërªnj ’da, 

4@ GƒnHuôdG nΩsônMnh n™r«nÑrdG *G sπnMnGnh
5 nIƒ'c sõdG GoƒJ'Gnh nI 'ƒ∏°südG Gƒoª«/bnGnh .” Der dördüncüsünde:

“‹htilâl-i beflere ne nazarla bak›yor?” Derim: “Sa’y
as›l, esast›r. Servet-i insaniye zalimlerde toplanmaz; sak-
lanmaz ellerinde. Buna dair flahidim:

ná°s†pØrdGnh nÖng sòdG n¿hoõpæ`rµnj nøj/òsdGnh 6@ »'©°nSÉne s’pG p¿Én°ùrfp Ór p̀d ¢nùr«nd
7 mº«/dnG mÜGnòn©pH rºogrôu°ûnÑna $G pπ«/Ñ°nS ≈/a Én¡nfƒo≤pØræoj n’nh

@ @ @

as›l: temel amaç ve kural.
cevab-› müskit: susturucu cevap.
erkân-› hamse-i ‹slâm: ‹slâm›n
befl flart›.
erkân-› sitte-i iman: iman›n alt›
flart›.
esas: temel, prensip, ilke.
hakperest: hakk› savunan.
hurmet-i riba: faizin yasaklan-
mas›.
ihtilâl-i befler: toplumdaki kar›-
fl›kl›k ve ihtilâller.
inkâr: reddetme, kabul etmeme.
istikamet: do¤ru ve orta yol.
lâz›m: gerekli.
maksad-› Kur’ân: Kur’ân’›n ama-
c›.
mezahim-i hâz›ra: içinde bulu-
nulan ac› tablo.
muhatap: kendisi ile konuflulan.
nazar: bak›fl aç›s›.
sa’y: çal›flma, gayret ve ifl görme.
servet-i insaniye: zenginlik kay-
naklar› ve sermaye.
sükût: susmak.
flahit: delil.
flematet: baflkas›n›n düfltü¤ü kö-
tü duruma sevinme.
tedavi: sa¤l›¤›na kavuflturma.
tevhit: birlik, bir Allah inanc›.
vücub-u zekât: zekât›n emredil-
mesi, uygulanmas›.
zalim: zulmeden, haks›zl›k
yapan.

1. Emrolundu¤un gibi dos do¤ru ol. (Hûd Suresi: 112.)

2. De ki: O Allah birdir. (‹hlâs Suresi: 1.)

3. Allah, faizin bereketini giderip onu mahveder. (Bakara Suresi: 276.)

4. Allah, al›fl verifli helâl, faizi haram k›lm›flt›r. (Bakara Suresi: 275.)

5. Namaz› dos do¤ru k›l›n, zekât› verin. (Bakara Suresi: 43.)

6. ‹nsan için ancak çal›flt›¤›n›n karfl›l›¤› vard›r. (Necm Suresi: 39.)

7. Alt›n› ve gümüflü biriktirip de onu Allah yolunda harcamayanlar› ise, ac› bir azapla müjde-
le. (Tevbe Suresi: 34.)
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Konferans
Teflrinisani 1950’de Ankara Üniversitesinde profesör ve
mebuslar›m›z ve Pakistanl› misafirlerimiz ve muhtelif fa-
külte talebelerinin huzurunda fakülte mescidinde gece ya-
r›s›na kadar devam eden bir mecliste verilen ve büyük
alâka ve ehemmiyetle dinlenmifl olan bir konferanst›r.

W
mósªnëoe Énfpóu«°nS '¤nY oΩnÓ°sùdGnh oInÓ°südGnh nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQ !oórªnërdnG

1@ nÚ/©nªrLnG =/¬pÑrën°Unh /¬pd'G ='¤nYnh
‹man ve ‹slâmiyet âb-› hayat›na susam›fl k›ymetli kar-

defllerim,

Evvelâ, itiraf edeyim ki, bu konferans›n verildi¤i kürsü-
de bulunmufl olmak itibar›yla sizlerden fark›m yoktur. Si-
zin bir kardeflinizim. Hem, bu konferans benim çok
muhtaç oldu¤um gayet nafi bir dersimdir. Muhatap ken-
dimdir. Dersimi, müzakere nev’inden, siz mübarek kar-
defllerime okuyaca¤›m. Kusurlar bendendir, kemal ve gü-
zellikler istifade etti¤im Risale-i Nur eserlerine aittir.

Bir mâni bafl›m›za gelmezse, haftada bir defa olarak
devam edece¤imiz dinî konferanslardan, bugün, birinci-
si imana dairdir. Çünkü, Bediüzzaman Said Nursî’nin Bi-
rinci Millet Meclisinde beyan etti¤i gibi, “Kâinatta en 
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ehemmiyet: önem, de¤er.
eser: telif, kitap.
evvelâ: her fleyden önce.
ezel: bafllang›c› olmayan, önce-
sizlik.
fakülte: üniversiteye ba¤l› temel
ihtisas dallar›ndan biri.
gayet: son derece.
hamd: övme.
huzur: yan, karfl›, ön.
iman: inanç, itikat.
‹slâmiyet: Müslümanl›k.
istifade: faydalanma.
itibar: de¤er.
itiraf: baflkalar›n›n bilmedi¤i gizli
bir fleyi söyleme.
kâinat: evren, tüm varl›klar.
kemal: kusursuz, mükemmellik.
konferans: dinleyicilere her han-
gi bir mevzu hakk›nda bilgi ver-
mek gayesiyle yap›lan konuflma.
kusur: noksan, özür.
kürsü: oturulacak yüksekçe yer.
k›ymet: de¤er.
mahsus: bir kifliye has olan, lây›k.
mâni: engel.
mebus: milletvekili.
meclis: ortam, topluluk.
mescit: namaz k›l›nacak yer.
minnet: flükür, teflekkür etme.
misafir: konuk.
muhatap: kendisine söz söyleni-
len.
muhtaç: ihtiyaç içinde olan.
muhtelif: çeflitli.
mübarek: tebri¤e de¤er, kutlu.
müzakere: karfl›l›kl› fikir söyle-
me.
nafi: faydal›.
nev’: çeflit.
profesör: üniversitede görevli ö¤-
retim üyesi.
Rab: her fleyin maliki, yaratan,
büyüten, terbiye eden Allah.
Rahîm: sonsuz merhamet sahibi
ve mahlûkata çok flefkat eden Al-
lah.
Rahman: rahmeti bütün herkese
yay›lan ve bütün yarat›lm›fllar›n
r›z›klar›n› ve geçim flekillerini içi-
ne alan rahmetin sahibi Allah.
salât: Hz. Muhammed’e, Ashab›-
na, ailesine Allah’›n rahmet ve
ma¤firetini, meleklerin isti¤far›n›
ve mü’minlerin dualar›n› dileme.
selâm: selâmet, esenlik.
flükür: nimet ve iyili¤in sahibini
tan›ma ve ona karfl› minnet duy-
ma.
talebe: ö¤renci.
Teflrinisani: Kas›m.

âb-› hayat: hayat suyu.
âl: aile, sülâle.
alâka: ilgi.

âlem: cihan, bütün yarat›l-
m›fllar.

Ashap: Sahabeler.

beyan: anlatma.
dair: alâkal›.
ebed: sonsuzluk.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, flükür ve
minnet, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Efendimiz Muhammed’e (a.s.m.), bütün âl ve
Ashab›na salât ve selâm olsun.



yüksek hakikat imand›r, imandan sonra namazd›r.” Bu-
nun için, biz de konferans›m›z›n Kur’ân, iman, Peygam-
berimiz Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimiz
hakk›nda olmas›n› münasip gördük. ‹kincisi de inflaallah
namaz ve ibadete ait olacakt›r.

Bu mevzular› bize ders verecek bir eser arad›k. Niha-
yet bu hayatî ve ebedî ihtiyac›m›z›, asr›m›z›n fehmine uy-
gun ve ikna edici bir tarzda ders veren ve yar›m asra ya-
k›nd›r büyük bir itimat ve emniyete mazhar olmakla en
muteber dinî bir eser olan Risale-i Nur’u intihap ettik.

fiimdi, ilk konferans›m›z›n niçin iman mevzuunda ol-
du¤unu izah ile, bu eser ve müellifi hakk›nda gayet k›sa
olarak malûmat verece¤iz. fiöyle ki:

Bu as›rda, din ve ‹slâmiyet düflmanlar›, evvelâ iman›n
esaslar›n› zay›flatmak ve y›kmak plân›n›, programlar›n›n
birinci maddesine koymufllard›r. Hususan bu yirmi befl
sene içinde, tarihte görülmemifl bir hâlde münaf›kane ve
çeflit çeflit maskeler alt›nda iman›n erkân›na yap›lan su-
ikastlar pek dehfletli olmufltur. Çok y›k›c› flekiller tatbik
edilmifltir.

Hâlbuki, iman›n rükünlerinden birisinde hâs›l olacak
bir flüphe veya inkâr, dinin teferruat›nda yap›lan lâkaytl›k-
tan pek çok defa daha felâketli ve zararl›d›r. Bunun için-
dir ki, flimdi en mühim ifl, taklidî iman› tahkikî imana çe-
virerek iman› kuvvetlendirmektir, iman› takviye etmektir,
iman› kurtarmakt›r. Her fleyden ziyade iman›n esasat›yla
meflgul olmak, kat’î bir zaruret ve mübrem bir ihtiyaç, 

as›r: yüzy›l.
dehflet: korkunç.
din: kaideleri Allah taraf›ndan be-
lirlenen ve peygamberler vas›ta-
s›yla insanlara tebli¤ edilen, in-
sanlara dünya ve ahirette saadet
yollar›n› gösteren sistem.
ebedî: sonu olmayan.
emniyet: eminlik, güven.
erkân: rükünler, esaslar.
esas: as›l, temel.
esasat: esaslar.
eser: telif, kitap.
evvelâ: ilk önce.
fehim: anlay›fl.
felâket: musibet, çok zarar.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek.
hâlbuki: oysa ki.
hâs›l: meydana gelen.
hayatî: hayat için önemli.
hususan: özellikle.
ibadet: Allah’›n emrettiklerini ye-
rine getirme.
ihtiyaç: gereklilik, muhtaç olufl.
ikna: inanma, inand›r›lma.
iman: inanç, itikat.
inkâr: reddetme, inanmama.
inflaallah: Allah izin verirse.
intihap: seçme.
‹slâmiyet: Müslümanl›k.
itimat: güven.
izah: aç›klama, anlatma.
kat’î: kesin.
konferans: dinleyicilere her han-
gi bir mevzu hakk›nda bilgi ver-
mek gayesiyle yap›lan konuflma.
lâkayt: ilgisiz.
malûmat: bilgiler.
mazhar: eriflmifl, kavuflmufl.
meflgul: ilgilenme, u¤raflma.
mevzu: konu.
muteber: itibarl›, de¤erli.
mübrem: kaç›n›lmaz.

müellif: telif eden, yazar.
mühim: önemli.
münaf›k: içi kâfir, d›fl› Müslü-
man görünümü veren kimse.
münaf›kane: münaf›k gibi.
münasip: uygun.
namaz: ‹slâm›n befl flart›ndan
biri.

nihayet: sonunda.
rükün: esas, as›l.
suikast: kötü düflünceler.
flüphe: kuflku.
tahkikî: inceden inceye arafl-
t›rarak.
taklidî: taklitle yap›lan.
takviye: kuvvetlendirme, te-

yit etme.
tarz: biçim, suret.
tatbik: uygulama.
teferruat: ayr›nt›lar.
zarar: ziyan, kay›p.
zaruret: mecburiyet, zorun-
luluk.
ziyade: fazla.
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hatta mecburiyet hâline gelmifltir. Bu, Türkiye’de böyle
oldu¤u gibi, umum ‹slâm dünyas›nda da böyledir.

Evet, temelleri y›prat›lm›fl bir binan›n odalar›n› tamir
ve tezyine çal›flmak, o binan›n y›k›lmamas› için ne dere-
ce bir fayda temin edebilir? Köklerinin çürütülmesine ça-
balanan bir a¤ac›n kurumamas› için dal ve yapraklar›n›
ilâçlayarak tedbir almaya çal›flmak, o a¤ac›n hayat›na bir
fayda verebilir mi?

‹nsan, saray gibi bir binad›r. Temelleri erkân-› imani-
yedir. ‹nsan bir fleceredir. Kökü esasat-› imaniyedir.

‹man›n rükünlerinden en mühimi, iman-› billâht›r, Al-
lah’a imand›r; sonra nübüvvet ve haflirdir. Bunun için,
bir insan›n en baflta elde etmeye çal›flt›¤› ilim, iman ilmi-
dir. ‹limlerin esas›, ilimlerin flah› ve padiflah› iman ilmidir.

‹man, yaln›z icmalî bir tasdikten ibaret de¤ildir. ‹man›n
çok mertebeleri vard›r. Taklidî bir iman, hususan bu za-
mandaki dalâlet, sapk›nl›k f›rt›nalar› karfl›s›nda çabuk sö-
ner. Tahkikî iman ise sars›lmaz, sönmez bir kuvvettir.
Tahkikî iman› elde eden bir kimsenin iman ve ‹slâmiyeti
dehfletli dinsizlik kas›rgalar›na da maruz kalsa, o kas›rga-
lar bu iman kuvveti karfl›s›nda tesirsiz kalmaya mahkûm-
dur. Tahkikî iman› kazanan bir kimseyi, en dinsiz feyle-
soflar dahi bir vesvese veya flüpheye düflürtemez.

‹flte bu hakikatlere binaen, biz de tahkikî iman› ders
vererek iman› kuvvetlendirip, insan› ebedî saadet ve se-
lâmete götürecek Kur’ân ve iman hakikatlerini cami bir 

SÖZLER | 1217 KONFERANS

iman.
‹slâmiyet: Müslümanl›k.
kuvvet: güç, kudret.
mahkûm: mecbur.
maruz: hücuma u¤rama, u¤ra-
ma..
mecburiyet: zorunluluk.
mertebe: derece.
mühim: önemli.
nübüvvet: nebîlik, peygamberlik.
padiflah: hükümdar, sultan.
rükün: esas.
saadet: mutluluk.
selâmet: salimlik, eminlik.
flecere: a¤aç.
flüphe: kuflku.
tahkikî iman: imana dair bütün
meseleleri inceden inceye araflt›-
rarak ve ispatlar›n› ö¤renerek
meydana gelen sa¤lam ve sars›l-
maz iman.
tahkikî: araflt›rarak.
taklidî: taklitle yap›lan.
tasdik: do¤rulama.
tedbir: önlem.
temin: sa¤lama.
tesir: etki.
tezyin: süsleme.
umum: bütün.
vesvese: flüphe, kuruntu.

bina: yap›.
binaen: den dolay›.
cami: toplay›c›.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lmak.
dehflet: korku.
ebedî: sonu olmayan.
erkân-› imaniye: imana ait

esaslar.
esas: as›l, temel.
esasat-› imaniye: iman esas-
lar›.
feylesof: felsefe ile u¤raflan.
hakikat: gerçek, esas.
hâl: durum.
haflir: Allah’›n, ölüleri diriltip

mahflere ç›karmas›.
hatta: hem de.
hususan: bilhassa, özellikle.
ibaret: meydana gelen.
icmalî: k›saca, topluca.
ilim: bilgi.
iman: inanç, itikat.
iman-› billâh: bir Allah’a



eseri, sebat ve devam ve dikkatle okumay› kat’iyetle lâ-
z›m ve elzem gördük. Aksi takdirde, bu zamanda dünye-
vî ve uhrevî dehfletli musibetler içine düflmek, flüphe gö-
türmez bir hakikat hâlindedir. Bunun için, yegâne kurtu-
lufl çaremiz Kur’ân-› Hakîm’in imanî ayetlerini ve bu as-
ra bakan ayet-i kerîmelerini tefsir eden yüksek bir
Kur’ân tefsirine sar›lmakt›r.

fiimdi, “Böyle bir eser bu as›rda var m›d›r?” diye bir
sualin içinizde hâs›l oldu¤u, nuranî bir heyecan› ifade
eden simalar›n›zdan anlafl›lmaktad›r.

Evet, bu çeflit ihtiyac›m›z› tam karfl›layacak olan bir
eseri bulmak için çok dikkat ve itina ile arad›k. Nihayet,
hem Türk gençli¤ine, hem umum Müslümanlara ve be-
fleriyete Kur’ânî bir rehber ve bir mürflid-i ekmel olacak
bir eserin Bediüzzaman Said Nursî’nin Risale-i Nur eser-
leri oldu¤u kanaatine vard›k. Bizimle beraber, bu hakika-
te Risale-i Nur’la iman›n› kurtaran yüz binlerle kimseler
de flahittir.

Evet, yirminci as›rda küllî ve umumî bir rehberlik vazi-
fesini görecek Kur’ânî bir eserin müellifinin flu hususiyet-
leri haiz olmas›n› esas ittihaz ettik. Bu hasiyetlerin de ta-
mam›yla Risale-i Nur’da ve müellifi Bediüzzaman Said
Nursî’de mevcut oldu¤unu gördük. fiöyle ki:

Birincisi: Müellifin yaln›z Kur’ân-› Hakîm’i kendine üs-
tat edinmifl olmas›…

‹kincisi: Kur’ân-› Hakîm, hakikî ilimleri havi bir kitab-›
mukaddestir. Ve bütün as›rlarda insanlar›n umum taba-
kalar›na hitap eden ezelî bir hutbedir. Bunun için, 

as›r: yüzy›l, zaman.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n ayeti.
befleriyet: insanl›k.
çare: ç›k›fl yolu.
dehfletli: korkunç, korku verici.
dikkat: ince eleme.
dünyevî: dünya ile ilgili.
elzem: daha lüzumlu.
esas: as›l, temel.
eser: telif, kitap.
ezelî: öncesiz, bafllang›çs›z.
haiz: sahip.
hakikat: gerçek.
hakikî: gerçek.
hasiyet: bir fleye has vas›f.
hâs›l: ortaya ç›kan.
havi: kapsayan, içine alan.
heyecan: coflkunluk.
hitap: bir toplulu¤a karfl› konufl-
ma, nutuk.
hususiyet: ay›r›c› özellik.
hutbe: ‹lâhî emirleri hat›rlatan
konuflma.
ifade: anlatma.
ihtiyaç: gereklilik.
iman: inanç, itikat.
imanî: imana dair.
itina: özen gösterme.
ittihaz: edinme.
kanaat: inanma, fikir.
kat’iyet: kesinlik.
kitab-› mukaddes: kutsal olan
kitap.
Kur’ânî: Kur’ân’a uygun.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
küllî: herkesi kapsayan.
lâz›m: gerekli.

mevcut: var.
musibet: felâket, belâ.
müellif: telif eden, yazar.
mürflid-i ekmel: en mükem-
mel ve kusursuz do¤ru yol
gösterici.
Müslüman: ‹slâm dininden
olan.

nuranî: nurlu.
rehber: k›lavuz.
sebat: kararl›l›k, azimlilik.
sima: yüz, çehre.
sual: soru.
flahit: tan›k.
flüphe: kuflku.
tabaka: topluluk, s›n›f.

tefsir: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›.
uhrevî: ahirete dair.
umum: bütün.
umumî: herkesle alâkal›.
üstat: ö¤retici; muallim.
vazife: görev.
yegâne: biricik, tek.
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Kur’ân’› tefsir ederken, hakikatin safî olarak ifade edil-
mesi ve böylece hakikî bir tefsir olmas› için, müfessirin
kendi hususî meslek ve meflrebinin tesiri alt›nda kalma-
m›fl ve hevesi kar›flmam›fl olmas› lâz›md›r. Ve hem de
Kur’ân’›n manalar›n› keflifle tezahür eden Kur’ân haki-
katlerinin tespiti için elzemdir ki, o müfessir zat her bir
fende mütehass›s genifl bir fikre, ince bir nazara ve tam
bir ihlâsa malik bir allâme ve hem gayet âlî bir deha ve
nüfuzlu, derin bir içtihat ve bir kuvve-i kudsiyeye sahip
olsun.

Üçüncüsü: Kur’ân tefsirinin tam bir ihlâsla telif edilmifl
olmas› ki, müellifin Cenab-› Hakk›n r›zas›ndan baflka hiç-
bir maddî manevî menfaati gaye edinmemesi ve bu ulvî
hâletin müellifin hayat›ndaki vukuatlarda müflahede edil-
mifl olmas›,

Dördüncüsü: Kur’ân’›n en büyük mu’cizelerinden biri-
si de, gençlik ve tazeli¤ini muhafaza etmesidir; ve o as›r-
da inzal edilmifl gibi, her asr›n ihtiyac›n› karfl›layan bir
veçhesi olmas›d›r.

‹flte, bu as›rda meydana getirilen bir tefsirde, Kur’ân-›
Hakîm’in asr›m›za bakan veçhesinin keflfedilip, avam-
dan en havassa kadar her tabakan›n istifade edebilece¤i
bir üslûpla izah ve ispat edilmifl olmas›,

Beflincisi: Müfessirin Kur’ân ve iman hakikatlerini
cerh edilmez delil ve hüccetlerle ispat ederek tedris et-
mesi, yani pozitivizmi (ispatiyecilik) bir esas ittihaz etmifl
olmas›,
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hüccet: delil.
içtihat: Kur’ân ve sünnete uygun
flekilde bir konuda fikir ortaya
koyma, görüfl aç›s›.
ifade: anlatma.
ihlâs: halis, samimî, içtenlik.
ihtiyaç: muhtaç olufl, zaruret.
iman: inanç, itikat.
inzal: indirilme.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me, kan›tlama.
istifade: faydalanma.
ittihaz: edinme, kabul etme.
izah: aç›klama yapma.
keflif: açma, gizli bir fleyi meyda-
na ç›karmak, Allah taraf›ndan il-
ham edilme.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
kuvve-i kudsiye: kudsî kuvvet.
lâz›m: gerekli.
maddî: para, mal, vb. fleylerle ilgi-
li.
malik: sahip.
mana: anlam.
manevî: ruhî, hissî.
menfaat: fayda.
meslek: usul, tutulan yol.
meflrep: hareket tarz›, tav›r.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
muhafaza: koruma.
müellif: telif eden, yazar.
müfessir: tefsir eden, aç›klayan.
müflahede: görülme.
mütehass›s: ihtisas sahibi.
nazar: bak›fl, fikir.
nüfuz: bir kimsenin sözünün ge-
çerli olmas›.
pozitivizm: gerçe¤in deney ve
gözlemle elde edilebilece¤i görü-
flünü savunan felsefî doktrin.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
safî: saf.
sahip: malik.
tabaka: s›n›f.
tedris: ö¤retme, ders verme.
tefsir: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›.
telif: eser ortaya koyma.
tesir: etki.
tespit: belirleme.
tezahür: ortaya ç›kma.
ulvî: yüce.
üslûp: ifade tarz›.
veçhe: yön, yüz, taraf.
vukuat: vak’alar, olaylar.
zat: kifli.

âlî: yüce.
allâme: ilmî seviyesi çok yük-
sek olan âlim.
as›r: yüzy›l.
avam: halk tabakas›.
cerh: yaralanma.
deha: ola¤anüstü zekâ sahibi
kimse.

delil: bir davay›, meseleyi is-
pata yarayan fley, bürhan.
elzem: daha lüzumlu, gerekli.
esas: temel.
fen: tecrübe ve ispatla mey-
dana gelmifl ilimler.
fikir: ak›l, düflünce.
gaye: maksat.

gayet: son derece.
hakikat: gerçek, esas.
hakikî: gerçek.
hâlet: hâller.
havas: üst tabaka, okumufl-
lar, âlimler.
heves: arzu.
hususî: özel, flahsî.



Alt›nc›s›: Ders verdi¤i Kur’ânî hakikatlerin hem akl›,
hem kalbi, hem ruhu ve vicdan› tenvir ve tatmin ve nef-
si musahhar etmesi ve fleytan› dahi ilzam edecek derece-
de kuvvetli ve gayet beli¤, nafiz ve müessir olmas›,

Yedincisi: Hakikatlerin derkine de mâni olan benlik,
gurur, ucub ve enaniyet gibi kötü hasletlerden kurtar›p,
tevazu ve mahviyet gibi yüksek ve güzel ahlâklara sahip
k›lmas›,

Sekizincisi: Kur’ân-› Kerîm’i tefsir eden bir allâmenin
Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm›n sünnetine ittiba
etmifl olmas› ve Ehl-i Sünnet ve Cemaat mezhebi üzere
ilmiyle amil olmas› ve azamî bir züht ve takva ve azamî
ihlâs ve dine hizmetinde azamî sebat, azamî s›dk ve sa-
dakat ve fedakârl›¤a, azamî iktisat ve kanaate malik ol-
mas› flartt›r.

Hulâsa olarak, müfessirin Kur’ânî risaleleriyle, risalet-i
Ahmediyenin (a.s.m.) azamî takva ve azamî ubudiyeti ve
kuvve-i kudsiyesiyle de velâyeti Ahmediyenin lemaat›na
mazhar olmufl hadim-i Kur’ân bir zat olmas›…

Dokuzuncusu: Müfessirin Kur’ânî ve fler’î meseleleri
beyan ederken flu veya bu tazyik ve iflkenceyi nazara al-
mayan, her hangi bir tesir alt›nda kalarak fetva verme-
yen ve ölümü istihkâr edip dünyaya meydan okuyacak
bir iman kuvvetiyle hakikati pervas›zca söyleyen ‹slâmî
flecaat ve cesarete malik olan bir müfessir olmas› gerek-
tir.

ahlâk: insan›n yarat›l›fltan gelen
hususiyetler.
allâme: ilmî seviyesi çok yüksek
olan âlim.
amil: yapan, iflleyen.
azamî: en çok, nihayet derecede.
beli¤: belâgatle anlat›lan, düzgün
ve sanatl›.
benlik: nefsi önde tutma, kibir.
beyan: anlatma.
cesaret: cesurluk, yi¤itlik.
derk: anlama, kavrama.
enaniyet: bencillik, egoistlik.
fetva: bir mesele hakk›nda dinî
meselelere tam vâk›f kimseler ta-
raf›ndan verilen fler’î hüküm.
gayet: son derece.
hadim-i Kur’ân: Kur’ân’›n hiz-
metkâr›.
hakikat: gerçek, esas.
haslet: tabiat, meziyet.
hulâsa: özet olarak, sözün k›sas›.
ihlâs: halis, samimî.
iktisat: harcamalarda afl›r› dav-
ranmama, her hususta itidal üze-
re bulunma.
ilim: bilgi.
ilzam: susturma.
iman: inanç, itikat.
‹slâmî: ‹slâma uygun.
istihkâr: hakir görme, hor görme.
iflkence: eziyet.
ittiba: tâbi olma, uyma.
kanaat: elindekini yeterli görüp
fazlas›n› istememe.
Kur’ânî: Kur’ân’a uygun.
Kur’ân-› Kerîm: Hz. Muham-
med’e vahiyle indirilen en son ‹lâ-
hî kitap.
kuvve-i kudsiye: kudsî kuvvet.
lemaat: par›lt›lar.
mahviyet: alçak gönüllülük.
malik: sahip.
mâni: engel olan.
mazhar: sahip olma, flereflenme.
mesele: problem.
mezhep: bir dinin baz› noktalar-
da görüfl farklar› bulunan kolla-
r›ndan her biri.
musahhar: boyun e¤en.
müessir: tesir eden.
müfessir: tefsir eden, aç›klayan.
nafiz: nüfuzlu, tesirli.
nazar: dikkat.
nefis: flehvet, gazap, fazilet gibi
fleylerin kayna¤›.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med.
risale: belli bir konuda yaz›lm›fl
küçük kitap.
risalet-i Ahmediye: Peygamber
Efendimizin peygamberli¤i.
ruh: insandaki canl›l›¤›n ve dirili-
¤in, iradeyle ilgili ve irade d›fl› ha-

reketlerin ve idrak kabiliyeti-
nin kayna¤›, nefis.
sadakat: tam ve mükemmel
ba¤l›l›k.
sahip: malik.
sebat: kararl› olma, karar›n-
dan vazgeçmeme.
sünnet: Hz. Muhammed’in
Müslümanlara örnek olan
söz, fiil ve takrirleri.
s›dk: do¤ruluk.
flart: yerine getirilmesi icap
eden fley.
flecaat: yi¤itlik, cesurluk.

fler’î: fleriatla alâkal›.
takva: Allah’›n emirlerini tu-
tup azab›ndan korunma.
tatmin: insan kalbinin mane-
vî olarak doymas›.
tazyik: zorlama, bask›.
tefsir: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›.
tenvir: nurland›rma.
tesir: etki.
tevazu: alçak gönüllülük.
ubudiyet: kulluk.
ucub: kendini be¤enmifllik.
velâyet-i Ahmediye: Pey-

gamberimizin vefat›ndan
sonra nübüvvet tarz›ndaki
hizmetinin sureten, fiilen ve
fleklen sona ermesiyle velâ-
yet tarz›nda bu makamda
devam eden manevî hizmet
tarz›.

vicdan: iyiyi kötüden, hayr›
flerden ay›rt etmeye yard›mc›
olan duygu.

zat: kifli.

züht: nefsî ve dünyevî arzula-
r› terk etme, Allah korkusuy-
la günahlardan kaç›nma.
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Hem, idam plânlar›n›n tatbik edildi¤i ve bir tek dinî ri-
sale neflrettirilmedi¤i dehfletli bir devirde, bilhassa imha
edilmesi ve söndürülmesi hedef tutulan Kur’ânî, fler’î
esasat› telif ve neflretmifl oldu¤u meydanda olmakla bir
mürflid-i kâmil ve ‹slâm›n bu as›rda hakikî bir rehber-i ek-
meli ve Kur’ân’›n muteber bir müfessir-i azam› olmufl ol-
mas› lâz›md›r.

‹flte bu zamanda, yukar›da mezkûr dokuz flart ve husu-
siyetlerin, müellif Said Nursî’de ve eserleri olan Nur Ri-
salelerinde ayn›yla mevcut oldu¤u, hakikî ve mütebahhir
ulema-i ‹slâm›n icma ve tevatür ve ittifak›yla sabit olmufl-
tur. Ve hem intibaha gelmekte olan bu millet-i ‹slâmiye-
ce, Avrupa ve Amerikaca malûm ve musaddakt›r.

‹flte arkadafllar, biz, böyle bir tefsir-i Kur’ân ar›yor ve
böyle bir müfessir istiyorduk.

K›ymetli kardefllerim,

Böyle dehfletli bir as›rda, insan›n en büyük meselesi,
iman› kurtarmak veya kaybetmek davas›d›r. Umumî
harpler, beflere intibah vermifl, dünya hayat›n›n fânîli¤i-
ni ihtar etmifltir ve bâkî bir âlemde, ebedî bir saadet için-
de yaflamak hissini uyand›rm›flt›r. Elbette böyle muaz-
zam bir davay› flafl›rt›c› ve aldat›c› bir zamanda kazana-
bilmek için, bir dava vekili bulmakta (HAfi‹YE) çok dikkatli
olmam›z lâz›md›r. Bunun için tetkikat›m›z› biraz daha ge-
niflletece¤iz. fiöyle ki:
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muteber: de¤erli.
müellif: telif eden, yazar.
müfessir: tefsir eden, aç›klayan.
müfessir-i azam: en büyük tefsir
edici.
mürflid-i kâmil: en kâmil, olgun
irflat edici.
mütebahhir: bilgi bak›m›ndan
engin olan.
neflretmek: yaymak.
rehber-i ekmel: en mükemmel
rehber.
risale: belli bir konuda yaz›lm›fl
küçük kitap.
saadet: mutluluk.
sabit: tespit edilmek.
fler’î: fleriatla ilgili.
tatbik: uygulama.
tefsir-i Kur’ân: Kur’ân tefsiri,
aç›klamas›.
telif: eser ortaya koyma.
tetkikat: incelemeler.
tevatür: bir haberin akl›n kabul-
lenemeyece¤i kadar say› ve sa¤-
laml›ktaki bir topluluk taraf›ndan
aktar›lmas›.
ulema-i ‹slâm: ‹slâm âlimleri.
umumî harp: cihan savafl›.

âlem: dünya, cihan.
as›r: yüzy›l.
bâkî: sürekli ve kal›c› olan.
befler: insanl›k.
bilhassa: özellikle.
dava: iddia, ülkü.
dehfletli: korkunç.
devir: zaman.
ebedî: sonu olmayan.
esasat: esaslar.
eser: telif, kitap.
fânî: ölümlü, geçici.
hakikî: gerçek.
hafliye: dipnot.

hayat: yaflam.
hedef: gaye, maksat.
his: duygu.
hususiyet: ay›r›c› özellik.
icma: fikir birli¤i.
ihtar: hat›rlatma.
iman: inanç, itikat.
imha: yok etme, ortadan kal-
d›rma.
intibah: uyan›k olma, uyan›k-
l›k.
‹slâm: Hz. Muhammed’in
kendisine gelen vahiy ile teb-
li¤ buyurdu¤u din, Müslü-

manl›k.
ittifak: fikir birli¤i etme.
Kur’ânî: Kur’ân’a uygun.
lâz›m: gerekli.
malûm: bilinen.
mesele: problem.
mevcut: var olan.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen.
millet-i ‹slâmiye: ‹slâm mille-
ti.
muazzam: çok büyük, ehem-
miyetli.
musaddak: tasdik olunmufl.

HAfi‹YE: Bu zamanda böyle bir dava vekilinin Risale-i Nur oldu¤una, Ri-
sale-i Nur’la imanlar›n› kurtaran milyonlarca kimseler flahittir.



Asr›m›zdan evvelki ‹slâmiyetin ilm-i kelâm dâhîleri ve
dinimizin harika imamlar› ve Kur’ân-› Hakîm’in dâhî mü-
fessirlerinin vücuda getirdikleri eserler k›ymet takdiri
mümkün olmayacak derecede k›ymettard›r. O zatlar, ‹s-
lâmiyetin birer güneflidirler. Fakat bu zaman, o büyük
zatlar›n yaflad›¤› zaman gibi de¤ildir.

Eski zamanda dalâlet, cehaletten geliyordu. Bunun
yok edilmesi kolayd›r. Bu zamanda dalâlet, Kur’ân ve ‹s-
lâmiyete ve imana taarruz, fen ve felsefe ve ilimden ge-
liyor. Bunun izalesi müflküldür. Eski zamanda ikinci k›-
s›m, binden bir bulunuyordu; bulunanlardan, ancak bin-
den biri, irflat ile yola gelebilirdi. Çünkü, öyleler hem bil-
miyorlar, hem kendilerini bilir zannediyorlar.

Hem, bundan evvelki as›rlarda, müspet ilimlerin yir-
minci as›rdaki kadar terakki etmemifl oldu¤u malûmu-
nuzdur.

fiu hâlde, bu as›rda dünyaya yay›lm›fl olan dinsizlik ve
maddiyyunlu¤u kökünden y›kabilmek, hak ve hakikat
yolunu gösterip befleri s›rat-› müstakime kavuflturmak,
iman› kurtarabilmek için, ancak ve ancak Kur’ân-› Ha-
kîm’in bu asra bakan veçhesini keflfedip, umumun müs-
tefit olabilece¤i bir flekilde tefsir edilmesi elbette bu as›r-
da kabil olacakt›r.

‹flte, Bediüzzaman Said Nursî, Kur’ân-› Kerîm’deki bu
asr›n muhtaç oldu¤u hakikatleri keflfedip, Nur Risalele-
rinde, herkesin kabiliyeti nispetinde istifade edebilece¤i
bir tarzda tefsir ve izah etmek muvaffak›yetine mazhar 

as›r: yüzy›l.
befler: insanl›k.
cehalet: bilmezlik, cahillik.
dâhî: son derece zeki.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak, do¤ru yoldan ayr›lma.
derece: ölçü.
eser: telif, kitap.
evvelki: önceki.
felsefe: madde ve hayat› bafllan-
g›ç ve gaye bak›m›ndan incele-
yen ilim.
fen: tecrübe ve ispatla meydana
gelmifl ilimler.
hakikat: gerçek.
harika: ola¤anüstü.
ilim: bilgi.
ilm-i kelâm: kelâm ilmi.
imam: önder.
iman: inanç, itikat.
irflat: do¤ru yolu gösterme.
‹slâmiyet: semavî dinlerin so-
nuncusu.
istifade: faydalanma.
izah: aç›kça ortaya koyma.
izale: giderme.
kabil: olabilir, mümkün.
kabiliyet: yetenek.
keflfetmek: gizli bir s›rr› ortaya
ç›karmak.
keflif: meydana ç›karma.
Kur’ân-› Kerîm: Hz. Muham-
med’e vahiyle indirilen en son ‹lâ-
hî kitap.
k›ymet: de¤er.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
maddiyyunluk: her fleyi madde
ile de¤erlendirenlerin mesle¤i,
materyalizm.

malûm: bilinen.
mazhar: nail olma, flereflen-
me.
muhtaç: ihtiyaç içinde bulu-
nan.
muvaffak›yet: baflarma.
müfessir: tefsir eden, aç›kla-
yan.

mümkün: olabilir.
müspet ilim: fen ilimleri.
müstefit: faydalanan.
müflkül: zor.
nispet: ölçü.
s›rat-› müstakim: do¤ru yol.
taarruz: fliddetli sald›r›.
takdir: ölçme.

tarz: biçim, suret.
tefsir: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›; aç›klama.
terakki: yükselme, geliflme.
umum: herkes.
vecih: yön.
vücut: meydana getirme.
zat: kifli.
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olmufltur. Bunun içindir ki, Risale-i Nur, emsali görülme-
mifl bir flaheserdir kanaatine var›lm›flt›r.

Ve yine Risale-i Nur’daki bu imtiyazdan dolay›d›r ki,
bu mübarek ‹slâm milletinden milyonlarca bahtiyar kim-
seler, tercihen ve ziyade bir ihtiyaç duyarak, büyük bir ifl-
tiyak ve sevgiyle senelerce devam eden tazyikatlar içeri-
sinde Risale-i Nur’u okumufllard›r.

Hem, Risale-i Nur ihtiyaç zaman›nda telif edildi¤in-
den, Türkiye ve ‹slâm dünyas› geniflli¤inde geliflmifl ve
dünyay› alâkadar eden bir imtiyaza mazhar oldu¤unu
gözlere göstermifltir.

K›ymetli kardefllerim,

Said Nursî, k›rk sene evvel ‹stanbul’da iken, “Kim ne
isterse sorsun” diye, harikulâde bir ilânat yapm›flt›r. Bu-
nun üzerine o zaman›n meflhur âlim ve allâmeleri, Bedi-
üzzaman’›n hücresine kafile kafile gidip, her nevi ilimle-
re ve muhtelif mevzulara dair sorduklar› en müflkül, en
mu¤lâk sualleri Bediüzzaman duraklamadan do¤ru ola-
rak cevapland›rm›flt›r.

Böyle had ve hududu tayin edilmeyen, yani “fiu veya
bu ilimde veya mevzuda, kim ne isterse sorsun” diye bir
kay›t konulmadan ilânat yapmak ve neticede daima mu-
vaffak olmak, befler tarihinde görülmemifl ve böyle iha-
tal› ve yüksek bir ilme sahip böyle bir ‹slâm dâhîsi, flim-
diye kadar zuhur etmemifltir; Asr-› Saadet müstesna…

Hatta o zamanlarda, M›s›r Camiü’l-Ezher Üniversitesi
reislerinden meflhur fieyh Bahîd Efendi, ‹stanbul’a bir se-
yahat için geldi¤inde, Kürdistan’›n sarp, yalç›n kayalar› 
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ilim: bilgi.
imtiyaz: ayr›cal›k.
‹slâm: Hz. Muhammed’in kendisi-
ne gelen vahiy ile tebli¤ buyurdu-
¤u din, Müslümanl›k.
ifltiyak: flevklenme, arzu.
kanaat: inanma.
kay›t: s›n›r.
Kürdistan: Osmanl› devleti zama-
n›nda bir co¤rafî bölge ad›.
k›ymetli: de¤erli.
mazhar: nail olma, flereflenme.
meflhur: tan›nm›fl.
mevzu: bahis, konu.
mu¤lâk: kapal›.
muhtelif: çeflitli.
muvaffak: baflar›l›.
mübarek: kutlu.
müstesna: hariç.
müflkül: güç, zor.
netice: sonuç.
nevi: çeflit.
reis: baflkan.
sahip: malik.
sarp: çetin, zor.
seyahat: gezi.
sual: soru.
flaheser: üstün eser.
fieyh Bahîd Efendi: M›s›r Camiü’l-
Ezher üniversitesi eski dekan›.
tayin: belirtme.
tazyikat: bask›lar.
telif: eser ortaya koyma.
tercihen: tercih ederek.
yalç›n: çok dik, sarp.
ziyade: fazla.
zuhur: görünme, meydana ç›k-
ma.

alâkadar: ilgilendirme.
âlim: bilgin.
allâme: ilmî seviyesi çok yük-
sek olan âlim.
Asr-› Saadet: Peygamberimiz
Hz. Muhammed’in peygam-
ber olarak dünyada bulundu-
¤u devir.

bahtiyar: bahtl›, mes’ut.
befler: insanl›k.
cevap: soruya verilen karfl›l›k,
yan›t.
dâhî: son derece zeki.
daima: sürekli.
dair: alâkal›.
emsal: örnekler.

evvel: önce.
had: s›n›r.
harikulâde: ola¤anüstü.
hudut: s›n›rlar.
hücre: küçük oda.
ihata: kapsaml›, kuflat›c›.
ihtiyaç: gereklilik.
ilânat: ilânlar.



aras›ndan gelerek, ‹stanbul’da bulunan Bediüzzaman Sa-
id Nursî’yi ilzam edemeyen ‹slâm ulemas›, fieyh Ba-
hîd’den bu genç hocan›n (Bediüzzaman’›n) ilzam edilme-
sini isterler. fieyh Bahîd de, bu teklifi kabul ederek bir
münazara zemini arar. Ve bir namaz vakti, Ayasofya Ca-
miinden ç›k›l›p çayhaneye oturuldu¤unda, bunu f›rsat te-
lâkki eden fieyh Bahîd Efendi, Bediüzzaman Said Nur-

sî’ye hitaben: pás«pfÉnªrão©rdGnh pás«pFÉnHhoQrhn’rG u≥nM≈pa o∫ƒo≤nJ Éne , yani:

“Avrupa ve Osmanl› Devleti hakk›nda ne diyorsunuz?
Fikriniz nedir?”

fieyh Bahîd Efendi Hazretlerinin bu sualden maksad›
Bediüzzaman Said Nursî’nin flek olmayan bir bahr-i um-
man gibi ilmini ve ateflpare-i zekâs›n› tecrübe etmek de-
¤ildi. Zaman-› istikbale ait fliddet-i ihatas›n› ve idare-i
âlemdeki siyasetini anlamak fikrinde idi.

Buna karfl› Bediüzzaman’›n verdi¤i cevap flu oldu:

nás«pfÉnªrão©rdG s¿pGnh Éne Ékerƒnj oóp∏nàn°ùna pás«penÓr°Sp’rÉpH lán∏peÉnM ÉnHhoQrhn’rG s¿pG
Éne Ékerƒnj Ék°†rjnG oóp∏nàn°ùna pás«pFÉnHhoQrhn’rÉpH lán∏pªnM

Yani, “Avrupa bir ‹slâm devletine, Osmanl› Devleti de
bir Avrupa devletine hamiledir; bir gün gelip do¤uracak-
lard›r.”

Bu cevaba karfl›, fieyh Bahîd Hazretleri, “Bu gençle
münazara edilmez. Ben de ayn› kanaatte idim; fakat bu
kadar veciz ve beli¤âne bir tarzda ifade etmek, ancak
Bediüzzaman’a hast›r” demifltir.

ateflpare-i zekâ: atefl parças› gibi
zekâ.
bahr-i umman: Hind Okyanusu.
beli¤âne: beli¤ bir flekilde.
cevap: soruya verilen karfl›l›k, ya-
n›t.
fikir: düflünce, görüfl.
hamile: gebe.
has: mahsus.
hazret: sayg›, ululama maksad›y-
la kullan›lan tabir.
hitaben: söyleyerek.
hoca: dinî bilgisi çok olan kimse,
din görevlisi.
idare-i âlem: dünyan›n idaresi.
ifade: anlatma.

ilim: bilgi.
ilzam: susturma.
‹slâm ulemas›: ‹slâm âlimleri.
kanaat: görüfl.
maksat: gaye.
münazara: tart›flma.
siyaset: devlet iflleri ile ilgili
görüfl veya anlay›fl.

sual: soru.
flek: flüphe.
fieyh Bahîd Hazretleri: M›s›r
Camiü’l-Ezher Üniversitesi es-
ki dekan›.
fliddet-i ihata: kavrama gü-
cünün fliddeti.
tarz: biçim, suret.

tecrübe: deneyim.
teklif: yap›lmas› veya kabulü
için sunma.
telâkki: kabul etme, alma.
vakit: zaman, an.
veciz: k›sa ve özlü söz.
zaman-› istikbal: gelecek za-
man.
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Nitekim, Bediüzzaman’›n dedi¤i gibi, ihbarat›n iki kut-
bu da tahakkuk etmifl. Bir iki sene sonra Meflrutiyet dev-
rinde, fleair-i ‹slâmiyeye muhalif çok âdât-› ecnebiyeyi
ahzetmek ve gittikçe Türkiye’de yerlefltirmekle; ve flimdi
Avrupa’da Kur’ân’a ve ‹slâmiyete karfl› gösterilen hüsnü-
alâka ve bilhassa bahtiyar Alman milletinde fevç fevç ‹s-
lâmiyeti kabul etmek gibi hâdiseler, o ihbar› tamam›yla
tasdik etmifllerdir.

‹flte, büyük ulema-i ‹slâm ve meflayih-i kiram, çok tec-
rübe ve imtihanlarla flöyle bir kanaate varm›fllard›r ki,
Bediüzzaman ne söylerse hakikattir. Bediüzzaman’›n
eserleri sünuhat-› kalbiye olup, cumhur-u uleman›n tas-
dik ve takdirine mazhard›r.

Ehl-i ilim, ehl-i tasavvuf ve ehl-i mektep ve fen, Bedi-
üzzaman’›n eserlerinden sadece istifaza ve istifade eder-
ler. Evet, üç ayl›k bir tahsili bulunan ve k›rk seneden be-
ri Kur’ân-› Kerîm’den baflka bir kitapla ifltigal etmeyen,
yüz otuzu Türkçe, on befli Arapça olan eserlerini telif
ederken hiçbir kitaba müracaat etmedi¤i, henüz hayatta
olan kâtipleri taraf›ndan flehadat edilen, esasen kütüpha-
nesi de bulunmayan, yar›m ümmî bir zat, öyle misilsiz bir
ilânatla, ulûm-u cedide de dahil mütenevvi ilimlerde, yük-
sek âlimler ve büyük mürflitlerle, genç yafl›nda yapt›¤›
münazaralar›n hepsinde muvaffak oldu¤u meydanda bu-
lunan, ittifakl› olan meseleleri tasdik ve ihtilâfl› olanlar›
tashih eden, kendisi için “Bediüzzaman’›n cevap vere-
meyece¤i bir sual yoktur” diye allâmeler taraf›ndan tas-
dik edilen ve Avrupa’n›n bir k›s›m idraksiz ve garazkâr 
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hâdise: olay.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hayat: yaflam.
hüsnüalâka: güzel ilgi.
idraksiz: anlay›fls›z.
ihbar: haber verme.
ihbarat: haber vermeler.
ihtilâf: fikir ayr›l›¤›.
ilânat: ilânlar.
ilim: bilgi.
imtihan: deneme s›nama.
‹slâmiyet: semavî dinlerin so-
nuncusu.
istifade: faydalanma.
istifaza: feyizlenme.
ifltigal: meflgul olma.
ittifak: fikir birli¤i.
kanaat: görüfl, fikir.
kâtip: yaz›c›.
Kur’ân-› Kerîm: Kur’ân; Hz. Mu-
hammed’e vahiyle indirilen en
son ‹lâhî kitap.
kutup: iki noktadan her biri.
k›s›m: parça, grup.
mazhar: nail olma, kavuflma.
mesele: konu, problem.
meflayih-i kiram: izzet ve ikram
sahibi fleyhler.
Meflrutiyet: Osmanl›larda 1908
de¤iflikli¤iyle devam eden hukukî
ve siyasî dönem.
millet: ulus.
misilsiz: benzersiz.
muhalif: muhalefet eden.
muvaffak: baflar›l›.
münazara: tart›flma.
müracaat: baflvurma, dan›flma.
mürflit: do¤ru yolu gösteren, reh-
ber.
mütenevvi: çeflit çeflit.
sual: soru.
sünuhat-› kalbiye: kalbe ait ha-
t›rlay›fllar, içe do¤ufllar.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
fleair-i ‹slâmiye: ‹slâma sembol
olmufl ifl ve ibadetler.
tahakkuk: gerçekleflme.
tahsil: ö¤renim.
takdir: k›ymet verme, be¤enme.
tasdik: do¤rulama.
tashih: düzeltme.
tecrübe: deneyim.
telif: eser ortaya koyma.
ulema-i ‹slâm: ‹slâm âlimleri.
ulûm-u cedide: yeni ilimler.
ümmî: okuma yazmas› olmayan.
zat: kifli.

âdât-› ecnebiye: yabanc›
âdetleri.
ahzetmek: almak.
âlim: bilgin.
allâme: ilmî seviyesi çok yük-
sek olan âlim.
bahtiyar: bahtl›, mes’ut.
bilhassa: özellikle.

cevap: soruya verilen karfl›l›k,
yan›t.
cumhur-u ulema: âlimlerin
ço¤unlu¤u.
dahil: içinde.
ehl-i ilim: ilim sahipleri.
ehl-i mektep: mektepli, okul-
lu olanlar.

ehl-i tasavvuf: tasavvuf ve
tarikat ehli.
esasen: asl›nda.
eser: telif, kitap.
fen: tecrübî, ispatla meydana
gelmifl ilimler.
fevç fevç: ak›n ak›n.
garazkâr: kinli.



feylesoflar›n›n, müteflabih ayet-i kerîme ve hadis-i flerif-
lere yapt›¤› taarruzlar›n›, o ayet ve hadislerin birer mu’ci-
ze oldu¤unu eserleriyle ispat ederek itirazlar›n› kökünden
y›kan ve böylece evhama düflürülen baz› ehl-i ilmi de
kurtar›p, ‹slâmiyete olan hücumlar› akim b›rakan Said
Nursî gibi bir müellifin, elbette dâhî bir müfessir-i Kur’ân
ve onun ilminin vehbî ve vâsi oldu¤una, eserleri olan Nur
Risalelerinin bir hayat boyunca okumaya lây›k harika bir
flaheser oldu¤una flüphe edilemez.

Müteyakk›z kardefllerim,

Hem bizim, hem ‹slâm dünyas›n›n ebedî hayat›n›n ne-
cat›n›, kurtulmas›n› temin edecek ve bizi tenvir ve irflat
ederek dalâletten muhafaza edecek bir eser intihap et-
mekte, bu kadar dikkatli olmam›z çok lüzumludur. Çün-
kü bu zamanda, türlü türlü aldatmalarla, perde arkas›n-
dan ‹slâm gençli¤ini yoldan ç›karmaya çal›fl›yorlar.

Bir eser okunaca¤› veya bir söz dinlenece¤i zaman,

evvelâ n∫Énb Énª«/anh n∫Énb n⁄p nh n∫Énb rønªpd nh n∫Énb røne , yani “Kim söyle-

mifl? Kime söylemifl? Niçin söylemifl? Ne makamda söy-
lemifl?” olan bir kaide-i esasiyeyi nazar-› itibara almal›.

Evet, kelâm›n tabakat›n›n ulviyeti, güzelli¤i ve kuvveti-
nin menba›, flu dört fleydir: Mütekellim, muhatap, mak-
sat ve makam. Yoksa, her ele geçen kitap okunmamal›,
her söylenen söze kulak vermemelidir. Meselâ, bir ku-
mandan›n, bir orduya verdi¤i arfl emriyle, bir neferin arfl
sözü aras›nda ne kadar fark vard›r. Birincisi, koca bir 

akim: neticesiz, baflar›s›z.
arfl: askere yürümesi için verilen
emir.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n ayeti.
dâhî: son derece zeki.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak.
ebedî: sonu olmayan, sürekli.
ehl-i ilim: ilim sahipleri.
eser: telif.
evham: vehimler, kuflkular.
evvelâ: ilk önce.
feylesof: filozof.
hadis: Peygamberimizden aktar›-
lan sözlerin genel ad›.
hadis-i flerif: Peygamberimizden
aktar›lan sözlerin genel ad›.
harika: ola¤anüstü.
hücum: sald›rma.
ilim: bilgi.
intihap: seçme.
irflat: do¤ru yolu gösterme.
‹slâm: Hz. Muhammed’in kendisi-
ne gelen vahiy ile tebli¤ buyurdu-
¤u din, Müslümanl›k.
‹slâmiyet: semavî dinlerin so-
nuncusu.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
itiraz: bir fikre, bir hükme karfl›
ç›kma.
kaide-i esasiye: temel prensip.
kelâm: söz.
kumandan: komutan.
lây›k: uygun, münasip.
makam: yer.
maksat: gaye, amaç.
menba: kaynak.
meselâ: misal olarak.
mu’cize: benzerini yapmaktan

insanlar›n âciz kald›¤› fley.
muhafaza: koruma.
muhatap: konuflulan kimse.
müellif: telif eden, yazar.
müfessir-i Kur’ân: Kur’ân
müfessiri, tefsir eden.
mütekellim: konuflan.
müteflabih: Kur’ân-› Kerîm’de

lâfz› ve manas› aç›k olmayan.
müteyakk›z: uyan›k.
nazar-› itibar: dikkate alma.
necat: kurtulufl.
nefer: rütbesiz asker, er.
flaheser: üstün eser.
flüphe: kuflku.
taarruz: sald›r›.

tabakat: tabakalar.

temin: sa¤lama.

tenvir: nurland›rma.

ulviyet: ulvîlik, yücelik.

vâsi: genifl, engin.

vehbî: çal›flmakla kazan›lma-
y›p Allah’›n lütfu ile olan.
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orduyu harekete getirir; ayn› kelâm olan ikincisi, belki
bir neferi bile yürütemez.

‹flte, bu dört esastan dolay› ve hem Said Nursî’ye kar-
fl› kalplerinde büyük bir sevgi tafl›yan yüz binlerle kimse-
ler, sevgiyle üstatlar›n›n en küçük hâline dahi, büyük bir
ehemmiyet vererek onlar› ö¤renip ittiba etmek, uymak
arzusunu tafl›d›klar›ndan, buradaki bir k›s›m kardeflleri-
miz, Üstad›m›z›n hayat›, eserleri, meslek ve meflrebi
hakk›nda malûmat verilmesini ›srarla istediler.

Fakat, Bediüzzaman gibi bir zat›n hayat› ve eserleri ve
seciyelerini tam ifade edemeyece¤iz. Bu hakikat, basiret-
li ehl-i ilim olan ediplerce de itiraf edilmifl oldu¤undan,
bu hizmet, bizim haddimizden çok uzakt›r. Hem, Bediüz-
zaman hakk›nda malûmat almak isteyen kardefllerimize,
bunun ancak ve ancak Risale-i Nur külliyat›n› dikkat ve
devaml› okumak suretiyle mümkün oldu¤unu arz ederiz.

Aziz kardefllerim,

Bu mübarek vatan ve milletin ve âlem-i ‹slâm›n ebedî
saadetini ve kurtuluflunu ve dolay›s›yla yeryüzünde umu-
mî sulh ve selâmeti temin edecek bir inayet ve kudrete
malik olan Risale-i Nur’un flahs-› manevîsinde flöyle ga-
yet sa¤lam kuvvetler toplanm›fl ve imtizaç etmifltir:

1. Yüksek bir kuvvet ve bütün kemalât›n üstad› olan
hakikat-i ‹slâmiye.

2. fiehamet-i imaniye. Yani tezellül etmemek, bîçare-
lere tahakküm ve tekebbür etmemek.

3. Müslümanl›¤›n insana verdi¤i izzet ve fleref, terakki
ve teâlînin en mühim amili olan izzet-i ‹slâmiye.
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inayet: yard›m.
itiraf: baflkalar›n›n bilmedi¤i gizli
bir fleyi söyleme.
ittiba: tâbi olma, uyma.
izzet: de¤er, yücelik.
izzet-i ‹slâmiye: ‹slâm›n gerektir-
di¤i haysiyet, fleref.
kelâm: söz.
kemalât: faziletler, kemaller.
kudret: kuvvet.
kuvvet: güç, kudret.
malik: sahip.
malûmat: bilgiler.
meslek: gidifl, tutulan yol.
meflrep: hareket tarz›, tutum.
millet: ulus.
mübarek: feyizli, kutlu.
mühim: önemli.
mümkin: imkân dahilinde.
nefer: rütbesiz asker, er.
Risale-i Nur Külliyat›: Bediüzza-
man Said Nursî’nin yüz otuz par-
ça risaleden oluflan külliyat›.
saadet: mutluluk.
seciye: huy, karakter.
selâmet: salimlik, eminlik.
sulh: bar›fl.
suret: biçim, tarz.
flahs-› manevî: belli bir kifli olma-
y›p bir cemaatten meydana ge-
len manevî flah›s.
flehamet-i imaniye: imandan ge-
len coflkunluk.
fleref: yücelik, onur.
tahakküm: zorbal›k etme.
teâlî: yücelme.
tekebbür: kibirlenme, büyüklük
satma.
temin: sa¤lama.
terakki: yükselme.
tezellül: kendini hor ve hakir
gösterme.
umumî: herkesle alâkal›.
üstat: bir ilim veya sanatta üstün
olan kimse, ö¤retici, muallim.
zat: kifli.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi.
amil: yap›c›, sebep.
arz: sunma.
arzu: istek, heves.
aziz: muhterem.
basiret: do¤ru ve ölçülü gö-
rüfl.
bîçare: çaresiz.

ebedî: sonu olmayan, sürekli.
edip: güzel ve sanatl› söz söy-
leyen veya yazan.
ehemmiyet: önem.
ehl-i ilim: ilim sahipleri.
esas: as›l, temel.
eser: telif.
gayet: son derece.

hakikat: gerçek.
hakikat-i ‹slâmiye: ‹slâmiyet
hakikati.
hizmet: bir iflin yap›lmas› için
çal›flma.
›srar: ayak direme.
ifade: anlatma.
imtizaç: kaynaflma.



Arkadafllar,

fiu mealde bir hadis-i flerif var ki: “Hakikî âlimler, za-
lim hükümdarlara karfl› hak ve hakikati pervas›zca söyle-
yen âlimlerdir.” ‹flte biz, ancak böyle ve müttakî bir allâ-
menin söz ve eserlerine itimat edebiliriz.

Asr›m›zda ise, hayat›ndaki vak›alar ve eserleriyle bu
hadis-i flerife mâsadak olan Risale-i Nur meydandad›r.
Müellif Bediüzzaman dinî mücahedesi ve Kur’ân’a hiz-
metinde ve ubudiyetinde, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü
Vesselâm›n Sünnet-i Seniyesine tam ittiba etmifl bir mü-
cahittir. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Efendi-
miz, dünyan›n en muazzam siyasî hâdisesi olan Bedir
Muharebesinde, Sahabe-i Kirama, nöbet nöbet cemaat-
le namaz k›ld›rm›flt›r. Yani, vacip olmayan, hususan mu-
harebe zaman›nda terk edilebilen, “cemaatle namaz k›l-
mak” gibi bir hayr›, dünyan›n en büyük siyasî vak’as›na
tercih etmifltir, üstün tutmufltur. Ufak bir sevab›, harp
cephesinin o dehfletleri içinde dahi terk etmemifltir.

Bediüzzaman, gönüllü alay kumandan› olarak kat›ld›¤›
Rus Harbinde, harp cephesinde, avc› hatt›nda, Kur'ân’›n
bir k›sm›n›n tefsiri olan meflhur Arabî ‹flaratü’l-‹’caz tef-
sirini telif etmifl ve bu eser-i azîm, âlem-i ‹slâmda en bü-
yük âlimlerin takdir ve tahsinine mazhar olmufl ve tam
anlamaktan âciz kald›klar›n› ve öyle bir tefsir görmedik-
lerini itiraf etmifllerdir ki, Kur’ân-› Kerîm’in en ince nük-
te ve en derin meselelerini ve misilsiz i’caz ve harikulâde
yüksek belâgat ve fesahatini izhar ve ispat etmifltir. Hat-
ta bir harfin nüktesini izhar ederken, avc› atefl hatt›nda, 

âciz: güçsüz, zavall›.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi.
âlim: bilgin.
allâme: ilmî seviyesi çok yüksek
olan âlim.
Arabî: Arapça.
as›r: yüzy›l.
belâgat: sözün düzgün, kusursuz,
yerinde ve hâlin ve makam›n ica-
b›na göre söylenmesi.
cemaat: bir imama uyup namaz
k›lan Müslümanlar toplulu¤u,
topluluk.
cephe: savafl sahas›.
dehflet: büyük korku hâli, kork-
ma, ürkme.
eser: telif, kitap.
eser-i azîm: büyük eser.
fesahat: dilin do¤ru, düzgün, aç›k
ve ak›c› flekilde kullan›lmas›.
hâdise: vak›a, olay.
hadis-i flerif: Peygamberimizden
aktar›lan sözlerin genel ad›.
hak: do¤ru.
hakikat: gerçek.
hakikî: gerçek.
harikulâde: ola¤anüstü.
harp: savafl.
hay›r: iyilik.
hususan: bilhassa, özellikle.
hükümdar: padiflah.
i’caz: mu’cize olufl.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
‹flaratü’l-‹’caz: Bediüzzaman Said
Nursî’nin, Risale-i Nur Külliyat›nda
yer alan bir eseri.
itimat: güvenme.
itiraf: baflkalar›n›n bilmedi¤i gizli
bir fleyi söyleme.
ittiba: tâbi olma, uyma.
izhar: aç›¤a vurma, gösterme,
meydana ç›karma.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
Kur’ân-› Kerîm: Hz. Muham-
med’e vahiyle indirilen en son ‹lâ-
hî kitap.
k›s›m: parça.
mâsadak: do¤rulay›c›.
mazhar: nail olma, flereflenme.
meal: anlam, mana.
mesele: ehemmiyetli konu.
meflhur: tan›nm›fl.
misilsiz: benzersiz.
muazzam: çok büyük.
muharebe: savafl.
mücahit: din u¤runa din düfl-
manlar›yla, Allah r›zas› için sava-
flan.
müellif: telif eden, yazar.
müttakî: günah ve haramdan
uzak duran, takva sahibi.
namaz: ‹slâm›n befl flart›ndan bi-
ri.
nevbet: s›ra, nöbet.

nükte: ince söz ve mana.
pervas›z: korkusuz.
Resul-i Ekrem: çok cömert,
kerîm olan peygamber, Hz.
Muhammed.
Sahabe-i Kiram: cömert, fle-
ref sahibi, soyu temiz Saha-
beler.
sevap: hay›rl› bir ifle karfl› Al-
lah taraf›ndan verilen mükâ-

fat.
siyasî: siyasetle ilgili.
sünnet-i seniye: Hz. Muham-
med’in yüksek hâl, söz, tav›r
ve tasvipleri.
tahsin: be¤enme, güzel bul-
ma.
takdir: k›ymet verme, be¤en-
me.
tefsir: Kur’ân’›n mana bak›-

m›ndan izah›.
telif: eser ortaya koyma.
tercih: öne alma, seçme.
terk: b›rakma.
ubudiyet: kulluk.
vacip: dinî bak›mdan yap›l-
mas› flart olan.
vak’a: olay.
vak›a: olay, hâdise.
zalim: zulmeden, gaddar.
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düflman toplar› zihnini ondan çevirememifl, harbin da¤-
da¤a ve dehfletleri mâni olamam›flt›r.

Ezan-› Muhammedînin (a.s.m.) yasak edildi¤i ve
bid’alar›n cebren umuma yapt›r›ld›¤› zulümatl› ve dehflet-
li bir devirde, Nur Talebeleri, o uydurma ezan› okuma-
m›fllar ve böyle bid’alara karfl›, kendilerini kahramanca
muhafaza ederek, bid’alara girmemifllerdir.

‹man ve ‹slâmiyetin ortadan kald›r›lmaya çal›fl›ld›¤› ve
bir âlimin gizliden gizliye dahi bir tek dinî eser neflrede-
medi¤i fecaat devrinde, Bediüzzaman, nefyedildi¤i yer-
lerde zalim müstebitlerin tarassudat ve tazyikat› içinde,
gizliden gizliye yüz otuz adet imanî eser telif ve neflret-
mifltir. Bununla beraber, geceleri pek az bir uykudan
sonra, esaret alt›nda inleyen ‹slâm milletlerinin necat ve
salâh› için dualar etmifl, dergâh-› ‹lâhiyeye iltica ederek
yalvarm›flt›r.

Evet, Hazret-i Üstat, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Ves-
selâm Efendimizin sünnet-i seniyesine tam iktida etmifl-
tir.

Bediüzzaman’›n bu hâli de, bütün ‹slâm mücahitlerine
ve umum Müslümanlara bir örnektir. Yani, cihad ile ubu-
diyet ve takvay› beraber yap›yor, birini yap›p, di¤erini ih-
mal etmiyor. Cebbar ve zalim din düflmanlar›n›n plân›y-
la hapishanelere sevk edilip, tecrid-i mutlakta ve gayet
so¤uk bir odada b›rak›lmas› ve fliddetli so¤uklar›n ve has-
tal›klar›n ›zt›raplar› ve titremeleri ve ihtiyarl›¤›n takatsiz-
likleri içinde bulunmas› dahi telifata noksanl›k vermemifl-
tir.
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ma.
iktida: tâbi olma, uyma.
iltica: s›¤›nma.
iman: inanç, itikat.
imanî: imana dair.
‹slâmiyet: Müslümanl›k.
mâni: engel olan.
muhafaza: koruma.
Müslüman: ‹slâm dininden olan.
müstebit: zulüm ve bask› yapan.
necat: kurtulufl.
nefiy: sürgün etme.
neflir: da¤›tma, yayma.
plan: program.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med .
salâh: düzelme, iyileflme.
sevk: gönderme.
sünnet-i seniye: Hz. Muham-
med’in yüksek hâl, söz, tav›r ve
tasvipleri.
takat: güç, kuvvet.
takva: Allah’›n emirlerini tutup
azab›ndan korunma.
tarassudat: gözetmeler.
tazyikat: bask›lar.
tecrid-i mutlak: mutlak olarak
yaln›zl›¤a itilme.
telif: eser ortaya koyma.
telifat: telifler.
ubudiyet: kulluk.
umum: bütün, herkes.
zalim: zulmeden, gaddar.
zihin: bilinç, dima¤.
zulümat: karanl›klar.

âlim: bilgin.
bid’a: dinin asl›na uymayan
âdet ve uygulamalar, sonra-
dan ortaya ç›kan.
cebbar: zorba.
cebren: zorla.
cihad: din için çal›flma, savafl-
ma, mücadele etme.
da¤da¤a: gürültü.
dehflet: korkunç.

dergâh-› ‹lâhîye: Cenab-›
Hakk›n dergâh›, kap›s›.
devir: zaman.
dinî: dinle ilgili.
esaret: esirlik.
eser: telif.
ezan: Müslümanlar› ibadete
ça¤›rmak için yüksek sesle
yap›lan davet.
Ezan-› Muhammedî: Hz. Mu-

hammed’in tebli¤ etti¤i dinin
ezan›.
fecaat: ac›kl› durum.
gayet: son derece.
harp: savafl.
Hazret-i Üstat: Bediüzzaman
Said Nursî Hazretleri.
›zt›rap: kuvvetli ac›, afl›r›
elem.
ihmal: önemsememe, b›rak-



S›dd›k-› Ekber (r.a.) demifltir ki: “Cehennemde vücu-
dum o kadar büyüsün ki, ehl-i imana yer kalmas›n.” Be-
diüzzaman, bu gayet ulvî seciyenin bir lem’ac›¤›na maz-
har olmak için, “Birkaç adam›n iman›n› kurtarmak için
Cehenneme girmeye haz›r›m” diye fedakârl›¤›n flahika-
s›na yükselmifl ve böyle oldu¤u, Kur’ân ve ‹slâmiyetin fe-
daî ve muhlis bir hadimi oldu¤u, seksen senelik hayat›-
n›n flahadetiyle sabit olmufltur.

Kur’ân ve iman hizmeti için Bediüzzaman’›n haysiye-
tini, flerefini, ruhunu, nefsini, hayat›n› feda etti¤i, maruz
kald›¤› o kadar fledit zulüm ve iflkencelere ve giriftar edil-
di¤i çok musibet ve belâlara karfl› gösterdi¤i son derece
sab›r, tahammül ve itidal, birer flahid-i sad›k hükmünde-
dirler.

Bediüzzaman, Kur’ân, iman, ‹slâmiyet hizmeti için
dünyevî rahatl›klar›n› feda etmifl; dünyevî, flahsî servetler
edinmemifl, züht ve takva ve riyazet, iktisat ve kanaatle
ömür geçirerek dünya ile alâkas›n› kesmifltir.

Bu cümleden olarak, Müslümanlar›n refah ve saadeti
için, bütün ömür dakikalar›n› s›rf iman hizmetine vakf ve
hasretmek ve ihlâsa tam muvaffak olmak için, kendini
dünyadan tecrit ederek, mücerret kalm›flt›r. Evet, Bedi-
üzzaman iman ve ‹slâmiyet hizmeti için her fleyden bu
derece fedakârl›k yapan, fakat bütün bunlarla beraber
ubudiyet, züht ve takvada da bir istisna teflkil eden tarihî
bir ‹slâm fedaîsi ve Kur’ân-› Hakîm’in muhlis bir hadimi
payesine yükselmifltir.

alâka: iliflki, ba¤.
belâ: musibet, s›k›nt›.
dünyevî: dünyaya ait.
ehl-i iman: inananlar.
feda: gözden ç›karma, u¤runa
verme.
fedaî: u¤urda can›n› vermeye hâ-
z›r bulunan, can›n› esirgemeyen.
fedakârl›k: feda etme, özveri.
gayet: son derece.
giriftar: tutkun, düflkün.
hadim: hizmetçi.
haysiyet: fleref, itibar.
ihlâs: halis, samimî.
iktisat: tutum, tasarruf.
iman: inanç, itikat.
‹slâm: Hz. Muhammed’in kendisi-
ne gelen vahiy ile tebli¤ buyurdu-
¤u din, Müslümanl›k.
‹slâmiyet: Müslümanl›k.
istisna: ayr› tutma.
iflkence: eziyet, azap.
itidal: orta hâlde olma, ölçülülük.
kanaat: elindekiyle yetinme.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
lem’ac›k: par›lt›c›k.
maruz: bir fleyin karfl›s›nda, tesiri
alt›nda bulunma.
mazhar: kavuflma.
muhlis: ihlâsl›, samimî.
musibet: felâket, belâ.
muvaffak: baflar›l›.
mücerret: yaln›z.
nefis: can ve beden, kendi, flahs›.
ömür: hayat.
paye: rütbe.
refah: rahatl›k, s›k›nt›s›z yaflama.
riyazet: nefsi terbiye, dünya lez-
zetlerinden ve rahat›ndan sak›n-
ma.
ruh: insandaki canl›l›¤›n ve dirili-
¤in, idrak kabiliyetinin kayna¤›,
nefis.
saadet: mutluluk.
sabit: ispatlanm›fl.
sab›r: zorluklara dayanma gücü.
servet: zenginlik.

seviye: derece.
S›dd›k-› Ekber: en büyük
do¤rulay›c›; Hz. Ebu Bekir.
s›rf: sadece.
flahadet: flahitlik.
flahid-i sad›k: do¤ru sözlü fla-
hit.
flahika: zirve, doruk.

flahsî: kendine ait.
fledit: fliddetli.
fleref: yücelik, onur.
tahammül: yüke katlanma.
takva: Allah’›n emirlerini tu-
tup azab›ndan korunma.
tecrit: iliflkiyi kesme.
teflkil: oluflturma.

ubudiyet: kulluk.
ulvî: yüksek, yüce.
vakf ve hasretmek: ba¤›flla-
mak, mahsus k›lmak.
vücut: beden.
zulüm: haks›zl›k.
züht: nefsî ve dünyevî arzula-
r› terk etme.
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Bediüzzaman’›n, Risale-i Nur davas›nda öyle bir itmi-
nan›, öyle bir s›dk ve sadakati, öyle bir sebat ve metane-
ti, öyle bir ihlâs› vard›r ki, din düflmanlar›n›n o kadar flid-
detli zulüm ve istibdatlar›, o kadar hücum ve tazyikatlar›
ve bunlarla beraber maddî yokluklar içinde bulunmas›,
davas›ndan vazgeçirememifl ve küçük bir tereddüt dahi
ika edememifltir.

Said Nursî, Eski Said tabir etti¤i gençli¤inde felsefede
çok ileri gitmifltir. Garb›n Sokrat’›, Eflâtun’u, Aristo’su gi-
bi hakikatli feylesoflar› ve fiark›n ‹bni Sina, ‹bni Rüfld,
Farabî gibi dâhî hükemalar›ndan felsefe ve hikmette
Kur’ân-› Hakîm’in feyziyle çok ileri geçmifl ve Kur’ân’-
dan baflka halâskâr ve hakikî rehber olmad›¤›n› dava et-
mifl ve Risale-i Nur eserlerinde ispat etmifltir. Bu hakikat-
lerde flüphesi olan olursa, Üstat ahirete teflrif etmeden
bizzat flüphesini izale edebilir.

Said Nursî, Kur’ân ve imana hizmet mesle¤ini ihtiyar
edip, hiçbir maddî ve manevî menfaat, salâhat ve velîlik
gibi manevî makamlar› maksat ve gaye etmeden, s›rf
Cenab-› Hakk›n r›zas› için hizmet yapm›flt›r. Basiretli
ehl-i ilim taraf›ndan bütün Müslümanlarca “Zuhuru bek-
lenen siyasî ve dinî bir halâskârd›r” gibi flahs›na verilen
yüksek mertebeyi Bediüzzaman hiddetle reddetmifl, ken-
disinin ancak Kur’ân’›n bir hizmetkâr› ve Risale-i Nur Ta-
lebelerinin bir ders arkadafl› oldu¤una inanm›fl ve beyan
etmifltir.
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hikmet: yüksek bilgi.
hizmetkâr: hizmetçi.
hücum: sald›r›.
hükema: filozoflar.
ihlâs: halis, samimî.
ihtiyar: kendi iste¤iyle seçme.
ika: yapt›rma.
iman: inanç, itikat.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me, kan›tlama.
istibdat: zulüm, tahakküm, bask›.
itminan: huzur bulma, güvenme.
izale: giderme.
Kur’ân: Allah taraf›ndan vahiy
yoluyla Hz. Muhammed’e indiril-
mifl, semavî kitaplar›n sonuncu-
su.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
maddî: para, mal vb. fleylerle ilgi-
li.
makam: mevki.
maksat: amaç.
manevî: manaya ait, ruhî, hissî.
menfaat: fayda.
mertebe: derece, paye.
meslek: tutulan yol.
metanet: sa¤laml›k.
Müslüman: ‹slâm dininden olan.
rehber: k›lavuz.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
sadakat: tam ve mükemmel
ba¤l›l›k.
salâhat: dindarl›kta çok ileri olma
hâli, günahs›z ve temiz olufl.
sebat: kararl› olma, azimlilik.
siyasî: siyasete ait.
s›dk: do¤ruluk, halisiyet.
s›rf: sadece.
flah›s: kendisi.
flark: do¤u.
flüphe: kuflku.
tazyikat: bask›lar, zorlamalar.
tereddüt: çekinme, karar verme-
meklik.
teflrif: flereflendirme.
zuhur: meydana ç›kma.
zulüm: haks›zl›k, eziyet.

ahiret: k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
basiret: do¤ru ve ölçülü gö-
rüfl, feraset.
beyan: aç›k söyleme.
bizzat: kendisi.
dâhî: son derece zeki.
dava: takip edilen fikir, iddia,

ülkü.
dinî: dinle alâkal›.
ehl-i ilim: ilim sahipleri.
eser: telif.
felsefe: bir fleyin nazarî yönü;
hayat tarz›, yaflama flekli ile
ilgili düflünce.
feyiz: bereket.

feylesof: filozof.
garb: bat›.
gaye: maksat.
hakikat: gerçek.
hakikatli: gerçekçi.
hakikî: gerçek.
halâskâr: kurtar›c›.
hiddet: k›zg›nl›k, gadap.



Millî Müdafaa Vekâletinde yirmi befl sene hizmet gör-
müfl muhterem, âlim bir zat›n, flimdi aram›zda bulunan
bir k›s›m arkadafllar›m›zla, evvelki gün ziyaretine gitti¤i-
miz vakit, Bediüzzaman Hazretleri hakk›nda demiflti ki:
“Bediüzzaman’›n nas›l bir zat oldu¤unu anlayabilmek
için Risale-i Nur külliyat›n› dikkatle, sebatla okumak kâ-
fidir. Size bir misal olarak, yaln›z dünyevî iktidar› bak›-
m›ndan derim ki: Bediüzzaman, Risale-i Nur’un flahs-›
manevîsiyle yaln›z bir devleti de¤il, dünya yüzündeki mil-
letlerin idaresi ona verilse, onlar› selâmet ve saadet için-
de idare edecek bir iktidar ve inayete maliktir.”

Evet, Bediüzzaman nadire-i hilkattir. Fakat, yirmi befl
senedir hem kendini, hem talebelerini siyasetten menet-
mifltir, dünyevî ifllerle meflgul de¤ildir.

Bediüzzaman’›n Risale-i Nur’u telif etti¤i zamanlarda
ve hizmet-i Kur’âniyede istihdam edildi¤i anlarda; zekâ-
s›, fetaneti, akl›, mant›¤›, zihni, hayali, haf›zas›, teemmü-
lü, feraseti, sezifl ve kavray›fl›, sür’at-i intikali ve ruhî, kal-
bî, vicdanî hasseleri, duygular› ve manevî letaifinin em-
salsiz bir tarzda olmas›, istihdam edildi¤ine aflikâr bir de-
lildir ki, kendi ihtiyar›yla, keyfiyle de¤il, inayet-i ‹lâhiye
ile Kur’ân’a hizmetkârl›k etmifl bir derecede oldu¤u, ba-
siretli ehl-i ilim ve ehl-i kalpçe musaddak ve müstahsen-
dir.

M›s›r’da faz›l ulemadan, merhum Abdülaziz Çavufl,
Bediüzzaman’›n fatinülas›r oldu¤u ve müthifl bir fart-› ze-
kâya malik bulundu¤u mevzuunda, M›s›r matbuat›nda
makale neflretmifltir.

ak›l: insanda bulunan düflünce,
anlama hassas›.
âlim: bilgin.
aflikâr: aç›k.
basiret: do¤ru ve ölçülü görüfl.
delil: bir davay›, meseleyi ispata
yarayan fley, bürhan.
dünyevî: dünya ile ilgili, dünyaya
ait.
ehl-i ilim: ilim sahipleri.
ehl-i kalp: gönül ehli.
emsalsiz: benzersiz.
fart-› zekâ: çok ileri derece zeki
olmak.
fatinülas›r: asr›n en zekisi.
faz›l: faziletli.
feraset: anlay›fll›l›k, çabuk sezifl.
fetanet: çabuk kavray›fl ve anla-
y›fl.
haf›za: insanda hat›rlama hasse-
si, bellek.
hasse: duygu.
hayal: insan›n zihninde tasarlad›-
¤› fley.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’ân hiz-
meti.
idare: yönetme, çekip çevirme.
ihtiyar: seçme, tercih.
iktidar: idareyi elde bulundurma.
inayet: yard›m, ihsan.
inayet-i ‹lâhiye: Allah’›n yard›m›.
istihdam: bir hizmette kullanma.
kâfi: yeter.
kalbî: kalple ilgili.
k›s›m: tak›m, baz›.
letaif: duygular.
makale: belli bir konu üzerinde
yaz›lm›fl gazete yaz›s›.
malik: sahip.
manevî: manaya ait.
mant›k: düflünce ve muhakeme
do¤rulu¤u.
matbuat: kitaplar, gazeteler v.s.
gibi bas›l› yay›nlar
menetmek: yasaklamak.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl.
meflgul: ilgilenen, u¤raflan.
mevzu: konu.
millet: ulus.
Millî Müdafaa Vekâleti: Millî Sa-
vunma Bakanl›¤›
misal: örnek.
muhterem: sayg› de¤er.
musaddak: tasdik olunmufl.
müstahsen: be¤enilmifl.
müthifl: dehfletli.

nadire-i hilkat: yarat›l›fl ola-
rak benzersiz olan.
neflretmek: yaymak.
ruhî: ruhla ilgili.
saadet: mutluluk.
sebat: kararl›l›k, azimlilik.
selâmet: salimlik, eminlik.
siyaset: politika.

sür’at-i intikal: çabuk anla-
ma, kavrama.
flahs-› manevî: belli bir kifli
olmay›p bir cemaatten mey-
dana gelen manevî flah›s.
talebe: ö¤renciler.
tarz: biçim, suret.
teemmül: etrafl›ca düflünme,

inceden inceye düflünme, he-
saplama.
telif: eser ortaya koyma.
ulema: âlimler.
vakit: zaman.
vicdanî: vicdanla ilgili.
zat: kifli.
zihin: bilinç, dima¤.
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Büyük ve salâbetli bir âlim olan fleyhülislâm merhum
Mustafa Sabri Efendi, M›s›r’da Risale-i Nur’a sahip ç›k-
m›fl ve Camiü’l-Ezher Üniversitesinde en yüksek bir
mevkie koymufltur.

Risale-i Nur, ‹slâmiyetin gayet keskin ve elmas bir k›-
l›c›d›r. Bu hakikatlere bir delil ise, Bediüzzaman’›n zalim
hükümdarlara ve kumandanlara, ölümü istihkâr ederek,
hakikati pervas›zca tebli¤ etmesi ve dünyay› saran dinsiz-
lik kuvvetine mukabil hakaik-› Kur’âniye ve imaniyeyi,
kendini feda ederek, istibdad›n en koyu devrinde neflret-
mesi ve bu kudsî hakikate, cansiperâne hizmet etmesi-
dir.

Bir müddeiumumî, iddianamesinde, “Bediüzzaman,
ihtiyarlad›kça artan enerjisiyle dinî faaliyete devam et-
mektedir”; Denizli mahkemesi ehl-i vukuf raporunda,
“Evet, Said Nursî’de bir enerji vard›r. Fakat bu enerjisini
tarikat veya bir cemiyet kurmakta sarf etmemifl, Kur’ân
hakikatlerini beyan ve dine hizmete sarf etti¤i kanaatine
var›lm›flt›r” denilmektedir.

Din aleyhindeki eski hükûmetlerin vekillerinden birisi,
antidemokratik kanunlar›n Millet Meclisinde müzakeresi
esnas›nda, “Bediüzzaman Said-i Nursî’nin dinî faaliyeti-
ne, yirmi befl seneden beri mâni olam›yoruz” demifltir.

Biz de deriz ki: Evet, Said Nursî Hazretleri, emsali gö-
rülmemifl dinamik ve enerjik bir zatt›r. Bediüzzaman’›n
harika bir insan oldu¤unu, din düflmanlar› olan muar›zla-
r› dahi kalben tasdik ve takdir etmektedirler.

SÖZLER | 1233 KONFERANS

feda: gözden ç›karma.
gayet: son derece.
hakaik-› Kur’âniye ve imaniye:
iman ve Kur’ân hakikatleri.
hakikat: gerçek, esas.
harika: ola¤anüstü.
hazret: sayg›, ululama.
hükûmet: yönetim.
hükümdar: padiflah.
iddianame: iddia yaz›s›.
‹slâmiyet: Müslümanl›k.
istibdat: keyfî uygulama, zulüm
ve tahakküm.
istihkâr: hakir görme, küçümse-
me.
kalben: samimî, yürekten.
kanaat: görüfl, fikir.
kanun: yasa.
kudsî: mukaddes.
kumandan: komutan.
mâni: engel olma.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl.
mevki: makam.
muar›z: karfl› ç›kan, muhalif.
mukabil: karfl›l›k.
müddeiumumî: savc›.
müzakere: karfl›l›kl› fikir söyle-
me, görüflme.
neflretmek: yaymak.
pervas›zca: korkusuzca.
rapor: her hangi bir iflte, bir ko-
nuda yap›lan inceleme ve araflt›r-
ma sonucu.
sahip: gözeten, koruyan.
salâbet: sa¤laml›k, manevî kuv-
vet.
sarf: harcama.
fleyhülislâm: din iflleriyle, mah-
kemelerle, medrese ve ilim tahsil
eden talebelerin iflleriyle görevli
kifli.
takdir: k›ymet verme, be¤enme.
tarikat: Allah’a ulaflmak için, fley-
hin gözetiminde tutulan yol.
tasdik: do¤rulama.
tebli¤: bildirme, duyurma.
vekil: naz›r, bakan.
zalim: zulmeden, gaddar.
zat: kifli.

aleyh: karfl›.
âlim: bilgin.
beyan: anlatma.
cansiperâne: can›n› feda
edercesine.
cemiyet: birlik.
delil: bir meseleyi ispata ya-
rayan fley, bürhan, kan›t.

devir: zaman.
din: kaideleri Allah taraf›ndan
belirlenen ve peygamberler
vas›tas›yla insanlara tebli¤
edilen, insanlara dünya ve
ahirette saadet yollar›n› gös-
teren sistem.
dinamik: hareketli.

dinî: dinle alâkal›, dinle ilgili.
ehl-i vukuf: bir mesele hak-
k›nda bilgi ve yetki sahibi
olanlar.
emsal: benzerler.
enerjik: enerji dolu.
esna: s›ra.
faaliyet: çal›flma.



Said Nursî, bazen bir talebesine Risale-i Nur’dan oku-
yuvermek nimetini lütfetti¤i zaman der ki: “Bu benim
dersimdir. Ben kendim için okuyorum. Bu risaleyi flimdi-
ye kadar belki yüz defa okumuflum. Fakat, flimdi yeni gö-
rüyorum gibi tekrar okumaya ihtiyaç ve ifltiyak›m var.”

Hem yine der ki: “Ben baflkalar› için kitap yazmam›-
fl›m. Kendim için yazm›fl›m. Kur’ân’dan buldu¤um bu
devalar›m› arzu edenler okuyabilir.”

Evet, Bediüzzaman itikat ediyor ve diyor ki: “Ben,
derse, terbiyeye ve nefsimi ›slaha muhtac›m…” Bediüz-
zaman gibi bir zat böyle derse, bizim bu eserlere ne ka-
dar muhtaç oldu¤umuz art›k k›yas edilsin.

Bediüzzaman Said Nursî, bütün hayat›nda flan ve flöh-
retten, hürmetten kaçm›fl ve insanlardan isti¤na etmifltir.
Arabî bir eserinde, flöhret hakk›nda diyor ki: “fiöhret
ayn-› riyad›r ve kalbi öldüren zehirli bir bald›r. ‹nsan›, in-
sanlara abd ve köle yapar. Yani, nam ve flöhret isteyen
adam, halklara kendini be¤endirmek, sevdirmek için, in-
sanlara riyakârl›k, dalkavukluk yapar. Tasannukâr tav›rlar

tak›n›r. O belâ ve musibete düflersen, 
1 n¿ƒo©pLGnQ p¬r«ndpG BÉsfpGnh ! ÉsfpG

de.”

Üstat, flöhretten fiilen ve hâlen bu kadar kaçmas›na
ra¤men, her ne hikmetse, insanlar âdeta bir sevk-i ‹lâhî
varm›fl gibi, istimdatkârâne ona koflmufllard›r ve ona
ak›n etmektedirler. Ve onun mahz-› hak olan bu kudsî se-
ciyesi, Risale-i Nur gibi cihanflümul bir esere hadim ol-
mufltur.

abd: kul.
âdeta: sanki.
Arabî eser: Arapça eser
arzu: istek, heves.
ayn-› riya: gösteriflin tâ kendisi.
bazen: zaman zaman.
belâ: musibet, s›k›nt›.
cihanflümul: dünya çap›nda.
dalkavuk: flaklaban, ç›kar› için
baflkas›na afl›r› sayg› ve hayranl›k
gösteren.
deva: ilâç.
eser: telif, kitap.
fiilen: ifl hâlinde, yaparak.
hadim: hademe, hizmet eden.
hâlen: hareket ve davran›fl ola-
rak.
halk: insanlar.
hikmet: gizli sebep, ‹lâhî gaye.
hürmet: ihtiram.
›slah: iyilefltirme, düzeltme.
ihtiyaç: gereklilik.
isti¤na: çekinme, aza kanaat et-
me, olanla yetinme.
istimdatkârâne: medet umarak.
ifltiyak: afl›r› isteme, arzu etme.
itikat: inanma.
kalp: insan›n manevî bünyesin-
deki hislerin ve duygular›n mer-
kezi; gönül.
kudsî: mukaddes.
k›yas: karfl›laflt›rma.
lütfetmek: ba¤›fllamak, ihsan et-
mek.
mahz-› hak: Hakk›n tâ kendisi.
muhtaç: ihtiyac› olan.
musibet: felâket.
nam: ad.
nefis: flehvet, gazap, fazilet gibi
fleylerin kayna¤›; ruh ve can.
nimet: iyilik, ihsan.

ra¤men: oldu¤u hâlde.
risale: belli bir konuda yaz›l-
m›fl küçük kitap.
riyakâr: gösterifl yapan, iki
yüzlü.

seciye: huy, karakter.
sevk-i ‹lâhî: Allah’›n sevk et-
mesi.
flan: flöhret, ün.
flöhret: ün, flan.

talebe: ö¤renci.
tasannukâr: yapmac›k hare-
ket.
terbiye: e¤itim.
zat: kifli.

1. Biz Allah’›n kullar›y›z; sonunda yine ona dönece¤iz. (Bakara Suresi: 156.)
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Bediüzzaman, küçük yafl›ndan beri halklar›n mukabil-
siz hediyelerinden isti¤na etmifltir. Hediye kabul etme-
meyi meslek edinmifltir. Zindandan zindana, memleket-
ten memlekete sürgün edildi¤i zamanlarda, ihtiyarl›¤›n
tahmil etti¤i zaruretler içinde dahi, bu seksen senelik is-
ti¤na düsturunu bozmam›flt›r. En has bir talebesi, bir lok-
ma bir fley hediye etse, mukabilini verir; vermese doku-
nur.

Neden hediye kabul etmedi¤inin sebeplerinden birisi
olarak der ki: “Bu zaman, eski zaman gibi de¤ildir. Eski
zamanda iman› kurtaran on el varsa, flimdi bire inmifl.
‹mans›zl›¤a sevk eden sebepler eskiden on ise, flimdi yü-
ze ç›km›fl. ‹flte böyle bir zamanda imana hizmet için,
dünyaya el atmad›m, dünyay› terk ettim. Hizmet-i ima-
niyemi hiçbir fleye alet etmeyece¤im” der.

Hazret-i Üstat, kendi flahs› için birisi zahmet çekse, bir
hizmetini görse, mukabilinde bir ücret, bir teberrük verir.
Aksi hâlde, ruhuna a¤›r gelir, hofluna gitmez.

Bediüzzaman Said Nursî, Kur’ân, iman ve dine yapt›-
¤› hizmetinde, senelerden beri, mütemadî bir tarassut ve
tecessüs, takibat ve tetkikat alt›nda bulundurulmufltur.
Yaln›z ve yaln›z r›za-i ‹lâhî için, yaln›z ve yaln›z hakikat
için ‹slâmiyete hizmet etti¤i ve hizmet-i Kur’âniyesini
hiçbir fleye alet etmedi¤i müteaddit mahkemelerde de
sabit olmufltur.

E¤er bu mezkûr hakikatlere ve eserlerindeki hak ve ha-
kikati gören hakperestlerin Bediüzzaman ve eserlerinde 
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memleket: diyar.
meslek: gidifl, tutulan yol.
mezkûr: zikredilen.
mukabil: karfl›l›k.
müteaddit: çeflitli.
mütemadî: sürekli.
r›za-i ‹lâhî: Allah r›zas›.
sebep: neden.
sevk: yönlendirme.
sürgün: uzaklaflt›rma, sürülmek,
nefiy.
flah›s: kendi varl›¤›.
tahmil: yükleme.
takibat: soruflturma.
talebe: ö¤renci.
tarassut: gözetim.
teberrük: bereketlenmek.
tecessüs: bir insan›n özel duru-
munu araflt›r›p ö¤renme arzusu,
merak.
terk: vazgeçme.
tetkikat: incelemeler.
zahmet: s›k›nt›, eziyet.
zaruret: çaresizlik, muhtaçl›k.
zindan: hapishane.

aksi hâlde: tersine.
alet etmek: vas›ta yapmak.
alet: vas›ta.
düstur: prensip.
eser: telif.
hak: do¤ru.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakperest: do¤ruluk ve hak-

tan taviz vermeyen.
hâl: durum.
has: seçkin.
Hazret-i Üstat: Üstat Hazret-
leri, Bediüzzaman Said Nursî.
hediye: karfl›l›ks›z olarak ve-
rilen fley.
hizmet-i imaniye: imana ait

hizmet.
hizmet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
hizmeti.
iman: inanç, itikat.
‹slâmiyet: Müslümanl›k.
isti¤na: çekinme, aza kanaat
etme, olanla yetinme.
lokma: az miktar.



gördükleri ve neflrettikleri âlî meziyet ve yüksek hakika-
te mugayir en küçük bir fley olsa idi, en büyük ilâvelerle,
flaflaalarla ve yaygaralarla, bu yirmi befl sene içinde, din
düflmanlar› taraf›ndan dünyaya ilân edilecekti.

Nitekim, bütün bütün iftira ve ittihamlarla, cebbar,
müstebit din düflmanlar›n›n tahrikât›yla mahkemelere
sevk edildi¤i zaman, gazetelerin birinci sayfalar›nda, bire
yüz ilâvelerle teflhir ettirilmesi, tahkikat ve muhakeme
neticesinde hiçbir suç olmad›¤› tahakkuk ederek, beraat
etti¤i vakit sükût edilmesi, bu hakikatin aflikâr çok delil-
lerinden bir tanesidir.

Bediüzzaman, din kardefllerine ziyade flefkatlidir. On-
lar›n elemleriyle elem çekti¤i, ‹slâm dünyas›nda hürriyet
ve istiklâl için can veren, fedaî ‹slâm mücahitlerinin ac›-
lar›yla muztarip oldu¤u, Kur’ân ve ‹slâmiyete yap›lan
darbeler an›nda çok ›zt›raplar çekti¤i, böyle ac› ac›lar›n
tesirat›yla, zaten pek az yedi¤i bir parça çorbas›n› da yi-
yemedi¤i çok defa görülmüfl ve görülmektedir.

Ekser günleri hastal›klar ve s›k›nt›larla geçmektedir.
Bir Nur Talebesinin yazd›¤› gibi, “Ey millet-i ‹slâm›n ebe-
dî refah ve saadeti için, dünyada rahatl›k görmeyen müfl-
fik Üstad›m! Senin devam eden hastal›klar›n cismanî de-
¤ildir. Dinimize icra edilen istibdat ve zulüm sona erme-
dikçe, âlem-i ‹slâm kurtulmad›kça senin ›zt›rab›n dinme-
yecektir.” Evet biz de bu kanaatteyiz.

Fakat, o elîm ac›lar, Bediüzzaman’› asla ye’se düflür-
memifl, bilâkis öyle küllî ve umumî bir dinî cihada ve dua 

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi.
âlî: yüce.
asla: hiç bir vakit.
aflikâr: aç›k.
beraat: temize ç›kma.
bilâkis: aksine.
cebbar: zorba.
cismanî: maddî ve cisimli olmak.
darbe: vurma, vurufl.
delil: bir davay›, meseleyi ispata
yarayan fley, bürhan, kan›t.
dinî: dine ait.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
ebedî: sonu olmayan, sürekli.
ekser: daha ziyade, ço¤u.
elem: üzüntü, tasa.
elîm: çok dert ve keder veren.
fedaî: can›n› esirgemeyen.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hürriyet: serbestlik, hür olufl.
›zt›rap: afl›r› elem, s›k›nt›.
icra: yürütme.
iftira: olmayan bir suçu birine
yükleme, bühtan.
ilân: duyurma, bildirme.
ilâve: ekleme.
istibdat: zulüm, tahakküm ve
bask›.
istiklâl: ba¤›ms›zl›k.
ittiham: suçlama.
kanaat: inanma, görüfl.
küllî: bütüne ait, umumî.
meziyet: fazilet.
millet-i ‹slâm: ‹slâm milleti.
mugayir: z›t, muhalif.

muhakeme: ak›l yürütme.
muztarip: ac› çeken, s›k›nt›l›.
mücahit: cihad eden.
müstebit: bask› yapan zorba.
müflfik: flefkatli.
neflretmek: yaymak.
netice: sonuç.
refah: bolluk.

saadet: mutluluk.
sevk: gönderme.
sükût: susma.
flaflaa: parlama.
flefkatli: merhamet.
tahakkuk: gerçekleflme.
tahkikat: araflt›rmalar.
tahrikât: tahrikler.

tesirat: etkiler, tesirler.
teflhir: gösterme, sergileme.
umumî: herkese ait.
vakit: zaman.
yaygara: gürültü ç›karma.
yeis: ümitsizlik.
ziyade: çok, fazla.
zulüm: haks›zl›k, eziyet.
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ve ubudiyete sevk etmifltir ki: “Kurtuluflun çare-i yegâne-
si, Kur’ân’a sar›lmakt›r” demifl ve sar›lm›fl. Kur’ân’da
buldu¤u deva ve dermanlar› kaleme alarak, bu zamanda
bir halâskâr-› ‹slâm ve nev-i beflerin saadetine medar
olan Risale-i Nur eserlerini meydana getirmifltir.

Hunhar din düflmanlar›n›n, dünyevî satvet ve flevketle-
ri Bediüzzaman’› kat’iyen atalete düflürtememifltir. “Vazi-
fem Kur’ân’a hizmettir. Galip etmek, ma¤lûp etmek Ce-
nab-› Hakka aittir” diye iman ederek, bir an bile faaliyet-
ten geri kalmam›flt›r. Evet, Hazret-i Üstat öyle bir him-
met-i azîmeye maliktir ki, ona icra edilen müthifl meza-
lim, bu himmetin mukabilinde tesirsiz kalmaya mahkûm
olmufltur.

Bediüzzaman, arz ve semavattaki mevcudat› hayret ve
istihsanla temafla eder, k›rlarda ve da¤larda hususan
bahar mevsiminde çok gezinti yapar, o seyrangâhlarda
zihnen meflguliyet ve dakik bir tefekkür ve daimî bir
huzur hâlindedir. A¤aç ve nebatat ve çiçekleri, 

“
2 nÚ/≤pdÉn◊rG oøn°ùrMnG *G n∑nQÉnÑnàna 1@ *G n∑nQÉnH *G nABÉn°TÉne Ne güzel

yarat›lm›fllar” diyerek, ibret nazar›yla onlar› seyreder, kâ-
inat kitab›n› okur. Her aza ve hasseleri gibi, gözünü de
daima Cenab-› Hak hesab›na ve izni dairesinde çal›flt›r›r.
Gözü, flu kitab-› kebir-i kâinat›n bir mütalâac›s› ve flu
âlemdeki mu’cizat-› sanat-› Rabbaniyenin bir seyircisidir.
Ve flu küre-i arz bahçesindeki rahmet çiçeklerinin bir mü-
barek ar›s› derecesindedir.
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derman: çare.
deva: ilâç, çare.
dünyevî: dünyaya ait.
eser: telif.
galip: üstün gelme, yenme.
halâskâr-› ‹slâm: ‹slâm kurtar›c›-
s›.
hasse: duygu.
Hazret-i Üstat: Üstat Hazretleri,
Bediüzzaman Said Nursî.
himmet: gayret, çal›flma.
himmet-i azîme: büyük gayret.
hunhar: kan döken, zalim.
hususan: bilhassa.
ibret: ders ç›karma.
icra: uygulanma.
iman: inanç, itikat.
istihsan: güzel bulma, be¤enme.
izin: müsaade.
kat’iyen: kesin olarak.
kitab-› kebir-i kâinat: büyük kâ-
inat kitab›.
küre-i arz: yeryüzü.
ma¤lûp: yenilme.
mahkûm: mecbur.
malik: sahip.
medar: sebep, vesile.
meflguliyet: meflgul olma.
mevcudat: yarat›lm›fl fleylerin ta-
mam›.
mezalim: zulümler, haks›zl›klar.
mu’cizat-› sanat-› Rabbaniye:
her fleyi kendi ölçüleri içerisinde
terbiye eden Allah’›n sanat›n›n
mu’cizeleri.
mukabil: karfl›l›k.
mübarek: bereketli, kutlu.
mütalâa: etrafl›ca düflünme.
müthifl: dehfletli, korkunç.
nazar: bak›fl.
nebatat: bitkiler.
nev-i befler: insan nev’i.
rahmet: flefkat etme, merhamet
etme.
saadet: mutluluk.
satvet: ezici kuvvet, güç.
semavat: gökler.
sevk: gönderme, yönlendirme.
seyrangâh: gezme yeri.
flevket: heybet, büyüklük.
tefekkür: derin düflünme.
temafla: bak›p seyretme.
tesir: etki.
ubudiyet: kulluk.
vazife: görev.
zihnen: zihin olarak.

âlem: dünya, cihan.
arz: yer, dünya.
atalet: tembellik.
aza: organlar, uzuvlar.

Cenab-› Hak: Allah.
çare-i yegâne: tek çare.
daima: her vakit.
daimî: devaml›.

daire: manevî bir emrin hük-
münün geçerli oldu¤u yer.
dakik: ince.
derece: mertebe.

1. Allah dilemifl, ne güzel, ne mübarek yaratm›fl.

2. Yarat›c›l›k mertebelerinin en güzelinde olan Allah’›n flan› ne yücedir. (Mü'min Suresi: 14.)



Üstat, hususî hayat›nda mütevazi, vazife bafl›nda va-
kurdur. Tevazu ve mahviyette numune-i misal olacak bir
mertebededir. Bu mevzuda der ki: “Bir nefer nöbette
iken, baflkumandan da gelse, silâh›n› b›rakmayacak. Ben
Kur’ân’›n bir hizmetkâr› ve bir neferiyim. Vazife bafl›nda
iken karfl›ma kim ç›karsa ç›ks›n, ‘Hak budur’ derim, ba-
fl›m› e¤mem.”

Hulâsa olarak arz ederiz ki: Bediüzzaman, ihlâs-› tam-
meye malik, harikulâde, hakikî bir müfessir-i Kur’ân’d›r.
Hem ihlâs-› etemme vas›l olmufl, kahraman ve yekta bir
hadim-i Kur’ân’d›r. Risale-i Nur’un müellifi olmak itiba-
r›yla hem bir mütekellim-i azamd›r, hem ilimde gayet de-
recede mütebahhir ve rasih, muhakkik ve müdakkik bir
allâmedir, hem ilm-i mant›¤›n yüksek, nazirsiz bir üstad›-
d›r.

Talikat nam›ndaki telifat›, mant›kta bir flaheserdir.
Hem mümtaz ve hakperest ve hakikatbin bir dâhîdir,
hem Kur’ân’la bar›fl›k müstakim felsefenin hakikatperver
bir feylesofudur, hem nazirsiz bir sosyolog (içtimaiyatç›)
ve bir psikolog (ruhiyatç›) ve bir pedagogdur (terbiyeci),
hem daima hakikat terennüm etmifl ve eden, yüksek ve
emsalsiz ve dâhî bir müellif ve ediptir.

Said Nursî, senelerden beri fliddetli bir istibdat ve tak-
yidat alt›nda bulundurulup tan›tt›r›lmad›¤› ve hem de
kendisi, flahsî kemalât›n› setretti¤i, gizledi¤i için, mezkûr
s›fatlar›n her birisine muttali olamayan bulunabilir. Hem
bunlar ve hem Risale-i Nur’un hususiyetleri hakk›ndaki
beyanat›m›z, hakikatperver ve faziletperver ve bu 

allâme: ilmî seviyesi çok yüksek
olan âlim.
arz etmek: sunmak.
beyanat: aç›klamalar.
dâhî: son derece zeki.
daima: her zaman.
edip: güzel ve sanatl› söz söyle-
yen veya yazan.
emsal: benzer.
faziletperver: fazileti seven, fazi-
let sahibi.
felsefe: hikmet bilgisi.
feylesof: filozof.
gayet: nihayet.
hadim-i Kur’ân: Kur’ân’›n hiz-
metkâr›.
hak: do¤ru.
hakikat: gerçek.
hakikatbin: hakikati gören, anla-
yan.
hakikatperver: hakikati seven,
koruyan.
hakikî: gerçek.
hakperest: do¤ruluk ve haktan
taviz vermeyen.
harikulâde: fevkalâde.
hizmetkâr: hizmetçi.
hulâsa: özet, sözün k›sas›.
hususî: özel, flahsî.
hususiyet: hususîlik, ay›r›c› özel-
lik.
içtimaiyatç›: toplum bilimci.
ihlâs-› etem: tam ve mükemmel
ihlâs.
ihlâs-› tamme: tam bir ihlâs.
ilim: bilgi.
ilm-i mant›k: mant›k ilmi.
istibdat: bask›, zulüm ve tahak-
küm.
itibar: de¤er.
kemalât: faziletler, mükemmel-
likler.
mahviyet: alçak gönüllülük, fazla
tevazu.
malik: sahip.
mant›k: do¤ru düflünme, akla
uygun söz söyleme.
mertebe: derece.
mevzu: konu.
mezkûr: ad› geçen.
muhakkik: gerçe¤i araflt›ran.
muttali: bilgili, haberdar.
müdakkik: dikkatle araflt›ran.
müellif: telif eden, yazar.
müfessir-i Kur’ân: Kur’ân müfes-
siri.
mümtaz: üstün tutulmufl, seçkin.
müstakim: do¤ru.
mütebahhir: bilgisi deniz gibi ge-
nifl ve engin olan.
mütekellim-i azam: en büyük
konuflan.
mütevazi: alçak gönüllü.
nazir: benzer.
nazirsiz: benzersiz.
nefer: tek kifli, fert.
nevbet: nöbet, görev, bekleme.

numune-i misal: örnek al›na-
cak kifli.
pedagog: e¤itici, terbiye edi-
ci.
psikolog: ruh bilimci.
rasih: ilimde derinleflmifl
olan.
ruhiyatç›: ruh bilimci.

setretmek: örtmek.
sosyolog: sosyoloji bilgini.
s›fat: nitelik, vas›f.
flaheser: üstün eser, fevkalâ-
de.
flahsî: kendine ait.
takyidat: kay›t alt›na alma.
telifat: telifler.

terennüm: güzel güzel anlat-
ma.

tevazu: alçak gönüllülük.

vakur: a¤›rbafll›.

vas›l: ulaflan.

vazife: görev.

yekta: tek, eflsiz.
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zamanda bir k›s›m ulema-i hakikînin ve ehlullah›n ittifak
ve icma kuvvetindeki hükümleridir, hem de bizim kat’î
kanaatlerimizdir.

Bediüzzaman öyle bir ilim ve s›fatlara malik oldu¤una
en muteber ve en birinci ve en hakikî delilimiz, Bediüz-
zaman Said Nursî’dir. Kimin flüphesi varsa, Risale-i
Nur’u okusun. Evet, biz zikretti¤imiz ve edece¤imiz bu
hakaik-› uzmay›, bütün ‹slâm dünyas›na ve umum befle-
riyet âlemine iffla ve ilân ediyoruz. Evet, bin seneden be-
ri âlem-i ‹slâmiyet ve insaniyet, Risale-i Nur gibi bir ese-
re intizar ediyordu.

Bediüzzaman Said Nursî, çok ilimlerde müstesna birer
eser yazabilirdi. Fakat o “Zaman, iman› kurtarmak za-
man›d›r” demifl ve bütün himmet ve mesaisini ve hayat›-
n› ulûm-u imaniyenin telif ve neflrine hasretmifltir. Evet,
Hazret-i Üstat, ulûm-u imaniyeyi neflretmekle, âlem-i ‹s-
lâm ve âlem-i insaniyeti hayattar ve ziyadar eylemifltir.
Cenab-› Hak, o büyük Üstattan ebediyen raz› olsun,
uzun ömürler versin. Âmin, âmin, âmin.

Risale-i Nur, Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n bu as›rda bir
mu’cize-i maneviyesi olan yüksek ve parlak bir tefsirdir.
Evet, Risale-i Nur kalplerin fatihi ve mahbubu, ruhlar›n
sultan›, ak›llar›n muallimi, nefislerin mürebbî ve müzek-
kisidir. Risale-i Nur’un bir hususiyeti de, Mektubat’›n bi-
rinci cildinin yüz yirmi dokuzuncu sayfas›ndaki flu bahis-
tir:

“Baz› Sözlerde, ulema-i ilm-i kelâm›n mesle¤iyle,
Kur’ân’dan al›nan minhac-› hakikînin farklar› hakk›nda 
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hususiyet: ay›r›c› özellik.
hüküm: karar.
icma: fikir birli¤ine varma.
iffla: duyurma, aç›¤a vurma.
ilân: duyurmak.
ilim: bilim.
iman: inanç, itikat.
insaniyet: insanl›k.
intizar: ümit ederek bekleme.
ittifak: fikir birli¤i etme.
kanaat: görüfl.
kat’î: kesin.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân.
k›s›m: tak›m.
mahbup: sevgili.
malik: sahip.
mesai: çal›flma.
meslek: gidifl, tutulan yol.
minhac-› hakikî: gerçek, hakikî
yol.
muallim: ö¤retmen.
mu’cize-i maneviye: manevî
olan mu’cize.
muteber: de¤erli, geçerli.
mürebbî: terbiye edici.
müstesna: benzeri olmayan, seç-
kin.
müzekki: temizleyici.
nefis: flehvet, gazap, fazilet gibi
fleylerin kayna¤›, ruh, can.
neflir: yaymak, da¤›tmak.
neflretmek: yaymak, da¤›tmak.
ruh: insan ve hayvanlardaki diri-
lik kayna¤›, hayat›n temeli ve se-
bebi olan gayr-i maddî cevher.
sultan: padiflah.
s›fat: nitelik, vas›f.
flüphe: kuflku.
tefsir: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›.
telif: eser ortaya koyma.
ulema-i hakikî: gerçek âlimler.
ulema-i ilm-i kelâm: kelâm âlim-
leri.
ulûm-u imaniye: imanî ilimler.
umum: bütün.
zikretmek: anlatmak.
ziyadar: ›fl›kl›, nurlu.

âlem: dünya, cihan.
âlem-i insaniyet: insanl›k
âlemi
âlem-i ‹slâmiyet: ‹slâm âle-
mi.
âmin: kabul eyle anlam›nda
duan›n sonunda söylenir.
as›r: yüzy›l.

bahis: konu.
befleriyet: insanl›k.
Cenab-› Hak: Allah.
delil: flahit, bürhan.
ebediyen: ebedî olarak.
ehlullah: Allah dostu.
eser: telif.
fatih: fetheden, açan.

hakaik-› uzma: en büyük ha-
kikat.
hakikî: gerçek.
hasretmek: mahsus k›lmak.
hayattar: canl›.
Hazret-i Üstat: Üstat Hazret-
leri, Bediüzzaman Said Nursî.
himmet: çal›flma, gayret.



flöyle bir temsil söylemifliz ki, meselâ, bir su getirmek
için, baz›lar› küngân (su borusu) ile uzak yerden, da¤lar
alt›nda kazar, su getirir. Bir k›sm› da her yerde kuyu ka-
zar, su ç›kar›r. Birinci k›s›m çok zahmetlidir; t›kan›r, ke-
silir. Fakat, her yerde kuyular kaz›p su ç›karmaya ehil
olanlar, zahmetsiz, her bir yerde suyu bulduklar› gibi; ay-
nen öyle de, ulema-i ilm-i kelâm, esbab› nihayet-i âlem-
de teselsül ve devrin muhaliyeti ile kesip, sonra Vacibü’l-
Vücud’un vücudunu onunla ispat ediyorlar. Uzun bir yol-
da gidiliyor. Amma, Kur’ân-› Hakîm’in minhac-› hakikîsi
ise, her yerde suyu buluyor, ç›kar›yor. Her bir ayeti, bi-
rer asa-i Mûsa gibi, nereye vursa âb-› hayat f›flk›rt›yor.
1

lópMGnh o¬sfnG n=¤nY t∫oónJ lánjnG o¬nd mAr∆nT uπoc≈panh düsturunu her fleye

okutturuyor.

“Hem, iman yaln›z ilim ile de¤il, imanda çok letaifin
hisseleri var. Nas›l ki bir yemek mideye girse, o yemek
muhtelif asaba, muhtelif bir surette ink›sam edip tevzi
olunuyor. ‹lim ile gelen mesail-i imaniye dahi, ak›l mide-
sine girdikten sonra, derecata göre ruh, kalp, s›r, nefis
ve hakeza, letaif kendine göre birer hisse al›r, masseder.
E¤er onlar›n hissesi olmazsa, noksand›r.” ‹flte, Risale-i
Nur her yerde suyu buluyor, ç›kart›yor. Evvelce gidilen
uzun yolu k›salt›yor ve müstakim ve selâmetli yap›yor.

Eski hükema, ahkâm-› fler’iyeden ve akaid-i imaniye-
den baz›lar› için, “Bu nakildir, iman ederiz, ak›l buna ye-
tiflmez” demifller. Hâlbuki, bu as›rda ak›l hükmediyor.
Bediüzzaman Said Nursî ise, “Bütün ahkâm-› fler’iye ve 

âb-› hayat: hayat suyu.
ahkâm-› fler’iye: fleriat›n esas ve
kanunlar›.
akaid-i imaniye: imanî esaslar.
ak›l: idrak, fehim.
asa-i Mûsa: Hz. Mûsa’n›n mu’ci-
zeli de¤ne¤i.
asap: sinirler.
as›r: yüzy›l.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
derecat: dereceler.
devir: nakil, aktarma.
düstur: kanun, kaide.
ehil: lây›k.
esbap: sebepler.
hakeza: bunun gibi.
hâlbuki: oysa ki.
hisse: pay, nasip.
hükema: âlimler, filozoflar.
ilim: bilgi.
iman: inanma, inanç, itikat.
ink›sam: bölünme.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
küngân: su borusu.
letaif: duygular.
massetmek: emerek çekme.
mesail-i imaniye: imanî mesele-
ler.
meselâ: misal olarak.
minhac-› hakikî: gerçek, hakikî
yol.
muhaliyet: imkâns›zl›k.
muhtelif: çeflit çeflit, çeflitli.
müstakim: do¤ru.
nakil: rivayet.

nefis: flehvet, gazap, fazilet
gibi fleylerin kayna¤›, ruh, can
nihayet-i âlem: âlemin sonu.
noksan: eksiklik.
Risale-i Nur: Bediüzzaman
Said Nursî’nin eserlerinin ad›.
ruh: insan hayat›n›n temeli
ve dirilik sebebi olan gayr-i

maddî cevher.
selâmetli: tehlikelerden ve
kötülüklerden korunma.
suret: biçim, tarz.
s›r: kalbe konulan bir lâtife.
temsil: benzetme.
teselsül: zincirleme.
tevzi: da¤›tmak.

ulema-i ilm-i kelâm: kelâm
ilmi âlimleri.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› bafl-
kas›n›n varl›¤›na ba¤l› de¤il,
kendinden olup ezelî ve ebe-
dî olan Allah.
vücut: var olufl.
zahmet: s›k›nt›, meflakkat.

1. Her fleyde Allah’›n varl›k ve birli¤ini gösteren bir pencere vard›r. (‹bnü’l-Mu'tez isimli bir
Arap flairin fliirinden al›nm›fl bir m›sra. ‹bni Kesir, Tefsirü’l-Kur'âni’l-Azîm, 1:24.)
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hakaik-› imaniye aklîdir. Aklî oldu¤unu ispata haz›r›m”
demifl ve Risale-i Nur’da ispat etmifltir.

Risale-i Nur’da, müstesna bir edebiyat ve belâgat ve
icaz, nazirsiz, cazip ve orijinal bir üslûp vard›r. Evet, Be-
diüzzaman zat›na mahsus bir üslûba maliktir. Onun üslû-
bu, baflka üslûplarla muvazene ve mukayese edilemez.
Eserlerin baz› yerlerinde, edebiyat kaidesine veya baflka
üslûplara nazaran pek münasip düflmemifl gibi zannedi-
len bir noktaya rastlan›rsa, orada gayet ince bir nükte,
bir ima veya ince bir mana veya hikmet vard›r. Ve o be-
yan tarz›, oraya tam muvaf›kt›r. Fakat, o ince inceli¤i
âlimler de birden pek anlamad›klar›n› itiraf etmifllerdir.
Bunun için, Bediüzzaman’›n eserlerindeki hususiyet ve
incelikleri Risale-i Nur’la fazla ifltigal etmemifl olanlar,
birden intikal edemezler.

Büyük flairimiz, edebiyat›m›z›n medar-› iftihar› mer-
hum Mehmed Akif, bir üdeba meclisinde, Victor Hu-
go’lar, Shakespeare’ler, Descartes’lar, edebiyatta ve fel-
sefede Bediüzzaman’›n bir talebesi olabilirler” demifltir.

Edip ve flairler, zeval ve firaktan a¤lam›fllar, ölümden
vaveylâ etmifllerdir. Güz mevsimini hüzünle tasvir etmifl-
lerdir. Hatta, dünyaca meflhur Arap edipleri, “e¤er firak
olmasa idi, ölüm ruhlar›m›z› almak için yol bulup gele-
mezdi” manas›nda, 

kÓoÑo°S ÉnæpMGnhrQnG ='‹pG ÉnjÉnænŸrG Én¡nd ränónLnh Éne pÜÉnÑrMn’rG oánbnQÉnØoe n’ rƒnd
demifllerdir.

Bediüzzaman ise, “Kâinattaki zeval, firak ve adem za-
hirîdir. Hakikatte firak yok, visal var. Zeval ve adem yok, 
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hüzün: keder, üzüntü.
icaz: az sözle çok fley anlatma.
ima: iflaret etme.
intikal: geçme, konu de¤ifltirme.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
ifltigal: u¤raflmak.
itiraf: gizli bir fleyi söyleme.
kaide: kural.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
mahsus: kifliye has olan.
malik: sahip.
mana: anlam.
meclis: topluluk.
medar-› iftihar: övünme sebebi.
merhum: rahmete kavuflmufl, öl-
müfl.
meflhur: tan›nm›fl.
mukayese: karfl›laflt›rma.
muvaf›k: uygun.
muvazene: ölçü.
münasip: uygun.
müstesna: baflkas›na benzeme-
yen, seçkin.
nazaran: göre.
nazirsiz: benzersiz.
nükte: ince mana.
orijinal: özgün.
Risale-i Nur: Bediüzzaman Said
Nursî’nin eserlerinin ad›.
ruh: insandaki canl›l›¤›n ve dirili-
¤in ve idrak kabiliyetinin kayna¤›.
flair: fliir yazan.
talebe: ö¤renci.
tarz: biçim, suret.
tasvir: bir fleyi çeflitli ifade flekil-
leri ile ifade etme.
üdeba: edebiyatç›lar.
üslûp: ifade tarz›.
vaveylâ: ç›¤l›k, yaygara.
visal: kavuflma.
zahirî: görünüflte.
zat: kendi.
zeval: yok olma.

adem: yokluk.
aklî: akla dayanan, mant›kl›.
âlim: bilgin.
belâgat: sözün düzgün, ku-
sursuz, yerinde ve hâlin ve
makam›n icab›na göre söy-
lenmesini ö¤reten ilmin ad›.
beyan: anlatma.

cazip: çekici.
edebiyat: duygu, düflünce,
hayal ve olaylar› en güzel fle-
kilde, sözlü veya yaz›l› olarak
ifade etme sanat›.
edip: edebiyatç›.
eser: telif, kitap.
felsefe: hikmet bilgisi.

firak: ayr›l›k.
güz: sonbahar.
hakaik-› imaniye: iman haki-
katleri.
hakikat: gerçek.
hikmet: gizli sebep, ‹lâhî ga-
ye.
hususiyet: ay›r›c› özellik.



teceddüt var. Ve kâinatta her fley bir nevi bekaya maz-
hard›r. Ölüm, bu âlem-i fânîden âlem-i bâkîye gitmektir.
Ölüm, ehl-i hidayet ve ehl-i Kur’ân için, öteki âleme git-
mifl eski dost ve ahbaplar›na kavuflmaya vesiledir. Hem
hakikî vatanlar›na girmeye vas›tad›r. Hem zindan-› dün-
yadan, bostan-› cinana bir davettir. Hem, Rahman-› Ra-
hîm’in fazl›ndan, kendi hizmetine mukabil ahz-› ücret et-
meye bir nöbettir. Hem vazife-i hayat külfetinden bir ter-
histir. Hem ubudiyet ve imtihan›n talim ve talimat›ndan
bir paydostur. Azrail Aleyhisselâm bugün gelse, hofl gel-
din, safa geldin diye gülerek karfl›layaca¤›m” diyor.

Bediüzzaman, befleri Risale-i Nur’la sefahat ve dalâlet-
ten kurtar›rken, korku ve dehflet vermek tarz›n› takip et-
miyor. Gayrimeflru bir lezzetin içinde yüz elemi gösterip,
hissi ma¤lûp ediyor. Kalp ve ruhu hissiyata ma¤lûp ol-
maktan muhafaza ediyor. Risale-i Nur’da muvazenelerle
küfür ve dalâlette, bir zakkum-u Cehennem tohumu ol-
du¤unu ve dünyada dahi Cehennem azaplar› çektirdi¤i-
ni ve iman ve ‹slâmiyet ve ibadette bir Cennet çekirde¤i
ve leziz lezzetler ve zevkler ve Cennet meyveleri bulun-
du¤unu, dünyada dahi bir nevi mükâfata nail eyledi¤ini
ispat ediyor.

Risale-i Nur, nifak ve flikak›, tefrikay›, fitne ve fesad›
kald›r›p, kardeflli¤i, uhuvvet-i diniyeyi, tesanüt ve teavü-
nü yerlefltirir. Risale-i Nur mesle¤inin bir esas› da budur.

Risale-i Nur, gurur ve kibir ve hodfüruflluk ve zillet gi-
bi, ahlâk-› seyyieden kurtararak, tevazu ve mahviyet ve
izzet ve vakar gibi güzel ahlâklara sahip k›lar.

ahbap: dostlar.
ahlâk: huylar.
ahlâk-› seyyie: kötü ahlâk.
ahz-› ücret: ücret alma.
âlem-i bâkî: ahiret âlemi.
âlem-i fânî: fânî dünya.
azap: eziyet, fliddetli ac›.
beka: ebedîlik.
befler: insan.
bostan-› cinan: Cennet bahçeleri.
dalâlet: do¤ru yoldan ayr›lma,
azma, iman ve ‹slâmiyetten ayr›l-
mak.
davet: ça¤r›.
dehflet: korku.
ehl-i hidayet: hidayete eriflmifl
kimseler.
ehl-i Kur’ân: Kur’ân’a inan›p ona
uyanlar.
elem: maddî-manevî ›zt›rap.
esas: as›l, temel.
fazl: iyilik, lütuf.
fesat: kötülük, arabozanl›k.
fitne: kar›fl›kl›k, arabozan.
gayrimeflru: meflru olmayan
gurur: böbürlenme.
hakikî: gerçek.
his: duygu.
hissiyat: hisler, duygular.
hodfüruflluk: kendini be¤endir-
meye çal›flan.
ibadet: Allah’›n emrettiklerini ye-
rine getirme.
iman: inanç, itikat.
imtihan: s›nama.
‹slâmiyet: Müslümanl›k.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me, kan›tlama.
izzet: itibar, fleref.
kâinat: bütün âlemler, varl›klar.
kibir: büyüklük taslama.
küfür: Allah’a ve dine inanmama,
inkâr.
külfet: zahmet.
leziz: lezzetli.
ma¤lûp: yenilme, yenilmifl.
mahviyet: alçak gönüllülük, fazla
tevazu.
mazhar: kavuflma, eriflme.
muhafaza: koruma.
mukabil: karfl›l›k.
muvazene: denge, ölçü.
mükâfat: ödül.
nail: murad›na ermifl.
nevbet: s›ra, görev, bekleme, nö-
bet.
nevi: çeflit.
nifak: iki yüzlülük, münaf›kl›k.
paydos: istirahat.
Rahman-› Rahîm: Rahman ve
Rahîm olan Allah.
Risale-i Nur: Bediüzzaman Said
Nursî’nin eserlerinin ad›.
ruh: insandaki canl›l›¤›n ve dirili-
¤in ve idrak kabiliyetinin kayna¤›.
sefahat: zevk ve e¤lenceye afl›r›
düflkünlük.

flikak: uyuflmazl›k, nifak.
talim: e¤itim.
talimat: e¤itimler.
tarz: biçim, suret.
teavün: yard›mlaflma.
teceddüt: yenilenme.
tefrika: nifak, ayr›l›k.
terhis: serbest b›rakma.

tesanüt: dayan›flma.
tevazu: alçak gönüllülük.
ubudiyet: kulluk.
uhuvvet-i diniye: din kardefl-
li¤i.
vakar: a¤›rbafll›l›k.
vas›ta: arac›.
vatan: yurt.

vazife-i hayat: hayat görevi.
vesile: sebep, vas›ta.
zakkum-u Cehennem: Ce-
hennemde meyvesi ac› olan
bir a¤aç.
zillet: hakirlik, afla¤›l›k.
zindan-› dünya: dünya zin-
dan›.
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Risale-i Nur, insan olan bir insana, acz ve fakr›n› derk
ettirir. Bediüzzaman der ki: “‹nsan, acz ve fakr›n› anla-
makla, tam Müslüman ve abd olur.”

Bu dinsizleri ma¤lûp etmek için, yeni tahsili de yapa-
l›m diyenler veya yapanlar, Nur Risalelerini devam ve se-
batla mütalâa ederek, bu hedeflerine vas›l olurlar ve ça-
re-i yegâne de budur. Hem böylelikle mektep malûmat-
lar› da maarif-i ‹lâhiyeye ink›lâp eder.

Ey bin seneden beri ‹slâmiyetin bayraktarl›¤›n› yapan
bir milletin torunlar› olan cengâver ruhlu kardefllerim! Bu
zaman›n ve gelecek as›rlar›n Müslümanlar› ve bizler,
Kur’ân-› Azîmüflflan’›n tefsiri olan öyle bir rehbere muh-
tac›z ki, tahkikî iman dersleriyle, iman mertebelerinde
terakki ve teâlî ettirsin. Hem, korkak de¤il, bilâkis Risa-
le-i Nur Talebeleri gibi cesur ve kahraman ve faal ve
amel-i salih sahibi, mütedeyyin, müttakî ve bununla be-
raber flahsî rahatl›k ve menfaatlerini iman ve ‹slâmiyetin
kurtuluflu u¤runda feda eden, fedaî ve mücahit Müslü-
manlar yetifltirsin, neme lâz›mc›l›ktan kurtars›n. Hem, ta-
arruz ve iflkenceler ve ölüm ihtimalleri karfl›s›nda, tahki-
kî iman kuvvetinden gelen bir cesaretle, Kur’ân ve ‹slâ-
miyet cephesinden asla çekilmeyen, “Ölürsem flehidim,
kal›rsam Kur’ân’›n hizmetkâr›y›m” diyen ve y›lg›nl›k hâ-
line düflmeyen sad›k ve ihlâsl›, yaln›z Allah r›zas› için hiz-
met eden, Nur Talebeleri gibi ‹slâmiyet hadimleri yetifl-
tirsin, böyle muazzez Müslümanlar meydana getirsin.

Evet, bu asra öyle bir Kur’ân tefsiri lâz›m ve elzemdir
ki, Risale-i Nur gibi, ak›l, fikir ve mant›¤› çal›flt›rs›n, ruh 
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ink›lâp: de¤iflim, dönüflüm.
‹slâmiyet: Müslümanl›k.
iflkence: maddî-manevî s›k›nt›,
zulüm.
kahraman: yi¤it, cesur.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve flere-
fi yüce olan Kur’ân.
lâz›m: gerekli.
maarif-i ‹lâhiye: ‹lâhî bilgiler.
ma¤lûp: yenilme.
malûmat: bilgiler.
mant›k: do¤ru düflünme.
mektep: okul.
menfaat: fayda.
mertebe: derece.
muazzez: izzet sahibi, muhte-
rem.
muhtaç: ihtiyac› olan.
mücahit: Allah r›zas› için ve Al-
lah’›n ad›n› yüceltmek gayesiyle
savaflan.
Müslüman: ‹slâm dininden olan.
mütalâa: etrafl›ca düflünmek.
mütedeyyin: dindar.
müttakî: takva sahibi.
rehber: k›lavuz.
Risale-i Nur: Bediüzzaman Said
Nursî’nin eserlerinin ad›.
ruh: hayat›n temeli ve sebebi
olan manevî varl›k.
sad›k: do¤ru sözlü.
sebat: kararl›l›k, azimlilik.
flahsî: hususî.
flehit: can›n› Allah yolunda veren.
taarruz: fliddetle sald›rma.
tahkikî iman: imana dair bütün
meseleleri inceden inceye araflt›-
rarak meydana gelen sa¤lam
iman.
tahkikî: araflt›rmaya dayal›.
tahsil: ö¤renim.
teâlî: yücelme.
tefsir: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›.
terakki: yükselme.
vas›l: ulaflma.

abd: kul.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
amel-i salih: iyi amel.
asla: hiç bir zaman.
as›r: yüzy›l.
bilâkis: aksine.
cengâver: yi¤it.
cephe: taraf, yön.

cesaret: cesurluk.
cesur: cesaretli.
çare-i yegâne: tek çare.
derk: anlama, kavrama.
elzem: pek lüzumlu.
faal: aktif, çal›flan.
fakr: fakirlik.
feda: u¤runa kendini verme.

fedaî: can›n› esirgemeyen.
fikir: düflünce.
hadim: hizmetkâr.
hedef: amaç.
hizmetkâr: hizmetçi.
ihlâsl›: samimî.
ihtimal: olabilirlik, olas›l›k.
iman: inanç, itikat.



ve kalp ve vicdan› tenvir etsin. Müslümanlar›, befleri
uyand›rs›n, intibah versin, gafletten kurtars›n, s›rat-›
müstakim olan Kur’ân yolunu göstersin. Sünnet-i Seni-
yeye ve ‹slâmiyetin fleairine muhalif olarak yapt›r›lan ve
yap›lan fleyleri fark ettirip Sünnet-i Peygamberîye (aley-
hissalâtü vesselâm) ittiba› ders versin ve ihya etmek ceh-
dini uyand›rs›n.

‹flte, Risale-i Nur’un böyle hasiyetleri havi bir Kur’ân
tefsiri oldu¤u, otuz seneden beri meydandad›r ve ehl-i
hakikatin tasdikiyle sabittir. Hem, amans›z din düflman-
lar›n›n plânlar›yla mahkemelere sürüklenen Risale-i Nur
Talebelerinin müdafaalar› ve bu talebelerin ‹slâmiyete
hizmetleri esnas›nda, gizli ‹slâmiyet düflman›, insafs›z,
cebbar zalimlerin entrikalar›yla maruz kald›klar› iflkence-
lerden y›lmamak, flah›slar›n› düflünmeden, yani flahsî re-
fahlar›n› ‹slâm›n refah ve saadeti için feda ederek s›dd›-
k›yetle sebat etmeleri ve efledd-i zulme mukavemet et-
meleri, aflikâr bir delil teflkil etmektedir.

Evet, hem yirmi befl seneden beri Risale-i Nur’la iman
hizmetine bütün varl›¤›n› vakfeden ve flimdiye kadar
“gaddar din düflmanlar›n›n” çok defalar tecavüz ve taar-
ruzuna ve taharriyata maruz kald›¤› hâlde, yirmi befl se-
nedir inziva içinde, Risale-i Nur’un naflirli¤ini yapan Nur
kahramanlar› a¤abeylerimiz, bizlere birer numune-i imti-
sal olan iman ve ‹slâmiyet fedaîleridir.

‹flte, biz Müslümanlar, böyle bir tefsir-i Kur’ân ar›yor,
böyle bir hâdîyi bekliyorduk. O ihlâsl› Nur Talebeleri ki, 

aflikâr: aç›k.
befler: insanl›k.
cebbar: zorba.
cehd: gayret.
delil: bürhan, kan›t.
ehl-i hakikat: hakikat ve do¤ru-
yu bulan kimseler.
entrika: hile, desise.
efledd-i zulüm: zulmün en flid-
detlisi.
feda: u¤runa kendisini verme.
fedaî: can›n› esirgemeyen.
gaddar: zalim.
gaflet: Allah’tan uzaklafl›p nefsi-
nin arzular›na dalma.
hâdî: hidayet veren.
hasiyet: hususî fayda, özellik.
havi: içine alan, kuflatan.
ihlâsl›: samimî.
ihya: canland›rma, hayat verme.
iman: inanç, itikat.
insafs›z: merhametsiz ve adalet-
siz.
intibah: uyan›kl›k.
inziva: bir köfleye çekilme, dün-
ya ifllerinden vazgeçme.
‹slâm: peygamberlerin sonuncu-
su olan Hz. Muhammed’in kendi-
sine gelen vahiy ile tebli¤ buyur-
du¤u din.
‹slâmiyet: Müslümanl›k.
iflkence: eziyet, maddî-manevî
s›k›nt›.
ittiba: tâbi olma, uyma.
mahkeme: hüküm yeri:
maruz kalmak: u¤ramak, bir fle-
yin tesirinde kalmak.
muhalif: karfl›t.
mukavemet: karfl› koyma, di-
renç.
müdafaa: savunma.
Müslüman: ‹slâm dininden olan.
numune-i imtisal: örnek al›na-
cak kifli.
plan: program.
refah: rahatl›k.
saadet: mutluluk.
sabit: ispatlanm›fl.
sebat: kararl›l›k, azimlilik.
sünnet-i Peygamberî: Hz. Pey-
gambere ait sünnet.
sünnet-i seniye: Hz. Muham-

med’in yüksek hâl, söz, tav›r
ve tasvipleri.
s›dd›k›yet: sadakat, do¤ru-
luk.
s›rat-› müstakim: do¤ru yol.
flahsî: hususî, kiflisel.
fleair: dinin alâmetleri, iflaret-
leri.

taarruz: hücum.
taharriyat: araflt›rmalar, ince-
lemeler.
talebe: ö¤renci.
tasdik: do¤rulama.
tecavüz: sald›rma, baflkas›n›n
hakk›na dokunma.
tefsir: Kur’ân’›n mana bak›-

m›ndan izah›.
tefsir-i Kur’ân: Kur’ân tefsiri.
tenvir: nurland›rma.
teflkil: oluflturma.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr›
flerden ay›rt etmeye yard›mc›
olan ahlâkî duygu.
zalim: zulmeden, gaddar.
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“Cenab-› Hak Hafîz’dir. Ben onun inayeti ve himayeti al-
t›nday›m. Bafl›ma ne gelse hay›rd›r” diye iman etmekle
beraber, amel ederler. ‹man hizmetini yaparlar. Din düfl-
manlar›na yakalanmamak ve canlar›ndan k›ymetli oldu-
¤una inand›klar› Nur Risalelerini onlara kapt›rmamak
için de ihtiyat ederler. fiah›slar›na gelecek zararlar› na-
zar-› itibara almadan hizmetlerine devam ederler. Hapse,
zindana at›l›p, iflkence yap›ld›¤› zamanda, onlar yine üs-
tatlar› Bediüzzaman ile alâkadard›rlar. E¤er gizlice bir im-
kân bulurlarsa, onlar yine Risale-i Nur ile meflguldürler.
Hatta, “Belki hapse at›l›r›m, Nur Risalelerimi vermezler,
çal›flmaktan mahrum kal›r›m” diye baz› Nurlar› ezberle-
yen talebeler de olmufltur.

Muhlis bir Nur Talebesi, hapishaneden ç›kar›ld›¤› va-
kit, güya o k›rbaçl›, falakal›, türlü türlü iflkenceli hapisha-
ne, ona bir kuvvet, bir enerji kayna¤› olmufl, sadakat ve
teyakkuzla Nur hizmetinde koflturmak için bir k›rbaç te-
siri yapm›fl gibi, üstad›na daha ziyade yak›nlafl›r ve eski-
sinden daha fazla Nurlara çal›fl›r, neflriyat yapar.

Afyon hâdisesinde, Bediüzzaman hapiste iken, mual-
lim bir Nur Talebesi, savc›l›kta Risale-i Nur ve Üstad›
hakk›nda kahramanca cevaplar verdi¤i için, savc› k›zm›fl,
“fiimdi seni hapse atar›m” diye tehdit etmifl. O ‹slâm fe-
daîsi muallim de cevaben, “Ben haz›r›m, derhal hapse
gönderin” demifltir.

Yine Afyon mahkemesinde, bir Nur Talebesi hakk›n-
da tevkif karar› veriliyor, fakat adliye bulamaz. O talebe 
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nazar-› itibar: dikkat.
neflriyat: yay›nlar..
sadakat: tam ve mükemmel
ba¤l›l›k.
savc›: yarg›ç kat›nda san›klar› ko-
vuflturan görevli.
talebe: ö¤renci.
tehdit: gözda¤› verme, korkut-
ma.
tevkif: tutuklama.
teyakkuz: uyan›kl›k.
vakit: zaman.
zindan: hapishane.
ziyade: fazla.

adliye: mahkeme.
alâkadar: iliflkili, ba¤l›.
amel: uygulama.
cevaben: cevap olarak.
cevap: soruya verilen karfl›l›k,
yan›t.
falaka: iki ucunda bir ipin iki
uçlar› ba¤l› olan bir ceza aleti.

güya: sanki.
Hafîz: her fleyi muhafaza alt›-
na alan Allah.
himayet: koruma.
ihtiyat: tedbirli hareket et-
me.
iman: inanç, itikat.
imkân: elveriflli flart.

inayet: yard›m.
iflkence: eziyet, maddî-ma-
nevî s›k›nt›.
k›ymetli: de¤erli.
mahrum: yoksun.
meflgul: ilgilenme, u¤raflma.
muallim: ö¤retici.
muhlis: ihlâsl›, samimî.



bundan haberdar olur. Di¤er Nur kardeflleri gibi, “Üsta-
d›m ve kardefllerim hapiste iken, nas›l hariçte kalabili-
rim?” diyerek, savc›l›¤a teslim olup, hapse girer.

Ayn› bu hapishanede, bir Nur Talebesini sehven tahli-
ye ederler. O da, “Üstad›m ve kardefllerim henüz hapis-
tedirler. Hem istinsah›n› tamamlayaca¤›m yeni telif edi-
len Nur Risaleleri var” diye düflünerek, hapishane müdü-
rüne, “Benim k›rk gün sonra tahliye edilmem lâz›m. Ce-
za müddetim daha bitmedi” der. Hesap ederler ki, haki-
katen böyledir, tekrar hapse koyarlar.

Hamiyet-i diniye meziyetine lây›k anlay›fll› kardeflle-
rim,

Said Nursî, kendi hakk›nda verilen böyle bir malûma-
t› görürse, diyeceklerdir ki, “Niçin böyle yap›yorlar? fiah-
s›m›n ehemmiyeti yok. K›ymet Kur’ân’dan tereflfluh
eden ve Kur’ân-› Hakîm’in mal› olan Risale-i Nur’dad›r.
Ben bir hiçim.”

Üstad›n flahs›n›n mazhar ve âyine oldu¤u, Kur’ânî ha-
kikatler ve Nurlar itibar›yla ve neflretti¤i iman ve ‹slâmi-
yet dersleriyle, ihlâs-› tamme ile, umumî ve küllî bir tarz-
da Kur’ân’a ve dine hizmet etmesiyle, onun hakk›ndaki
takdir ve tahsinler, mana-i harfî ile flahs›na ait kalm›yor.
Kur’ân ve ‹slâmiyete racidir. Allah nam ve hesab›nad›r.
Din düflmanlar› taraf›ndan, ona yap›lan düflmanl›k ve ta-
arruzlar da, Bediüzzaman’›n hadimli¤ini yapt›¤› Kur’ân
ve ‹slâmiyetin ortadan kald›r›lmas› maksad-› mahsusuna 

âyine: ayna.
ceza: suç, kusur sonunda tatbik
edilen müeyyide.
din: kaideleri Allah taraf›ndan be-
lirlenen ve peygamberler vas›ta-
s›yla insanlara tebli¤ edilen, in-
sanlara dünya ve ahirette saadet
yollar›n› gösteren sistem.
ehemmiyet: önem.
haberdar: haberli, bilgisi olan.
hadim: hizmetkâr.
hakikaten: gerçekten.
hamiyet-i diniye: din u¤runa fe-
dakârl›kta bulunma, çal›flma.
ihlâs-› tamme: tam bir samimi-
yet.
iman: inanç, itikat.
‹slâmiyet: Müslümanl›k.
istinsah: örne¤ini ç›karma, ço-
¤altma.
itibar: de¤er, itibar.
Kur’ânî hakikat: Kur’ân’dan ger-
çekler.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
küllî: umumî.
k›ymet: de¤er.
lây›k: yarafl›r, uygun.
lâz›m: gerek.
maksad-› mahsus: özel gaye.
malûmat: bilgiler.
mana-i harfî: kendi bafl›na var ol-
may›p bir bütünün içinde kazan›-

lan anlam.
mazhar: nail olma, flereflen-
me.
meziyet: üstünlük vasf›, fazi-
let.
müddet: süre.
nam: ad.
neflretmek: yaymak.

raci: geri dönen.
Risale-i Nur: Bediüzzaman
Said Nursî’nin eserlerinin ad›.
sehven: yanl›fll›kla.
flah›s: kendi, zat.
taarruz: sald›r›, hücum.
tahliye: serbest b›rakma.
tahsin: be¤enme, güzel bul-

ma.
takdir: k›ymet verme, be¤en-
me.
tarz: biçim, suret.
tekrar: yeniden.
telif: ortaya konulmufl eser.
tereflfluh: s›zma.
umumî: herkese ait.
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matuftur. Zira hakaik-› Kur’âniye ve imaniyeyi cami, o
cihanflümul Risale-i Nur eserleri ona ihsan edilmifltir.

‹flte bu bedihî hakikati bilen, maskeli, gizli ve münaf›k
iman ve ‹slâmiyet muar›zlar› ve düflmanlar›, yar›m asra
yak›nd›r, Bediüzzaman’›n çürütemedikleri flahs›n›, yalan
ve yaygaralarla hâlâ çürütmeye çabal›yorlar. Maksatlar›,
Risale-i Nur ra¤bet ve revaç görüp intiflar etmesin, iman
ve ‹slâmiyet inkiflaf etmesin. Hâlbuki, Said Nursî’ye ilifl-
tikçe Risale-i Nur parl›yor, neflriyat dairesi geniflliyor. Bi-
rer numune olan yirmi befl sene içindeki hâdiseler mey-
dandad›r.

‹slâmiyet düflmanlar›, bir taraftan tamam›yla yalan
propagandalar›na ve taarruzlar›na devam ederken, di¤er
taraftan da Nur Talebelerinin, Üstatlar› ve Risale-i Nur
hakk›nda, istidatlar› nispetinde istifade ve istifazalar›n-
dan do¤an minnet ve flükranlar›n› ifade eden takdirkâr
yaz› ve sözlerden mürekkep bir nevi müdafaalar›n› per-
deler arkas›ndan men etmeye çal›fl›yorlar. Bunun için,
safdil gördükleri dostlar›n dostlar›na veya dostlara sami-
mî görünerek “‹frata gidiyorsunuz” gibi, birtak›m fleyler
söylettiriyorlar. ‹flte, böyle sinsi, böyle dessas, böyle ent-
rikal›, çeflitli iftiralarla bizi korkutmaya, y›ld›rmaya ve
susturmaya çal›fl›yorlar.

Evet, acaba hiç ak›l kâr› m›d›r ki, din düflmanlar›, ifti-
ra ve yalanlardan ibaret yaygaralar›n› yaps›nlar da, bizler
hakikati izhar tarz›yla müdafaa etmekte susal›m? Acaba
hiç mümkün müdür ki, ‹slâmiyet düflmanl›¤›yla, Üstat 
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istifaza: feyizlenme.
izhar: gösterme.
maksat: gaye.
maske: bir kimsenin gerçek hâli-
ni gizleyen unsur.
matuf: yönelik.
men: engelleme.
minnet: iyili¤e karfl› duyulan flü-
kür hissi.
muar›z: muhalif.
müdafaa: savunma.
mümkün: olabilir.
münaf›k: kalbinde küfrü gizledi¤i
hâlde Müslüman görünen.
mürekkep: iki veya daha fazla
fleyin kar›flmas›ndan meydana
gelen; kar›flm›fl, birleflik.
neflriyat: yay›nlar.
nevi: çeflit.
nispet: oran.
numune: örnek.
propaganda: bir inanç, düflünce,
vb. baflkalar›na tan›tmak, benim-
setmek amac›n› güden ve çeflitli
vas›talarla yap›lan faaliyet.
ra¤bet: itibar etme, de¤er, ilgi.
revaç: de¤er, geçerlilik.
Risale-i Nur: Bediüzzaman Said
Nursî’nin eserlerinin ad›.
safdil: safça konuflan.
samimî: candan, gönülden
sinsi: gizlice ve kurnazca.
flah›s: zat, kiflilik.
flükran: teflekkür etme.
taarruz: sald›r›, hücum.
takdirkâr: takdir edercesine.
tarz: biçim, suret.
yaygara: as›ls›z ve gereksiz ba¤›r-
malar.
zira: çünkü.

as›r: yüzy›l.
bedihî: apaç›k.
cami: toplayan, içine alan.
cihanflümul: dünya çap›nda.
dessas: desise eden, hileci.
hâdise: olay.
hakaik-› Kur’âniye ve imani-
ye: iman ve Kur’ân hakikatle-

ri.
hakikat: gerçek.
hâlâ: flimdi, flimdiye kadar.
hâlbuki: oysa ki.
ibaret: oluflan, müteflekkil.
ifade: anlatma.
ifrat: afl›r›l›k.
iftira: olmayan bir suçu bafl-

kas›na yükleme.
ihsan: ikram etme, lütuf.
iman: inanç, itikat.
inkiflaf: aç›lma, keflfolunma.
intiflar: yay›lma.
‹slâmiyet: Müslümanl›k.
istidat: kabiliyet, yetenek.
istifade: faydalanma.



Bediüzzaman hakk›nda zalimâne ve cebbarâne haks›zl›k-
lar› irtikâp eden o insafs›z propagandac›lar, yalanlar›n›
savururken, biz, Üstat ve Risale-i Nur’un hakkaniyetini
ilân ederek, o acip yalanlar›n› akim b›rakmaya çal›flma-
yal›m? Acaba eblehlik ve safderunluk olmaz m› ki,
Kur’ân ve iman›n hunhar ve müstebit zalim düflmanlar›,
Kur’ân ve ‹slâmiyeti ve dini, Risale-i Nur’la, küfr-ü mut-
laka karfl› müdafaa ve muhafaza hizmetini yapan Bedi-
üzzaman aleyhtarl›¤›nda, mütemadiyen uydurmalarla
seslerini yükseltsinler de, biz, hak ve hakikati beyan ve
ilân etmekte sükût edelim, susal›m? Veya “Biraz susun”
gibi bir fleyle, paravanalar, perdeler arkas›nda icra-i faali-
yet yapan o gizli dinsizlere bir nevi yard›m etmifl veya
desteklemifl olal›m? Asla ve kellâ, kat’a ve asla susmaya-
ca¤›z! Ve hem susturamayacaklard›r. Durmayaca¤›z ve
hem durduramayacaklard›r. Bu can bu kafesten ç›k›nca-
ya kadar, bu ruh bu cesetten ayr›l›ncaya kadar, bu nefes
bu bedenden gidinceye kadar, Risale-i Nur’u okuyaca¤›z,
neflredece¤iz. Risale-i Nur’un mahz-› hakikat ve ayn-›
hak oldu¤unu ve Bediüzzaman Said Nursî’nin, yap›lan it-
hamlardan tamam›yla münezzeh ve müberra oldu¤unu,
iftirac› ve tertipçi, hunhar din düflmanlar›na mukabil, iz-
har ve ilân edece¤iz.

K›ymetli kardefllerim,

‹slâm tarihinde, alt›n sahifelerde mevkileri bulunan bü-
yük ve nazirsiz zatlar meydana gelmifltir. O misilsiz zatla-
r›n tefsirleri ve eserleri, hiçbir Avrupal› feylesofun eseriy-
le kabil-i k›yas olmayacak derecede emsalsizdir. O büyük 

acip: tuhaf.
akim: neticesiz.
asla: hiç bir vakit.
ayn-› hak: hakk›n, gerçe¤in tâ
kendisi.
beden: vücut, cisim.
beyan: anlatma.
cebbarâne: zorbal›kla.
ceset: maddî vücut
derece: ölçü
ebleh: ahmak.
emsalsiz: benzersiz.
eser: telif.
feylesof: filozof.
hak: do¤ru.
hakikat: gerçek.
hakkaniyet: hak ve adalete uy-
gunluk, do¤ruluk.
hunhar: zalim.
icra-i faaliyet: bir ifle bafllama.
ilân: duyurma.
insafs›z: merhametsiz.
irtikâp: kötü bir ifl yapma.
‹slâmiyet: Müslümanl›k.
itham: suçlama.
izhar: gösterme.
kabil-i k›yas: k›yaslanabilir.
kat’a: hiçbir vakit, asla.
kellâ: kesinlikle.
küfr-ü mutlak: kesin ve tam bir
küfür.
k›ymetli: de¤erli.
mahz-› hakikat: hakikatin tâ
kendisi.
mevki: makam.
misilsiz: benzersiz.
muhafaza: koruma.
mukabil: karfl›.
müberra: temize ç›km›fl, müstes-
na.

müdafaa: savunma.
münezzeh: uzak, beri.
müstebit: bask›c›.
mütemadiyen: sürekli ola-
rak.
nazirsiz: benzersiz.
nefes: soluk.
neflretmek: yaymak, da¤›t-

mak.
nevi: çeflit.
paravana: perde, görünmeyi
önlemek için araya konulan
engel.
ruh: hayat›n temeli ve sebebi
olan manevî varl›k.
safderun: temiz kalpli, saf gö-

nüllü.
sahife: sayfa.
sükût: susma.
tefsir: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›.
zalim: zulmeden, gaddar.
zalimâne: zalimce.
zat: kifli.
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‹slâm müellifleri ve ‹slâm dâhîleri, her hangi bir hükûme-
tin, senelerce a¤›r bir esaret ve koyu bir istibdad› taht›n-
da olmaks›z›n Kur’ân ve ‹slâmiyete hakk›yla ve halis bir
surette hizmet etmifllerdi. Tarihte efline rastlanmayan bir
istibdad-› mutlak ve efledd-i zulüm alt›nda ve dehfletli bir
esaret içinde b›rak›lan ve kendini ve eserlerini imha et-
meye çal›flan din düflmanlar›na mukabil, bir flahs-› mane-
vî olan Bediüzzaman Said Nursî, Resul-i Ekrem (a.s.m.)
Efendimizin sünnetine tam ittiba ederek, yapt›¤› dinî ci-
had-› ekberinde, befler tarihinde misli görülmemifl bir
tarzda muvaffak ve muzaffer olmufltur.

Bediüzzaman gibi, yüz otuz parça imanî eserlerini flid-
detli bir istibdat, tazyikat ve takyidat alt›nda, gizliden giz-
liye telif edebilmek, hem kuvvetli bir takva ve ubudiyete
sahip olmak ve hem bunlarla beraber, harp cephesinde
fedaî olarak gönüllü askerleriyle muharebe etmifl olmak
ve harp cephesinde avc› hatt›nda dahi, f›rsat buldukça
Kur’ân’›n en ince nüktelerini ve harika i’caz›n› beyan
eden bir Kur’ân tefsiri telif etmifl olmak ve ayn› zaman-
da nefis mücadelesinde de galip olup, nefsini de dine
hizmetkâr yapmak ve hürriyeti gasp edilerek, ücra bir
köye sürgün edilip, tecrid-i mutlak ve tarassutlar ve her
türlü azaplar içinde ablukaya al›n›p engizisyon zulümleri-
ni çok geride b›rakan hâkim bir kuvvetin tazyikat› alt›n-
da, cani canavarlar›n pek vahflî iflkenceleri içinde “s›rren
tenevveret” s›rr›yla, perde alt›nda Risale-i Nur eserleri gi-
bi eserler neflretmek ve böylece cihan›n maddî, manevî
“Fatih”i olan Resul-i Ekremin (a.s.m.) Sünnet-i Seniyesi-
nin bir hizmetkâr› olarak, bugün milyonlara bali¤ olan 
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gasp: baflkas›n›n mal›n› r›zas› ol-
madan zorla alma.
hâkim: hükmeden.
halis: saf.
harika: ola¤anüstü.
hizmetkâr: hizmetçi.
hükûmet: yönetim.
hürriyet: iradenin ve seçme ka-
biliyetinin serbestçe kullan›lmas›.
i’caz: mu’cizelik.
imanî: imanla ilgili.
imha: ortadan kald›rma.
istibdad-› mutlak: tam bask›.
istibdat: bask›.
iflkence: eziyet, azap.
ittiba: tâbi olma, uyma.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
manevî: ruhî.
misil: benzer.
muharebe: savaflma.
mukabil: karfl›l›k.
muvaffak: baflar›l›.
muzaffer: yenmifl, galip gelmifl.
mücadele: savaflma.
müellif: telif eden, yazar.
nefis: kötülü¤e sevk eden, flehe-
vî istekleri kamç›lay›p hay›rl› ifl-
lerden al›koyan güç.
neflretmek: yaymak, da¤›tmak.
nükte: ince mana.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med.
Risale-i Nur: Bediüzzaman Said
Nursî’nin eserlerinin ad›.
sahip: malik.
suret: biçim, tarz.
sünnet: Hz. Muhammed’in Müs-
lümanlara örnek olan mübarek
söz, fiil ve takrirleri.
Sünnet-i Seniye: Hz. Muham-
med’in yüksek hâl, söz, tav›r ve
tasvipleri.
sürgün: uzaklaflt›rma.
s›rran tenevveret: gizli ve s›r
perdesi alt›nda ayd›nlatma, hiz-
meti yayg›nlaflt›rma.
flahs-› manevî: belli bir kifli olma-
y›p bir cemaatten meydana ge-
len manevî flah›s.
taht: alt.
takva: Allah’›n emirlerini tutup
azab›ndan korunma.
takyidat: kay›tlamalar, s›n›rlan-
d›rmalar.
tarassut: gözetme.
tarz: biçim, suret.
tazyikat: bask›lar, zorlamalar.
tecrid-i mutlak: tam bir flekilde
yaln›zl›¤a mahkûm etme.
tefsir: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›.
telif: eser ortaya koyma.
ubudiyet: kulluk.
ücra: tenha ve uzak yer.
vahflî: yabanî.

abluka: etraf›n› sar›p d›flar› ile
alâkas›n› kesme.
azap: eziyet, iflkence.
bali¤: eriflmifl.
befler: insanl›k.
beyan: anlatma.
cani: cinayet ifllemifl.
cihad-› ekber: en büyük ci-

had.
cihan: âlem.
dâhî: son derece zeki.
dehfletli: korkunç.
dinî: dine ait.
engizisyon: Katolik kilisesinin
dehfletli iflkenceler yapan
mahkemesi.

esaret: esirlik.
eser: telif, kitap.
efledd-i zulüm: zulmün en
fliddetlisi.
fatih: fetheden, açan.
fedaî: can›n› esirgemeyen.
f›rsat: uygun zaman ve hâl.
galip: yenen.



bir camiay›, inayet-i ‹lâhî ile, Kur’ân-› Hakîm’in cadde-i
kübras›nda selâmetle ilerletmek ve mü’minlerin ve befle-
riyetin sadece dünyalar›n› de¤il, ebedî saadetlerini temi-
ne Risale-i Nur gibi bir eserle vesile olmak, bu mezkûr
hususiyetlerin manevî flahs›nda toplanmas›, Risale-i Nur
müellifi Bediüzzaman Said Nursî gibi, tarihte hangi bir
zata daha nasip olmufltur acaba?

Evet kardefllerim,
Risale-i Nur, öyle bir ziya-i hakikat, öyle bir bürhan-›

hak ve bir sirac-› hakikat neflrediyor ve iki cihan›n saade-
tini temin edecek Kur’ân ve iman hakikatlerini ders ve-
riyor ve öyle bir lütf-u ‹lâhîdir ki, yirmi befl seneden beri
çoluk-çocuk, genç-ihtiyar, kad›n-erkek, muallimi feyleso-
fu, talebesi, âlimi, mutasavv›f› gibi, her bir tabaka-i insani-
ye, bu Nurun âfl›¤›, bu Nurun pervanesi, bu Nurun mec-
lûbu, bu Nurun muhibbi olmufllar, bu Nura koflmufllar, bu
Nurun sinesine at›lm›fllar, bu Nurdan medet istemifller.
Milyonlarca bahtiyar kimselerden müteflekkil muazzam
bir kitle bu nurla nurlan›p, bu nurla kurtulmufllard›r.

Evet kardefllerim,
Mahzen-i mu’cizat ve mu’cize-i kübra olan Kur’ân-›

Azîmüflflan’›n hakikî bir tefsiri olan Risale-i Nur, o kadar
merakaver, o kadar cazibedar, o kadar dehfletli ve muaz-
zam hakikatleri ders veriyor ve mesaili ispat ediyor ki,
iman ve ‹slâmiyetin k›t’alar geniflli¤inde inkiflaf ve fütu-
hat›na medar oluyor ve olacakt›r.

Evet, Risale-i Nur, kalplere o derece bir aflk ve
muhabbet, ruhlara o kadar bir vecd ve heyecan vermifl, 

âlim: bilgin.
aflk: fliddetli sevgi.
bahtiyar: bahtl›, mes’ut.
befleriyet: insanl›k.
bürhan-› hak: Hakk›n bürhan›.
cadde-i kübra: büyük cadde,
Kur’ân yolu.
camia: topluluk.
cazibedar: çekici, cazibeli
cihan: dünya, âlem.
dehfletli: korkunç.
derece: miktar.
ebedî: sonu olmayan.
eser: telif.
feylesof: filozof.
fütuhat: fetihler.
hakikat: gerçek, esas.
hakikî: gerçek.
heyecan: ruhî coflkunluk.
hususiyet: ay›r›c› özellik.
iman: inanç, itikat.
inayet-i ‹lâhî: Allah’›n yard›m›.
inkiflaf: aç›lma.
‹slâmiyet: Müslümanl›k.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
kitle: y›¤›n.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve flere-
fi yüce olan Kur’ân.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
k›t’a: ülke, ana kara.
lütf-u ‹lâhî: Allah’›n lütfu.
mahzen-i mu’cizat: mu’cizelerin
toplu bulundu¤u, içinde sakland›-
¤› (kitap).
manevî: manaya ait.
meclûp: âfl›k, tutkun.
medar: sebep.
medet: inayet, yard›m.
merakaver: merak verici.
mesail: meseleler.
mezkûr: ad› geçen.
muallim: ö¤retmen.
muazzam: çok büyük, önemli.
mu’cize-i kübra: en büyük
mu’cize.
muhabbet: ülfet, sevme.
muhip: seven.
mutasavv›f: tasavvuf ehli.
müellif: telif eden, yazar.
mü’min: inanan.

müteflekkil: meydana gel-
mifl, kurulmufl.
neflretmek: yaymak.
Risale-i Nur: Bediüzzaman
Said Nursî’nin eserlerinin ad›.
ruh: hayat›n temeli ve sebebi
olan manevî varl›k.
saadet: mutluluk.

selâmet: salimlik, eminlik.
sine: gönül, kalp.
sirac-› hakikat: hakikat kan-
dili.
flah›s: zat.
tabaka-i insaniye: insan s›-
n›flar›.
talebe: ö¤renciler.

tefsir: Kur’ân’›n mana bak›-
m›ndan izah›.
temin: sa¤lama.
vecd: kendini kaybedecek
flekilde hislenme.
vesile: arac›, sebep.
zat: kifli.
ziya-i hakikat: hakikat ›fl›¤›.
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ak›l ve mant›klar› öyle bir tarzda ikna etmifl ve öyle bir
itminan-› kalp hâs›l etmifltir ki, milyonlarca Nur Talebe-
lerine, kendini defalarca okutmufl, yazd›rm›fl ve bir ömür
boyunca mütalâa ettirmifl ve senelerden beri âdeta ken-
di kendini neflretmifltir.

Aziz kardefllerim,

Ecnebi parma¤›yla idare edilen z›nd›ka komiteleri, ‹s-
lâmiyeti imha için, ‹slâm memleketlerinde, bilhassa Tür-
kiye’de öyle desiselerle entrikalar çevirmifller, haince do-
laplar döndürmüfller, hunharâne ve vahfliyâne zulümler
irtikâp ve fleytanî ve menfur plânlar tatbik etmifller ve i¤-
falâtta bulunmufllar; iblisâne, sinsi metotlar takip etmifl-
ler ve kardefli kardeflle çarp›flt›rm›fllar ve öyle aldat›c› ya-
lan ve propagandalar ve yaygaralar yapm›fllar, fitne ve
fesat ve tefrika tohumlar› saçm›fllard›r ki; bunlar ‹slâm›n
bünyesinde derin rahneler açm›fl ve büyük tahribatlar
yapm›flt›r.

Fakat, o musibetler, Cenab-› Hakk›n imdad› ile, tahrik
ve istihdam olunan Bediüzzaman Said Nursî gibi ihlâs-›
tamm› kazanm›fl olan bir zat vas›tas›yla, rahmet-i ‹lâhî ile
medetres ve flifaresan ve cihanpesent ve cihanflümul bir
mahiyeti haiz Risale-i Nur eserlerinin meydana gelmesi-
ne sebep olmufltur. Ve ayn› zamanda, Müslümanlar›
uyand›rm›fl; onlar› halâs, kurtulufl çarelerini aramaya
sevk etmifltir. Ebedî ahiret hayatlar›n› kurtarmak için, ha-
kikî iman derslerini almak ve Allah’a iltica ve emirlerine
itaat etmek ihtiyac›n› fliddetle hissettirmifl ve bu hususta-
ki gaflet ve kusurat›; o musibetlerin ihtar etti¤ini idrak 
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hunharâne: zalimce.
husus: konu.
iblisâne: fleytancas›na.
idare: yönetme.
idrak: anlama.
i¤falât: i¤fal etmeler, aldatmalar.
ihlâs-› tam: tam ihlâs.
ihtar: hat›rlatma.
ihtiyaç: zaruret.
ikna: inand›rma.
iltica: s›¤›nma.
iman: inanç, itikat.
imdat: yard›m.
imha: yok etme, ortadan kald›r-
ma.
irtikâp: kötülük etme.
‹slâmiyet: Müslümanl›k.
istihdam: bir hizmette kullanma,
çal›flt›rma.
itaat: boyun e¤me, uyma.
itminan-› kalp: yürekten inan-
ma; kalbinde flüphe ve vesvese
kalmamak.
komite: kurul.
kusurat: kusurlar, noksanl›klar.
mahiyet: nitelik.
medetres: yard›m ve imdat ye-
tifltiren, yard›mc›.
memleket: yurt, vatan.
menfur: kendisinden nefret edi-
len, sevilmeyen.
metot: yöntem.
musibet: felâket, belâ.
Müslüman: ‹slâm dininden olan.
mütalâa: etrafl›ca, dikkatlice dü-
flünme.
neflretmek: yaymak.
plan: program.
propaganda: bir inanç, düflünce,
vb. baflkalar›na tan›tmak, benim-
setmek amac›n› güden ve çeflitli
vas›talarla yap›lan faaliyet.
rahmet-i ‹lâhî: Allah’›n rahmeti.
rahne: yara.
Risale-i Nur: Bediüzzaman Said
Nursî’nin eserlerinin ad›.
sebep: neden, vesile.
sevk: yönlendirme, gönderme.
sinsi: gizli bir flekilde kötülük ya-
pan.
fleytanî: fleytana yak›fl›r.
fliddet: çokluk.
flifaresan: flifa ulaflt›ran.
tahribat: y›k›mlar, harap etmeler.
tahrik: harekete geçirme.
tarz: biçim, suret.
tatbik: yerine getirme, uygula-
ma.
tefrika: nifak, ayr›l›k.
vahfliyâne: vahflîce.
vas›ta: arac›l›k.
yaygara: as›ls›z ve gereksiz ba¤›r-
ma.
zat: kifli.
zulüm: haks›zl›k, eziyet.
z›nd›ka: dinsizlik.

âdeta: sanki.
ahiret: k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
bilhassa: özellikle.
bünye: yap›, yap›l›fl.
Cenab-› Hak: Allah.
cihanpesent: cihana meydan
okuyan.

cihanflümul: dünya çap›nda.
çare: derman.
desise: hile, oyun.
ebedî: sonu olmayan, sürekli.
ecnebi: yabanc›.
emir: buyruk.
entrika: hile, desise.
eser: telif, kitap.

fesat: bozukluk, fenal›k.
fitne: kar›fl›kl›k.
gaflet: gafillik.
hain: h›yanet eden.
haiz: sahip.
hakikî: gerçek, do¤ru.
halâs: kurtulufl.
hâs›l: meydana gelme.



ettirmifltir. Zaten, insanlar›n, mü’minlerin bafl›na gelen
belâ ve musibetlerin hikmeti budur.

Evet, o ecnebilerin canavarlar gibi yapt›klar› muamele
ve zulümler, ‹slâm dünyas›nda, hürriyet ve istiklâl ve itti-
had-› ‹slâm cereyan›n› da h›zland›rm›flt›r. Nihayet, müs-
takil ‹slâm devletlerinin teflkilini intaç etmifltir. ‹nflaallahü
Teâlâ, cemahir-i müttefika-i ‹slâmiye de meydana gele-
cek ve ‹slâmiyet dünyaya hâkim ve hükümran olacakt›r.
Rahmet-i ‹lâhîden kuvvetle ümit ve niyaz ediyoruz.

‹flte, Risale-i Nur müellifi Bediüzzaman Said Nursî, öy-
le bir mücahid-i ‹slâmd›r ki, ve telifat› Risale-i Nur öyle
uyand›r›c› ve öyle halâskâr ve öyle fevkalâde ve cihangir
bir eserdir ki, din aleyhindeki bütün o komitelerin belle-
rini k›rm›fl, mezkûr muz›r ve habis faaliyetlerini akamete
duçar ve dinsizlik esaslar›n›n temel tafllar›n›, paramparça
etmifl ve köküyle kesmifltir. Ve ‹slâmî ve imanî fütuhat›,
perde alt›nda kalpten kalbe inkiflaf ettirmifl ve Kur’ân-›
Azîmüflflan’›n hâkimiyet-i mutlakas›na zemin ihzar etmifl-
tir.

Evet, Risale-i Nur o tahribat› Kur’ân’›n elmas hakikat-
leriyle ve Kur’ân-› Kerîm’deki en k›sa ve en müstakim bir
tarikle tamir ve o yaralar› Kur’ân-› Hakîm’in eczahane-i
kübras›ndaki edviyelerle tedavi ediyor ve edecektir.

Hem, masum Müslümanlar›n kanlar›n› sömüren ve
servetleri tahaccür etmifl millet kan› olan parazit, tufeylî
ve aç gözlü canavar ve barbar emperyalistleri, müs-
temlekecileri ve onlar›n içimizdeki, sadece flahsî menfa-
at zebunu, zalim, hunhar, haris ve müstebit uflaklar›n›, 

akamet: sonuçsuzluk.
aleyh: karfl›t.
barbar: vahflî, zalim.
belâ: felâket.
cemahir-i müttefika-i ‹slâmiye:
Birleflik ‹slâm devletleri
cereyan: olma, meydana gelme.
cihangir: cihan› zapteden.
duçar: u¤ram›fl.
ecnebi: yabanc›.
eczahane-i kübra: en büyük ec-
zahane.
edviye: ilâçlar, devalar.
elmas hakikat: hakikat madeni.
emperyalist: sömürgeci.
esas: as›l, temel.
eser: telif.
fevkalâde: ola¤anüstü.
fütuhat: fetihler.
habis: pis, kötü.
hâk: yer.
hâkim: her fleyi hükmü alt›nda
tutan.
hâkimiyet-i mutlaka: mutlak
hâkim olma.
halâskâr: kurtar›c›.
haris: h›rsl›.
hikmet: gizli sebep, gaye.
hunhar: zalim.
hükümran: hâkim.
hürriyet: serbestlik, hür olufl.
ihzar: haz›rlama.
imanî: imanla ilgili.
inkiflaf: aç›lma, keflfolunma.
inflaallahü teâlâ: Allah izin verir-
se.
intaç: netice verme.
‹slâmî: ‹slâma ait.
‹slâmiyet: Müslümanl›k.
istiklâl: ba¤›ms›zl›k.
ittihad-› ‹slâm: ‹slâm birli¤i.
komite: kurul.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve flere-
fi yüce olan Kur’ân.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
menfaat: fayda.
mezkûr: ad› geçen.
millet: ulus.
muamele: davranma.
musibet: felâket, belâ.
muz›r: zararl›.
mücahid-i ‹slâm: ‹slâm mücahidi.
müellif: telif eden, yazar.
mü’min: inanan.
müstakil: ba¤›ms›z.
müstakim: do¤ru.
müstebit: bask›c›.
müstemleke: sömürge.

nihayet: sonunda.
niyaz: yalvarma.
parazit: baflkalar›n›n s›rt›n-
dan geçinen.
Rahmet-i ‹lâhî: Allah’›n rah-
meti.
Risale-i Nur: Bediüzzaman
Said Nursî’nin eserlerinin ad›.

servet: zenginlik, varl›k.
flahsî: hususî.
tahaccür: kat›laflma, tafl ke-
silme.
tahribat: tahripler, y›k›mlar.
tamir: düzeltme.
tarik: yol.
tedavi: iyilefltirme.

telifat: telifler.
teflkil: meydana gelme, olufl-
ma.
tufeylî: parazit, asalak.
zalim: zulmeden, gaddar.
zaten: asl›nda.
zebun: âciz, zay›f.
zulüm: haks›zl›k, eziyet.
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hâk ile yeksan edip izmihlâl ve inhidam-› mutlakla ma¤-
lûp eden ve edecek yegâne çarenin, Kur’ân-› Mu’cizül-
beyan’›n bu as›rda bir mu’cize-i manevîsi olan Risale-i
Nur eserleri oldu¤unda, basiretli ‹slâm mücahitleri ve
âlimleri, icraat ve müflahedata müstenit yakînî bir kana-
at-i kat’iye ile müttefiktirler.

Evet, tarih-i befler, Risale-i Nur gibi bir eser göstermi-
yor. Demek anlafl›l›yor ki Risale-i Nur Kur’ân’›n emsalsiz
bir tefsiridir.

Evet, Bediüzzaman Said Nursî’ye yaln›z âlem-i ‹slâm
de¤il, Hristiyan dünyas› da medyun ve minnettard›r ki,
dinsizli¤e karfl› umumî cihad›nda mazhar oldu¤u muvaf-
fak›yet ve galibiyetten dolay› Roma’daki Papa dahi, ken-
disine resmen tebrik ve teflekkürname yazm›flt›r.

fiimdi Risale-i Nur Külliyat›ndan, iman, Kur’ân ve
Hazret-i Peygamber (a.s.m.) Efendimiz hakk›nda olan
eserlerden baz› k›s›mlar› aynen okuyaca¤›m. Siz bu eser-
leri elde edip tamam›n› okursunuz. Okurken, belki izah
edilmesini isteyen kardefllerimiz olacakt›r. Fakat, bu hu-
susta arz edeyim ki, Üstad›m›z Bediüzzaman, bir Nur Ta-
lebesine Risale-i Nur’dan bazen okuyuvermek lütfunu
bahflederken, izah etmiyor, diyor ki: “Risale-i Nur, ima-
nî meseleleri lüzumu derecesinde izah etmifl. Risale-i
Nur’un hocas› Risale-i Nur’dur. Risale-i Nur, baflkalar›n-
dan ders almaya ihtiyaç b›rakm›yor. Herkes istidad› nis-
petinde kendi kendine istifade eder. Akl›n›z her bir me-
seleyi tam anlamasa da, ruh, kalp ve vicdan›n›z hissesini
al›r. Ne kadar istifade etseniz, büyük bir kazançt›r.”
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Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân.
lütuf: ihsan.
ma¤lûp: yenilmifl.
mazhar: nail olmufl, eriflmifl.
medyun: borçlu.
mesele: konu, problem.
minnettar: minnet duyan.
mu’cize-i manevî: manevî mu’ci-
ze.
muvaffak›yet: baflar›.
mücahit: cihad eden.
müstenit: dayanak.
müflahedat: gözlemler.
müttefik: ittifak eden, birleflmifl.
nispet: ölçü, oran.
resmen: resmî olarak.
Risale-i Nur Külliyat›: Bediüzza-
man Said Nursî’nin yüz otuz par-
ça risaleden oluflan külliyat›.
ruh: hayat›n temeli ve sebebi
olan manevî varl›k.
tarih-i befler: insanl›k tarihî.
tefsir: Kur’ân’›n mana bak›m›n-
dan izah›.
teflekkürname: teflekkür belgesi.
umumî: herkese ait.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr› fler-
den ay›rt etmeye yard›mc› olan
ahlâkî duygu.
yakînî: flüphe edilmeyecek bilgi.
yegâne: biricik.
yeksan: düz, denk, ayn› seviye-
de.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi.
as›r: yüzy›l.
bahfletmek: ba¤›fllamak.
basiret: ince görüfl ve sezifl.
cihad: savaflma.
çare: derman.
emsalsiz: benzersiz.
eser: telif.

galibiyet: üstünlük.
hisse: pay, nasip.
husus: konu.
icraat: ifller, uygulanan fley-
ler.
ihtiyaç: muhtaç.
iman: inanç, itikat.
imanî: imana dair.

inhidam-› mutlak: mutlak y›-
k›l›fl.
istidat: kabiliyet, yetenek.
istifade: faydalanma.
izah: aç›klama.
izmihlâl: yok olup gitme.
kanaat-i kat’iye: kesin bir
kanaat, inanç.



Okunan Türkçe veya Arapça bir risalenin izah›, baflka
bir risalede varsa, onu getirip okuyor. Risale-i Nur’daki
gayet ince nükteleri derk eden basiretli âlimler de der ki:
Bir âlimin yüksek bir ilmi olabilir, fakat Risale-i Nur’u ce-
maate okurken tafsilâta giriflip eski malûmatlar›yla aç›k-
larsa, bu izahat›, Risale-i Nur’un beyan etti¤i asr›m›z›n
fehmine uygun ve ihtiyac›na tam cevap veren hakikatle-
rin anlafl›lmas›nda ve tesirat›nda ve Risale-i Nur’un ma-
hiyetinin derkinde bir perde olabilir. Bunun için, baz› lü-
gatlerin manalar›n› söyleyerek aynen okumak daha mü-
essir ve daha efdaldir.

‹stanbul Üniversitesindeki kardefllerimiz de böyle oku-
yorlar. Biz de hulâsaten deriz ki: Risale-i Nur, gayet fa-
sih ve vecizdir. Sözün k›ymeti icaz›ndad›r, k›sal›¤›ndad›r.
Bir mesele-i imaniye ve Kur’âniye umuma ders verilir-
ken, mücmel olarak tedrisinde daha fazla istifaza ve isti-
fade vard›r.

Ey Üstad›m›z Efendimiz,

Umum kadirflinas insanlar Risale-i Nur’u ve sizi ebedi-
yen tebcil ve tekrim edeceklerdir. Tahkikî iman dersleriy-
le iman›m›z› kurtaran cihanbaha ve cihande¤er bir k›y-
mette olan Risale-i Nur’u bütün ruhucan›m›zla, bütün
mevcudiyetimizle seviyor ve tekrim ediyoruz. Bu aflk ve
bu muhabbet, bu tazim ve bu hürmet, nesilden nesile,
as›rdan as›ra, devirden devire intikal edecektir.

Evet, Risale-i Nur’daki hakaik-› Kur’âniye öyle bir kuv-
vettir ki, bu kudret karfl›s›nda küfr-ü mutlak›n ve dinsizli-
¤in temelleri tarümar  olacak, inhidam çukurlar›na 

âlim: bilgin.
as›r: yüzy›l.
aflk: fliddetli sevgi.
aynen: ayn› flekilde.
basiret: ince görüfl ve sezifl.
beyan: anlatma.
cemaat: topluluk.
cevap: karfl›l›k.
cihanbaha: cihan de¤erinde.
cihande¤er: cihan k›ymetinde.
derk: anlama, kavrama.
devir: dönem.
ebediyen: ebedî olarak.
efdal: daha faziletli.
fasih: aç›k, güzel ve anlafl›l›r.
fehim: anlay›fl
gayet: son derece.
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân ait
olan ve ondan gelen gerçekler.
hakikat: gerçek.
hulâsaten: hulâsa olarak, k›saca.
hürmet: ihtiram.
icaz: az sözle çok fley ifade etme.
ihtiyaç: muhtaç olufl.
ilim: bilgi.
iman: inanç, itikat.
inhidam: çökme, y›k›lma.
intikal: naklolunma, geçme.
istifade: faydalanma.
istifaza: feyizlenme.
izah: aç›klama.
izahat: aç›klamalar.
kadirflinas: de¤er bilir, iyilik bilir.
kudret: güç, kuvvet.
kuvvet: kudret.
küfr-ü mutlak: mutlak dinsizlik.
k›ymet: de¤er.
lügat: sözlük.
mahiyet: nitelik.
malûmat: bilgiler.
mana: anlam.
mesele-i imaniye ve Kur’âniye:
imanî ve Kur’ânî meseleler.
mevcudiyet: varl›k.
muhabbet: ülfet, sevgi.
mücmel: öz olarak anlat›lm›fl.
müessir: tesirli.
nesil: kuflak
nükte: ince mana.
risale: belli bir konuda yaz›lm›fl
küçük kitap.
Risale-i Nur: Bediüzzaman Said
Nursî’nin eserlerinin ad›.
ruh u can: ruhu ve can› ile.
tafsilât: ayr›nt›lar.
tahkikî iman: imana dair bütün
meseleleri inceden inceye araflt›-
rarak meydana gelen sa¤lam
iman.
tarümar: karma kar›fl›k.

tazim: ululama, sayg›.
tebcil: yüceltme, sayg› gös-
terme.

tedris: okutma.
tekrim: hürmet, sayg› göster-
me.

tesirat: etkiler, tesirler.
umum: bütün, herkes.
veciz: k›sa ve özlü söz.
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yuvarlanarak geberecektir. Bakî kalanlar, iman ve
Kur’ân nuruyla felâh ve necat bulacaklard›r. Evet, da¤la-
r›, tafllar› pamuk gibi da¤›tacak, demir ve granitleri ya¤
gibi eritecek derecede olan bu kuvvet-i Kur’âniye, dün-
yay› nur ve saadete gark edecek. Bu Nur-u Kur’ân,
imanlar›n kurtuluflunda dünyaya hâkim ve hükümran
olacakt›r.

1 nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQ ! oórªnërdG p¿nG rºo¡j'ƒrYnO pôpN'Gnh

®
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bâkî: ebedî.
felâh: kurtulufl.
gark: bo¤ma.
hâkim: her fleye hükmeden.
hükümran: hâkim.
iman: inanç, itikat.
kuvvet-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
kuvveti.
necat: kurtulma, selâmet.
nur-u Kur’ân: Kur’ân nuru.
saadet: mutluluk.

1. Onlar›n dualar› ise flu sözlerle sona erer: “Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, flükür ve
minnet, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. (Yunus Suresi: 10.)



X
@ t≈nM Énj @ oOrôna Énj @ oº«/MnQ Énj @ oø'ªrMnQ Énj @ *nG BÉnj

¢oShtóob Énj @ o∫rónY Énj @ oºnµnM Énj @ oΩƒt«`nb Énj

‹sm-i Azam›n hakk›na ve Kur'ân-› Mu'ci-
zülbeyan’›n hürmetine ve Resul-i Ekrem
Aleyhissalâtü Vesselâm›n flerefine, bu mecmu-
ay› bast›ranlar› ve mübarek yard›mc›lar›n› Cen-
netü'l-Firdevste saadet-i ebediyeye mazhar eyle,
âmin. Ve flu hizmet-i imaniye ve Kur’âniyede
daima muvaffak eyle, âmin. Ve defter-i hasenat-
lar›na Sözler Mecmuas›n›n her bir harfine mu-
kabil bin hasene yazd›r, âmin. Ve Nurlar›n nefl-
rinde sebat ve devam ve ihlâs ihsan eyle, âmin.

Yâ Erhamerrahimîn! Umum Risale-i
Nur fiakirtlerini iki cihanda mes'ut eyle, âmin.
‹nsî ve cinnî fleytanlar›n flerlerinden muhafaza
eyle, âmin. Ve bu âciz ve bîçare Said’in kusura-
t›n› affeyle, âmin.

Umum Nur fiakirtleri nam›na

Said Nursî

aciz: güçsüz, kuvvetsiz. 
affeyle: ba¤›flla.
aleyhisselâtü vessalâm: salat ve
selam onun üzerine olsun.
âmin: Ya Rabbi kabul eyle anla-
m›nda duan›n sonunda söylenen
söz.
bîçare: çaresiz.
Cennetü’l-Firdevs: Cennetin al-
t›nc› tabakas›.
cihan: dünya, âlem.
cinnî: cin cinsinden olan.
defter-i hasenat: iyilikler, sevap-
lar defteri, insanlar›n yapt›¤› iyi-
liklerin yaz›ld›¤› manevi defter. 
flakirt: talebe, ö¤renci.
fler: kötülük, fenal›k.
hasene: sevap, güzel ve hay›rl› ifl.
hizmet-i imaniye: imana ait hiz-
met, iman ve Kur’an hakikatleri-
nin ikna edici ve ilmi delillirle an-
lafl›lmas›na hizmet etme.
ihlâs: samimiyet, bir ifli karfl›l›k
beklemeksizin s›rf Allah r›zas› için
yapma.
ihsan: yap›lan ifli en güzel flekilde
yapma, ibadet ve kullu¤u Allah’›
sanki görüyormufl gibi yerine ge-
tirme.
insî: insan cinsinden olan
‹sm-i Azam: en büyük isim, Ce-
nab-› Hakk›n bin bir isminden en
büyük ve manaca di¤er isimleri
kuflatm›fl olan›.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan aciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm.
kusurat: kusurlar, eksiklikler.
mazhar eylemek: kavuflturmak,
erifltirmek.
mecmua: çeflitli konularla ilgili
yaz›lar›n toplanmas›ndan meyda-
na gelen kitap.

mes’ut: saadetli, mutlu, bah-
tiyar.
muhafaza eylemek: koru-
mak.
mukabil: karfl›l›k olarak, kar-
fl›l›¤›nda.
muvaffak: baflar›l›, Allah’›n
yard›m›na kavuflan.

mübarek: hay›rl›, kutlu.
nam›na: ad›na, hesab›na, ye-
rine.
neflir: da¤›tma, yayma, her-
kese duyurma.
Resul-i Ekrem: en cömert,
kerim peygamber Hz. Mu-
hammed (a.s.m.).

saadet-i ebediye: sonsuz, hiç
bitmeyen mutluluk.
sebat: kararl› olma, kararl›l›k.
umum: bütün.
yâ erhamerrahimîn: merha-
met edenlerin en merhamet-
lisi, ac›y›p esirgeyenlerin en
flefkatlisi olan Allah.
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Fihrist
Ayat-› Kur’âniyenin bir nevi tefsiri olan Risale-i Nur eczala-

r›ndan Sözler mecmuas›n›n mücmel bir fihristesidir.

Birinci Söz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1 pº«/MsôdG pø'ªrMsôdG $G pº°rùpH ’in çok esrar-› mühimme-

sinden bir s›rr›n› güzel bir temsil ile tefsir eder. Ve
Bismillâh ne kadar k›ymettar bir fleair-i ‹slâmiye
oldu¤unu gösteriyor.

On Dördüncü Lem’an›n ‹kinci Makam› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

pº«/MsôdG pø'ªrMsôdG $G pº°rùpH ’in en mühim befl alt› s›rlar›-

n› tefsir ediyor. Ve pº«/MsôdG pø'ªrMsôdG $G pº°rùpH Kur'ân’›n

bir hulâsas› ve bir fihristesi ve miftah› oldu¤unu
gösterdi¤i gibi, arfltan ferfle kadar uzanm›fl bir
hatt-› kudsî-i nuranî olmakla beraber, Saadet-i
Ebediye kap›s›n› açan bir anahtar ve her müba-
rek fleye feyiz ve bereket veren bir menba-› envar
oldu¤unu beyan eder. Bu ‹kinci Makam, en birin-
ci risale olan Birinci Söze bakar. Âdeta Risale-i
Nur eczalar› bir daire hükmünde olup, münteha-

s› iptidas›na pº«/MsôdG pø'ªrMsôdG $G pº°rùpH hatt-› mübare-

¤iyle ittihat ediyor. Ve bu makamda alt› s›r yerine
otuz yaz›lacakt›; flimdilik alt› kald›. K›sad›r, fakat 
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hatt-› kudsî-i nuranî: nurlu kut-
sal hat, çizgi.
hatt-› mübarek: hay›rl›, u¤urlu.
hulâsa: bir fleyin özü, esas›, temel
k›sm›.
iptida: bafllang›ç.
ittihat: birleflme, birlefltirme.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
makam: k›s›m, bölüm.
mecmua: dergi, kitap.
menba-› envar: nurlar›n kayna¤›.
miftah: anahtar.
mübarek: hay›rl›, kutlu.
mücmel: öz, özet.
mühim: önemli.
münteha: son uç.
nevi: çeflit; cins.
risale: belli bir konuda yaz›lm›fl
küçük kitap, broflür.
saadet-i ebediye: ahirette Cen-
net hayat›; sonu olmayan mutlu-
luk, sonsuz mutluluk.
s›r: giz; insan›n akl›n›n eriflemedi-
¤i ‹lâhî hikmet.
fleair-i ‹slâmiye: ‹slâm sembolü.
tefsir: Kur’ân’›n anlam bak›m›n-
dan aç›klamas›, yorumu; aç›kla-
ma, yorum.
temsil: benzetme, örnek.

âdeta: sanki.
arfl: gö¤ün en yüksek kat›.
ayat-› Kur’âniye: Kur’ân
cümleleri, Kur’ân ayetleri.
bereket: bolluk, mutluluk.

beyan: anlatma, bildirme.
daire hükmünde: yuvarlak,
çember gibi.
ecza: parça, k›s›m.
esrar-› mühimme: önemli

s›rlar.
ferfl: yeryüzü, dünya.
feyiz: bolluk, bereket.
fihrist: içindekiler.
fihriste: liste.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. (Fatiha Suresi: 1.)



gayet büyük hakaik› tazammun ediyor. Bunu dik-

katle okuyan, 
1pº«/MsôdG pø'ªrMsôdG $G pº°rùpH ne kadar k›y-

mettar bir hazine-i kudsiye oldu¤unu anlar.

‹kinci Söz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2 pÖr«n̈ rdÉpH n¿ƒoæperDƒoj nøj/òsdnG mealinde ve iman hakk›nda-

ki ayetlerin mühim bir s›rr›n› gayet makbul bir
temsil ile tefsir eder.

Üçüncü Söz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3 GhoóoÑrYG ¢oSÉsædG Én¡t`jnG BÉnj ayetinin mealinde ve ubudi-

yet hakk›ndaki ayetlerin mühim bir hakikatini
mant›kî bir temsil ile tefsir ediyor.

Dördüncü Söz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4 ÉkJƒobrƒne ÉkHÉnà`pc nÚ/æperDƒoŸrG n¤nY rânfÉnc nI 'ƒ∏°südG s¿pG ayetinin

mealinde ve namaz hakk›ndaki ayetlerin mühim
bir s›rr›n› gayet makul ve mant›kî bir temsil ile tef-
sir ediyor. Zerre miktar insaf› bulunan› teslime
mecbur ediyor.

Beflinci Söz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
5 n¿ƒoæp°ùrëoe rºog nøj/òsdGnh Grƒn≤sJG nøj/òsdG n™ne %G s¿pG ayetinin

mealinde ve takva ve ubudiyet hakk›ndaki ayetle-
rin ve vazife-i ubudiyet ve takvan›n mühim bir 

ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
gayet: son derece.
hakaik: do¤rular, gerçekler.
hakikat: gerçek.
hazine-i kudsiye: mukaddes,
kutsal hazine.
iman: inanma, inanç.
insaf: vicdana uygun hareket.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
makbul: geçerli, muteber.
makul: akla yak›n, akla uygun.
mant›kî: akla uygun.
meal: anlam, mana, kavram.
mecbur: zorunda b›rak›lma.
miktar: derece, ölçü.
mühim: önemli.
namaz: ‹slâm›n befl flart›ndan biri
olan ibadet.
s›r: giz; insan›n akl›n›n eriflemedi-
¤i ‹lâhî hikmet.
takva: Allah’tan korkma.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma.
tefsir: aç›klama, yorum.
temsil: benzetme, örnek.
teslim: do¤ru oldu¤unu kabul et-
me.
ubudiyet: kulluk.
vazife-i ubudiyet: kulluk vazifesi.
zerre: en küçük.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. (Fatiha Suresi: 1.)

2. O takva sahipleri ki, görmedikleri hâlde, Allah’a ve Onun bildirdiklerine iman ederler. (Ba-
kara Suresi: 3.)

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

4. fiüphesiz namaz, mü'minler üzerine belli vakitler için farz olarak yaz›lm›flt›r. (Nisâ Suresi:
103.)

5. fiüphesiz ki Allah takvaya sar›lanlarla, iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlarla beraberdir.
(Nahl Suresi: 128.)

1258 | SÖZLERF‹HR‹ST



s›rr›n› gayet güzel bir temsil ile tefsir ediyor. O
tefsir herkesi ikna ediyor.

Alt›nc› Söz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

oºo¡nd s¿nÉpH rºo¡ndGnƒrenGnh rºo¡n°ùoØrfnG nÚ/æperDƒoŸrG nøpe i'ônàr°TG %Gs¿ pG
1 násæn÷r G ayetinin mealinde ve nefis ve mal›n› Ce-

nab-› Hakka satmak hakk›ndaki ayetlerin gayet
mühim bir s›rr›n› tefsir etmekle beraber, nefis ve
mal›n› Cenab-› Hakka satanlar›n befl derece kâr
içinde kâr ve satmayanlar›n befl derece hasaret
içinde hasaret kazand›klar›n› gayet mukni bir
temsil ile tefsir ediyor, hakikate karfl› mühim bir
kap› aç›yor.

Yedinci Söz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

nÓna w≥nM $G nórYnh s¿pG 2@ pôpN'’rG pΩrƒn«rdGnh $ÉpH n¿ƒoæperDƒoj
3 oQhoôn¨rdG $ÉpH rºoµ`sfsôö nj n’nh Én«rftódG oIƒn«n◊rG oºoµ s̀fsôö nJ

ayetinin mealinde ve ‹man-› billâh velyevmilahir
ve hayat-› dünyeviye hakk›ndaki ayetlerin mühim
bir s›rr›n› gayet makul bir temsil ile tefsir etmekle
beraber, ehl-i gaflet hakk›nda dünyan›n ne kadar
dehfletli ve mevt ve ecel ne kadar müthifl ve acz
ve fakr ne kadar elîm oldu¤unu; ve ehl-i hidayet
hakk›nda hayat-› dünyeviyenin iç yüzü ne kadar
güzel ve kabir ve ecel ve acz ve fakr nas›l birer ve-
sile-i saadet bulundu¤unu gayet kat’î bir tarz ile
ispat eder, saadet-i dâreyne giden yolu gösterir.
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edilen ölüm vakti.
ehl-i gaflet: dünyaya dald›¤›ndan
dolay› ahiretin fark›nda olmayan.
ehl-i hidayet: do¤ru yolda olan-
lar.
elîm: çok ac› verici, ac›kl›.
fakr: fakirlik, yoksulluk.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek.
hasaret: pek çok zarar, hüsran.
hayat-› dünyeviye: dünyaya ait
olan hayat.
ikna: inand›rma.
iman-› billâh velyevmilahir: Al-
lah’a ve ahiret gününe iman.
makul: akla yak›n, akla uygun.
meal: anlam, mana, kavram.
mevt: ölüm, vefat.
mukni: inand›r›c›.
mühim: önemli.
müthifl: dehflet veren, korkunç.
nefis: hayat, ruh, can; arzular;
kendi, flah›s.
s›r: giz; dikkat, insan›n akl›n›n eri-
flemedi¤i ‹lâhî hikmet.
tefsir: aç›klama.
temsil: örnek; benzetme; ö¤üt
için anlat›lan küçük hikâye.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.

dehfletli: korku veya ürküntü
veren
derece: basamak.

dünya: içinde yaflad›¤›m›z
âlem.
ecel: Allah taraf›ndan takdir

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

2. Onlar Allah’a ve ahiret gününe iman ederler. (Âl-i ‹mran Suresi: 114.)

3. Allah’›n vaadi flüphesiz hakt›r; sak›n dünya hayat› sizi aldatmas›n. O aldat›c› fleytan da Al-
lah’›n azab›n› unutturup sadece aff›na güvendirerek sizi isyana sürüklemesin. (Fât›r Suresi: 5.)



Sekizinci Söz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2

oΩnÓr°Sp’rG $G nóæpY nøjuódG s¿pG ve
1 oΩƒt«n≤rdG t≈n◊r nG nƒog s’pG n¬'dpG nB’ *nG

ayetlerinin mealinde, mahiyet-i dünya ve dünya-
da mahiyet-i insan ve insanda mahiyet-i din hak-
k›ndaki ayat›n mühim bir s›rr›n›, Suhuf-u ‹bra-
him’de asl› bulunan, güzel ve parlak bir temsil ile
tefsir etmekle beraber, dünyan›n mahiyetini ve
dünyadaki ruh-u insanî ve insandaki dinin k›yme-
tini göstermekle beraber; dinsiz insan en bedbaht
mahlûk oldu¤unu ispat etmekle ve flu âlemin t›l-
s›m›n› açan ve ruh-u befleri zulmetten kurtarmak
çarelerini göstermekle beraber, gayet lâtif ve gü-
zel bir muvazene ile, fas›k olan bedbaht adam›n
müthifl vaziyetini, salih olan bahtiyar adam›n sa-
adetli vaziyetini gösteriyor.

Dokuzuncu Söz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

oórªn◊r G o¬ndnh
3

@n¿ƒoëpÑr°üoJ nÚ/Mnh n¿ƒo°ùrªoJ nÚ/M $G n¿ÉnërÑo°ùna
4 n¿hoôp¡r¶oJ nÚ/Mnh Év«p°ûnYnh ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG p‘

ayetinin mealinde ve befl vakit namaz hakk›ndaki
ayat›n gayet mühim bir s›rr›n› Befl Nükte ile tef-
sir etmekle beraber, malûm olan befl vakit nama-
z›n o vakitlere hikmet-i tahsisini o kadar güzel ve
flirin bir tarzda beyan ediyor ki, zerre miktar flu-
uru bulunan bir insan, bu cazibedar hikmet ve 

âlem: cihan; kâinat.
as›l: kendi.
ayat: Kur’ân ayetleri.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
bahtiyar: tâli’li, mutlu.
bedbaht: tâli’siz.
çare: ç›k›fl yolu.
din: Allah taraf›ndan belirlenen
ve peygamberler vas›tas›yla in-
sanlara sunulan, insanlara dünya
ve ahirette mutluluk yollar›n›
gösteren ‹lâhî sistem.
fas›k: günahkâr.
gayet: son derece.
hikmet-i tahsis: ay›rman›n sebe-
bi, gerekçesi.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
kat’î: kesin, flüphesiz.
k›ymet: de¤er, baha.
lâtif: yumuflak, hofl, güzel.
mahiyet: iç yüz; nitelik.
mahiyet-i din: dinin hakikati, iç
yüzü.
mahiyet-i dünya: esas›, hakikati,
iç yüzü.
mahiyet-i insan: insan›n hakika-
ti, iç yüzü.
mahlûk: Allah taraf›ndan yarat›l-
m›fl, yarat›k.
malûm: bilinen, belli.
meal: anlam, mana, kavram.
muvazene: karfl›laflt›rma, ölçü.
mühim: önemli.
müthifl: dehflet veren, korkunç.
ruh-u befler: insan ruhu.
ruh-u insanî: insan›n benli¤i, ru-
hu.
saadet-i dâreyn: dünya ve ahiret
mutlulu¤u.
saadetli: mutlu.
salih: hay›rl›, dinin emir ve yasak-
lar›na uygun hareket eden.
s›r: giz; dikkat, insan›n akl›n›n eri-
flemedi¤i ‹lâhî hikmet.
suhuf-u ‹brahim: Hz. ‹brahim’e
gönderilen sayfalar.
tarz: biçim, flekil.
tefsir: aç›klama, izah, yorum.
temsil: örnek; benzetme; ö¤üt
için anlat›lan küçük hikâye.
t›ls›m: herkesin bilip çözemedi¤i
gizli s›r.
vaziyet: durum.
vesile-i saadet: mutlulu¤a sebep
olan.
zulmet: karanl›k.

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

2. fiüphesiz ki, Allah kat›nda makbul din ‹slâm dinidir. (Âl-i ‹mran Suresi: 19.)

3. Akflama erdi¤inizde ve sabaha kavufltu¤unuzda Allah’› tesbih edin. (Rum Suresi:17.)

4. Göklerde ve yerde olanlar›n hamd ve senas› Ona mahsustur. Gündüzün sonuna do¤ru ve
ö¤le vaktine girince de Allah’› tesbih edip namaz k›l›n. (Rum Suresi: 18.)
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parlak hakikate karfl› teslime mecbur olur. Ve ce-
sed-i insan, havaya, suya, g›daya muhtaç oldu¤u
gibi, ruh-u insan da namaza muhtaç bulundu¤u-
nu gayet kat’î bir surette beyan eder.

Onuncu Söz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

BÉn¡pJrƒne nór©nH n¢VrQn’rG »p«rëoj n∞r«nc $G pânªrMnQ pQÉnK'G ='‹pG rôo¶rfnÉa
1 lôj/ónb mAr∆nT uπoc '¤nYnƒognh '≈JrƒnŸrG »p«rëoªnd n∂pd'P s¿pG ayetinin

mealinde ve haflir ve ahiret hakk›ndaki ayat›n
mühim bir hakikatini, on iki mant›kî ve makul su-
ret-i temsiliye ile ve on iki hakaik-› kàt›a-i bâhire
ile tefsir etmekle beraber, iman-› bilahireti o ka-
dar kuvvetli bir surette ispat eder ki, bütün bütün
kalbi ölmemifl ve bütün bütün akl› sönmemifl bir
insan o ispata karfl› teslim olur, izn-i ‹lâhî ile ima-
na gelir. ‹mana gelmezse de inkârdan vazgeçme-
ye mecbur olur.

On Birinci Söz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

GnPpG pQÉn¡sædGnh @ Én¡«'∏nJ GnPpG pônªn≤rdGnh @ Én¡«'ëo°Vnh ¢pùrªs°ûdGnh
¢pVrQn’rGnh@Én¡«'ænH Énenh pABÉnªs°ùdGnh@Én¡«n°ûr¨nj GnPpG pπr«sdGnh@Én¡«s∏nL
ÉngnQƒoéoa Én¡nªn¡rdnÉna @ Én¡jsƒn°S Énenh ¢mùrØnfnh @ Én¡«'ënW Énenh
2@Én¡«s°SnO røne nÜÉnN rónbnh@Én¡«scnR røne nín∏ranG rónb@Én¡j'ƒr≤nJnh

3@ p¿hoóoÑr©n«pd s’pG n¢ùrfp’rGnh søp÷r G oâr≤n∏nN Énenh
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ahiret: öteki dünya.
ayat: Kur’ân ayetleri.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
beyan: anlatma.
cazibedar: çekici, al›ml›.
cesed-i insan: insan bedeni.
gayet: son derece.
hakaik-› kàt›a-i bâhire: apaç›k,
kesin gerçekler.
hakikat: gerçek.
haflir: bütün insanlar›n, k›yamet-
ten sonra, tekrar diriltilip mahfler-
de toplanmalar›.
hikmet: ‹lâhî gaye.
iman: inanma, inanç.
iman-› bilahiret: ahirete iman.
inkâr: reddetme, inanmama
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
izn-i ‹lâhî: Allah’›n izni.
kalp: insan›n manevî yap›s›ndaki
hislerin ve duygular›n merkezi.
kat’î: kesin, flüphesiz.
makul: akla uygun, akl›n kabul
edece¤i.
mant›kî: akla uygun.
meal: anlam, mana, kavram.
mecbur: bir ifli yapmak zorunda
b›rak›lm›fl, zorunda b›rak›lma.
miktar: ölçü, de¤er.
muhtaç: ihtiyac› olan.
mühim: önemli.
ruh-u insan: insan›n manevî var-
l›¤›.
suret: flekil, biçim.
suret-i temsiliye: örneklendire-
rek, benzetme için küçük hikâye-
ler anlatarak.
flirin: tatl›.
fluur: anlama, tan›ma.
tarz: biçim, flekil.
tefsir: aç›klama.
teslim: do¤ru oldu¤unu kabul et-
me.
zerre: en küçük.

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 kadirdir. (Rum Suresi: 50.)
2. Yemin olsun günefle ve ayd›nl›¤›na. • Ve onu takip eden aya. • Ve onu gösteren güne. •
Ve onu örten geceye. • Ve gökyüzüne ve onu bina edene. • Ve yeryüzüne ve onu yay›p dö-
fleyene • Ve insana ve onu intizamla yaratana. • Sonra da ona kötülü¤ü bildirip ondan sa-
k›nmay› ilham edene. • Nefsini günahlardan ar›nd›ran kurtulufla ermifltir. • Nefsini günaha
dald›ran da hüsrana düflmüfltür. (fiems Suresi: 1-10.)
3. Cinleri ve insanlar› ancak Bana iman ve ibadet etsinler diye yaratt›m. (Zariyat Suresi: 56.)



ayetlerinin yüksek ve genifl bir hakikatini Sure-i
fiems’in mu’cizâne iflaret etti¤ini ve kâinat› mun-
tazam bir saray suretinde gösterdi¤ini ulvî ve
vüs’atli bir temsil ile tefsir etmekle beraber, mahi-
yet-i insaniyedeki vezaif-i ubudiyet ve cihazat-› in-
saniyeyi ve rububiyet-i ‹lâhiyenin enva-› tecelliya-
t›na karfl› ubudiyet-i insaniyenin mukabelelerini o
kadar güzel bir surette ispat ediyor ki, Sure-i Vefl-
flemsin mu’cizâne olan iflaretini harika bir surette
ve en azîm bir dairede azam bir Rububiyeti ekmel
bir ubudiyetle karfl›laflt›r›yor.

On ‹kinci Söz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

o√ÉnærdnõrfnG u≥n◊r ÉpHnh@GkÒ/ã`nc Gkôr«nN n≈pJhoG rón≤na nánªrµp◊r G närDƒoj rønenh
1

n∫nõnf u≥n◊r ÉpHnh ayetlerinin mealinde ve hikmet-i

Kur'âniyenin fazileti hakk›nda yüzer ayat›n mü-
him bir hakikatini, hikmet-i felsefe ile hikmet-i
Kur’âniyenin muvazenesi suretinde gayet parlak
bir temsil ile tefsir etmekle, Kur’ân’›n bir mu’cize-
sini ve i’caz›n› ve onun karfl›s›nda hikmet-i felse-
fenin aczini ve sukutunu harika bir surette ispat
eder, körlere de gösterir. Bu Söz, On Birinci Söz
gibi gayet mühimdir. Herkes onlara muhtaçt›r.

On Üçüncü Söz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

‹ki Makamd›r.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
ayat: Kur’ân ayetleri.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
azam: en büyük.
cihazat-› insaniye: insandaki du-
yular, organlar.
daire: alan.
ekmel: daha mükemmel ve ku-
sursuz olan.
enva-› tecelliyat: görünmelerin
çeflitleri.
fazilet: erdem, de¤er.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek.
harika: her zaman rastlanmayan,
ola¤anüstü.
hikmet-i felsefe: felsefe ilmi.
hikmet-i Kur’âniye: Kur’ân’a has
hikmet.
i’caz: kimsenin yapamayaca¤›
fleyleri yapma.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
iflaret: bildirme, gösterme.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
mahiyet-i insaniye: insan›n esa-
s›, asl›, iç yüzü.
mu’cizâne: mu’cizeli bir flekilde.
mu’cize: benzerini yapmakta in-
sanlar›n gücünün yetmedi¤i fley.
muhtaç: ihtiyac› olan.
mukabele: karfl›l›k verme.
muntazam: düzenli.
muvazene: ölçü.
mühim: önemli.
rububiyet: Cenab-› Allah’›n her
zaman, her yerde, her mahlûka
muhtaç oldu¤u fleyleri vermesi,
onlar› terbiye etmesi, besleyicili-
¤i.
rububiyet-i ‹lâhiye: Allah’›n ter-
biye edicili¤i.
saray: büyük konak, kas›r.
sukut: düflme.
suret: flekil, biçim.
tefsir: aç›klama.
temsil: örnek; benzetme.
ubudiyet: kulluk.
ubudiyet-i insaniye: insan›n kul-
lu¤u.
ulvî: yüce.
vezaif-i ubudiyet: kulluk görev-
leri.
vüs’atli: genifl, kuvvetli.

1. Kime hikmet verilmiflse, iflte ona pek çok hay›r verilmifltir. (Bakara Suresi: 269.) • Biz
Kur’ân’› hak ile indirdik. O da hak ile indi. (‹sra Suresi: 105.)
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B‹R‹NC‹ MAKAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
1 nÚ/æperDƒoªr∏pd lánªrMnQnh lA=ÉnØp°Tnƒog Éne p¿'Grôo≤rdG nøpe o∫uõnæofnh ayeti ile

2 o¬nd »/¨nÑrænj Énenh nôr©u°ûdG o√nÉærªs∏nY Énenh ayetinin mealinde ve

hikmet-i Kur’âniyenin kudsiyeti ve vüs’ati ve fliir-
den isti¤nas› hakk›ndaki ayat›n mühim bir s›rr›n›
tefsir etmekle beraber, Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n
yüksek mu’cizâne hikmetini, felsefenin afla¤› ve
dar hikmeti ile muvazene ediyor. Hikmet-i
Kur’âniyedeki kesret ve vüs’ati ve felsefenin fakr
ve iflâs›n› muhtasar beyan etmekle beraber,
Kur’ân’›n fliirden isti¤nas›n›n ve adem-i tenezzü-
lünün sebebi, hakaik-› Kur’âniyenin yüksekli¤i ve
parlakl›¤› oldu¤unu gösterir. Ve mühim bir temsil
ile bir nevi i’caz-› Kur’âniyeyi beyan eder.

‹K‹NC‹ MAKAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Gençli¤i dalâlet ve sefahat uçurumuna düflmek-
ten kurtaran ve imanda bu dünyada dahi hakikî
bir Cennet lezzeti ve dalâlette ise Cehennemî bir
azap ve s›k›nt› bulundu¤unu misallerle izah ve is-
pat eden bir derstir.

‹K‹NC‹ MAKAMIN HAfi‹YES‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Mahpuslara teselli hakk›nda dört mektuptur.

‹K‹NC‹ MAKAMIN ZEYL‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Leyle-i Kadir’de ihtar edilen bir mesele-i mühim-
medir.
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adem-i tenezzül: tenezzülsüzlük.
ayat: Kur’ân ayetleri.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
azap: s›k›nt›, ac›.
beyan: anlatma, aç›k söyleme.
Cehennemî: Cehenneme has, Ce-
henneme ait.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak.
fakr: muhtaçl›k.
felsefe: her fleyi ak›l ile aç›klama-
ya çal›flan, maneviyat› reddeden
materyalist görüflün hayata bak›-
fl› ve yaflam flekli ile ilgili düflün-
ce.
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân’a ait
ve ondan gelen gerçekler.
hakikî: gerçek.
hafliye: dipnot.
hikmet: herkesin bilmedi¤i gizli
sebep; gizli, bilinmeyen nokta;
‹lâhî gaye.
hikmet-i Kur’âniye: Kur’ân’a
mahsus hikmet.
i’caz-› Kur’âniye: Kur’ân’›n yük-
sek ve eriflilmez ifadesi.
iflâs: tükenme, bitme.
ihtar: uyar›, uyarma.
iman: inanma, inanç.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
isti¤na: gereksinimsizlik.
izah: aç›klama yapma.
kesret: çokluk.
kudsiyet: kutsall›k, mukaddeslik.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm.
Leyle-i Kadir: Kadir Gecesi; Ra-
mazan ay›n›n son on günü içinde
bulunan en hay›rl› gece.
lezzet: zevk, haz, keyif.
mahpus: hapsedilmifl.
meal: anlam, mana.
mesele-i mühimme: önemli so-
run.
misal: örnek.
mu’cizâne: mu’cizeli bir flekilde.
muhtasar: k›salt›lm›fl, k›sa, özet.
muvazene: ölçü.
mühim: önemli.
nevi: çeflit; cins.
sebep: neden.
sefahat: yasak fleylere.
s›r: insan›n akl›n›n eriflemedi¤i
‹lâhî hikmet.
tefsir: aç›klama.
temsil: örnek; benzetme.
teselli: avunma.
vüs’at: genifllik, bolluk.
zeyil: ek, ilâve.

1. Biz Kur’ân’dan mü’minler için bir flifa ve rahmet olan fleyi indiriyoruz. (‹sra Suresi: 82.)

2. Biz Peygambere fliir ö¤retmedik; bu ona yak›flmaz da. (Yâsin Suresi: 69.)



MEYVE R‹SALES‹NDEN ALTINCI MESELE . . . . . . 253
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On Dördüncü Söz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Dar ak›llara s›¤›flmayan yüksek ve genifl bir k›s›m
hakaik-› Kur’âniyeyi göze görünen emsal ve
nazireleriyle fehme takrip ediyor. Meselâ,

n’nh mÖrWnQ n’nh 1@ mΩÉsjnG pásàp°S≈/a ¢nVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG n≥n∏nN
3@/¬pæ«/ªn«pH läÉsjpƒr£ne oäGnƒ'ªs°ùdGnh2@mÚ/Ñoe mÜÉnà`pc≈/a s’pG ¢mùpHÉnj
4@o¿ƒoµn«na røoc o¬nd n∫ƒo≤nj r¿nG ÉkÄr«n°T nOGnQnG =GnPpG =o√oôrenG BÉnªsfpG

5pönünÑrdG pírªn∏nc s’pG pánYÉs°ùdG oôrenG BÉnenh
ayetlerinin gayet yüksek ve gayet genifl hakikat-
lerini temsil ve tanzir ile akla kabul ettirir ve kal-
bi ikna eder bir tarzda beyan ediyor.

ON DÖRDÜNCÜ SÖZÜN HAT‹MES‹ . . . . . . . . . . . . . 275

Gafil kafaya bir tokmak ve bir ders-i ibrettir. Ahi-
rinde nefs-i emmareye müessir bir sille-i ikaz var.
Nefse esir olan onu okusa ve kabul etse, esaret-
ten kurtulur.

ON DÖRDÜNCÜ SÖZÜN ZEYL‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

Zelzele hakk›nda ehemmiyetli alt› suale cevapt›r.

ahir: en sonra.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
beyan: anlatma.
cevap: soruya verilen karfl›l›k, ya-
n›t.
ders-i ibret: ibret dersi.
ehemmiyet: önem, k›ymet, de-
¤er.
emsal: örnekler; efl, benzer.
esaret: tutsakl›k.
esir: tutsak.
fehim: anlama.
gafil: olan›n bitenin fark›nda ol-
mayan.
gayet: son derece.
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân’a ait
olan ve ondan gelen gerçekler.
hakikat: gerçek.
hatime: son söz.
ikna: kabul ettirme, inand›rma.
kalp: insan›n manevî bünyesin-
deki hislerin ve duygular›n mer-
kezi.
k›s›m: parçalara ayr›lm›fl bir fleyin
her bölümü.
meselâ: örnek olarak, örne¤in.
mesele: problem, sorun.
müessir: eser ve iz b›rakan; tesir-
li; iflleyen.
nazire: örnek, karfl›l›k, misil.
nefis: flehevî istekleri kamç›lay›p
hay›rl› ifllerden al›koyan güç.
nefs-i emmare: insan› kötülü¤e
sürükleyen nefis.
sille-i ikaz: uyaran tokat.
sual: soru.
takrip: yaklaflt›rma.

tanzir: benzetme.
tarz: biçim, flekil.

temsil: örnek; benzetme.
zelzele: yer sars›nt›s›, dep-

rem.
zeyil: ek, ilâve.

1. Gökleri ve yeri alt› günde yaratm›flt›r. (A’raf Suresi: 54.)
2. Yafl ve kuru ne varsa apaç›k bir kitapta yaz›lm›flt›r. (En’am Suresi: 59.)
3. Gökler de Onun kudretiyle dürülmüfltür. (Zümer Suresi: 67.)
4. Bir fleyin olmas›n› murat etti¤i zaman, Onun ifli sadece “OI” demektir; o da oluverir. (Yâsin
Suresi: 82. )
5. K›yametin gerçekleflmesi ise göz aç›p kapay›ncaya kadard›r. (Nahl Suresi: 77.)
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ÉkeƒoLoQ ÉngnÉær∏n©nLnh ní«/HÉn°ünªpH Én«rftódG nABÉnªs°ùdG ÉsæsjnR rón≤ndnh
1pÚ/WÉn«s°û∏pd ayetinin mealinde ve melâike ile fley-

tanlar›n mübarezeleri hakk›ndaki ayat›n, koz-
mo¤rafyac›lar›n dar ak›llar›na yerleflmeyen mü-
him bir s›rr›n›, “Yedi Basamak” nam›yla yedi
muhkem hüccet ve metin bir mukaddeme ile tef-
sir ediyor. Ve flu ayetin semas›ndan evham-› fley-
taniyeyi recmedip tart eder.

ON BEfi‹NC‹ SÖZÜN ZEYL‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

Kur’ân’›n kelâmullah ve Hazret-i Muhammed
(a.s.m.) Allah’›n Resulü oldu¤unu mukni delillerle
ispat eden, münazara tarz›nda yaz›lm›fl beli¤ bir
risaledir.

On Alt›nc› Söz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

n¿ÉnërÑ°oùna @o¿ƒoµn«na røoc o¬nd n∫ƒo≤nj r¿nG ÉkÄr«n°T nOGnQnG =GnPpG =o√oôrenG BÉnªsfpG
2 n¿ƒo©nLrôoJ p¬r«ndpGnh mAr∆nT uπoc oäƒoµ ǹ∏ne /√pón«pH …/òsdG ayetlerinin

mealindeki çok ayat›n ifade etti¤i “ehadiyet-i za-
tiyesi ile külliyet-i ef’al; ve vahdet-i flahsiyesi ile
muinsiz umumiyet-i rububiyet; ve ferdaniyetiyle
fleriksiz flümul-u tasarrufat; ve mekândan münez-
zehiyetiyle her yerde haz›r bulunmas›; ve nihayet-
siz ulviyetiyle her fleyle yak›n olmas›; ve bir tek 
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kuflkular.
ferdaniyet: birlik, teklik.
hâz›r: her yerde var olan.
hüccet: delil.
ifade: anlatma.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma.
kelâmullah: Allah kelâm›, Kur’ân-
› Kerîm.
kozmo¤rafya: astronomi.
külliyet-i ef’al: fiillerin genelli¤i
ve çoklu¤u.
meal: anlam, mana.
mekân: yer, mesken, ikametgâh.
melâike: melekler.
metin: sa¤lam, dayan›kl›.
muhkem: kuvvetli.
muin: yard›mc›.
mukaddeme: ön söz, takdim.
mukni: ikna eden, inand›r›c›.
mübareze: kavga, dövüflme.
mühim: önemli.
münazara: tart›flma.
münezzehiyet: hiçbir fleye muh-
taç olmama.
nam: isim, ad.
nihayetsiz: sonsuz.
recmetmek: tafllamak.
resul: elçi, peygamber.
risale: belli bir konuda yaz›lm›fl
küçük kitap.
sema: gök; felek.
s›r: insan›n akl›n›n eriflemedi¤i
‹lâhî hikmet.
flerik: ortak.
fleytan: Hz. Âdem’in üstünlü¤ü-
nün kabulü anlam›nda ona secde
edilmesi ile ilgili ‹lâhî emre uyma-
d›¤› için semadan kovulan ve o
zamandan beri âdemo¤ullar›n›
do¤ru yoldan ç›kartmaktan geri
durmayan lânetlenmifl varl›k, ib-
lis.
flümul-ü tasarrufat: Cenab-›
Hakk›n sahiplik ve idare ediflinin
kapsaml›l›¤›.
tart: kovma.
tarz: biçim.
tefsir: aç›klama.
ulviyet: ulvîlik, yücelik.
umumiyet-i rububiyet: Cenab-›
Hakk›n idare ve terbiye edicili¤i-
nin her fleyi kapsamas›.
vahdet-i flahsiye: flahs›n birli¤i.
zeyil: ek, ilâve.

ayat: Kur’ân ayetleri.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.

beli¤: belâgatle, düzgün ola-
rak meram›n› anlatan.
delil: kan›t.

ehadiyet-i zatiye: Allah’›n
birli¤i, tekli¤i.
evham-› fleytaniye: fleytanî

1. And olsun ki, dünya semas›n› Biz kandillerle süsledik. fieytanlar için o kandilleri birer tafl
yapt›k. (Mülk Suresi: 5.)

2. Bir fleyin olmas›n› murat etti¤i zaman, Onun ifli sadece “OI” demektir o da oluverir. • fian›
ne yücedir Onun ki, her fleyin hüküm ve tasarrufu Onun elindedir. Siz de Ona döndürülecek-
siniz. (Yâsin Suresi: 82-83.)



Zat-› Ehad olmakla her fleyi bizzat elinde tutmak”
olan hakaik-› âliye-i Kur’âniyenin Dört fiua na-
m›yla gayet mühim bir s›rr›n› tefsir ediyor. Ve o
hakaik› müstakim ak›llara ve selim kalplere teslim
ettiriyor.
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2

lƒr¡ndnh lÖp©nd s’pG BÉn«rf tódG oIƒ'«n◊rG ayetlerinin meallerinde,

lezzet-i hayat içinde elem-i mevt; ve sürur ve vi-
sal içinde elem-i zeval hakk›ndaki ayat›n mühim
bir s›rr›n› ve ism-i Kahhar’a karfl› Rahman ismi-
nin cilvesini gayet güzel bir suretle gösterip tefsir
ediyor. Ve ehl-i iman için dünyan›n mahiyetini,
seyyar bir ticaretgâh ve muvakkat bir misafirhane
ve birkaç günlük bir teflhirgâh ve k›sa bir müddet
için iflleyecek bir tezgâh ve ahzüita için yol üstün-
de kurulmufl bir pazar oldu¤unu gösterip, dünya-
dan berzah ve ahiret taraf›na insan seyahatini
sevdirir ve dehfletini izale eder. Ve bu Sözün ahi-
rinde baz› nüshalarda “Siyah Dutun Meyvesi” na-
m›yla k›ymettar ve cazibedar ve fliir k›yafetinde
birkaç hakikat var.

ahiret: öbür dünya.
ahzüita: ödeme, ihsan ve bahfl
alma.
ayat: Kur’ân ayetleri.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
berzah: ruhlar›n k›yamete kadar
bekleyece¤i, dünya ile ahiret ara-
s›ndaki yer.
bizzat: kendisi.
cazibedar: çekici.
cilve: yans›ma.
elem-i mevt: ölüm s›k›nt›s›.
elem-i zeval: sona erme ac›s›.
gayet: son derece.
hakaik: do¤rular, gerçekler.
hakaik-› âliye-i Kur’âniye:
Kur’ân’›n yüce gerçekleri.
hakikat: gerçek.
imtihan: s›nav, ölçme.
ism-i Kahhar: Cenab-› Hakk›n
“kahredici kuvvet ve kudret sahi-
bi” anlam›ndaki Kahhar ismi.
kalp: insan›n manevî bünyesin-
deki hislerin ve duygular›n mer-
kezi, ruh, Allah’›n tecelli etti¤i yer
k›yafet: k›l›k, flekil.
k›ymettar: k›ymetli.
lezzet-i hayat: yaflama lezzet ve
zevki.
mahiyet: sonuç.
meal: anlam, mana.
misafirhane: geçici bekleme yeri.
muvakkat: geçici.
müddet: süre.
mühim: önemli.
nam: ad, isim.
Rahman: Cenab-› Hakk›n,
“mü’min-kâfir, iyi-kötü ay›r›m›
yapmadan, bütün yarat›lm›fllar›n
r›z›klar›n› ve geçim flekillerini içi-
ne alan, her fleyi kaplayan, mer-
hamet, ac›ma ve flefkat sahibi”
oluflunun ismi.
selim: temiz, samimî.
seyyar: hareketli.
s›r: insan›n akl›n›n eriflemedi¤i
‹lâhî hikmet.
suret: biçim.
sürur: sevinç.
flua: ›fl›k, par›lt›.
tefsir: aç›klama.
teslim: do¤rulama.
teflhirgâh: sergi yeri.
tezgâh: sergi yeri, ifl iflleme yeri.
ticaretgâh: ticaret yeri.
visal: ulaflma, kavuflma.
Zat-› Ehad: tek ve hiçbir fleye
muhtaç olmayan zat, Allah.

1. Yeryüzünde ne varsa Biz dünya için bir süs olarak yaratt›k ki, insanlardan hangisi daha gü-
zel ifller yapacak diye onlar› imtihan ederim. • Onun üzerindekï her fleyi Biz elbette kupku-
ru bir toprak hâline getirece¤iz. (Kehf Suresi: 7-8)

2. Dünya hayat› ancak bir oyun ve bir oyalanmad›r. (En’am Suresi: 32.)
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Üç Noktad›r.

Birincisi: n¿ƒtÑpëojnh GrƒnJnG nBÉ pÃ n¿ƒoMnôrØnj nøj/òsdG sønÑ°nùrënJ n’ 
1 Goƒ∏n©rØnj rºnd ÉnªpH Ghoónªrëoj r¿nG ayetinin, fahre meftun,

flöhrete müptelâ, medhe düflkün, hodbin nefs-i
emmarenin kafas›na sille-i tedibi vuran bir s›rr›n›,

‹kincisi:
2 o¬n≤n∏nN mAr∆nT sπoc nøn°ùrMnG ’n›n çirkin ve bah-

si hilâf-› edep görünen fleylerin güzel cihetlerini
gösteren bir s›rr›n›,

Üçüncüsü:
3 *G oºoµrÑpÑrëoj /Êƒo©pÑsJÉna $G n¿ƒtÑpëoJ rºoàræ`oc r¿pG

ayetinin risalet-i Ahmediyeye (a.s.m.) dair ince,
fakat kuvvetli bir delilini gösteren bir s›rr›n› tefsir
eder.
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ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
azap: ceza, eziyet.
bahis: konu.
cihet: yön, taraf.
dair: ilgili.
delil: kan›t.
ehl-i gaflet: dünyaya dald›¤›n-
dan, ahiretin fark›nda olmayan.
ehl-i hidayet: do¤ru yolda olan-
lar.
fahir: övünme.
Farisî: Farsça.
hakikat: gerçek.
hakikat-i dünya: dünya hayat›-
n›n iç yüzü.
hilâf-› edep: edep d›fl›.
hodbin: enaniyetli, bencil.
huzur: gönül ferahl›¤›.
iflaret: bildirme, gösterme.
kalp: insan›n manevî bünyesin-
deki hislerin ve duygular›n mer-
kezi; gönül, dil; ruh.
kuvvet: etkileme gücü.
levha: çerçevelenerek duvara
as›lan hat.
medih: övme.
meftun: vurgun, düflkün, tutkun.
münacat: Allah’a dua etme, yal-
varma.
müptelâ: düflkün.
nefs-i emmare: insan› kötülü¤e
sürükleyen nefis, insana kötü ve
günah olan ifllerin yap›lmas›n›
emreden nefis.
nokta: konu ile ilgili önemli bö-
lüm.
risalet-i Ahmediye: Peygamber
Efendimizin peygamberli¤i.
s›r: insan›n akl›n›n eriflemedi¤i
‹lâhî hikmet.
sille-i tedip: terbiye tokad›.
flöhret: ün; ad, san.
tahattur: hat›rlama.
tasvir: bir fleyi yaz›yla veya bafl-
ka ifade flekilleriyle anlatma.
tefsir: aç›klama.

1. Yapt›klar› kötülüklerle sevinen ve yapmad›klar› hay›rlarla övülmekten hofllanan kimseleri,
sak›n azaptan kurtulur zannetme. (Âl-i ‹mran Suresi: 188.)
2. O her fleyi en güzel flekilde yaratt›. (Secde Suresi: 7.)
3. [De ki:] E¤er Allah’› seviyorsan›z bana uyun ki, Allah da sizi sevsin. (Âl-i ‹mran Suresi: 31.)
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rinin mealindeki yüzer ayat›n en mühim hakikat-
leri olan risalet-i Ahmediyeyi (a.s.m.) On Dört
Reflha nam›yla on dört kat’î ve parlak ve muh-
kem bürhanlarla tefsir ve ispat ediyor. Ve en mu-
annit bir hasm› dahi ilzam eder. Günefl gibi risa-
let-i Ahmediyeyi (a.s.m.) izhar ediyor.
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‹ki Makamd›r.
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Sure-i Bakara’n›n bafl›nda, Hazret-i Âdem’e me-
leklerin secdesi ve bir bakaran›n zebhi ve tafllar-
dan su ç›kmas› hakk›ndaki üç mühim ayete karfl›
fleytan›n gayet müthifl üç flüphesini öyle bir tarz-
da reddedip mahveder ki, fleytan› ve fleytan gibi
insanlar› öyle desiselerden periflan edip vazgeçi-
riyor. Çünkü onlar, tenkit ve itirazlar›yla lemaat-›
i’caziyenin kap›s›n› açt›rtt›lar. O üç ayetten üç
lem’a-i i’caziye göründü.
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Mu’cizat-› enbiya (aleyhimüsselâm) yüzünde par-
layan bir mu’cize-i Kur’âniyeyi göstermekle bera-
ber, mu’cizat-› enbiyaya dair ayat-› Kur’âniyenin
ne kadar manidar ve hikmettar olduklar›n› göste-
rir. Ve Kur’ân’da kapal› kalm›fl çok defineler bu-
lundu¤unu ihtar eder.

ayat: Kur’ân ayetleri.
ayat-› Kur’âniye: Kur’ân ayetleri.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
bakar: öküz, s›¤›r.
bürhan: delil, kan›t.
dair: ilgili.
desise: hile, entrika, dolap.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek.
has›m: düflman.
Hazret-i Adem: ilk insan ve ilk
peygamber.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye.
hikmettar: hikmetli.
ihtar: hat›rlatma.
ilzam: susturma.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma.
itiraz: bir fikri, hükmü veya duru-
mu kabul etmeyip çürütmeye
kalk›flma.
izhar: aç›¤a vurma.
kat’î: kesin, flüphesiz.
lemaat-› i’caziye: mu’cizevî par›l-
t›lar.
mahvetme: yok etme.
manidar: ince anlaml›.
meal: anlam, mana.
melek: Allah’›n nurdan yaratt›¤›,
iradeleri, cinsiyetleri, yeme ve iç-
meleri olmayan, çeflitli flekillere
girebilen, gözle her zaman görü-
lemeyen, Allah’›n emirlerine tam
itaat eden mahlûk.
muannit: inatç›.
mu’cizat-› enbiya: peygamber
mu’cizeleri.
mu’cize-i Kur’âniye: Kur’ân’a ait
mu’cize.
muhkem: sa¤lam.
mühim: önemli.
müthifl: dehfletli, korkunç.
nam: ad, isim.
periflan: kederli, hüzünlü.
reflha: s›z›nt›, damla.
risalet-i Ahmediye: Peygamber
Efendimizin peygamberli¤i.
secde: bafl e¤me.
fleytan: Hz. Âdem’in üstünlü¤ü-
nün kabulü anlam›nda ona secde
edilmesi ile ilgili ‹lâhî emre uyma-
d›¤› için semadan kovulan ve o
zamandan beri âdemo¤ullar›n›
do¤ru yoldan ç›kartmaktan geri
durmayan lânetlenmifl varl›k, ib-
lis.
flüphe: tereddüt.
tarz: biçim, flekil.
tefsir: aç›klama.
tenkit: elefltiri.
zebih: bo¤azlama, kesme.

1. Yâ sin. • Hikmet dolu Kur’ân’a yemin olsun ki • sen Allah taraf›ndan insanlara gönderilmifl
peygamberlerdensin. (Yâsin Suresi: 1-3.)
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Namaz›n o kadar güzel bir tarzda k›ymetini ve
faydas›n› gösterir ki, en tembel ve en fas›k ada-
ma dahi namaza karfl› bir ifltiyak verir ve gayrete
getirir.
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fieytan›n çok istimal etti¤i mühim desiselerini ip-
tal ediyor. Ve vesvesesiyle mü’minlerin kalbinde
açt›¤› yaralar›n befline, güzel merhemler tarif edi-
yor.

Yirmi ‹kinci Söz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
2mAr∆nT uπoc o≥pdÉnN *nG 1@ *G s’pG n¬'dpG nB’ o¬sfnG rºn∏rYÉna mealinde

ve tevhid-i hakikî hakk›ndaki yüzer ayat›n mühim
bir hakikatini ‹ki Makam ile tefsir eder.
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Gayet güzel ve parlak ve muhkem bir hikâye-i
temsiliye ile on iki basamak hükmünde On ‹ki
Bürhan ile vahdaniyet-i ‹lâhiyeyi o kadar kat’î bir
surette ispat eder ki, en mütemerrit müflrikleri de
tevhide mecbur ediyor. Ve kolay, fakat kuvvetli; ve
basit, fakat parlak bir surette Vacibü’l-Vücud’un
vücudunu ve vahdetini ve ehadiyetini bütün s›fât
ve esmas›yla ispat eder.
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ayat: Kur’ân ayetleri.
basit: yal›n, sade; kolay.
bürhan: delil, kan›t, tan›k.
define: k›ymeti ve de¤eri yüksek
olan.
fas›k: günahkâr.
esmâ: isimler.
ehadiyet: Allah’›n birli¤i.
gayet: son derece.
gayret: çal›flma.
hakikat: gerçek.
hikâye-i temsiliye: örnek hikâ-
ye.
iptal: bozma, çürütme.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me, kan›tlama.
istimal: kullanma.
ifltiyak: afl›r› istek.
kalp: insan›n manevî bünyesin-
deki hislerin ve duygular›n mer-
kezi.
kat’î: kesin, flüphesiz.
k›ymet: de¤er.
meal: anlam, mana, kavram.
mecbur: zorunda b›rak›lma.
merhem: ac›y› dindiren fley.
muhkem: tam, eksiksiz.
mühim: önemli.
mü’min: Allah’a, Onun birli¤ine
inanan.
müflrik: Allah’a flirk koflan.
mütemerrit: inatç›.
suret: biçim, tarz, yol, usul, me-
tot, üslûp.
s›fât: s›fatlar.
tarif: tan›m.
tarz: biçim, flekil.
tefsir: aç›klama.
tembel: çal›flmay› sevmeyen.
tevhid-i hakikî: Cenab-› Hakk›n
varl›¤›n› ve birli¤ini kan›ta dayal›
bir flekilde kabul etme ve bunu
anlayabilme.
tevhit: Allah’›n bir oldu¤una
inanma.
Vacibü’l-Vücud: “varl›¤› baflkas›-
n›n varl›¤›na ba¤l› olmay›p ken-
dinden, ezelî-ebedî olan” anla-
m›nda, Allah’›n bir s›fat›.
vahdaniyet-i ‹lâhiye: Allah’›n bir,
tek olmas›.
vesvese: flüphe.
vücut: varl›k.

1. Bil ki: Allah’tan baflka hiçbir ilâh yoktur. (Muhammed Suresi: 19.)
2. Allah her fleyin yarat›c›s›d›r. (Zümer Suresi: 62.)
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Hakikat-i tevhidi ve tevhid-i hakikîyi On ‹ki
Lem’a nam›yla hikâye-i temsiliyenin perdesi al-
t›nda on iki bürhan-› bâhire ile vahdaniyet-i ‹lâhi-
yeyi ispat etmekle beraber, evsaf-› celâliye ve ce-
maliye ve kemaliyesini vahdaniyet içinde ispat
ediyor. O lem’alardaki deliller o kadar kat’îdir ki,
hiçbir flüphe yeri kalm›yor. Ve o kadar küllîdirler
ki, mevcudat adedince, belki zerrat say›s›nca,
marifetullaha pencereler aç›yor. Ve onunla Vaci-
bü’l-Vücud’un vücudunu umum s›fât ve esmas›y-
la en muannitlere karfl› ispat ediyor.
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nin mealindeki çok ayat›n imana dair ve terakki-
yat ve tedenniyat-› insaniyeye medar hakikatleri-
ni Befl Nokta ile ve Befl Nükte içinde herkese ta-
allûk eden ve herkes ona muhtaç olan on meb-
has ile o s›rr-› azîmi tefsir eder. ‹stidadat-› insani-
ye ile vezaif-i insaniyeyi gayet makul ve makbul
bir surette beyan eder.

Bu Söz, flimdiye kadar binler adam› hâb-› gaf-
letten kurtard›¤› gibi, çoklar›n› da imana getirmifl;
gayet k›ymettar ve yüksek olmakla beraber, tem-
sillerle fehmi kolaylaflm›fl, herkes onun dilini anl›-
yor.

adet: say›, miktar.
ayat: Kur’ân ayetleri.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
beyan: anlatma, aç›klama.
bürhan-› bâhir: büyük ve genifl
delil.
bütün: hepsi.
dair: ilgili.
delil: kan›t, bürhan.
esma: Allah’›n zat›n› adland›rd›¤›
isimleri.
esma: isimler.
evsaf-› celâliye ve cemaliye ve
kemaliye: Allah’›n sonsuz güzel-
lik, ululuk, yücelik ve mükem-
mellikteki vas›flar›, s›fatlar›.
fehim: anlama, anlay›fl.
gayet: son derece.
hâb-› gaflet: gaflet uykusu.
hakikat: gerçek.
hakikat-i tevhit: tevhit gerçe¤i.
hikâye-i temsiliye: örnek hikâ-
ye.
iman: inanma, inanç.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
istidadat-› insaniye: insanî kabi-
liyetler.
kat’î: kesin.
küllî: bütüne ait.
lem’a: par›lt›.
makbul: geçerli, muteber.
makul: akla yak›n, akla uygun.
marifetullah: Allah’› tan›ma, an-
lama, bilme.
meal: anlam, mana.
mebhas: bölüm; bab.
medar: dayanak noktas›, sebep,
vesile.
mevcudat: var olan her fley.
muannit: inatç›.
muhakkak: flüphesiz, mutlaka.
muhtaç: ihtiyac› olan.
müstesna: hariç.
nam: ad, isim.
nokta: konu ile ilgili önemli bö-
lüm.
nükte: gizli anlam; ince anlaml›,
düflündürücü, zarif ve flakal› söz.
perde: örtü.
s›fât: hâl, keyfiyet, nitelik.
s›rr-› azîm: büyük s›r.
suret: biçim, tarz.
taallûk: iliflik, ilgi.
tedenniyat-› insaniye: insanl›¤›n
alçal›fl›, gerilemesi.
tefsir: aç›klama.
terakkiyat-› insaniye: insanl›¤›n
yükseliflleri, ilerlemesi, geliflmesi.

temsil: örnek; benzetme.
tevhid-i hakikî: gerçek tev-
hit.
umum: bütün.
Vacibü’l-Vücud: “varl›¤› bafl-
kas›n›n varl›¤›na ba¤l› olma-

y›p kendinden, ezelî-ebedî
olan” anlam›nda, Allah’›n bir
s›fat›.
vahdaniyet: birlik, teklik.
vahdaniyet-i ‹lâhiye: Allah’›n
bir ve tek oluflu.

vahdet: birlik.

vezaif-i insaniye: insana ait
görevler.

vücut: varl›k.

zerrat: zerreler, atomlar.

1. Muhakkak ki Biz insan› en güzel bir flekilde yaratt›k. • Sonra da onu en afla¤› seviyeye in-
dirdik. • Ancak iman eden ve güzel ifller yapanlar müstesna. (Tîn Suresi: 4-6.)
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ve Esma-i Hüsnan›n cilveleri hakk›ndaki çok aya-
t›n muazzam bir hakikatini “Befl Dal” nam›yla
mebahis-i azîme ile tefsir ediyor.

Birinci ve ‹kinci Dallar›, mühim esrar›n muhtasar
bir hazinesidir.

Üçüncü Dal, hadislere gelen evham› on iki kaide
ile reddeder, evham›n esaslar›n› keser.

Dördüncü Dal, kâinat saray›nda istihdam olunan
nebatat ve hayvanat ve insan ve melâike taifele-
rinin s›rr-› istihdamlar›n› ve güzel vazife-i ubudiyet
ve tesbihlerini ve haflmet-i rububiyet-i ‹lâhiyeyi
cazibedar bir tarzda beyan eder.

Beflinci Dal, »'æ°rùo◊rG oABÉnªr°Sn’rG o¬nd nƒog s’pG n¬'dpG 'B’ *nG ayeti-

nin flecere-i nuraniyesinin hadsiz meyvelerinden
befl meyvesini gayet parlak ve güzel bir surette
gösteriyor. Bu Befl Meyve ve Otuz Birinci Sözün
ahirindeki Befl Meyve, çok flirindirler. Tatl› ilim is-
teyenler onlar› als›n okusun.
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tinin hakikatini teyit eden yüzer ayat›n en mühim 
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fehim: anlama, anlay›fl.
gayet: son derece.
hadis: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’e veya baflkas›na ait ol-
mas›na ra¤men onun onaylad›¤›
söz, ifl, emir ve davran›fl.
hadsiz: s›n›rs›z.
hakikat: gerçek.
haflmet-i rububiyet-i ‹lâhiye:
tek ‹lâh olan Allah’›n terbiye edi-
cili¤indeki yücelik.
hayvanat: hayvanlar.
hazine: hazne; define.
ibadet: kulluk görevi.
ilim: bilgi, bilim.
istihdam: hizmet ettirme, çal›flt›r-
ma.
kaide: usul, kural.
kâinat: yarat›lm›fl olan fleylerin
tamam›.
k›ymettar: k›ymetli, de¤erli.
lây›k: yak›flan, yaraflan.
meal: anlam, mana.
mebahis-i azîme: önemli bölüm-
ler.
melâike: melekler.
muazzam: çok büyük; önemli.
muhtasar: k›sa, özet.
mühim: önemli.
nam: ad, isim.
nebatat: bitkiler.
ret: reddetme; geri çevirme.
saray: büyük konak, kas›r.
s›rr-› istihdam: çal›flt›rman›n s›rr›,
hikmeti, gerekçesi.
suret: biçim.
flecere-i nuraniye: nurlu a¤aç.
flirin: tatl›.
taife: topluluk, f›rka.
tarz: biçim, flekil.
tefsir: aç›klama.
temsil: örnek; benzetme.
tesbih: Allah’a söz, ifl, davran›fl,
durum ve kalp ile içten ibadet et-
me.
teyit etme: do¤rulama, destekle-
me.
vazife-i ubudiyet: kulluk vazifesi.

ahir: son.
ayat: Kur’ân ayetleri.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.

beyan: anlatma, aç›klama.
cazibedar: çekici.
cilve: yans›ma.
esas: temel, kök.

Esma-i Hüsna: Allah’›n güzel
isimleri.
esrar: s›rlar; gizli, bilinmeyen.
evham: kuflkular.

1. O Allah ki, Ondan baflka ibadete lây›k hiçbir ilâh yoktur. En güzel isimler Onundur. (Taha
Suresi: 8.)

2. De ki: And olsun, e¤er bu Kur’ân’›n benzerini getirmek için insanlar ve cinler bir araya top-
lan›p da hepsi birbirine yard›mc› olsalar, yine de onun benzerini getiremezler. (‹sra Suresi: 88.)



bir hakikati olan i’caz-› Kur’ânîyi tefsir eder. Üç
fiua içinde k›rk vücuh-u i’caziyeyi beyan ve tefsir
ediyor ki; Kur’ân kelâmullah oldu¤unu, gündüz-
deki ziya güneflin vücudunu gösterdi¤i gibi, öyle-
ce gösterir ve ispat eder. N›sf-› evvel çendan
sür’atli telif edilmifl, fakat istirahat-i kalp ile yaz›l-
d›¤› için izahl›d›r. N›sf-› ahir, baz› esbab-› mühim-
meye binaen muhtasar ve mücmel kalm›flt›r. Fa-
kat, bununla beraber her taifeye göre (ve ne fikir-
de bulunursa bulunsun) bu mübarek Söz, i’caz-›
Kur’ân’› ona gösterir ve ispat eder. Bu Söz flim-
diye kadar i’caz-› Kur’ân’a karfl› çok muannitleri
serfüru ettirerek secdeye getirmifl.
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1@ mΩƒo∏r©ne mQnón≤pH s’pG
(ilâahir) mealindeki ayat›n s›rr-› kadere ait ve
iman-› bilkader, hayrihî ve flerrihî minallâhi
teâlâ’n›n ispat›na medar mühim bir hakikatini
Dört Mebhas ile öyle bir surette tefsir eder ki,
havass›n fikirleri yetiflmedi¤i esrar-› kaderiyeyi,
basit avamlar›n zihinlerine takrip edip anlatt›r›-
yor. Hatimesinde, en k›sa ve en selim ve en müs-
takim bir tarik›n esas›n› Dört Hatve nam›yla tezki-
ye-i nefsin ve tekemmül-ü ruhun medar› olan dört
mühim dersi veriyor. Ve Hatimenin hatimesinde

ait: iliflkin.
and olsun: yemin olsun, yemin
ederim.
avam: halk›n büyük k›sm›.
ayat: Kur’ân ayetleri.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
baz›: bir k›s›m.
beyan: anlatma, aç›klama.
binaen: dayanarak.
çendan: gerçi.
esbab-› mühimme: önemli ne-
denler.
esrar-› kaderiye: “kader” inanc›-
n›n gizleri.
fikir: ak›l, düflünme, düflünce.
hakikat: gerçek.
hatime: son söz, bir eserin sonuç
k›sm›, nihayet, bitifl.
hatve: ad›m.
havas: bilginler, âlimler.
hayrihî ve flerrihî minallâhi te-
âlâ: “Hay›r ve fler, her ikisi de Al-
lah’tand›r” anlam›ndaki iman
esaslar›ndan alt›nc›s›.
i’caz-› Kur’ânî: Kur’ân’›n mu’cize-
li¤i.
ilâahir: sona kadar.
iman-› bilkader: kadere iman.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
istirahat-› kalp: kalp rahatl›¤›.
izahl›: aç›klamal›.
Kelâmullah: Allah’›n kelâm›,
Kur’ân-› Kerîm.
Levh-i Mahfuz: Allah’›n ezelî il-
miyle kâinatta olmufl ve olacak
fleylerin yaz›ld›¤› levha.
meal: anlam, mana.
mebhas: k›s›m.
medar: neden, vesile, dayanak
noktas›.
muannit: inatç›.
muhtasar: k›sa, özet.
mübarek: hay›rl›.
mücmel: öz, k›sa.
mühim: önemli.
müstakim: do¤ru, istikametli.
n›sf-› ahir: son yar›.
n›sf-› evvel: ilk yar›.
secde: bafl e¤me.
selim: sa¤lam, temiz, samimî.
serfüru: boyun e¤me.
s›rr-› kader: kader gizi.
suret: biçim.
sür’atli: h›zl›.
takrip: yaklaflt›rma, yanaflt›rma.
taife: s›n›f, tabaka.
tarik: usul; yol.
tefsir: aç›klama.
tekemmül-ü ruh: ruhun olgun-

laflmas›.
telif: kitap yazma.
teyit etme: do¤rulama, des-

tekleme.
vücuh-u i’caziye: mu’cize
olufl yönleri.

vücut: var olma, var olufl.
zihin: anlay›fl, kavray›fl.
ziya: ›fl›k.

1. Rahmân ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • Hiçbir fley yoktur ki, hazineleri Bizim yan›m›zda
olmas›n. Her fleyi Biz belirli bir miktar ile indiririz. (Hicr Suresi: 21.)

2. Biz her fleyi Levh-i Mahfuz’da tek tek yazd›k. (Yâsin Suresi: 12.)
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mesail-i müteferrikadan alt› mesele var ki, birisi
Sure-i Fethin ahirindeki ayetin bir s›rr-› i’caziyesi-
ni aç›yor.
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1 kÓ«/∏nb s’pG n¿Én£r«°sûdG ayetinin mealindeki ayat›n içti-

hada dair mühim bir hakikatini tefsir eder. Ve bu
zamanda haddinden tecavüz edip içtihattan dem
vuranlar›n haddini bildirip, ihtilâf-› mezahibin s›r-
r›n› güzel beyan eder. “Bu zamanda eski zaman
gibi içtihat edebiliriz” diyenlerin ne kadar yanl›fl,
hata ettiklerini ispat eder. Bu Sözün Zeylinde Sa-
habe-i Güzinin evliyadan yüksek olan mertebele-
rini gayet parlak bir surette ve kat’î bir tarzda is-
pat etmekle beraber, Sahabelerin nev-i befler
içinde enbiyadan sonra en mümtaz flahsiyetler ol-
duklar›n› ve onlara yetiflilmedi¤ini kat’î bir suret-
te ispat eder.
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lifli güzel bahsetmek.
ders: ö¤üt, nasihat.
enbiya: nebîler, peygamberler.
esas: as›l, temel.
evliya: keramet sahibi olanlar.
gayet: son derece.
had: s›n›r, yetki, gerçek de¤er.
hakikat: gerçek.
hata: yanl›fl, yanl›fll›k.
hatve: ad›m.
içtihat: hüküm ç›karma.
ihtilâf-› mezahip: mezheplerdeki
fikir ayr›l›klar›.
ihtisas: uzmanl›k.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
kat’î: kesin.
lütuf: ikram ve yard›mda bulun-
ma.
meal: anlam, mana.
medar: sebep, vesile dayanak
noktas›.
mertebe: derece.
mesail-i müteferrika: de¤iflik
meseleler.
mesele: konu.
muhakkak: mutlaka.
mühim: önemli.
mümtaz: seçkin, imtiyazl›.
müracaat etmek: bafl vurmak.
müstesna: hariç.
nam: ad, isim.
nev-i befler: insanl›k.
rahmet: esirgeme, ba¤›fllama.
Sahabe: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in mübarek yüzünü
görmekle flereflenen ve sohbet-
lerine kat›lan mü’min kimse.
Sahabe-i Güzin: seçkin Sahabe-
ler; Hz Muhammed’ in en yak›n
dört arkadafl› Hz. Ebu Bekir, Hz.
Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali.
salâhiyet: yetki.
s›r: giz; tecrübe ve yetenek ile
anlafl›labilen en zor ve en ince
yan, insan›n akl›n›n eriflemedi¤i
‹lâhî hikmet.
s›rr-› i’caziye: mu’cize oluflun gi-
zi.
suret: biçim.
flahsiyet: yüksek kifli.
takrip: yaklaflt›rma, yanaflt›rma.
tarik: usul; yol.
tarz: biçim.
tecavüz: aflma, söz ve harekette
ileri gitme.
tefsir: aç›klama.
tezkiye-i nefis: nefsini temize ç›-
karma.
zeyil: ek, ilâve.
zihin: anlay›fl, kavray›fl.

ahir: son.
avam: halk›n büyük k›sm›.
ayat: Kur’ân ayetleri.

ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
basit: sade.

beyan: anlatma, aç›klama.
dair: ilgili.
dem vurmak: bir fleyden ge-

1. Hâlbuki bu haberi yayacak yerde Peygambere ve mü’minlerden ihtisas ve salâhiyet sahi-
bi kimselere müracaat etselerdi, elbette o kimselerden hüküm ç›karmaya ehliyetli olanlar
iflin do¤rusunu bilirlerdi. E¤er üzerinizde Allah’›n lütuf ve rahmeti olmasayd›, pek az›n›z müs-
tesna, muhakkak fleytana uyup gitmifltiniz. (Nisâ Suresi: 83.)



BÉn¡«/a rºo¡ndnh Ék¡pHÉn°ûnàoe /¬pHGƒoJoGnh oπrÑnb røpe ÉnærbpRoQ …/òsdG Gnò'g GƒodÉnb
1@ n¿hoópdÉnN Én¡«pa rºognh lInôs¡n£oe lêGnhrRnG ayetinin Cenne-

te ve saadet-i ebediyeye dair hakikatini teyit eden
yüzer ayat›n mühim bir hakikatini iki makamla
tefsir eder.

Birinci Makam, “Befl Sual ve Cevap” nam›yla
Cennetin lezaiz-i cismaniyesine ve huriler hakk›n-
da medar-› tenkit olmufl meseleleri öyle güzel bir
surette beyan eder ki, herkesi ikna eder.

‹kinci Makam, Arabiyyülibare olarak on iki “Lâ-
siyyema” kelimesiyle bafllar ve gayet kuvvetli ve
kat’î ve hiçbir cihette sars›lmaz, haflre dair, Cen-
net ve Cehennemin hakkaniyetine medar binler
bürhan› tazammun eden bir bürhan-› bâhirdir ki,
o bürhan Onuncu Sözün menflei ve esas› ve hu-
lâsas›d›r.
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5 mInópMGnh ¢mùrØnænc s’pG rºoµoãr©nH n’nh rºoµo≤r∏nN Éne
ayetlerinin mealindeki yüzer ayat›n haflir ve be-
ka-i ruha ve melâikeye dair üç mühim hakikatini

Arabiyyülibare: Arapça söz, iba-
re.
ayat: Kur’ân ayetleri.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
beka: ebedîlik, sonu olmama.
beka-i ruh: ruhun ebedîli¤i,
ölümsüzlü¤ü.
beyan: anlatma, aç›klama.
bürhan: delil, kan›t.
bürhan-› bâhir: büyük, genifl ve
aç›k delil.
ceset: vücut, beden, cisim.
cevap: yan›t
cihet: yön, taraf.
dair: ilgili.
ebedî: sonsuz.
esas: as›l, temel, kök.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek.
hakkaniyet: hak ve adalete uy-
gunluk.
haflir: bütün insanlar›n, k›yamet-
ten sonra, tekrar diriltilip mahfler-
de toplanmalar›.
hulâsa: öz, esas.
huri: Cennet k›z›, Cennet güzeli.
ikna: kabul ettirme.
iktibas: al›nt›.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me; kan›tlama.
kat’î: kesin.
lâsiyyema: bilhassa, özellikle.
lezaiz-i cismaniye: bedensel lez-
zet ve zevkler.
makam: durak.
meal: anlam, mana.
medar: dayanak noktas›, sebep,
vesile.
medar-› tenkit: elefltiri sebebi.
melâike: melekler.
menfle: esas, kaynak.
mesele: sorun, problem.
muhtelif: çeflitli.
mühim: önemli.
r›z›k: yiyecek, içecek.
ruh: insan ve hayvanlardaki diri-
lik kayna¤›, hayat›n temeli ve se-
bebi.
saadet-i ebediye: sonsuz mutlu-
luk.
sual: soru.
suret: biçim.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma.
teyit: do¤rulama.
vücut: varl›k.

1. ‹man edenler ve güzel ifller yapanlar› müjdele: Altlar›ndan ›rmaklar akan Cennetler onla-
r›nd›r. O Cennetlerden r›z›k olarak bir meyve yediklerinde, “Bu daha önce yedi¤imiz r›z›ktan-
d›r” derler. R›z›klar› dünyadakine benzer flekilde kendilerine sunulur. Orada onlar için terte-
miz kad›nlar vard›r. Onlar orada ebedî olarak kalacaklard›r. (Bakara Suresi: 25.)
2. De ki: Ruh, Rabbimin emrindendir. (‹sra Suresi: 85.)
3. Mü’minler, Allah’a ve meleklere iman ederler. (Muhtelif ayetlerden iktibasla ifade edilmifl
hâli.
4. K›yametin gerçekleflmesi ise göz aç›p kapay›ncaya kadar, yahut ondan da yak›nd›r. (Nahl
Suresi: 77.)
5. Sizin yarat›lman›z da, diriltilmeniz de, tek bir kiflinin yarat›l›p diriltilmesi gibidir. (Lokman
Suresi: 28.)
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tefsir eder. Beka-i ruhu o kadar güzel ispat eder

ki, cesedin vücudu gibi, ruhun bekas›n› gösterir.
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esbab-› mucibe: gerektiren se-
bepler.
feylesof: filozof, felsefeci.
gayp: insan taraf›ndan bilinme-
yen konular ve âlemler.
gayet: son derece.
günah: Allah’›n emirlerine karfl›
davranma.
hakikat: gerçek.
halletme: çözme.
haflir: bütün insanlar›n, k›yamet-
ten sonra, tekrar diriltilip mahfler-
de toplanmalar›.
hafliye: dipnot, derkenar.
haflr-i ekber: büyük diriltilifl ve
toplanma.
hikmet: herkesin bilmedi¤i gizli
sebep; gizli, bilinmeyen nokta.
hüsran: düfl k›r›kl›¤›, ac› son.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me; kan›tlama.
itiraz: karfl› ç›kma, karfl› durma.
k›yamet: dünyan›n sonu; kâina-
t›n y›k›l›p da¤›lmas›.
mant›kî: akla uygun, mant›kl›.
meal: anlam, mana.
mecal: güç, kuvvet.
melâike: melekler.
menfle: kaynak; as›l, esas.
muamma: kar›fl›k, manas› zor an-
lafl›l›r fley.
muamma-i acibe: hayret verici,
anlafl›lmaz ifl.
mühim: önemli.
mülzem: susturulan, susturul-
mufl.
münkir: Allah’›n varl›¤›n› kabul
ve tasdik etmeyen.
nam: ad, isim.
nefis: kendisi.
nükte: ince ve derin mana.
remiz: iflaret.
ruh: insan ve hayvanlardaki diri-
lik kayna¤›, hayat›n temeli ve se-
bebi.
s›r: giz; insan›n akl›n›n eriflemedi-
¤i ‹lâhî hikmet.
silsile-i diyanet: dinî de¤erler
zinciri.
silsile-i felsefe: felsefe zinciri.
suret: biçim, tarz.
tahakkuk: gerçekleflme, kesin-
leflme.
tahavvülât-› zerrat: atomlardaki
bir hâlden baflka bir hâle geçme.
tarz: biçim, flekil.
tefsir: aç›klama.
teslim: do¤rulama, do¤ru oldu¤u-
nu kabul etme.
t›ls›m-› kâinat: kâinat›n gizli s›rr›,
evrenin gizi.
vücut: varl›k.
zerre: atom, küçük parçac›k.

ahir: son.
aklî: akla dayanan, mant›kl›
düflünce.
ayat: Kur’ân ayetleri.

ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
beka: ebedîlik, sonu olmama.
beyan: anlatma, aç›klama.

ceset: vücut, beden, cisim.
dair: ilgili.
enaniyet-i insaniye: insan›n
sadece kendine güvenmesi.

1. Nefsini günahlardan ar›nd›ran kurtulufla ermifltir.• Nefsini günaha dald›ran da hüsrana düfl-
müfltür. (fiems Suresi: 9-10.)
2. Gayb› bilen Rabbime yemin olsun ki, ne göklerde ve ne de yerde zerre kadar bir fley On-
dan uzak kalamaz. Bundan küçük veya büyük ne varsa hepsi apaç›k bir kitapta yaz›lm›flt›r.
(Sebe’ Suresi: 3.)

HAfi‹YE: Yirmi Dokuzuncu Sözün göz ile görünen bir kerameti var. Ez-
cümle on alt› sayfas›nda ihtiyars›z, tasannusuz, her sayfan›n sat›rlar›n›n
bafllar›nda on alt› elif gelmesidir. Bu tevafuku görmek isteyenler, eski
harfli nüshas›na müracaat etsinler.



Ve melâikenin vücutlar›n› Amerika insanlar›n›n

vücutlar› gibi ispat eder. Ve haflir ve k›yametin vü-

cut ve tahakkuklar›n› o kadar mant›kî ve aklî bir

surette ispat eder ki, hiçbir feylesof, hiçbir mün-

kir itiraza mecal bulamaz. Teslim olmazsa da,

mülzem olur. Hususan ahirindeki “Remizli Nükte-

nin S›rr›” nam›yla haflr-i ekberin esbab-› mucibe-

sini ve hikmetlerini öyle bir tarzda beyan eder ki;

t›ls›m-› kâinat›n üç muammas›ndan bir muamma-

s›n› gayet parlak bir surette halleder.” (HAfi‹YE)

Otuzuncu Söz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 872
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ayetlerinin enaniyet-i insaniye ve tahavvülât-› zer-

rat hakk›ndaki hakikate dair gelen ayat›n iki mü-

him s›rr›n› ‹ki Maksat ile beyan eder.
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Enaniyet-i insaniyenin muamma-i acibesini halle-

derek silsile-i diyanet ile silsile-i felsefenin menfle-

lerini gayet parlak bir tarzda gösterir.

ayat: Kur’ân ayetleri.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
beyan: anlatma, aç›klama.
cisim: beden.
dair: ilgili.
delil: kan›t, belge.
derece: de¤er, miktar.
enaniyet-i insaniye: insan›n sa-
dece kendine güvenmesi.
feylesof: felsefe ile u¤raflan, filo-
zof.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek.
halletme: çözme, çözülme.
harekât: hareketler.
hatime: son söz, bir eserin sonuç
k›sm›.
hayret: flaflk›nl›k, flafl›rmak.
hikmet: her fleyin belirli gayelere
yönelik olarak, manal›, faydal› ve
tam yerli yerinde olmas›; herke-
sin bilmedi¤i gizli sebep; gizli, bi-
linmeyen nokta.
hususan: bilhassa, ayr›ca, özellik-
le.
hükmünde: de¤erinde.
‹sm-i Azam: Cenab-› Hakk›n bin
bir isminden en büyük ve mana-
ca di¤er isimleri kuflatm›fl olan›.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
kanun-u azîm: büyük kanun.
kat’î: kesin, flüphesiz.
keflif: açma, meydana ç›karma;
gizli bir fleyi bulma.
k›flla: askerî birlik.
mektep: okul.
memur: emir alt›nda olan, bir
amirin emri ile hareket eden.
Mescid-i Aksâ: Kudüs’teki büyük
cami.
Mescid-i Haram: Mekke’de, için-
de Kâbe’nin bulundu¤u büyük
cami (Harem-i fierif).
misafirhane: geçici bekleme yeri.
muamma: anlam› gizli ve güç an-
lafl›l›r söz.
muamma-i acibe: hayret verici,
anlafl›lmaz ifl.
muazzam: çok büyük.
muhteflem: ihtiflaml›, görkemli.
muntazam: düzenli.
musahhar: boyun e¤en, emir al-
t›na giren;
mutî: itaat eden, boyun e¤en.
mühim: önemli.
münezzeh: muhtaç olmayan,
uzak olan.
seyahat: yolculuk.
seyrüsefer: yolculuk.
s›r: giz; insan›n akl›n›n eriflemedi-
¤i ‹lâhî hikmet.
Sultan-› Ezelî: kudret, kuvvet ve
hükümranl›¤›n›n bafllang›c› olma-
yan Allah.
suret: biçim, tarz.
tahavvülât-› zerrat: atomlardaki
bir hâlden baflka bir hâle geçme.

tarz: biçim, flekil.
tecelli: Cenab-› Hakk›n güzel
isimlerinin kâinatta ve insan-
larda yans›mas›, görünmesi.
t›ls›m: herkesin bilip çözeme-
di¤i s›r.

t›ls›m-› kâinat: evrenin s›rr›.
umum: bütün.
zerrat: zerreler, moleküller,
atomlar.
zerre: parçac›k, maddenin en
küçük parças›.

zîhayat: hayat sahibi, canl›lar.

1. Ayetlerimizden bir k›sm›n› ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haramdan al›p,
çevresini mübarek k›ld›¤›m›z Mescid-i Aksâya seyahat ettiren Allah her türlü noksandan mü-
nezzehtir. (‹sra Suresi: 1.)

2. Kayan y›ld›za yemin olsun. (Necm Suresi: 1.)
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Tahavvülât-› zerrat›n t›ls›m›n› keflfediyor. Zerrat›n
harekât›n› o derece hikmetli ve muntazam göste-
riyor ki, o umum zerreler Sultan-› Ezelînin muh-
teflem ve muazzam bir ordusu ve mutî ve musah-
har memurlar› oldu¤unu kat’î delillerle ispat eder.
Yirmi Dokuzuncu Söz nas›l ki t›ls›m-› kâinat›n üç
muammas›ndan birisini keflfetmifl; bu Otuzuncu
Söz dahi ak›llar› hayrette b›rakan ve feylesoflar›
sersemlefltiren o t›ls›m›n üç muammas›ndan ikin-
ci muammas›n› halletmifltir. Hususan hatimesin-
de, yedi hikmet ve yedi kanun-u azîm ile bir ‹sm-i
Azam›n tecellisini göstermekle, tahavvülât-› zer-
rat›n hikmetini gayet kat’î ve parlak bir surette
gösterdi¤i gibi, zîhayat cisimlerini, o zerrat›n sey-
rüseferine bir misafirhane ve bir k›flla ve bir mek-
tep hükmünde gösterir, ispat eder.

Otuz Birinci Söz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910
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hakikatini teyit eden ayat›n en mühim bir hakikati
olan Mirac-› Ahmediyeyi (a.s.m.) ve o Miraç için-
de kemalât-› Muhammediyeyi (a.s.m.) ve o kema-
lât içinde risalet-i Ahmediyeyi (a.s.m.) ve o risalet
içinde çok esrar-› rububiyeti tefsir eder ve kat’î de-
lillerle ispat eder bir risaledir. Muhtelif tabakattan 
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icma: bir konu üzerinde fikir birli-
¤ine varma, fikir birli¤i.
ilâh: tanr›.
inflikak-› kamer: ay›n ikiye bö-
lünmesi.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
itiraz: karfl› ç›kma.
kabul: uygun bulma.
kat’î: kesin, flüphesiz.
kemalât: üstünlükler, mükem-
mellikler.
kemalât-› Muhammediye: Hz.
Muhammed’in üstün özellikleri,
mükemmellikleri.
lâz›m: gerekli.
mâni: engel, özür.
meftun: vurgun, hayran olma.
mesele-i Miraç: Miraç sorunu,
problemi.
miktar: cüz, k›s›m, parça.
Mirac-› Ahmediye: Peygamber
Efendimizin Mescid-i Haram’dan
bafllay›p, Mescid-i Aksâ’ya u¤ra-
yarak, Sidre-i Münteha’ya kadar
Hz. Cebrail’in eflli¤inde süren, Ce-
nab-› Hakk›n sohbetine mazhar
olup, tekrar geri dönüfl yolculu¤u.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
mu’cize-i Ahmediye: Peygamber
Efendimize ait mu’cize.
muhtasar: k›salt›lm›fl, k›sa, özet.
muhtelif: çeflitli.
mühim: önemli.
reddetmek: çürütmek.
risalet: elçilik, peygamberlik.
risalet-i Ahmediye: Efendimiz
Hz. Muhammed’in peygamberli¤i.
suret: biçim, tarz.
flakk-› kamer: Peygamberimizin,
Cenab-› Hakk›n izniyle, bir par-
mak iflaretiyle ay› ikiye bölmesi;
ay›n ikiye bölünmesi.
flecere-i nuraniye-i Miraç: nur-
dan bir a¤aç gibi olan Miraç.
fluur: anlama, anlay›fl, idrak; bi-
linç.
tabakat: tabakalar.
tarz: biçim, flekil.
tasvir: bir fleyi yaz›yla veya bafl-
ka ifade tarzlar›yla anlatma.
tefsir: aç›klama.
teyit: do¤rulama, destekleme.
vacip: zorunlu.
vuku: düflme; olma, meydana
gelme.
zahir: aç›k.
zerre: bir parça, en küçük.
zevk: manevî haz, tat, lezzet.
zeyil: ek, ilâve.

ahir: son.
ayat: Kur’ân ayetleri.
delil: kan›t, belge.
esrar-› rububiyet: Allah’›n
terbiye edicili¤i anlam›ndaki

Rab s›fat›na ait s›rlar, gizler.
feylesof: felsefe ile u¤raflan,
filozof.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek.

harap olma: alt-üst olma, y›-
k›lma.
hayran: çok be¤enen, hay-
ranl›k hisseden.
hususan: özellikle.

1. E¤er göklerde ve yerde Allah’tan baflka ilâhlar olsayd›, ikisi de harap olup giderdi. (Enbiya
Suresi: 22.)
2. De ki: O Allah birdir.  (‹hlâs Suresi: 1.)
3. O Allah’t›r, Samed’dir; her fley Ona muhtaçt›r, O ise hiçbir fleye muhtaç de¤ildir. (‹hlâs Sure-
si: 2.)



olan insanlardan bu risaleyi kim görmüflse, karfl›-
s›nda hayran olup, ak›ldan uzak mesele-i Mirac›
en zahir ve vacip ve lâz›m bir tarzda gösterdi¤ini
kabul ediyorlar. Hususan o flecere-i nuraniye-i
Mirac›n ahirlerinde befl yüz meyveden “Befl Mey-
ve”sini o kadar güzel tasvir eder ki, zerre miktar
zevki, fluuru bulunan onlara meftun olur.

ZEY‹L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 955

fiakk-› kamer mu’cizesine bu zaman feylesoflar›-
n›n ettikleri itirazlar›n› “Befl Nokta” ile gayet kat’î
bir surette reddedip, inflikak-› kamerin vukuuna
hiçbir mâni bulunmad›¤›n› gösterir. Ve ahirinde
de befl icma ile flakk-› kamerin vuku buldu¤unu
gayet muhtasar bir surette ispat eder. fiakk-› ka-
mer mu’cize-i Ahmediyesini günefl gibi gösterir.

Otuz ‹kinci Söz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962

Üç Mevk›ft›r.
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daniyete dair en mühim hakikatini öyle bir suret-
te ispat eder ki, flirk ve küfür yolunu muhal ve
mümteni gösterir. Kâinat›n etraf›ndan küfür ve
flirki tart eder. Zerrat adedince vahdaniyetin delil-
leri bulundu¤unu beyan eder. Gayet lâtif ve yük-
sek ve mant›kî bir muhavere-i temsiliye suretinde 

adet: say›, miktar.
ayat: Kur’ân ayetleri.
ayat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n ayet-
leri.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
beyan: anlatma, aç›klama.
bilhassa: özellikle, hususan.
bütün: hep, hepsi.
dair: ilgili.
delil: kan›t, belge.
derç: sokma.
ehadiyet-i zatiye: Allah’›n zat›na
ait birlik.
ehl-i dalâlet: yoldan ç›kanlar, az-
g›n ve sapk›n kimseler.
ehl-i tevhit: Cenab-› Hakk›n birli-
¤ine inanan ve sadece bir Allah’a
ba¤lan›p ibadet eden kimse.
eflya: fleyler, cans›z varl›klar›n
hepsi.
evham: vehimler, kuflkular.
evvel: önce.
fert: flah›s, kifli.
gayet: son derece.
hadsiz: s›n›rs›z, sonsuz.
hakikat: gerçek.
hakikat-i muazzama-i Kur’âni-
ye: Kur’ân’›n çok büyük, önemli
gerçe¤i.
hâl: durum, vaziyet.
hatime: bir eserin sonuç k›sm›.
hayal: hülya; kuruntu, san›.
ikna: bir kanaati, fikri, düflünceyi
kabul ettirme.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
itirazat: itirazlar, karfl› ç›kmalar.
izale: giderme, giderilme; ortadan
kald›rma.
kâinat: yarat›lm›fl fleylerin tama-
m›.
kalp: insan›n manevî bünyesin-
deki hislerin ve duygular›n mer-
kezi.
kat’î: kesin, flüphesiz.
kesb: çal›fl›p, kazanma.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama.
külliyet-i kudsiye: genel, kap-
saml› bir kutsall›k.
lâtif: tatl›, nazik, narin.
mant›kî: akla uygun, mant›k ku-
rallar›na uygun.
meal: anlam, mana.
mecbur: zorunda b›rak›lma.
mesail: konular.
mesele: sorun, problem.
mu’cizâne: mu’cizeli bir flekilde.
muhal: imkâns›z.
muhavere-i temsiliye: benzet-
melere dayanan konuflma.
muhtaç: gereksinim, ihtiyaç için-
de olma.
mühim: önemli.
mümteni: imkâns›z; olamazl›k.
netice: sonuç.

red: reddetme.
Samed: herkesin ihtiyaç duy-
du¤u, Onun kimseye ihtiyac›
olmayan Allah.
s›rr-› ehadiyet ve vahdet:
her bir varl›kta ve varl›k âle-
minin bütününde görülen bir-
lik s›rr›.
suret: biçim, tarz.
flah›s: kifli, kimse, fert.

flirk: Allah’a ortak koflma.
tart: kovma.
tedbir: idare etme, çekip çe-
virme.
temsil: örnek; benzetme.
terbiye: besleme, yetifltirme,
büyütme; besleyip büyütme.
teslim: do¤rulama, do¤ru ol-
du¤unu kabul etme.
teflkikat: kuflkuya düflürme-

ler, flüphede b›rakmalar.

vahdaniyet: birlik, teklik.

vaz›h: aç›k, ayan.

Zat-› Akdes-i ‹lâhiye: en
kudsî ve en mübarek s›fatla-
r›n sahibi olan Allah’›n Zat›.

zerrat: zerreler, atomlar,
atom alt› parçac›klar.

zeyil: ek, ilâve.

1. De ki: O Allah birdir. • O Allah’t›r, Samed’dir; her fley Ona muhtaçt›r, O ise hiçbir fleye muh-
taç de¤ildir. (‹hlâs Suresi: 1-2.)
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hadsiz genifl mesaili o temsil içinde derç edip
gösterir. Ve zeylinde gayet lâtif birkaç mesele var
ki, hakikat olduklar› hâlde fliirin en parlak ve ge-
nifl hayalinden daha parlak, daha genifltir.
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s›rr-› ehadiyete ve vahdete gelen teflkikat ve evha-
m› izale eder. Ehl-i dalâletin, ehl-i tevhide karfl› et-
tikleri itirazat› kat’î bir surette reddediyor. Birinci
Mevk›ftan daha kuvvetli, ayat-› Kur’âniyenin vah-
daniyete dair mu’cizâne ispatlar›n› gösterir. Eha-
diyet-i Zatiye ile bütün eflyay› birden bir anda ted-
bir ve terbiye etmek olan hakikat-i muazzama-i
Kur’âniyeyi gayet güzel ve vaz›h bir temsil ile is-
pat eder. Akl› ikna ve kalbi teslime mecbur eder.
Ve bilhassa bu ‹kinci Mevk›f›n hatimesinden evvel
ikinci temsilin neticesinde Zat-› Akdes-i ‹lâhiye-
den hiçbir fley saklanmad›¤›n› ve hiçbir fley On-
dan gizlenemedi¤ini, hiçbir fert Ondan uzak kal-
mad›¤›n›, hiçbir flah›s külliyet-i kudsiye kesb et-
meden Ona yanaflamad›¤›n›; ve rububiyetinde ve
tasarrufunda bir ifl bir ifle mâni olmad›¤›n›; ve hiç-
bir yer Onun huzurundan hâlî kalmad›¤›n›, her
fleyde bakar ve iflitir sem’ ve basar›n›n cilvesi bu-
lundu¤unu, silsile-i eflya emirlerinin sür’at-i cere-
yanlar›na birer tel, birer damar hükmüne geçti¤i-
ni, esbap ve vesait s›rf zahirî bir perde oldu¤unu,
hiçbir yerde bulunmad›¤› hâlde her yerde ilim ve 
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çevreleyen ezelî kuvveti.
kurbiyet: yak›nl›k.
maddî: maddeye ait, cismanî.
mahdut: s›n›rlanm›fl.
mâni: engel; engel olan al›koyan.
meal: anlam, mana.
mesail-i mühimme: önemli so-
runlar, problemler.
muhasebe-i a’mal: yap›l›p edi-
lenlerin.
muhtaç: ihtiyac› olan, gereksinim
sahibi.
mukaddes: takdis edilmifl, müba-
rek.
müberra: temize ç›km›fl, aklan-
m›fl.
mücerret: soyut; saf, halis.
mümkin: var edilmifl olanlar.
münezzeh: bir fleye ihtiyac› bu-
lunmayan, tenzih edilmifl, uzak,
beri.
neflir: k›yamet günü bütün ölüle-
rin dirilmesi.
rububiyet: Cenab-› Allah’›n her
zaman, her yerde, her mahlûka
muhtaç oldu¤u fleyleri vermesi,
onlar› terbiye etmesi, besleyicili-
¤i, tedbirinde bulundurmas›.
sem’: iflitme, iflitifl, duyma.
s›r: giz; insan›n akl›n›n eriflemedi-
¤i ‹lâhî hikmet.
s›rr-› ehadiyet: Allah’›n her bir
varl›kta ayr› ayr› gözlenen, onlar-
da yans›yan birlik tecellisinin s›rr›,
gizi.
silsile-i eflya: obje zinciri, cans›z
varl›klar zinciri.
suret: biçim, tarz.
sür’at-i cereyan: ak›fl, oluflun h›z-
l›l›¤›, h›z›.
fluhut: görüfl, vâk›f olma, haberli
olma.
tabakat-› vücut: varl›k s›n›flar›.
tagayyür: de¤iflme, baflkalaflma;
bozulma.
ta¤yir: de¤ifltirme.
tahayyüz: yer tutma, yer alma.
tahrip: harap etme, y›kma, boz-
ma.
tamir: onarma, düzeltme.
tasarruf: güzel idare etme; kul-
lanma hakk›.
tebdil: dönüfltürme.
tebeddül: baflkalaflma, de¤iflme.
tecezzi: parçalara ayr›lma, bölün-
me.
temekkün: mekân tutma, yer
tutma, yerleflme.
tercüme: bir sözü bir dilden bafl-
ka bir dile çevirme; çeviri.
vesait: vas›talar, sebepler.
zahirî: görünen.

Arabiyyülibare: Arapça söz.
ayat: Kur’ân ayetleri.
basar: görme.
beyan: anlatma, aç›klama.
cilve: yans›ma.
dâmen-i izzet: Cenab-› Hak-
k›n Zat, isim, s›fat ve kudsî
hâlleri bak›m›ndan, her türlü
kusur ve noksandan uzak
olufl vasf› için yap›lan bir ben-

zetme, “yücelik, flereflilik ete-
¤i” anlam›nda.
emir: buyruk, buyrultu; olgu.
esbap: nedenler, sebepler.
gayet: son derece.
hâl: durum, vaziyet.
hâlî: bir fleyden uzak, müs-
tesna.
hassa: özellik.
haflir: bütün insanlar›n, k›ya-

metten sonra, tekrar diriltilip
mahflerde toplanmalar›.
hatime: son.
hususan: özellikle.
ifade: anlatma; ders verme.
ispat: do¤ruyu delillerle gös-
terme.
kesif: yo¤un.
kesir: bol; çok.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤›

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. • Dünya hayat› ise aldat›c› bir menfaatten baflka
bir fley de¤ildir. (Âl-i ‹mran Suresi: 185.)
2. As›l hayata mazhar olan ise ahiret yurdudur. (Ankebut Suresi: 64.)



kudretiyle bulundu¤unu, hiçbir tahayyüz ve te-
mekküne muhtaç olmad›¤›n› ve uzakl›k ve güçlük
ve tabakat-› vücudun perdeleri Onun kurbiyetine
ve tasarrufuna ve fluhuduna mâni olmad›¤›n› ve
maddîlerin, mümkinlerin, kesiflerin, kesirlerin,
mahdutlar›n hassalar› Onun dâmen-i izzetine ya-
naflamad›¤›n›; ve tagayyür ve tebeddül ve tahay-
yüz ve tecezzi gibi emirlerden mücerret, münez-
zeh, müberra ve mukaddes oldu¤unu gayet güzel
bir surette ispat eder. Bu ‹kinci Mevk›f›n hatime-
sinde s›rr-› ehadiyete dair Arabiyyülibare gayet
mühim bir parça tercümesiyle beraber gayet par-
lak bir surette çok mesail-i mühimmeyi ifade
eder. Hususan insan›n muhasebe-i a’mali için ha-
flir ve neflri yapmak, koca kâinat› ta¤yir ve tebdil
ve tahrip ve tamir etmek s›rr›n› beyan eder.
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yüzer ayat›n mühim bir hakikatini gayet mühim
bir muvazene ile beyan eder. Ehl-i dalâlet hakk›n-
da hayat-› dünyeviye ne kadar müthifl neticeler
getirdi¤ini ve ehl-i hidayet hakk›nda ne kadar gü-
zel neticeler ve gayeler verdi¤ini gösterir. Husu-
san muhabbet hakk›ndaki semerat-› dünyeviye ve
uhreviye, ehl-i dalâlet için ne kadar elîm, ehl-i hi-
dayet için ne kadar hofl oldu¤unu gösterir.

âlem: dünya.
Anglikan Kilisesi: ‹ngilizlerin res-
mî kilisesi.
beyan: anlatma, aç›klama.
cevap: soruya verilen karfl›l›k.
divan: Klasik Türk Edebiyat› flair-
lerinin fliirlerinin topland›¤› kitap.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; azg›n
ve sapk›n kimseler.
ehl-i hidayet: hidayette ve do¤ru
yolda olanlar.
elîm: ac› verici, ac›kl›.
gaye: netice.
gayet: son derece.
hakikat: gerçek.
hayat-› dünyeviye: dünyaya ait
olan hayat.
hususan: özellikle.
inbisat: yay›lma, aç›lma.
lâkin: ama, fakat.
lây›k: uygun.
maatteessüf: üzülerek; üzüntüy-
le ifade etmek gerekir ki.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ha-
kikati, iç yüzü.
mahsus: özel, ayr›lm›fl olan.
muhabbet: sevgi.
muhtasar: k›salt›lm›fl, özet.
mukabil: karfl›l›k olarak.
muvazene: karfl›laflt›rma, muka-
yese.
mücmel: öz, özet.
müdakkik: dikkatli.
mühim: önemli.
müsta’cel: acele ettiren, s›k›flt›-
ran.
müthifl: dehfletli, korkunç.
nefis: kendisi.
netice: sonuç.
sair: di¤er.
sema-i hakikat: gerçek semas›,
gerçe¤in yüceli¤i.
semerat-› dünyeviye ve uhrevi-
ye: dünya ve ahiret yönelik so-
nuçlar.
flems: günefl.
tazammun: ihtiva etme.
tefsir: aç›klama.

imanî: imana ait olan, imanla ilgi-
li.
mesnevî: Mesnevî fleklinde yaz›l-
m›fl eser.
n›sf-› ahir: son yar›.
flakirt: talebe, ö¤renci.
vaz›h: aç›k.

1. Onlara gerek içinde yaflad›klar› âlemin her taraf›nda, gerekse kendi nefislerinde ayetlerimi-
zi gösterece¤iz-tâ ki Kur’ân’›n hak oldu¤u onlara iyice aç›klanm›fl olsun. Rabbinin her fleye fla-
hit olmas› yetmez mi? (Fuss›let Suresi: 53.)
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(1926-1933)

1926 Birinci Söz Türkçe
1926 ‹kinci Söz Türkçe
1926 Üçüncü Söz Türkçe
1926 Dördüncü Söz Türkçe
1926 Beflinci Söz Türkçe
1926 Alt›nc› Söz Türkçe
1926 Yedinci Söz Türkçe
1926 Sekizinci Söz Türkçe
1926 Dokuzuncu Söz Türkçe
1926 Onuncu Söz Türkçe

On Birinci Söz Türkçe
On ‹kinci Söz Türkçe
On Üçüncü Söz Türkçe
On Dördüncü Söz Türkçe

1933 On Dördüncü Sözün Zeyli Türkçe
On Beflinci Söz Türkçe
On Alt›nc› Söz Türkçe
On Yedinci Söz Türkçe

1927 On Sekizinci Söz Türkçe
On Dokuzuncu Söz Türkçe

1926 Yirminci Söz Türkçe
1926 Yirmi Birinci Söz Türkçe
1926 Yirmi ‹kinci Söz Türkçe
1929 Yirmi Üçüncü Söz Türkçe

Yirmi Dördüncü Söz Türkçe
1927 Yirmi Beflinci Söz Türkçe

Yirmi Alt›nc› Söz Türkçe
1929 Yirmi Yedinci Söz ve Zeyli Türkçe

Yirmi Sekizinci Söz Türkçe
1928-30 Yirmi Dokuzuncu Söz Türkçe
1928-30 Otuzuncu Söz Türkçe
1928-30 Otuz Birinci Söz Türkçe
1928-30 Otuz ‹kinci Söz Türkçe
1928-30 Otuz Üçüncü Söz Türkçe
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ABDÜLAZ‹Z ÇAV‹fi: 1876 y›l›nda ‹skenderiye’de do¤an Abdülaziz Çavifl 1929 y›l›nda Kahi-
re’de vefat etti. Kendisi aslen Tunusludur. M›s›r’da Camiü’l-Ezher’de okudu. M›s›r devleti tara-
f›ndan tahsil için ‹ngiltere’ye Oxford Üniversitesine gönderildi. Orada Arap dili alan›nda ö¤re-
tim üyeli¤i yapt›. Daha sonra M›s›r’a döndü ve Maarif Vekâletinde sekiz y›l müfettifllik yapt›.
‹ngilizlerin sömürgecili¤ine karfl› mücadele etti. 1907 y›l›nda memurluktan ayr›ld› ve siyasî
mücadeleye bafllad›. Dört y›l el-Liva gazetesinde baflyazarl›k yapt›.  M›s›r’da iki y›l hapis yatt›.
fiiddetli bask›lar sonucu M›s›r’dan ayr›larak 1912 y›l›nda ‹stanbul’a geldi. ‹stanbul’da el-Hidaye
dergisini ç›kard›. Arapça yay›n yapan el-Hilâlü’l-Osmanî isimli bir gazete ç›kard›. Darü’l-Hikme-
ti’l-‹slâmiye’de çal›flt›. Bu s›rada Bediüzzaman’› tan›d›. Daha sonra tekrar M›s›r’a döndü bura-
da Üstatla ilgili “Fatinülas›r” bafll›kl› bir makale yazd›. ‹ngiliz Anglikan Kilisesinin sordu¤u soru-
lara cevap verdi. Bunlar daha sonra Anglikan Kilisesine cevap ismiyle yay›nlad›.

ABDÜLKAD‹R-‹ GEYLÂNÎ (GAVS-I AZAM): Abdülkadir-i Geylânî. (ö. 561/1165-66) Kadiriye
tarikatinin kurucusu. 470’te (1077) Gilân eyalet merkezine ba¤l› Neyf köyünde do¤an Geylâ-
nî’nin babas›, Ebu Salih Mûsa’n›n dindar bir kimse oldu¤u bilinmekle birlikte, devrin tan›nm›fl
sûfîlerinden Ebu Abdullah Savmai’nin k›z› olan annesi Ümmü’l-Hay›r Emetü’l-Cebbar Fat›-
ma’n›n da kad›n velîlerden oldu¤u kabul edilir. Küçük yaflta annesini kaybeden Abdülkadir,
dedesi Savmai’nin himayesinde büyür ve tahsiline devrin ilim ve kültür merkezi olan Ba¤-
dat’ta devam eder. Orada, Ebu Galip bin Bak›llânî, Cafer es-Serrac, Ebu Talip bin Yusuf gibi
âlimlerden hadis; Ebu Said Muharrimî, Ebu Hattab gibi hukukçulardan f›k›h; Zekeriya-i Tebrizî
gibi dilcilerden de dil ve edebiyat ö¤renimi görür. K›sa zamanda usul ve füru ve mezhepler
konusunda genifl bilgi sahibi olur ve Ebu’l-Hay›r Muhammed bin Müslim Debbas vas›tas›yla
tasavvufa intisap eder. Ba¤dat’a gitti¤i zaman mensup oldu¤u fiafiî mezhebini b›rakarak mi-
zac›na daha uygun gelen Hanbelî mezhebine giren Abdülkadir-i Geylânî, hayat›n›n sonuna ka-
dar her iki mezhebe göre fetva vermifl, ancak yaflad›¤› dönemde Hanbelîlerin imam› olmufl
ve bundan dolay› kendisine “Muhyiddin” (dini ihya eden) ünvan› verilmifltir.

ABDÜLKAH‹R-‹ CÜRCANÎ: (ö.471/1078-79) Arap dil bilgini ve edebiyat nazariyatç›s›. Orta-
ça¤›n önemli kültür merkezlerinden biri olan Cürcan’da do¤an Cürcanî, Arap dil bilgisini, mefl-
hur âlim Ebu Ali Farisî’nin ye¤eni ve talebesi Ebü’l-Hüseyin Muhammed bin Hasanü’l-Farisî’den
okudu. Dilin bütün inceliklerine vâk›f olan Cürcanî, dili özellikle nahvi bir “Arap mant›¤›” nite-
li¤inde ele almas› sebebiyle flöhret buldu. Bu özelli¤iyle “‹mamü’n-nühat” (büyük dil bilgini)
diye tan›n›r ve “Belâgat fieyhi” ünvan›yla an›l›r. Cürcanî’nin belâgat konusundaki görüflleri,
Kur’ân’›n i’caz› etraf›nda gelifltirilen tart›flmalara dayan›r. O, kelâm ilminin önemli konular›n-
dan biri olan nübüvvet 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; Avami-
lü’l-Mi’e; Kitabül-Müktesid fi fierhi’l-‹zah; Tetimme fi’n-Nahv; Kitab-› Tasrif.

ÂDEM (A.S.): Cenab-› Allah’›n yaratt›¤› ilk insan ve insanl›¤›n atas›d›r. Allah, Hz. Adem (a.s.)
ve efli Hz. Havva’y› ilk önce Cennete koymufltur. Fakat, daha sonra onun ve neslinin f›tratlar›-
na yerlefltirilmifl olan bütün istidat ve kabiliyetlerinin  aç›¤a ç›kabilmesi, Esma-i Hüsna’s›n›n ta-
mam›n› gösteren parlak birer ayna olabilmelerini temin etmek için vazifelendirerek imtihan
dünyas›na indirmifltir. Hz. Âdem (a.s.) ilk peygamber olarak görevlendirilmifl ve kendisine on
sahifeden oluflan kitapç›k verilmifltir. Allah’›n seçkin k›ld›¤› kifliler aras›nda say›lm›fl oldu¤undan
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“safiyyullah” ve insanl›¤›n ilk atas› olmas› sebebiyle de “ebü’l-befler” ünvan›yla an›lmaktad›r. ‹lk
insan ve ilk peygamber Hz. Adem (a.s.) bin y›l gibi uzun bir süre yaflam›flt›r.

AHMED-‹ CEZERÎ: Ahmed-i Cezerî 1570 senesinde Cizre’de dünyaya geldi. Yaflad›¤› devrin
meflhur âlimlerinden Molla Taha’dan ders ald›. ‹cazet ald›ktan sonra Hasankeyf’e geldi. Bura-
da ö¤rencilerine ders verdi. Daha sonra Cizre’de K›z›l Medrese ismiyle meflhur olan medrese-
de ders verdi. Burada vefat etti, kabri medresenin bahçesindedir. Ahmed-i Cezerî’nin kaside
ve gazel fleklinde pekçok fliiri vard›r.  Hulûsî Yahyagil, Üstad›n Ahmed-i Cezerî hakk›nda flöy-
le dedi¤ini söyler: “Mevlâna Celâleddin-i Rumî, Molla Ahmed-i Cezerî ve Mevlâna Cami, her
üçünün de makam› birdir. Bunlar üçü de manen bir seviyededir.”

AL‹ (R.A.): Hz. Ali (r.a.). Hz. Peygamberin damad›, Hulefa-i Raflidîn’in dördüncüsüdür. Hicret-
ten yaklafl›k yirmi iki y›l önce (m. 600) do¤du¤u rivayet edilen Hz. Ali’nin babas› Hz. Peygam-
berin amcas› Ebu Talib, annesi de Fat›ma bint Esed b. Haflim’dir. Hz. Muhammed’in peygam-
berli¤ine ilk iman eden çocuk olan Hz. Ali, Hicret s›ras›nda Mekke’de kalm›fl, geceyi Hz. Pey-
gamberin yata¤›nda geçirerek onun evde oldu¤u kanaatini uyand›rm›flt›r. Hicretin ikinci y›l›n-
da Hz. Peygamberin (a.s.m.) k›z› Fat›ma ile evlenen Hz. Ali’nin bu evlilikten Hasan, Hüseyin ile
Zeynep ve Ümmü Gülsüm adl› çocuklar› olmufltur. (Muhsin adl› çocuklar› ise henüz bebekken
ölmüfltür.) Esedullah (Allah’›n aslan›) ünvan›yla an›lm›flt›r. Hz. Peygambere kâtiplik de yapan
Hz. Ali, Hudeybiye Anlaflmas›n› yazm›flt›r. Mekke’nin fethinden sonra Kâbe’deki putlar› imha
etme görevi ona verilmifltir. ‹lk üç halife döneminde de idarî görevlerde bulunan Hz. Ali, Hz.
Osman’›n flehit edilmesiyle birlikte seçimle halife olmufltur. Hz. Ali’nin hilâfeti döneminde ‹s-
lâm tarihinin en üzücü olaylar›ndan Cemel Vakas› (Hz. Aifle önderli¤indeki ordu ile yap›lan sa-
vafl) ile Hz. Muaviye ile yap›lan S›ffin savafllar› meydana geldi. Hicrî 19 veya 21 Ramazan’›nda
(26 veya 28 Ocak 661’de) Kûfe’de, Haricî Abdurrahman b. Mülcem taraf›ndan zehirli bir han-
çerle flehit edildi. Hz. Ali Kufe’ye (Necef) defnedilmifltir. Hz. Ali’nin, kendisine Hz. Peygamber
(a.s.m.) taraf›ndan verilen “Ebu Turab” lakab›ndan baflka “el-Murtaza” ve “Esedullâhi’l-Gâlib” gi-
bi lakaplar› da vard›r. Çocuklu¤unda puta tapmad›¤› için daha sonralar› “Kerremallahu Vec-
heh” dua cümlesiyle de an›lm›flt›r.

AR‹STO (M.Ö. 384-322): Müslüman filozoflar üzerinde önemli etkileri olan ‹lk Ça¤ Yunan
filozofudur. Trakya’daki Stageira’da do¤du. 367 y›l›nda Atina’ya tahsile giderek Eflâtun’un aka-
demisine girdi. Önceleri Eflâtun’un baflar›l› bir talebesi olan Aristo, daha sonra onun felsefî sis-
temini elefltiren baflar›l› bir rakibi oldu. 347’de hocas›n›n ölümü üzerine Assos’a giderek bu-
radaki akademide ders verirken siyaset ve ahlâk alan›ndaki düflüncelerini kaleme ald›. 8 y›l
Makedonya kral› Filip’in o¤lu ‹skender’i e¤iten Aristo, bununla “cihan imparatorunu yetifltiren
üstat” ünvan›n› ald›. Babas›n›n ölümünden sonra tahta ç›kan Kral ‹skender, 335’de Asya sefe-
rine ç›k›nca Aristo Atina’ya gidip kendi okulunu kurdu. (Lykeion-Lise) Burada ders verdi. 12 y›l
süren bu dönemde felsefî düflüncelerini temellendirerek ça¤›n›n bütün ilimlerini sistematize
etti ve yüze yak›n sistematik ve didaktik eser meydana getirdi. Aristo’nun mant›k, fizik, me-
tafizik ve ahlâk alanlar›nda olmak üzere dört yüze yak›n eseri vard›r.

AZRA‹L (A.S.): Dört büyük melekten biri olup Cenab-› Hak taraf›ndan insanlar›n ruhlar›n›
almakla görevlendirilmifltir. Ölüm mele¤i de denilmektidir.

— B —

BAYEZIT-I B‹STAMÎ: (ö.264 /875) ‹lk büyük mutasavv›flardand›r. “Silsile-i Âliyye” denilen
büyük âlim ve velîlerin beflincisidir. “Sultanü’l-Arifin” lakab›yla meflhurdur. Künyesi Ebu Ye-
zid’dir. As›l ismi Tayfur bin ‹sa’d›r. Hicrî 160 veya 188 tarihinde ‹ran’da Hazar Denizi kenar›nda
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Bistam’da vefat etti. Bayezid tasavvuf tarihinde sekr, fenâ, melâmet, tevhit, marifet, muhab-
bet, miraç ve isar gibi konulardaki sözleri ve sathiyeleriyle tan›n›r.

BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎ: Yüzy›l›m›z›n yetifltirdi¤i önde gelen ‹slâm mütefekkirlerinden
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 kavuflmufltur. 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; ilim-
deki üstünlü¤ünü, devrinin ulemas›yla çeflitli zeminlerde yapt›¤› münazaralarda fiilen ispatla-
m›flt›r. Bu meziyetleriyle 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 ka-
zand›¤› ihtisas›, çeflitli fenlerde yapt›¤› tetkiklerle tamamlam›fl; bu arada devrinin gazetelerini
takip ederek ülkedeki ve dünyadaki geliflmelerle ilgilenmifltir. Di¤er taraftan, do¤up büyüdü-
¤ü fiark topraklar›n›n s›k›nt› ve problemlerini bizzat yaflayarak gören Said Nursî, en zarurî ih-
tiyac›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 ‹stan-
bul’a gelmifltir. ‹stanbul’da da ilim dünyas›na kendisini k›sa sürede kabul ettiren Bediüzza-
man, çeflitli gazetelerde yazd›¤› makalelerle, o günlerde Osmanl›y› ve ‹stanbul’u çalkalayan
hürriyet ve meflrutiyet tart›flmalar›na kat›lm›fl; meflrutiyete ‹slâm nam›na sahip ç›km›flt›r. Es-
ki Said döneminde (1876-1926) daha çok siyasal ve sosyal konular üzerinde yo¤unlafl›r. Siya-
sal ve sosyal faaliyetlerde bulunan birçok cemiyet ve derneklerle iliflki içerisinde olur. Bu dö-
nemde Nutuk, ‹ki Mekteb-i Musibetin fiehadetnamesi yahut Divan-› Harbi Örfî, Muhakemat,
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 Said’den Yeni Said’e geçifl süre-
cinde 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 y›l›na kadar devam eder. Bu dönemde Üs-
tat Bediüzzaman daha çok ruhî ve kalbî tefekkürü ve bunun neticesi olan manevî irflat mis-
yonunu 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›, Barla Lâhikas›, Emirda¤ Lâhikas› da bu dönemde teflekkül eder. 

BELKIS: Sebe Melikesi; Hz. Süleyman devrinde yaflam›fl ve ona tâbi olmufltur. Belk›s’la ilgili
k›ssa Kur’ân’da Neml Suresi, 20-44. ayetlerinde anlat›lmaktad›r.

— C —

CEBRA‹L (C‹BR‹L) (A.S.): Dört büyük melekten, Cibril, Cibril-i Emin, Ruhü’l-Emin, Ruhü’l-Ku-
düs isimleriyle de bilinen vahiy mele¤i. Allah taraf›ndan peygamberlere vahiy götürmekle va-
zifeli melek.

CELÂLETT‹N-‹ SÜYUTÎ: (h. 849/911-m. 1445/1505) Arap dilinde en fazla eser veren müellif-
lerinden biridir. Süyutî, h. 849’da (1445) M›s›r’›n Suyut flehrinde do¤mufltur. As›l ad› Abdurrah-
man bin Ebu Bekir Muhammed’dir. Babas› Kemaleddin Ebu Bekir, fiafii fakihlerindendir. Baba-
s›ndan ve devrin çeflitli âlimlerinden ilimler tahsil eden Süyutî’nin hocalar› aras›nda Askalanî,
Cilânî, Kudsî gibi flahsiyetler vard›r. Henüz 17 yafl›nda iken ilk eserini yazan Süyutî, baflta tef-
sir, hadis ve f›k›h olmak üzere, nahiv, maani, bedi’, beyan gibi ilimlere de vak›ft›r. Hadisteki
derin ilmi sebebiyle fieyhü’l-Hadis ismiyle de bilinir. Süyutî Hicrî 911’de (1505) de vefat etti.
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Eserleri: Camiü’s-Sa¤ir; Celâleyn Tefsiri; Tarihü’l-Hulefa; Tercümanü’l-Kur’ân fi’l-Tefsiri’l-Müs-
ned; Kitabü’d-Durr; Mufhamatü’l-Akran; Mecmuu’l-Behraya; Behçetü’l-Marziya.

— 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, Ra-
mazan 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 ibarettir. 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 saltanat› flahs›nda birlefltiren ilk
peygamber olmufltur. Hz. Davud (a.s.) zaman›nda ‹srailo¤ullar›n›n hükümranl›¤› F›rat Nehrin-
den K›z›ldeniz k›y›lar›na kadar yay›lm›flt›r. Devleti yönetirken adaleti öncelikle kendisi icra et-
mifltir ve davalara bizzat bakarak neticelendirmifltir. Hz. Davud (a.s.) Hz. Süleyman’›n (a.s.) ba-
bas›d›r. Hz. Davud’a (a.s.) mu’cize olarak eliyle demiri hamur gibi yumuflat›p flekillendirmek
özelli¤i verilmifltir. Bununla birlikte Hz. Davud, (a.s.) kendisine ihsan edilen güzel ve etkili se-
siyle de bilinmektedir. O, Zebur-› fierif’i okurken bütün mahlûkat›n onunla birlikte Cenab-›
Hakk› tesbihe bafllayacak derecede kendinden geçti¤i rivayetler aras›ndad›r. Hz. Davud’un
(a.s.) m.ö.1010 tarihinde vefat etti¤i nakledilir. Kendisinden sonra maddî ve manevî saltanat›-
n›, o¤lu olan Hz. Süleyman (a.s.) devam ettirmifltir.

DESCARTES: Orta Ça¤ düflünürlerinden modern ça¤ düflüncesinin kavflak noktas›nda olan
dönemin özelliklerini yans›tan Frans›z filozof ve matematikçisidir. Metafizik bak›m›ndan idea-
listtir, metodik bir flüpheden yola ç›kar. Bu metot, yan›lg› ve ön yarg›lar› önlemek, eleme yo-
luyla flüphe edilemez bir gerçe¤e ulaflmak için, her fleyden flüphe etmeye dayan›r. Descartes,
filozof oldu¤u kadar, analitik geometriyi icat eden, cebir iflaretlerini basitlefltiren, fizyolojik psi-
kolojinin öncülü¤ünü yapan bir bilgin olarak da önemli bir flahsiyettir.

DIHYE: Ad›, D›hye bin Halife bin Ferve el-Kelbî’dir. Kuzey Arabistan’da Kelb Kabilesine men-
suptur. Genç yaflta Müslüman olarak Sahabe olmufltur. Uhud Gazvesinden itibaren önemli sa-
vafllarda bulunmufltur. Hz. Peygamberin Bizans ‹mparatoru Heraklius’a yazd›¤› ‹slâma davet
mektubunu götürmüfltür. D›hye, Ashab›n en yak›fl›kl›lar›ndan olup, iri cüsseli ve beyaz tenli
idi. Cebrail’in D›hye suretine girerek Hz. Peygambere vahiy getirdi¤i kaynaklar›n ittifakla bil-
dirdi¤i bilgiler aras›ndad›r. D›hye’nin (r.a.) rivayet etti¤i hadis say›s› befl civar›ndad›r. Hicrî 50
y›l›nda Suriye’de vefat etti¤i rivayet edilir.

— E —

EBU BEK‹R (R.A.) (SIDDIK-I EKBER): ilk Müslümanlardan olup, Hulefa-i Raflidin’in birincisi-
dir. Ad›, Ebu Bekr Abdullah bin Ebi Kuhafe Osman b. amir el-Kureyfli et-Teymi’dir. Fil Vak’as›n-
dan üç y›l kadar sonra Mekke’de do¤du. Annesi Ümmü’l-Hayr Selma bint Sahr, Mekke döne-
minde; babas› Ebu Kuhafe, Mekke fethinden hemen sonra Müslüman olmufltur. Cahiliye dö-
neminde Abdü’l-Ka’be olan ad›n›n Müslüman olduktan sonra Hz. Peygamber taraf›ndan Ab-
dullah olarak de¤ifltirildi¤i rivayet edilir. Birçok lakab› vard›r, ancak onun en meflhur lakab›
S›dd›k’t›r. Bu lakap kendisine Miraç olay›n› hiç tereddüt etmeden kabul etti¤i için bizzat Re-
sul-i Ekrem taraf›ndan verilmifl ve onunla flöhret bulmufltur. Mekke’de ilk dönemde onun va-
s›tas›yla birçok kimse Müslüman olmufltur. Ticaretle u¤raflan Ebu Bekir Mekke döneminde
Kureyflli müflriklerin iflkencelerine maruz kalan birçok Müslüman› büyük bedeller ödeyerek
hürriyetine kavuflturmufltur. Hicret’te Hz. Peygambere arkadafll›k etmifl, birlikte Medine’ye
Hicret etmifllerdir. Hz. Peygamberin kumandanl›¤›n› yapt›¤› bütün savafllara kat›lm›fl, Hudey-
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biye ve Veda Hacc›nda bulunmufltur. Resulullah›n vefat›ndan sonra Müslümanlarca halifeli¤e
seçilerek ‹slâm tarihinin ilk halifesi olmufltur. ‹ki y›l kadar bu makamda Müslümanlar›n bafl›n-
da kalm›fl ve Hicrî 13 y›l›nda Medine’de vefat etmifltir. Hz. Ebu Bekir, Hz. Resul-i Ekrem’in ya-
n›na defnedilmifltir.

EBU CEH‹L: “Cehalet babas›” demek olan bu kelime, Hazret-i Resul-i Ekrem (a.s.m.) zama-
n›nda, mu’cizeleri ve çok delilleri ve Peygamber Aleyhissalatü Vesselâm› gördü¤ü halde iman
etmeyen din düflman› puta tapan gururlu bir müflrikin lakab›d›r. Bedir Gazas›nda öldürüldü.

EBU TAL‹P: Hz. Peygamberin amcas›d›r. Ad›, Ebu Talip Abdülmenaf b. Abdulmuttalip b. Ha-
flim el-Kureyflî el-Haflimî’dir. 535 y›l›nda Mekke’de do¤du. Hz. Peygamberin babas› Abdullah
ve amcas› Zübeyr’in öz kardeflidir. Babas› Abdulmuttalip ölümünden önce, sekiz yafl›nda olan
Muhammed’in bak›m›n› ve himayesini kendisine vasiyet etmiflti. Haflimo¤ullar›n›n reisi olan
Ebu Talip, Hz. Ali’nin de (r.a.) babas›d›r. Müslüman olmayan, fakat Resulullah› ölünceye kadar
himayesinde bulunduran ve her zaman onun yan›nda bulunan Ebu Talib 619 y›l›nda Mek-
ke’de vefat etmifltir.

EBU’L-ALÂ-‹ MAARRÎ: Meflhur Arap filozofu ve flairidir. Kör olmas›na ra¤men fevkalâde
haf›zas›yla tan›nm›fl, ümitsizlik ve kötümserlikle ilgili kasideleriyle meflhur olmufltur. Lügat,
edebiyat, gramer, f›k›h ve tarih tahsili ald›. Müslüman olmad›¤› hâlde, ‹slâm toplumu içinde
yaflam›fl ve hürriyet içinde kitaplar›n› yazm›flt›r. (m. 973-1057)

EFLÂTUN (ÖL. M.Ö. 347): ‹slâm felsefesi üzerinde önemli etkileri olan ‹lk Ça¤ Yunan filo-
zoflar›ndan biridir. Kendisine 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 Felâtun veya daha yayg›n
olan Eflâtun fleklini alm›flt›r. Hocas› Sokrat’›n demokrasi ad›na idam edilmesinin ›zt›rab›n› ya-
flayan Eflâtun’un felsefesini, bu sebeple sosyal düzen ve insan›n saadeti meseleleri teflkil
eder. Eflâtun’un en önemli hocas› Sokrat olmakla beraber, Kritilos, Timaios, Arkitas, flair Ho-
meros ve Hesiodos gibi flahsiyetler onun fikir ve ilham kaynaklar›ndan baz›lar›d›r. Tarihe “Aka-
demi” olarak geçen okulun da kurucusu olan Eflâtun’un en ünlü talebesi Aristo’dur. Eflâtun
m.ö. 347 y›l›nda, seksen yafllar›nda iken ölmüfl ve Akademi’nin bahçesine defnedilmifltir. Eser-
leri: Devlet, Devlet Adam› ve Kanunlar.

Efi’ARÎ (EBU’L-HASAN, 873-936): Efl’ariye diye bilinen kelâm mezhebinin kurucusudur.
Ehl-i sünnet akidesinin geliflip yay›lmas›na olan önemli katk›lar›ndan dolay› “Nasirüddin” lâ-
kab›yla da an›l›r. Ehl-i sünnet itikad›n› ayetlere ve hadislere göre izah ve flerh ederek tespit
etmifltir. Ehl-i sünnet mezhebi itikad›na tercümanl›k ederek ‹slâmiyete büyük hizmeti dokun-
mufltur. ‹tikada dair meydana koydu¤u hakikatleri kabul edenlere Efl’arî; mezhebine ise Efl’ari-
ye denilmektedir.

— F —

FARABÎ (870-950): ‹slâm felsefesini metot, terminoloji ve problemleri aç›s›ndan temellen-
diren, ses olay›n› ilk defa fizikî yönden aç›klayan ünlü Türk filozofudur. Felsefedeki flöhreti Aris-
to’ya yak›n olan Farabî’nin as›l ad› Ebu Nasr Muhammed b. Muhammed bin Tarhan bin Uz-
lu¤’dur. Türkistan’›n Farab flehrinde dünyaya gelen Farabî ilk ö¤renimini burada yapt›ktan son-
ra ‹ran’da Farsça, Ba¤dat’ta Arapça ö¤rendi. Latin ve Yunan dillerini kavrad›. Uzun zaman Ba¤-
dat’ta kalan ve burada felsefe, mant›k, t›p hakk›nda eserler yazan Farabî, daha sonra M›s›r ve
Halep’e gitti. 950’de D›maflk’ta vefat eden Farabî, Aristo’dan sonra “muallim-i sani” ad›yla
an›lm›flt›r. ‹limleri dil, mant›k, matematik, fizik-metafizik ve medenî ilimler fleklinde tasnif eden
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Farabî 100’den fazla eser b›rakm›flt›r. Eserlerinden baz›lar›: el-Medinetü’l-Faz›la, es-Siyasetü’l-
Medeniye, ‹hsâü’l-Ulûm, v.d.

FATIMA (R.A.): Bi’setten yaklafl›k bir y›l önce 609 y›l›nda Mekke’de do¤du. Hz. Peygambe-
rin soyunu devam ettiren k›z›, Hz. Ali’nin (r.a.) de han›m›d›r. Hz. Peygamberin en küçük k›z›
olan Hz. Fat›ma’n›n, Hz. Ali’den üçü erkek ikisi k›z olmak üzere befl çocu¤u olmufltur. Resulul-
lah›n ölümünden befl buçuk ay sonra 632’de Medine’de vefat etti ve Cennetü’l-Bâkiye defne-
dildi. Hz. Fat›ma’dan 18 hadis rivayet edilmifl olup hepsi Kütüb-i sittede yer almaktad›r.

F‹RAVUN: Eski M›s›r’da krallara verilen ünvand›r. Fakat bu unvan ‹slâmî kaynaklarda Hz.
Mûsa ile mücadele eden M›s›r kral› için kullan›lmaktad›r. 

Eski M›s›r’da mülkü ve yönetimi elinde bulunduran firavunlar ayn› zamanda ilâhlar›n yer-
yüzündeki temsilcileri say›l›yor ve ibadetler onlar ad›na yap›l›yordu. Hazret-i Mûsa ile müca-
dele eden Firavun da ayn› flekilde ilâhl›k iddia eden, zalim, kibirli, ve inatç› bir kifliydi. Kendi
halk›n› eziyor özellikle ‹srailo¤ullar›na büyük zulümler yap›yordu. Cenab-› Hak ilâhl›k davas›n-
dan ve yapt›¤› zulümlerden vazgeçmesi ve ‹srailo¤ullar›n› serbest b›rakmas› için ona Hz. Mû-
sa’y› ve kardefli Hz. Harun’u gönderdi. Kendisinden istenilenleri kabul etmeyen Firavun, ken-
di zulmünden kurtulmak için M›s›r’dan ç›kan Hz. Mûsa ve ‹srailo¤ullar›n› kovalarken ordusu
ve taraftarlar›yla birlikte K›z›ldeniz’de bo¤uldu.

— H —

HARUN (A.S.): Hz. Mûsa’n›n (a.s.) büyük kardeflidir ve onun yard›mc›s› olarak ‹srailo¤ulla-
r›na peygamber gönderilmifltir. Kur’ân-› Kerîm’de yirmi yerde ad› geçer ve genellikle ad› Hz.
Mûsa (a.s.) ile beraber zikredilir. ‹srailo¤ullar›n›n nankörlükleri üzerine Cenab-› Hakk›n onlar›
Tih Çölünde kalmaya mahkûm etti¤i k›rk senenin sonlar›na do¤ru, Hz. Mûsa’dan (a.s.) bir kaç
sene evvel vefat etmifltir. Tur-i Sina civar›nda Murran Da¤›nda bir ma¤araya defnolunmufltur.
Bugün mezar›n›n yeri belli ve meflhurdur.

HASAN (R.A.): Hz. Peygamberin torunu, Hz. Fat›ma ile Hz. Ali’nin büyük o¤ludur. Hicri 3. y›l-
da Medine’de dünyada geldi. ‹smini bizzat Hz. Peygamber vermifltir ve kula¤›na ezan oku-
mufltur. Hz. Hasan babas›n›n hilâfetinde yan›nda bulunmufl, babas› flehit edilince Küfelilerin
biat›yla halife seçilmifltir. Resul-i Ekrem’in torunu Hz. Hasan, Muaviye’nin davas›nda ›srarl›
davranmas› karfl›s›nda Müslüman kan›n›n dökülmesini istemeyerek hilâfetten feragat etmifl-
tir. Resullullah, o ve kardefli için “Cennetin Efendileri” diye haber vermifltir. Hz. Hasan’›n soyun-
dan gelenlere “fierif” unvan› verilmifltir. Hicrî 49/669’da Medine’de vefat eden Hz. Hasan Hz.
Peygamberden 13 hadis rivayet etmifltir. Hz. Hasan kardefli Hz. Hüseyin’le birlikte Hz. Peygam-
berin neslini günümüze kadar devam ettiren iki kifliden biridir.

HOCA NASREDD‹N: Türkler aras›nda söylenen nükteli ve lâtifeli f›kralar›n kahraman›, efsa-
ne 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.

HIZIR: Hz. H›z›r, Hz. Mûsa  döneminde yaflayan, Kur’ân-› Kerim’in Kehf Suresinde bahsi edi-
len, kendisine ‹lâhî bilgi ve hikmet ö¤retilen kiflidir. Peygamber olup olmad›¤› konusunda de-
¤iflik görüfller bulunmas›na ra¤men velâyeti konusunda ittifak edilmektedir. Otsuz ve çorak
bir mekâna oturdu¤unda ans›z›n o otsuz yerin yeflillenmesi sebebiyle, yeflillik manas›na ge-
len H›z›r nam›yla yad edilmifltir. Hz. H›z›r’›n halen hayatta oldu¤unu ve hayat›n befl tabakas›n-
dan ikincisinde yaflad›¤›n› Bediüzzaman Hazretleri Mektubat adl› eserinde ifade etmektedir.
Bu hayat tabakas›n›n kendine özel flartlar›, bizim yaflad›¤›m›z hayattan çok daha farkl›d›r. Me-
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selâ, mecbur kalmadan istedikleri zaman yemek içmek, bir vakitte birçok yerlerde buluna-
bilmek gibi bir derece serbest hayat mertebesidir. Hz. H›z›r, baflta Buharî ve Müslim olmak
üzere pek çok hadis kitaplar›nda çeflitli bölümlerde geçmektedir.

HÜSEY‹N (R.A.): Hz. Hüseyin b. Ali, Hz. Peygamberin (a.s.m.) torunu, Hz. Fat›ma ile Hz.
Ali’nin küçük o¤ludur. Hicretin 4. y›l›nda Medine’de do¤du. Ad›n› Hz. Peygamber kula¤›na ezan
okuyarak, Araplarca pek bilinmeyen Hüseyin olarak koydu. Sekiz adet hadis rivayet eden Hz.
Hüseyin, a¤abeyi Hasan gibi ilk iki halife döneminde cereyan eden önemli olaylarda fiilen yer
almad›. Hz. Osman’›n evinin isyankârlar taraf›ndan kuflat›lmas› üzerine a¤abeyi ile birlikte ha-
lifeyi korumak ve evine su tafl›mak üzere babalar› Hz. Ali taraf›ndan görevlendirildi. Babas› ha-
life seçilince onun bütün seferlerine kat›ld›. Babas›ndan sonra a¤abeyine biat etti. Hz. Hasan,
Hz. Muaviye ile anlaflt›¤›nda Medine’ye geldi. Hz. Hüseyin, Muaviye’den sonra o¤lu Yezit’e bi-
at etmeyip Mekke’ye gitti. Kûfelilerin ›srarl› davetleri üzerine Kûfe’ye hareket etmek üzere
Mekke’den ayr›ld› (680). Kerbelâ’ya geldi¤inde Yezit’in ordular› taraf›ndan feci bir flekilde fle-
hit edildi. Hz. Hüseyin “fiehit” lâkab›yla meflhurdur. Hz. Hüseyin’in soyundan gelenler “Seyyid”
ünvan›yla tan›nm›fllard›r.

HÜSEY‹N-‹ C‹SRÎ: 1261’de (1845) Trablusflam’da do¤du. Soyu baba taraf›ndan Hz. Peygam-
bere 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 ora-
da ilim tahsil etti. Halveti tarikat›na intisap etti. Babas› ve amcas›n›n ölümünden sonra tarikat
hizmetlerini Trablusflam’a gelerek yürüttü ve burada talebe yetifltirme ve eser yazmakla
meflgul oldu. Hüseyin el-Cisr, Bat›n›n kalk›nmas›n›n temelinde e¤itim yatt›¤›na inan›yor, bu-
nun için de Bat›dakine benzer sanat ve meslek okullar›n›n aç›lmas›n›n gerekti¤ini söylüyor-
du. II. Abdulhamid döneminde Trablus’ta Medresetü’l-Vataniyye’yi açt›. Bizzat müdürlük gö-
revi üstlendi¤i bu okul, program›nda Arap dili ve edebiyat›n›n yan› s›ra dinî ve modern ilim-
lerin bir arada okutuldu¤u ilk ‹slâmî mektep olmufl ve birçok ünlü kifliler yetifltirmifltir. Cisrî,
bu medrese kapan›nca Beyrut’ta Medresetü’s-Sultaniyye’nin müdürlü¤üne getirildi. Daha
sonra II. Abdulhamid taraf›ndan saray hocal›¤›na tayin edildi, fakat birkaç ay sonra s›hhî se-
beplerle Trablusflam’a geri döndü. Hüseyin el-Cisr, flarkiyatç›lar›n tenkitlerine karfl› ‹slâm inan-
c›n› savunmak için Bat› düflüncesiyle ilgilenmifl, bu dönemde Müslümanlar›n kendi flahsiyeti-
ni koruyarak varl›klar›n› sürdürmeleri için gayret sarf etmifltir. Eserlerinden baz›lar› flunlard›r:
Risaletü’l Hamidiyye fi Hakikati’t-Diyaneti’l ‹slamiyye ve Hakikiyyeti’fl-fieriati’l-Muhammediy-
ye; Huflunü’l-Hamidiyye li-Muhafazati’l-Aka’idi’l-‹slamiyye; Hediyyetü’l-Elbab fi Cevahiri’l-
Adab; Ziynetü’l Maflune; ‹flaratü’l-latife.

HÜSREV (ALTINBAfiAK): 1899’de Isparta’da do¤du. 1977’de ‹stanbul’da vefat eti. Bediüz-
zaman’la birlikte, Eskiflehir, Denizli ve Afyon hapislerinde beraber bulundu. Isparta kahraman-
lar›ndan, Risale-i Nur’un hizmetkârlar›ndan idi. En müflkül ve karanl›k günlerde Nur Risalele-
rine hizmet etmiflti. Yüzlerce Risaleyi bir matbaa gibi ço¤altm›flt›. Güzel bir hatta sahipti. Te-
vafuklu Kur’ân-› Kerim’i ilk defa yazanlardand›r.

— ‹ —

‹BN‹ ABBAS (Ö. 68)/M. 687-688): Hz. Peygamberin amcas› Abbas bin Abdülmuttalip’in o¤-
ludur. Annesinin ad› ilk Müslüman kad›nlardan Ümmü’l-Fazl Lübaba’d›r. Mekke’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 kabul edilmifltir. Ayetlerin nüzul sebeplerini, na-
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sih ve mensuhunu çok iyi bildi¤i gibi Arap edebiyat›na olan vukufu da mükemmeldi. Bu se-
beple Ashap devrinden itibaren Rü’l-Ümme, Tercümânü’l-Kur’ân” unvan›yla an›lagelmifltir.
Eserleri: Tefsiru ibn Abbas, Garîbu’l-Kur’ân, Mesâilü’n-Nâfi b. el-Ezrak, el-Lugât fi’l-Kur’ân, Kasî-
detü’l-Medh.

‹BN‹ RÜfiD: Meflhur ‹slâm bilginlerinden ‹bni Rüfld (1126. 1198), mütefekkir, doktor, astro-
nom ve matematikçidir. Aristo yorumlay›c›s› olmakla meflhur olan ‹bni Rüfld’ün eserleri yüz-
y›llarca Avrupa’da okutulmufltur. Avrupal›larca Averroes olarak bilinen ‹bni Rüfld’ün fikirleri ‹b-
ni Rüfldçülük (averroisme) diye tan›nan felsefî ceryanlarda as›rlarca devam etmifltir. 1126’da
Endülüs’ün Kurtuba flehrinde do¤an ve as›l ad› Ebu Velid Muhammed bin Ahmet bin Muham-
med olan ‹bni Rüfld, ilk ö¤renimini Kurtuba’da yapt›. Kelâm, f›k›h, edebiyat ve t›p ö¤rendi. fii-
irle de ilgilenen ‹bni Rüfld, Sevil (Sevilla) kad›l›¤› yapt›. Daha sonralar› Farabî, Gazalî ve ‹bni Si-
na’n›n eserlerini okuyan ‹bni Rüfld, ça¤dafl› olan ‹bni Zuhur ve ‹bni Tufeyl’in yak›n dostu oldu.
Aristo’nun eserlerini iyice tetkik eden ‹bni Rüfld Aristo’nun eserlerine flerhler yapt› ve Aristo
ile Eflatun’un felsefesini uzlaflt›rmaya çal›flt›. Eserleri: Külliyat; Tehafetü’t-Tehafüt; Kitabü Ma
Ba’be’t-Tabia; Faslü’l-Makal ve’l-Keflfan Menahici’l-Edille.

‹BN‹ S‹NA: Ebu Ali el Hüseyin bin Abdullah (980-1037). Garp Ortaça¤›nda Avicenna diye ta-
n›nan ‹bni Sina, ilk tahsilini Buhara’da gördü ve on yafl›nda iken Kur’ân’› ezberledi. De¤iflik ho-
calardan hesap, f›k›h ve kelâm tahsil ettikten sonra Nâtili adl› bir âlimden mant›k ve felsefe
ö¤rendi. Felsefî bilgilerinin temellerini Farabî’ye borçlu olan ‹bni Sina, metafizi¤i Farabî’nin el-
‹bâna adl› eserinden ö¤renir. Aristo’yu ancak Farabî’yi okuduktan sonra anlayabildi¤ini ifade
eden ‹bni Sina’n›n fikir inkiflaf›nda müdürlü¤ünü yapt›¤› fiivan el-Hikma ad›ndaki Samano¤ul-
lar› Saray Kütüphanesinin büyük rolü olmufltur. Samanî hükümdar›n›n vefat›ndan sonra,
memlekette meydana gelen siyasî kar›fl›kl›klar yüzünden Buhara’dan ç›kmaya mecbur olan
‹bni Sina, s›ras›yla Harizm, Irak-› Acem, Cürcan ve Rey’e gitmeye mecbur oldu. Büyük bir filo-
zof oldu¤u kadar ünlü bir hekim de olan ‹bni Sina, t›p alan›ndaki eserleriyle ‹slâm dünyas›n›n
yan› s›ra, Avrupa’daki t›p ilmini de derinden etkiledi. Eserleri Avrupa üniversitelerinde 600 se-
ne temel kitap olarak okutulan ‹bni Sina’n›n t›p, mant›k, felsefe, fizik, tabiiyat, psikoloji ve bir-
çok ilme dair 270 kadar eseri vard›r. 1037 y›l›nda vefat etmifltir ve kabri ‹ran’›n Hemedan fleh-
rindedir.

‹BRAH‹M (A.S.): Kur’ân-› Kerîm’de ad› çokça geçen bir peygamberdir. Onun dini, Kur’ân-›
Kerîm’de Hanif olarak adland›r›lm›flt›r. Hz. ‹brahim’e (a.s.) 10 sayfal›k kitap nazil olmufltur. Hz.
Peygamber Efendimizin de atas›d›r. Urfa’da do¤du¤u rivayet edilmektedir. Hz ‹brahim, zama-
n›n›n kral› Nemrut’u tevhit inanc›na davet etmifltir. Kabul etmeyen Nemrut, Hz. ‹brahim’i ate-
fle att›rm›fl, fakat mu’cize olarak atefl onu yakmam›flt›r. Her zaman Allah’›n dostlu¤unu iste-
mesi ve sadece ondan medet beklemesi sebebiyle kendisine Habibullah veya Halilürrahman
denilmifltir. Hz. ‹brahim, yafl› bir hayli ilerlemifl olmas›na ra¤men çocu¤u olmam›flt› ve Al-
lah’tan bir evlât istedi ve bu duas› kabul edildi. ‹lk önce Hz. ‹smail, daha sonra di¤er eflinden
Hz. ‹shak do¤du. Bu s›rada Hz. ‹brahim, o¤lu ‹smail’i kurban etme olay›yla imtihan edildi. O¤-
lu ‹smail (a.s.) ile Kâbe’yi yeniden infla eden Hz. ‹brahim, Kudüs’ün el-Halil bölgesinde med-
fundur.

‹DR‹S (A.S.): Hz. ‹dris Hz. fiit’in torunlar›ndan olup ondan sonra peygamber olarak görevlen-
dirilmifltir. Ad› Kur’ân-› Kerim’de dört yerde geçmektedir. Kendisine otuz sahifelik suhuf indi-
rilmifl ve onu okuyarak insanlar› hakka ve hideyete devet etmifltir. Hz. ‹dris ilk olarak yaz›
yazan ve terzilik yapan insan olma flerefine sahiptir. Hz. ‹dris, Hz ‹sa gibi semaya çekilmifltir
ve onun gibi hayat› bir sema tabakas›nda devam etmektedir. Bediüzzaman, Mektubat adl›



SÖZLER | 1291 fiAHIS B‹LG‹LER‹

eserinde Hz. ‹dris ile Hz ‹sa’n›n üçüncü hayat tabakas›nda yaflad›klar›n› ifade etmifltir. Dünya-
ya ait cisimleriyle birlikte, fakat beflerî ihtiyaçlardan uzaklaflarak nuranîleflmifl bir halde, me-
lek hayat› gibi bir hayata mazhar olmufllardar. 

‹MAM-I AZAM (EBU HAN‹FE): Ebu Hanife Numan bin Sabit. (m. 699/767) Hanefî mezhebi-
nin imam›, büyük müçtehit Ebu Hanife ‹slâmda hukukî düflüncelerin ve içtihat anlay›fl›n›n ge-
liflmesinde önemli pay sahibidir. Daha çok Ebu Hanife veya ‹mam-› Azam diye an›l›r. Milâdî
699 y›l›nda Kûfe’de do¤an Ebu Hanife’nin nesebi Numan bin Sabit bin Züta bin Mâh’t›r. Küçük
yafllarda Kur’ân’› ezberleyen Ebu Hanife k›raat ilmini k›raat-› seb’a âlimlerinden As›m bin Beh-
dele’den ö¤renmifltir. Devrin seçkin âlimleriyle görüflüp onlardan faydalanma imkân› bulan
Ebu Hanife’nin as›l hocas›, döneminde Kûfe Re’y ekolünün üstad› kabul edilen Hammad bin
Ebu Süleyman’d›r. Hammad’›n ölümü üzerine onun yerine ders okutmaya bafllam›fl ve ömrü-
nün sonuna kadar buna devam etmifltir. Halk›n f›khî meselelerine çözümler arad› ve içtihat-
lar yapt›. F›k›h alan›ndaki derin bilgisinin yan› s›ra, hakikati söylemekten ve onun mücadele-
sini vermekten çekinmeyen bir kifliydi. Ebu Hanife ilmî u¤raflmas› sebebiyle, daima hayat›n
ve f›khî problemlerin içinde olmufl ve pek çok içtihatlarda bulunmufltu. En meflhur eserleri:
Müsned, F›khü’l-Ekber, F›khü’l-Ebsat, Âlim ve’l-Müteallim ve Risale’dir.

‹MAM-I GAZALÎ: As›l ad› Hüccetü’l-‹slâm Ebu Hamid Muhammed b. Ahmet el Gazzalî’dir.
Efl’ari kelâmc›s›, fiafii fakihi, mutasavv›f ve filozoflara yöneltti¤i elefltirilerle tan›nan ‹slâm dü-
flünürüdür. Hicrî 450’de (1058) Horasan’da, Meflhed’de (Tus) dünyaya geldi. Babas›n›n mesle-
¤inin yün tacirli¤i olmas›ndan dolay› kendisine “Gazzalî” ve zaman›nda ‹slâma yöneltilen iti-
razlara cevap vererek itiraz edenleri susturdu¤u için de “Hüccetü’l-‹slâm” denilmifltir. Kelâm,
f›k›h, hadis, felsefe, tasavvuf, mant›k gibi ilimlerde yüksek bir mevkiye sahiptir. Bu sahalarda
birçok önemli eserleri bulunmaktad›r. Hicrî 505’te (1111) Tus’da vefat eden ve oraya defnedi-
len Gazali’nin eserlerinden baz›lar› flunlard›r: El-Münk›z; ‹hya-ü Ulumi’d-Din; Kimya-y› Saadet;
Tehafütü’l-Felasife; K›stasü’l-Müstakim.

‹MAM-I RABBANÎ: Hindistanl› büyük bir âlim olup, Hicrî ikinci bin y›l›n›n bafl›nda gelen
(müceddid-i elf-i sani) ünvan›na sahiptir. ‹nanç ve fikir aç›s›ndan büyük kar›fl›kl›klar›n oldu¤u
bir dönemde Hicrî 971’de (1563) Hindistan’›n Serhend kasabas›nda do¤mufltur. As›l ad› Ahmet
olan ‹mam-› Rabbanî Hazretlerinin soyu Hz. Ömer’e (r.a.) dayand›¤›ndan Farukî, memleketin-
den dolay› Sirhindî lâkaplar›yla tan›nmaktad›r. ‹lk e¤itimini din âlimi olan babas› Abdüle-
had’den alm›flt›r. Daha sonra Silyaküt flehrine giderek kad› Badehflani’den f›k›h, kelâm ve tef-
sir dersleri alarak e¤itimini tamamlam›fl ve icazet alm›flt›r. Daha sonra Delhi’ye giderek Nakflî
fleyhi Bakibillah’›n yan›nda tasavvuf ilmini iki ay gibi k›sa bir sürede tamamlayarak irflat izni
alm›flt›r. ‹mam-› Rabbanî döneminde zararl› düflünce ve fikirler tarikat yoluyla verildi¤inden
onun mücadelesi de bu yolla olmufltur. Hayat› boyunca tekke ve medrese ehlini birlefltirmek
için büyük gayret sarf etmifltir. Tarikatlar› ve özellikle de Nakflî tarikat›n›, iman hakikatlerinin
anlafl›lmas›na vas›ta yapmak suretiyle gerçek kimli¤ine büründürmüfltür. Eski zamanda bü-
yük zatlar taraf›ndan rivayet edilen, “Mütekelliminden ve ilm-i kelâm ulemas›ndan birisi ge-
lecek, bütün iman ve ‹slâm hakikatlerini akl› ikna edecek bir tarzda ayan beyan ispat ede-
cek” s›rr›n› kendisiyle gerçekleflmesini istedi¤ini ifade etmifltir. Bu s›r içindir ki, özellikle haya-
t›n›n son zamanlar›nda bütün gayretini do¤rudan do¤ruya iman hakikatlerinin neflri üzerine
yo¤unlaflt›rm›flt›r. Hayat tarz› ve hizmet flekliyle herkesin takdirini kazanmas› itibar›yla ‹mam-
› Rabbanî lakab›yla an›lm›flt›r. Cihangir fiah döneminde hapse at›lm›fl; fakat, orada da hizmet
ve irflad›na devam etmifltir. ‹mam-› Rabbanî döneminin hastal›klar›n› üç sebebe ba¤lamakta-
d›r. Bunlar; idarecilerin dinden uzaklaflmalar›, âlimlerin menfaat ve korku sebebiyle Kur’ân ve
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sünnetten ayr›lmalar› ve tasavvuf ehlinin tarikat› fleriattan uzaklaflt›rmalar› olarak s›ralanm›fl-
t›r. ‹mam-› Rabbanî 1624 y›l›nda 63 yafl›nda iken memleketi Serhend’de vefat etmifltir.

‹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 etti. 20 yaflla-
r›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 mevcut bütün f›k›h malze-
mesini elden geçirmekle kalmam›fl, f›k›h ilminin usullerini ve temellerini araflt›rarak usul-i f›k-
h›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

‹SA (A.S.): Hz. ‹sa ulu’l-azm olan peygamberlerdendir. Hakikî H›ristiyanl›k dininin peygam-
beri olan Hz. ‹sa’ya dört büyük kitab›n üçüncüsü olan ‹ncil-i fierif nazil edilmifltir. Hz Meryem
in o¤lu olan Hz. ‹sa, Allah’›n yarat›c› kudretinin bir niflanesi olarak do¤mufltur. Hz. ‹sa’n›n bir
ünvan› ve s›fat› Mesih’tir. Kur’ân-› Kerim’de onun meziyetlerinden bahsedilmekte ve göster-
di¤i mucizelerden haber verilmektedir. Dört büyük semavî kitaptan biri olan ‹ncil, kendisini-
den sonra havariler taraf›ndan yaz›lm›flt›r. Ancak sonralar› tahrif edilmifl, asliyetini koruyama-
m›flt›r. Hz. ‹sa, Peygamber Efendimizden “ümmî peygamber” fleklinde bahsetmifltir. ‹ncil’in çe-
flitli bölümlerinde Peygamberimizin gelece¤inden haber verilmektedir. Düflmanlar› ve kendi-
sine inanmayanlar taraf›ndan öldürülmek istenen Hz. ‹sa Cenab-› Hak taraf›ndan gö¤e yüksel-
tilmifl, kendisini öldürmek isteyenler ise yanl›fll›kla Hz ‹sa’ya çok benzeyen Yuda isminde bi-
rini çarm›ha germifllerdir.

‹SRAF‹L (A.S.): Melâike-i Kiram olarak adland›r›lan dört büyük melekten bir tanesidir. K›ya-
met günü “sur”u üfürmekle vazifelidir. Hz. ‹srafil “sur”u iki kez üfleyecektir. ‹lk üflemesiyle k›-
yamet kopacak, ikinci üflemesinden sonra ise k›yamette ölenler diriltilecek ve haflir meyda-
n›na ça¤r›lacakt›r.

- K -

KARUN: Hz. Mûsa (a.s.) döneminde mevki h›rs›, cimrili¤i ve k›skançl›¤› ile tan›nm›fl çok zen-
gin bir Yahudidir. Simya alan›ndaki genifl bilgisinden dolay› çok kibirlenir ve Hz. Mûsa’n›n (a.s.)
kavmini küçük görerek horlar. Hazineleri alt›n ile dolu oldu¤u halde vergi ödemeyi kabul et-
mez. Karun, Hz. Mûsa’y› (a.s.) zina ifllemekle suçlar. Bunun bir iftira oldu¤u ortaya ç›k›nca Mû-
sa (a.s.) da ona beddua eder ve büyük bir deprem olur. Bu depremle birlikte Karun hazinele-
ri ile birlikte yok olur.

— L —

LEB‹D: ‹slâmiyet öncesi, cahiliye devrinde “Muallâka fiairleri”nden meflhur bir flair olan Le-
bid, genç yaflta kabilesi içinde ehemmiyetli bir konum elde etti. Muallâkat-› Seb’a’da (Yedi As-
k›) yay›nlanan kasidesi ile ün kazand› ve meflhur Arap flairlerinden birisi olarak tarihe geçti.
Hicretten sonra Müslüman olup Hz. Peygamberden (a.s.m.) ilgi ve destek gördü. Kasidede ol-
du¤u kadar, hicviye ve mersiyede de baflar›l› kabul edilen Lebid, canl› ve güçlü tasvirleriyle
bilinmektedir.

— M —

MATÜR‹DÎ: ‹mam Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed el Matüridî. Kelâmda Matüridî
kolunun reisi olan ‹mam-› Matüridî’nin hayat› hakk›nda fazla bir fley bilinmemektedir. Matü-
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ridî, Semerkant flehrinin Matürid köyündendir. Amelde Hanefî mezhebinden olanlar, itikatta
(inanç akidelerinde) Matüridî mezhebindendir. ‹mam Matüridî ehl-i sünnet itikad›na muhalif
görüflleri eserleri ile reddederek ›slah›na çal›flm›flt›r. Efl’arî’nin muas›r› olan ‹mam Matüridî, Mu-
tezilenin sünnet ehline ve düflüncelerine sald›r›ya geçti¤i bir dönemde ad›n› duyurmufltur.
Hicrî 333 (Milâdî 944) y›l›nda vefat etmifltir.

MEHMET AK‹F (ERSOY) (1873-1936): ‹stiklâl Marfl› flairi Mehmet Akif Ersoy Fatih’te do¤du.
Halkal› Ziraat ve Baytar Mektebini birincilikle bitiren Mehmet Akif dört y›l kadar Rumeli, Ana-
dolu, Arnavutluk ve Arabistan’›  görevli olarak dolaflt›. Arkadafl› Eflref Edip’le birlikte S›rat-›
Müstakim ve Sebilürreflad adl› dergileri ç›karan Mehmet Akif, fliirlerini, makale ve tercümele-
rini de bu dergilerde neflretti. Birinci Mecliste Burdur milletvekili olan Mehmet Akif, Maarif Ve-
kâletinin (Millî E¤itim Bakanl›¤›) açt›¤› ‹stiklâl Marfl› Yar›flmas›n› kazand› ve 12 Mart 1921’de
T.B.M.M.’nde oy çoklu¤u ile kabul edildi. 500 liral›k ödülü kabul etmeyerek paran›n tamam›n›
Dârü’l-Mesâî adl› hay›r kurumuna ba¤›fllad›. Hayat›n›n son y›llar›n› M›s›r’da geçiren Mehmet
Akif 1936’da ‹stanbul’da öldü ve Edirnekap›’ya defnedildi. fiiirlerini Safahat adl› yedi bölümden
oluflan eserinde toplam›flt›r.

MEHDÎ: Kelime anlam› olarak “Hidayete eren, do¤ru yolu tutan, hidayete vesile olan” an-
lam›nda kullan›l›r. Hadislere göre ahir zamanda tevhidi esas alarak iman› muhafaza edip ‹slâ-
miyeti hurafelerden ve bid’alardan ar›nd›rarak zaman›n anlay›fl›na göre yenileyecek olan âlim
ve önder zatt›r. Yine baz› hadislere göre k›yamet yaklafl›nca zulmü ve flirki ortadan kald›ra-
rak inananlara saadet ve adaleti getirecek. Ehl-i Beytin neslinden gelen imamd›r.

MEHMET FEYZ‹: 1912’de Kastamonu’ya ba¤l› Müderris Atabey köyünde do¤du. Bediüzza-
man Said Nursî’nin 1936 y›l›nda Kastamonu’ya sürgün edilmesinden iki y›l sonra kendisiyle
tan›flt›. Alt› y›l boyunca Üstada hizmette bulundu. Nur Risalelerinde ve özellikle de Kastamo-
nu Lâhikas›’nda Bediüzzaman Mehmet Feyzi’yi Risale-i Nur’un faal bir kâtibi olan Hüsrev Al-
t›nbaflak ad›ndaki talebesine benzeterek, “Küçük Hüsrev” lakab›yla bahseder. Arapça tahsili
de olan Mehmet Feyzi Pamukçu, Üstatla birlikte Risale-i Nur’lar› bafltan sona kadar okudu. De-
nizli (1943) ve Afyon (1948) hapishanelerinde Üstatla beraber tutuklu kald›. Nur Talebeleri ara-
s›nda ehl-i ilim bir zat olan Mehmet Feyzi, 1990 y›l›nda Kastamonu’da vefat etti.

MEVLÂNÂ CÂMÎ: 1414 Senesinde ‹ran’›n Cam kasabas›nda do¤du. Ad› Abdurrahman bin
Nizameddin Ahmet’tir. Câmî ve Mevlâna isimleriyle meflhur oldu. Anadolu’da Molla Câmî diye
tan›nd›. Din ve fen bilgilerinde âlim ve flairdi. Küçüklü¤ünde Semerkant’taki Nizamiye Medre-
selerine giderek ders ald› ve zekâs› ile dikkat çekti. Din ilimleri yan›nda fen ilimleri ile de u¤-
rafl›yordu. Zaman›n büyük astronomi bilgini Ali Kuflçu’dan ders alm›flt›r. K›sa zamanda aklî ve
naklî ilimlerin tahsilini tamamlayarak zaman›n önemli befl âliminden biri oldu. Herat’ta Sa-
düddin Kaflgarî’den tasavvuf ilmini ö¤rendi. Molla Câmî 1492 senesinde Herat’ta vefat etti. Fars
edebiyat›n›n en büyük flairleri aras›nda yer al›r. Ayn› zamanda Arap dili ve edebiyat›nda son
derece üstündü. Molla Câmî’nin de¤iflik ilimlerde pek çok önemli eseri vard›r. Bunlardan ba-
z›lar› flunlard›r: Nefahâtü’l-Üns, fievahidü’n-Nübüvve...

MEVLÂNA CELÂLEDD‹N-‹ RUMÎ: Celâleddin Muhammed Rumî. Hicrî 604, Milâdî 1207’de
Horasan’›n Belh flehrinde do¤du. Ünvan› Mevlâna’d›r. Babas› “Sultanü’l-Ulema” olarak bilinen
Muhammed Bahaeddin-i Veled’dir. Anadolu’ya hicret etti¤inde “Rumî” diye an›ld›. Konya’ya
ailesiyle birlikte yerleflti. Hicrî 672 y›l›nda Konya’da vefat etti. Eserlerinden baz›lar›: Mesnevi,
Divan-› Kebir; Fihi Mafih; Mecalis-i Seb’a; Mektubat’d›r.
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M‹KÂ‹L (A.S.): Dört büyük melekten birisi olan Mikâil (a.s.) tabiat olaylar›na, hayvanlara ve
bitkilere, r›zka ve ya¤mura nezaret etmekle görevli melektir. Kur’ân-› Kerîm’de ad› bir yerde,
Bakara Suresinin 98. ayetinde zikredilmektedir: Ayette, “Kim Allah’a, meleklerine, peygam-
berlerine, Cebrail’e ve Mikâil’e düflman olursa, bilsin ki, Allah da inkârc› kâfirlerin düflman›d›r”
denilmektedir.

M‹MAR S‹NAN: Osmanl›n›n en güçlü dönemlerinde yaflad›. Hassa mimarlar› örgütünü dü-
zenleyip yönetmesinin yan› s›ra, gerçeklefltirdi¤i eserlerle klâsik Osmanl› mimarl›¤›n›n oluflu-
munu sa¤lad›. Mimar Sinan, 84 cami, 50’yi aflk›n mescit, 57 medrese, 7 dârülkura, 22 türbe,
17 imamet, 3 dârüflflifa, su yollar› ve kemerler, 8 köprü, 20’ye yak›n kervansaray, 35 köflk ve
saray, 40 civar›nda hamam infla etti. Kalfal›k eseri olarak nitelendirdi¤i Süleymaniye ve usta-
l›k eseri olarak nitelendirdi¤i Selimiye Camii, Koca Sinan’›n flaheser  eserleri aras›ndad›r.

MUHAMMED (A.S.M.): Fahr-i Âlem, Hatemü’l-Enbiya, ‹mamü’s-Sakaleyn, Muhammedü’l-
Emin, Rahmetenlilâlemîn, Seyyidü’l-Kevneyn (a.s.m.) gibi ünvanlarla an›lan son peygamberdir.
Milâdî 571 y›l›nda, Nisan ay›n›n yirmisinde, Kamerî aylardan Rebiülevvel ay›n›n on ikinci ge-
cesinde Mekke’de dünyaya geldi. Hz. Muhammed daha do¤madan babas›n›, 6 yafl›nda iken
de annesini kaybetmifltir. Annesi ölünce dedesi Abdülmuttalip onu himayesi alt›na ald›. De-
desi de ölünce, bu sefer amcas› Ebu Talip onun bak›m›n› üstlendi. Hz. Muhammed 25 yafl›n-
da iken kendisinden 15 yafl büyük olan Hz. Hatice ile evlendi. Evlilikleri Milâdî 595 y›l›na rast-
lamaktad›r. Daha sonra Hz. Peygamberin Hz. Hatice’den s›rayla Kas›m, Zeynep, Rukiye, Ümmü
Gülsüm, Fat›ma ve Abdullah ad›nda alt› çocu¤u oldu. Hz. Muhammed, Hatice-i Kübra dedi¤i
zevcesi hayatta oldu¤u müddetçe bir baflka kad›nla evlenmedi. Daha gençli¤inde dürüstlük
ve do¤rulu¤u ile kendisine El-Emin (güvenilir kimse) dedirten Hz. Muhammed her yönüyle ör-
nek bir insan kiflili¤ini sergiliyordu. Hz. Muhammed k›rk yafl›nda iken, Milâdî 610 y›l›nda Hira
Da¤›nda kendisine peygamberlik vazifesi verildi. Kendisine ilk inananlar ise efli Hz. Hatice, ço-
cuklardan Hz. Ali, hür erkeklerden Hz. Ebu Bekir, azatl› kölelerden Hz. Zeyd, kölelerden Hz. Bi-
lâl-i Habeflî (r.a.) oldu. Daha sonralar› Hz. Osman, Talha bin Ubeydullah, Halit bin Said, Sa’d bin
Ebî Vakkas Müslüman oldular. Bunlara en son Hz. Ömer eklendi. Hicretten bir buçuk sene ön-
ce, Recep ay›n›n 27. gecesinde ‹sra ve Miraç mu’cizesi meydana geldi. 621 y›l›nda Akabe mev-
kiinde Medinelilerle I. Akabe Biat› yap›ld›. 622 y›l›nda ise II. Akabe Biat› yap›ld›. Mekkeli müfl-
riklerin zulümlerinin artmas› üzerine 622 y›l›nda Mekke’den Medine’ye hicret edildi. Hicretin
2. senesi, Milâdî 13 Mart 624’te müflriklere karfl› Bedir Savafl›n› kazand›. 630 y›l›nda Mekke fet-
hedildi. Mekke’nin çevresi ve Kâbe putlardan temizlendi. Peygamberimiz ömrünün son y›l›n-
da Arafat’ta 120.000 Sahabîye Veda Hutbesini verdi. Bu hutbe ilk insan haklar› bildirisi olarak
da kabul edilir. Hz. Muhammed (a.s.m.) Hicretin 11. senesi Rebiülevvel ay›n›n on ikisi, Pazar-
tesi günü (Milâdî 8 Haziran 632) ruhunu Rahman’a teslim etti. 

MUHY‹DD‹N-‹ ARABÎ: Ad›, Ebu Bekir Muhammed b. Ali’dir. 1165’te Endülüs’ün Mürsiyye
kasabas›nda dünyaya geldi. ‹bni Arabî ve fieyh-i Ekber diye meflhur oldu. Küçük yafltan itiba-
ren tahsile bafllayarak pek çok âlimin derslerinde bulunup naklî ve aklî ilimleri ö¤rendi. Tef-
sir, f›k›h, hadis ve k›raat ilimlerinde büyük bir âlim oldu. Daha sonralar› tasavvufa yönelerek
zaman›n›n âlimlerinden ve Seyyid Abdülkadir Geylânî’nin ruhaniyetinden feyz ald›. Zaman›n›n
ilminden ve feyzinden istifade edilen belli bafll› büyük âlimlerinden oldu. 1194 Endülüs’ten
ayr›larak Tunus’a ve oradan Fas’a gidip çeflitli ilim meclislerinde bulundu. Tekrar Endülüs’e dö-
nüp Kurtuba’ya geldi. Sonra 1201’de tekrar Endülüs’ten Tunus’a geçti. Hac için yola ç›karak
M›s›r ve Kudüs’e u¤rad›. Hacdan sonra çeflitli yerleri dolaflarak Konya’ya gitti ve 1230 da fiam’a
giderek oraya yerleflti. Tasavvuftaki yüksek derecesi sebebiyle sekr halinde iken tevhit (vah-
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det-i vucud) konusundaki sözleri yanl›fl anlafl›l›p iftiraya u¤rad›ysa da zaman›n›n devlet adam-
lar› taraf›ndan himaye edildi. 1240 senesinde 78 yafl›nda fiam’da vefat etti. Yavuz Sultan Se-
lim M›s›r Seferi s›ras›nda fiaml›larca çöplük haline getirilen kabrinin yan›nda cami ve dergâh
yap›lmas›n› emrederek onun kabrinin de¤erini bulmas›n› sa¤lad›. Muhyiddin-i Arabî’nin pek
çok k›ymetli eseri vard›r. Fütuhat-i Mekkiyye, Füsüsu’l Hikem, Muhtasar en meflhurlar›d›r.

MÛSA (A.S.): ‹srailo¤ullar›na gönderilen ve kendisine büyük kitaplar›n ilki olan Tevrat indi-
rilen büyük peygamberlerdendir. Tevrat Hz. Mûsa’ya levhalar halinde indirilmifltir. Hz. Mûsa
M›s›r’da dünyaya gelmifltir. Soyu Hz. ‹brahim’e dayan›r. Kardefli Hz. Harun kendisine yard›mc›
olarak peygamber olarak görevlendirilerek Firavuna gönderilmifl ve Firavunu tevhide davet
etmifl, fakat kabul edilmeyince kendine iman eden ‹srailo¤ullar› ile birlikte M›s›r’dan mukad-
des topraklara gelmifl ve orada kendisine Tevrat levhalar› indirilmifltir. Hz. Mûsa’n›n zaman›n-
da kendinde zahir olan mu’cizelerinin en meflhurlar› asas› ve yed-i beyzas›d›r (beyaz el). Âsa-
s› ile vurdu¤u tafl›n on iki gözünden su ç›karmas›yla meflhurdur. Hz. fiuayb’›n k›z›yla evlenen
Hz. Mûsa mukaddes topraklara varamadan vefat etmifltir.

MUSTAFA SABR‹ EFEND‹: Osmanl›n›n son dönemindeki ilim ve siyaset adamlar›ndan biri-
dir. 1869 y›l›nda Tokat’ta do¤du 1954’te M›s›r’da vefat etti. Mustafa Sabri Efendi 22 yafl›nda Fa-
tih Camiine müderris oldu. 1900 y›l›nda II. Abdülhamit’in kitapç›l›¤›na getirildi. 1908’de Tokat
mebusu seçildi. Dârülhikmeti’l-‹slâmiyede görev yapan Mustafa Sabri Efendi 1919’da Damat
Ferit Pafla kabinesinde fieyhülislâm oldu. 1922 y›l›nda Kahire’ye giden ve oraya yerleflen Mus-
tafa Sabri Efendi Ezher Üniversitesinde hocal›k yapt›. Büyük bir âlim olan ve Risale-i Nur’lara
sahip ç›kan Mustafa Sabri Efendi M›s›r’da vefat etti.

MUSTAFA SUNGUR: Bak›n›z SUNGUR

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 faaliyetlerde bulunan
ve taraftar toplamaya çal›flan Müseylime-i Kezzab muvaffak olamad›. Peygamberimizin vefa-
t›ndan sonra da iddias›ndan vazgeçmemesi üzerine. Hz Ebu Bekir’in hilâfeti döneminde Halid
Bin Velid komutas›ndaki bir ordu Müseylime üzerine gönderildi. Yap›lan savaflta Müseylime
ve taraftarlar› ma¤lup edildi. Hz. Hamza’y› bir karg› ile flehid eden Vahfli yine ayn› flekilde kar-
g› ile Müseylimeyi öldürdü.

— N —

NEMRUT: Hz. ‹brahim’in peygamber olarak gönderildi¤i bölgede saltanat sürdü¤ü rivayet
edilen Babil’in kurucusu ve hükümdar›; Cenab-› Hakka karfl› kibir taslayarak isyan eden ve Hz.
‹brahim’i atefle att›ran kâfir hükümdar.

NUH (A.S.): Kur’ân-› Kerîm’de ad› geçen peygamberlerden olan Hz. Nuh, insanl›¤›n ikinci
atas›d›r. K›rk yafl›na gelince sap›kl›¤› had safhaya gelmifl olan kavmini imana davetle görev-
lendirilmifltir. Ancak kavminden çok az kimse iman etmifltir. Kavminin ço¤unlu¤unun kendi-
ni dinlememesi ve sap›kl›klar›n›n daha da artmas› üzerine Nuh Tufan› olarak bilinen hâdise
meydana gelmifl, dünyay› kaplayan bu su tufan› ile Hz Nuh’a iman etmeyenler helâk olmufl-
tur. ‹man edenler ise Hz. Nuh’un Allah’›n emriyle yapm›fl oldu¤u gemiye binerek kurtulmufl-
lard›r. Hz. Nuh, ayr›ca gemiye, yeryüzündeki hayvanlardan da birer çift alm›flt›r. Hz. Nuh’un
1050 sene yaflad›¤› ve 950 sene peygamberlik yapt›¤› rivayet edilmektedir.
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— Ö —

ÖMER (R.A.): Müslümanlar›n ikinci halifesidir. Sahabenin en büyüklerinden olan Hz. Ömer,
Aflere-i Mübeflflere’dendir, yani hayatlar›nda iken Cennetle müjdelenen Sahabelerdendir. Hz.
Muhammed, k›rk›nc› kifli olarak ‹slâma giren Hz. Ömer’e, hak ile bât›l› birbirinden ay›rt eden
manas›na gelen “Faruk” ünvan›n› verdi. Hz. Ömer, Allah ve Resulullah sevgisinde, cömertlikte,
tevazuda, idarecilikte, ilimde, ibadette, hulâsa bütün güzel hasletlerde zirvede olan bir Saha-
bedir. ‹slâm›n ikinci halifesi olan Hz. Ömer devrinde ‹slâm topraklar› bir hayli genifllemifltir.
Irak, Suriye, M›s›r ve ‹ran topraklar› bir bafltan bir bafla fethedildi. Medine’de temeli at›lan kü-
çük ‹slâm devleti onun devrinde büyük bir devlet oldu. Hz. Ömer idaresinin temelinde adalet
vard›. Memurlar›n› ve valilerini halktan sorufltururdu. Halk›n içinde dolaflarak ihtiyaç sahiple-
rini araflt›r›rd›. Gayrimüslimlerin hakk›n› korurdu. Devletin mal›na karfl› hassast›. Yaklafl›k on
bir sene halifelik yapan Hz. Ömer, altm›fl üç yafl›nda iken flehit edildi.

ÖMER HAYYAM: ‹sminin tamam› G›yaseddin Ebu’l-Feth b. Ibrahim el-Hayyam’d›r. ‹ranl›
olan Ömer Hayyam 1048 y›l›nda Horasan’da do¤du 1122 y›l›nda öldü. Selçuklu hükümdar› Me-
likflah zaman›nda yaflad›. Daha çok flair olarak bilinen Ömer Hayyam ayn› zamanda büyük bir
filozof, matamatikçi ve astronomi bilginiydi. Yaflad›¤› dönemde ve ülkesinde yapt›¤› bilimsel
çal›flmalarla ün yapm›flsa da daha çok rubaileriyle meflhur olmufltur. fiiirlerini farsça yazm›fl-
t›r. fiiirlerinde genellikle insan›n tabiat karfl›s›ndaki acizli¤i, hayat›n ve ölümün manas› gibi fel-
sefi konular› iflleyen Ömer Hayyam aflk, flarap ve kad›n tasvirlerine de s›kça yer vermifltir.
Dünyan›n fani güzelliklerinin keyfinin ç›kar›lmas›n› ve nefsani arzular›n tatminini öneren Hay-
yam Hedonizm olarak bilinen ‘haz felsefesi’ ne sahipti.

— R —

RÜSTEM-‹ S‹STANÎ: Zalo¤lu Rüstem diye de bilinen, savafllarda gösterdi¤i cesaret, güçlü-
lük ve yi¤itlik özellikleriyle efsanelefltirilen bir kahramand›r. Tarihî vak’a olarak, gerçekten
böyle bir flahs›n yaflay›p yaflamad›¤› bilinmemektedir. ‹ran edebiyat›ndaki mübalâ¤a unsuru-
nun ortaya ç›kard›¤› ve bir toplulu¤un kahramanl›klar›n›n tek bir flah›sta gösterildi¤i bir olgu
olarak kabul edilmektedir.

— S —

SA‹D NURSÎ: Bak›n›z BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎ

SA’D-I TAFTAZANÎ: (1322-1395) Belâgat, mant›k, matematik, kelâm, f›k›h ve di¤er ilimler-
de tan›nm›fl bir âlim olup fiark ve ‹slâm dünyas› medreselerinde okunan birçok kitab›n mü-
ellefidir. 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.

SAT‹H: Peygamberimizin do¤umundan önce Arabistan’da yaflayan, kehanetleriyle meflhur
Arap kâhini. Satih devaml› yatak üzerinde yatan ve yer de¤ifltirece¤i zaman hal› gibi yuvarla-
nan kemik ve adaleden mahrum, hilkat garibesi bir insand›. Bu yüzden kendisine “organla-
r›nn zay›fl›¤›ndan dolay› aya¤› kalkamayan” manas›na gelen satih deniliyordu. Satih kendisi-
ne sorulan bir rüya hakk›nda yapt›¤› yorumda Peygamberimizin gelece¤ini önceden haber
vermiflti.

SEKKÂKÎ: (1160-1299) Tan›nm›fl bir dil ve belâgat âlimi olup 555’te (1160) Harizm’de do¤-
du. Sekkâkî lakab›n› son derece güzel hakkâkl›k yapmas›ndan dolay› alm›flt›r. Sekkâkî, Hane-
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fi fakihleri aras›nda yer al›r ve bu sahada iki hocas› Hayati ve Harisi vard›r. Sekkâkî 626 (1299)
y›l›nda öldü. Sekkâkî’nin en önemli eseri, Miftahü’l-Ulum’dur.

SEYY‹D fiER‹F CÜRCANÎ: Arap dili, kelâm ve f›k›h âlimidir. Ad›, Ebu’l-Hasan Ali bin Muham-
med bin Ali es-Seyyid efl-fierif el-Cürcanî’dir. 1340 y›l›nda Cürcan yak›nlar›nda bulunan Ta-
kü’de do¤mufltur. ‹lk tahsilini memleketinde yapt›ktan sonra önce Herat, sonra da M›s›r’a gi-
dip on y›l kalarak aklî ilimleri Mübarek fiah’tan, naklî ilimleri de Ekmeleddin el-Babeti’den
okudu. Tahsilini tamamlad›ktan sonra ülkesine döndü. fiiraz’da Dârüflflifa Medresesi müderris-
li¤ine getirildi. On y›l kald›¤› bu medresede ö¤retim faaliyetleri yan›nda telif çal›flmalar›n› da
yürüttü. Timur’un fiiraz’› almas› üzerine Semerkant’a götürüldü ve orada on sekiz y›l baflmü-
derrislik yapt›. ‹lmi münazaralarda gösterdi¤i baflar›s›yla tasavvufa karfl› ilgi duyarak Nakfli-
bendî tarikatine girdi. Timur’un ölümünden sonra fiiraz’a geri dönerek ilmî faaliyetlerine de-
vam etti. 1413 y›l›nda fiiraz’da vefat etti. Cürcanî yaflad›¤› 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 vermifltir. Arap dili, feraiz ve kelâmla ilgili eserleri med-
reselerde yüzy›llar içinde el kitab› hâline gelmifltir. Kelâm tasavvuf, felsefe, Arap dili, mant›k,
astronomi, aritmetik, sarf, nahiv, belâgat, tefsir, hadis, f›k›h gibi de¤iflik ilimlere dair 100 civa-
r›nda eser yazm›flt›r. Bunlar›n belli bafll›lar› flunlard›r: fierhü’l-Mevak›f, Risale fi’l-Mant›k, et-Ta-
rifat, Hafliye ala fierhi Muhtasari’l-Münteha, Tercümanü’l-Kur’ân.

SHAKESPEARE: William Shakespeare. (1564-1616.) ‹ngiliz ayd›nlanma ça¤›n›n en büyük ya-
zar› olarak kabul edilen Shakespeare, oyun yazar› olarak da tiyatro sahas›nda dünyada en bü-
yük isimler aras›ndad›r. Shakespeare, Stanford’da do¤mufl, Londra’ya giderek tiyatro çal›flma-
lar›na bafllam›fl; aktör, oyun yazar› ve yönetmen olarak büyük üne kavuflmufltur. Kraliçe Eli-
zabeth taraf›ndan desteklenen ve korunan Shakespeare, Normanca ve Lâtincenin güçlü etki-
si alt›ndaki ‹ngilizceyi bir yaz› ve edebiyat dili haline getirmifltir. Eserlerinden baz›lar›: Hamlet;
Makbet; Romeo ve Julyet; Kral Lear; Venedik Taciri; H›rç›n K›z.

SOKRAT (SOCRATES): M. Ö. 470 (Baz› kaynaklar da 469, 468 tarihlerini gösterirler) y›l›nda
do¤du. Hayat› boyunca sadece üç kez Atina’dan ayr›ld›. Her s›n›ftan insanla rahatça dost olur,
her konuyu aç›k bir flekilde tart›fl›rd›. Devletin yanl›fl politikalar›n› elefltirmekten çekinmezdi.
Her zaman aç›k yüreklilikle bilgisinin yetersizli¤ini ifade ederdi. Yaz›l› eser b›rakmad› ancak,
baflta Eflâtun (Plâton) olmak üzere talebeleri taraf›ndan fikirleri kayda geçirilerek günümüze
kadar ulaflmas›n› sa¤lad›lar. Dolay›s›yla bilinen ve tan›nan Sokrat, Eflâtun’un yazd›¤› ve bildir-
di¤i Sokrat’t›r. Kendisi yaz› yazmaktan çok konuflmay› seven ve yazmay› pek sevmeyen bir
kiflili¤e sahipti. Sokrat önceleri tabiatla, canl›lar›n ço¤alma ve ölümleriyle ilgilendi. Bununla
beraber matematikle de ilgilendi. Bu arada insanlar›n inançlar›yla ilgilenip bunlar› sorgulama-
ya bafllad›. Yanl›fl olarak gördü¤ü fleyleri elefltirdi. Bilahare bu davran›fl› idam edilifline kadar
sürüp gidecek bir serüveni de bafllatm›fl oldu. Bilim ve bilgi konusunda insanlar›n eksik taraf-
lar›n› göstermeye ve sahip olduklar›n› zannettikleri bilgilerin yetersizli¤i ve eksikli¤ini göster-
meye çal›flt›. Yazma yerine konuflmay› tercih eden Sokrat, bu ifli yaln›z de¤il de insanlarla bir-
likte ve onlar› düflünmeye yönlendirerek yapmaya çal›flt›. Karfl›s›ndakine sorular sormak su-
retiyle konuflturmaya çal›flt›. ‹nsan›n kendisini tan›mas› üzerinde kafa yordu. Bilginin amac›-
n›n pratik bir yaflama sanat› oldu¤una ve ahiret hayat›n›n varl›¤›na inand›. Sokrat, insanlar›
farkl› inançlara yöneltmek, geleneklere karfl› gelip sarsmak, gençli¤i yoldan sapt›rmak fleklin-
deki ithamlarla yarg›lanarak idama mahkûm edildi (M.Ö. 400 veya 399).
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SUNGUR: 1929 y›l›nda Eflâni’de do¤du. ‹lkokuldan sonra dine karfl› tak›nd›¤› tav›rla bilinen
Kastamonu Gölköy Enstitüsüne kaydoldu. Çal›flkan bir talebe olan Mustafa Sungur küçükken
ald›¤› dinî e¤itimin etkisiyle buradaki menfi ortamdan fazla etkilenmedi.

1945 senesinde, 16 yafl›nda iken evlendi. Mustafa Sungur Risale-i Nur’lar› 1946 senesinde
Keçeci Mehmet Efendi ve Ahmet Fuat Efendi vas›tas›yla tan›d›. Bediüzzaman Hazretleriyle ta-
n›flt›ktan sonra ona mektuplar yazmaya bafllad›. Mustafa Sungur mektuplar›nda ço¤unlukla
köy enstitüsünde edindi¤i izlenimlerden bahsediyordu. 1947 y›l›nda Emirda¤’›nda Üstad›yla
ilk kez bizzat görüfltü. 

1948 y›l›nda Afyon davas› sebebiyle tutuklanan Bediüzzaman Hazretlerini Afyon’da tekrar
ziyaret etti. Bu ziyaretten sonra Üstad›na gönderdi¤i bir mektuptan dolay› mahkemeye ç›ka-
r›ld› ve 6 ay ceza ald›. Bu cezadan dolay› memuriyetten ç›kar›ld›. 

Mustafa Sungur’un hiç ç›kmamak üzere Nur hizmetinde bulunmaya bafllamas› ise flu fle-
kildedir: Mustafa Sungur Afyon’da Bediüzzaman Hazretleri ile beraberken, ‹zmir taraflar›nda
imaml›k yapan babas› Mehmet Efendi o¤lunu flikâyet maksad›yla Bediüzzaman Hazretlerine
gelir. Bunun üzerine Bediüzzaman Hazretleri Sungur’un babas›yla konuflur ve onu ikna eder.
Mustafa Sungur bu hadiseden sonra devaml› olarak Nur hizmetinde bulunmaya bafllar. Bedi-
üzzaman Hazretlerinin vefat›ndan sonra da kendisini tamamen Risale-i Nur hizmetine vakfe-
der. 

Bediüzzaman Hazretlerinin farkl› y›llarda yazd›¤› vasiyetnamelerde ismi bulunan Mustafa
Sungur 1954 y›l›ndan itibaren Bediüzzaman Hazretlerinin vefat etti¤i 1960 y›l›na kadar do¤ru-
dan hizmetinde bulundu ve Risale-i Nur’u ve hizmet prensiplerini bizzat kendisinden ders al-
d›. Hizmetteki meflakkatlerden y›lmayan ve sars›lmayan Nur Talebelerinden olan Mustafa
Sungur Kur’ân ve iman hizmeti u¤runda bir çok defa tutukland›.

SULTAN MAHMUD (GAZNEVÎ) (970-1030): Gazneli Mahmud ad›yla meflhurdur. Gazneliler
devletinin en büyük hükümdar›d›r. Küçük yafllar›ndan itibaren cesareti ve zekâs›yla dikkat
çekmifltir. Savafllar d›fl›nda adam öldürmemeye azamî gayret göstermifl, esir ald›¤› bir çok hü-
kümdara karfl› merhametli davran›p, adil olmaya çal›flarak saltanat sürmüfltür. Hindistan’a on
yedi sefer düzenlemifl ve bu bölgede ‹slâmiyetin yay›lmas›nda büyük etkisi olmufltur. fiiire ve
flairlere olan merak›ndan ötürü saray›nda çok say›da flairi konuk etmifltir. Dünyevî hazlara da
düflkün oldu¤u söylenen sultan›n e¤lence meclisleri de teflkil etti¤i nakledilmektedir. Risale-i
Nur’da geçen Farsça dizelerinden birinde ismi zikredilmektedir. (Sözler, s. 205. Mahmud, 970
y›l›nda Gazne’de do¤du. Gazneliler devletinin hükümdar› olan Sebüktegin’in o¤lu olmas› itiba-
r›yla küçük yafl›ndan itibaren iyi bir e¤itim almaya bafllad›. Cesareti ve zekâs›yla dikkatleri
üzerine çekti. Babas› henüz hayatta iken kendisinden küçük olan Mahmud’un kardefli ‹sma-
il’i tahta ç›karmaya karar verdi. Ancak, güçlü bir irade ve kudrete sahip olan büyük o¤ul Mah-
mud bunu kabul etmedi. Babas›n›n karar›na karfl› ç›kan Mahmud, kardefliyle giriflti¤i müca-
deleyi kazanarak Gazneli taht›n› ele geçirdi (998). Sultan Mahmud, iktidar› eline geçirdikten
sonra zay›flamaya bafllayan Samanî’lerin içifllerine müdahale etmeye bafllad›. Onlar›n tan›ma-
d›¤› Ba¤dat’taki Abbasî halifeli¤i ad›na hutbe okuttu. Bunun üzerine halife taraf›ndan kendisi-
ne, “Yeminü’d-devle ve eminü’l-mille” lakaplar› verildi. Karahanl›lar›n müdahalesi sonucu Sa-
manîlerin ortadan kalkmas›yla topraklar› Karahanl›lar ve Gazneliler taraf›ndan paylafl›ld›. Bu
arada Sultan Mahmud, Horasan’da iktidar›n› sa¤lamlaflt›rd› (Erdo¤an Merçil, Müslüman-Türk
Devletleri Tarihi, TTK., 2. Bask›, Ankara 1993, s. 36-37).  Sultan Mahmud, putperest olan Gûr
bölgesi üzerine yönelerek buralar› kontrol alt›na almaya çal›flt›. Buraya iki sefer düzenledi.
Ayr›ca, ‹slâm dinini ö¤retecek hocalar› bölgeye gönderdi. Ancak, Gûr bölgesinde tamamen
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hakimiyet sa¤lanamad›. Daha sonra Hindistan’a yönelindi. Gazne’nin co¤rafî konumu ve Ku-
zey Hindistan ovalar›na hakimiyeti bölgeye yap›lan seferleri kolaylaflt›rd›. Hindistan’a toplam
on yedi sefer düzenlendi. Sultan›n gayesi, baz› flarkiyatç›lar›n iddia ettikleri gibi zengin kay-
naklar› ele geçirmek de¤ildi. As›l amac› ‹slâmiyeti Hindistan’a yaymakt›. Buradaki baflar›lar,
Sultan Mahmud’un ‹slâm dünyas›nda büyük bir sempati ve flöhret kazanmas›na vesile oldu.
Abbasî halifesi, sultan hem kendisine hem de ailesine fleref lakaplar› gönderdi. Sultan Mah-
mud, Karahanl›lara karfl› üstünlük sa¤lad›. Bat› yönünde de ilerleme sa¤layarak s›n›rlar›n›
Irak’a do¤ru geniflletti. Burada bulunan Büveyhîleri ma¤lup etti ve Irak’›n önemli bir bölümü-
nü topraklar›na katt›. Ancak, iktidar›n›n sonuna do¤ru, Türkmenlerin Amu-Derya’y› geçmele-
ri ve Horasan’a yerleflmelerine izin vermesi, sonraki dönemde devleti için büyük s›k›nt›lara
vesile oldu. Çok büyük baflar›lara imza at›p devletine parlak dönem yaflatan Sultan 1030 ta-
rihinde Gazne’de vefat etti. Öldü¤ü zaman devletinin s›n›rlar› bat›da Azerbeycan’a, do¤uda
Hindistan’›n Ganj vadisine, Harezm’den Hint Okyanusu sahillerine kadar uzan›yordu. Kalaba-
l›k ordusunu binlerce kilometrelik sahada, her hangi bir s›z›lt›ya meydan vermeden sevk ve
idare etme baflar›s›n› gösteren Sultan Mahmud, co¤rafî konumu ve iklim flartlar›na uygun mu-
harebe tekniklerini tatbik etti. Askerî s›n›flar yetifltirmede büyük bir maharet gösterdi. Sultan
Mahmud, ilim adamlar›na büyük de¤er verdi ve bir ço¤unu himayesine ald›. Harezm’i ele ge-
çirdikten sonra meflhur Ebu Reyhan el-Birunî’yi Gazne’ye getirtti. Birunî, Sultan›n Hindistan’a
yapt›¤› seferlere kat›lma flans›n› elde etti. Birunî, bu seferler neticesinde Hindistan hakk›nda
edinmifl oldu¤u muhtelif konulara ait bilgileri kaleme ald› ve Tahkik Mali’l-Hind adl› büyük
eserini vücuda getirdi. Hindistan’›n dinî, ilmî yap›s› ve co¤rafyas› hakk›ndaki çok önemli bilgi-
lere bu eserinde genifl yer ay›rd›. Ayr›ca Birunî’nin hocalar›yla beraber, ünlü hekim ve filozof
olan Ebü’l-Hayr ‹bnü’l-Hammar’› da baflkentine getirdi. Di¤er taraftan tarih yaz›c›l›¤› aç›s›ndan
da parlak bir dönem yafland›. Mimarî faaliyetlere de büyük önem veren Sultan Mahmud, hal-
k›n istifadesine sunulan çarfl›, köprü, su yolu kemerleri gibi eserlerin infla edilmesini sa¤lad›.
Çok say›da cami yapt›rd›. Allah’tan korkan, zeki, cesur, ileri görüfllü, ihtiyatl› ve adil bir hüküm-
dar olarak tan›nd›. Adaleti sa¤lamada gösterdi¤i titizli¤e, Nizamülmülk’ün Siyasetname adl›
eserinde kay›tl› bir hadisede o¤lunu yarg›lamaktan çekinmemesi örnek olarak gösterilmek-
tedir (Do¤ufltan Günümüze ‹slâm Tarihi, Ça¤ Yay., 6. C., ‹stanbul 1987, s. 256). 

SÜFYAN: Ahir zamanda gelece¤i ve ümmetin karanl›k günler yaflamas›na sebep olaca¤›
sahih hadislerde bildirilen dehfletli, dinsiz ve münaf›k flah›s.

SIDDIK SÜLEYMAN: S›dd›k Süleyman Kervanc› 1898 y›l›nda Barla’da do¤du. 1965 y›l›nda
Barla’da vefat etti. Kabri de Barla’dad›r. Üstat 1926 y›l›nda Barla’ya sürgün edildi¤inde onunla
tan›flt› . Üstat Barla’da kald›¤› sekiz y›l boyunca ona sadakatle hizmet etti¤i için “s›dd›k” ün-
van›n› ald›. Uzun y›llar Nurlar için çal›flt›.  Güzel hatt›yla Nurlar› yazd›. Risale-i Nur’dan 28. Söz
olan “Cennet Bahsi” onun bahçesinde yaz›ld›. Bu bahçe Risale-i Nur’da Cennet Bahçesi diye
geçer. S›dd›k Süleyman’›n Risale-i Nur’da fikir ve hislerine ait birçok mektubu bulunmaktad›r.

SÜFYAN ‹BN‹ UYEYNE (725-813): Tabiînin önde gelen hadis ve tefsir âlimlerindendir. Kû-
fe’de do¤du. Henüz dört yafl›ndayken Kur’ân-› Kerîm’i ezberledi. Yedi yafllar›nda hadis yazma-
ya bafllad›. Süfyan bin Uyeyne, Kûfe’den Mekke’ye gelerek yerleflti ve vefat›na kadar orada
kald›. Pek çok âlimler yetifltirdi. ‹mam-› fiafiî onun talebelerindendir. Hadis ve tefsir ilimlerine
dair kitaplar telif etmifltir. Bunlardan ikisi, el-Tefsir ve el-Cami’dir.

SÜLEYMAN (A.S.): Kur’an-› Kerîm’de ad› geçen peygamberlerden olan Hz. Süleyman, ‹sra-
ilo¤ullar›na peygamber olarak gönderilmifltir. Hz. Davut’un o¤lu olup onun saltanat ve pey-
gamberli¤ine vâris k›l›nm›flt›r. Hz. Süleyman k›rk sene hem peygamberlik yapm›fl, hem de
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devleti idare etmifltir. Beytü’l-Makdis’i (Mescid-i Aksa) yapt›ran Hz. Süleyman’›n cinleri ve hay-
vanlar› emrinde çal›flt›rd›¤› ve insan, hayvan ve cinlerden oluflan muhteflem bir ordusunun
bulundu¤u bilinenler aras›ndad›r. Hz. Süleyman’›n Saba Melikesi Belk›s’› dinine davet etmesi
üzerine Belk›s, kavmiyle birlikte iman etmifltir.

— fi —

fiAMLI HAFIZ TEVF‹K: Bak›n›z TEVF‹K.

fiA’RANÎ (1492-1565): As›l ad› Abdülvehhab bin Ahmet bin Ali el-Hanefî’dir. Saçlar›n› uzat-
t›¤› için daha çok “fia’ranî” lâkab›yla bilinmektedir. fia’ranî M›s›r’da do¤du. Tahsilini Kahire’de ta-
mamlad›. Tasavvuf, akait, f›k›h, ansiklopedi, gramer ve t›p gibi alanlarda eserler telif etti. Yaz-
d›¤› eserlerde tekke ve medrese ilimlerine yer verdi ve bu ilimleri uyumlu bir flekilde iflledi.

Dört mezhebin birleflti¤i ve ayr›ld›¤› konular›n ele al›nd›¤› Mizan-› fia’ranî adl› eseri bilinen
en meflhur eseridir. fiah-› Nakflibend: As›l ad› Bahaeddin Muhammed B. Muhammed’ül Buha-
rî’dir. fiah-› Nakflibend olarak meflhur olan Bahaeddin’e bu ünvan›n ne zaman verildi¤i bilin-
memekle beraber, devaml› olarak yap›lan gizli zikrin kalblerde vücuda getirdi¤i “nakfl”a iza-
feten verildi¤i genel kabul görmüfltür.

Muharrem 718’de (1318) Buhara yak›nlar›ndaki Kasr›arifan (Kasr›hindüvan) köyünde do¤du.
Üç günlük bebek iken dedesinin mürflidi Baba Muhammed Semmasi taraf›ndan manevî evlât
olarak kabul edildi. Daha sonra Semmasi, onu müridi Emir Külal’a teslim ederek tasavvuf ter-
biyesiyle yetifltirilmesini istedi.

Bahaeddin, tarikat›n adap ve usulünü ö¤rendi¤i s›ralarda, bir gece rüyas›nda, kendisinin
do¤umundan bir as›r evvel vefat etmifl olan Abdülhalik-› Gücdüvani’yi görür ve onun mane-
vî flahsiyetine intisap eder. Evvelâ tasavvufu ö¤renip bilahare ilmî e¤itimini tamamlam›fl ol-
du¤undan, “Üveysî” lakab›yla an›lmaya bafllan›r. Mezarl›¤› dolafl›rken yak›n zamanda vefat
eden fieyhi Semmasi ve di¤er büyük zatlar› mana âleminde müflahede eder. Bu s›rada Güc-
düvani Hazretlerinin kendisine, “Dinin emir ve yasaklar›na uy, ruhsatlara ilgi gösterme, azi-
metlere sad›k kal, Peygamber (a.s.m.) ve Ashab›n›n yolundan git!” fleklindeki tavsiye ve ikaz-
lar›, manevî âleminde büyük bir etki yapar. Bu ikazlardan sonra hayat›nda ruhsatlar› de¤il de
azimetleri (fetva yerine takvay› ) esas al›p, cehrî zikirden hafî zikre yönelir.

Mutat olarak devam ettirilen ve gizli zikirle sesli zikri bir arada icra eden müritlerin aksine
Bahaeddin’in tamamen gizli zikirleri icra etmesi dikkat çeker, yanl›fl yapt›¤› düflüncesiyle fley-
he flikâyet edilir. Bunun üzerine Seyyid Külal; ona dokunmamalar›n›, memur oldu¤u fleyi yap-
t›¤›n› söyleyerek ikaz eder. Bilâhare art›k Bahaeddin’e verebilece¤i bir fleyinin kalmad›¤›n›, git-
mekte serbest oldu¤unu söyler. Bahaeddin e¤itimini tamamlad›ktan sonra köyüne döndü.
Burada talebe yetifltirmeye bafllad›. ‹ki kez hacca gitti. 3 Rebiülevvel 791’de (2 Mart 1389) 73
yafl›nda iken, do¤du¤u köyde Hakk›n rahmetine kavufltu.

Buhara ile fiah-› Nakflibend aras›nda büyük bir ba¤ oluflmufl, Buharal›lar onu “belây› defe-
den hace” (hace-i belâ-gerdan) olarak an›p flehirlerinin manevî koruyucusu olarak saym›fllar-
d›r. Onun manevî varl›¤›n›n etkisiyle Buhara, bütün Orta Asya Müslümanlar› nezdinde ilim ve
maneviyat merkezi addedilmeye bafllanm›flt›r. Baba taraf›ndan nesebi ‹mam-› Cafer-i S›dd›k
Hazretlerine dayanan fiah-› Nakflibend; kerametlerin fazla bir de¤er tafl›mad›¤›n›, bir tarikata
ba¤lanman›n yeterli olmad›¤›n› ifade ederek, tekkelerde fazla oturmamas›yla geleneksel sû-
fîlikten farkl› hareket etmifltir. Bahaeddin, ilim adamlar›na de¤er verdi¤i gibi onlar da kendisi-
ne hürmet etmifllerdir. O, “Bilmiyorsan›z zikir ehline sorunuz” (Enbiya Suresi, 7.) ayet-i kerime-
sini, ilim adamlar›na dan›flmay› emretti¤i fleklinde tefsir etmifltir. (TDV ‹slam Ansiklopedisi, IV.
C., s. 458-459).
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fiah-› Nakflibend ile büyük kuvvet bulan tarikat›, Orta Asya, Horasan ve çevresinin Sünni-
leflmesinde çok etkili olmufltur. Kerametlerin aç›klanmas›na karfl› olup, özellikle bu konuda
talebelerini ikaz etmifltir. Bu sebepledir ki, Nakflî tarikat›nda “kerameti gizlemek, göstermek-
ten daha büyük keramettir” düsturu esas al›nm›flt›r. Kendisinde kerametin görülmemesinin
sebebini soran birine, fiah-› Nakflibend, “S›rt›m›zda bunca günah kamburu varken, halâ ayak-
ta kalmam›zdan daha büyük keramet olur mu?” fleklinde karfl›l›k vermifltir. Tarikat›n önemli
bir özelli¤ini teflkil eden gizli zikir ile kalbin fethi, benlik ve enaniyet mikrobunun öldürülme-
si, kötülü¤ü emreden nefsin öldürülmesi amaçlanm›flt›r. (Mesnevi-i Nuriye, s. 89.)

fiEDDAT: Yemen’de yaflad›¤› rivayet edilen Âd Kavmi hükümdarlar›ndan biridir. Nemrut ve
Firavun gibi ilâhl›k davas›nda bulunan zalim bir hükümdard›r. Cennete benzetmek maksad›y-
la “‹rem Ba¤lar›” denilen bir ba¤ yapt›rm›fl ve görkemli binalar infla ettirmifltir. Hz. Hûd’un pey-
gamberli¤ine inanmay›p onun ‹lâhî devetine karfl› ç›km›flt›r. Azg›nl›kta çok ileri giden fieddat
Allah’›n gazab›na u¤ram›fl ve kavmiyle birlikte helak edilmifltir.

fiEYH BAHÎD EFEND‹ (1854-1935): M›s›r’›n ve ‹slâm dünyas›n›n tan›nm›fl âlimlerindendir. Ez-
her Üniversitesi mezunudur. Ayn› zamanda Ezher Üniversitesinde ders veren hocalardand›r. M›-
s›r Baflmüftülü¤ünde bulunmufltur. ‹slâm dünyas›n›n ve Müslümanlar›n güncel meseleleriyle il-
gilenerek eserler kaleme alan bir âlimdir. Risale-i Nur’da kendisinden, “Câmiü’l-Ezher’in Reis-i
Ulemas› olan fieyh Bahid Hazretleri (r.a.)” (Emirda¤ Lâhikas›, s. 345.) olarak söz edilmektedir. As›l
ad› Muhammed Bahit’tir. Künyesi Muhammed Bahit bin Hüseyin el-Mutiî (Matiî) fleklindedir.

Muhammed Bahit, 1854 y›l›nda M›s›r’›n Asyut eyaletine ba¤l› Mutia (Matia) köyünde do¤-
du. Muhtelif âlimlerden f›k›h, usul-› f›k›h, hadis, tefsir, mant›k, belâgat ve Arap dili alanlar›nda
dersler ald›. Ezher Üniversitesinde okuyarak 1875 y›l›nda mezun oldu. Akabinde mezun oldu-
¤u üniversitede müderris olarak görev yapmaya bafllad›. Bu görevini befl y›l devam ettirdi.
1880 tarihinde Kalyubiye eyaleti kad›l›¤›na tayin edildi. Böylece hocal›k görevinden sonra ad-
lî görev alm›fl oldu.Muhammed Bahit, Kalyubiye kad›l›¤›ndan sonra Minye, Asyut, ‹skenderi-
ye, Port Said kad›l›klar›nda da bulundu. Kad›l›k görevini sürdürürken di¤er taraftan da Adalet
bakanl›¤›nda müftülük ve müfettifllik yüksek devlet memurluklar› ile Türk kad›s› Nesib Efen-
dinin yerine vekâleten M›s›r baflkad›l›¤› da yapt›. Bu muhtelif görevlerden sonra, 1914 y›l›nda
M›s›r Baflmüftülü¤üne tayin edildi.

Baflmüftülük görevini yaklafl›k yedi y›l sürdüren Muhammed Bahit, 1921 y›l›nda emekli ol-
du. Ancak, bundan sonra da bofl durmayarak evinde ilmî çal›flmalar›na devam etti. E¤itim-ö¤-
retimle meflgul oldu¤u gibi, kendisine dan›fl›lan konularda fetvalar verdi. ‹slâm dünyas›nda
önemli bir konum ve sayg›nl›¤a ulaflm›fl olmas› itibar›yla muhtelif konular› içeren ve farkl›
yerlerden kendisine gönderilen say›s›z mektuplara muhatap oldu. Daha çok f›k›h konular›yla
ilgili meseleleri içeren mektuplar al›rken, ayn› zamanda evi de fetva soranlarla dolup taflard›.
Muhammed Bahit, çal›flmalar›n› sürdürürken yazm›fl bulundu¤u fetvalar› farkl› bölgelerinde
bulunan talebelerine gönderebilmek ve kendisine sorulan sorular› cevaplayabilmek maksa-
d›yla özel kâtipler tuttu. Bu hizmetler için gereken masraflar› bizzat kendisi karfl›lad›. Kâtiple-
rine maafl verdi¤i gibi mektup ve kitaplar›n›n posta masraflar›n› da kendisi üstlendi.

Çok yönlü bir âlim olan Muhammed Bahit, Risale-i Nur’da kendisinden söz edilen önemli
flahsiyetlerdendir. Bediüzzaman ile görüflüp tan›flmas› ‹kinci Meflrutiyet’in ilân›n›n ilk y›l›na
rastlamaktad›r. Daha çok genç yaflta ‹stanbul’a gelip kendisine sorulan her soruya ikna edici
cevaplar veren Said Nursî, uleman›n ve özellikle Meflihat dairesindeki âlimlerin dikkatini çek-
ti. Vermifl oldu¤u cevaplar nedeniyle kendisiyle fikrî tart›flmalara girmenin hiç de kolay olma-
d›¤› görülmekteydi. Bediüzzaman ile tart›flmalara girmekten çekinen baz› flah›slar, bir seya-
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hat vesilesiyle ‹stanbul’da bulunan M›s›r’›n ve Ezher’in ünlü âlimlerinden fieyh Muhammed
Bahit Efendiye durumu bildirdikten sonra kendisiyle görüflüp ilzam etmesini isterler. Yani Be-
diüzzaman’› cevap veremez hale getirip, susturmas›n› isterler.

Muhammed Bahit, Bediüzzaman ile görüflmek ve yak›ndan tan›mak gayesiyle uygun bir
f›rsat› kollamaya bafllad›. Ayasofya’da k›l›nan bir namaz sonras›nda bir çayhanede oturarak
görüflmeye bafllad›lar. Aralar›nda çok önemli bir diyalog cereyan etti. Her iki âlim de Müslü-
manlar›n mukadderatlar› ile yak›ndan ilgilendiklerinden karfl›l›kl› soru-cevapta da bu konu
gündeme geldi. Bediüzzaman’›n ilmî durumunu tartmak ve ayn› zamanda Müslümanlar›n ge-
lece¤i hakk›ndaki düflüncelerini ö¤renmek maksad›yla kendisine, “Osmanl› hükümetindeki
hürriyete ne diyorsun ve Avrupa hakk›nda fikrin nedir?” diye sordu. Bediüzzaman, kendisine
sorulan soruya karfl›l›k fieyh Muhammed Bahit’e flu cevab› verdi:

“Osmanl› hükümeti Avrupa ile hâmiledir; Avrupa gibi bir hükümeti do¤uracak. Avrupa da
‹slâmiyete hâmiledir; o da bir ‹slâm devleti do¤uracak.” (Emirda¤ Lâhikas›, s. 345.) Bu cevap
karfl›s›nda hayranl›¤›n› gizlemeyen fieyh Muhammed Bahit, kendisiyle ayn› kanaatte oldu¤u-
nu bildirdi. Kendisi de ayn› düflünceye sahip olmakla beraber, Bediüzzaman’›n bu kadar ve-
ciz ve keskin beyan tarz›na hayran oldu¤unu belirtti. “Bu gençle münazara edilmez” (Tarihçe-
i Hayat, s. 50.) dedi. Akabinde, bu kadar veciz ve beli¤ane bir tarzda ifade etmenin ancak Be-
diüzzaman’a has oldu¤unu ifadelerine ekledi.

fieyh Muhammed Bahit’in soru sormaktaki amac› Bediüzzaman’› cevap veremez duruma
düflürüp susturmak de¤ildi. Bediüzzaman ile ilgili sözler duyduktan sonra kendisiyle görüflüp
müthifl zekâs›n› tecrübe etmek ve gelecek hakk›ndaki fikirlerini ö¤renmek istedi. Bir bak›ma
sordu¤u soru ile ufkunu ve siyaset âlemindeki cereyanlar› ne flekilde ihata edip gördü¤ünü
ölçtü. Ald›¤› cevaptan sonra kulland›¤› ifadeler, kendisinin hakflinas biri oldu¤unu ve ayn› za-
manda memnun kald›¤›n› göstermektedir.

fieyh Muhammed Bahit ve Bediüzzaman aras›nda güzel bir sohbet ile bafllayan samimî
dostlu¤un daha sonra da devam etti¤i anlafl›lmaktad›r. M›s›r’a dönen fieyh’in çevresindekile-
re Bediüzzaman’› anlatmas› ve yay›n faaliyetleri, Bediüzzaman ve dolay›s›yla sonraki y›llarda
Risale-i Nur’un M›s›r’da yay›lmas›na önemli katk› yapt›. Bediüzzaman’›n lehinde muhtelif za-
manlarda övücü makaleler yaz›ld›. Özellikle Abdullah Çavifl’in El-Ahram gazetesindeki maka-
lesi büyük övgüleri dile getirdi. (Tarihçe-i Hayat, s. 613; Abdulkadir Bad›ll›; Bediüzzaman Said-i
Nursî Mufassal Tarihçe-i Hayat›, s. 272.)

Muhammed Bahit, uzun ve bereketli bir ömür sürdü ve 18 Ekim 1935 tarihinde Kahire’de
vefat etti. Muhtelif konularla ilgili olarak eserler yazm›fl olmas›, güncel meselelerle ilgili yak›n-
dan ilgilendi¤ini göstermektedir. Nitekim Bediüzzaman’a sordu¤u soru da ilginç ve ayn› za-
manda günceldir. Yazd›¤› eserlerde; Kur’ân-› Kerîm’in tercümesi ile ilgili tart›flmalara kat›ld›,
günün meseleleri ile ilgili ilmî ve aktif bir flekilde düflüncelerini sergiledi, ‹slâmda hükümetin
flekli, din ve sosyal hayatta kad›n›n yeri, ‹slâm›n ilim ve teknolojiye bak›fl› gibi muhtelif konu-
larda düflüncelerini dile getirdi.

fiIK: Bu isim ‹slâmiyetten önce farkl› zamanlarda yaflam›fl iki ayr› Arap kâhinine aittir. Bun-
lardan ilki Araplar›n ilk kâhinlerinden biridir. Ikincisi ise El-Yaflkari ad›ndaki fi›k’t›r. Bu ikinci fi›k
yine kendisi gibi meflhur olan Arap kâhini Satih’le ayn› dönemde yaflam›flt›r. fi›k da yine Sa-
tih gibi Peygamberimizin gelece¤ini müjdeleyen kâhinlerden biridir.

-T-

TEVF‹K: As›l ismi Tevfik Göksü olan fiaml› Haf›z Tevfik 1887 y›l›nda Barla’da do¤du. 1965 y›-
l›nda Barla’da vefat etti. Kabri de Barla’dad›r. Subay olan babas› Veli Bey ile beraber yirmi y›l
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fiam’da kalmas›ndan dolay› “fiaml›” lakab›yla an›lm›flt›r. Üstad›n, fiam’da Emeviye Camiinde
verdi¤i vaaz› babas›yla birlikte dinlemifltir. Babas› ona Üstad› göstererek, “Bu zat meflhur bir
zatt›r. Ona iyi bak, ileride bu zata hizmet edeceksin” demifltir. Babas›n› bu sözü seneler son-
ra gerçekleflir. Üstat Barla’ya sürgün edildi¤i y›llarda ona talebe, Nurlara kâtip olur. 

— Ü —

ÜVEYSÜ’L-KARAN‹: Peygamber Efendimiz zaman›nda yaflam›fl büyük velî. As›l ismi Üveys
bin amir el-Karni’dir. Yemen’in Karn köyünde do¤du; do¤um tarihi tam olarak bilinmemekte-
dir. Hicrî 37 (657) y›l›nda flehit edildi. Peygamber Efendimizin sa¤l›¤›nda Müslüman oldu. Fakat
onu göremedi¤i için Sahabi olamad›. Tabiinin büyüklerinden oldu¤u hadis-i flerif ile bildirildi.
Veysel Karanî Yemen’de deve güder, geçimini onunla sa¤lard›. En önemli vasf› Peygamber
Efendimize olan aflk›, ibadete canla baflla devam› ve annesine olan sayg› ve sevgisidir. Pey-
gamber Efendimiz vefat›na yaklafl›nca, h›rkas›n›n Veysel Karanî’ye verilmesini istedi ve vefa-
t›ndan sonra Hz. Ömer ve Hz. Ali (r.a.) taraf›ndan h›rka ona teslim edildi. Veysel Karanî’ye he-
diye edilen h›rka-i flerif günümüzde ‹stanbul-Fatih’deki H›rka-i fierif Camiinde her sene Rama-
zan ay›nda ziyarete aç›lmaktad›r.

ÜZEYR (A.S.): Kur’ân-› Kerîm’de ad› geçmekle birlikte peygamber olup olmad›¤› hakk›nda
tart›flma olan bir zatt›r. Yine Kur’ân-› Kerîm’de, Yahudilerin ona Allah’›n o¤lu iftiras›nda bulun-
duklar›ndan bahsedilmektedir. 

-V-

V‹KTOR HUGO (1802-1855): 19. yüzy›l›n en meflhur yazarlar›ndan biri olan Victor Hugo
1802 y›l›nda Paris’te do¤du. Romantizm ak›m›n›n öncülerindendir. Eserlerini bu çizgide yaz-
m›flt›r. Haks›zl›klara karfl› ç›kan,  duyarl› bir yazard›r. Sefiller, Notre Dame’›n Kamburu, Herna-
ni, Doksanüç ‹htilâli, ‹dam Mahkûmunun Son Günü, Deniz ‹flçileri en tan›nm›fl eserleridir. Vic-
tor Hugo 1855 y›l›nda ölmüfltür.

— 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. 

YUNUS (A.S.): Kur’ân-› Kerîm’de ad› geçen Hz. Yunus (a.s.) ‹srailo¤ullar›na gönderilen pey-
gamberlerdendir. Musul yak›nlar›nda bulunan Ninova halk›na peygamber olarak gönderilmifl-
tir. Yunus ‹bni Metta ad›yla meflhur olan Yunus (a.s.), kendisini bal›k yuttu¤undan dolay›
Kur’ân-› Kerîm’de Zennun ve Sahib-i Hut ünvanlar›yla zikredilir. Otuz yafllar›nda peygamber
olarak görevlendirilen Hz. Yunus (a.s.), halk›n› otuz üç sene hakka davet etmifl, ancak kendi-
sine sadece iki kifli iman etmifltir. O da flehri terk edince, halk› gelecek bir azaptan korkup
kendisine iman etmifllerdir. Hz. Yunus da tekrar geri dönerek irflada devam etmifltir.

YUSUF (A.S.): Hz. Yusuf, Hz. Yakup’un en küçük o¤ludur. Hz. Yakup’un (a.s.) on iki o¤lu var-
d›. En küçükleri ve en güzelleri Hz. Yusuf olmas› nedeniyle, babas›n›n ona karfl› daha fazla bir
flefkati ve sevgisi vard›. Kardeflleri babalar›n›n ona karfl› afl›r› flefkati ve sevgisini k›skanarak,
bir yolunu bulup onu Kenan bölgesinde bir kuyuya att›lar. O civardan geçen bir kervan tara-
f›ndan kuyudan ç›kart›lan Hz. Yusuf (a.s.) M›s›r’a götürüldü ve M›s›r Azizine sat›ld›. Yafl›n›n iler-
lemesiyle güzelli¤i artan ve bütün dikkatleri üzerine toplayan Hz. Yusuf (a.s.), M›s›r Azizinin efli
Züleyha’n›n iftiras›na u¤rayarak hapse at›ld›. Bir müddet hapiste kald› ve orada iken kendisi-
ne peygamberlik verildi. Hapiste kald›¤› esnada gece gündüzün birbirinden fark edilememe-
si nedeniyle namaz vakitlerinin tayininde güçlük çekiyordu. ‹lk saat onun taraf›ndan M›s›r zin-
danlar›nda icat edilmiflti. M›s›r hükümdar›n›n bir rüyas›n› güzel bir flekilde tabir etti¤i için zin-
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dandan ç›kar›lmas›na emir verildi. Hz. Yusuf ise suçsuzlu¤unun ispat edilmesinden sonra bu
davete icabet edece¤ini bildirdi. Suçsuz oldu¤u 12 sene zindan hayat› sonunda böylece anla-
fl›lm›fl oldu. M›s›r Azizinin ölümü sebebiyle iyice ç›kmaza giren maliye ifllerine, hükümdar ta-
raf›ndan görevlendirildi ve Züleyha ile nikâh› yap›ld›. M›s›r Azizli¤i s›ras›nda Kenan’da bulunan
babas› Hz. Yakup ve kardefllerini M›s›r’a getirtti ve oraya yerleflmelerini sa¤lad›. Hz. Yusuf (a.s.)
120 yafl›nda iken vefat etti. Hz. Yusuf (a.s.) dünya saltanat›na eriflmifl; anne, baba ve kardefl-
lerine tekrar kavuflmufl oldu¤u saadetli bir durumda iken ölümünü istemesi sebebiyle,
Kur’ân-› Kerîm’de övgüyle ve s›dd›k›yet ünvan›yla yad edilmifltir.

— 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 âlimi-
dir. ‹lk tahsilini do¤du¤u yerde yapt›ktan sonra ilim ve medeniyet merkezi olan Buhara’ya git-
mifltir. Burada muhtelif hocalardan f›k›h, tefsir, hadis, kelâm, mant›k, felsefe ve Arapça ders-
leri ald›. Bu dönemde Harezm ve Horasan’›n bir çok flehrine giderek bilgilerini art›rd›. 1124 y›-
l›nda Mekke’ye gelerek uzun bir süre kald›. Eserlerinin bir ço¤unu burada yazm›flt›r. Kendisi-
ne Mekke’de uzun süre kald›¤›ndan Carullah lâkab› verilerek “Carullah Zemahflerî” ad›yla mefl-
hur olmufl, ayr›ca “Fahr-› Harezm” ünvan› da verilmifltir. Mekke’de uzun müddet kald›ktan
sonra Harezm’e dönmüfl ve burada 1143 senesinde vefat etmifltir. Zemahflerî itikatta ateflli bir
Mutezile, f›k›hta ise Hanefîdir. Zemahflerî ‹slâmî ilimler, nahiv ve edebiyatta çok say›da talebe
yetifltirmifltir. Elli civar›nda eseri oldu¤u bildirilmektedir.

ZEYD B‹N HAR‹SE (R.A): Peygamberimizin azat etti¤i kölelerindendir. Zeyd bin Harise Ca-
hiliye döneminde, daha küçük bir çocukken, kabilesine yap›lan bir bask›nla kaç›r›l›r ve köle
olarak sat›lmak üzere Ukaz Panay›r›na getirilir. Panay›rda kendisini gören Hz Hatice onu sat›n
al›r ve daha sonra Peygamberimize hediye eder. O zaman Hz. Zeyd 8 yafl›ndad›r ve Peygam-
berimize henüz peygamberlik gelmemifltir. Bask›nda kaç›r›ld›ktan sonra heryerde Zeyd bin
Haris’i arayan babas›, o¤lunun Peygamberimizde oldu¤unu ö¤renir ve birgün onu istemek için
Peygamberimize gelir. Peygamberimiz ise Hz. Zeyd’in babas›na o¤lunun gitme ya da kalma
konusunda hür oldu¤unu; o¤lu istedi¤i takdirde kendisiyle gitmesine izin verece¤ini belirtir.
Bunun üzerine kendisine fikri sorulan Hz. Zeyd Peygamberimizin yan›nda kalmak istedi¤ini,
babas›yla gitmek istemedi¤ini belirtir. Bu olaydan sonra Peygamberimiz, Hz. Zeyd’i azad eder
ve evlâtl›¤›na al›r. Zeyd bin Haris Bedir Savafl›na kat›lm›fl, bir çok savaflta kumandanl›k etmifl-
tir. Hicrî 8. y›lda Mute Savafl›nda flehit olmufltur.

Z‹YA PAfiA (1829-17 MAYIS 1880): Ziya Pafla ‹stanbul’da do¤du. As›l ad› Abdülhamit Ziya-
üddin’dir. Mekteb-i Ulûm-› Edebiyede okudu. Farsça ve Arapça ö¤rendi. 1845’te Sadaret-i Uz-
ma Mabeyn-i Hümayuna kâtip olarak girdi. Frans›zcay› burada ö¤rendi. Sultan Abdülaziz ve
M. Reflit Pafladan destek gördü. M. Reflit Paflan›n ölümü üzerine Ali Pafla ile sürtüflmeye gir-
mesi, Fuat Pafla ile iyi iliflkiler kuramamas› üzerine, ‹stanbul’dan uzaklaflt›r›lmak için K›br›s
mutasarr›fl›¤›na tayin edildi. Bunun üzerine Yeni Osmanl›lar cemiyeti ile ifl birli¤i içinde Mus-
tafa Faz›l Paflan›n davetine uyarak Nam›k Kemal ile birlikte Paris’e gitti (1867). Oradan Lon-
dra’ya geçti ve Nam›k Kemal ile birlikte Hürriyet gazetesini ç›kard›. Ali Paflan›n ölümü üzeri-
ne yurda döndü. ‹stanbul’da önemli görevlere getirilen Ziya Pafla, II. Abdülhamit döneminde
‹stanbul’dan uzaklaflt›r›lmak için Suriye valili¤ine tayin edildi (1877). Bu görevi önce Konya’ya,
sonra da Adana’ya nakledildi. Orada vefat etti.
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— A —

AFYON: Ayfon’un nüfusu 900 bine yak›nd›r. Yüzölçümü olarak 14.555 km2 ’dir. Afyon ad›-
n› 2300 y›ldan beri ekilen haflhafl bitkisinden alm›flt›r. M.Ö. 7000 y›l›ndan bafllayarak günümü-
ze kadar yerleflim yeri olan ilin s›n›rlar› içinde Hitit, Frig, Grek, Roma, Bizans, Selçuklu, Osman-
l› gibi uygarl›klar egemen olmufltur. Selçuklu Türklerinin 1071 y›l›nda Anadolu’yu fethetmele-
ri sonucunda Afyon Türklerin hakimiyetine girmifltir.

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 dünyaya hükmet-
me gayreti içerisinde.  250 milyonluk nüfusu dünyan›n bütün ›rklar›n› bar›nd›r›yor.  Bütün din-
lerin mensuplar›n›n bulundu¤u Amerika Birleflik Devletleri (ve Avrupa) hakk›nda Bediüzzaman
Hazretleri ‹slâmiyete hamile oldu¤undan ve yak›nda bir ‹slâm devleti do¤uraca¤›ndan bahse-
der. Baflflehri Washington DC olan ABD ile Türkiye’nin dostlu¤u 1950 Kore Savafl›ndan sonra
daha da artarak devam etmektedir. 

ARAB‹STAN YARIMADASI (CEZ‹RETÜ’L-ARAP): Üç taraf› denizlerle çevrilidir. Hz. Muham-
med (a.s.m) öncesinde, topluluklar aras› ayr›l›klar vard›. Hz. Muhammed (a.s.m) döneminde
sosyal olarak bir bütünlük sa¤lan›p var olan toplumsal çat›flmalar sona erdi. Peygamber Efen-
dimiz ilk ‹slâm devletini burada kurmufltur.

ASYA: Dünyay› teflkil eden befl k›t’an›n en büyü¤ü olan Asya k›t’as›, ayn› zamanda insan-
l›k tarihinin de bafllad›¤› yerdir. Bu eski k›t’ada medeniyetler kurulmufl, medeniyetler y›k›lm›fl-
t›r.  En önemli yönü ise bütün dinlerin bu k›t’ada ortaya ç›kmas›d›r. Mukaddes mekânlar›n ve
flehirlerin yer ald›¤› ülkelerin hemen hemen hepsi Asya’da bulunmaktad›r.

AVRUPA: Befl k›t’an›n yüzölçümü bak›m›ndan en küçü¤ü. Ancak fikir, kültür,  siyaset ve
medeniyet mefhumlar› aç›s›ndan en önde gelenidir. Özellikle yeni Türkiye Cumhuriyetinin fi-
kir, kültür, siyaset ve ekonomisi bak›m›ndan çok önemlidir. 1900’lar›n ortalar›ndan itibaren
Türk insan› Avrupa’ya ad›m atm›fl ve giderek varl›¤›n› gösterir hale gelmifltir. fiu anda Müslü-
manl›k, Avrupa’n›n pek çok ülkesinde resmî din olarak tan›nmakta; pek çok Avrupa kurulu-
flu ve önemli kiflileri de ‹slâmiyetle yak›ndan ilgilenmektedir. Bediüzzaman’›n, “Avrupa ‹slâma
hamiledir” ifadesi de yerini bulmaktad›r.

AYASOFYA CAM‹‹: Mimarisi, ihtiflam›, büyüklü¤ü ve ifllevselli¤i yönünden ilk ve son ünik
uygulama olarak görülen Ayasofya; Osmanl› camilerine fikir baz›nda da olsa esin kayna¤›
olan, do¤u-bat› sentezinin bir ürünüdür. Bu eser dünya mimarl›k tarihinin günümüze kadar
ayakta kalm›fl en önemli an›tlar› aras›nda yer almaktad›r. Bu nedenle, Ayasofya, tarihî geçmi-
flinin yan› s›ra, mimarisi, mozaikleri ve Türk ça¤› yap›lar› ile yüzy›llar boyunca tüm insanl›¤›n
ilgisini çekmifltir. Ayasofya 916 y›l kilise, 481 y›l cami olmufltur; 1935’den bu yana müze ola-
rak tarihî ifllevini sürdürmektedir.

— B —

BAB‹L: Babylon Kenti etraf›nda kurulmufl çok eski bir imparatorluktur. Babil, Nuh Tufan›n-
dan sonra Nemrut’un kral olarak hüküm sürdü¤ü Sümer ülkesinin dört flehrinden birisidir. Ba-
bil ayr›ca ünlü kulesi ile meflhurlaflm›flt›r. Kule ile ilgili bilgileri Tevrat’›n ikinci bölümünde rast-
lanmaktad›r. Babil Kulesinin yedi kat oldu¤u bildirilmektedir. Babil Kulesi Tevrat’ta anlat›ld›¤›
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üzere Nemrut’un Allah’a karfl› gelme ve Allah’a sald›rmak için bu kuleyi yapt›¤› bildirilmekte-
dir. Dolay›s›yla bu kule Allah karfl› gelmeyi sembolize etmektedir.

BARLA: Isparta ili, E¤irdir ilçesine ba¤l› olan Barla, E¤irdir’in 25 km kuzeybat› uzant›s›, 18
km k›y› fleridi olan 3052 nüfuslu 104 Km2 yüzölçümlü güzel bir yerleflim yeridir. Bediüzzaman
Said Nursî Hazretleri  1926 ile 1934 y›llar› aras›nda  burada sürgün yaflam›flt›r. Risale-i Nur Kül-
liyat›n›n büyük bir bölümünün telif edildi¤i Barla, flu anda Nur Talebelerinin oldu¤u kadar hal-
k›m›z›n da ra¤bet etti¤i güzel vatan köflelerinden birisidir. Huzur ve sükûnet arayanlar›n ko-
layca gidebilecekleri bir mekân olan Barla’da temiz konaklama tesisleri bulunmaktad›r.

BARLA DEN‹Z‹: Bak›n›z. E¤irdir Gölü.

BASRA: Irak’›n ikinci büyük flehridir. 2003 say›mlar›na göre nüfusu 2.600.000’dir. Uzun sü-
re Osmanl›lar›n idaresinde bulunan flehir I. Dünya Savafl› s›ras›nda ‹ngilizler taraf›ndan iflgal
edilmifl, daha sonra ise Irak devletinin bir vilâyeti olmufltur. Basra, co¤rafî konumundan dola-
y› tarih içerisinde oldukça gözde bir merkez haline gelmifltir.

BEYTÜ’L-MAKD‹S: ‹slâmda üç mukaddes mescitten biri olan Kudüs’teki mescit. Müslü-
manlar›n ilk k›blesi. Kudüs Camii ve Mescid-i Aksa da denir. Mescid-i Aksâ; en uzak mescit de-
mektir. Mekke’ye bir ayl›k mesafede oldu¤u için bu isim verilmifltir. Beytü’l-Makdis tabiri
Kur’ân-› Kerîm’de geçmez, hadis-i fleriflerde zikredilir.

— C —

CAM‹Ü’L-EZHER: 10. yüzy›lda Fat›mîlerin kurdu¤u El Ezher Cami ve Üniversitesi, M›s›r’›n en
önemli kültür merkezleri aras›nda yer al›r. Bir zamanlar Türkiye’den binlerce ö¤renciye evsa-
hipli¤i yapan bu külliye, flimdi sadece 200 kadar Türk ö¤renciyi a¤›rl›yor. YÖK’ün despotik uy-
gulamalar› sonucunda denkli¤i kabul edilmeyen bu üniversite Türkler için mahzuniyetin ifa-
desi olsa da ‹slâm dünyas› için bir Oxford olmay› sürdürüyor. El Ezher, yabanc›lar› bünyesine
çekerken, M›s›rl› gençler ise dünya devlerinin okullar› taraf›ndan paylafl›lam›yor. 

CEBEL-‹ KAMER: ‹slâm kaynaklar›na göre Nil Nehri, Ekvator’un güneyinde kalan Cebel-i Ka-
mer’den (Ay Da¤›) ç›kar. Bu da¤dan ç›kan on nehir, befler befler olmak üzere ayn› bölgede iki
göle dökülmektedir. Bu göllerin her birinden bir veya birkaç nehir ç›k›p kuzey yönünde aka-
rak üçüncü bir göle kar›fl›r ve bu gölden itibaren de, M›s›r Nil’i bafllar. Günümüz kaynaklar›n-
da Nil Nehrinin kayna¤› olarak Ekvator çizgisinde yer alan ve Afrika’n›n en büyük ve en önem-
li gölü olan Victoria Gölü gösterilmektedir. Bu göl 68.000 kilometre karelik alan›yla dünyan›n
ikinci büyük gölüdür. Uganda, Tanzanya ve Kenya’n›n bu göl ile s›n›r› bulunur. Nil Nehrinin en
uzaktaki kayna¤› olarak da Burundi’deki Do¤u Afrika Göller bölgesinde yer alan Kagera Irma-
¤› gösterilir. Bu ›rmak Tanzanya, Ruanda ve Uganda’n›n s›n›rlar›n› oluflturduktan sonra Victo-
ria Gölüne kat›l›r.

“M›s›r’›n kumistan›n› bir Cennete çeviren Nil-i Mübarek, Cenup taraf›ndan, Cebel-i Kamer
denilen bir da¤dan mütemadiyen küçük bir deniz gibi tükenmeden ak›yor. Alt› aydaki sarfi-
yat› da¤ fleklinde toplansa ve buzlansa, o da¤dan büyük olur. Halbuki o da¤dan ona ayr›lan
yer, mahzen alt› k›sm›ndan bir k›s›m olmaz. Varidat› ise; o m›nt›ka-i harrede pek az gelen ve
susam›fl toprak çabuk yuttu¤u için mahzene az giden ya¤mur, elbette o muvazene-i vâsiay›
muhafaza edemedi¤inden, o Nil-i mübarek âdet-i Arziye fevk›nde bir gaybî Cennet’ten ç›k›yor
diye rivayeti, gayet manidar ve güzel bir hakikati ifade ediyor.”

CEBEL-‹ TUR: Süveyfl ve Akabe Körfezi aras›ndaki Tur Da¤›na verilen isimdir. H›ristiyanlar
ve Yahudiler taraf›ndan kutsal say›lmaktad›r. Hz. ‹sa’n›n buradan gö¤e yükseldi¤ine inan›l-
maktad›r.
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— Ç —

ÇAM DA⁄I: Isparta’n›n Barla ilçesinde yer almaktad›r. Said Nursî Hazretlerinin Barla’da kal-
d›¤› zamanda s›k s›k ç›kt›¤› bir da¤d›r.

Ç‹N SEDD‹: Bak›n›z Sedd-i Çin.

— D —

DEN‹ZL‹: Denizli sanayisi ve ticareti çok geliflmifl olup, Türkiye’nin en h›zl› kalk›nan merkez-
lerinden biridir. Said Nursî Hazretleri 1944 senesinde Denizli Hapishanesinde tutuklu olarak
bulunmufltur. “Meyve Risalesi” adl› eserini burada telif etmifltir. Bediüzzaman Said Nursî 1944
tarihinde yan›ndaki beraber hüküm giydi¤i talebeleri ile birlikte beraat etmifltir.

D‹YAD‹N: A¤r› ilinin bir ilçesidir.

— E —

E⁄‹RD‹R GÖLÜ: Isparta ili s›n›rlar› içinde yer alan ve kuzey-güney uzan›ml› büyük bir çö-
küntü alan›n›n kuzey s›n›r›nda oluflmufl tektonik bir göl olan E¤irdir Gölü, 482 km2 yüzölçü-
mü ile Türkiye’nin dördüncü büyük gölüdür. Gölde E¤irdir’e bir yolla ba¤lanm›fl bulunan iki
küçük yar›m adac›k bulunmaktad›r. Birincisi Can Ada, ikincisi ise, Yeflilada’d›r. Gölde su ürün-
lerinden bal›k ve kerevit bulunmaktad›r.

EM‹RDA⁄: Emirda¤ Afyon iline ba¤l› 100.000 nüfuslu bir ilçedir. Antik dönemde Aura, Ro-
ma ve Bizans dönemlerinde Amorium olarak an›lan tarihî kentin kal›nt›lar› Emirda¤’a 13 km2
mesafede yer almaktad›r. Said Nursî Hazretleri burada kalmaya mecbur b›rak›lm›flt›r. 

ERZ‹NCAN: Erzincan Do¤u Anadolu Bölgesinde dokuz ilçeden oluflan bir ildir. 2000 y›l› nü-
fus say›mlar›na gore nüfusu 316.841’dir. Tarihî olarak birçok medeniyete ev sahipli¤i yapm›fl-
t›r. Erzincan 26 A¤ustos 1071 tarihinden sonra Türk ve Osmanl› hakimiyeti alt›na girmifltir.

— F —

FIRAT: F›rat Nehri, Türkiye’nin en verimli ve su potansiyeli en yüksek ›rma¤›d›r. Toplam
uzunlu¤u 2.800 km’dir. Türkiye s›n›rlar› içinde kalan bölümün uzunlu¤u ise 971 km’dir. Nehir
üzerine Türkiye’nin en büyük barajlar› infla edilmifltir.

— H —

HÂLE (HALLEY): Ünlü kuyruklu y›ld›za ismini vermifl olan bilim adam›n›n ismidir. 1656-
1742 y›llar› aras› yaflam›flt›r. Tam ad› Edmund Halley’dir. Halley kuyruklu y›ld›z›n›n yörüngesi
ile ilgili yapt›¤› çal›flmalarda y›ld›z›n yörüngesini 76 y›l olarak belirlemesine karfl›n bu çal›flma-
s›n›n do¤rulu¤unu göremeden ölmüfltür.

H‹ND‹STAN: Asya’n›n güney yar›madas› ve k›t’an›n Hint Okyanusuna do¤ru uzanm›fl ucu
olan Hindistan, Yak›ndo¤u ile Uzakdo¤u’yu ay›r›r. Geri kalm›fl ve ayr›ca çok kalabal›k, tarih bo-
yunca göç ve istilâlara u¤ram›fl bir ülkedir. ‹lkça¤da burada millî bir devlet, siyasî bir otorite
kurulmam›flt›. Kast sistemi ile yönetiliyordu. Baharat› bol bulundu¤u, bu yüzden de baharat
yolunun bafllad›¤› yerdir. Çin’den sonra dünyan›n en kalabal›k ikinci ülkesidir.

— ‹ —

‹SPANYA: Avrupa’n›n güneybat›s›nda ‹ber Yar›madas›nda yer alan ve krall›kla yönetilen
bir ülkedir. Portekiz ile birlikte ‹ber Yar›madas›n› oluflturur. Kuzeydo¤usunda Pireneler ve An-
dorra ve Fransa’dan ayr›l›r. Baflkenti Madrid’tir. ‹spanya 17 özerk bölgeye ayr›lm›flt›r. 

‹STANBUL: ‹stanbul Türkiye’nin en çok nüfuslu ve sanayisi en çok geliflmifl kentidir. Büyük
metropoller aras›nda gösterilen ‹stanbul’un tarihî ve co¤rafî özellikleri dolay›s›yla dünyan›n en
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gözde flehirlerinden birisidir. ‹stanbul’da genel olarak Akdeniz iklimi koflullar› görülür. Bu ik-
lim, k›y› bölgelerle iç kesimlerde biraz ayr›l›klar gösterir.  ‹stanbul s›ras›yla Roma ‹mparator-
lu¤u (324-395), Bizans ‹mparatorlu¤u  (395-1453), Osmanl› ‹mparatorlu¤u (1453-1923) gibi bü-
yük imparatorluklara sahiplik yapm›flt›r. Üstad›n ‹stanbul’la ilk buluflmas› 1907 y›l›nda olmufl-
tur. Do¤uda Rus Harbinde Ruslara esir düflen Said Nursî, daha sonra Kosturma, Varflova-Al-
manya üzerinden ‹stanbul’a tekrar gelir. Bir sure Çaml›ca Tepesinde ikamet eder. 1918’de Os-
manl› ‹mparatorlu¤u döneminin ilim akademisi say›lan Darü’l-Hikmeti’l-‹slâmiye üyeli¤ini ya-
par. Bundan sonra k›sa aral›klarla Yûflâ Tepesinde, Sar›yer’in F›st›kl›ba¤lar’da ikamet eder.
1952 y›l›nda Gençlik Rehberi mahkemesi dolay›s›yla ‹stanbul’a tekrar gelmifltir. 

‹STANBUL BO⁄AZI: Karadeniz ile Marmara Denizini birlefltiren su yoluna verilen isimdir. ‹s-
tanbul’un Rumeli (Avrupa) ve Anadolu (Asya) yakalar›n› birbirinden ay›r›r. Uzunlu¤u düz ola-
rak 30 km’dir. ‹stanbul Bo¤az› üzerinde 1973 y›l›nda aç›lan 1073 m. boyundaki Bo¤aziçi Köp-
rüsü ve 1986’da aç›lan 1090 m. boyundaki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yakay› birbirine
ba¤lamaktad›r. Bo¤az› alttan geçecek Marmaray Projesinin 2008’de tamamlanmas› beklen-
mektedir.

‹STANBUL ÜN‹VERS‹TES‹: ‹stanbul Üniversitesinin kurulufl tarihi 1453 y›l›na kadar uzan-
maktad›r. Sovyet t›p bilgini Daniflefski, dünyan›n en eski t›p fakültesinin ‹stanbul’da oldu¤u
görüflündedir. Üniversitelerde okutulan bilimler Osmanl›n›n yükselme ve gerileme dönemine
paralel olarak ifllenen bilimlerde de¤iflmifltir. Örnek olarak yükselme dönemi olan Beyaz›t, Ya-
vuz ve Kanunî Süleyman Medreseleri ilâhiyat, edebiyat, hukuk ve tabiî bilimler ifllerken; du-
raklama ve gerileme döneminde ise deneyi ve gerçekcili¤i reddeden, bilimsellik özelli¤ini yi-
tiren bir sistem içine girmifllerdir.

‹SVEÇ: Balt›k Denizi k›y›s›nda, Finlandiya ile Norveç aras›nda yer alan bir Kuzey Avrupa ül-
kesidir. Yaklafl›k 9 milyonluk bir nüfusa sahiptir. Yüzölçümü 449.964 km2 dir. 

— J —

JAPONYA: Uzakdo¤u’da, adalardan oluflan bir ülkedir. Hiçbir ülke ile kara s›n›r› yoktur. Ül-
kenin resmî ad› Nihonkoku, eski Çincede “Günefl do¤an ülke” anlam›na gelmektedir.

— K —

KÂBE: Hicaz’da Mekke-i Mükerreme’de, Harem-i fierif’in ortas›nda bulunan kutsal bina;
yeryüzünde Allah’a adanm›fl ilk mabed, beytullah. Müslümanlar›n namaza bafllarken yönel-
dikleri cihet, k›ble. Müslümanlar›n hac› olmak için Kurban Bayram›nda ziyaret ettikleri mekân.

KARADEN‹Z: Türkiye’nin kuzeyinde bulunan denizdir. Karadeniz’i çevreleyen ülkeler Tür-
kiye, Bulgaristan, Romanya, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan’d›r. Yüzölçümü, yaklafl›k olarak
460.000 km2 olan Karadeniz oldukça derindir. En derin noktas› 2020 metredir. K›y›lardan iti-
baren hemen derinleflir. Tuzluluk oran› % 0.18 civar›ndad›r.

KASTAMONU: Eski bir yerleflim merkezi olan Kastamonu il merkezi ve ilçelerinde bir çok
eski eser ziyarete aç›kt›r. Belli bafll›lar› Araç, Taflköprü, Küre, Abana ilçeleri sit alan› kap-
sam›ndad›r. Taflköprü’de Z›mb›ll› Tepe (Pompeipolis), ‹nebolu’da Abefl Kalesi, Gerifl Tepesi, Ça-
talzeytin’de Ginolu Koyu, Cide ‹lçesinde Gideros Koyu arkeolojik sit alan›d›r. Türkiye nin en
meflhur ve kaliteli sar›msa¤› Kastamonu da üretilir ve sunta ve baklal› zincir (zintafl) üretimi
yap›l›r. 

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri 1936 ilkbahar›nda Eskiflehir hapsinden tahliye olduktan
sonra Kastamonu’ya mecburî ikamet için sevk edilir. Burada Araba Pazar› semtinde polis ka-
rakolu karfl›s›nda bir eve yerlefltirilir. Kastamonu Lâhikas› Üstad›n burada ikameti esnas›nda
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yazd›¤› ve gelen mektuplardan oluflturulmufltur. Ayr›ca Ayetü’l-Kübra olan yedinci fiua da bu-
rada yaz›lm›flt›r. 1943’e kadar burada kald›ktan sonra tekrar tutuklanarak talebebleriyle be-
raber Denizli hapsine sevk edildi.

Kastamonu ilinin ilçeleri; Abana, A¤l›, Araç, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Dev-
rekani, Do¤anyurt, Hanönü, ‹hsangazi, ‹nebolu, Küre, P›narbafl›, Seydiler, fienpazar, Taflköprü
ve Tosya’d›r.

KÛFE: Irak’›n güneyinde bulunan bir flehirdir. ‹slâm kültürlerinde merkezlere yak›nl›¤›ndan
dolay› Kûfe önemli bir kent haline gelmifltir.

KÜRD‹STAN: Osmanl› devleti zaman›nda bir do¤u yöresine verilen isim.

— M —

MED‹NE: Kur’ân’da Yesrip diye an›l›r. Ahzap Suresi, 13. ayetinde Müslümanlarca Medine-
tü’n-Nebi (Peygamber Ülkesi) ya da Medinetü’l-Münevvere  (Ayd›nlanm›fl Ülke) olarak bahse-
dilir. Hz. Muhammed’in 622 y›l›nda Mekke’den göçetmek zorunda kald›¤›, 300 km kuzey’de-
ki kent. Peygamber Efendimizin mübarek kabr-i flerifi, Mescid-i Nebevî diye bilinen Peygam-
ber mescidi Medine’de ve binlerce Sahabenin defnedildi¤i Cennetü’l-Baki mezarl›¤› da bu fle-
hirdedir.

MEKKE: Arabistan’da Kâbe’nin bulundu¤u, Hz. Peygamberin (a.s.m.) do¤du¤u mukaddes
flehir.

MESC‹D-‹ HARAM: Mekke’de iç avlusunda baflta Kâbe olmak üzere Zemzem Kuyusu ve
Makam-› ‹brahim gibi ‹slâm›n en kutsal yerlerinin yer ald›¤› cami, Hz. Muhammed zaman›nda
Mekke’de yapt›r›lm›fl olup, zamanla cemaate dar gelmesi  üzerine Hz. Ömer’in çevredeki ya-
p›lar› y›kt›rmas›yla genifl bir alana kavuflmufltur. Zaman içerisinde pekçok ek yap›lan cami bu-
günkü biçimini 16. yüzy›lda Kanunî Sultan Süleyman ve II. Selim’in yapt›rm›fl oldu¤u bölüm-
lerle alm›flt›r.

MISIR: M›s›r Arap Cumhuriyeti Kuzey Afrika’n›n en kalabal›k ülkesidir. Nüfusun büyük bir
bölümü Nil Nehri boyunca yerleflmifltir.

Asya k›tas›nda yer alan bölümü Sina Yar›madas› ile birlikte 1.020.000 km’lik bir yüzölçü-
me sahiptir. Bat›da Libya, güneyde Sudan ve kuzeydo¤uda Filistin ve ‹srail’le kara s›n›r› bulun-
maktad›r. M›s›r’›n kuzeyde Akdeniz’e, do¤uda K›z›ldeniz’e k›y›s› bulunmaktad›r.

M›s›r antik medeniyetiyle ünlü bir ülkedir ve dünyan›n en çok ilgi çeken tarihsel an›tlar›
yine buradad›r. Gize Pramitleri, Karnak Tap›na¤› ve Krallar Vadisi en önemli tarihsel an›tlard›r.

Özellikle fieyhülislâm merhum Mustafa Sabri Efendi, M›s›r’da Risale-i Nur’a sahip ç›km›fl ve
el-Ezher Üniversitesine tan›tm›flt›r.

— N —

NEHRÜSSEMÂ: Samanyolu da denilen y›ld›zlar kümesine verilen add›r.

NEPTÜN: Günefl sisteminin Günefl’ten uzakl›k s›ras›na gore 8. gezegenidir. Ad›n› Roma de-
niz tanr›s› Neptunus’tan al›r. 1846 y›l›nda Urbain Le Verrier ve Johann Gottfried Galle taraf›n-
dan bulunmufltur. Gaz devleri s›n›f›na girmektedir. 

N‹L: M›s›r’dan geçip Akdeniz’e dökülen meflhur büyük nehir. M›s›r’a hayat verdi¤i söylenir.
Ayr›ca Dünyan›n en uzun nehridir (6.695 km).

NORVEÇ: Kuzey yar›mkürede yer alan so¤uk bir iklimi olan ‹skandinav ülkesi.
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— P —

PAK‹STAN: ‹ngiliz sömürgesindeki Hindistan’da yaflanan kanl› bir mücadele sonras› ger-
çekleflen bölünme ile 14 A¤ustos 1947’de kurulmufltur. Baflkenti ‹slâmabad’d›r.

— R —

RUSYA: Rusya Federasyonu ya da Rusya, Do¤u Avrupa ile Kuzey Asya’ya yay›lm›fl ve
17,075,400 km2’lik yüz ölçümü ile dünyan›n en genifl ülkesidir. Nüfus olarak ise s›ralamada
sekizincidir.

Said Nursî Hazretleri, I. Dünya Savafl› esnas›nda gönüllü milis albay› olarak savafl›rken üç
talebesiyle birlikte Ruslara esir düflmüfl, daha sonra Sibirya’da bulunan esir kamp›na götürül-
müfltür.  Bu dönemdeki hayat›yla ilgili bilgiler Risale-i Nur’da mevcuttur.

— S —

SAHRA-‹ KEB‹R: Afrika’n›n en büyük çölüne verilen isimdir. Di¤er bir ismi ise “Büyük Sah-
ra Çölü”dür.

SAMANYOLU: Günefl Sistemini bar›nd›ran galaksiye verilen add›r.

SANK‹YED‹M CAM‹‹: Fatih ilçesinde Sinana¤a Mahallesi, K›rbac› Sokakta yer alan caminin,
en kayda de¤er özelli¤i, ilgi çekici hikâyesidir. Keçeci Hayreddin veyahut Adanal› fiakir Efen-
di’nin -hikayenin kahraman›n bu iki kifliden hangisi oldu¤u net olarak bilinmemektedir- ne
zaman bir yiyecek dükkân›n›n önünden geçse, ne zaman can› bir fley çekse, sa¤ cebinde bu-
lunan paray› ç›kar›p sol cebine koyarm›fl bu zat. Hemen üstüne de, ‘’Sanki yedim’’ diyerek bir
doyum hissi hissedermifl. Bu zat öldükten sonra evinde bulunan paralarla yapt›r›lm›fl bu ca-
mi. Günümüzden takribi 300 y›l önce yap›ld›¤› varsay›lan Sankiyedim Camii, I. Dünya Savafl›n-
dan k›sa bir süre önceki Fatih yang›n›nda a¤›r bir tahribata u¤ram›fl, 50 sene y›k›k bir halde
kald›ktan sonra 1959-1960 tarihlerinde halk›n gayretleriyle ihya edilmifltir. 

Kayda de¤er bir mimarî özelli¤i bulunmayan camii, fevkani ve betonarme olarak yap›lm›fl
olup, bir büyük ve dört çeyrek kubbesi kurflunla kapl›d›r. Caminin arka taraf›nda mahfili yer
almaktad›r. Minaresi ise tek flerefeli ve betonarme suretinde yap›lm›flt›r. Cami, bugün civar-
daki apartmanlar›n aras›na s›k›flm›fl bir halde faaliyetine devam etmektedir.

SEDD-‹ Ç‹N: Çin’in kuzeybat›s› boyunca uzanan dünyan›n en uzun savunma duvard›r. Ka-
l›nt›lar› Po Hay Körfezinde deniz k›y›s›nda bafllar. Pekin’in kuzeyinden geçerek bat›ya yönelir
ve Huang-Ho Nehrini ikiye bölerek güneybat›ya uzan›r. Gobi Çölünün güneyinden bat›ya yö-
nelerek devam eder.

‹lk set, M.Ö. 7. yüzy›lda Chu Krall›¤› taraf›ndan, günümüzdeki Henan eyaletinde yap›lm›fl
olup fazla uzun de¤ildir. M.Ö. 3. yüzy›lda Hun, Tunguz ve Mo¤ollar›n sald›r›lar›n› durdurmak ve
ülkenin kuzey s›n›rlar›n› korumak için ‹mparator Qin Shin Huang (Çe-Huang-Ti), buray› boydan
boya afl›lmaz bir savunma duvar›yla kapatmaya karar verdi. M.Ö.221 y›l›nda daha önceki kral-
l›klar›n yapt›rd›¤› duvarlar› birlefltirek uzatt›. M.Ö.3. yüzy›ldan M.S.17. yüzy›la kadar Çinliler sed-
di uzatmaya devam etmifllerdir. Seddi onaran ve savunma amaçl› kullanan son hanedan Ming
Hanedan› (1368-1644) olmufltur. 

Seddin y›k›lm›fl olan k›s›mlar›yla birlikte uzunlu¤u 10.000 kilometreyi bulur. Bugün ayakta
duran k›s›m Ming Hanedan› devrinden kalan 3.000 kilometrelik settir. Ancak as›l inflaat,
M.Ö.221 ile M.S.608 y›llar› aras›nda yap›lm›flt›r.

Çin Seddi, en uzun sürede yap›lan ve en çok insan çal›flt›r›lan yap›d›r. M.S.555’te Beijing ile
Datong aras›ndaki 500 km.lik duvar›n yap›m›nda 1.800.000 kifli çal›flt›r›lm›flt›r. Badaling da¤›-
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n›n üzerinden geçen seddin sadece 200 metrelik k›sm›n› yapmak için bile binlerce kifli çal›fl-
t›r›lm›fl ve bu kiflilerin isimleri bir tafla yaz›lm›flt›r.

SEREND‹P ADASI: Hindistan’›n güneyinde yer alan Seylân Adas›n›n di¤er bir ismidir. 

SÜPHAN DA⁄I: Do¤u Anadolu Bölgesinde bulanan volkanik bir da¤. Van Gölünün kuzeyin-
de Bitlis ili s›n›rlar› içerisindedir. Yüksekli¤i 4.058 metredir. A¤r› Da¤›ndan sonra Türkiye’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 yaz›n ç›k›lan yaylalar vard›r. Da¤da ayr›-
ca üç krater gölü bulunur. 

SÜREYYA: Ülker veya Süreyya (m45, Yedi K›z Kardefl veya Pervin olarak da an›l›r) bir aç›k
y›ld›z kümesidir. Bo¤a Tak›my›ld›z›na (Taurus) dahildir. Dünya’ya en yak›n olarak aç›k y›ld›z
kümelerindendir ve büyük ihtimalle de en ünlü ve ç›plak gözle en güzel gözükenlerdendir.
Ülker y›ld›z kümesinin yaklafl›k olarak 440 ›fl›k y›l› (135 parsek) uzakl›kta oldu¤u bilinmekte-
dir.

— fi —

fiAM: Suriye’nin baflkentidir.  Dünya tarihi boyunca, hiç aral›ks›z en uzun süre kullan›lan
flehir olarak an›l›r. fiu anki nüfusu yaklafl›k 2 milyondur. En bilinen tarihî mekanlardan biri
Emevî Camiidir. 

— T —

TUR-‹ S‹NA: Sina Da¤›. M›s›r’da Sina Yar›madas›n›n ortagüney kesimindeki granit doruk.
Hz. Musa’n›n Allah’›n (c.c.) ça¤r›s› üzerine Ondan emirleri almak üzere günlerce kald›¤› kutsal
kabul edilen da¤d›r. Hz. Mûsa, burada Allah (c.c) ile konuflmufl ve Ondan on emiri alm›flt›r.

— V —

VAN: Türkiye’nin Do¤u Anadolu Bölgesinin Yukar› Murat-Van bölümündeki Van Gölü ka-
pal› havzas›ndad›r. Kuzeyden A¤r›’n›n Do¤ubeyaz›t, Diyadin ve Hamur ilçeleri; Güneyden Si-
irt’in Pervari; fi›rnak’›n Beytüflflebap, Hakkari’nin merkez ve Yüksekova ilçeleri ile çevrilidir. Do-
¤usunda ise ‹ran devlet s›n›r› yer al›r.

Yüzölçümü 19.069 km2 dir. Van merkez ilçesinin yüzölçümü 2.289 km2, ilin gerçek alan›
toplam 21.823 m› dir.

Van, Do¤u Anadolu Bölgesinin volkanik da¤larla kapl› çukur kesiminde bulunan Van Gö-
lü’nün do¤u k›y›s›na 5 km uzakl›kta hafif e¤imli bir alan üzerine kuruludur. Ortalama yüksek-
li¤i 1725 m.’dir. Türkiye’nin en büyük gölü olan ve bir bölümü Van ilinde kalan Van Gölü, bu
da¤l›k bölümün ortas›nda yüksek da¤larla çevrelenmifl bir çöküntü durumundad›r.

— Y —

YEMEN: Orta Do¤u, Arap Denizi, Aden Körfezi ve K›z›ldeniz k›y›s›nda, Umman ile Suudi
Arabistan aras›nda yer al›r.Yemen fiziksel ço¤rafya bak›m›ndan k›y›lardan iç kesime do¤ru
s›ralanan üç ana bölgeye ayr›l›r. Dar k›y› ovas›, Yemen platosu ve genifl çöllük alanlar. Kesin
s›n›rlarla birbirinden ayr›lmayan bu bölgeler aras›nda baz› geçifl kuflaklar› da yer al›r.

Eski ça¤lardan beri çeflitli kültür ve uygarl›klar›n buluflma noktas› olan Yemen’de Akde-
niz’den Hindistan’a kadar uzanan bir kufla¤›n izleri görülür. 

YENI DÜNYA: Bak›n›z Amerika.
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— Z —

ZÜHAL: Di¤er ad› Satürn gezegenidir. Günefl sisteminin güneflten uzakl›k s›ras›na göre 6.
gezegenidir. Büyüklük aç›s›ndan Jüpiter’den sonra ikinci s›rada gelir. Ç›plak gözle izlenebilen
5 gezegenden biri (di¤erleri, Merkür, Venüs, Mars ve Jüpiter) olarak eski ça¤lardan beri insa-
no¤lunun dikkatini çekmifltir.

ZÜHRE: Di¤er ad› Venüs gezegenidir. Günefl Sisteminde Günefl’e uzakl›k bak›m›ndan ikinci
gezegendir. Büyüklü¤ü aç›s›ndan Dünya ile benzerlik gösterdi¤inden Dünya ile kardefl geze-
gen olarak da bilinmektedir. Gökyüzünde Günefl’e yak›n konumda bulundu¤undan ve yörün-
gesi Dünya’n›nkine göre Günefl’e daha yak›n oldu¤undan yeryüzünden sadece Günefl do¤ma-
dan önce veya batt›ktan sonra görülebilir. Bu yüzden Venüs Akflam Y›ld›z› veya Sabah Y›ld›-
z› olarak da isimlendirilir. Bir di¤er ad› da “Çoban Y›ld›z›”d›r. Görülebildi¤i zamanlar, gökyüzün-
deki en parlak cisim olarak dikkat çeker.

@
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Aç›klama: Ayet ‹ndeksi, ayetlerin okunufl metninin ilk kelimesine göre alfabetik
s›raya konulmufltur.

Okunufllar Sayfa Sure Ad›, No/ Ayet Metni
No Ayet No:

Ahsene külle fley’in halâka-
hü.

o¬n≤n∏nN mArÀnT sπoc nøn°ùrMnG318, 365, 1004,
1082.

Secde Suresi,
32:7.

Ahsenülhâlikîn. nÚ/≤pdÉnÿrG oøn°ùrMnG1004, 1006. Mü’minun Su-
resi, 23:14.

Akrabü ileyhi min hablil
verîd.

pój/QnƒrdG pπrÑnM røpe p¬r«ndpG oÜnôrbnG224, 913. Kaf Suresi,
50:16.

Alâ sururin mütekabilîn. nÚ/∏pHÉn≤nàoe mQoöoS '¤nY1057. Hicr Suresi, 15:47; Saffat
Suresi, 37:44.

Allahü haliku külli fley’in ve
hüve alâ külli fley’in vekîl. pqπoc '¤nYnƒognh mAr∆nT pqπoc o≥pdÉnN *nG

lπ«/cnh mAr∆nT

272, 463, 1108,
1112.

Zümer Suresi,
39:62.

Allahü lâ ilâhe illâ hüve le-
hülesmaülhüsna.

»'æ°rùo◊r G oABÉnª°rSn’rG o¬ndnƒog s’pG n¬'dpG'B’ *nG531, 533, 1087. Taha Suresi,
20:8.

Allahü lâ ilâhe illâ hüve le-
yecmeanneküm ilâ yevmil
k›yameti lâ raybe fîhi ve
men asdeku minallâhi ha-
dîsen.

pΩrƒnj '‹pG rºoµsæn©nªrén«nd nƒog s’pG n¬'dpG'B’ *nG
o¥nór°UnG rønenh p¬«/a nÖrjnQn’ pánª'«p≤rdG

Ékãj/ónM $G nøpe

154. Nisâ Suresi,
4:87.

Allahü lâ ilâhe illâ hü-
velhayyü’l-kayyum. oΩƒt«n≤rdG t≈nërdG nƒog s’pG n¬'dpG'B’ *nG60, 68. Bakara Suresi,

2:255.

Allahü nurussemavati ve-
lard› meselü nûrihî kemifl-
kâtin fîhâ misbahun elmis-
bahu fî zücâcetin ezzücâce-
tü keennehâ kevkebün
dürriyyün yükadü min fle-
ceratin, mübareketin, zey-
tûnetin, lâ flark›yyetin velâ
garbiyyetin, yekâdü zeytû-
hâ yüdîu ve lev lem temse-
shu nârun, nûrun alâ nûrin,
yehdillâhü linûrihî men
yeflâu...

oπnãne p¢VrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG oQƒof *nG

lìÉnÑ°rüpe Én¡«pa mIƒ'µ°rûpªnc p√pQƒof

oánLÉnLtõdnG mánLÉnLoR ≈pa oìÉnÑr°üpªrdnG

røpe oónbƒoj wipqQoO lÖncrƒnc Én¡sfnÉnc

más«pbrôn°T n’ mánfƒoàrjnR máncnQÉnÑoe mInônén°T

... oÅ=°/†oj Én¡oàrjnR oOÉnµnj más«pHrônZ n’nh

399-400, 711. Nur Suresi,
24:35.

AYET ‹NDEKS‹
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Allahü nûrüssemavati ve-
lard›.

¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG oQƒof *nG432, 500. Nur Suresi,
24:35.

Allahü veliyyüllezîne âme-
nû yuhricühüm minezzulü-
mati ilennur.

nøpe rºo¡oLpôrîoj GƒoænenG nøjpòsdG t≈pdnh *nG
pQƒtædG n‹pG päÉnªo∏t¶dG

497, 499. Bakara Suresi,
2:257.

Allahüllezî halâkassemavati
velarda ve enzele minesse-
mai ve ahraca bihî mines-
semarati r›zkan leküm. Ve
sehhara lekümü'l-fülke li-
tecriye fi'l-bahri biemrihî ve
sehhara lekümü'l-enhar.

¢nVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG n≥n∏nN…=/òsdG *nG
/¬pH nênôrNnÉna kABÉne pABÉnª°sùdG nøpe n∫nõrfnGnh
nôsîn°Snh rºoµnd ÉkbrRpQ päGnônªsãdG nøpe
/√pôrenÉpH pôrënÑrdG≈pa n…pôrénàpd n∂r∏oØrdG oºoµnd

nQÉn¡rfn’rG oºoµnd nôsî°nSnh

683. ‹brahim Suresi,
14:32.

Allahüssamed. oónªs°üdG *nG475, 984, 1133. ‹hlâs Suresi,
112:2.

Alleme âdemelesmae kül-
lehâ.

Én¡s∏oc nABÉnªr°Sn’rG nΩnO'G nºs∏nY388. Bakara Suresi,
2:31.

Allemehü fledîdülkuvâ. …'ƒo≤rdG oój/ón°T o¬nªs∏nY910. Necm Suresi,
53:5.

Amme yetesâelûn. n¿ƒodnABÉ°nùnànj sºnY164. Nebe Suresi,
78:1.

Bienne rabbeke evhâlehâ. Én¡nd ≈'MrhnG n∂sHnQ s¿nÉpH155, 278, 870. Zilzal Suresi,
99:5.

Bieyyikümülmeftûnü. o¿ƒoàrØnŸrG oºoµpqj nÉpH656. Kalem Suresi,
68:6.

Bismillâhirrahmanirrahîm. pº«pMsôdG pønªrMsôdG $G pº°rùpH14-31, 159. Fatiha Suresi,
1:1.

Biyedihî melekûtü külli
fley’in.

mAr∆nT pqπoc oäƒoµn∏ne /√pón«pH321, 324, 325. Yâsin Suresi,
36:83.

Da’vâhüm fîhâ sübhanek
allâhümme ve tahiyyetü-
hüm fîhâ selâmün ve âhiru
da’vâhüm enilhamdülillâhi
rabbilâlemîn.

-nG n∂nfÉnërÑ°oS Én¡«/a rºo¡j'ƒrYnO
rºo¡j'ƒrYnO oôpN'Gnh lΩnÓ°nS Én¡«/a rºo¡oàs«pënJnh

nÚ/`nŸÉn©rdG uÜnQ ! oórªn◊rG p¿nG

909. Yunus Suresi,
10:10.

Okunufllar Sayfa Sure Ad›, No/ Ayet Metni
No Ayet No:
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Duribet aleyhimü’z-zilletü
velmeskenetü.

oánænµ°rùnŸrGnh oásd uòdG oºp¡r«n∏nY rânHpöoV651. Bakara Suresi,
2:61.

Efelâ ya’k›lûn. n¿ƒo∏p≤r©njnÓnanG388. Yâsin Suresi,
36:68.

Efelem yenzurû ilessemâi
fevkahüm keyfe beneynâ-
ha.

rºo¡nbrƒna pABÉnª°sùdG n‹pG BGhoôo¶rænj rºn∏nanG
ÉngnÉær«nænH n∞r«nc

711. Kaf Suresi,
50:6.

Efelem yenzurû ilessemâi
fevkahüm keyfe beneynâ-
ha ve zeyyennâhâ.

n∞r«nc rºo¡nbrƒna pABÉnªs°ùdG n‹pG BGhoôo¶rænj rºn∏nanG
ÉngÉsæsjnRnh ÉngÉnær«nænH

979. Kaf Suresi,
50:6.

Efelem yenzurû ilessemâi
fevkahüm keyfe beneynâ-
ha vezeyyennâhâ vemâle-
hâ min furûcin.

n∞r«ncrºo¡nbrƒna pABÉnª°sùdG n‹pG BGhoôo¶rænj rºn∏nanG
mêhoôoa røpe Én¡nd Énenh ÉngÉsæsjnRnh ÉngÉnær«nænH

616, 699, 711,
979.

Kaf Suresi,
50:6.

Efetümârûnehü alâ mâ ye-
râ.

…'ônj Éne '¤nY o¬nfhoQÉnªoànanG911. Necm Suresi,
53:12.

Elâ bizikrillâhi tetmeinnül
kûlub.

oÜƒo∏o≤rdG tøpÄnªr£nJ $G pôrcpòpH n’nG1078. Ra’d Suresi,
13:28.

Okunufllar Sayfa Sure Ad›, No/ Ayet Metni
No Ayet No:

Elem nec’alil arda mihâden. GkOÉn¡pe¢nVrQn’rG pπn©rénf rºndnG674, 1098. Nebe Suresi,
78:6.

Elem tera ennellâhe yescü-
dü lehü men fissemavâti
ve men filard› veflflemsü
velkameru vennücûmü vel-
cibâlü veflfleceru vedde-
vâbbü ve kesîrün minen-
nâs ve kesîrün hakka aley-
hil azâbü ve men yühinilla-
hü femâ lehü min mükri-
min innellahe yef’alü mâ
yeflâü.

p¢VrQn’rG≈parøne o¬nd oóoér°ùnj %G s¿nGnônJ rºndnG
o∫ÉnÑpérdGnhoΩƒoétædGnhoônªn≤rdGnh¢oùrªs°ûdGnh
p¢SÉsædGnøpelÒpã`ncnh tÜBGnhsódGnh oônés°ûdGnh
pøp¡oj rønenh oÜGnòn©rdG p¬r«n∏nY s≥nM lÒpãncnh
oπn©rØnj %G s¿pG mΩpôrµoe røpe o¬nd Énªna *G

oABÉ°nûnjÉne

563. Hac Suresi,
22:18.

Elem tera ennellâhe yüzcî

sehâben sümme yüellifü

beynehü sümme yec’alühü

rükâmen feteral vedka yah-

rucü min hilâlihî ve yünezzi-

lü minessemâi min cibalin

fîha min beredin feyusîbü…

o∞udnDƒoj sºoK ÉkHÉnë°nS≈pLrõoj %G s¿nG nônJ rºndnG
n¥rOnƒrdG …nônàna ÉkeÉncoQ o¬o∏n©rénj sºoK o¬nær«nH
pABÉnª°sùdG nøpe o∫pqõnæojnh p¬pdnÓpNrøpe oêoôrînj
... oÖ«°püo«na mOnônH røpe Én¡«pa m∫ÉnÑpL røpe

686. Nur Suresi,
24:43.
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Ellezî biyedihî melekûtü
külli fley’in.

mAr∆nT pqπoc oäƒoµn∏ne /√pón«pH …/òsdnG1100. Yâsin Suresi,
36:83.

Okunufllar Sayfa Sure Ad›, No/ Ayet Metni
No Ayet No:

Elestü birabbiküm. rºoµuHnôpH oâ°rùndnG185, 641. A’raf Suresi,
7:172.

Elhamdülillâh. !oórªn◊rnG223, 614, 630. Fatiha Suresi, 1:2; En’am Suresi,
6:1; Kehf Suresi, 18:1; Sebe Su-
resi, 34:1; Fât›r Suresi, 35:1.

Elhamdülillâhi Fât›r›ssema-
vati velard› câilel melâiketi
rusülen ûlî ecnihatin mes-
nâ vesülâse verübâa yezî-
dü filhalk› mâ yeflâü innel-
lahe alâ külli fley’in kadîr.

¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdGpôpWÉna !oórªnërdnG
mánëpærLnG =/‹hoG kÓ°oSoQ pánµp=Ä'∏nŸrG pπpYÉnL
p≥r∏nÿrG p‘ oój/õnj n´ÉnHoQnh nå'∏oKnh »'ærãne

lôj/ónb mArÀnT pqπoc '¤nY %G s¿pG oABÉ°nûnj Éne

694. Fât›r Suresi,
35:1.

Elhamdülillâhillezî enzele
alâ abdihi’l-kitabe velem
yec’al lehü ivecen.

/√pórÑnY '¤nY n∫nõrfnG …/òsdG ! oórªnërdnG
ÉkLnƒpY o¬nd rπn©rénj rºndnh nÜÉnà`pµrdG

231, 1123. Kehf Suresi,
18:1.

Elif lâm mim. = =⁄G223, 599, 602. Bakara Suresi, 2:1;
Rum Suresi, 30:1.

Elif lâm râ. 'ô=dG223, 1123. Yûnus Suresi, 10:1; Hûd Sure-
si, 11:1; ‹brahim Suresi, 14:1.

Elif lâm râ, kitâbün enzel-
nâhü ileyke litühricennâse
minezzulümâti ilennûr.

nêpôrîoàpd n∂r«ndpG o√ÉnærdnõrfnG lÜÉnà`pc nô=dG
pQƒtædG n‹pG päÉnªo∏t¶dG nøpe ¢nSÉsædG

1123. ‹brahim Suresi,
14:1.

Elif lâm râ, kitâbün uhki-
met ayatühü sümme fuss›-
let min ledün hakîmin ha-
bîr.

sºoK o¬oJÉnj'G rânªpµrMoG lÜÉnà`pc nô=dG
mÒ/ÑnN mº«/µnM r¿oónd røpe rân∏°qpüoa

223, 266. Hûd Suresi,
11:1.

Elkâriatü. oánYpQÉn≤rdnG155, 377, 711. Karia Suresi,
101:1.

Elk›ya fî Cehenneme külle
keffarin anîdin.

mó«/ænYmQÉsØnc sπoc nºsæ`n¡nL ≈/a Én«p≤rdnG311. Kaf Suresi,
50:24.

Ellezî ahsene külle fley’in
halekahü.

o¬n≤n∏nN mAr∆nT sπoc nøn°ùrMnG …/òsdnG1082. Secde Suresi,
32:7.
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Okunufllar Sayfa Sure Ad›, No/ Ayet Metni
No Ayet No:

Ellezî ceale leküm mineflfle-
cerilahdari nâran.

pônés°ûdG nøpe rºoµnd nπn©nL …/òsdG
GkQÉnf pön†rNn’rG

190, 646-647,
688.

Yâsin Suresi,
36:80.

Ellezî halâka fesevvâ. …sƒ°nùna n≥n∏nN …/òsdnG1079. A’lâ Suresi,
87:2.

Ellezî halâkalmevte velha-
yate.

nIƒ'«nërdGnh närƒnªrdG n≥n∏nN …/òsdnG1100. Mülk Suresi,
67:2.

Ellezîne yü’minûne bilgay-
bi.

pÖr«n¨rdÉpH n¿ƒoæperDƒoj nøj/òsdnG32. Bakara Suresi,
2:3.

Elmüflihûne. n¿ƒoëp∏rØoŸrGn636, 637. Bakara Suresi,
2:5.

Em halâkussemavati velar-
da bel lâ yûkinûn.

rπnH ¢nVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG Gƒo≤n∏nN rΩnG
n¿ƒoæpbƒoj n’ 

621, 624. Tur Suresi,
52:36.

Em huliku min gayri fley’in. mAr∆nT pôr«nZ røpe Gƒo≤p∏oN rΩnG623. Tur Suresi,
52:35.

Em huliku min gayri fley’in
em hümülhalikun.

oºog rΩnG mAr∆nT pôr«nZ røpe Gƒo≤p∏oN rΩnG
n¿ƒo≤pdÉnÿrG

621, 623. Tur Suresi,
52:35.

Em hümülhalikun. n¿ƒo≤pdÉnÿrG oºog rΩnG624. Tur Suresi,
52:35.

Em indehüm hazâinü rab-
bike em hümülmusaytirûn.

oºog rΩnG n∂uHnQ oøpFBGnõnN rºognóræpY rΩnG
n¿hoôp£r«n°üoŸrG

621, 625. Tur Suresi,
52:37.

Em indehümülgaybü fe-
hüm yektübûn.

n¿ƒoÑoàrµnj rºo¡na oÖr«n̈ rdG oºognóræpY rΩnG621, 627. Tur Suresi,
52:41.

Em lehülbenâtü ve lekü-
mülbenûn.

n¿ƒoænÑrdG oºoµndnh oäÉnænÑrdG o¬nd rΩnG621. Tur Suresi,
52:39.

Em lehüm ilâhün gayrullâhi
sübhanallâhi ammâ yüflri-
kûn.

ÉsªnY $G n¿ÉnërÑo°S $Goôr«nZ l¬'dpG rºo¡nd rΩnG
n¿ƒocpô°rûoj

621, 628. Tur Suresi,
52:43.

Em lehüm süllemün yeste-
miûne fîhi felye’ti müste-
miuhüm bisultanin mübîn.

pärÉn«r∏na p¬«/a n¿ƒo©pªnà°rùnj lºs∏°oS rºo¡nd rΩnG
mÚ/Ñoe m¿Én£r∏o°ùpH rºo¡o©pªnà°rùoe

621, 625. Tur Suresi,
52:38.
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Okunufllar Sayfa Sure Ad›, No/ Ayet Metni
No Ayet No:

Em te’müruhüm ahlâmü-
hüm bihâzâ em hüm kav-
mün tâ¤ûn.

rºog rΩnG BGnòn¡pH rºo¡oenÓrMnG rºogoôoerÉnJ rΩnG
n¿ƒoZÉnW lΩrƒnb

621, 623. Tur Suresi,
52:32.

Em tes’elühüm ecran fe-
hüm min ma¤ramin müs-
kalûn.

mΩnôr̈ ne røpe rºo¡na GkôrLnG rºo¡o∏nÄ°rùnJ rΩnG
n¿ƒo∏n≤rãoe

621, 626. Tur Suresi,
52:40.

Em yekulûne flâirün nete-
rabbesu bihî raybelmenûn.

nÖrjnQ p¬pH ¢oüsHnônànf lôpYÉn°T n¿ƒodƒo≤nj rΩnG
p¿ƒoænŸrG

621, 622, 656. Tur Suresi,
52:30.

Em yekulûne tekavve lehü
bel lâ yü’minûn.

n¿ƒoæperDƒojn’ rπnH o¬nd sƒn≤nJ n¿ƒodƒo≤nj rΩnG621, 623. Tur Suresi,
52:33.

Em yürîdûne keyden fellezî-
ne keferû hümülmekîdûn.

oºog GhoônØnc nøj/òsdÉna Gkór«nc n¿hoójpôoj rΩnG
n¿hoó«/µnŸrG

621, 627. Tur Suresi,
52:42.

Ennâri zatilvekud. pOƒobnƒrdG päGnPpQÉsædnG399. Buruc Suresi,
85:5.

Enne sabebnelmâe sabben. ÉvÑ°nU nAnBÉŸrG nÉærÑnÑ°nU ÉsfnG685. Abese Suresi,
80:25.

Ennessemavati velarda kâ-
netâ ratkan fefetaknâhü-
mâ.

Ék≤rJnQ ÉnànfÉnc ¢nVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG s¿nG
ÉnªogÉnær≤nànØna

633, 711. Enbiya Suresi,
21:30.

Erhamürrahimîn. nÚ/ªpMGsôdG oºnMrQnG1003, 1006. A’raf Suresi,
7:151.

Errahmânü alelarflistevâ. …'ƒnà°rSG ¢pTrôn©rdG n¤nY oø'ªrMsôdnG629. Taha Suresi,
20:5.

Eflflecerilahdari. pön†rNn’rG pôné°sûdnG647. Yâsin Suresi,
36:79.

Eflflemsü tecrî. i/ôrénJ ¢oùrªs°ûdnG385. Yâsin Suresi,
36:38.

Evelem yeralinsanü ennâ
halâknâhü min nutfetin fe-
izâ hüve hasîmün mübîn.

røpe o√Énær≤n∏nN ÉsfnG o¿É°nùfp’rG nônj r⁄nnhnG
lÚ/Ñoe lº«/°ünNnƒog GnPpÉna mánØr£of

190, 687. Yâsin Suresi,
36:77.

Evelem yerallezîne keferû
ennessemavati velarda kâ-
netâ ratkan.

päGnƒ'ª°sùdG s¿nG GhoônØnc nøjpòsdG nônj rºndnhnG
BÉk≤rJnQ ÉnànfÉnc ¢nVrQn’rGnh

711. Enbiya Suresi,
21:30.
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Okunufllar Sayfa Sure Ad›, No/ Ayet Metni
No Ayet No:

Evelem yerav ilettayri fev-
kahüm sâffâtin ve yakbid-
ne mâ yümsikühünne illar-
rahmanü innehü bikülli
fley’in basîr.

mäÉsaÉB°nU rºo¡nbrƒnapôr«s£dG n‹pG Grhnônj rºndnhnG
oø'ªrMsôdG s’pG søo¡oµp°ùrÁo Éne nør°†pÑr≤njnh

lÒ/°ünH mAr∆nT pqπoµpH o¬sfpG

715. Mülk Suresi,
67:19.

Eyuhibbü ehadüküm en
ye’küle lahme ahîhi mey-
ten.

p¬«pNnG nºrënd nπocrÉnj r¿nG rºocoónMnG tÖpëojnG
Ékàr«ne

614-615. Hucurât Sure-
si, 49:12.

Fa’lem ennehü lâ ilâhe illal-
lâhü vesta¤fir lizenbik.

rôpØr¨nà°rSGnh *G s’pG n¬'dpG nB’ o¬sfnG rºn∏rYÉna
n∂pÑrfnòpd

637. Muhammed
Suresi, 47:19.

Fâlikulhabbi vennevâ. …nƒsædGnh uÖn◊rG o≥pdÉna230, 500, 706. En’âm Suresi,
6:95.

Fasbir inne va’dallâhi hak-
kun.

w≥nM $G nórYnh s¿pG rôpÑr°UÉna655. Rum Suresi,
30:60.

Feâminû billâhi ve resûli-
hinnebiyyil ümmiyyillezî
yü’minü billâhi ve kelimati-
hî vettebiûhü lealleküm
tehtedûn.

pq»ueo’rG pq»pÑsædG /¬pdƒo°SnQnh $ÉpH Gƒoæpe'Éna
o√ƒo©pÑsJGnh /¬pJÉnªp∏ncnh $ÉpH oøperDƒoj i/òsdG

@ n¿hoónàr¡nJ rºoµs∏n©nd

582. A’raf Suresi,
7:158.

Feemmâ men sekulet me-
vâzînühü.

Febieyyi âlâi rabbikümâ tü-
kezzibân.

o¬oæjpRGnƒne rân∏o≤nK røne ÉsenÉna

p¿ÉnHuònµoJ ÉnªoµqpHnQ pAnB’'G u…nÉpÑna

155.

295, 601.

Karia Suresi,
101:6.

Rahman Sure-
si, 55:34, 36.

Feelhemehâ fücûrahâ ve
takvâhâ.

Éǹ ¡j'ƒr≤nJnh ÉngnQƒoéoa Én¡nªn¡rdnÉna213. fiems Suresi,
91:8.

Feenbetnâ fîhâ habben. ÉvÑnMÉn¡«pa ÉnærànÑrfnÉna685. Abese Suresi,
80:27.

Feerselnâ ileyhâ rûhenâ fe-
temessele lehâ befleran se-
viyyen.

Én¡nd nπsãnªnàna ÉnænMhoQ Én¡r«ndpG BÉnær∏n°SrQnÉna
Évjpƒn°S Gkôn°ûnH

408 Meryem Sure-
si, 19:17.

Feersilûni. p¿ƒo∏p°SrQnÉna313, 645, 646. Yusuf Suresi,
12:45.

Feevhâ ilâ abdihî mâ evhâ. ≈'MrhnG BÉne /√pórÑnY '‹pG ≈'MrhnÉna910. Necm Suresi,
53:10.
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Okunufllar Sayfa Sure Ad›, No/ Ayet Metni
No Ayet No:

Fehüve fî îfletin râdiyetin

Fein lem tef’alû ve len
tef’alû.

mán«p°VGnQ mán°û«/Y »/a nƒo¡na

Gƒo∏n©rØnJ røndnh Gƒo∏n©rØnJ rºnd r¿pÉna

155.

656.

Karia Suresi,
101:7.

Bakara Suresi,
2:24.

Fekale lehâ ve lilard›’tiyâ
tav’an ev kerhen kaletâ
âteynâ tâiîne.

rhnG ÉkYrƒnW Én«pàrFG ¢pVrQnÓrpdnh Én¡nd n∫Én≤na
nÚ/©pFBÉnW Énær«nJ'G BÉnàndÉnb Ékgrônc

698. Fussilet Suresi,
41:11.

Fekale lehüm resulullâhi
nâkatellâhi ve sükyâhâ.

$G nánbÉnf $G o∫ƒo°SnQ rºo¡nd n∫Én≤na
É`n¡«`'«r≤o°Snh

312. fiems Suresi,
91:13.

Fekâne kàbe kavseyni ev
ednâ.

'ÊrOnG rhnG pør«°nSrƒnb nÜÉnb n¿Énµna910. Necm Suresi,
53:9.

Fekezzebûhü feakarûhâ fe-
demdeme aleyhim rabbü-
hüm bizenbihim fesevvâhâ.

rºp¡r«n∏nY nΩnórenóna Énghoôn≤n©na o√ƒoHsònµna
Én¡jsƒn°ùna rºp¡pÑrfnòpH rºo¡t̀ HnQ

312. fiems Suresi,
91:14.

Fekulnadrib biasâkelhace-
re.

nônénërdG n∑Én°ün©pH rÜpôr°VG Énær∏o≤na17, 402. Bakara Suresi,
2:60.

Fekulnadrib biasâkelhace-
re, fenfecerat minhüsnete
aflrete aynen.

nônénërdG n∑Én°ün©pH rÜpôr°VG Énær∏o≤na
Ékær«nY nInôr°ûnY ÉnànærKG o¬ræpe ränônénØrfÉna

402. Bakara Suresi,
2:60.

Felâ tüzekkû enfüseküm. rºoµ°nùoØrfnG BGƒtcnõoJ nÓna774. Necm Suresi,
53:32.

Fe’l-âsifâti asfen. ÉkØ°rünY päÉnØp°UÉn©rdÉna836. Mürselât Sure-
si, 77:2.

Felemmâ efele kale lâ
uhibbül âfilîn.

nÚ/∏pan’rG tÖpMoG Bn’ n∫Énb nπnanG BÉsªn∏na344. En’am Suresi,
6:76.

Felfârikati ferkan. Ékbrôna päÉnbpQÉnØrdÉa836. Mürselât Sure-
si, 77:4.

Felillâhilhüccetülbâligatü. oán¨pdÉnÑrdG oáséo◊rG p¬s∏p∏na154, 298. En’âm Suresi,
6:149.

Felmüdebbirâti emran. GkôrenG päGnôuHnóoŸrÉna836. Naziat Suresi,
79:5.

Felmülk›yâti zikran.

Felye’tû bihadîsin mislihî in
kânû sad›kîn.

GkôrcpP päÉn«p≤r∏oŸrÉna

GƒofÉnc r¿pG p¬p∏rãpe måjpónëpH GƒoJrÉn«r∏na

nÚ/bpOÉn°U

836.

621.

Mürselât Sure-
si, 77:5.

Tur Suresi,
52:34.
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Felyenzurilinsanü ilâ taâmi-
hi.

p¬peÉn©nW '‹pG o¿Én°ùrfp’rG pôo¶ræn«r∏na685. Abese Suresi,
80:24.

Felyevme nüneccîke bibe-
denike.

n∂pfnónÑpH n∂«/qénæof nΩrƒn«rdÉna649. Yunus Suresi,
10:92.

Femâ beket aleyhimüsse-
maü velardu.

¢oVrQn’rGnh oABÉnªs°ùdG oºp¡r«n∏nY rânµnH Énªna1038. Duhan Suresi,
44:29.

Femen ezlemü mimmen
kezebe alellahi.

$G n¤nY nÜnònc røsªpe oºn∏rXnG rønªna303. Zümer Suresi,
39:32.

Femen ya’mel miskale zer-
ratin hayran yerah.

o√nônj Gkôr«nN mIsQnP n∫Én≤rãpe rπnªr©nj rønªna155, 870. Zilzal Suresi,
99:7.

Femen yekfur bittâ¤ûti ve
yü’min billâhi fekadistem-
seke bilurvetilvüska lenfi-
sâme lehâ vallahü semîun
alîm.

$ÉpH røperDƒojnh päƒoZÉs£dÉpH rôoØrµnj rønªna
≈'≤rKoƒrdG pInhrôo©rdÉpH n∂°nùrªnà°rSG pón≤na

oº«p∏nY l™«pª°nS *Gnh Én¡nd nΩÉ°nüpØrfG n’

887. Bakara Suresi,
2:256.

Fenzur ilâ âsâri rahmetillâhi
keyfe yuhyilarda ba’de
mevtihâ inne zâlike lemuh-
yilmevtâ ve hüve alâ külli
fley’in kadîr. 

n∞r«nc $G pânªrMnQ pQÉnK'G ='‹pG rôo¶rfÉna
n∂pd'P s¿pG BÉn¡pJrƒne nór©nH ¢nVrQn’rG »p«rëoj
lôj/ónb mAr∆nT pqπoc '¤nYnƒognh≈'JrƒnŸrG »p«rëoªnd

82, 139, 154,
159, 478, 615.

Rum Suresi,
30:50.

Fenzur ilâ âsâri rahmetillâhi
keyfe yuhyilarda ba’de
mevtihâ.

n∞r«nc $G pânªrMnQ pQÉnK'G ='‹pG rôo¶rfÉna
BÉn¡pJrƒne nór©nH ¢nVrQn’rG »p«rëoj

977, 1098. Rum Suresi,
30:50.

Ferciilbasara hel terâ min
fütûr.

mQƒo£oa røpe …nônJ rπng nönünÑrdG p™pLrQÉna1068, 1115. Mülk Suresi,
67:3.

Fesda’ bimâ tü’mer. oônerDƒoJ nÉpÃ r´nó°rUnÉa609, 723. Hicr Suresi,
15:94.

Fesetübsiru ve yübsirûne. n¿hoöpürÑojnh oöpürÑoà°nùna656. Kalem Suresi,
68:5.

Fessâbikati sebkan. Ék≤rÑ°nS päÉn≤pHÉ°sùdÉna836. Naziât Suresi,
79:4.

Festakim kemâ ümirte. närôpeoG BÉnªnc rºp≤nà°rSÉna1214. Hûd Suresi,
11:112.

Fesübhanallâhi hîne tüm-
sûne.

Fesübhânallâhi hîne tüm-
sûne ve hîne tüsbihûn.

n¿ƒ°oùr“o nÚpM $G n¿ÉnërÑ°oùna

nÚpMnh n¿ƒ°oùrªoJ nÚpM $G n¿ÉnërÑ°oùna
n¿ƒoëpÑ°rüoJ

645.

70, 158, 176.

Rum Suresi,
30:17.

Rum Suresi,
30:17.
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Fesübhânellezî biyedihî
melekûtü külli fley’in.

oäƒoµn∏ne /√pón«pH …/òsdG n¿ÉnërÑ°oùna
mAr∆nT pqπoc

1092. Yâsin Suresi,
36:83.

Fesübhânellezî biyedihî
melekûtü külli fley’in ve
ileyhi turceûn.

pqπoc oäƒoµn∏ne /√pón«pH …/òsdG n¿ÉnërÑ°oùna
n¿ƒo©nLrôoJ p¬r«dpGnh mArÀn°T

191, 314, 325,
335, 463, 689,
1092.

Yâsin Suresi,
36:83.

Fetebârekallâhü ahsenül-
halikîn.

nÚ/≤pdÉnÿrG oøn°ùrMnG *G n∑nQÉnÑnàna679, 1004,
1006, 1204.

Mü’minûn Su-
resi, 23:14.

Fetemennevülmevte närƒnŸrG oƒsænªnàna651. Bakara Suresi,
2:94.

Fettekunnâralletî ve kûdü-
hennâsü velhicâratü.

¢oSÉsædG ÉngoOƒobnh »/àsdG nQÉsædG Gƒo≤sJÉna
oInQÉnép◊rGnh

620. Bakara Suresi,
2:24.

Fe’tû biaflri suverin mislihî
müftereyâtin.

mäÉnjnônàrØoe p¬p∏rãpe mQnƒo°S pörûn©pH GƒoJrÉna620. Hûd Suresi,
11:13.

Feümmühü hâviyeh. lánjphÉng o¬teoÉna155. Karia Suresi,
101:9.

Fezâlikümüllahü rabbikü-
mülhakku.

t≥n◊rG oºoµtHnQ *G oºoµpd'òna674. Yunus Suresi,
10:32.

Fezekkir femâ ente bi-
ni’meti rabbike bikâhinin
velâ mecnûn.

n∂uHnQ pânªr©pæpH nârfnG BÉnªna rôucnòna
m¿ƒoæréne n’nh møpgÉnµpH

621. Tur Suresi,
52:29.

Fî bid’i sinîne lillâhilemru. oôren’rG ! nÚ/æp°S p™r°†pH /‘656. Rum Suresi,
30:4.

Fîhi flifaün linnâsi inne fî
zâlike laâyeten likavmin
yetefekkerûn.

kánj'’n n∂pd'P /‘ s¿pG ¢pSÉsæ∏pd lABÉnØp°T p¬«/a
n¿hoôsµnØnànj mΩrƒn≤pd

681. Nahl Suresi,
16:69.

Filfülkilmeflhûn. p¿ƒoër°ûnŸrG p∂r∏oØrdG ≈pa399. Yâsin Suresi,
36:41.

Gullibetirrûm. oΩhtôdG pânÑp∏oZ655. Rum Suresi,
30:2.

Hâ mîm. =º'M223. Mü’min Suresi,
40:1.

Hâ mîm. Ayn sin kaf. =≥°=ù=Y @ =º'M602. fiûra Suresi,
42:1-2.

Halâkaküm vemâ ta’melûn. n¿ƒo∏nªr©nJ Énenh rºoµn≤n∏nN272, 715. Saffat Suresi,
37:96.
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Halâkassemavati velarda. ¢nVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG n≥n∏nN258, 272. En’âm Suresi,
6:73.

Halâkassemavati velarda fî
sitteti eyyâmin.

mΩÉsjnGpásàp°S≈pa¢nVrQn’rGnhpäGnƒ'ª°sùdGn≥n∏nN230, 266, 680,
706.

A’raf Suresi,
7:54; Hadid Su-
resi, 57:4.

Halâkassemavati velarda
vecealezzulümati vennur.

nπn©nLnh ¢nVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG n≥n∏nN
nQƒtædGnh päÉnªo∏t¶dG

715. En’âm Suresi,
6:1.

Hâlidînâ fîhâ ebedâ. GkónHnG Én¡«pa nøjpópdÉnN742. Nisâ Suresi, 4:57. 122; Mâide Su-
resi, 5:119; Tevbe Suresi, 9:100;
Tegabün Suresi, 64:9; Talâk Su-
resi, 65:11; Beyyine Suresi, 98:8.

Hasbünallâhü ve ni’melve-
kîl.

oπ«pcnƒrdG nºr©pfnh *G ÉnæoÑ°rùnM525. Âl-i ‹mran Su-
resi, 3:173.

Hel etâ alel insâni. p¿Én°ùrfp’rG n¤nY ∆'JnG rπng613. ‹nsan Suresi,
76:1.

Hel etâke hadisülgâfliyeh. pán«p°TÉn¨rdG oåj/ónM n∂«'JnG rπng164, 613. Gâfliye Suresi,
88:1.

Hel terâ min fütûr. mQƒo£oa røpe i'ônJ rπng488. Mülk Suresi,
67:3.

Hüvellezî cealel lekümülar-
da zelûlen femflû fî menâ-
kibiha ve külû min r›zk›hî
ve ileyhinnüflûr.

k’ƒodnP n¢VrQn’rG oºoµnd nπn©nL ipòsdGnƒog
/¬pbrRpQ røpe Gƒo∏ocnh Én¡pÑpcÉnæne ≈pa Gƒo°ûreÉna

oQƒo°ûtæ∏dG p¬r«ndpGnh

407. Mülk Suresi,
67:15.

Hüvellezî ersele resûlehü
bilhüda ve dînilhakk› liyüz-
hirahü aleddîni küllihî

…'óo¡rdÉpH o¬ndƒo°SnQ nπn°SrQnG …/òsdGnƒog
/¬u∏oc pøj/qódG n¤nY o√nôp¡r¶o«pd pq≥n◊rG pøj/Onh

655, 1122. Fetih Suresi,
48:28.

Hüvellezî halâka leküm mâ
filard›, cemîan sümmestevâ
ilessemâi…

¢pVrQn’rG p‘ Éne rºoµnd n≥n∏nN …pòsdG nƒog
... ABÉnª°sùdG n‹pG …'ƒnà°rSG sºoK Ék©«pªnL

673, 928. Bakara Suresi,
2:29.

Hüvellezî yüsavviruküm fi-
lerhâmi keyfe yeflâü.

pΩÉnMrQn’rG p‘ rºocoQpqƒn°üoj …/òsdG nƒog
oABÉ°nûnj n∞r«nc

230, 714. Âl-i ‹mran Su-
resi, 3:6.

‹hdinassiratelmüstakîm. nº«/≤nà°rùoŸrG n•GnöuüdG ÉnfpórgpG80, 1205. Fatiha Suresi,
1:6.
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‹kterabetissâatü. oánYÉ°sùdG pânHnônàrbpG548. Kamer Suresi,
54:1.

‹kterabetissâatü venflekkal
kamerü.

oônªn≤rdG s≥n°ûrfGnh oánYÉs°ùdG pânHnônàrbpG955. Kamer Suresi,
54:1.

‹lâ rabbihâ nâzirah. lInôpXÉnf Én¡pqHnQ '‹pG641. K›yamet Sure-
si, 75:23.

‹lâhinnâs. ¢pSÉsædG p¬'dpG536. Nâs Suresi,
114:3.

‹llellezîne âmenû ve ami-
lüssâlihâti.

päÉnëpdÉ°südG Gƒo∏pªnYnh Gƒoæne'G nøj/òsdG s’pG495, 1068. Tin Suresi,
95:6.

‹mmâ yeblü¤anne indekel-
kibera ehadühümâ ev kilâ-
hümâ felâ tekul lehümâ üf-
fin.

BÉnªogoónMnG nônÑpµrdG n∑nóræpY søn¨o∏rÑnj ÉsepG
x±oG BÉnªo¡nd rπo≤nJ nÓna ÉnªognÓpc rhnG

376, 653, 697,
1041.

‹sra Suresi,
17:23.

‹n hüve illâ vahyün yûhâ. ≈'Mƒoj l»rMnh s’pG nƒog r¿pG376, 653, 697. Necm Suresi,
53:4.

‹n kânet illâ sayhaten vahi-
deten.

kInópMGnh kánër«°nU s’pG rânfÉnc r¿pG185. Yâsin Suresi,
36:53.

‹n kânet illâ sayhaten vahi-
deten feizâhüm cemîun le-
deynâ mühdarûn.

kInópMGnh kánër«n°U s’pG rânfÉnc r¿pG
n¿hoôn°†rëoe Énærjnónd l™«pªnL rºogGnPpÉna

227, 318. Yâsin Suresi,
36:53.

‹n küntüm tuhibbûnellâhe
fettebiûnî yuhbibkümullâh.

pÊƒo©pÑsJÉna %G n¿ƒtÑpëoJ rºoàræoc r¿pG
*G oºoµrÑpÑrëoj

367, 578. Âl-i ‹mran Su-
resi, 3:31.

‹nde sidreti ednâ. 'ÊrOnG pInQróp°S nóræpY911. Necm Suresi,
53:14.

‹ndehâ cennetülme’vâ. …'hrÉnŸrG oásænL ÉngnóræpY911. Necm Suresi,
53:15.

‹nellahe ye’müru biladli ve-
lihsâni ve itâi zilkurbâ ve
yenhâ anilfehflâi velmün-
keri velba¤yi.

p¿Én°ùrMp’rGnh p∫rón©rdÉpH oôoerÉnj %G s¿pG
pønY»'¡rænjnh »'Hrôo≤rdG …pP pÇBÉnàjpGnh

p∆r̈ nÑrdGnh pônµræoŸrGnh pABÉ°nûrënØrdG

716. Nahl Suresi,
16:90.

‹nellezîne ted’ûne min dû-
nillâhi len yahlüku zübâ-
ben velevictemeû leh.

rønd $G p¿hoO røpe n¿ƒoYrónJ nøj/òsdG s¿pG
o¬nd Gƒo©nªnàrLG pƒndnh ÉkHÉnHoP Gƒo≤o∏rînj

420. Hac Suresi,
22:73.
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‹nnâ aradnelemânete ales-
semavati velard› velcibâli.

päGnƒ'ªs°ùdG n¤nY nánfÉnen’rG Énær°VnônY ÉsfpG
p∫ÉnÑp÷rGnh ¢pVrQn’rGnh

223, 268, 872. Ahzâb Suresi,
33:72.

‹nnâ aradnelemânete ales-
semavati velard› velcibâli
feebeyne en tahmilnehâ
ve eflfakna minhâ ve ha-
melehâlinsanü innehü kâ-
ne zalûmen cehûlâ.

päGnƒ'ª°sùdG n¤nY nánfÉnen’rG Énæ°rVnônY ÉsfpG
Én¡nær∏pªrënJ r¿nG nør«nHnÉna p∫ÉnÑp÷rGnh ¢pVrQn’rGnh

o¿É°nùrfp’rG Én¡n∏nªnMnh Én¡ræpe nør≤nØ°rTnGnh
k’ƒo¡nL Ékeƒo∏nX n¿Énc o¬sfpG

872. Ahzâb Suresi,
33:72.

‹nnâ cealnâ mâ alelard› zî-
neten lehâ lineblüvehüm
eyyühüm ahsenü amelâ.

Én¡nd kánæjpR p¢VrQn’rG n¤nY Éne Énær∏n©nL ÉsfpG
kÓnªnY oøn°ùrMnG rºo¡tjnG rºognƒo∏rÑnæpd

328. Kehf Suresi,
18:7.

‹nnâ lillâhi ve innâ ileyhi
râciûn.

n¿ƒo©pLGnQ p¬r«ndpG BÉsfpGnh ! ÉsfpG56, 1234. Bakara Suresi,
2:156.

‹nnâ sehharnelcibâle ma-
ahü yüsebbihne.

nørëpqÑ°nùoj o¬n©ne n∫ÉnÑp÷rG Énfrôsîn°S ÉsfpG268, 409. Sâd Suresi,
38:18.

‹nnâ sehharnelcibâle ma-
ahü yüsebbihne bilafliyyi
veliflrak.

nørëpqÑ°nùoj o¬n©ne n∫ÉnÑpérdG Énfrôsîn°S ÉsfpG
p¥Gnôr°Tp’rGnh u∆pûn©rdÉpH

409. Sâd Suresi,
38:18.

‹nne fî halk›ssemavati ve-
lard› vahtilâfilleyli vennehâ-
ri velfülkilletî tecrî filbahri
bimâ yenfeunnâse vemâ
enzelellâhü…

¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG p≥r∏nN /‘ s¿pG
p∂r∏oØrdGnh pQÉn¡sædGnh pπr«sdG p±nÓpàrNGnh
¢nSÉsædG o™nØrænj ÉnªpH pôrënÑrdG≈pa …/ôrŒn»/àsdG

...*G n∫nõrfnG BÉnenh

676. Bakara Suresi,
2:164.

‹nne fissemavati velard› le-
ayatin lilmü’minîn.

mäÉnj'’n p¢VrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG »pa s¿pG
nÚpæperDƒoªr∏pd

1085. Câsiye Suresi,
45:3.

‹nne rabbekümüllâhüllezî
halâkassemavati velarda fî
sitteti eyyâmi, sümmeste-
vâ alelarfli, yu¤flilleyle ven-
nehâre yetlûbühü hasîsâ
veflflemse velkamere…

päGnƒ'ª°sùdG n≥n∏nN …/òsdG *G oºoµsHnQ s¿pG
…'ƒnà°rSG sºoK mΩÉsjnG pásàp°S ≈/a ¢nVrQn’rGnh
o¬oÑo∏r£nj nQÉn¡sædG nπr«sdGÀpûr¨oj ¢pTrôn©rdG n¤nY

...nônªn≤rdGnh ¢nùrª°sûdGnh Ékã«/ãnM

680. A’raf Suresi,
7:54.



1326 | SÖZLEREKLER

Okunufllar Sayfa Sure Ad›, No/ Ayet Metni
No Ayet No:

‹nne rabbî alâ külli fley’in
hafîz.

lß«/ØnM mAr∆n°T pqπoc '¤nY »/qHnQ s¿pG1081. Hûd Suresi,
11:57.

‹nne yevmelfasli kâne mî-
katen.

ÉkJÉn≤«/e n¿Énc pπ°rünØrdG nΩrƒnj s¿pG674. Nebe Suresi,
78:17.

‹nneddârelahirete lehiyel
hayevân.

o¿Gnƒn«n◊rG n»p¡nd nInôpN'’rG nQGsódG s¿pGnh810, 906. Ankebût Sure-
si, 29:64.

‹nneddîne indellâhilislâm. oΩnÓ°rSp’rG $G nóræpY nøj/qódG s¿pG60, 368. Âl-i ‹mran Su-
resi, 3:19.

‹nnehü min Süleymane ve
innehü bismillâhirrahmanir-
rahîm.

$G pº°rùpH o¬sfpGnh nø'ªr«n∏°oS røpe o¬sfpG
pº«/MsôdG pø'ªrMsôdG 

19. Neml Suresi,
27:30.

‹nneke leminelmürselîn. nÚ/∏°nSrôoŸrG nøpªnd n∂sfpG617. Yâsin Suresi,
36:3.

‹nnelebrare lefî naîm. mº«/©nf≈/Ønd nQGnôrHn’rG s¿pG154. ‹nfitar Suresi,
82:13.

‹nnellâhe alâ külli fley’in
kadîr.

lôj/ónb mArÀnT pqπoc '¤nY %G s¿pG695, 739. Bakara Suresi, 2:20;
Fât›r Suresi, 35:1.

‹nnellâhe lâ yahfâ aleyhi
fley’ün filard› velâ fissemâi.

≈pa lArÀnT p¬r«n∏nY ≈'Ørînj n’ %G s¿pG
pABÉnª°sùdG ≈pa n’nh ¢pVrQn’rG

714. Âl-i ‹mran Su-
resi, 3:5.

‹nnellahe maallezînettakav
vellezînehüm muhsinûn.

rºog nøjpòsdGnh Grƒn≤sJG nøjpòsdG n™ne %G s¿pG
n¿ƒoæ°pùrfio

42. Nahl Suresi,
16:128.

‹nnellâhe ye’müruküm en
tezbehû bakaraten.

kInôn≤nH GƒoënHrònJ r¿nG rºocoôoerÉnj %ÉsfpG387. Bakara Suresi,
2:67.

‹nnellâheflterâ minelmü’mi-
nîne enfüsehüm ve emvâ-
lehüm bienne lehümülcen-
nete.

nÚ/æperDƒoŸrG nøpe …'ônà°rTG %G s¿pG
násæn÷rG oºo¡nd s¿nÉpH rºo¡ndGnƒrenGnh rºo¡°nùoØrfnG

46, 48. Tevbe Suresi,
9:111.

‹nnellezîne âmenû ve ami-
lüssalihati lehüm cennâtün
tecrî min tahtihelenhâru.

päÉnëpdÉs°üdG Gƒo∏pªnYnh Gƒoæne'G nøj/òsdG s¿pG
oQÉn¡rfn’rG Én¡pàrënJ røpe i/ôrénJ läÉsænL rºo¡nd

742. Burûc Suresi,
85:1.

‹nnemâ emruhû izâ erâde
fley’en en yekùle lehü kün
feyekûn.

o¬nd n∫ƒo≤nj r¿nG ÉkÄr«n°T nOGnQnG BGnPpG =o√oôrenG BÉnªsfpG
o¿ƒoµn«na røoc

269, 314, 318,
320, 698.

Yâsin Suresi,
36:82.

‹nnemâ ûtîtühü alâ ilmin. mºr∏pY '¤nY o¬oà«/JhoG BÉnªsfpG524. Kasas Suresi, 28:78;
Zümer Suresi, 39:49.
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Okunufllar Sayfa Sure Ad›, No/ Ayet Metni
No Ayet No:

‹nnessalâte kânet alelmü’-
minîne kitaben mevkûtâ.

ÉkHÉnà`pc nÚpæperDƒoŸrG n¤nY rânfÉnc nI'ƒ∏°südÉsfpG
ÉkJƒobrƒne

424. Nisâ Suresi,
4:103.

‹nneflflirke lezulmün azîm. lº«p¶nY lºr∏o¶nd n∑röuûdG s¿pG140, 876. Lokman Sure-
si, 31:13.

‹yyâke na’büdü. oóoÑr©nf n∑ÉsjpG25, 80. Fatiha Suresi,
1:5.

‹yyâke na’büdü ve iyyake
nestaîn.

oÚp©nà°rùnf n∑ÉsjpGnh oóoÑr©nf n∑ÉsjpG25, 26, 27, 77,
80, 581, 1006.

Fatiha Suresi,
1:5.

‹yyâke nestaîn. oÚp©nà°rùnf n∑ÉsjpG206, 508. Fatiha Suresi,
1:5.

‹z hüm aleyhâ kuûdün. lOƒo©ob Én¡r«n∏nY rºog rPpG399. Burûc Suresi,
85:6.

‹z ya¤flessidrate mâ ya¤flâ. ∆'ûr¨nj Éne nInQróu°ùdG ∆'ûr̈ nj rPpG911. Necm Suresi,
53:16.

‹za zülziletilardu zilzâlehâ. Én¡ndGnõrdpR o¢VrQn’rG pândpõrdoR GnPpG155, 164, 278,
870.

Zilzal Suresi,
99:1.

‹zaflflemsü küvvirat. ränQuƒoc ¢oùrªs°ûdG GnPpG164, 192, 193,
194, 377, 689,
711, 863.

Tekvir Suresi,
81:1.

‹zessemaün fetarat. ränôn£nØrfG oABÉnªs°ùdG GnPpG164, 192, 377,
689, 711, 863.

‹nfitar Suresi,
82:1.

‹zessemaün flakkat. râs≤n°ûrfG oABÉnªs°ùdG GnPpG164, 192, 604,
689, 711.

‹nflikak Suresi,
84:1.

‹zessuhufü nüflirat. ränöpûof o∞oë°tüdG GnPpG192, 193, 690. Tekvir Suresi,
81:10.

‹zin bease eflkàhâ. Én¡«'≤r°TnG nån©nÑrfG pPpG312. fiems Suresi,
91:12.

Kad efleha men zekkâhâ. Én¡'«qcnR røne nín∏ranG rónb213, 775, 875. fiems Suresi,
91:9.

Kâf velkur’ânilmecîd. pó«``p`nÛrG p¿nGrôo≤rdGnh =¥311, 616. Kaf Suresi,
50:1.

Kale men yuhyilizâme ve-
hiye ramîm.

lº«penQ n»pgnh nΩÉn¶p©rdG »p«rëoj røne n∫Énb885. Yâsin Suresi,
36:78.

Kâle men yühyilizâme ve-
hiye ramîm.

lº«penQ n»pgnh nΩÉn¶p©rdG »p«rëoj røne n∫Énb154, 189, 191,
617, 689, 885.

Yâsin Suresi,
36:78.
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Kalellezî indehü ilmün mi-
nelkitabi ene âtîke bihî
kable en yertedde ileyke
tarfüke felemmâ raâhü
müstek›rren indehü.

pÜÉnàpµrdG nøpe lºr∏pY o√nóræpY ipòsdG n∫Énb
n∂r«ndpG sónJrônj r¿nG nπrÑnb p¬pH n∂«pJ'G ÉnfnG
o√nóræpY Gvôp≤nà°rùoe o√'GnQ Ésªn∏na n∂oarônW

405. Neml Suresi,
27:40.

Kalet yâ eyyühelmeleü innî
ulk›ye illeyye kitâbün ke-
rîm.

s»ndpG n»p≤rdoG /qÊpG GoDƒn∏nŸrG Én¡tjnG BÉnj rândÉnb
lË/ônc lÜÉnàpc

19. Neml Suresi,
27:29.

Kalû belâ. '¤nH GoƒdÉnb185. A’raf Suresi,
7:172.

Kalû sübhaneke lâ ilme le-
nâ illâ mâ allemtenâ inne-
ke entelalîmülhakîm.

Éne s’pG BÉnænd nºr∏pY n’ n∂nfÉnërÑ°oS GƒodÉnb
oº«/µn`◊rG oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG BÉnænàrªs∏nY

681. Bakara Suresi,
2:32.

Kayyimen. Ékªpq«`nb1123. Kehf Suresi,
18:2.

Kelen’âmi belhüm edallü. tπ°nVnG rºog rπnH pΩÉn©rfn’rÉnc584. A’raf Suresi,
7:179.

Kezâlikelhurûc. oêhoôoÿrG n∂pd'ònc616. Kaf Suresi,
50:11.

Kezzebet semûdü bita¤vâ-
hâ.

Én¡jnƒr̈ n£pH oOƒoªnK rânHsònc312. fiems Suresi,
91:11.

Kul bifadlillâhi ve birahme-
tihî febizâlike felyefrahû
hüve hayrün mimmâ yec-
meûn.

n∂pd'òpÑna p¬pànªrMnôpHnh $G pπ°r†nØpH rπob
n¿ƒo©nªrénj És‡p lôr«nNnƒog GƒoMnôrØn«r∏na

580. Yunus Suresi,
10:58.

Kul eûzü birabbinnâs. ¢pSÉsædG uÜnôpHoPƒoYnG rπob536. Nâs Suresi,
114:1.

Kul hüvallâh. *G nƒog rπob260, 262, 263,
264, 475, 533,
984, 1133, 1212.

‹hlâs Suresi,
112:1.

Kul hüvallâhü ehad. lónMnG *G nƒog rπob263, 264, 475,
533, 598-599,
984, 1135,
1214.

‹hlas Suresi,
112:1.

Kul in küntüm tuhibbûnel-
lâhe fettebiûnî yuhbibkü-
müllâh.

pÊƒo©pÑsJÉna %G n¿ƒtÑpëoJ rºoàræoc r¿pG rπob
*G oºoµrÑpÑrëoj

367. Âl-i ‹mran Su-
resi, 3:31.

Okunufllar Sayfa Sure Ad›, No/ Ayet Metni
No Ayet No:
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Kul leinic temaatil insü vel-
cinnü.

tøpérdGnh ¢oùrfp’rG pân©nªnàrLG pøpÄnd rπob659. ‹sra Suresi,
17:88.

Kul leinic temaatil insü vel-
cinnü alâ en ye’tû bimisli
hâzelkur’âni lâ ye’tüne bi-
mislihî velev kâne ba’dü-
hüm liba’din zahîran.

tøp÷rGnh o¢ùrfp’rG pân©nªnàrLG pøpÄnd rπob
n’ p¿nGrôo≤rdG Gnòng pπrãpªpH GƒoJrÉnj r¿nG ='¤nY

rºo¡o°†r©nH n¿Énc rƒndnh p¬p∏rãpªpH n¿ƒoJrÉnj
GkÒ/¡nX m¢†r©nÑpd

416, 588, 656,
659, 665, 719.

‹sra Suresi,
17:88.

Kul lev kâne maahû âlihe-
tün kemâ yekulûne izen
lebte¤av ilâ zilarfli sebîlâ.

GkPpG n¿ƒodƒo≤nj Énªnc lán¡pdnG o=¬n©ne n¿Éncrƒnd rπob
kÓ«/Ñn°S¢pTrôn©rdG…pPn‹pG Grƒn¨nàrHn’

695. ‹sra Suresi,
17:42.

Kul mâ yü’beûbiküm rabbî
levlâ duaüküm.

rºocoDh=ÉnYoO n’rƒnd »/qHnQ rºoµpH GoDƒnÑr©nj Éne rπob505. Furkan Suresi,
25:77.

Kul men biyedihî melekûtü
külli fley’in.

mAr∆n°T pqπoc oäƒoµn∏ne /√pón«pH røne rπob1081. Mü’minun Su-
resi, 23:88.

Kul men yerzükuküm mi-
nessemâi velard› emmen
yemliküssem’a velebsâre
ve men yuhricülhayye mi-
nelmeyyiti ve yuhricülmey-
yite minelhayyi ve men
yüdebbirulemre feseyeku-
lûnellahe fekul efelâ tette-
kun.

¢pVrQn’rGnh pABÉnª°sùdG nøpe rºoµoboRrônj røne rπob
rønenh nQÉn°ürHn’rGnh n™rª°sùdG o∂p∏rªnj røsenG
oêpôrîoj nh pâu«nŸrG nøpe s»n◊rG oêpôrîoj
nôren’rG oôuHnóoj rønenh pq»n◊rG nøpe nâu«nŸrG

n¿ƒo≤sànJ nÓnanG rπo≤na *G n¿ƒodƒo≤n«°nùna

674. Yunus Suresi,
10:31.

Kul terabbesû feinnî ma-
aküm minelmüterabbisîn.

nÚ°püpqHnônàoŸrG nøpe rºoµn©ne /qÊpÉna Gƒo°üsHnônJ rπob621, 656. Tur Suresi,
52:31.

Kul ûhiye illeyye ennehüs-
temea neferun minelcinni.

pqøp÷rG nøpelônØnf n™nªnà°rSG o¬sfnG s≈ndpG n≈pMhoG rπob836. Cin Suresi,
72:1.

Kul yâ eyyühannâsü innî
resulullâhi ileyküm cemî-
anillezî lehü mülküssema-
vati velard› lâ ilâhe illâ hü-
ve yuhyî ve yümît.

rºoµr«ndpG $Go∫ƒo°SnQ /qÊpG¢oSÉsædG Én¡tjnG BÉnj rπob
päGnƒnª°sùdG o∂r∏oe o¬nd …pòsdG Ék©«pªnL

oâ«/ªojnh »p«rëoj nƒogs’pG n¬'dpGnB’ p¢VrQn’rGnh

1122. A’raf Suresi,
7:158.

Kul yuhyihellezî enfleehâ
evvele merratin.

mIsône n∫shnG BÉngnÉn°ûrfnG i=pòsdG Én¡«`p«rëoj rπob855, 851, 853. Yâsin Suresi,
36:79.

Okunufllar Sayfa Sure Ad›, No/ Ayet Metni
No Ayet No:
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Kulillâhümme mâlikelmülki
tü’tilmülke men teflâü.

røne n∂r∏oŸrG≈pJrDƒoJ p∂r∏oŸrG n∂pdÉne -G pπob
oABÉ°nûnJ

604, 678. Âl-i ‹mran Su-
resi, 3:26.

Kulillâhümme mâlikelmülki
tü’tilmülke men teflâü ve
tenziülmülke mimmen te-
flâü.

røne n∂r∏oŸrG≈pJrDƒoJ p∂r∏oŸrG n∂pdÉne -G pπob
oABÉ°nûnJ røs‡p n∂r∏oŸrG o´põrænJnh oABÉ°nûnJ

604. Âl-i ‹mran Su-
resi, 3:26.

Kulirrûhu min emri rabbî. »uHnQ pôrenG røpe oìhtôdG pπob818, 843. ‹sra Suresi,
17:85.

Kulnâ yâ nâru kûnî berden
ve selâmen alâ ‹brahîme.

='¤nY ÉkenÓn°Snh GkOrônH /Êƒoc oQÉnf Énj Énær∏ob
nº«/g'ôrHpG

412. Enbiya Suresi,
21:69.

Kutile ashabü’l-uhdûd. pOhoórNo’rG oÜÉnër°UnG nπpàob399. Büruc Suresi,
85:4.

Kün feyekûn. o¿ƒoµn«na røoc56, 80, 138,
169, 189, 191,
195, 269, 314,
318, 320, 323,
618, 698.

Yâsin Suresi,
36:82.

Lâ ilâhe illâ hüve. nƒog s’pG n¬ndpG nB’260, 262, 263,
264, 349, 492.

Bakara Suresi,
2:163.

Lâ ilâhe illallâh. *G s’pG n¬ndpG nB’60, 68, 259,
371, 374, 422,
637.

Muhammed
Suresi, 47:19.

Lâ tahsebennellezîne yefra-
hûne bimâ etev ve yuhib-
bûne en yuhmedû bimâ
lem yef’alû felâ tahseben-
nehüm bimefâzetin mine-
lazâbi ve lehüm azâbün
elîm.

GrƒnJnG BÉnpÃ n¿ƒoMnôrØnj nøjpòsdG sønÑ°nùrënJ n’
Goƒ∏n©rØnj rºnd ÉnªpH Ghoónªrëoj r¿nG n¿ƒtÑpëojnh
pÜGnòn©rdG nøpe mInRÉnØnªpH rºo¡sænÑ°nùrënJ nÓna

º«/dnG lÜGnònY rºo¡ndnh

363. Âl-i ‹mran Su-
resi, 3:188.

Lâ uhibbülâfilîn. nÚp∏pan’rG tÖpMoG nB’79, 344-349,
585.

En’am Suresi,
6:76.

Okunufllar Sayfa Sure Ad›, No/ Ayet Metni
No Ayet No:

Kul yuhyihellezî enfleehâ
evvele merratin vehüve bi-
külli halk›n alîm.

mIsône n∫shnG BÉngnÉn°ûrfnG i=/òsdG Én¡«`/«rëoj rπob
lº«/∏nY m≥r∏nN pqπoµpH nƒognh

154, 189, 617,
850, 851, 853.

Yâsin Suresi,
36:79.

Kulillâhümme mâlikelmül-
ki.

p∂r∏oŸrG n∂pdÉne -G pπob222, 604, 678. Âl-i ‹mran Su-
resi, 3:26.
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Lâ yâ’zübü anhü miskalü
zerratin fissemavati velâ fi-
lard› velâ asgarü min zâlike
velâ ekberu illâ fî kitabin
mübîn. 

päGnƒ'ªs°ùdG≈pa mIsQnP o∫Én≤rãpe o¬rænY oÜoõr©nj n’
røpe oôn¨r°UnG nB’nh ¢pVrQn’rGnh p‘ n’nh

mÚpÑoe mÜÉnàpc p‘ s’pG oônÑrcnG nB’nh n∂pd'P

267, 891. Sebe Suresi,
34:3.

Lâ yesbikunehü bilkavli ve-
hüm biemrihî ya’melûne.

p√pôrenÉpH rºognh p∫rƒn≤rdÉpH o¬nfƒo≤pÑ°rùnj n’
n¿ƒo∏nªr©nj

836. Enbiya Suresi,
21:27.

Lehü mekalîdüssemavati
velard›.

Lâ ya'lemü'l-gaybe illâllah. 330, 553, 1136. Neml Suresi:
65.

*G s’pG nÖr«n̈ rdG oºn∏r©nj n’

¢pVrQn’rGnh päGnƒnªs°ùdG oó«/dÉn≤ne o¬nd463, 1112. Zümer Suresi,
39:63.

Lehülesmaülhüsna. »'æ°rùo◊rG oABÉnªr°Sn’rG o¬nd1087. Taha Suresi,
20:8.

Lekad halâknelinsâne fî ah-
seni takvîm.

mË/ƒr≤nJpøn°ùrMnG≈pa n¿Én°ùrfp’rG Énær≤n∏nN rón≤nd495, 1038,
1119.

Tîn Suresi,
95:4.

Lekad künte fî gafletin min
hâzâ fekeflefnâ anke g›ta-
eke febasarükelyevme ha-
dîdün.

ÉnærØn°ûnµna Gnòng røpe mán∏rØnZ≈pa nâræoc rón≤nd
lójpónM nΩrƒn«rdG n∑oôn°ünÑna n∑nABÉn£pZ n∂rænY

311. Kaf Suresi,
50:22.

Lekad raâ min ayati rabbi-
hilkübrâ.

…'ôrÑoµrdG p¬uHnQ päÉnj'G røpe …'GnQ rón≤nd911. Necm Suresi,
53:18.

Lem yelid. róp∏nj rºnd1135. ‹hlas Suresi,
112:1.

Lem yelid ve lem yûled. róndƒoj rºndnh róp∏nj rºnd667, 1133,
1134.

‹hlâs Suresi,
112:3.

Letedhulünnel mescidelha-
rame inflaallahü âminîne
muhallikîne ruuseküm ve
mukassirîne lâ tehâfûn.

nABÉ°nT r¿pG nΩGnônërdG nópér°ùnŸrG søo∏oNrónànd
rºoµ°nSoDhoQ nÚp≤u∏nfio nÚpæpe'G *G

n¿ƒoaÉnînJ n’ nøjpôu°ün≤oenh

655. Fetih Suresi,
48:27.

Lev enzelnâ hâzel Kur’âne
alâ cebelin leraeytehû.

o¬nàrjnGnônd mπnÑnL '¤nY n¿'Grôo≤rdG Gnò'g ÉnærdnõrfnG rƒnd223. Haflir Suresi,
21.

Lev kâne fîhimâ âlihetün 
illallâhü lefesedetâ.

ÉnJnón°ùnØnd *G s’pG lán¡pd'G BÉnªp¡«/a n¿Éncrƒnd622, 628, 962,
976, 1114, 1115.

Enbiya Suresi,
21:22.

Leyse kemislihî fley’ün ve
hüvessemîul basîr.

oÒ°/ünÑrdG o™«/ª°sùdGnƒognh lAr∆nT /¬p∏rãpªnc¢nùr«nd28. fiûra Suresi,
42:11.

Leyse lilinsâni illâ mâseâ. »'©n°SÉne s’pG p¿Én°ùrfpÓrpd ¢nùr«nd1214. Necm Suresi,
53:39.

Mâ dalle sâhibüküm vemâ
gavâ.

…'ƒnZÉnenh rºoµoÑpMÉn°U sπ°nV Éne653. Necm Suresi,
53:2.

Okunufllar Sayfa Sure Ad›, No/ Ayet Metni
No Ayet No:
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Mâ kezebelfüâdü mâ raâ. …'GnQ Éne oOGnDƒoØrdG nÜnònc Éne910. Necm Suresi,
53:11.

Mâ min dâbbetin illâ hüve
âhizün binâsiyetihâ .

Én¡pàn«p°UÉnæpH nlòpNnG ƒog s’pG másHBGnO røpe Éne321, 463, 714-
715, 1081.

Hûd Suresi,
11:56.

Mâ min dâbbetin illâ hüve
âhizün binâsiyetihâ inne
rabbi alâ s›ratin müstakîm.

Én¡pàn«°pUÉnæpH lòpNnG nƒog s’pG másHBGnO røpe Éne
mº«/≤nà°rùoe m•GnöpU '¤nY »/qHnQ s¿pG

463. Hûd Suresi,
11:56.

Mâ yelfizu min kavlin illâ
ledeyhi rakîbün atîdün.

lÖ«pbnQ p¬rjnónd s’pG m∫rƒnb røpe oßpØr∏njÉne
ló«pànY

311. Kaf Suresi,
50:18.

Mâ zâ¤albasaru. oönünÑrdG nÆGnR Éne381, 560, 911. Necm Suresi,
53:17.

Mâ zâ¤albasaru vemâ ta¤â. »'¨nW Énenh oönünÑrdG nÆGnR Éne560, 911. Necm Suresi,
53:17.

Mâliki yevmiddîn. pøjuódG pΩrƒnj p∂pdÉne80. Fatiha Suresi,
1:4.

Mâflaallâhü lâ kuvvete illâ
billâhi.

$ÉpH s’pG nIsƒob n’ *G nABÉn°TÉne272. Kehf Suresi,
18:39.

Melikinnâs. ¢pSÉsædG n∂p∏ne536. Nâs Suresi,
114:2.

Melkâriatü. oánYpQÉn≤rdG Éne155, 711. Karia Suresi,
101:2.

Men katele nefsen bigayri
nefsin.

m¢ùrØnf pôr«n̈ pH Ék°ùrØnf nπnànb røne1168. Mâide Suresi,
5:32.

Men yuhyilizâme nΩÉn¶p©rdG »p«rëoj røne191, 689, 885. Yâsin Suresi,
36:78.

Menittehaze ilâhehü hevâ-
hü.

o¬j'ƒng o¬n¡'dpG nõnîsJG pøne774. Furkan Suresi,
25:43.

Metâan leküm velienâmi-
küm.

rºoµpeÉn©rfn’p nh rºoµnd ÉkYÉnàne685. Abese Suresi,
80:32.

Min flerril vesvâsil hannâs. ¢pSÉsænîrdG ¢pSGnƒr°SnƒrdG pqôn°T røpe536. Nâs Suresi,
114:4.

Okunufllar Sayfa Sure Ad›, No/ Ayet Metni
No Ayet No:

Mâ halkuküm velâ ba’sü-
küm illâ kenefsin vâhidetin.

¢mùrØnænc s’pG rºoµoãr©nH n’nh rºoµo≤r∏nN Éne
mInópMGnh

152, 223, 862,
1139.

Lokman Sure-
si, 31:28.

Mâ kâne Muhammedün
ebâ ehadin min ricâliküm.

rºoµpdÉnLpQ røpe mónMnG BÉnHnG lósªnfio n¿ÉncÉne668. Ahzâb Suresi,
33:40.
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Muhammedün resulullâhi
vellezîne maahû efliddâü
alelküffâri ruhamâü beyne-
hüm.

oABGsóp°TnG =o¬n©ne nøjpòsdGnh $G o∫ƒo°SnQ lósªnfio
rºo¡nær«nH oABÉnªnMoQ pQÉsØoµrdG n¤nY

368, 792. Fetih Suresi,
48:29.

Mukallibülleyli vennehar. pQÉn¡sædGnh pπr«sdG oÖu∏n≤oe78. Nur Suresi,
24:44.

Musahhirüflflemsi velkamer. pônªn≤rdGnh ¢pùrªs°ûdGoôuî°nùoe78. Ra’d Suresi,
13:2.

Mükarrinîne filasfâd. pOÉnØr°Un’rG ≈pa nÚpfsôn≤oe407. Sad Suresi,
38:38.

Nârun hâmiyeh. lán«peÉnM lQÉnf155. Karia Suresi,
101:11.

Rabbena inneke câmiunnâ-
si liyevmin lâ raybe fîhi in-
nellahe lâ yuhlifü’l-mîâd.

nÖrjnQn’ mΩrƒn«pd p¢SÉsædG o™peÉnL n∂sfpG BÉnæsHnQ
nOÉn©«pŸrG o∞p∏rîojn’ %G s¿pG p¬«/a

494. Âl-i ‹mran Su-
resi, 3:9.

Rabbena lâ tüâh›znâ in ne-
sînâ ev ahta’nâ.

ÉnfrÉn£rNnGrhnG BÉnæ«p°ùnf r¿pG =ÉnfròpNGnDƒoJ n’ ÉnæsHnQ326, 423, 494,
719, 816, 871,
871, 954, 1124.

Bakara Suresi,
2:286.

Rabbena lâ tüâhiznâ inne-
sînâ ev ahta’nâ. Rabbena
vela tahmil aleyna isran
kemâ hameltehü alellezîne
min kablinâ…

ÉnfrÉn£rNnGrhnG BÉnæ«p°ùnf r¿pG =ÉnfròpNGnDƒoJ n’ ÉnæsHnQ
o¬nàr∏nªnM Énªnc Gkôr°UpG BÉnær«n∏nY rπpªrënJ n’nh
Énær∏uªnëoJn’nh nÉæsHnQ Énæp∏rÑnb røpe nøjpòsdG n¤nY
Énænd rôpØrZGnh ÉsænY o∞rYGnh /¬pHÉnænd nánbÉnW n’Éne
n¤nY nÉnfrôo°ürfÉna Énæ«ndrƒne nârfnG BÉnærªnMrQGnh

nøjpôpaÉnµrdG pΩrƒn≤rdG 

494. Bakara Suresi,
2:286.

Rabbena lâ tüzi¤ kulûbenâ
be’da iz hedeytenâ.

Énænàrjnóng rPpG nór©nH ÉnænHƒo∏ob rÆpõoJ n’ ÉnæsHnQ1124. Âl-i ‹mran Su-
resi, 3:8.

Rabbena lâ tüzi¤ kulûbenâ
be’da iz hedeytenâ ve heb-
lenâ min ledünke rahme-
ten inneke entel vehhâb.

Énænàrjnóng rPpG nór©nH ÉnænHƒo∏ob rÆpõoJ n’ ÉnæsHnQ
n∂sfpG kánªrMnQ n∂rfoónd røpe Énænd rÖngnh

oÜÉsgnƒrdG nârfnG

326, 494, 720,
909, 954.

Âl-i ‹mran Su-
resi, 3:8.

Rabbena mâ halâkte hâzâ
bât›len sübhaneke fek›nâ
azabennâr.

kÓpWÉnHGnòg nâr≤n∏nN Éne ÉnæsHnQ
pQÉsædG nÜGnònY Énæp≤na n∂nfÉnërÑo°S 

817. Âl-i ‹mran Su-
resi, 3:191.

Okunufllar Sayfa Sure Ad›, No/ Ayet Metni
No Ayet No:
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Rabbena tekabbelminnâ
inneke entessemîulâlim.

o™«pªs°ùdG nârfnG n∂sfpG BÉsæpe rπsÑn≤nJ ÉnæsHnQ
oº«p∏n©rdG

954, 1124. Bakara Suresi,
2:127.

Rabbi eûzü bike min he-
mezatiflfleyatîn.

pÚpWÉn«°sûdG päGnõnªng røpe n∂pHoPƒoYnG uÜnQ298, 433. Mü’minun Su-
resi, 23:97.

Rabbiflrahlî sadrî. i/Qrón°U /‹ rìnôr°TG uÜnQ529, 719. Taha Suresi,
20:25.

Rabbüssemavati velard›. ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG tÜnQ170, 258, 291,
562.

Ra’d Suresi, 13:16; ‹s-
ra Suresi,17:102; Kehf
Suresi, 18:14.

Rahmetî vesiat külle fley’in. mAr∆nT sπoc rân©p°Snh »pànªrMnQ329. A’raf Suresi,
7:156.

R›zkan lilibâdi ve ahyeynâ
bihî beldeten meyten ke-
zâlikelhurûc.

kInór∏nH p¬pH Énær«n«rMnGnh pOÉnÑp©r∏pd ÉkbrRpQ
oêhoôoÿrG n∂pd'ònc Ékàr«ne

699. Kaf Suresi,
50:11.

S›ratallezîne en’amte aley-
him gayrilma¤dûbi aleyhim
veleddâllîn.

pôr«nZ rºp¡r«n∏nY nârªn©rfnG nøjpòsdG n•GnöpU
nÚudBÉs°†dG n’nh rºp¡r«n∏nY pÜƒo°†r¨nŸrG

887, 1205. Fatiha Suresi,
1:7.

Sebbeha. nísÑ°nS223. A’la Suresi, 87:1; Haflir Sure-
si, 59:1; Saf Suresi, 61:1.

Sebbeha lillâhi mâ fissema-
vati velard› ve hüvelazîzül-
hakîm.

¢pVrQn’Gnh päGnƒ'ª°sùdG≈pa Éne ! nísÑ°nS
moº«pµn◊rGoõjpõn©rdGnƒognh

600. Hadid Suresi,
57:1.

Sebbihîsme rabbikela’lâ. '¤rYn’rG n∂uHnQ nºr°SG píuÑ°nS1079. A’lâ Suresi,
87:1.

Selâmün aleyküm t›btüm
fedhulûhâ halidîne.

Éngƒo∏oNrOÉna rºoàrÑpW rºoµr«n∏nY lΩnÓ°nS
nøjpópdÉnN

868. Zümer Suresi,
39:73.

Semi’nâ ve ata’nâ. Énær©nWnGnh Énær©pªn°S206. Bakara Suresi, 2:285; Nisâ
Suresi, 4:46; Mâide Suresi,
5:7; Nur Suresi, 24:51.

Sun’allâhillezî etkane külle
fley’in.

mArÀnT sπoc nøn≤rJnG …=pòsdG $G n™ræo°U318. Neml Suresi,
27:88.

Sübhanehü bel ibâdün
mükremûn.

n¿ƒoenôrµoe lOÉnÑpY rπnH o¬nfÉnërÑ°oS836. Enbiya Suresi,
21:26.

Okunufllar Sayfa Sure Ad›, No/ Ayet Metni
No Ayet No:
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Sübhânehü veteâlâ ammâ
yekulûne ulüvven kebîra.

Gvƒo∏oY n¿ƒodƒo≤nj ÉsªnY '‹Én©nJnh o¬nfÉnërÑ°oS
GkÒ/Ñnc

695. ‹srâ Suresi,
17:43.

Sübhaneke lâ ilme lenâ illâ
mâ allemtenâ inneke entel
alîmülhakîm.

BÉnænàrªs∏nY Éne s’pG BÉnænd nºr∏pY n’ n∂nfÉnërÑ°oS
oº«pµn`◊rG oº«p∏n©rdG nârfnG n∂sfpG

31, 81, 265, 
286, 298, 326,
397, 423, 494,
529, 719, 750,
790, 816, 871,
909, 954, 961,
976, 1061, 1125.

Bakara Suresi,
2:32.

Sümme cealnâhü nutfeten
fî kararin mekîn.

mÚpµne mQGnônb »pa kánØr£of o√Énær∏n©nL sºoK679. Mü’minûn Su-
resi, 23:13.

Sümme denâ fetedellâ. s‹nónàna ÉnfnO sºoK910. Necm Suresi,
53:8.

Sümme enzele aleyküm
min ba’dilgammi emene-
ten nüâsen ya¤flâ tâifeten
minküm.

kánænenG pqºn¨rdG pór©nH røpe rºoµr«n∏nY n∫nõrfnG sºoK
rºoµræpe kánØpFBÉnWÀ'ûr¨nj Ék°SÉn©of

610. Âl-i ‹mran Su-
resi, 3:154.

Sümme halâknennutfete
alakaten fehalâknelalakate
mudgaten fehalâknelmud-
gate izâmen fekesevnelizâ-
me lahmen sümme en-
fle’nâhü halkan âhara fete-
barekâllahü ahsenülhalikîn.

nán≤n∏n©rdGÉnær≤n∏nîna kán≤n∏nY nánØr£tædGÉnær≤n∏nN vºoK
Énfrƒ°nùnµnaÉkeÉn¶pY nán¨°r†oŸrGÉnær≤n∏nînakán̈ °r†oe
nônN'G Ék≤r∏nN o√ÉnfrÉ°nûrfnG sºoK Ékªrënd nΩÉn¶p©rdG

nÚp≤pdÉnÿrG oøn°ùrMnG *G n∑nQÉnÑnàna

679. Mü’minûn Su-
resi, 23:14.

Sümme kaset kulûbüküm
min ba’di zâlike fehiiye kel-
hicarati ev efleddü kasve-
ten ve inne minelhicarati
lemâ yetefecceru minhü-
lenharü ve inne minhâ le-
mâ yeflflakkaku feyahrücu
minhülmâu ve inne minhâ
lemâ yahbitu min haflyetil-
lâhi vemâllâhü bigafilin
ammâ ta’melûn.

n∂pd'P pór©nH røpe rºoµoHƒo∏ob rân°ùnb sºoK
s¿pGnh kInƒ°rùnb tón°TnGrhnG pInQÉnépërdÉnc n»p¡na
oQÉn¡rfn’rG o¬ræpe oôsénØnànj nÉnŸ pInQÉnép◊rG nøpe
oAnBÉŸrG o¬ræpe oêoôrîn«na o≥s≤s°ûnj nÉnŸ Én¡ræpe s¿pGnh
Énenh $Gpán«r°ûnNrøpe o§pÑr¡nj nÉnŸÉn¡ræpe s¿pGnh

n¿ƒo∏nªr©nJ ÉsªnYmπpaÉn¨pH *G 

390. Bakara Suresi,
2:74.

Sümme kaset kulûbüküm
min ba’di zâlike fehiye kel-
hicarati ev efleddü kasve-
ten.

n∂pd'P pór©nH røpe rºoµoHƒo∏ob rân°ùnb sºoK
kInƒ°rùnb tón°TnGrhnG pInQÉnépërdÉnc n»p¡na

387, 390, 618. Bakara Suresi,
2:74.

Okunufllar Sayfa Sure Ad›, No/ Ayet Metni
No Ayet No:

Sümme radednâhü esfele
safilîn.

nÚp∏paÉ°nS nπnØ°rSnG o√ÉnfrOnOnQ sºoK495, 1038. Tin Suresi,
95:5.
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Sümme flakaknelarda flak-
kan.

Év≤n°T ¢nVrQn’rG Énær≤n≤n°T sºoK685. Abese Suresi,
80:26.

Sümmerciilbasara kerratey-
ni yenkalib ileykelbasaru
hâsien vehüve hasîr.

rÖp∏n≤rænj pør«nJsônc nönünÑrdG p™pLrQG sºoK
lÒ°pùnM nƒognh ÉkÄp°SÉnN oönünÑrdG n∂r«ndpG

1115. Mülk Suresi,
67:4.

Sümmestevâ ilessemâi fe-
sevvâhünne seb’a semâvât.

søo¡jsƒn°ùna pABÉnªs°ùdG n‹pG …'ƒnà°rSG sºoK
mäGnƒ'ªn°S n™rÑ°nS

928. Bakara Suresi,
2:24.

Sümmestevâ ilessemâi ve-
hiye duhânün.

l¿ÉnNoO n∆pgnh pABÉnª°sùdG n‹pG …nƒnà°rSG sºoK640, 698. Fussilet Suresi,
41:11.

Tâ hâ. '¬'W602. Taha Suresi,
20:1.

Ta’rücülmelâiketü verrûhu
ileyhi fî yevmin kâne mik-
dârühü hamsîne elfe sene-
tin.

mΩrƒnj≈pa p¬r«ndpG oìhtôdGnh oánµpÄ∏nŸrG oêoôr©nJ
mánæn°S n∞rdnG nÚp°ùrªnN o√oQGnór≤pe n¿Énc

269, 321, 716. Meâric Suresi,
70:4.

Tebsiraten ve zikrâ likülli
abdin münîbin.

mÖ«pæoe mórÑnY pqπoµpd …'ôrcpPnh kInöpürÑnJ699. Kaf Suresi,
50:8.

Tekâdü temeyyezü minel-
gayzi.

pßr«n¨rdG nøpe oõs«nªnJ oOÉnµnJ613. Mülk Suresi,
67:8.

Tenezzelülmelâiketü verrû-
hu fîhâ biizni rabbihim.

rºp¡uHnQ p¿rPpÉpH Én¡«/a oìhtôdGnh oánµ=pÄ'∏nŸrG o∫sõnænJ818, 836. Kadir Suresi,
97:4.

Tevekkeltü alellâh. $G n¤nY oâr∏scnƒnJ61, 500. Hûd Suresi,
11:56.

Tüsebbihu lehüssemava-
tüsseb’u velardu.

o™rÑs°ùdG päGnƒ'ªs°ùdG o¬nd oí`pqÑ°nùoJ
¢oVrQn’rGnh

223, 228, 268,
600, 695, 1089.

‹sra Suresi,
17:44.

Tüsebbihu lehüssemava-
tüsseb’u velardu ve men fî-
hinne.

o™rÑs°ùdG päGnƒ'ªs°ùdG o¬nd oí`pqÑ°nùoJ
søp¡«/a rønenh o¢VrQn’rGnh

223, 268, 600,
695, 1089.

‹sra Suresi,
17:44.

Tüsebbihu lehüssemava-
tüsseb’u velardu ve men fî-
hinne ve in min fley’in illâ
yüsebbihu bihamdihî velâ-
kin lâ tefkahûne tesbîha-
hüm innehü kâne halîmen
gafûra.

o¢VrQn’rGnh o™rÑs°ùdG oäGnƒ'ªs°ùdG o¬nd oí`pqÑ°nùoJ
oíuÑ°nùoj s’pG mAr∆nT røpe r¿pGnh søp¡«pa rønenh

rºo¡në«pÑ°rùnJ n¿ƒo¡n≤rØnJ n’ røpµ'dnh p√pórªnëpH
kQƒoØnZ Ékª«p∏nM n¿Énc o¬sfpG

695. ‹srâ Suresi,
17:44.

Okunufllar Sayfa Sure Ad›, No/ Ayet Metni
No Ayet No:
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Tüsebbihu lehüssemava-
tüsseb’u velardu ve men fî-
hinne ve in min fley’in illâ
yüsebbihu bihamdihî.

o¢VrQn’rGnh o™rÑs°ùdG oäGnƒ'ªs°ùdG o¬nd oí`pqÑ°nùoJ
oíuÑ°nùoj s’pG mAr∆nT røpe r¿pGnh søp¡«pa rønenh p√pórªnëpH

695, 1089. ‹sra Suresi,
17:44.

Ud’ûnî estecib leküm. rºoµnd rÖpénà°rSnG pÊƒoYrOoG505. Mü’min Suresi,
40:60.

Ullimnâ mant›kattayri. pôr«s£dG n≥p£ræne Énærªu∏oY409, 410. Neml Suresi,
27:16.

Ülâike hümülmüflihûn. n¿ƒoëp∏rØoŸrG oºog n∂p=ÄndhoG636. Bakara Suresi,
2:5.

Vallâhü halâka külle dâb-
betin min mâin feminhüm
men yemflî alâ batnihî ve
minhüm men yemflî alâ
ricleyni ve minhüm men
yemflî alâ erbain yahlükul-
lahü mâ yeflâü innellâhe
alâ külli fley’in kadîr.

rºo¡ræpªna mABÉne røpe másHBGnO sπoc n≥n∏nN *Gnh
ÀpûrÁn røne rºo¡ræpenh p¬pær£nH '¤nYÀpûrÁn røne

m™nHrQnG ='¤nYÀpûrÁn røne rºo¡ræpenh pør«n∏rLpQ '¤nY
lôjpónb mArÀnT pqπoc '¤nY %G s¿pG oABÉ°nûnj Éne *G o≥o∏rînj

686. Nur Suresi,
24:45.

Vallâhü yâ’simuke minen-
nâsi.

¢pSÉsædG nøpe n∂oª°pür©nj *Gnh656. Mâide Suresi,
5:67.

Ve adallahüllezîne âmenû
minküm ve amilüssalihati
leyestahlifennehüm filard›
kemastahlefellezîne min
kablihim ve leyümekki-
nenne lehüm dînehümüllezî
irtedâ lehüm ve leyübed-
dilennehüm min ba’di havfi-
him emnen.

Gƒo∏pªnYnh rºoµræpe Gƒoæne'G nøjpòsdG *G nónYnh
¢pVrQn’rG≈pa rºo¡sænØp∏rînà°rùn«nd päÉn◊pÉ°südG

rºp¡p∏rÑnb røpe nøjpòsdG n∞n∏rînà°rSG Énªnc
À'†nJrQpG ipòsdG oºo¡næjpO rºo¡nd sønæuµnªo«ndnh
ÉkærenG rºp¡parƒnN pór©nH røpe rºo¡sænduónÑo«ndnh rºo¡nd

656. Nur Suresi,
24:55.

Ve ahiru da’vahüm enil-
hamdülillâhi rabbilalemîn.

uÜnQ ! oórªn◊rG p¿nG rºo¡j'ƒrYnO oôpN'Gnh
nÚpnŸÉn©rdG

494, 530, 720,
909, 954, 1204,
1255.

Yunus Suresi,
10:10.

Ve akîmüssalâte ve âtüzze-
kâte.

nIƒ'csõdG GƒoJnGnh nIƒn∏°südG Gƒoª«pbnGnh661, 1214. Bakara Suresi,
2:43.

Ve alleme âdemelesmâe
küllehâ.

Én¡s∏oc nABÉnªr°Sn’rG nΩnOnG nºs∏nYnh414, 681. Bakara Suresi,
2:31.

Ve alleme âdemelesmâe
küllehâ sümme aradehüm
alelmelâiketi fekale enbi-
ûnî...

rºo¡n°VnônY sºoK Én¡s∏oc nABÉnª°rSn’rG nΩnO'G nºs∏nYnh
... pÊoDƒpÑrfnG n∫Én≤na pánµp=Ä'∏nŸrG n¤nY

681. Bakara Suresi,
2:31.

Okunufllar Sayfa Sure Ad›, No/ Ayet Metni
No Ayet No:
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Ve âtâküm min külli mâ
seeltümûhü ve in teuddû
ni’metallâhi lâ tuhsûhâ.

r¿pGnh o√ƒoªoàrdnÉ°nS Éne pqπoc røpe rºoµ«'J'Gnh
Éngƒo°ürëoJ n’ $G nânªr©pf Ghtóo©nJ

683, 1077. ‹brahim Suresi,
14:34.

Ve âteynâhülhikmete ve
faslelhitâb.

pÜÉn£pÿrG nπ°rünanh nánªrµp◊rG o√Énær«nJ'Gnh404. Sâd Suresi,
38:20.

Ve beflflirillezîne âmenû ve
amilussalihâti…

Gƒo∏pªnYnh GƒoænenG nøjpòsdGpöuûnHnh
... päÉnëpdÉ°südG 

807, 870-871. Bakara Suresi,
2:25.

Ve câet küllü nefsin maahâ
sâikun ve flehîdün.

ló«/¡n°Tnh l≥pFBÉn°S Én¡n©ne¢mùrØnf tπoc ränABÉnLnh311. Kaf Suresi,
50:21.

Ve câet sekretülmevti bil-
hakk› zâlike mâ künte min-
hü tahîdün.

pq≥`nërdÉpH pärƒnŸrG oänôrµn°S ränABÉnLnh
ló«/ënJ o¬ræpe nâræocÉne n∂pd'P

311. Kaf Suresi,
50:19.

Ve cealeflflemse siracen. ÉkLGnöpS ¢nùrª°sûdG nπn©nLnh385, 607. Nuh Suresi,
71:16.

Ve cealnâ fîhâ cennatin
min nahîlin ve a’nabin.

mπ«pînf røpe mäÉsænLÉn¡«pa Énær∏n©nLnh
mÜÉnærYnGnh

640. Yâsin Suresi,
36:34.

Ve cealnâha rücumen lifl-
fleyatîn.

pÚpWÉn«°sû∏pd ÉkeƒoLoQ ÉngÉnær∏n©nLnh287, 295. Mülk Suresi,
67:5.

Ve ehallallahülbey’a ve
harramerribâ.

GƒnHpqôdG nΩsônMnh n™r«nÑrdG *G sπnMnGnh661, 1214. Bakara Suresi,
2:275.

Ve ehracetilardu eskâlehâ. Én¡ndÉn≤rKnG o¢VrQn’rG pânLnôrNnGnh155, 278, 870. Zilzal Suresi,
99:2.

Ve elennâ lehülhadîd. nójpón◊rG o¬nd ÉsændnGnh404, 409. Sebe Suresi,
34:10.

Ve elkat mâ fîhâ ve tehal-
let.

râs∏nînJnh Én¡«paÉne rân≤rdnGnh604. ‹nflikak Suresi,
84:4.

Ve emmâ men haffet me-
vâzînühü.

o¬oæjpRGnƒne râsØnN røne ÉsenGnh155. Karia Suresi,
101:8.

Ve enzele minessemâi ve
ahraca bihî minessemarâti
r›zkan leküm ve sahhare
lekümülfülke litecriye fil-
bahri biemrihî ve sahhare
lekümülenhâr.

p¬pH nênôrNnÉna kABÉne pABÉnªs°ùdG nøpe n∫nõrfnGnh
nôsîn°Snh rºoµnd ÉkbrRpQ päGnônªsãdG nøpe
pôrënÑrdG »pa n…pôrénàpd n∂r∏oØrdG oºoµnd

nQÉn¡rfn’rG oºoµnd nôsîn°Snh p√pôrenÉpH

1076. ‹brahim Suresi,
14:32.

Okunufllar Sayfa Sure Ad›, No/ Ayet Metni
No Ayet No:
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Ve erselnarriyâha levâk›ha
feenzelnâ minessemâi mâ-
en feeskaynâkümûhü ve-
mâ entüm lehü bihâzinîn.

nøpe ÉnærdnõrfnÉna nípbGnƒnd nìÉnjuôdG Énær∏°nSrQnGnh
nÚ/fpRÉnîpH o¬nd rºoàrfnG BÉnenh o√ƒoªocÉnær«n≤°rSnÉna kABÉne pABÉnªs°ùdG

1092. Hicr Suresi,
15:22.

Ve eselnâ lehü aynelk›tri. pôr£p≤rdG nør«nY o¬nd Énær∏n°SnGnh404. Sebe Suresi,
34:10.

Ve eûzü bike rabbi en yah-
durûni.

p¿hoôo°†rënj r¿nG uÜnQ n∂pH oPƒoYnGnh433. Mü’minûn Su-
resi, 23:98.

Ve evhâ rabbüke ilennahli. pπrësædG n‹pG n∂tHnQ ≈'MrhnGnh715. Nahl Suresi,
16:68.

Ve ezinet lirabbihâ ve huk-
kat.

râs≤oMnh Én¡uHnôpd rânfpPnGnh604. ‹nflikak Suresi,
84:2. 5.

Ve fâkiheten ve ebben. ÉvHnGnh kán¡pcÉnanh685. Abese Suresi,
80:31.

Ve hadâika gulben. ÉkÑr∏oZ n≥pFBGnónMnh685. Abese Suresi,
80:30.

Ve halâknâ lehüm min
mislihî mâ yerkebûn.

n¿oƒÑncrônj Éne p¬p∏rãpe røpe rºo¡nd Énær≤n∏nNnh399. Yâsin Suresi,
36:42.

Ve halâknâküm ezvâcen. ÉkLGnhrRnG rºocÉnær≤n∏nNnh674, 1098. Nebe Suresi,
78:8.

Ve hüm alâ mâ yef’alûne
bilmü’minîne fluhudün.

lOƒo¡o°T nÚpæperDƒoªrdÉpH n¿ƒo∏n©rØnjÉne '¤nY rºognh399. Burûc Suresi,
85:7.

Ve hüm min ba’di galebi-
him seya¤libûne.

n¿ƒoÑp∏r¨n«°nS rºp¡pÑn∏nZ pór©nH røpe rºognh655-656. Rum Suresi,
30:3.

Ve hüve bilufukila’lâ. '¤rYn’rG p≥oao’rÉpH nƒognh910. Necm Suresi,
53:7.

Ve hüvelalîmülkadîr. oôjpón≤rdG oº«p∏n©rdG nƒognh1028. Rum Suresi,
30:54.

Ve hüvelazîzülhakîm. oº«pµn◊rG oõjpõn©rdG nƒognh1028. ‹brahim Suresi,
14:4.

Ve hüvelazîzürrahîm. oº«pMsôdG oõjpõn©rdG nƒognh739. Rum Suresi,
30:5.

Ve hüvellezî yebdeulhalka
sümme yuîdühü ve hüve
ehvenü aleyhi.

o√oó«p©oj sºoK n≥r∏nÿrG GoDhnórÑnj …pòsdGnƒognh
p¬r«n∏nY o¿nƒrgnG nƒognh

853. Rum Suresi,
30:27.

Okunufllar Sayfa Sure Ad›, No/ Ayet Metni
No Ayet No:
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Ve ileyhi yürceulemru kül-
lühü.

o¬t∏oc oôren’rG o™nLrôoj p¬r«ndpGnh1109. Hûd Suresi,
11:123.

Ve immâ yenze¤anneke
mineflfleytani nez¤un feste-
›z billâhi innehü hüvesse-
mîulalîm.

lÆrõnf p¿Én£r«°sûdG nøpe n∂sænZnõrænj ÉsepGnh
oº«p∏n©rdG o™«/ª°sùdGnƒog o¬sfpG $ÉpH ròp©nà°rSÉna

299. Fussilet Suresi,
41:36.

Ve in küntüm fî raybin
mimma nezzelnâ alâ abdi-
nâ fe’tû bisûretin min mis-
lihî ved’û flühedâeküm min
dûnillâhi in küntüm sad›-
kîn.

n¤nY Énærdsõnf És‡p mÖrjnQ≈pa rºoàræocr¿pGnh
GƒoYrOGnh p¬p∏rãpe røpe mInQƒo°ùpH GƒoJrÉna ÉnfpórÑnY

nÚpbpOÉ°nU rºoàræoc r¿pG $G p¿hoO røpe rºocnABGnón¡°oT

593, 619. Bakara Suresi,
2:23.

Ve in min fley’in illâ indenâ
hazâinühü.

o¬oæpFBGnõnN ÉnfnóræpY s’pG mAr∆nT røpe r¿pGnh463, 751, 1081,
1092.

Hicr Suresi,
15:21.

Ve in min fley’in illâ indenâ
hazâinühü vemâ nezzilihü
illâ bikaderin ma’lûmin.

o¬oæpFBGnõnN ÉnfnóræpY s’pG mAr∆nT røpe r¿pGnh
mΩƒo∏r©ne mQnón≤pH s’pG o¬oduõnæof Énenh

463, 751, 1092. Hicr Suresi,
15:21.

Ve in min fley’in illâ yüseb-
bihu bihamdihî.

p√pórªnëpH oípqÑ°nùoj s’pG mAr∆nT røpe r¿pGnh103, 247, 260,
299, 1020,
1028, 1080.

‹sra Suresi,
17:44.

Ve in tezaherâ aleyhi fein-
nellahe hüve mevlâhü ve
cibrîlü ve salihülmü’minîne
ve melâiketü ba’de zâlike
zahîrün.

o¬«ndrƒnenƒog %G s¿pÉna p¬r«n∏nY GnôngÉn¶nJ r¿pGnh
oánµp=Ä'∏nŸrGnh nÚ/æperDƒoŸrG oípdÉ°nUnh oπj/ôrÑpLnh

lÒ/¡nX n∂pd'P nór©nH

296. Tahrim Suresi,
4.

Ve in yerav âyeten yü’ridû
ve yekûlû sihrun müste-
mirrun.

Gƒodƒo≤njnh Gƒo°Vpôr©oj kánj'G Grhnônj r¿pGnh
wôpªnà°rùoe lôrëp°S

955, 956. Kamer Suresi,
54:2.

Ve indehü mefatihulgaybi. pÖr«n¨rdG oípJÉnØne o√nóræpYnh222. En’âm Suresi,
6:59.

Ve ineben ve kadben. ÉkÑ°r†nbnh ÉkÑnæpYnh685. Abese Suresi,
80:28.

Ve innâ lecâilûne mâ aley-
hâ saîden cüruzen.

GkRoôoL Gkó«p©n°U Én¡r«n∏nY Éne n¿ƒo∏pYnÉn÷ ÉsfpGnh328. Kehf Suresi,
18:8.

Okunufllar Sayfa Sure Ad›, No/ Ayet Metni
No Ayet No:

Ve hüvellezî yebdeülhalka
sümme yuîdühü ve hüve
ehvenü aleyhi ve lehül me-
selüla’lâ fissemavati velard›
ve hüvelazîzülhakîm.

o√oó«p©oj sºoK n≥r∏nîrdG GoDhnórÑnj …pòsdG nƒognh
≈pa '¤rYn’rG oπnãnªrdG o¬ndnh p¬r«n∏nY o¿nƒrgnG nƒognh

oº«pµnërdG oõjpõn©rdG nƒognh p¢VrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG 

159, 739, 853,
1028.

Rum Suresi,
30:27.
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Ve inne leküm filen’âmi le-
ibraten nüskîküm mimmâ
fî bütûnihî min beyni fersin
ve demin lebenen halisan
sâigan liflflâribîn.

rºoµ«p≤°rùof kInôrÑp©nd pΩÉn©rfn’rG≈pa rºoµnd s¿pGnh
ÉkænÑnd mΩnOnh mçrôna pør«nH røpe p¬pfƒo£oH≈/a Ésªpe

nÚpHpQÉs°û∏pd Ék¨pFBÉ°nS É°küpdÉnN

681. Nahl Suresi,
16:66.

Ve inne minelhicarati lemâ
yetefecceru minhülenhâru.

o¬ræpe oôsénØnànj nÉnŸ pInQÉnép◊rG nøpe s¿pGnh
oQÉn¡rfn’rG

395. Bakara Suresi,
2:74.

Ve inne minhâ lemâ yehbi-
tu min haflyetillâh.

k$G pán«°rûnN røpe o§pÑr¡nj nÉnŸ Én¡ræpe s¿pGnh393, 394. Bakara Suresi,
2:74.

Ve inne minhâ lemâ yefl-
flakkaku feyahrucü minhül-
mâü. 

oAnBÉŸrG o¬ræpe oêoôrîn«na o≥s≤°sûnj nÉnŸ Én¡ræpe s¿pGnh394. Bakara Suresi,
2:74.

Ve innelfüccâra lefî cahîm. mº«pënL ≈pØnd nQÉséoØrdG s¿pGnh154. ‹nfitar Suresi,
82:14.

Ve iyyâke nestaîn. oÚp©nà°rùnf n∑ÉsjpGnh206. Fatiha Suresi,
1:5.

Ve iz kulnâ lilmelâiketiscü-
dû liâdeme fesecedû illâ
iblîse.

nΩnO'’p Ghoóoér°SG pânµp=Än∏nªr∏pd nÉær∏ob rPpGnh
¢nù«p∏rHpG s=’pG BGoóné°nùna

387. Bakara Suresi,
2:34.

Ve iza kurielkur’ânü feste-
miû lehü ve ensitû lealle-
küm türhamûn.

o¬nd Gƒo©pªnà°rSÉna o¿nGrôo≤rdG nÇpôob GnPpGnh
n¿ƒoªnMrôoJ rºoµs∏n©nd Gƒoà°pürfnGnh

313. A’raf Suresi,
7:204.

Ve izelardü müddet. räsóoe ¢oVrQn’rG GnPpGnh604. ‹nflikak Suresi,
84:3.

Ve izelbihâru füccirat. ränôuéoa oQÉnëpÑdrG GnPpGnh863. ‹nfitar Suresi,
82:3.

Ve izelcibâlü süyyirat. ränÒu°oS o∫ÉnÑp÷rG GnPpGnh863. Tekvir Suresi,
81:3.

Ve izelkevâkibün tesarat. ränônãnàrfG oÖpcGnƒnµrdG GnPpGnh863. ‹nfitar Suresi,
82:2.

Ve izennücûmün kederat. ränQnónµrfG oΩƒoétædG GnPpGnh863. Tekvir Suresi,
81:2.

Ve kad hâbe men dessâhâ. Én¡«s°SnO røne nÜÉnN róbnh213, 876. fiems Suresi,
91:10.

Okunufllar Sayfa Sure Ad›, No/ Ayet Metni
No Ayet No:

Ve kad halâkaküm etvâ-
ren.

GkQGnƒrWnG rºoµn≤n∏nN rónbnh851. Nuh Suresi,
71:14.
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Ve kadaynâ ilâ benîisrâîle
filkitabi letüfsidünne filard›
merrateyni.

pÜÉnàpµdrG≈pa nπ«pFBGnô°rSpG =∆pænH '‹pG BÉnær«°n†nbnh
pør«nJsône p¢VrQn’rG≈pa s¿oóp°ùrØoànd

650. ‹sra Suresi,
17:4.

Ve kale karînühü hâzâ mâ
ledeyye atîdün.

ló«pànY s…nónd Éne Gnò'g o¬oæjpônb n∫Énbnh311. Kaf Suresi,
50:23.

Ve kalelinsânü mâ lehâ. Én¡nd Éne o¿Én°ùrfp’rG n∫Énbnh155, 278, 870. Zilzal Suresi,
99:3.

Ve kalellezîne keferû lâ
te’tînassâatü kul belâ ve
rabbî lete’tiyenneküm âli-
milgaybi lâ yâ’zübü anhü
miskalü zerratin fissemava-
ti velard› velâ asgarü min
zâlike velâ ekberü illâ fî ki-
tabin mübîn.

oánYÉs°ùdG Énæ«pJrÉnJ n’ GhoônØnc nøj/òsdG n∫Énbnh
pÖr«n¨rdG pºpdÉnY rºoµsæn«pJrÉnànd »pqHnQnh '¤nH rπob

päGnƒ'ªs°ùdG p‘ mIsQnP o∫Én≤rãpe o¬rænY oÜoõr©nj n’
nB’nh n∂pd'P røpe oôn̈ r°UnG nB’nh p¢VrQn’rG≈pa n’nh

mÚ/Ñoe mÜÉnà`pc≈/a s’pG oônÑrcnG

891. Sebe Suresi,
34:3.

Ve kezâlike yectebîke rab-
büke ve yüallimüke min
te’vîlilehadîsi ve yütimmü
ni’metehû aleyke ve alâ âli
ya’kube kemâ etemmehâ
alâ ebeveyke min kablü ‹b-
rahîme ve ‹shaka inne rab-
büke alîmün hakîm.

n∂oªu∏n©ojnh n∂tHnQ n∂«/Ñnàrénj n∂pd'òncnh
o¬nànªr©pf tºpàojnh påjpOÉnMn’rG pπjphrÉnJ røpe

n∂rjnƒnHnG '¤nY Én¡sªnJnG BÉnªnc nÜƒo≤r©nj p∫'G '¤nYnh n∂r«n∏nY
lº«/µnM lº«p∏nY n∂sHnQ s¿pG n≥nër°SpGnh nº«/g'ôrHpG oπrÑnb røpe

677. Yusuf Suresi,
12:6.

Ve kîle yâ erdublâî mâeki
ve yâ semâü akliî vegîdal-
mâü ve kudiyelemrü ves-
tevet alelcûddiyyi ve kîle
bu’den lilkavmizzalimîn.

oABÉnªn°S Énjnh p∂nFBÉne≈/©n∏rHG¢oVrQnG BÉnj nπ«/bnh
ränƒnà°rSGnh oôren’rG nÀp†obnh oABÉnŸrG ¢n†«/Znh ∆p©p∏rbnG

nÚ/ªpdÉs¶dG pΩrƒn≤r∏pd Gkór©oH nπ«/bnh pq…pOƒo÷rG n¤nY

312, 605. Hûd Suresi,
11:44.

Ve kitâbin mestur. mQƒo£°rùne mÜÉnàp`cnh656, 711. Tûr Suresi,
52:2.

Ve kulilhamdülillâhi seyürî-
küm ayâtihî feta’rifûnehâ.

Én¡nfƒoapôr©nàna p¬pJÉnj'G rºoµj/ôo«n°S !oórªn◊rGpπobnh711. Neml Suresi,
27:93.

Ve kulilhamdülillâhi seyürî-
küm ayâtihî feta’rifûnehâ
vemâ rabbüke bigafilin
ammâ ta’melûn.

Én¡nfƒoapôr©nàna p¬pJÉnj'G rºoµj/ôo«n°S !oórªn◊rGpπobnh
n¿ƒo∏nªr©nJ ÉsªnY mπpaÉn¨pH n∂tHnQ Énenh

711. Neml Suresi,
27:93.

Ve külle fley’in ahseynahü
fî imâmin mübîn.

mÚ/Ñoe mΩÉnepG ≈/a o√Énær«n°ürMnG mAr∆nT sπocnh267, 751. Yâsin Suresi,
36:12.

Okunufllar Sayfa Sure Ad›, No/ Ayet Metni
No Ayet No:
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Ve lehü men fissemavati
velard› küllün lehü kanitûn.

p¢VrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG ≈pa røne o¬ndnh
n¿ƒoàpfÉnb o¬nd wπoc

159. Rum Suresi,
30:26.

Ve lehülhamdü fissemavati
velard› ve afliyyen ve hîne
tüzhirûne.

¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG ≈pa oórªn◊rG o¬ndnh
n¿hoôp¡r¶oJ nÚpMnh Év«°pûnYnh

70, 158, 176. Rum Suresi,
30:18.

Ve lehülmeselüla’lâ fisse-
mavati velard› ve hüvelazî-
zülhakîm.

päGnƒ'ª°sùdG ≈pa '¤rYn’rG oπnãnŸrG o¬ndnh
oº«/µn◊rG oõj/õn©rdG nƒognh ¢pVrQn’rGnh

28, 159, 645,
739, 853, 1028.

Rum Suresi,
30:27.

Ve lein messethüm nefha-
tün min azâbi rabbike.

n∂uHnQ pÜGnònY røpe lánërØnf rºo¡rà°sùne røpÄndnh596. Enbiya Suresi,
21:46.

Ve lein seeltehüm men ha-
lâkassemavati velarda le-
yekûlünnellâh.

päGnƒ'ªs°ùdG n≥n∏nN røne rºo¡nàr∏nÄn°S røpÄndnh
*G søodƒo≤n«nd ¢nVrQn’rGnh

985. Zümer Suresi,
39:38.

Ve lekad halâknalinsâne
min sülâletin min tîn.

mándnÓ°oS røpe n¿Én°ùrfp’rG Énær≤n∏nN rón≤ndnh
mÚpW røpe

679. Mü’minûn Su-
resi, 23:12.

Ve lekad halâknalinsâne ve
na’lemü mâ tüvesvisü bihî
nefsühü ve nahnü akrabü
ileyhi min hablilverîd.

Éne oºn∏r©nfnh n¿Én°ùrfp’rG Énær≤n∏nN rón≤ndnh
p¬r«ndpG oÜnôrbnG oørënf nh o¬°oùrØnf /¬pH ¢oSpƒr°SnƒoJ

pójpQnƒrdG pπrÑ`nM røpe

224, 715-716,
913.

Kaf Suresi,
50:16.

Ve lekad raâhü nezleten
ûhrâ.

…'ôrNoG kándrõnf o√nGnQ rón≤ndnh911. Necm Suresi,
53:13.

Ve lekad zeyyennessema-
eddünya bimesabiha ve
cealnâhâ rücumen liflfleya-
tîn.

ní«pHÉ°nünÃp Én«rftódG nABÉnª°sùdG ÉsæsjnR rón≤ndnh
pÚpWÉn«°sû∏pd ÉkeƒoLoQ ÉngÉnær∏n©nLnh

287, 601. Mülk Suresi,
67:5.

Ve lem yekün lehü küfü-
ven ehad.

lónMnG GkƒoØoc o¬nd røoµnj rºndnh667, 1134. ‹hlâs Suresi,
112:4.

Ve lem yûled. róndƒoj rºndnh1136. ‹hlas Suresi,
112:4.

Ve len yetemennevhü ebe-
den.

GkónHnG o¬nfrƒsænªnànj røndnh656. Bakara Suresi,
2:95.

Ve letecidennehüm ahra-
sennâsi alâ hayatin.

mIƒ'«nM'¤nY¢pSÉsædG¢nUnôrMnG rºo¡sfnópénàndnh650. Bakara Suresi,
2:96.

Okunufllar Sayfa Sure Ad›, No/ Ayet Metni
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Ve lev raddûhü ilerrasûli ve 
ilâ ulilemri min hüm leali-
mehüllezîne yestenbitûne-
hü minhüm.

p‹hoG '‹pGnh p∫ƒo°SsôdG n‹pG o√htOnQ rƒndnh
rºo¡ræpe o¬nfƒo£pÑrænà°rùnj nøj/òsdG o¬nªp∏n©nd rºog røpe pôren’rG

778. Nisâ Suresi,
4:83.

Ve lillâhi gaybüssemavati
velard› vemâ emrussâati il-
lâ kelemhilbasari ev hüve
akrabü innallâhe alâ külli
fley’in kadîr.

BÉnenh ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG oÖr«nZ !nh
nƒogrhnG pôn°ünÑrdG pírªn∏nc s’pG pánYÉs°ùdG oôrenG

lôj/ónb mAr»n°T pqπoc '¤nY %G s¿pG oÜnôrbnG

155, 185, 187. Nahl Suresi,
16:77.

Ve lillâhilmeselüla’lâ.

Ve'l-ilmü indellah

n¤rYn’rG oπnãnŸrG !nh

$G nóræpY oºr∏p©rdGnh

21, 152, 230, 
270, 293, 322, 
486, 564, 668, 
706, 914, 936, 1121.
552

Nahl Suresi,
16:60.

Mülk Suresi:
26; Ahkaf
Suresi: 23

Ve lisüleymanerrîha gudüv-
vühâ flehrun ve ravâhühâ
flehrun.

lôr¡n°T ÉngthoóoZ níjpqôdG nønªr«n∏°oùpdnh
lôr¡n°T Én¡oMGnhnQnh

401. Sebe Suresi,
34:12.

Ve mâ allemnahüflfli’ra nôr©°uûdG o√Énærªs∏nY Énenh225, 227, 622,
1129.

Yâsin Suresi,
36:69.

Ve mâ allemnahüflfli’ra ve-
mâ yenba¤î lehü.

o¬nd »p¨nÑrænj Énenh nôr©u°ûdG o√Énærªs∏nY Énenh225, 227, 622. Yâsin Suresi,
36:69.

Ve mâ edrake mâhiyeh. r¬n«pgÉne n∂j'QrOnG BÉnenh155. Karia Suresi,
101:10.

Ve mâ edrake melkâriatü. oánYpQÉn≤rdG Éne n∂j'QrOnG BÉnenh155. Karia Suresi,
101:3.

Ve mâ emrussâati illâ ke-
lemhil besari.

pönünÑrdG pírªn∏nc s’pG pánYÉ°sùdG oôrenG =Énenh185, 187, 269,
320.

Nahl Suresi,
16:77.

Ve mâ emrussâati illâ ke-
lemhil besari ev hüve akra-
bü.

pönünÑrdG pírªn∏nc s’pG pánYÉ°sùdG oôrenG =Énenh
oÜnôrbnG nƒog rhnG

187, 320. Nahl Suresi,
16:77.

Ve mâ hâzihilhayatüddün-
yâ illâ lehvün velâibün ve
inneddâralâhirete lehiyel-
hayevân.

lÖp©ndnhlƒr¡nd s’pG BÉn«rftódG oIƒ'«nërdGp√pò'g Énenh
o¿Gnƒn«n◊rG n»p¡nd nInôpNn’rG nQGsódG s¿pGnh

810. Ankebût Sure-
si, 29:64.

Ve mâ kaderullahe hakka
kadrihî velardu cemîan
kabzetühü yevmelk›yameti
vessemavatü matviyyâtün
biyemînihi.

¢oVrQn’rGnh p√pQrónb s≥nM %G GhoQnónb Énenh
pánª'«p≤rdG nΩrƒnj o¬oà°n†rÑnb Ék©«/ªnL

p¬pæ«/ªn«`pH läÉsjpƒr£ne oäGnƒ'ª°sùdGnh

272. Zümer Suresi,
39:67.
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Ve mâ kaderullahe hakka
kadrihî velardu cemîan
kabzetühü yevmelk›yame-
ti.

¢oVrQn’rGnh p√pQrónb s≥nM%GGhoQnónb Énenh
pánªn«p≤rdG nΩrƒnj o¬oà°n†rÑnb Ék©«pªnL

223, 272, 1108,
1112.

Zümer Suresi,
39:67.

Ve mâ nakamû minhüm il-
lâ en yü’minû billâhilazîzil-
hamîd.

$ÉpH GƒoæperDƒoj r¿nG Bs’pG rºo¡ræpe Gƒoªn≤nf Énenh
pó«/ªn◊rG põjpõn©rdG

399. Burûc Suresi,
85:8.

Ve mâ rabbüke bizallâmin
lilabîd.

pó«pÑn©r∏pd mΩsÓn¶pH n∂tHnQ Énenh850, 854. Fussilet Suresi,
41:46.

Ve mâ teflâûne illâ enyeflâ-
ellah.

*G nABÉn°ûnj r¿nG sB’pG n¿oDhBÉn°ûnJ Énenh272, 640. ‹nsan Suresi,
76:30.

Ve mâ yentiku anilhevâ. …'ƒn¡rdG pønY o≥p£rænjÉnenh653. Necm Suresi,
53:3.

Ve mâlhayatüddünyâ illâ
leibün ve lehvün.

lƒr¡ndnh lÖp©nd s’pG BÉn«rftódG oI'ƒ«n◊rG Énenh328, 711. En’âm Suresi,
6:32.

Ve mâlhayatüddünya illâ
metâülgurûr

pQhoôo¨rdG o´Énàne s’pG BÉn«rftódG oIƒn«`n◊rG Énenh275. Âl-i ‹mran Su-
resi, 3:185.

Ve men ya’mel miskale
zerratin flerran yerah.

o√nônj Gkôn°T mIsQnP n∫Én≤rãpe rπnªr©nj rønenh155, 870. Zilzal Suresi,
99:8.

Ve men yü’tel hikmete fe-
kad ûtiye hayren kesîra.

Gkôr«nN n≈pJhoG rón≤na nánªrµp◊rG närDƒoj rønenh
GkÒ/ã`nc

214. Bakara Suresi,
2:269.

Ve mimmâ razaknâhüm
yünfikun. 

n¿ƒo≤pØræoj rºogÉnærbnRnQ És‡pnh597-598. Bakara Suresi,
2:3.

Ve min ayatihî. p¬pJÉnjnG røpenh645. Rum Suresi,
30:22.

Ve min ayatihî en halâka
leküm min enfüsiküm ez-
vâcen liteskünû ileyhâ ve
ceale beyneküm mevedde-
ten ve rahmeten inne fî zâ-
like leayatin likavmin yete-
fekkerûn.

røpe rºoµnd n≥n∏nN r¿nG =p¬pJÉnj'G røpenh
Én¡r«ndpG BGƒoæoµr°ùnàpd ÉkLGnhrRnG rºoµp°ùoØfnG

p‘ s¿pG kánªrMnQnh kIsOnƒne rºoµnær«nH nπn©nLnh
n¿hoôsµnØnànj mΩrƒn≤pd mäÉnj'’n n∂pd'P

158. Rum Suresi,
30:21.

Ve min ayatihî en halâka-
küm min türabin sümme
izâ entüm beflerün tentefli-
rûn.

sºoK mÜGnôoJ røpe rºoµn≤n∏nN r¿nG =p¬pJÉnj'G røpenh
n¿hoôp°ûnàrænJ lôn°ûnH rºoàrfnG BGnPpG

158. Rum Suresi,
30:20.
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Ve min ayatihî en teku-
messemâü velardu biemri-
hî sümme izâ deâküm
da’veten minelard› izâ en-
tüm tahrücûn.

oABÉnªs°ùdG nΩƒo≤nJ r¿nG =p¬pJÉnj'G røpenh
kInƒrYnO rºocÉnYnO GnPpG sºoK /√pôrenÉpH o¢VrQn’rGnh

n¿ƒoLoôrînJ rºoàrfnG BGnPpG p¢VrQn’rG nøpe

158. Rum Suresi,
30:25.

Ve min ayatihî halkusse-
mavati velard› vahtilâfü el-
sinetiküm ve elvaniküm.

¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG o≥r∏nN /¬pJÉnj'G røpenh
rºoµpfGnƒrdnGnh rºoµpànæ°pùrdnG o±nÓpàrNGnh

26, 158, 644,
985, 1110.

Rum Suresi,
30:22.

Ve min ayatihî halkusse-
mavati velard› vahtilâfü
elsinetiküm ve elvaniküm
inne fî zâlike leayatin
lilâlimîn.

¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ª°sùdG o≥r∏nN /¬pJÉnj'G røpenh
rºoµpfGnƒrdnGnh rºoµpànæ°pùrdnG o±nÓpàrNGnh

nÚ/ªpdÉn©r∏pd mäÉnj'’n n∂pd'P /‘ s¿pG

26, 158, 985,
1110.

Rum Suresi,
30:22.

Ve min ayatihi menâmü-
küm billeyli vennehâri veb-
tigâüküm minfadlihi inne fî
zâlike leâyâtin likavmin
yesmeûn.

pQÉn¡sædGnh pπr«sdÉpH rºoµoeÉnæne p¬pJÉnjnG røpenh
n∂pd'P »/a s¿pG p¬p∏r°†na røpe rºocoDhBÉn̈ pàrHGnh

n¿ƒo©nªr°ùnj mΩrƒn≤pd mäÉnjn’n

158. Rum Suresi,
30:23.

Ve min ayatihi yürîkümül-
berka hafven ve tamean
ve yünezzilü minessemâi
mâen feyuhyî bihilarda
ba’de mevtiha inne fî
zâlike leayatin likavmin
ya’k›lûn.

Ék©nªnWnh ÉkarƒnN n¥rônÑrdG oºoµj/ôoj p¬pJÉnj'G røpenh
p¬pH »p«rëo«na kABÉne pABÉnªs°ùdG nøpe o∫pqõnæojnh
n∂pd'P p‘ s¿pG Én¡pJrƒne nór©nH n¢VrQn’rG

n¿ƒo∏p≤r©nj mΩrƒn≤pd mäÉnj'’n

158. Rum Suresi,
30:24.

Ve mineflfleyâtîni men ye-
gûsûne lehü ve ya’melûne
amelen dûne zâlik.

o¬nd n¿ƒo°Uƒo¨nj røne pÚpWÉn«s°ûdG nøpenh
n∂pd'P n¿hoO kÓnªnY n¿ƒo∏nªr©njnh

407. Enbiya Suresi,
21:82.

Ve nahnü akrabü ileyhi
min hablilverîd.

pójpQnƒrdG pπrÑnM røpe p¬r«ndpG oÜnôrbnG oørënfnh269, 321, 715-
716.

Kaf Suresi,
50:16.

Ve nefsin vemâ sevvâhâ. Én¡jsƒn°S Énenh ¢mùrØnfnh197, 213. fiems Suresi,
91:7.

Ve nezzelna minessemâi
mâen mübaraken feenbet-
na bihî cennatin ve habbel-
hasîd.

ÉkcnQÉnÑoe kABÉne pABÉnªs°ùdG nøpe Énærdsõnfnh
pó«°pün◊rG sÖnMnh mäÉsænL p¬pH ÉnærànÑrfnÉna

699, 979. Kaf Suresi,
50:9.
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Ve nüfiha fissûri fesaika
men fissemavati ve men fi-
lard› illâ men flâellâh.

≈pa røne n≥p©n°üna pQƒ°tüdG≈pa nïpØofnh
*G nABÉ°nT røne s’pG ¢pVrQn’rG ≈pa rønenh päGnƒ'ª°sùdG 

711. Zümer Suresi,
39:68.

Ve nüfiha fissuri zâlike yev-
mülvaîd.

pó«pYnƒrdG oΩrƒnj n∂pd'PpQƒt°üdG ≈pa nïpØofnh311. Kaf Suresi,
50:20.

Ve nünezzilü minelkur’âni
mâ hüve flifâün ve rahme-
tün lilmü’minîne.

lA=ÉnØp°T nƒog Éne p¿'Grôo≤rdG nøpe o∫uõnæofnh
nÚ/æperDƒoªr∏pd lánªrMnQnh

225. ‹srâ Sure-
si,17:82.

Ve sahhare lekümüflflemse
velkamere dâibeyni vesah-
hare lekümülleyle venne-
hâre.

nônªn≤rdGnh ¢nùrªs°ûdG oºoµnd nôsî°nSnh
nQÉn¡sædGnh nπr«sdG oºoµnd nôsî°nSnh pør«nÑ`pFBGnO

683, 1076. ‹brahim Suresi,
14:33.

Ve sahhareflflemse velka-
mer.

nônªn≤rdGnh ¢nùrªs°ûdG nôsîn°Snh230. Ra’d Suresi,
13:2.

Ve tekûnülcibalü kelîhnil-
menfûfl.

p¢TƒoØrænªrdG pør¡p©rdÉnc o∫ÉnÑpérdG o¿ƒoµnJnh155. Karia Suresi,
101:5.

Ve terâ kesîran minhüm
yüsâriûne filismi veludvâni
ve eklihimüssuhte lebi’se
mâ kânû ya’melûn.

»pa n¿ƒoYpQÉn°ùoj rºo¡ræpe GkÒpãnc …'ônJnh
nârët°ùdG oºp¡p∏rcnGnh p¿Gnhróo©rdGnh pºrKp’rG

n¿ƒo∏nªr©nj GƒofÉnc Éne ¢nùrÄpÑnd

650. Mâide Suresi,
5:62.

Ve tilkelemsâlü nadribühâ
linnâsi leallehüm yetefek-
kerûn.

¢pSÉsæ∏pd Én¡oHpör†nf o∫Énãren’rG n∂r∏pJnh
n¿hoôsµnØnànj rºo¡s∏n©nd

442. Haflir Suresi,
21.

Ve tüb aleynâ inneke en-
tettevvâbürrahîm.

oº«/MsôdG oÜGsƒsàdG nârfnG n∂sfpG BÉnær«n∏nY rÖoJnh1124. Bakara Suresi,
2:128.

Ve übriülekmehe velebrasa
ve ühyilmevtâ biiznillah.

p»rMoGnh ¢nUnôrHn’rGnh n¬nªrcn’rG oÇpôrHoGnh
$G p¿rPpÉpH ≈'JrƒnŸrG

403. Âl-i ‹mran Su-
resi, 3:49.

Ve yadribullâhülemsâle lin-
nâsi leallehüm yetezekke-
rûn.

rºo¡s∏n©nd p¢SÉsæ∏pd n∫Énãren’rG *G oÜpör†njnh
n¿hoôscnònànj

442. ‹brahim Suresi,
14:25.

Ve yekulû sihrun müstem-
mirrun.

wôpªnà°rùoe lôrëp°S Gƒodƒo≤njnh956. Kamer Suresi,
54:2.

Ve yes’avne filard› fesaden
vallahü lâ yuhibbülmüfsi-
dîn.

*Gnh GkOÉ°nùna¢pVrQn’rG≈pa n¿rƒn©°rùnjnh
nøjpóp°ùrØoŸrG tÖpëoj n’ 

650. Mâide Suresi,
5:64.
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Ve yessirlî emrî. i/ôrenG /‹röuùnjnh529, 719. Taha Suresi,
20:26.

Ve yuhyilarda ba’de mevti-
hâ.

Én¡pJrƒne nór©nH n¢VrQn’rG »p«rëojnh1104. Rum Suresi,
30:19.

Ve zannûni iz zehebe mü-
¤âdiben fezanne en len
nakdira aleyhi fenâdâ fiz-
zulümâti en lâilâhe illâ en-
te sübhaneke innî küntü
minezzalimîn.

søn¶na ÉkÑp°VÉn¨oe nÖngnP rPpG p¿ƒtædG GnPnh
päÉnªo∏t¶dG≈pa …'OÉnæna p¬r«n∏nY nQpór≤nf rønd r¿nG

nÚ/``pŸÉs¶dG nøpe oâræoc≈ufpG n∂nfÉnërÑo°S nârfnG s=’pG n¬'dpG n=’ r¿nG

836. Enbiya Suresi,
21:87.

Ve zeytûnen ve nahlen. kÓrînfnh ÉkfƒoàrjnRnh685. Abese Suresi,
80:29.

Vehlül ukdeten min lisânî. pÊÉn°ùpd røpe kInór≤oY rπo∏rMGnh529, 719. Taha Suresi,
20:27.

Velâ ratbin velâ yabisin illâ
fî kitabin mübîn.

mÜÉnà`pc≈/a s’pG m¢ùpHÉnj n’nh mÖrWnQ n’nh
mÚ/Ñoe

267, 398, 761. En’âm Suresi,
6:59.

Velâ ta’sev filard› müfsidîn. nøj/óp°ùrØoe p¢VrQn’rG p‘ Grƒnãr©nJ n’nh650. Bakara Suresi,
2:60.

Velâ yehâfü ukbâhâ. Én¡«'Ñr≤oY o±Énînj n’nh312. fiems Suresi,
91:15.

Velarda medednâhâ ve el-
kaynâ fihâ revâsiye ve en-
betnâ fihâ min külli zevcin
behîcin.

nÀpSGnhnQÉn¡«pa Énær«n≤rdnGnhÉngÉnfrOnóne¢nVrQn’rGnh
mè«p¡nH mêrhnR pqπoc røpe Én¡«pa ÉnærànÑrfnGnh

699. Kaf Suresi,
50:7.

Velard› vemâ tahâhâ. Én¡«'ënW Énenh ¢pVrQn’rGnh197, 213. fiems Suresi,
91:6.

Velardu cemîan kabzatühü
yevmelk›yameti vessema-
vatü matviyyâtün biyemî-
nihî.

pánª'«p≤rdG nΩrƒnj o¬oàn°†rÑnb Ék©«pªnL ¢oVrQn’rGnh
p¬pæ«pªn«pH läÉsjpƒr£ne oäGnƒ'ª°sùdGh 

272, 714. Zümer Suresi,
39:67.

Velcibâle evtaden. GkOÉnJrhnG n∫ÉnÑp÷rGnh587, 631, 674,
1098.

Nebe Suresi,
78:7.

Velkamere kaddernâhü
menâzila hattâ âdekelurcû-
nil kadîm.

»sànM n∫pRÉnæne o√nÉfrQsónb nônªn≤rdGnh
pËpón≤rdG p¿ƒoLrôo©rdÉncnOÉnY

606. Yâsin Suresi,
36:39.

Velkameri izâ telâhâ. Én¡«'∏nJ GnPpG pônªn≤rdGnh197, 213. fiems Suresi,
91:2.

Velkur’ânilhakîm. pº«/µn◊rG p¿'Gröo≤rdGnh617. Yâsin Suresi,
36:2.
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Velleyli izâ ya¤flâhâ. Én¡«'°ûr¨nj GnPpG pπr«sdGnh197, 213. fiems Suresi,
91:4.

Vellezî kaddera fehedâ. …'ón¡na nQsónb …pòsdGnh1079. A’lâ Suresi,
87:3.

Vellezîne keferû evliyâühü-
müttâ¤ûtü yuhricûnehüm
minennûri ilezzulümat.

oäƒoZÉs£dG oºogoDhÉn«pdrhnG BGhoônØnc nøjpòsdGnh
päÉnªo∏t¶dG n‹pG pQƒtædG nøpe rºo¡nfƒoLpôrîoj

499. Bakara Suresi,
2:257.

Vellezîne yeknizûnezzehe-
be velfiddate velâ yünfiku-
nehâ fî sebîlillâhi febeflflir-
hüm biazâbin elîm.

n’nh nás°†pØrdGnh nÖngsòdG n¿hoõpærµnj nøj/òsdGnh
mº«/dnG mÜGnòn©pH rºogrôu°ûnÑna $G pπ«pÑn°S ≈pa Én¡nfƒo≤pØræoj

1214. Tevbe Suresi,
9:34.

Velmürselâti. pänÓn°SrôoŸrGnh640, 836. Mürselât Sure-
si, 77:1.

Velmürselâti urfen. ÉkarôoY pänÓn°SrôoŸrGnh836. Mürselât Sure-
si, 77:1.

Vemtâzülyevme eyyühel-
mücrimûn.

n¿ƒoepôréoŸrG Én¡tjnG nΩrƒn«rdG GhoRÉnàreGnh868. Yâsin Suresi,
36:59.

Vennahle bâsikâtin lehâ
tel’un nedîdün.

ló«°p†nf l™r∏nW Én¡nd mäÉn≤p°SÉnH nπrîsædGnh699. Kaf Suresi,
50:10.

Vennâflirati neflran. Gkörûnf päGnôp°TÉsædGnh836. Mürselât Sure-
si, 77:3.

Vennâflitati nefltan. Ék£r°ûnf päÉn£p°TÉsædGnh836. Naziat Suresi,
79:2.

Vennâziati garkan. ÉkbrônZ päÉnYpRÉsædGnh836. Naziat Suresi,
79:1.

Vennecmi izâ hevâ. …nƒng GnPpG pºrésædGnh653, 911. Necm Suresi,
53:1.

Vennehâri izâ cellâhâ. Én¡«s∏nLGnPpG pQÉn¡sædGnh197, 213. fiems Suresi,
91:3.

Venflekkal kamer. oônªn≤rdG s≥°nûrfGnh939, 960, 1140,
1142.

Kamer Suresi,
54:1.

Vesia kürsiyyihüssemavati
velarda velâ yeûdühü h›f-
zuhümâ.

¢nVrQn’rGnh päGnƒnªs°ùdG o¬t«p°Srôoc n™°pSnh
Énªo¡o¶rØpM o√oOoDƒnjn’nh

682, 715. Bakara Suresi,
2:255.

Vesia kürsiyyihüssemavati
velarda velâ yeûdühü h›f-
zuhümâ ve hüvelaliyyüla-
zîm.

¢nVrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG o¬t«p°Srôoc n™°pSnh
oº«/¶n©rdG t∆p∏n©rdG nƒognh Énªo¡o¶rØpM o√oOoDƒnjn’nh

682. Bakara Suresi,
2:255.
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Vessabihati sabhan. ÉkërÑ°nS päÉnëpHÉ°sùdGnh836. Naziat Suresi,
79:3.

Vessemâi vemâ benâhâ. Én¡«nænH Énenh pABÉnª°sùdGnh197, 213. fiems Suresi,
91:5.

Vessemâvâtü matviyyâtün
biyemînihî.

p¬pæ«pªn«pH läÉsjpƒr£ne oäGnƒ'ªs°ùdGnh230, 272, 640,
706, 714.

Zümer Suresi,
39:67.

Veflflemse velkamera ven-
nücûme musahharâtin bi-
emrihî.

nΩƒoétædGnh nônªn≤rdGnh ¢nùrª°sûdGnh
/=√pôrenÉpH mäGnôsîn°ùoe

680, 715. A’raf Suresi,
7:54.

Veflflemsi ve duhâhâ. Én¡«nëo°Vnh ¢pùrª°sûdGnh197, 213. fiems Suresi,
91:1.

Veflflemsü tecrî. …pôrénJ ¢oùrªs°ûdGnh587, 607, 634,
1095.

Yâsin Suresi,
36:38.

Veflflemsü tecrî limüstekar-
rin lehâ

Én¡nd mqôn≤nà°rùoªpd …pôrénJ ¢oùrª°sûdGnh607, 634. Yâsin Suresi,
36:38.

Veflflemsü tecrî limüstekar-
rin lehâ zâlike takdîrulazî-
zülalîm.

Én¡nd xôn≤nàr°ùoªpd …pôrénJ ¢oùrªs°ûdGnh
pº«p∏n©rdG oõjpõn©rdG oôjpór≤nJ n∂pd'P

1095. Yâsin Suresi,
36:38.

Vettayra mahflûraten. kInQƒo°ûrëne nôr«s£dGnh410. Sad Suresi,
38:19.

Vetteku fitteneten lâ tüsî-
bennellezîne zalemû min-
küm hâssaten.

Gƒoªn∏nX nøjpòsdG sønÑ«p°üoJ n’ kánæràpa Gƒo≤sJGnh
ká°sUBÉnN rºoµræpe

280. Enfal Suresi,
8:25.

Vettûr. pQƒt£dGnh711. Tur Suresi,
52:1.

Vezzariyat. päÉnjpQGsòdGnh640. Zariyat Suresi,
51:1.

Vildânün muhalledûn. n¿hoós∏nîoe l¿Gnórdph1057. Vak›a Suresi, 56:17;
‹nsan Suresi, 76:19.

Vücûhün yevmeizin nâz›ra-
tün.

lInöpVÉnf mòpÄnerƒnj l√ƒoLoh641. K›yamet Sure-
si, 75:22.

Yâ cibâlü evvi bî maahü
vettayra ve elennâ lehül-
hadîd.

o¬nd ÉsændnGnh nôr«s£dGnh o¬n©ne »/H pqhnG o∫ÉnÑpLÉnj
nój/ónërdG

409. Sebe Suresi,
34:10.

Yâ ehlelkitâbi teallev ilâ
kelimetin sevâin beynenâ
ve beyneküm.

mánªp∏nc '‹pG GrƒndÉn©nJ pÜÉnàpµdrG nπrgnG BÉnj
rºoµnær«nHnh Énænær«nH mABGnƒn°S

658. Âl-i ‹mran Su-
resi, 3:64.

Okunufllar Sayfa Sure Ad›, No/ Ayet Metni
No Ayet No:
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Yâ erdublaî mâeki ve yâ
semâü akliî.

∆/©p∏rbnG oABÉnªn°S Énjnh p∂nFBÉne≈/©n∏rHG¢oVrQnG BÉnj222, 312, 605,
698.

Hûd Suresi,
11:44.

Yâ eyyühannâsütteku rab-
beküm inne zelzeletessâati
fley’ün azîm.

nándnõrdnR s¿pG rºoµsHnQ Gƒo≤sJG o¢SÉsædG Én¡tjnG BÉnj
lº«/¶nY lAr»n°T pánYÉs°ùdG

154, 164. Hac Suresi,
22:1.

Yâ eyyühennâsü’büdû. GhoóoÑrYG o¢SÉsædG Én¡tjnG BÉnj35. Bakara Suresi,
2:21.

Yâ Hâmânübni lî sarhan. ÉkMrönU p‹ pørHG o¿ÉneBÉng Énj649. Mü’min Suresi,
40:36.

Yâ ma’fleralcinni velinsi
inisteta’tüm en tenfüzû
min aktarissemavati velard›
fenfüzû lâ tenfüzûne illâ bi-
sultân.

rºoàr©n£nà°rSG p¿pG ¢pùrfp’rGnh uøpr÷G nönûr©neÉnj
päGnƒ'ª°sùdG pQÉn£rbnG røpe GhoòoØrænJ r¿nG

m¿Én£r∏o°ùpH s’pG n¿hoòoØrænJ n’ GhoòoØrfÉna ¢pVrQn’rGnh

295, 600-601. Rahman Sure-
si, 55:33.

Yâ nâru kûnî berden ve se-
lâmen.

ÉkenÓ°nSnh GkOrônH /Êƒoc oQÉnf Énj17. Enbiya Suresi,
21:69.

Ya’lemü mâ yüsirrûne ve-
mâ yü’linûn.

n¿ƒoæp∏r©oj Énenh n¿htôp°ùoj Éne oºn∏r©nj272. Bakara Suresi,
2:77.

Yâsîn. ¢Bù'j602, 617. Yâsin Suresi,
36:1.

Ye’tillâhü bikavmin yuhib-
bühüm ve yuhibbûnehü
ezilletin alelmü’minîne eiz-
zetin alelkâfirîne.

másdpPnG o¬nfƒtÑpëojnh rºo¡tÑpëoj mΩrƒn≤pH *G ∆pJrÉnj
nøjpôpaÉnµdrG n¤nY mIsõpYnG nÚpæperDƒoŸrG n¤nY

656. Mâide Suresi,
5:54.

Yefkahû kavlî. /‹rƒnb Gƒo¡n≤rØnj529, 719. Taha Suresi,
20:28.

Yehdî ilerrüfldi feâmennâ
bihî velen nüflrike birabbi-
nâ ehaden.

n∑pörûof røndnh /¬pHÉsæne'Éna pór°TtôdG n‹pG …/ór¡nj
GkónMnG BÉnæuHnôpH

836. Cin Suresi,
72:2.

Yehûlü beynelmer’i ve kal-
bihî.

p¬pÑr∏nbnh pArônŸrG nør«nH o∫ƒoënj230, 640. Enfal Suresi,
8:24.

Yekâdü zeytühâ yudîu ve
lev lem temseshü nârun,
nûrun alâ nûrin.

lQƒof lQÉnf o¬°rùn°ùrªnJ rºnd rƒndnh oÅ=°p†oj
Én¡oàrjnR oOÉnµnj

400. Nur Suresi,
24:35.

Yemhakullâhürribâ. GƒnHpqôdG *G o≥nërªnj1214. Bakara Suresi,
2:276.

Yevme izin tühaddisü eh-
bârehâ.

ÉngnQÉnÑrNnG oçuónëoJ mòpÄnerƒnj155, 278, 870. Zilzal Suresi,
99:4.

Okunufllar Sayfa Sure Ad›, No/ Ayet Metni
No Ayet No:
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Yevme natvissemâe ketay-
yis sicilli lilkütüb.

pÖoàoµr∏pdpqπpéu°ùdGpq≈n£nc nABÉnªs°ùdG…pƒr£nf nΩrƒnj223, 227, 714. Enbiya Suresi,
21:104.

Yevme teravnahâ tezhelü
küllü mürdiatin ammâ er-
daat vetedaü küllü zâti
hamlin hamlehâ veteran-
nâse sükârâ veme… ilâ
âhir.

BÉsªnY mán©p°Vrôoe tπoc oπngrònJ Én¡nfrhnônJ nΩrƒnj
mπrªnM päGnP tπoc o™n°†nJnh rân©n°VrQnG

…'QÉnµo°S n¢SÉsædG…nônJnh Én¡n∏rªnM
lój/ón°T $G nÜGnònY søpµ'dnh …'QÉnµo°ùpH rºog Énenh

154. Hac Suresi,
22:2.

Yevme tubeddelü'l-ardu
gayral ard›.

p¢VrQn’rG nôr«nZ ¢oVrQn’rG o∫sónÑoJ nΩrƒnj865, 906. ‹brahim 
Suresi, 14:48.

Yevme yekûnü'n-nâsü kel-
ferâflil mebsûs.

pçƒoãrÑnªrd p¢TGnônØrdÉnc o¢SÉsædG o¿ƒoµnj nΩrƒnj155. Karia Suresi,
101:4.

Yevmeizin yesdürünnâsü
efltâten liyürav a’mâlehüm.

Grhnôo«pd ÉkJÉnàr°TnG o¢SÉsædG oQoór°ünj mòpÄnerƒnj
rºn¡nd ÉnªrYnG

155, 870. Zilzal Suresi,
99:6.

Yu¤flilleyle’n-nehâre yetlû-
bühü hasîsâ.

Ékã«pãnM o¬oÑo∏r£nj nQÉn¡sædG nπr«sdG Àpûr¨oj222, 227, 266,
680.

A’raf Suresi,
7:54.

Yu¤flilleyle’n-nehâre yetlû-
bühü hasîsen veflflemse
velkamere vennücûme
musahharatin biemrihî.

Ékã«pãnM o¬oÑo∏r£nj nQÉn¡sædG nπr«sdG Àpûr¨oj
/=√pôrenÉpH mäGnôsîn°ùoe nΩƒoétædGnh nônªn≤rdGnh ¢nùrª°sûdGnh

222, 266, 680. A’raf Suresi,
7:54.

Yuhricülhayye minelmeyyi-
ti ve yuhricülmeyyite mi-
nelhayyi ve yuhyilarda
ba’de mevtihâ ve kezâlike
tührecûn.

oêpôrîojnh pâu«nŸrG nøpe s»nërdG oêpôrîoj
n¢VrQn’rG »p«rëojnh u»nërdG røpe nâu«nŸrG

n¿ƒoLnôrîoJ n∂pdnòncnh Én¡pJrƒne nór©nH

158, 176, 1104. Rum Suresi,
30:19.

Yûsufü eyyühess›ddîk. o≥juóp`q°üdG É`n¡tjnG o∞o°Sƒoj313, 645. Yusuf Suresi,
12:46.

Yübeddilullâhü seyyiâtihim
hasenâtin.

mäÉnæ°nùnM rºp¡pJÉnÄu«°nS *G o∫uónÑoj512. Furkan Suresi,
25:70.

Yü¤flilleyle’nnehara yatlü-
bühü hasîsen.

Ékã«pãnM o¬oÑo∏r£nj nQÉn¡sædG nπr«sdG »p°ûr¨oj227. A’raf Suresi,
7:54.

Yü¤flilleyle’nnehara yatlü-
bühü hasîsen veflemse vel-
kamera vennücûme mu-
sahharatin biemrihî.

Ékã«pãnM o¬oÑo∏r£nj nQÉn¡sædG nπr«sdG ∆pûr¨oj
nΩƒoétædGnh nônªn≤rdGnh ¢nùrªs°ûdGnh

p√pôrenÉpH mäGnôsîn°ùoe

222. A’raf Suresi,
7:54.

Okunufllar Sayfa Sure Ad›, No/ Ayet Metni
No Ayet No:
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Yükallibullahülleyle venne-
hâre inne fî zâlike leibraten
liûlilebsâr.

p‘ s¿pG nQÉn¡sædGnh nπr«sdG *G oÖu∏n≤oj
pQÉ°nürHn’rG p‹ho’p kInôrÑp©nd n∂pdnP

686. Nur Suresi,
24:44.

Yürselü aleykümâ flüvâzün
min nârin ve nühâsün felâ
tentesirrâni.

mQÉnf røpe l®Gnƒo°T Énªoµr«n∏nY oπ°nSrôoj
p¿GnöpünàrænJ nÓna ¢lSÉnëofnh

295, 601. Rahman Sure-
si, 55:35.

Yüsebbihu lillâhi mâ fisse-
mavati ve mâ filard›l meli-
kil kuddûsil azîzil hakîm.

≈pa Énenh päGnƒnªs°ùdG ≈pa Éne ! oíuÑ°nùoj
pº«/µn◊rG põjpõn©rdG p¢Shtóo≤rdrG p∂p∏nŸrG ¢pVrQn’rG

228. Cuma Suresi,
1.

Yüzebbihûne ebnâeküm
ve yestehyûne nisâeküm. 

n¿ƒo«rënà°rùnjnh rºocnABÉnærHnG n¿ƒoëuHnòoj
rºocnABÉ°nùpf

650. Bakara Suresi,
2:49.

Zâlikelkitabü lâraybe fîhi
hüden lilmüttakîn.

…kóog p¬«pa nÖrjnQ n’ oÜÉnà`pµdrG n∂pd'P
nÚ/≤sàoªr∏pd

599. Bakara Suresi,
2:2.

Zû mirratin festevâ. …'ƒnà°rSnÉa mIsôpe hoP910. Necm Suresi,
53:6.

Okunufllar Sayfa Sure Ad›, No/ Ayet Metni
No Ayet No:

@
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Acbüzzenep. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s. 854, 1000.

Ahir zamanda beni görmeyen ve iman getiren, daha ziyade makbuldür. . . . . . . . . . . . . . . . s. 803.

Ahlâk-› ‹lâhiye ile muttas›f olup Cenab-› Hakka mütezellilâne teveccüh  edip, 
acz, fakr, kusurunuzu bilip dergâh›na abd olunuz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 882.

Ashab›m y›ld›zlar gibidir; hangisine uysan›z do¤ru yolu bulursunuz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 801.

Ashab›ma sövmeyin; sizden birisi Uhud Da¤› kadar alt›n ba¤›fllasa, Ashab›mdan 
birinin bir avuçluk ba¤›fl›n›n yerini tutamaz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 806.

Baz› ehl-i Cehennemin bir difli, da¤ kadar olur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 135.

Baz› ehl-i Cennete dünya kadar bir yer veriliyor; yüz binler kas›r, yüz binler huri 
ihsan ediliyor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 814.

Ben göklere ve yerlere s›¤mam, fakat mü’min kulumun kalbine s›¤ar›m. . . . . . . . . . . . . . . s. 212.

Benim gözüm uyur, fakat kalbim uyumaz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 561.

Bir bedevî [“Emrolundu¤un fleyi aç›kla.” (Hicr Suresi: 94)] kelâm›n› iflitti¤i anda 
secdeye gitti. Ona dediler: “Müslüman m› oldun?” “Yok,” dedi. “Ben flu kelâm›n 
belâgatine secde ediyorum.” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 609.

Bir güzel söz, bir abdi azat etmek gibi bir sadaka-i azîmenin yerine geçer. . . . . . . . . . . . . . s. 557.

Bir misal-i lâtif suretinde bir temsil-i manevî rivayet ediliyor ki: Birinci günü 
bir sene, ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir hafta, dördüncü günü 
eyyam-› saire gibidir. Ç›kt›¤› zaman dünya iflitir. K›rk günde dünyay› gezer. . . . . . . . . . s. 551.

Bu gürültü, yetmifl senedir yuvarlan›p, tâ ancak bu dakika Cehennemin dibine 
düflen bir tafl›n gürültüsüdür. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 548.

Büyük bir nur lâmbas›, günefltir ki, arz›n flarktan geri dönmesiyle yeniden 
güneflin görünmesi, kuca¤›nda peygamberin (a.s.m.) yatmas›yla ikindi namaz›n› 
k›lmayan ‹mam-› Ali (r.a.) o mu’cizeye binaen ikindi namaz›n› edaen k›lm›fl. . . . . . . . . s. 460.

Cenab-› Hak yetmifl bin hicap arkas›ndad›r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 321.

Cenab-› Hak, lisan-› hikmetle ona demifl ki: “Seninle ibad›m›n ortas›nda musibetler, 
hastal›klar perdesini b›rakaca¤›m—tâ flekvalar› onlara gidip senden küsmesinler.” . . s. 466.

Cennetin sekiz tabakas› birbirinden yüksek olduklar› hâlde, umumun dam› 
Arfl-› Azamd›r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 812.

Din kolayl›kt›r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 438.

Dünya ahiret mezraas›d›r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 147, 1018.

Dünya muhabbeti bütün hatalar›n bafl›d›r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 803.

Dünya tel’in edilmifl, cife ismiyle yâd edilmifl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 1017.

Hadis ‹ndeksi

Hadisin meâli Sayfa No
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Dünyan›n, Cenab-› Hakk›n yan›nda bir sinek kanad› kadar k›ymeti olsayd›, 
kâfirler bir yudum suyu ondan içemeyecek idiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 554.

Ehl-i Cennet ruhlar›, berzah âleminde yeflil kufllar›n cevflerine girerler ve Cennette 
gezerler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 820.

Elfaz-› Kur’âniye öyle bir tarzda vazedilmifl ki, her bir kelâm›n, hatta her bir 
kelimenin, hatta her bir harfin, hatta bazen bir sükûnun çok vücuhu bulunuyor, 
her bir muhatab›na ayr› ayr› bir kap›dan hissesini verir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 631.

Fatiha’n›n Kur’ân kadar sevab› vard›r; Sure-i ‹hlâs, sülüs-ü Kur’ân; Sure-i ‹za 
Zülzileti’l-Ardu, rub’u; Sure-i Kul Yâ Eyyühe’l-Kâfirûn, rub’u Sure-i Yâsin, 
on defa Kur’ân kadar... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 555-556.

fi›kk ve Satih gibi meflhur iki kâhinin nübüvvet-i Ahmediyeden (a.s.m.) biraz 
evvel, nübüvvetine ve Ahir zaman Peygamberi o oldu¤una beyanatlar›... . . . . . . . . . . . s. 939.

fiu üç nehrin menbalar› Cennettendir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 396.

G›ybet katl gibidir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 557.

Gök dondurulmufl bir dalgad›r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 928.

Hak (‹slâm) yücedir. Ondan yüce hiçbir fley yoktur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 1180, 1182.

“Hamd o Allah’a mahsustur ki, Göklerin Rabbi, Yerlerin Rabbi, Âlemlerin Rabbidir. 
Göklerde ve yerde kibriya Ona mahsustur. Onun kudreti her fleye galiptir ve 
hikmeti her fleyi kuflat›r. Hamd o Allah’a mahsustur ki, Göklerin Rabbi, 
Yerlerin Rabbi, Âlemlerin Rabbidir. Göklerde ve yerde azamet Onundur. 
Onun kudreti her fleye galiptir ve hikmeti her fleyi kuflat›r. Mülk de Ona aittir. 
O Göklerin Rabbidir. Onun kudreti her fleye galiptir ve hikmeti her fleyi kuflat›r. . . . s. 558.

Hamele-i Arfl ve yer ve göklerin melâike-i müekkelleri ve sair bir k›s›m melekler 
hakk›nda Muhbir-i Sad›k›n tasvir etti¤i, meselâ k›rk binler bafll›, her bafl›nda 
k›rk binler lisan ve her lisanda k›rk binler tarzda tesbihat ettiklerini... . . . . . . . . . . . . . . . s. 835.

Has ibad›na öyle ikramlar edecek; ne göz görmüfl, ne kulak iflitmifl, ne kalb-i 
beflere hutur etmifltir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 130.

Hazret-i Azrail Aleyhisselâm, Cenab-› Hakka demifl ki: “Kabz-› ervah vazifesinde 
Senin ibad›n benden flekva edecekler.”

Huriler yetmifl hulleyi giydikleri hâlde, bacaklar›n›n kemiklerindeki ilikleri 
görünüyor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 813.

Katil öldürdü¤ü kimseye vâris olamaz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 1154.

Kifli sevdi¤iyle beraberdir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 811, 1058.

Kim bunu okursa, Mûsa ile Harun’un sevaplar›n›n misli verilir:

Kim iki rekât namaz› filân vakitte k›lsa, bir hac kadard›r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 557.

Kisra-i Farisin saray-› meflhuresi olan Eyvan› inflikak etmesi ve on dört flerefenin 
düflmesi... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 492, 939.

Hadisin meâli Sayfa No
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Kulum Beni nas›l tan›rsa, onunla öyle muamele ederim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 62.

Kurban olarak kesilen bir koyuna, ahirette cismanî bir vücud-u bâkî vererek 
S›rat üstünde, sahibine burak gibi bir bineklik mertebesini vermekle 
mükâfatland›r›yor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 329.

Mahlûkat›n›n say›s›nca, Zat›na lây›k flekilde, Arfl›n›n a¤›rl›¤›nca ve kelimelerinin 
mürekkebi miktar›nca hamd ederek Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. . . . . . . s. 581.

Meclis-i Nebevîde küçük bir cemaatin, cüz’î bir hâdise ünvan›yla, milel-i insaniye 
içinde h›rs-› hayat ve havf-› mematla en meflhur olan millet-i Yehudun... . . . . . . . . . . . s. 651.

Muhakkak ki Allah, bu dini facir adamla da teyit ve takviye eder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 769.

Mü’minin niyeti amelinden hay›rl›d›r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 581.

Namaz dinin dire¤idir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 39.

Nesillerin en hay›rl›s›, benim içinde bulundu¤um nesildir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 801.

O fluhut, bütün lezaiz-i Cennetin o derece fevkindedir ki, onlar› unutur. Ve fluhuttan 
sonra ehl-i fluhudun hüsnücemali o derece fazlalafl›r ki, döndükleri vakit, 
saraylar›ndaki aileleri çok dikkatle, zorla tan›yabilirler. . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 1018-1019, 1060.

O zat nas›l flu kâinat›n çekirde¤idir. Kâinat onun nurundan halk olmufl. . . . . . . s. 939, 945-946.

Sen olmasayd›n kâinat› yaratmazd›m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 123.

Velâdet-i Ahmediye (a.s.m.) gecesinde Kâbe’deki sanemlerin sukutu... . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 939

“Yarat›c›l›k mertebelerinin en güzelinde olan Allah’›n flan› ne yücedir!” (Mü’minun 
Suresi, 23:14) içinde kendi kendine görünüyor ve kendi kendine görünüyor ve 
kendini dedirtiyor. Hatta, vahyin bir kâtibi, flu ayeti yazarken, daha flu kelime 
gelmezden evvel flu kelimeyi söylemifltir. “Acaba bana da m› vahiy gelmifl?” 
zann›nda bulunmufl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 679.
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A
Abdülaziz Çavifl • 1232.

Abdülkadir-i Geylânî (Gavs-›
Azam) • 352, 356, 380, 932,
1123.

Abdülkahir-i Cürcanî • 670,
723.

Âdem (a.s.) • 120, 187, 294,
378, 387, 388, 389, 414,
416, 417, 641, 648, 654,
681, 822, 830, 872, 877,
936, 1068.

Ahmed-i Cezerî • 353.

Ali (r.a.) • 1049.

Aristo • 880, 888, 1231.

Azrail (a.s.) • 466, 1147, 1242.

B
Bediüzzaman Said Nursî

Eski Said • 159, 334, 520,
522, 541, 769, 844, 1229.

Yeni Said • 334, 365, 520,
522.

Belk›s • 405.

C
Cebrail (Cibril) (a.s.) • 316, 815,

1147.

Celâleddin-i Süyutî • 793.

D
Davud (a.s.) • 404, 409, 410,

411.

Descartes • 1241.

D›hye • 316, 1147.

E
Ebu Bekir (r.a.) (S›dd›k-› Ekber)

• 280, 422, 958.

Ebu Bayez›d-i Bistamî • 380.

Ebu Cehil • 280, 284, 422, 958.

Ebu Talip • 956.

Ebu’l-Alâ-i Maarrî • 885.

Eflâtun • 880, 888, 1205, 1231.

Efl’arî • 759.

F
Farabî • 880, 884, 888, 1231.

Fat›ma • 669.

Feyzi (Mehmet, Pamukçu) •
1129.

Firavun • 473, 623, 641, 649,
734, 878, 882.

H
Harun (a.s.) • 558, 559.

Hasan (r.a.) • 669.

Hoca, Nasreddin • 1166.

Hugo, Victor • 1241.

Hüccetülislâm (Gazalî) • 885.

Hüseyin (r.a.) • 669.

Hüseyin-i Cisrî • 371, 939.

Hüsrev (Alt›nbaflak) • 1129.

‹
‹bni Abbas • 995.

‹bni Rüfld • 1231.

‹bni Sina • 880, 884, 888,
1231.

‹brahim (a.s.) • 344, 346, 347,
413.

‹dris (a.s.) • 401.

‹mam-› Azam (Ebu Hanife) •
380, 789.

‹mam-› Gazalî • 380, 885,
1123.

‹mam-› Rabbanî (Ahmed Faru-
kî) • 380, 932, 1058, 1123.

‹mam-› fiafiî • 380, 788.

‹sa (a.s.) • 403, 535, 583, 593,
667, 919, 1049, 1136, 1144,
1169.

‹srafil (a.s.) • 335, 618, 854.

L
Lebid • 723.

M
Matüridî • 759.

Mehmet Akif (Ersoy), 1241.

Mevlâna Cami • 348, 349, 459.

Mevlâna Celâleddin-i Rumî •
359.

Mikâil • 567.

Muhammed (a.s.m.) • 54, 77,
105, 118, 163, 172, 182,
203, 307, 310, 370, 416,
722, 748-749, 785, 849, 869,
922, 924, 925, 938, 944,
1122, 1202.

~ -in ahlâk› • 373, 375.

~ -in âlemlere rahmet  oluflu
• 31.

~ -in duas› • 375, 377.

~ -in esmaya mazhariyeti •
30.

~ -in ink›lâb› • 372, 373, 375.

~ -in ‹sm-i Azama mazhariye-
ti • 30.

~ -in mu’cizesi : Kur’ân • 315,
318.

~ -in külliyeti • 315, 318.

~ -in mahbubiyeti • 30.

~ -in manevî flahsiyeti • 318,
370, 371.

~ -in nuru • 315, 318, 372,
373.

~ -in nübüvvet delilleri • 370,
371.

~ -in nübüvvet ve velâyeti •
1142.

~ -in ubudiyet ve risaleti •
377.

~ -in ubudiyeti • 374.

~ -in ümmetine flefkati • 30.

~ -in vahdaniyet delili oluflu •
30.

Muhammed-i Arabî (a.s.m.) •
235, 310.

Muhyiddin-i Arabî • 796.

fiah›s ‹ndeksi
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Mûsa (a.s.) • 17, 362, 363, 389,
593, 618, 638, 651, 716,
734, 744, 919.

Mustafa Sabri Efendi • 1233.

Müseylime-i Kezzab • 595,
653, 785, 786.

N

Nemrut • 473, 878, 882.

Nuh (a.s.) • 401.

Ö

Ömer (r.a.) • 1154.

Ömer Hayyam • 885.

R

Rüstem-i Zal (Sistanî) • 1164.

S
Sa’d-› Taftazanî • 955.

Satîh • 939.

Sekkakî • 670, 723.

Seyyid fierif Cürcanî • 1008.

Shakespeare • 1241.

Socrates • 1205, 1231.

Sungur, Mustafa • 1129.

Süfyan ‹bni Uyeyne • 780,
786, 798-799.

Süleyman (Kervanc›, S›dd›k) •
815.

Süleyman (a.s.) • 401, 404,
408, 410.

fi
fia’ranî • 790.

fiah-› Nakflibend • 380.

fiaml› Haf›z Tevfik (Göksu) •
852, 901.

fieddat • 878, 882.

fiehbaz-› Kalender • 356.

fiehnaz-› Çelkezî • 356.

fieyh Bahit Efendi • 1224.

fi›k • 939.

Ü
Üveysü’l-Karanî • 1062.

Y
Yunus (a.s.) • 312.

Yusuf (a.s.) • 401, 1019, 1060.

Z
Zemahflerî • 670, 723.

Zeyd bin Harise • 668.

Ziya Pafla • 334.
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A
Afyon • 1245.
Amerika • 37, 174, 226, 252,

283, 429, 841, 959, 1221.
Arabistan (Ceziretülarap) •

372, 375, 458, 592.
Asya • 1132.
Avrupa • 334, 780, 862, 896,

959, 1156, 1163, 1198,
1221, 1225.

Ayasofya Camii • 902, 1186,
1224.

B
Babil Kalesi • 878.
Barla • 202, 269, 275, 815.
Barla Yaylas› • 353, 355.
Barla Denizi • bk. E¤irdir Gölü.
Basra • 551.
Beytü’l-Makdis • bk. Mescid-i

Aksâ.
Bo¤az • bk. ‹stanbul Bo¤az›.

C
Camiü’l-Ezher • 1223, 1233.
Cebel-i Kamer • 396.
Cebel-i Tur • 395.
Ceziretülarap • bk. Arabistan.

Ç
Çam Da¤›, 361.
Çin, 794, 958.
Çin Seddi, 553.

D
Denizli, 243, 248, 249, 1233.
Dicle, 395, 396.
Diyadin, 396.

E
E¤irdir Gölü • 988.
Emirda¤ • 732.
Erzincan • 285.

F
F›rat • 395, 396.
Finlandiya • 251.

G
Gelincik Da¤› • 478.

H
Hâle • 957.
Hind • bk. Hindistan.
Hindistan • 794.

‹
‹ngiltere • 251, 958.
‹spanya • 958.
‹stanbul • 275, 299, 522, 824,

887, 1178, 1223.
‹stanbul Bo¤az› • 350.
‹stanbul Üniversitesi • 1254.
‹sveç • 251.
‹zmir • 279, 285.

J
Japonya • 958.

K
Kâbe • 436, 593, 722, 939.
Karadeniz • 440.
Kastamonu • 253, 283.
Kûfe • 551.
Kürdistan • 1223.

M
Medine • 370, 551.
Mekke • 370.
Mescid-i Aksâ • 693, 911, 912.
Mescid-i Haram • 693, 911,

912.
M›s›r • 389, 396, 648, 649, 878,

1223, 1233.
Müküs • 396.
Müflteri • 694.

N
Nehrüssema • bk. Samanyo-

lu.
Neptün • 932.
Nil • 389, 395, 396.
Norveç • 251.

O
Osmanl› Devleti • 1223.

P
Pakistan • 1215.

R
Roma • 1161.
Rusya • 273, 552.

S
Sahra-i Kebir • 389.
Samanyolu • 928.
Sankiyedim Camii • 1178.
Sedd-i Çin • 553.
Serendip Adas› • 957.
Süphan Da¤› • 478.
Süreyya • 607, 812.

fi
fiam • 406, 551.
fiemsüflflümus • 1097.

T
Tepelice • 355.
Tur-i Sina • 394.
Türkiye • 1217, 1223, 1225,

1251.

V
Van • 396.

Y
Yemen • 406.
Yeni Dünya (Amerika) • 841.

Z
Zühal • 694.
Zühre • 694.

Yer ‹ndeksi
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âbâ • 678, 1045.
abd • 29, 45, 118, 147, 510, 525,

879, 882, 1030, 1037, 1062,
1234.
~ Allah’› tecrübe edemez • 1168.
~ Rabbini tecrübe edemez •
1169.
~i azat etmek • 557.
~in iradesi • 760.
~in kisb ve istidad› • 753.

abdal • 317, 816.
~ velîlerin • 1147.

abdest • 41, 437, 438, 1165.
~in bozulmas› • 789, 790.
sinekler ~i ihtar eder • 187.

abd-i aziz • 218.
abd-i has • 948.
abd-i hudabin • 351.
abd-i küllî • 508.
abd-i mahsusa • 917.
abd-i mü’min • 559, 754.
abdiyet • 525.
Abdülaziz Çavifl • 1232.
Abdülkadir-i Geylânî • 1123.
Abdülkahir-i Cürcanî • 670, 723.
abes • 446, 450, 749, 845, 846.
abesiyet • 120, 127, 169, 373, 511,

573, 845, 884, 897.
~le kâinat› tahkir • 754.
sefahatkârâne ~ • 173.

abesiyet-i mutlaka • 143, 877.
âb-› hayat • 17, 327, 392, 402,

459, 676, 680, 683, 687, 966,
1094, 1123.
~ çeflmesi • 603.
~›n temizlenmesi • 967.

Âb-› Kevser • 613, 459.
âb-› leziz • 889.
âbid

~ melekler • 566.
abide • 882.
âbid-i müsebbih • 1186.
âbülhayat-› marifet • 489.
acaib-i masnuat • 975, 1099.
acaib-i masnuat-› ‹lâhiye • 1096.
acaib-i mülk ve melekût • 931.
acaib-i sanat • 949, 978, 1086,

1100.
acaib-i sanat-› ‹lâhiye • 693, 911,

975.
acaibülmahlûkat • 412.
acbüzzenep • 854, 1000.
ac› dü¤elek • 573.
âciz • 47, 345, 770, 1029, 1207.

~ âciz olan› istemez • 352.
~ adam • 1149.
acz ile ~ • 218.

âciz-i mutlak • 624.
acube-i sanat • 509.
acz • 29, 56, 57, 71, 134, 206, 211,

324, 373, 504, 508, 512, 513,
524, 525, 577, 620, 773, 777,
817, 857, 881, 882, 883, 886,
1139, 1155, 1172, 1183, 1207,
1243, 1259.
~ ve nefis • 777.
~ ve fakr›n cenahlar› • 504.
~ ve zaaf›n› anlamak • 56.
~deki kudret • 523, 1082.
~deki kuvvet • 351.

~i izhar etmek • 77.
~ini göstermek • 773.
beflerin ~i • 58.
fakirlerdeki ~ • 1151.
insan›n ~i • 523.
zelilâne ~ • 173.

aczâlûd • 465.
acz-i beflerî • 55, 276.

~nin neticesi • 738.
acz-i mutlak • 1081.
aç • 819.

~ hayvanlar›n imdad›na gelen-
ler • 481.
~ ve tok • 661, 1152.
taam ~ olana verilir • 288.

aç›k saç›kl›k • 664, 1183.
açl›k • 1178.
Âd kavmi • 144.
adalet • 86, 88, 95, 96, 111, 112,

113, 114, 141, 143, 144, 165,
167, 169, 171, 173, 379, 405,
406, 663, 785, 796, 809, 850,
881, 1047, 1150, 1159.
~ kanunu• Bak›n›z: kanun-u adl.
~ terazisi • 131.
~ ve dünya • 147.
~ eli • 113.
~ iki fl›kt›r • 144.
~le ifl görülüyor • 113.
âlî bir ~in emarat› • 95.
Allah’›n ~i • 283.
eflyada görünen ~in tevzini •
151.
kahir bir ~ • 141.

~in emarat› • 143.
kâinattaki ~ • 111.

~in haflre delâleti • 86.
mazlumlar›n rahmet ve ~ten
hisseleri • 280.
Mutasarr›f-› Hakîm’in ~i ve haflir
• 173.
müsavats›z ~ • 1183.

adalet-i hakikiye • 142.
adalet-i ‹lâhî • 1168.
adalet-i ‹lâhiye • 854.
adalet-i Kur’ânî • 1168.
adalet-i Kur’âniye • 663.
adalet-i mahza • 854.
adalet-i mutlaka • 171, 173.
adalet-i tamme • 406.
adaletperver • 1015.
adaletullah • 279.
âdât • 374.
âdât-› ecanip.

~in istilâs› • 778.
âdât-› ecnebiye • 1225.
âdât-› içtimaiye • 789.
âdât-› nâs • 548.
adavet • 117, 250, 1159, 1169.
Âdem • 187, 389.

~’e secde • 387.
~’in esma talimi • 681.
melâikenin ~’e secde etmesi •
388, 648.
fleytan›n ~’e secde etmemesi •
388, 648.

adem • 273, 274, 510, 554, 585,
749, 754, 767, 768, 845, 875,
950, 975, 1143, 1149.
~ perdeleri • 691.

~ flerr-i mahzd›r • 767.
~ ve esîr ve sema perdeleri •
193.

ademâbâd.
~ kuyusu • 952.

ademâlûd • 1143.
~ bir zulümat • 499.

adem-i abesiyet • 845.
adem-i af

küfrün ~f› • 140.
adem-i ifa • 754.
adem-i ilim • 757.
adem-i israf • 845.
adem-i kabul • 273, 307, 308.
adem-i mes’uliyet • 752.
adem-i nimet • 1178.
adem-i rü’yet • 825.
adem-i s›rf • 855, 861.
adem-i tasdik • 511.
adem-i vücut • 825.
ademistan • 880.
âdet.

~ perdesi • 225, 652.
~lerin ibadet olmas› • 582, 1177.

âdet-i ‹lâhiye • 302, 636.
âdetullah • 284.
âdil • 33, 111, 114, 141, 151, 281,

855, 1047.
~ hâkimler • 878.
~ isminin haflre delâleti • 86, 96,
112, 141, 142.

Âdil-i Bilhak • 1016.
Âdil-i Hakîm • 756.
Âdil-i Mutlak • 465.
Âdil-i Rahîm • 809, 1175.
adiyat • 225.

~ perdesi • 652.
adl • 113, 142, 296, 415, 1046,

1047.
Adl-i Hakem • 1065.
adliye

~ dairesi • 531. Bak›n›z: daire-i
adliye.
~nin mahkemesi • 663.

adlühikmet • 986.
adüvv-ü kâfir • 296, 601.
afak • 333.
afak-› âlem • 528.
afak-› azamet-i ulûhiyet • 325.
afakî • 840, 900.
afat.

çekirge gibi ~ • 553.
aff-› ‹lâhî • 881.
afyon • 1245.

~ büzrü • 445.
~ mahkemesi • 1245.

a¤aç • 16, 44, 101, 114, 115, 257,
268, 285, 320, 327, 356, 359,
444, 447, 448, 449, 451, 454,
456, 457, 460, 646, 647, 683,
686, 690, 694, 696, 762, 814,
896, 944, 972, 978, 997, 998,
1001, 1072, 1074, 1085, 1086,
1090, 1091. Bak›n›z: eflcar.
~ ve çekirdek • 121.
~ ve fihristesi • 448.
~a misal-i musa¤¤ar • 998.
~›n bekas› • 585.
~›n budanmas› • 999.
~›n cihetülvahdeti • 585.
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~›n dal ve budaklar› • 998.
~›n dallar›, yapraklar› • 763.
~›n fihriste-i cihazat› • 112.
~›n fihristesi • 999.
~›n icat edilmesi • 999.
~›n kanun-u teflekkülât› • 840.
~›n kavanin-i hayatiyesi • 183.
~›n kavanin-i teflkiliyesi • 993.
~›n keyfiyat ve vaziyetleri ve
hey’etleri • 763.
~›n meyvesi • 131.
~›n mucidi • 969.
~›n mukadderat-› hayat› • 764.
~›n program› • 101, 840, 892.
~›n ruh program› • 138.
~›n ruhu • 835, 904.
~›n sahife-i a’mali • 112.
~›n semereleri • 485.
~›n tarihçe-i hayat› • 112.
~›n tesbihat› • 430, 833.
~›n teflkili ve tasviri • 1001.
~›n vazife-i f›triyesi ve ubudiyeti
• 833.
~›n vazifeleri • 835, 905.
~›n zerrat› • 904.
~lar›n “ba’sü ba’delmevt”e maz-
hariyetleri • 187.
~lar›n dallar›n›n suret-i intiflar› •
392.
~lar›n dirilip yeflillenmesi • 688.
~lar›n hayatlar›n›n tahiyyat› •
360.
~lar›n ibadeti • 356.
~lar›n kahramanlar› • 366.
~lar›n kökleri • 17.
~lar›n lisan-› hâlleri • 1092.
~lar›n meyveleri, tohumlar› • 91.
~lar›n müekkel melâikeleri •
359.
~lar›n tesbihat› • 268.
~lar›n teflkili • 391.
~lar›n ubudiyetleri • 192.
~lar›n vazifeleri • 192.
~lar›n vaziyet-i fakirâneleri •
1081.
~lar›n yürümesi mu’cizesi • 459.
~lar›n zikri • 360.
badem ~› • 835.
baharda ~lar • 109.
bafl›nda muhtelif yemifller olan
~ • 61.
çam ~› • 284.
ç›nar ~› • 993, 995.

~n›n manevî nuru • 994.
~n›n tesbihi • 269.

dellâlmisal ~lar • 355.
incir ~›.

~n›n kanun-u teflekkülât› •
843.
incir ~› • 64.
kibrit yerine atefl ç›karan ~ •
647.
ölmüfl ~lar›n dirilip yeflillenmesi
• 190.

a¤diye • 1170.
a¤›z • 1176.

~daki bir tek kelime • 990.
a¤lay›fl • 665.
A¤r› Da¤› • 1193.
a¤ufl-u nazdarâne • 855.
ahali

mukim ~ • 95, 144.
ahbab-› uhrevî • 665.

ahbap • 1040, 1042, 1045, 1048,
1058.
~› yetim görmek • 350.
~›n gitti¤i yere ifltiyak • 330.
~lara muhabbet • 1050.
~lara visal • 1032, 1034.
~lar›m›z kabrin öbür taraf›ndalar
• 276.
~lar›n yüzde doksan dokuzu •
330.
kabir ~a kavuflturur • 335.
salih ~lara muhabbet • 1057.
yüzde doksan dokuz ~ • 509.

ahbaps›zl›k • 665.
ahenk.

hofl bir ~ • 672.
Ahir • 668.
ahir zaman • 75, 803.

~ peygamberi • 939.
~nin Asr-› Saadeti • 73.
~ flah›slar› • 551.
~ vukuat› • 546.
~da gelecek eflhaslar • 550.
~da ilim ve fünun • 418.

Ahir Zaman Peygamberi • 787.
ahiret • 36, 41, 99, 122, 130, 138,

139, 151, 168, 169, 175, 195,
236, 244, 249, 275, 421, 430,
437, 517, 522, 529, 550, 554,
559, 561, 563, 603, 604, 614,
620, 706, 736, 742, 780, 782,
803, 838, 848, 856, 864, 868,
869, 886, 899, 906, 936, 947,
997, 999, 1048, 1049, 1052,
1059, 1172, 1231, 1261.
Bak›n›z: dâr-› ahiret, dâr-› uhra,
diyar-› aher, mahkeme-i kübra,
mecma-› aher.
~ akidesi • 160.
~ âlemi • Bak›n›z: âlem-i uhrevi-
ye, âlem-i ahiret.
~ azab›

~ndan kurtaracak hakikat •
247.
~ dârülkudrettir • 187.
~ hayat› • Bak›n›z: hayat-› uhre-
viye, hayat-› ahiret.
~ hayatlar›n› kurtarmak • 1251.
~ kap›s› • 509.
~ mezraas› • 147, 1059.
~ nimetleri • 67.
~ saadeti • 38.
~ sevgisi • Bak›n›z: hubb-u ahi-
ret.
~ tarlas› • 554.
~ ve Allah • 169, 173, 738.
~ ve dünya • 147, 149, 196,
331, 549, 640, 689, 803.
~ yolu ve ayat-› kat’iye • 150.
~e bakan dualar ve davalar •
167.
~e iman • 56. Bak›n›z: iman-› bi-
lahiret, iman-› ahiret.

~ ve hayat-› dünyeviye • 177.
~›n önemine dair temsil • 53.
~dan gelen teselli • 196.

~i avam lisan›yla beyan eden
temsil • 82.
~i düflünmemek • 1029.
~i ifade eden hatimeler • 739.
~i iktiza eden kudsî s›fatlar •
167.
~i inkâr, dünyay› inkârd›r • 147.
~i kurtarmak • 232.

~i maksud-u hakikî yapmamak •
804.
~i tasdik eden • 232.
~in binalar› • 906.
~in delâil-i vücudu • 122.
~in izleri ve tereflfluhat› • 167.
~in mezraas› • 554, 1043.
Bak›n›z: mezraa-i ahiret.
~in muhabbeti • 1059.
~in perdesi • 710.
~in saadet-i ebediyesi • 677.
~in tarlas› • 1018.
~in unutulmas› • 710.
~te cismanî bir vücud-u bâkî •
329.
~te dirilifl • 853.
~te eflyan›n infla edilmesi • 187.
~te kudret ve rahmetin tezahür-
leri • 187.
~te nur-u hayat • 810.
~te ve dünyada ebedî sürur •
236.
~te zerreler • 810.
~teki durum • 929.
~teki hadîka ve ba¤ • 604.
~teki harika ef’aller • 687.
~teki saadet • 242.
âlem-i ~ • 142.
bütün esma-i ‹lâhiye ~i iktiza
eder • 151.
Cenab-› Hakk›n ~te harika ef’al-
leri • 190.
dünya ~e nispeten zindand›r •
98.
evliyan›n ~in vücuduna flaha-
detleri • 195.
hayat-› dünyeviyeyi ~e tercih
edenler • 750.
insan ~te mahsul al›yor • 145.
insan›n ~ taraf›na seyahati •
1266.
muhabbetin ~teki neticeleri •
1054.
Resul-i Ekremin ubudiyeti ve
~in kap›s› • 123.

ahir-i hayat • 499.
ahir-i ömür • 503.
ahkâm • 643.
ahkâm-› ‹lâhiye • 622, 783, 798.

~nin de¤iflmesi • 788.
ahkâm-› ‹slâmiye • 666.
ahkâm-› ‹slâmiyet • 1190.
ahkâm-› kat’iye-i ‹slâmiye • 784.
ahkâm-› kudsiye • 784.
ahkâm-› mesture • 782.
ahkâm-› rububiyet • 682.
ahkâm-› fler’iye • 783, 786, 1240.

~ aklîdir • 1240.
~nin teferruat k›sm› • 787.

ahkâm-› fleriat • 785.
Ahkemü’l-Hâkimîn • 760.
ahlâf • 593.
ahlâk

~›n esas›n›n bozulmas› • 1160.
~›n fena hâlde sars›lmas› • 664.
~›n parlamas› • 1156.
~›n tahribi • 664.
beflerin ~› • 163.
güzel ~ • 1220, 1242.
kötü ~ • Bak›n›z: ahlâk-› seyyie.

ahlâk-› hasene • 308, 374, 940.
ahlâk-› içtimaiye.

~nin bozulmas› • 796.
ahlâk-› ‹lâhiye • 881, 882.

a¤ac›n dal ve budaklar› ahlâk-› ‹lâhiyeaa
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ahlâk-› rezile • 44.
ahlâk-› seyyie • 346, 1184, 1242.

~nin menba› • 661.
ahlâk-› seyyie-i vahfliyâne • 374.
ahlâk-› umumiye • 789.
ahlâk›yyun • 163.
ahlâkî

~ mektepler • 661.
~ terbiyegâh • 660.

ahlâks›z • 61, 1160, 1178.
ahlâks›zl›k • 661.
Ahmed-i Cezerî

~’nin Kürtçe f›kras› • 353.
ahsen-i suret • 138.
ahsen-i takvim • 147, 207, 212,

509, 512, 518, 526, 528, 529,
876, 948.
~deki hüsnümasnuiyet • 151.

ahseniyet • 1005.
ahval-i ahirîn • 1195.
ahval-i berzahiye • 657.
ahval-i befleriye • 787.
ahval-i Cennet • 807.
ahval-i dünyeviye • 426.
ahval-i maziye • 654.
ahval-i muhavvifâne • 49.
ahval-i uhreviye • 603, 657.
ahval-i vücudiye.

~ ve f›triye • 968.
ahyâ

~y› mevat görmek • 350.
ahyar • 290.
ahyar-› semaviyyîn • 292.
ahz-› asker • 33, 34, 604.
ahz-› misak • 395.
ahz-› ücret • 69, 775, 1242.
ahzüita • 1266.
aile

~vî hayat.
~›n zehirlenmesi • 664.

~ hayat› • 162, 663. Bak›n›z: ha-
yat-› aile.

~n›n saadeti • 162.
mes’ut ~ • 1057.

akaid-i imaniye • 27, 1240.
akaid-i insaniye • 831.
akarip • 576.
akci¤er • Bak›n›z: ree.
ak›bet

hissiyat ~i görmez • 241.
Ak›betülmüttakîn • 1182.
ak›l • 33, 41, 49, 50, 52, 74, 110,

148, 181, 289, 306, 345, 351,
358, 373, 514, 516, 519, 538,
543, 576, 583, 584, 614, 615,
618, 623, 665, 716, 768, 804,
816, 822, 828, 848, 849, 885,
897, 922, 927, 951, 968, 1027,
1029, 1054, 1074, 1124, 1148,
1243, 1251, 1253.
~ duygusu • Bak›n›z: kuvve-i ak-
liye.
~ gözü • 287, 562, 802.
~ ve fikir • 237.
~ ve hissiyat • 241.
~ ve fluur ve his • 182.
~a kap› açmak • 546, 551, 957.
~dan sukut edenler • 624.
~dan uzakl›k • 111.
~› hâkim yapanlar • 625.
~› hüflyar adam • 493.
~›n ayn-› ikap olmas› • 350.
~›n bir hizmetkâr› • 149.

~›n bir tazip aletine dönmesi •
748.
~›n ehl-i dalâlete zulmü • 237.
~›n feryad› • 345.
~›n ihtiyar› • 959.
~›n istimali • 538.
~›n iz’ac› • 49.
~›n kör olmas› • 798.
~›n musibetli bir belâ olmas› •
177.
~›n nazar-› zahirîsi • 465.
~›n nuru • Bak›n›z: nur-u ak›l.
~›n tacizi • 49.
~›n tekemmülü • 657.
~lar› bafl›nda olan güruh • 200.
~lar› bozulmufl güruh • 201.
~lar› fetheden • 374.
hezeyanc› ~ • 92, 135.
manalar›n ~larda ibka etmesi •
129.
nuranî ~ • 848.

âk›l • 66, 307.
ak›lfürufl • 627.
akide-i haflriye • 160.
akik • 214.
âkilünnebat • 824.
âkilüssemek • 824.
akis

güneflin ~i • 152.
akl-› befler • 657, 707.
akl-› dünyevî • 348.
akl-› evvel • 884.
aklî • 541.
akraba • 1045. Bak›n›z: akarip.
akran • 1013.
akrebiyet • 716.

~in inkiflaf› • 799.
akrebiyet-i ‹lâhiye • 916.
akrep • 524.
aksam-› huruf • 610.
aksam-› ihsanat • 1053.
aksam-› kelâmiye • 613.
aksam-› tevhit • 712.
aks-i nur • 212.
aks-i seda • 409, 410.
akflam • Bak›n›z: ma¤rip.

~ namaz› • 76.
~n›n vakti • 506.

aktab-› âfl›kîn • 630.
aktap • 308.
aktâr-› âlem • 632.

~ sergileri • 115.
aktâr-› arz

~›n Rabb-i Azîmi • 325.
aktâr-› ‹slâmî • 1190.
aktâr-› memleket • 198.
aktâr-› zemin • 1085.
aktrist • 1200.
akvam-› befleriye • 787.
akyuvar • Bak›n›z: küreyvat-› bey-

za.
alâik-› nak›fl • 1172.
alaka • 688, 851.

~ ve nefl’e-i ulâ • 190.
alâka-i hayatiye • 748.
alâka-i s›n›fî • 1159.
âlâm • 767, 1132, 1165, 1178,

1212.
alâmet

risaleti ispat eden bütün ~ler •
180.

alâmet-i farika • 987, 1067, 1112.
alâmet-i k›yamet • 546, 551, 552.
âlâm-› firak • 276.

âlâm-› hazinâne • 49.
alât

insana verilen ~ • 517.
k›ymettar ~ • 143.

alât-› lehvî • 1201.
alay

~ kumandan› • 1228.
âlây›illiyyin • 118, 120, 212, 280,

305, 378, 495, 509, 512, 517,
526, 785, 1036, 1155.

âlây›illiyyin-i insaniyet • 508.
âlây›illiyyin-i kemalât • 795.
âlem • 202, 207, 266, 373, 457,

553, 863, 927, 1036, 1116,
1185, 1186, 1200.
~ mütegayyirdir • 1115.
~ ve insan • 446, 1027, 1186.
~in bir çekirde¤i • 468.
~in bir fihristesi • 446.
~in dam› • 928.
~in hâdisat› • 499.
~in hâdisat-› maziyesi • 764.
~in hikmeti • Bak›n›z: hikmet-i
âlem
~in keyfiyeti • 431.
~in mecmuundaki hikmetler •
1111.
~in miftah› • 873.
~in misal-i musa¤¤arlar› • 986.
~in mutasarr›f› • 110.
~in nizamat-› külliyesi • 451.
~in nüsha-i musa¤¤aras› • 20.
~in semas› • 928.
~in tenevvürü • 431.
~in t›ls›m› • 60, 1260.
~in ustas› • 211.
~leri nurland›rmak • 744.
bâkî ~ • 130.
ebedî ~ • 162.
ebedî bir ~ • 1036.
edvar-› ömr-ü ~ • 72.
fânî ~ • 130.
manen mesrurâne ~ • 34.
muhteflem ~ • 456.
on sekiz bin ~ • 202.
ölecek ~.

~in dirilmesi • 866.
t›ls›ml› ~in anahtarlar› • 458.

alemdar
zekâvette ~ • 334.

âlem-i ahiret • 122, 132, 142, 145,
174, 514, 553, 554, 865, 928,
947, 1053.
genifl ve bâkî ve azametli ~ • 78.

âlem-i arz • 499, 927, 928, 936.
âlem-i arzî • 513.
âlem-i arziye • 938.
âlem-i asgar • 1064, 1186.
âlem-i bâkî • 169, 196, 233, 1242.
âlem-i bât›n • 827.
âlem-i beka • 49, 128, 168, 174,

195, 330, 554, 810, 866, 903,
949, 1034.
Allah’›n ~daki ihsanat› • 168.

âlem-i berzah • 49, 73, 240, 499,
514, 838, 928, 994, 1034, 1037,
1050.

âlem-i befleriyet • 880.
âlem-i cismanî • 944, 1137.

~deki mu’cizat-› f›trat • 820.
âlem-i cismaniyat • 288, 820.
âlem-i cismaniyet • 927.
âlem-i dünya • 72.

~n›n imkân-› mevti • 862.

ahlâk-› rezile âlem-i dünyan›n imkân-› mevtiaa
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âlem-i ebedî
~ ve bu âlem • 557.

âlem-i ebediyet • 558, 809.
~te zerrat-› cisim • 810.

âlem-i ekber • 1064, 1065, 1121.
âlem-i emir • 842, 843, 1143.
âlem-i ervah • 36, 55, 132, 174,

184, 269, 317, 328, 522, 827,
838, 841, 994, 1075, 1142.

âlem-i fânî • 196, 1242.
âlem-i fenâ • 866, 868.
âlem-i gayp • 80, 132, 174, 183,

184, 382, 396, 589, 625, 627,
713, 749, 829, 892, 893, 899,
1031.
~ arkas›nda hitap eden Zat •
181.
~›n defterleri • 749.
~›n lisan› • 492, 729.
~ ve flahadet kitab›.

~n›n müfessiri • 589.
âlem-i hakikat.

~in flemsüflflümusu • 832.
âlem-i insaniyet • 872, 877, 881,

882, 1239.
~in mürebbîsi • 382, 589.
~in saadeti • 878.

âlem-i irade • 842.
âlem-i ‹slâm • 489, 924, 1228,

1236, 1239, 1253.
~ ve âlem-i küfür • 1191.
~a bir zarar-› mutlak • 1189.
~daki istinkâf-› manidar • 1161.
~›n ebedî saadeti • 1227.
~›n esareti • 399.
~›n semas› • 304.

âlem-i ‹slâmî • 1170.
âlem-i ‹slâmiye • 702.
âlem-i ‹slâmiyet • 1123, 1239.

~in bedr-i münevveri • 489.
~in temelleri • 383.

âlem-i kebir • 72.
~in listesi • 211.
~in safahat› • 468.

âlem-i kesif • 864.
~ ve süflî • 908.

âlem-i kesret • 997.
âlem-i küfür • 802.

~ ve âlem-i ‹slâm • 1191.
~ün en kesafetlisi • 552.

âlem-i lâtif • 864.
âlem-i maddiyat • 827.
âlem-i mahfler • 1037.
âlem-i mana • 141, 142, 264, 269,

829.
~ ve mevcudat • 145.

âlem-i maneviye-i ‹slâmiye.
~nin günefli • 382.

âlem-i medeniyet.
~ taraf›na tecavüz • 552.

âlem-i melekût • 827, 833, 834,
835, 841, 899.

âlem-i menam • 561.
âlem-i misal • 145, 264, 265, 269,

317, 431, 514, 899, 928, 994,
1146.
~de sevr ve hut timsali • 548.
~in mevcudat› • 991.

âlem-i misalî • 1212.
âlem-i mubs›rat • 929, 1054.
âlem-i mülk • 833.

~ ve melekût • 141, 579.
âlem-i nur • 233, 1142.

~ kap›s› • 338.

âlem-i nur-u enver • 1204.
âlem-i rahat • 331.
âlem-i rahmet • 1032, 1034.
âlem-i sa¤ir • 1176.
âlem-i süflî • 944.

~nin manevî tezgâhlar› • 946.
âlem-i flahadet • 131, 184, 288,

294, 382, 492, 589, 729, 749,
820, 827, 829, 833, 848, 864,
892, 893, 1206.
hayat ~in ziyas›d›r • 183.

âlem-i tagayyür • 263.
âlem-i uhrevî • 809.
âlem-i uhreviye.

~ binas› • 903.
âlem-i ulvî • 927, 960.

~ye ç›kmak • 938.
âlem-i vücup.

~un künuzu • 873.
âlem-i vücut • 1206.
âlem-i yakza • 1167.
âlem-i ziya • 1204.
âlem-i ziyadar • 1202, 1203.
âlem-i zulümat • 73.
Âlemin Rabbi • 108.
alet-i hevesat • 663.
alet-i inkiflaf • 875.
alet-i mülâhaza • 1002.
alet-i tazip • 148.
alet-i tenasül-ü insan • 366.
alet-i tes’it • 148.
Alevîler • 669.
al›fl verifl • 332.

~in bir ibadet hükmünü almas› •
582.

âlî • 167.
~ daimî bir yer • 97.

âlicenap • 1014.
âlihe • 878, 881, 903.
Alîm • 101, 109, 121, 211, 320,

379, 533, 674, 678, 681, 684,
687, 968, 1023, 1025, 1026,
1030, 1035, 1084.
~ zîhayata icabet eder • 121.

âlim • 216, 619, 635, 1250.
hakikî ~ler • 1228.
müdakkik ~ler • 759.
Müslüman ~ • 215.

alîmâne.
~ tasarrufat • 121.

Alîm-i Hakîm • 136.
âlim-i ilm-i celp • 405.
Alîm-i Külli fiey • 895.
Alîm-i Mutlak • 134, 467, 967,

1074, 1077, 1082.
~’›n kudreti, hikmeti • 901.

Âlimü’l-Guyûb • 1194.
Allah • 18, 258, 277, 306, 307,

309, 310, 461, 626, 637, 674,
675, 676, 739, 1078, 1095,
1122, 1147, 1169, 1246.
~ abdini tecrübe eder • 1168.
~ birdir • 464, 471, 922, 923.
~ dünyada dahi ceza verir • 110.
~ hakikî mahbuptur • 349.
~ hesab›na bakmak • 217.
~ hesab›na muhabbet • 576.
~ hitabat›n› peygamberlerle ve
kitaplarla gösterir • 182.
~ için • Bak›n›z: lillâh.
~ için mülâkat • 1050.
~ kat› • Bak›n›z: dergâh-› ‹lâhi.
~ kelâm› • Bak›n›z: kelimat-› ‹lâ-
hiye.

~ nam›na hareket • 17, 18, 52.
~ nam›na iftira eden • 306.
~ nam›na istimal • 339.
~ nam›na vermek • 598.
~ r›zas› • 1243.
~ ve ahiret • 169, 173, 738.
~ ve ilmi • 749.
~ ve Muhammed-i Arabî • 235.
~ ve Peygamber • 235.
~’a abd ve asker olmak • 52.
~’a acz ile s›¤›nmak • 57.
~’a asker olmak • 38.
~’a hamd etmek.
~için kullan›lan kelimeler •
Bak›n›z: elfaz-› tahmidiye.
~’a yalvarma • Bak›n›z: tazarru.
~’a her fley musahhard›r • 452.
~’a hiçbir fert uzak kalamaz •
318.
~’a iltica etmek • 1251.
~’a iman • 1217. Bak›n›z: iman-›
billâh.
~’a s›¤›nma • Bak›n›z: istiaze.
~’a flükretmek • 33, 815, 1179.
~’a teflekkür etmenin misali •
454.
~’a yalvarmak • 57.
~’› bilme • Bak›n›z: marifetullah.
~’› bilmeyen • 910.
~’› bulmak • 351.
~’› inkâr • 647, 877.
~’› inkâr eden • 624.
~’› tan›ma ve nefis • 452.
~’› tan›mak • 922, 1140.
~’› tan›mamak • 1029.
~’› tan›maman›n misali • 455,
456.
~’› tan›man›n misali • 454, 455.
~’› tan›yan, itaat eden • 259.
~’› unutan • 259.
~’› zikretmek • 1078.
~’›n adaleti • Bak›n›z: adalet-i
‹lâhî.
~’›n âdât› • 326.
~’›n ak›ls›z hayvanlar› • 625.
~’›n âyineleri.

~nin misali • 458.
~’›n azab› • 306.
~’›n azamet-i kibriyas› • 167.
~’›n bâkî s›fatlar› • 470.
~’›n bekas›.

~n›n misali • 457.
~’›n birli¤i • 696. Bak›n›z: vah-
daniyet.

~ni gösteren delil • Bak›n›z:
bürhan-› tevhit.

~nin misali • 448, 453, 457.
~nin flahitleri • Bak›n›z: fleva-

hid-i vahdaniyet.
~’›n büyük saati • 846.
~’›n cemalini iki vecihle görmesi
• 87.
~’›n dest-i kudreti • 464.
~’›n emirleri.

~ni insanlara ulaflt›ran •
Bak›n›z: mübelli¤-i marziyat.
~’›n emirlerine itaat etmek •
1251.
~’›n emri • 303.
~’›n esmas›.

~n›n garaib-i nukuflu • 328.
~’›n ferman› • 221, 590.
~’›n gazab› • 1175.

âlem-i ebedî ve bu âlem Allah’›n gazab›aa
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~’›n günefli vazifelendirmesi •
194.
~’›n hadsiz sahaveti • 86.
~’›n hatemi • 480.
~’›n hikmeti • 452.
~’›n ihsan› • Bak›n›z: ihsan-› ‹lâ-
hî.
~’›n ilânnameleri.

~nin misali • 453.
~’›n ilmi dahilinde bulunanlar •
Bak›n›z: ilm-i ‹lâhî.
~’›n ismi • Bak›n›z: ism-i ‹lâhî.
~’›n isimlerinin tecelli etti¤i nok-
ta • Bak›n›z: nokta-i mihrakiye.
~’›n iflleri, fiilleri • Bak›n›z: flu-
unat-› ‹lâhiye.
~’›n izni • 333.
~’›n izzet-i celâli • 167.
~’›n kelâm› • 221, 300, 302,
590.
~’›n kemalât› • 87.
~’›n keremi • 452.
~’›n kudret eli • Bak›n›z: dest-i
kudret.
~’›n kudreti • 480.
~’›n kuvveti • 452.
~’›n mal› • 755.
~’›n merhameti • 452.
~’›n muhabbeti • 212.
~’›n mu’cizeleri.

~nin misali • 448.
~’›n nak›fllar›.

~n›n misali • 458.
~’›n nam›yla • 333.
~’›n nam›yla hareket • 909.
~’›n nam›yla ifllemek • 109.
~’›n nimetleri • 17. Bak›n›z: ni-
amat-› ‹lâhiye.
~’›n nuru • 464, 878.
~’›n oyunu, düzeni • Bak›n›z:
mekr-i ‹lâhî.
~’›n rahmeti • 1175.

~nin vüs’at-i flümulü • 329.
~’›n r›zas› • Bak›n›z: r›za-i ‹lâhî.
~’›n saltanat›.

~n›n misali • 457.
~’›n sanat›.

~n›n misali • 454, 458.
~’›n sanatlar› • 87.
~’›n sikkeleri.

~nin misali • 446.
~’›n fluunat›.

~n›n misali • 444.
~’›n tekvini emirleri • Bak›n›z:
evamir-i tekviniye-i ‹lâhiye.
~’›n varl›¤› • 749.
~’›n varl›¤›na, birli¤ine iman.

~›n ehemmiyetini anlatan
temsil • 53.
~’›n ziya-i rahmeti • 29.
~’tan bahsetmeyen muallimler •
253.
~’tan havf eden • 575.
~’tan korkmayan kavim • 395.
~’tan flekva etmek • 246.
abd ~’› tecrübe edemez • 1169.
befler ~’› taklit edemez • 303.
eflya ~’tan uzakt›r • 271.
fünun ~’tan bahseder • 253.
Hazret-i Muhammed ~’in resu-
lüdür • 1265.
her fley ~’a flahadet ediyor •
452.
her fley ~’› gösteriyor • 452.

her fley ~’›n emriyle hareket
eder • 452.
hiçbir fley ~’a a¤›r gelmez • 480.
hiçbir fley ~’tan gizlenmez •
480.
iyili¤i ~’tan bilmek • 66.
kâfirin ~’›n düflman› olmas›n›n
s›rr› • 117.
flefkatli ve kudretli ~ • 88.
zemin ~’› tan›tt›r›r • 1100.
zerreler ~’›n memurudurlar •
473.

Allaha›smarlad›k • 575, 1033.
Allahü ekber • 335, 410, 500, 528,

858.
~ zikri • 771.

allâme
müttakî bir ~ • 1228.

Allâmü’l-Guyûb • 746.
~’un kelâm› • 729.

Alman • 1161.
~ milletinde ‹slâmiyet • 1225.

alt›n • 214, 445, 468.
alyuvar • Bak›n›z: küreyvat-› ham-

ra.
a’mâ-i asam • 1163.
a’mal.

haflirde insanlar›n ~i • 192.
muhasebe-i ~ defteri • 132.
muvazene-i ~ • 174.
umumun defter-i ~leri • 170.

âmâl • 845.
ulvî ~ • 846.

a’mal-i befleriye.
~de harika fertler • 556.
~nin netaic-i uhreviyesi • 929.

a’mal-i saliha • 1165.
âmâl-i sermediyet.

insandaki ~ • 196.
amel • 503.

~ cins-i cezad›r • 1165.
~ defteri • Bak›n›z: defter-i a’mal.
~in ayn-› riya olmas› • 350.
~lerin fazilet ve sevab›.

~na dair ehadis-i flerife • 553.
~lerin sevab› • 555.
insan ~lerinden sual edilecek •
133.
netice-i ~lerin h›fzedilmesi •
146.
sahife-i ~ • 132.

amele • 568.
~ ve efendi • 789.
~nin tarz-› maifleti • 789.
derecat ve rütbeleri olan ~ •
565.
dört nevi ~ • 564.

amele-i mümessil • 1187.
amelelik • 789.
amel-i salih • 1036, 1037, 1042,

1180, 1243.
amel-i talih • 1180.
amel-i uhrevî • 582, 1018.
amenna • 206.
Amerika • 37, 174, 226, 251, 252,

283, 841, 958, 959, 1221.
~ insanlar› • 1275.
~ tavuklar› • 429.

âmî • 432, 631, 784.
~ hizmetkâr • 564.
~lerdeki fakr • 1151.

Amir-i Alîm • 1118.
Amir-i Mutlak • 921.
amiriyet • 1114.

~in muktezas› • 1114.
âmiyâne • 464.
âmm • 637.

her fleye ~ isim • 532.
Amme Suresi • Bak›n›z: Sure-i

Amme.
ana • 161. Bak›n›z: valide.
anahtar

esrar›n ~lar› • 200.
anarflilik • 253.
anarflistlik • 553.
anas›r • 23, 454, 483, 736, 743,

990.
~›n ubudiyetkârâne hizmetleri •
1075.
~lar›n hikmetle tavzif edilmeleri
• 1099.

anas›r-› arziye • 468.
anas›r-› asliye • 647.
anas›r-› camide.

~nin zîhayat maddelere ink›lâb›
• 1081.

anas›r-› esasiye • 866.
anas›r-› külliye • 283.
anas›r-› maneviye • 144.
anas›r-› tabâyi • 1206.
anas›r-› zahiriye • 144.
andelib-i zîflan • 571.
angarya • 42, 43.
Anglikan Kilisesi • 1213, 1280.
ân-› seyyal • 339.
an-› seyyale • 127, 770, 916.
Ankara Üniversitesi • 1215.
ankebut • 569.
antidemokratik.

~ kanunlar • 1233.
antika.

~ makineler • 446.
~ neviler • 170.
~ sanatlar • 528.
k›ymettar ~ • 215.
münakkafl ~ • 215.
müteharrik ~ sanatlar› • 446.

antikac›.
~lar›n çarfl›s› • 496.

antika-i sanat-› Rabbaniye • 896.
Arabî • 215, 783, 807.

~ f›kralar • 977.
~ ‹flaratü’l-‹’caz • 1228.
~ kitaplar • 594.
~ risaleler • 588.
~ risaleleri • 463.
~ tefekkür • 997.

Arabî Katre risalesi • 717.
Arabî Nur Risalesi.

~nden On Üçüncü Ders • 370.
Arabî Risale-i Nur • 588, 739.
Arabî Risaletü’n-Nur • 463.
Arabiyyülibare • 398, 996, 1274,

1279.
Arap • 609.

~ edipleri • 727, 1241.
Arapça • Bak›n›z: lisan-› Arabî.
araflt›rma • Bak›n›z: taharri.
ard›ç • 353.

~ a¤ac› • 357.
ar› • 503, 569, 572, 682, 822, 905.

bal ~s› • 342, 343, 410, 468,
822.

ar›misal • 1210.
ar›zî

~ ve zatî • 153.
mümkinat ~dir • 154.

arif • 637, 1076.

Allah’›n günefli vazifelendirmesi arifaa
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~lerin mezaklar› • 639.
arif-i billâh • 56.
arif-i münevver • 1155.
arifîn

~ tabakas› • 668.
Aristo • 880, 888, 1231.
arkadafl

ebedî ~ • 1056.
ebedî ~l›k • 162.

arkadaflâne
~ münasebet • 162.

arkadafll›k.
daimî ~ • 162.
kabre kadar ~ • 276.

arfl • 20, 121, 153, 229, 301, 305,
307, 356, 368, 379, 509, 698,
706, 816, 860, 919, 922, 929,
932, 943.
~›n mukarrebîni • 1187.
~tan ferfle deveran • 922.
emir ve iradenin ~› • 261.
ferflten ~a flükran • 335.
insanî ~ • 20.
insan›n ~a getirilmesi • 929.
rezzak›yet ~›n›n hamelesi • 567.

Arfl-› Azam • 122, 221, 301, 309,
316, 323, 379, 491, 493, 590,
784, 812, 919, 921.

arfl-› azamet • 76.
arfl-› ehadiyet • 489.
arfl-› kemalât • 585.
arfl-› manevî • 301.
arfl-› marifetullah • 493.
Arfl-› Rahman • 335, 929.
Arfl-› Rahmanî • 1124.
arfl-› rububiyet • 202, 680, 695,

917.
arflî • 1116.
Arflürrahman • 702.
arz • 67, 202, 291, 376, 388, 397,

420, 484, 698, 701, 705, 822,
928, 929, 975, 1096, 1139.
~ bir flecere-i kudrettir • 130.
~ insana befliktir • 124.
~ madenlere mahzen yap›lm›fl •
171.
~ semavata denk tutulmufl •
170.
~ simas› • 19.
~ taamlara ambar yap›lm›fl •
171.
~ vazifesine çal›fl›r • 109.
~ ve sema • 293, 735.

~yapraklar› • 527.
~ ve semavat • 202, 291, 605,
606, 624, 640, 682, 684, 724,
737, 743, 745, 856, 876, 987.

~›n asl-› hilkati • 645.
~›n asl-› hilkatleri • 644.
~›n Hâl›k’› • 221.
~›n hilkati • 26, 676.
~›n tezyin edilmesi • 694.
~›n vazifeleri • 1039.
~›n yarat›l›fl› • 202.

~›n azamet-i maneviyesi • 290,
563.
~›n devaml› tagayyürü • 291.
~›n ehemmiyet-i san’aviyesi •
563.
~›n ehemmiyeti ve haflir • 173.
~›n evvel-i hilkati • 1098.
~›n gömle¤i • 971.
~›n halifesi • 170, 765.
~›n Hâl›k’› ve Rabbi • 173.

~›n haylûleti • 1165.
~›n her taraf›na hükmeden •
170.
~›n medar-› senevîsi • 931.
~›n namaz› • 378.
~›n sekenesi • 291.
~›n semavata mukabil tutulmas›
• 563.
~›n seyrüseyahati • 1096.
~›n sür’atli tahavvülü • 291.
~›n zikri • 534.
~l› flerirlerin ihtilât› • 297.
Kur’ân’da ~ve semavat • 291.
mahfler-i acayip olan ~ • 139.

arz-› didar • 228, 600, 705.
arz-› münacat • 75.
arz-› ubudiyet • 77, 210.
arzu • 698, 1035, 1158, 1207,

1209.
ebede uzanan -lar • 339.
insan›n ~lar› • 149, 509.
Sâni-i Zülcelâl’in ~lar› • 105.
zîhayat›n en gizli bir ~su • 121.

arzu-yu ‹lâhiye • 942.
asa • 402.
asab-› muharrike • 901.
asabî • 436.
asabiyet • 615.
asabiyet-i nev’iye.

~ ve milliye • 876.
asa-i Mûsa • 17, 716, 1161, 1240.
asâ-i Mûsa • 638, 744.
asap • 472, 966, 1118, 1176.
âsâr • 1038.

~›n destgâh› • 676.
âsâr-› acibe • 541.
âsâr-› azamet • 861.
âsâr-› azîme • 551.
âsâr-› befleriye • 277, 623.
âsâr-› ceberut • 649.
âsâr-› haflmet • 544, 923.
âsâr-› hayat • 827, 1185.
âsâr-› hikmet • 625.
âsâr-› ihsan • 1006.
âsâr-› ‹lâhiye • 1032.
âsâr-› kemal • 694.
âsâr-› lütuf.

~ ve merhamet • 924.
âsâr-› meflhude-i âlem • 488.
âsâr-› mu’cizekârâne • 198, 935.
âsâr-› nuraniye • 978.
âsâr-› Rabbaniye • 603.
âsâr-› rahmet • 1094, 1109.

~ ve inayat • 625.
âsâr-› rububiyet • 917.
âsâr-› sanat • 127, 768, 1033,

1088.
insandaki ~ • 496.

asar-› terakkiyat.
~ ve kemalât • 33.

Asa-y› Mûsa • 252.
asayifl.

~in temini • 128.
asfiya • 150, 168, 172, 203, 308,

317, 382, 489, 492, 702, 712,
725, 879, 1012, 1037, 1075.
~n›n eserleri • 591.
~n›n icmakârâne tevatürleri •
1123.
~n›n meflrepleri • 535.
Muhammed-i Arabî bütün ~n›n
serveridir • 105.

ashab-› ak›l • 829.
ashab-› irfan • 707.

~ ve hikmet • 230.
ashab-› kemalât.

~›n dünyay› terk etmeleri • 803.
Ashab-› Nebî • 292.
ashap • 265, 1075.
as›r • 709.

~lar›n derece-i fehmi • 1195.
~lar›n tabakat› • 1195.
muannit ve mülhit ~ • 721.
flu ~.

~a müteveccih hitap • 658.
flu ~›n adam› • 1163.
flu ~›n zulümatl› sahili • 458.
vücuda gelmifl ~ • 133.

asi • 36, 43.
~ befler • 274.
~ divane • 284.
~lerin mahpus edilmesi • 92.

asker • 52.
~ ordusunun bir gayesi • 128.

askerî.
fenn-i ~ • 255.

askeriye • 531.
~ dairesi • Bak›n›z: daire-i aske-
riye.

askerlik.
~ nizam› • 36.
~ temsilât› • 14.
~te fazlal›k yoktur • 128.

aslan • 498.
~›n yavrusu • 523.
aç ~ ve zay›f yavrusu • 109.
tavu¤un ~a sald›rmas› • 523.

asl-› hilkat-i arz • 396.
asl-› nübüvvet.

~i inkâr edenler • 625.
asl-› vesvese • 441.
asliyet • 537.
asma.

~ çubu¤u • 480.
asr • 73, 75.

~ namaz› • 76.
Asr-› Cahiliyet • 228, 600, 704.
asr-› hakikat • 785.
asr-› hakikatbin • 549.
asr-› hâz›r.

~ mebusu • 1157.
asr-› nur • 785.
Asr-› Saadet • 119, 372, 375, 458,

550, 795, 1223.
~ ceziresi • 458.
ahir zaman Peygamberinin ~i •
73.
zaman-› Âdem’den ~e kadar vu-
kuat • 654.

asr-› Sahabe • 785.
asuman • 677.

~ ve zemin • 290.
asumanî • 1197.
asvat.

~ nakli • 264.
~ zikirdir • 351.

Asya • 1132.
~ münaf›klar› • 310.

âfl›k • 637, 819.
~lar›n manzum kitaplar› • 346.
hüsün ~ ister • 288.
mahbubundan ayr›lm›fl ~lar •
357.
mecazî ~lar›n divanlar› • 346.
ulvî bir ~ • 665.

afl›lama • 999.
aflire • 770, 931.
aflire-i dakika • 981.

ariflerin mezaklar› aflire-i dakikaaa
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afliret reisi • 1044.
afliret-i galip • 1151.
aflk • 205, 773, 777, 848, 1018,

1022, 1024, 1046, 1076, 1106,
1107, 1199.
kâinat kalbindeki ~ • 1106.
mecazî ~ • 575.

aflk-› beka • 748.
insandaki ~ • 196.

aflk-› ebedî • 344.
aflk-› hakikî • 1199.
aflk-› kimyevî • 967.
aflk-› lâhutî • 1106.
aflk-› mukaddes • 1013.
aflk-› tabiat • 1199.
aflkname • 346.
aflr-› miflar • 523.
at.

musahhar bir ~ • 68.
atalet • 752, 768, 1188, 1237.

~in mücazat› • 1182.
atardamar • Bak›n›z: flerayin.
atasözü • Bak›n›z: durub-u emsal,

darb›mesel.
atâyâ-i Rahmaniye • 569.
atefl • 412, 646, 647, 826.

~ ve ›fl›k • 823.
~e dayan›r bir gömlek • 413.
~e karfl› mukavemet • 413.
~e karfl› z›rh • 413.
~in bürudetiyle ihrak› • 412.
~in derecat› • 412, 413.

ateflli.
~ demirler • 296.

ateflpare-i zekâ • 1224.
atk› • 23.

~ ipi • 969.
nuranî ~ • 23.

atmaca kuflu.
~nun serçelere tasliti • 366.

atmosfer • Bak›n›z: cevv-i hava.
Atûf • 535.
avalim • 856.
avalim-i uhreviye • 589.

~nin haritas› • 382.
avalim-i ulviye • 936, 946.

~ ve ruhiye ve cismaniye • 822.
~nin lâmbas› • 975.

avam • 391, 634, 661, 1151.
~ lisan› • 14.
~ tabakas› • 667.
~ ve havas.

~›n muvazenelerinin esas› •
661.
~da kaderin cây-› istimali • 752.
~› kine sevk eden kelime • 661.

avam-› melâike.
~nin ilhamat› • 221.

avam-› Müslimîn • 630, 783.
avam-› nâs • 784.

~›n ilhamat› • 221.
avan-› tekemmül • 75.
avaz • 1209.
avaz-› hususî • 571.
avazüniyaz • 1211.
avc› • 275.
Avrupa • 896, 1221, 1224, 1225.

~’dan tereflfluh etmifl edebiyat •
1198.
~ devleti • 1224.
~ feylesoflar› • 310, 1226.
~ feylesofu • 802.
~ hâdisat-› azîmesi • 661.
~ icad› • 1163.

~ kâselisleri • 959.
~ meftunlar› • 334.
~ muhabbeti • 1154.
~ ve Osmanl› Devleti • 1224.
~l› feylesof • 1248.
felsefe-i ~ • 664.

Avrupazade.
~ edeb • 1200.

ay • 101, 114, 193, 202, 268, 295,
481, 506, 526, 601, 680, 683,
691, 700, 833, 1089. Bak›n›z:
kamer.
~ tutulmas› • 506. Bak›n›z: hu-
sufat, hasf, arz›n haylûleti.
~ vazifesine çal›fl›r • 109.
~›n ikiye bölünmesi mu’cizesi •
Bak›n›z: flakk-› kamer.
~›n teshiri • 644.

âyâ • 614.
Ayasofî • 1186.
Ayasofya Camii • 1224.
Ayasofya kubbesi • 902.

~ndeki tafllar • 902.
ayat • 603, 723.

~›n cevherleri • 628.
~›n manalar›n›n özellikleri • 602.
~›n nücumlar› • 418.
Cemal-i Mukaddesin ~› • 116.

ayat-› beyyinat • 507, 1053, 1055.
ayat-› beyyinat-› Kur’âniye • 155.
ayat-› Furkaniye • 721.
ayat-› haflriye • 164.
ayat-› ‹lâhiye.

~yi tefekkür etmek • 435.
ayat-› kat’iye.

~ ve ahiret yolu • 150.
ayat-› kàt›a • 166.
ayat-› kemal • 488.
ayat-› Kur’âniye • 332, 420, 493,

599, 761, 853.
~ nelere delâlet eder? • 643.
~deki camiiyet • 644.
~nin hikmettarl›¤› • 1268.
~nin i’caz› • 717.
~nin lemaat› • 1066.
~nin tefsiri • 1257.

ayat-› kübra.
semavî ~ • 159.

ayat-› Rabbaniye • 693.
ayat-› rububiyet • 680.
ayat-› tekviniye • 150, 217, 487,

493, 589, 761, 869, 891, 937.
kâinat›n ~si • 151.

ayat-› vahdaniyet • 644.
ayet • 491, 560, 628, 637, 643,

705, 716.
~ ve Kur’ân • 559.
~i tenkit eden medeniyet • 662.
~in belâgati.

~ne secde eden edip • 723.
~in derece-i belâgati • 724.
~in meratibi • 637.
~in semere ve gayeti zikretmesi
• 684.
~in te’kit ve teyidi • 673.
~in üslûbunu anlatan temsil •
605.
~in zecri • 695.
~lerdeki münasebet-i maneviye
• 226.
~lerin di¤erlerine müteveccih
yüzleri • 226.
~lerin haflri iflareti • 165.

~lerin hatimelerindeki fezlekeler
• 672, 673, 697.
~lerin lisan-› remzi • 411.
~lerin maani-i sarihalar› • 419.
~lerin manas›.

~n› aç›klayan • Bak›n›z: ter-
cüman-› ayat.
~lerin mebde ve maktalar› •
651.
~lerin necimleri • 226.
~lerin öflr-i miflar› • 936.
ehl-i fen taraf›ndan itiraza u¤ra-
m›fl ~ler • 586.
gayptan haber veren ~ler • 655.
hadis ile ~in muvazenesi • 1192.
hafîyi izhar eden ~ • 645.
hak söyleyen ~ler • 362.
iflarata misal ~ler • 673.
medar-› tenkit olmufl ~ler • 586.
fleytanlar›n flüphelerine maruz
olmufl ~ler • 586.
tehdit ~lerinin tekrar› • 743.
tekrar edilen ~ • 736.
tekrar› lüzumlu olan ~ • 737.
zahirîyi ihfa eden ~ • 645.

Ayete’l-Kürsî • 222, 682.
~ harflerinin sevab› • 555.

âyet-i celile • 531.
ayet-i kerîme • 716, 855.
ayet-i Kur’ân • 1035.
ayet-i Kur’âniye.

~de riba • 662.
ayet-i kübra • 489.

kitab-› kebirin ~s› • 370.
âyet-i mücesseme • 358.
ayet-i rahmet • 1211.
ayet-i tenzil • 836.
ayet-i zulümat • 733.
Ayetü’l-Kübra • 172.
Ayetünnur • 733.
ay› • 116.
âyine • 131, 915, 991. Bak›n›z:

mir'at.
~ ve günefl • 220.
~ler mahzeni • 316.
~lerde tezahür eden esman›n
tecelliyat› • 331.
~lerin kabiliyetleri • 540.
~nin iki veçhi • 465.
~nin kabiliyeti • 914.
cami bir ~ • 141.

âyinedar
müfltak ~lar • 114.

âyinedarl›k • 104, 511, 543.
âyine-i cemal • 317, 994.
âyine-i cemal-i Zat-› Ehadiye • 948.
âyine-i esma • 1059.
âyine-i hava • 1146.
âyine-i insanî • 1197.
âyine-i kalp • 915.
âyine-i mahlûkat • 933.
âyine-i müfltak • 76.
âyine-i ruh • 559, 915.
âyine-i Samed • 1043.

~ olan kalp • 344.
âyine-i Samedâniye • 496.
âyine-i Samediyet • 1101.
âyine-i tecelliyat-› esma-i ‹lâhiye •

808.
âyinemisal • 757, 875.

~ mevcudat • 116.
aynelyakîn • 168, 239, 244, 262,

263, 264.
~ derecesinde itikat • 167.

afliret reisi aynelyakînaa
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ayn-› adl • 512.
ayn-› belâhat • 989.
ayn-› edep • 366.
ayn-› hak • 553.
ayn-› hayat • 184.
ayn-› hikmet • 281.
ayn-› kudret • 1137.
ayn-› lezzet • 1044.
ayn-› lika • 1034.
ayn-› matlûp

~u vermek • 505.
ayn-› muhabbet • 1044.
ayn-› rahmet • 281.
ayn-› riya • 1234.
ayn-› flems • 544.
ayn-› flükran • 1044.
ayn-› flükür • 1049.
ayn-› visal • 351.
ayniyet • 136.
ayr›l›k

~ ç›¤l›¤› • Bak›n›z: vaveylâ-i fi-
rak.

ayyafl • 47, 665.
aza • 1086.

~lar›n derece-i ihtiyaçlar› • 852.
azab-› elîm • 1032.
aza-i beden • 1077.
aza-i esasî • 485.
aza-i ‹brahim • 17.
azamet • 75, 167, 464, 466, 565,

858, 1172.
~in izzeti • Bak›n›z: izzet-i aza-
met.
~li harekât • 124.

azamet-i ‹lâhiye • 506.
azamet-i kibriya • 167.

güneflin ~s› • 271.
azamet-i kudret • 392, 608, 634,

856.
~in destgâh› • 695.

azamet-i kudret-i ‹lâhiye • 680,
1096.

azamet-i nuraniyet.
güneflin ~i • 271.

azamet-i rububiyet • 136, 608,
676, 714, 1074.

azamet-i saltanat • 1095.
azamet-i Sâni • 385.
azamet-i flevket-i rububiyet • 1096.
azamet-i ulûhiyet • 1071.
azam-› mahlûkat • 218.
azam-› menfaat • 218.
azap • 62, 65, 240, 518, 1033.

~ memuru • 613.
~›n dehfletli gösterilmesi • 596.
~tan kurtaracak hakikat • 247.
dehfletli ~ • 278.
ebedî ~ • 755.
insan ebedî bir ~a müstahak
olabilir • 106.
korku ~› • 279.
manevî ~ • 1030.
mütemerrit kavimlere gelen ~lar
• 110.
nihayetsiz ~ • 106, 207.
fliddetli bir ~ • 504.

azat.
abdi ~ etmek • 557.

azîm.
~ heybet taht›nda umumî bir ita-
at • 109.

Aziz • 534.
~ isminin haflre delâleti • 85.
abd-i ~ • 218.

azm • 851.
azot • 472, 907, 967.
Azrail (a.s.) • 466, 1242, 1147.

Bak›n›z: Hamele-i Arfl.

BB
bââsâm • 1132.
baba • 161. Bak›n›z: peder.
bab-› beka • 351.
bab-› cûd.

~ ve cemal • 114.
bab-› haflmet ve sermediyet • 124.
bab-› h›fz ve hafîziyet • 130.
bab-› hikmet.

~ ve adalet • 111.
bab-› hikmet, inayet, rahmet, ada-

let • 141.
bab-› ihya ve imate • 135.
bab-› insaniyet • 147.
bab-› kerem

~ ve rahmet • 108.
bab-› risalet ve tenzil • 149.
bab-› rububiyet.

~ ve saltanat • 108.
bab-› flefkat • 118.
bab-› vaat ve vait • 134.
Babil • 878.
badem

~ a¤ac› • 835.
~ çiçekleri • 923.

bad-› tecelli • 369.
bad›heva.

gençli¤ini ~ edenler • 240.
ba¤ • 90, 272, 320, 604, 700.

~ ve hazineler • 125.
~dan ç›kan mahsulât • 430.
ahiretteki ~ • 604.

bâ¤î • 1150.
~ dünyaperest • 626.

ba¤istan-› Cinan • 1034.
ba¤istan-› kerem • 480.
ba¤istan-› rahmet • 1035.
bahar • 57, 81, 89, 93, 101, 109,

130, 134, 137, 154, 169, 192,
195, 254, 255, 257, 267, 328,
365, 466, 477, 478, 526, 616,
635, 678, 689, 690, 847, 858,
978, 1000, 1027, 1028, 1040,
1047, 1048, 1091, 1103, 1104,
1112, 1116, 1237.
~ bahçelerinin hilkati • 122.
~ f›rt›nas› • 500.
~a meflru muhabbet • 1058.
~ mahzen-i erzak bir vagondur •
83.
~ masnuat› • 906.
~ mevcudat›n›n tabakat› • 93.
~ meyvedar a¤açt›r • 130.
~ mu’cizat› • 294.
~ ve Cennet • 122.
~ ve haflir • 134.
~ ve k›fl • 846.
~da hafîziyet • 132.
~da haflrin numuneleri • 177.
~da hayvanlar›n ihyalar› • 187.
~da inflalar, icatlar • 186.
~da yeryüzü mahflerdir • 122.
~da zemin yüzü • 449.
~› halk edilmesi • 154.
~› halk› • 191.
~› sevmek • 1043.
~›n halk edilmesi • 688, 855.
~›n icad› • 133, 858.

~›n manalar› • 1052.
~›n mebdeleri • 186.
~›n zikri • 535.
berzah›n ~› • 74.
evvel-i ~ • 72.
haflr-i ~î • 136, 192.

bahçe • 815.
bahçecilik • 430.
bahir • 705.
bahr-i belâgat • 605.
bahr-i Furkan • 491.
bahr-i hakaik • 106, 714.
bahr-i muhit-i esîrî • 632.
bahr-i muhit-i havaî • 420, 632.
bahr-i muhit-i Kur’ânî • 643.
bahr-i müsebbih • 268.
bahr-i tevhit • 1134.
bahs-i Kur’ânî • 419.
bahtiyar • 32, 33, 36, 39, 64, 244,

259, 1260.
~ cemaat • 203.

baid
masnuat Sâni’den ~dir • 270.

Bâis • 1046.
bakar

~a ibadet eden millet • 389.
~› kutsayan sekene • 389.
~›n zebhi • 389.

Bakara
~ Suresi•Bak›n›z: sure-i Bakara.
~n›n zebhi • 1268.
~y› kesmek • 648.

bakarperestlik • 389, 648.
bak›r • 445. Bak›n›z: nühas.

~› eritmek • 404. Bak›n›z: izabe-
i nühas.

bak›ye-i âsâr • 73, 78.
bâkî • 48, 97, 124, 129, 207, 839,

841, 842, 843, 1046.
~ âlem • 107, 130, 169, 171.
~ bir insan • 585.
~ esma.

~n›n cilveleri • 1036.
~ kanun • 843.
~ makamlar • 141.
~ matlûp • 330.
~ memleket • 139.
~ meskenler • 144.
~ meyveler • 95, 1036.
~ Rabbin hakikî dostlar› • 173.
âlem-i ~ • 169.
Allah’›n ~ s›fatlar› • 470.
dâr-› ~ • 150.
fânî âlemin ~ Hâl›k’› • 107.
fânî ömrün ~ye tebdili • 333.
fânîde ~ye yol bulmak • 146.
fânîde, ~ye isal eden yol • 347.
hayat-› ~ye • 169.
kavaninin ~ kalmas› • 843.
ruh ~ bir mahbubu arar • 345.

Bâkî-i Lâyezal.
~’in arfl-› azameti • 76.

Bâkî-i Sermedî • 79.
baklava • 467.
bal • 447, 467, 524.

~ar›s› • 342, 343, 410, 468, 822.
flifal› en tatl› ~ • 109.
zehirli ~ • 239.
zehirli bir ~ • 237.

bal›k • 44, 548.
~lar›n semizli¤i • 108.

Bani-i Zülcemal
dünya ve ahiretin ~i • 565.

banka • 1188.

ayn-› matlûp bankabb



SÖZLER | 1369 GENEL ‹NDEKS

~ kap›s› • 662.
~lar›n tesisi • 650.

barbar
~ emperyalistler • 1252.

bârekâllah • 206, 216, 229, 248,
528, 749.

bârgâh-› huzur • 81.
bârgâh-› merhamet • 569.
bâr›k • 1134.
bar›flmak • 247, 248.
Bâri • 1026.
bârigâh-› rahmet • 1120.
barika-i beyan • 1193.
barika-i iman • 1133.
Barla • 275, 361, 815.

~ a¤z› • 269.
~ ba¤ ve bahçeleri • 815.
~ bahçeleri • 202.
~ Denizi • 988.

Barla Yaylas› • 355.
basamak-› miraciye • 324.
basar • 995, 1120, 1278.

basiretsiz ~ • 1148.
Basîr • 121, 122, 320, 379, 532,

1084.
Basîrâne.

~ faaliyet • 1067.
suret-i ~ • 121.

basiret • 1148.
basiretsizlik • 65.
Basra • 551.
bast-› mukaddemat • 700.
ba’sü ba’delmevt • 187, 1099.
batakl›k • 633.
bat› • Bak›n›z: garp.

~n›n hevesat› • 218.
Bat› edebiyat›.

~ ve Kur’ân edebi • 1198.
bat›l • 308, 794, 1146, 1154, 1182.

~ âliheler • 903.
~ hikâyeler • 620.
~ ilâhlar • Bak›n›z: âlihe.
~ mezhepler • 1154.
~ fleyleri güzel tasvir etmek •
1149.
~ ve hak • 1180, 1181, 1182.
~a tarafgirlik • 300.
~›n dellâl› • 794.

bât›n • 131.
bat›n.

~ ve fercin hizmeti • 208.
~daki necaset • 435.

bât›n-› kalp • 575, 1043.
bât›n-› umur • 717.
battal • 1170.
bâvehim • 1134.
Bayezit • 300.
Bayezit Cami-i fierifi • 299.
Bayezit-i Bistamî • 380.
bayram.

~ günü • Bak›n›z: ›yd.
~ gününde resmigeçit • 89.
~ namaz› • 325.
taife-i nebatat›n ~› • 89.
ulvî ~ • 328.

bayram-› Rabbaniye • 329.
becayifl-i mekânî • 1150.
bedaat • 613, 1193.
bedaat-i harika • 602.
bedahet • 622.
bedavet • 1160.
bedayi • 204.
bedbaht • 33, 97, 1260.
bedbin • 32.

bedbinlik • 885, 1189.
beden • 852.

~ hüceyreleri.
~nin y›k›lmas› • 851.

~ hüceyresi • 852.
~ uzuvlar› • 851.
~ ve ~ hüceyresi • 968.
~deki hüceyre • 965.
~in hey’et-i umumiyesi • 1118.
~in hüceyrat› • 112, 965.
~in temizlenmesi • 966.
~lerin zerrat› ve letaifi • 618.

beden-i insan • 67, 966, 971.
beden-i insanî • 967.

~nin bina edilmesi • 854.
beden-i insaniye.

~deki hararet-i gariziye • 967.
beden-i misalî • 840, 922.
beden-i zîhayat • 902.
bedevî • 558, 609, 647.

~ cahil • 1155.
bedevîlik • 788.
bedeviyet • 787, 1154.
bedî.

~ üslûplar • 697.
bedihî.

~ kader • 763, 764, 765.
bedihiyat • 1190.
Bedir • 322.
Bedir Muharebesi • 1228.
Bediüzzaman • 1223, 1224, 1225,

1227, 1228, 1229, 1230, 1231,
1232, 1233, 1234, 1236, 1237,
1238, 1239, 1241, 1242, 1245,
1247, 1248, 1249.
~ ve eserleri • 1235.
~ harika bir insand›r • 1233.
~ hediyelerden isti¤na etmifltir •
1235.
~’› anlamak • 1232.
~’›n eserleri • 1225, 1241.
~’›n hadimli¤i • 1246.
~’›n hayat› • 1230.
~’›n istihdam edildi¤ine deliller •
1232.
~’›n maruz kald›¤› iflkenceler •
1230.
~’›n mevcudat› temaflas› • 1237.
~’›n üslûbu • 1241.
~›n din kardeflleri • 1236.
~›n dinî mücahedesi • 1228.
~›n hayat› ve eserleri • 1227.
~›n mahkemelere sevk edilmesi
• 1236.
~›n ubudiyeti • 1228.

Bediüzzaman Said Nursî • 1215,
1218, 1222, 1224, 1235, 1239,
1240, 1248, 1249, 1250, 1251,
1252, 1253.
~’nin hayat› • 1234.
~’nin ilmi ve zekâs› • 1224.

Bediüzzaman Said-i Nursî • 1233.
bedr-i münevver • 669.

âlem-i ‹slâmiyetin ~i • 489.
behimat • 990.
behimiyat • 109.
beis • 435.
beka • 113, 120, 122, 128, 142,

207, 378, 379, 764, 839, 841,
842, 843, 851, 866, 1103, 1242.
~ en büyük hacettir • 113.
~ fenâdan ç›k›yor • 346.
~ lezzeti • Bak›n›z: lezzet-i be-
ka.

~ ve insan • 118, 129, 147.
~ ve ruh-u befler • 129.
~ ve saadet • 121.
~s› olmayan istihsan edici • 116.
~y› belâ görmek • 350.
befler ~ ister • 120.
Cenab-› Hak ~ hacetimizi müh-
mel b›rakmaz • 113.
dâr-› ~ • 179.
dünyadan ~ya giden yol • 346.
eflya ~ için yarat›lm›flt›r • 129.
fânî mal›n ~ bulmas› • 49.
insan›n ~ duas› • 178.
kasr›n ~s› • 201.
mevcudat ~ya mazhard›r • 121.
nev-i insan›n ~ duas› • 178.
ruhun ~s› • 840, 843.
ruhun ba’delmemat ~s› • 840.

bekaâlûd.
~ bir mahviyet • 81.

beka-i ervah • 841.
beka-i nev • 626.
beka-i nev’î • 809.
beka-i ruh • 818, 838, 1274.
beka-i flahsî • 809.
bekas›z.

~ meflherler • 143.
bekçi-yi iman • 1192.
belâ • 333, 848.

~ veren • 333.
cihan dolu ~ • 333.

belâgat • 387, 397, 416, 418, 553,
592, 593, 595, 602, 613, 619,
638, 651, 665, 666, 667, 724,
738, 739, 1193, 1228.
~ düsturu • Bak›n›z: düstur-u
belâgat.
~ meta› • 593.
~te en ileride olan kavim • 593.
ayetin ~ine secde eden edip •
723.
i’cazkâr bir ~ • 295.
icazl› bir ulvî ~ • 737.
kelâm›n ~ine secde eden bede-
vî • 609.
Kur’ân’›n ~i • 311, 312, 381.
Kur’ân’›n ~indeki i’caz • 595.
medeniyet ve Kur’ân’›n ~i • 664.
mübalâ¤al› bir ~ • 666.

belâgat-i ayet • 1192.
belâgat-i beyan • 738.
belâgat-i eda • 418.
belâgat-i harika • 600.
belâgat-i harikulâde • 592.
belâgat-i irfladiye • 397.
belâgat-i irflat • 397.
belâgat-i Kur’âniye • 418, 592.

~nin kemalât› • 587.
belâgat-i maneviye • 600.
beli¤ • 609, 619, 723.

~ medih • 269.
kâinat›n en ~ tercüman› • 216.

beliyyat • 767.
~ ve insan • 504.
~›n menba› • 554.

beliyye.
~ler ve kader • 767.
~lerin istilâs› • 506.

beliyye-i amme • 783.
bencillik • Bak›n›z: hodgâml›k.
benîâdem • 272, 277, 391, 392,

396.
~in bülbül-ü zülkur’ân› • 571.
nev-i ~ • 170, 171.

banka kap›s› benîâdembb
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benîisrail • 389, 391, 392, 394,
396, 618, 650, 651.
~ ulemalar› • 547.

benlik • 1220.
beraat • 248, 613.
beraberlik.

sermedî ~ • 162.
Berahime • 625.
berahin.

~ ve mucizat • 150.
berahin-i akliye • 869.
berahin-i akliye-i kat’iye • 850.
berahin-i haflriye • 176.
berahin-i lâtife-i akliye • 855.
berahin-i tevhit • 624.
berat.

mahflerde senet ve ~ • 428.
berd • 412.
bereket • 15, 289, 1173, 1257.
berhemzened • 1177.
berk • 41, 263, 317, 696, 917, 931,

1037, 1089, 1142.
berk-i hatif • 374.
berk-i zail • 377.
berzah • 55, 500, 509, 522, 537,

641, 820, 1032, 1051, 1058,
1266.
~ karanl›¤›nda lüzumlu bir ›fl›k •
73.
~ seyahati • 1034.
~›n bahar› • 74.
~›n z›lli • 1167.
~lar›n darl›¤› • 544.
~lar›n tavassutu • 540.
~ta azap • 240.
mahdut ~ • 540.

berzah-› esma • 925.
berzahî.

~ menziller • 1037.
besatet • 483.
besatin-i daime • 290, 563.
Besmele • 25, 556.

~nin azamet-i kadri • 25.
~nin nuru • 19.
Kur’ân’da ~ • 25.

beflaret • 168, 875.
befler • 290, 948, 949, 999.

~ Allah’›n taklidini yapamaz •
303.
~ beka ister • 120.
~ fikri • 612.
~ haflri • 135, 136.
~ kelâm› • 300, 301, 302.
~ musibeti • 1164.
~ terakkiyat› • 402.
~ ve cin • 294.
~de bir ink›lâp • 1193.
~in ahlâk› • 163.
~in amelleri • 132.
~in âsâr ve kanunlar› • 658.
~in beyninin parçalanmas› •
882.
~in cevher-i ruhu • 847.
~in dalâlet-i fikrîsi • 1164.
~in ebed taraf›ndaki yolculu¤u •
1037.
~in en acip dalâleti • 267.
~in en müthifl korkusu • 1034.
~in haf›zas› • 131.
~in idare ve ahlâk ve içtimaiyat›
• 163.
~in idaresi • 163.
~in ihya edilmesi • 136.
~in ilhamlar› • 591.

~in ilm-i cüz’îsi • 231.
~in isyan› • 283.
~in kelâm› ve Kur’ân • 702.
~in kemali • 847.
~in muhaverat› • 302.
~in ruhu • 854.
~in saadetinin selbi • 219.
~in sanatlar› ve sinekteki sanat
• 420.
~in simas›ndaki teflahhus •
1112.
~in tekarüp etmesi • 1171.
~in terakkiyat› • 399, 416.
~in ukulü • 657.
~in ulûm-u mütearifesi • 838.
~in ve Kur’ân’›n kelimat› • 701,
702.
~in ve sair nevilerin fertlerinin
mahiyeti • 847.
~in yaralar› • 251.
~in yarat›l›fl› • 136.
asi ~ • 274.
ömr-ü ~ • 171.

beflerî.
~ harikalar • Bak›n›z: havarik-›
befleriye.

beflik • 603.
bevl • 435.
beyanat-› ayat-› Kur’âniye • 807.
beyanat-› Furkaniye • 229, 230.
beyanat-› Kur’âniye • 231, 613,

614, 618, 628, 706, 707.
beyan-› ifhamiye • 621.
beyan-› Kur’ân • 595, 621, 642.
beyder.

mahfler bir ~dir • 140.
beyin.

~in k›vr›mlar› • Bak›n›z: telâfif-i
dima¤iye.
beflerin ~inin parçalanmas› •
882.

beynennâs.
~ ifltihar bulmufl hikâyeler • 547.
~ tearüf etmifl baz› k›ssa ve hi-
kâyat • 547.

biat • 77.
bîçare • 97.

~ feryat • 333.
~lerin kâr› • 1155.

bid’a • 717, 778, 1229.
~lar›n revac› • 792.

bid’akârâne.
~bir h›yanet • 779.

bid’at • 1148.
bidayet.

~te günefl ve seyyareler • 634.
bidayet-i hilkat.

~te sema ve arz • 634.
bidayet-i icat • 321.
bigayr-i hisap • 128.
bîhemta • 200.
bîhufl • 1175.
bilet.

ikramiye ~i • 238, 239.
bilhads-i sad›k • 591.
bilimtisal • 1139.
bina • 906.
bina-i ‹slâmiyet.

~in hutut-u nuraniyesi • 801.
bir • 349.
bir fley.

~den her fleyi yapmak • 103,
467.

birader-i püremel • 1202.

biricik • 596.
Birinci Harbin Mütareke bafl› •

1157.
Birinci Millet Meclisi • 1215.
birlik.

~ alâmeti • 454.
Bismillâh • 15, 16, 17, 18, 335,

383, 891, 908, 1257.
~ ile hareket eden • 16.
~ zikirdir • 18.
~›n kuvvetini anlatan temsil •
15.

Bismillâhirrahmanirrahîm • 149,
536, 736, 909.

bîtarafâne.
~ muhakeme • 299, 300, 439,
440, 701.

~nin tehlikesi • 301.
bîtarafl›k • 300.
bitki.

~lerin hayat› • Bak›n›z: hayat-›
nebat.

bitkiler • Bak›n›z: nebatat.
bo¤uflmak • 219, 659.
borc-u f›trat • 76.
boru • 617, 618.

~ ile ça¤r›lma • 853.
~ sesi • 137, 687.
‹srafil’in ~su olan Sur • 185.
ordunun ~ sesiyle toplanmas› •
185.
taburun ~ ile toplanmas› • 189.

bostan • 17, 320, 449, 457, 701.
bostan-› beka • 68.
bostan-› cinan • 56, 69, 331, 1242.
bostan-› hilkat • 1185.
böcek • Bak›n›z: hevam.

~lerin bülbülleri • 570.
denizdeki ~in iaflesi • 226.
elsiz bir ~ten yumuflak bir libas •
109.
ipek ~i • 410.

bu’diyet.
~imiz • 799.
Miraç ~imizi gösterir • 321.

bu’d-u mutlak • 1085.
budak • 690.
Budeî • 627.
buhl • 1164.
bulgur.

~ çorbas› • 558.
bulut • 193, 603, 634, 677, 686,

687, 691, 709, 889, 890, 959,
1071, 1094.
~lar›n emre boyun e¤dirilmesi •
Bak›n›z: teshir-i sehap.
~lar›n sesi • 696.
~lar›n telifi • 687.
~lar›n toplanmas› • 687.

bulutsuz • 633.
burak • 56, 57, 329, 917, 922,

1037, 1142.
S›rat Köprüsünde ~ • 428.

burak-› tevfik • 493.
burak-› tevfik-i ‹lâhî • 931.
burç • 287, 294, 694, 819, 826.
burun • 1176.
butlan • 622, 1197.
bülbül • 569, 570, 905.

~ ve gül • 568, 569.
~lerin en efdali • 571.
~ün cüz’î maafl› • 569.
~ün dili • 569.
~ün konuflmas› • 568.

benîisrail bülbülün konuflmas›bb
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~ün na¤amat-› hazinesi • 569.
y›ld›zlar›n nurefflan bir ~ü • 571.

bülbül-ü zülkur’ân • 571.
büle¤a • 619.

~lar›n en büyük dâhîleri • 697.
büle¤a-i Arap • 593.
bülent

~ ses • 1133.
bülû¤ ça¤› • Bak›n›z: sinn-i teklif.
bürhan-› ehadiyet • 486.
bürhan-› Hak • 374, 1250.
bürhan-› hakikat • 586.
bürhan-› innî • 1142.
bürhan-› limmî • 1142.
bürhan-› mant›kî • 1001.
bürhan-› münevver • 1134.
bürhan-› nurefflan • 361, 982.
bürhan-› rububiyet • 1102.
bürhan-› tevhit • 371, 458.
bürhan-› vahdaniyet • 258.
bürhan-› vahdet • 822, 1103.
bürhan-› vahidiyet • 486.
büruc • 1134.
büruc-u samiye

~nin sekeneleri • 823.
bürudet • 413, 857.

~in zaman› • 1141.
ateflin ~iyle ihrak› • 412.

Bütün Âlemlerin Rabbi • 940.
büyüklük

~ve küçüklük • 1179.
büyüme.

~ meyli • Bak›n›z: meyl-i nümüv.
büyümek • 863.

~ zaman›ndaki hareketler •
1072.

büzür
afyon ~ü • 445.

CC
cadde-i kübra • 777, 803.
cadde-i nuranî • 945.
cadde-i nuraniye • 890, 1033,

1082.
cadde-i umumiye-i akliye • 156.
cahil • 1087.
cahilâne • 225.
cahil-i echel • 1102.
cam • 317.
cami • 136, 349.

~ bir âyine • 141.
~ bir istidat • 509.
en ~ bir mu’cize-i kudret • 225.

camia • 1046.
camidat

~› konuflturmak • 411.
camidat-› meyyite-i samite • 373.
cami-i kebir • 724.
camiiyet • 24, 212, 416, 652, 1194.
camiiyet-i f›trat • 106.
camiiyet-i harikulâde • 631.
camiiyet-i istidat • 388, 415.
camiiyet-i lâfz›ye • 637, 639.
camiiyet-i mahiyet • 1045.
camiiyet-i pürflan • 1195.
camit • 265, 447, 607, 608, 1121.

~ maddeler • 811.
~ zerreler • 810.

Camiü’l-Ezher Üniversitesi • 1233.
cân • 826.
canavar • 44, 51, 109, 498, 499,

887.
~ hayvan • 502.

~a karfl› tahabbüp etmek •
1150.
~lar›n d›yk-› maifleti • 108.

canavarc›k • 534.
cansiperâne.

~ hizmet • 1233.
casus

~ fleytanlar • 297.
cây-› dikkat • 523, 1161.
cazibe • 928, 966, 1016, 1097,

1107, 1138, 1185.
~ kanunu • 1096.
~nin nakli • 264.

cazibedar
~ fitne • 241.

cazibedarl›k • 514.
cazibe-i rahmet • 972.
cazibe-i rahmet-i Rahman • 929.
cazibe-i umumiye • 635.
Cebab-› Hak

~k›n kudreti • 137.
cebânet • 37.
cebbar • 534, 597, 881, 1229,

1236.
~ ma¤rur • 218.

cebbarâne
~ fledit inzibat • 660.

cebbar-› hodfürufl • 218.
cebel

~lerin flahs-› manevîleri • 410.
cebel-i azizî • 1204.
Cebel-i Kamer • 396.
cebel-i selâmet • 1204.
Cebel-i Tur • 395.
Cebelü’l-Kamer • 1204.
ceberut • 653.
Cebir • 1154.
Cebrail (a.s.) • 1147. Bak›n›z: Ha-

mele-i Arfl.
Hazret-i ~ • 316.

Cebrî • 758.
Cebriye • 1154.
cehalet • 283, 1222.
Cehennem • 52, 65, 114, 136, 140,

147, 162, 163, 165, 174, 240,
277, 293, 311, 428, 495, 593,
603, 604, 613, 620, 637, 691,
743, 744, 766, 817, 855, 865,
866, 868, 972, 975, 1030, 1151,
1195, 1207, 1230, 1274.
~ atefli

~ne karfl› z›rh • 413.
~ fikrinin gençlere etkisi • 162.
~ ve Cennet • 794, 1172.
~ ve günefl • 194.
~ ve kâfir • 51.
~de idam-› ebedî • 594.
~de zemherir bulunur • 413.
~e girmek • 512.
~i inkâr • 817.
~in bir tafl› • 548.
~in dibine düflen tafl • 548.
~in lüzumu • 1151.
~in tohumu • 817.
~in vücudu ve icad› • 817.
~in zakkumlar› • 946.
dünyada ~ azaplar› • 1242.
ehl-i ~.

~in cinayeti • 135.
ehl-i dalâlet için ~ vard›r • 167.
manen ~ • 69.
manevî ~ • 66, 234, 748, 750.

Cehennemî
~ bir azap • 1263.

~ hâlet • 33.
Cehennemnümun.

~ sahra • 389.
cehil • 134, 900, 1148, 1165.

~ dairesi • Bak›n›z: daire-i cehil.
~ içindeki hayat ve fluur • 1082.
~ ve hulfülvaat • 134.
~ vesveseyi davet eder • 433.
zulmet-i ~ • 228.

cehl-i azîm • 903.
cehl-i mutlak • 877, 1081.
cehl-i mürekkep • 424, 877.

~in menflei • 652.
celâl • 29, 70, 75, 110, 167, 206,

416, 465, 466, 527, 817, 975,
1089, 1137.
~ ve ‹zzet Sahibi • 109.
~li bir haysiyet, namus • 85.
~li tasarrufat • 73.
Cenab-› Hakk›n ~i • 110.
evsaf-› ~ • 101.
insan ~ sillesine mazurdur •
110.
Rabbin ~li isimleri • 166.

Celâleddin-i Süyutî • 793.
celâlet.
celâl-i kudsiyet • 139.
celâliye • 1270.
celâlli

~ bir icaz • 737.
celb-i ervah • 408.
celb-i ervah-› tayyibe • 408.
celb-i r›z›k • 543.
celb-i suret ve savt • 406.

~lar›n hududu • 407.
celevat-› cemaliye • 899.
Celîl • 124, 134, 534, 1053.

~ isminin haflre delâleti • 91.
Celil • 267.
Celîl-i Cemil • 527.
Celîl-i Lâyezal • 77.
Celîl-i Pürkemal • 322.
Celîl-i Zülcemal • 318, 936, 1107.
Celil-i Zülcemal • 534.
cemaat • 269, 460, 551, 614.

~in kalbi • 1190.
~in riyaseti • 717.
~in flah›s hükmüne girmesi •
789.
~le k›l›nan namaz • 325.
~le namaz k›lmak • 1228.
~lerin rab›talar› • 219, 660.
~lerin rab›tas› • 218, 659.
~lerin reisleri • 96.
~lerin rüesalar› • 92.
bahtiyar ~ • 203.

cemaat-i befleriye.
~yi yanl›fl yola sevk edenler •
717.

cemaat-i ‹slâmiye • 43.
~nin imamlar› • 801.

cemaat-i kesire • 957.
cemaat-i kübra

kâinat›n ~s› • 80.
cemaat-i uzma • 120.

Peygamberimizin ~da niyaz› •
378.

cemadat • 565, 571, 572, 698,
833, 905, 990.
~ âlemi • 852.
~›n ubudiyetkârâne hizmetleri •
1075.
~tan daha afla¤› • 624.

bülbülün na¤amat-› hazinesi cemadattan daha afla¤›cc
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cemahir-i müttefika-i ‹slâmiye •
1252.

cemal • 71, 87, 114, 117, 118, 122,
123, 167, 206, 380, 416, 527,
576, 577, 814, 839, 882, 933,
934, 936, 937, 948, 949, 951,
975, 1008, 1010, 1011, 1013,
1016, 1022, 1023, 1024, 1027,
1028, 1038, 1058, 1060, 1089,
1106, 1107.
~ mertebeleri • 1051.
~ sahibi • 197, 934.
~ ve hüsnün cilvesi • 116.
~in âyinesi • 1008.
~in bekas› • 487.
~in derecat› • 950.
~in mehasini • 104, 941.
~in mikyaslar› • 117.
~in vahdeti • 487.
~in vücudu • 487.
~li bir i’caz-› belâgat • 737.
âlî, nazirsiz gizli bir ~ • 117.
Allah’›n ~ini iki vecihle görmesi •
87.
Allah’›n baflkalar›n›n nazar›yla
sevgili ~ine bakmas› • 117.
Allah’›n kendi ~ine bakmas› •
117.
daimî ~ • 87, 117.
ebedî ve sermedî ~ • 207.
evsaf-› ~ • 101.
gayet ~de bir kemal-i sanat •
104.
kemalde olan bir ~ gösterici is-
ter • 104.
mahfî, nazirsiz ~ • 87.
melikin manevî ~i • 199.
misilsiz ~ • 76.
misilsiz manevî ~ • 116.
misilsiz sermedî ~ • 114.
mukaddes ~ • 116.
Rabbin ~li isimleri • 166.
ulvî ~ • 1017.

Cemal Sahibi • 487, 933.
Cemal-i Bâkî • 76.
cemal-i bîmisal • 75, 1051.
cemal-i esma • 104.
cemal-i hüsün • 117.
Cemal-i Lâyezalî • 1141.
cemal-i manevî • 198, 935, 936,

937, 1023.
Allah’›n ~si • 87.

Cemal-i Mukaddes • 116.
cemal-i mutlak • 179.
cemal-i nak›fl • 355.
cemal-i rahmet • 281, 1038, 1071,

1072, 1089, 1090, 1092.
Cemal-i rububiyet • 123, 380,

1087.
cemal-i sanat • 856, 892, 933, 981,

1072, 1093.
cemal-i sermedî • 1011, 1106.
cemal-i suret • 372, 879.
cemal-i flefkat • 1042.
cemal-i vahdet • 1107.
cemal-i zat • 77.
cemal-i zatî • 1025.
cemaliye • 1270.
cemalli.

~ beyan • 606.
cemalperest • 1051.
cemalperestlik • 1200.
cem-i ezdat • 1171, 1172.
cem-i z›ddeyn • 857.

~ muhaldir • 154.
Cemîl • 114, 134, 267, 534, 1024,

1053.
~ bir kerem • 109.
~ isminin haflre delâleti • 87,
117.

cemîle • 1107.
Cemîl-i Bâkî • 77.

dünyan›n ~’ye bakan yüzü •
332.

Cemîl-i Bîmisal • 322.
Cemîl-i Lemyezel • 77.
Cemîl-i Mutlak • 143.
Cemîl-i Zülcelâl • 362, 509, 534,

936, 1017, 1107.
~’in dest-i hikmeti • 983.

Cemîl-i Zülkemal • 318, 1027.
cemiyat-› hayriye • 660, 661.
cemiyet • 269, 1233.
cemiyet-i ahbap • 1201.
cemiyet-i azîme.

~nin bir reisi • 458.
cemiyet-i befleriye • 43, 66.
cemiyet-i uzma • 80.
Cenab-› Erhamürrâhimîn • 1057.
Cenab-› Hak • 45, 49, 50, 131,

147, 193, 203, 207, 241, 360,
398, 402, 403, 404, 405, 406,
407, 409, 410, 411, 412, 413,
414, 415, 466, 501, 505, 506,
508, 533, 542, 548, 554, 571,
579, 581, 604, 616, 625, 626,
646, 647, 678, 688, 690, 691,
692, 693, 751, 755, 756, 760,
799, 861, 873, 886, 911, 912,
915, 917, 919, 953, 954, 964,
973, 991, 1000, 1005, 1019,
1039, 1043, 1045, 1047, 1048,
1049, 1050, 1053, 1054, 1056,
1121, 1237, 1239.
~ befleri kendine muhatap itti-
haz etmifltir • 136.
~ birdir, fleriki yoktur • 464.
~ bize çok yak›nd›r • 322.
~ ezelîdir, ebedîdir • 668.
~ Hafîz’dir • 1245.
~ hâl›kt›r, muhsindir • 1005.
~ her fleye yak›nd›r • 913, 926.
~ hesab›na çal›flmak • 452.
~ hesab›na muhabbet • 1049.
~ mekândan münezzehtir • 913.
~ vaadini elbette yapacakt›r •
135.
~ yetmifl bin hicap arkas›ndad›r
• 321.
~’tan hiçbir fley saklanamaz •
317.
~’tan nispet kesilemez • 473.
~ka abd olmak • 510, 1030.
~ka abd olman›n ehemmiyetini
anlatan temsil • 46.
~ka ait muhabbet • 1033.
~ka benzemek • Bak›n›z: tefleb-
büh-ü bilvacip.
~ka hürmet • 111.
~ka ibadat› takdim etmek • 80.
~ka ibadet ve tesbih eden me-
lekler • 567.
~ka iman • 56.
~ka imana iflaret eden hikâye-i
temsiliye • 462.
~ka karfl› vecihler • 1020.
~ka olan muhabbet • Bak›n›z:
aflk-› lâhutî.

~ka flevk göstermek • 212.
~ka teveccüh • 882.
~ka tevekkül • 1029.
~ka vas›l olacak tarikler • 773.
~ka velet nispet eden • 626.
~ka yol bulmak • 777.
~k› tan›mak • 62, 1029.
~k› tan›mamak • 100.
~k› tekzip eden kâfir • 817.
~k›n acaib-i masnuat› • 975.
~k›n ahirette harika ef’alleri •
190, 687.
~k›n antika sanat› • 496.
~k›n âyinesi.

~oldu¤u cihetle sevmek •
576.
~k›n azîm tasarrufat› • 675.
~k›n bir hatemi.

~nin misali • 448.
~k›n bir ilânnamesi.

~nin misali • 448.
~k›n bir isminin tecellisi • 905.
~k›n cemal ve kemal ve ihsan› •
951.
~k›n cemali • 355.
~k›n cemal-i rahmeti • 809.
~k›n Cenneti binas› • 122.
~k›n cûd ve keremi • 205.
~k›n da¤lara ihsan› • 409.
~k›n dâmen-i izzeti • 1279.
~k›n delâil-i vücup ve vahdani-
yeti • 463.
~k›n derece-i iktidar ve hikmeti •
981.
~k›n ef’alinin cilveleri • 919.
~k›n dergâh-› rahmeti • 1062.
~k›n dostlar› • 1042.
~k›n ef’ali, âsâr› • 674.
~k›n ef’ali, fluunu • 668.
~k›n ehadiyeti ve vahdaniyeti •
1073.
~k›n emri • 647.
~k›n emri ve nehyi • 437.
~k›n envar-› kudsiye-i esmaiye-
si • 994.
~k›n esma ve s›fât› • 577, 1033,
1038.
~k›n esma ve s›fât›n›n iktizas› •
150.
~k›n esmas› • 730, 886, 1018,
1119.

~na karfl› olan muhabbet •
1045.

~n› inkâr eden • 1032.
~n› sevmek • 1043.
~n›n sahifesi • 1043.
~n›n tezahürat› • 770.

~k›n esmas›n›n âyineleri • 554.
~k›n esmas›n›n kemalât› • 104.
~k›n evamiri • 392.
~k›n evamir-i tekviniyesi • 861.
~k›n fazl› ve keremi • 506, 512.
~k›n fiilleri • 677.
~k›n güzel bir nimeti • 1043.
~k›n hakkaniyet ve s›dk› • 106.
~k›n havl ve kuvveti.

~ne iltica • 341.
~k›n hayat-› içtimaiyedeki tasar-
rufat› • 678.
~k›n hazain-i rahmeti • 147.
~k›n hesab› • 567.
~k›n hesab›na muhabbet •
1042.
~k›n hikmeti • 452, 505, 698.

cemahir-i müttefika-i ‹slâmiye Cenab-› Hakka flevk göstermekcc



SÖZLER | 1373 GENEL ‹NDEKS

~nin misali • 505.
~k›n himayeti • 1245.
~k›n hünerleri

~nin misali • 447.
~k›n ibad› • 168.
~k›n ihsanat-› azîmesi • 190.
~k›n ihsan› • 579, 1040.
~k›n ilim ve hikmeti • 987.
~k›n ilmi • 997, 1278.
~k›n iltifatat-› rahmeti • 1045.
~k›n imdad› • 1251.
~k›n inayat› • 755.
~k›n inayeti • 341, 1245.
~k›n inayet-i azîmi • 755.
~k›n insana verdi¤i sermaye •
1043.
~k›n iradesi • 571.
~k›n isimleri • 533.
~k›n isimlerinin cilveleri • 168.
~k›n ‹sm-i Azam› • 157.
~k›n izzet-i celâli • 167.
~k›n izzeti, haysiyeti • 135.
~k›n kabza-i kudreti • 986.
~k›n kabza-i rububiyeti • 986.
~k›n kâinat› halk etmesi • 683.
~k›n kelâm› • 301.
~k›n kelimat› • 221.
~k›n kemalât› • 1008.

~n›n misali • 447.
~k›n kemali • 1004.
~k›n kemal-i adaleti • 809.
~k›n kemal-i kudreti • 676.
~k›n kendi cemaline bakmas› •
117.
~k›n kudreti • 191, 626, 647,
688, 689, 698, 855, 859, 902,
984, 997, 1279.

~nin mensucat› • 675.
~nin misali • 445, 446.

~k›n kudretinin mu’cizat› • 898.
~k›n kudretinin tasarrufat› • 532.
~k›n kurbiyeti • 1279.
~k›n kurbiyetini kazanmak •
799.
~k›n kuvveti • 571, 647, 698.
~k›n kuvveti, emri • 834.
~k›n küfvü, mesili yoktur • 668.
~k›n letaif-i rahmeti • 1054.
~k›n mahiyeti • 626.
~k›n mahlûklar›, masnular› •
681.
~k›n makarr-› saltanat› • 98.
~k›n makbul ibad› • 1042.
~k›n marifeti • 770, 1018.
~k›n marziyat› • 924.
~k›n marziyat›n› anlamak • 798.
~k›n mektubat› • 1043.
~k›n meflieti ve iradesi • 678.
~k›n misafirleri • 953.
~k›n misliyet suretinde icad› •
136.
~k›n muhabbeti • 1017, 1041,
1059.
~k›n muhabbeti nam›na sevmek
• 1040.
~k›n mülkü • 876.
~k›n mülkünde fleriki yoktur •
695.
~k›n münezzehiyeti • 667.
~k›n nam› • 567.

~yla sevmek • 576.
~k›n nam›na hareket • 16.
~k›n nam›na muhabbet • 1052.
~k›n nam›na sevmek • 1042.

~k›n nimeti • 1051.
~k›n rahmeti • 341, 575.

~nin flefkati • 575.
~k›n r›zas› • 1219, 1231.
~k›n rububiyetinin saltanat› •
206.
~k›n saltanat›na dellâl olmak •
921.
~k›n sanat› • 468.

~n›n misali • 447.
~k›n sanat›na meflher • 291.
~k›n s›fât ve ef’ali • 1004.
~k›n s›fât ve esmas› • 874.
~k›n s›fât› • 730, 1005.

~n›n tecelliyat› • 770.
~k›n s›fatlar›.

~n›n tecelliyat› • 532.
~k›n sohbeti ve münacat› • 914.
~k›n fluhudu • 1279.
~k›n taht-› emri • 986.
~k›n takdiri • 761.
~k›n tasarrufat› • 532.
~k›n tasarrufu • 755, 894, 1279.
~k›n temaflas› • 355.
~k›n terhibi • 613.
~k›n teveccühü • 474.
~k›n vaadi • 167, 1056.
~k›n verdi¤i sab›r • 427.
~k›n vücub-u vücudu ve vahda-
niyeti • 463.
~k›n vücudu • 626.
~k›n zat ve s›fât ve esmas› •
1033, 1040.
~k›n zat ve s›fât› • 991.
~k›n zat› • 626.
~k›n zat›na rabt-› kalbetmek •
804.
~tan saklan›lmaz • 646.
aczini ~ka karfl› görmek • 773.
eflyan›n ~ka isnat edilmesi •
486.
her fley ~ka musahhard›r • 450.
her fley ~ka secde eder • 564.
kâinat ~ka emirber nefer hük-
mündedir • 191.
kâinat ~ka emirberdir • 688.
Kur’ân ~k›n kelâm›d›r • 708.
Kur’ân’›n ~ka karfl› nispeti •
718.
mevcudat ~ka musahhard›r •
972.
nefis ve mal›n› ~ka satmak •
1259.

Cenab-› Hakîm-i Mutlak • 548.
Cenab-› Hakk • 72.

~› tesbih ve tazim ve flükür • 70.
Cenab-› Hakk›n ~i hulfülvaade te-

nezzül etmez • 93.
Cenab-› Hâl›k.

~’› tan›mak • 34.
Cenab-› Kerîm-i Mutlak • 67.
Cenab-› Mün’im-i Hakikî • 73, 208.
Cenab-› Mün’im-i Muhyî • 327.
Cenab-› Rezzak-› Kerîm • 44.
Cenab-› Vacibü’l-Vücud • 897.
cenah-› himaye.

rububiyetin ~si • 112.
saltanat›n ~si • 86.

cenaze • 337, 952.
~yi mumyalamak • 649.

Cennet • 40, 49, 82, 114, 115, 122,
127, 133, 136, 140, 147, 161,
162, 163, 174, 218, 235, 264,
277, 293, 343, 361, 379, 396,

414, 428, 495, 500, 509, 514,
578, 579, 603, 604, 613, 614,
637, 641, 665, 761, 766, 807,
808, 810, 811, 812, 813, 814,
816, 820, 855, 865, 866, 868,
889, 922, 928, 930, 932, 943,
947, 950, 951, 953, 982, 1014,
1017, 1023, 1027, 1028, 1038,
1045, 1055, 1056, 1057, 1058,
1059, 1060, 1213, 1274.
Bak›n›z: firdevs, cinan.
~ çekirde¤i • 1242.
~ çiçekleri • 361.
~ çocuklar› • 1057.
~ ehli • 814.
~ fikri • 161.
~ hayat› • 1060.
~ hurileri.

~ tarz›ndaki a¤açlar • 109.
~ kap›s› ve ayat-› kat’iye • 150.
~ kufllar› • 288, 820.
~ lezaizi • 1017.
~ lezzetleri • Bak›n›z: lezaiz-i
Cennet.
~ meyveleri • 67, 699, 1242.
~ meyvesi • 1055. Bak›n›z:
meyve-i Cennet.
~ salonunun perdesi • 337.
~ ucuz de¤ildir • 1151.
~ ve bahar • 122.
~ ve Cehennem • 794, 1172.
~ ve dünya • 811.
~ ve insan • 496.
~ ve mü’min • 51.
~ yemiflleri • 51.
~e girmek • 512.
~i ihbar edenler • 196.
~i inkâr eden • 196.
~in aksam-› ziyneti • 813.
~in âyineleri • 1059.
~in binas› • 122.
~in çekirde¤i • 817.
~in en büyük lezaizi • 809.
~in icad› • 178.
~in intizar salonu • 69.
~in kemalât ve mehasini • 1018.
~in letaifi • 807.
~in lezaiz-i cismaniyesi • 1274.
~in mehasin ve kemalât› • 1060.
~in mehasini • 1019.
~in meyveleri • 946, 947.
~in mezraas› • 1018.
~in sekiz tabakas› • 812.
~in sübutuna iki flahid-i sad›k›n
flahadetleri kâfidir • 196.
~in vesile-i icad› • 119.
~misal bahçe • 767.
~te dostlar • 811, 812.
~te insan›n duygular›, lâtifeleri •
813.
~te kazurat yoktur • 814.
~te tafl ve a¤aç • 811.
befl yüz senelik ~ • 1060.
Cenab-› Hakk›n ~i binas› • 122.
Cenab-› Hakk›n ~ine mezraa •
291.
cismaniyetin ~le alâkas› • 808.
çocuklar ve ~ fikri • 160, 161.
dünyada ~ lezzeti • 1263.
ehl-i hidayet için ~ vard›r • 167.
Kadîr-i Mutlak’›n ~in icad› • 122.
Kur’ân ~i • 836.
nehirlerin menbalar›, ~tendir •
396.

Cenab-› Hakk›n hikmetinin misali nehirlerin menbalar› Cennettendircc



1374 | SÖZLERGENEL ‹NDEKS

niam-› ~.
~in numuneleri • 127.

zahiren ~ • 69.
Cennet-i bâkiye • 179, 807, 948,

1013.
Cennet-i kâzibe-i dünyeviye • 68.
cennet-i Kur’âniye • 808, 836.
Cennetmisal • 953.

~bir mevki-i mübarek • 389.
Cennetü’l-Me’vâ • 930, 946.
cep.

~ feneri • 498, 499.
cereyan.

~ eden kuvvetler • 828.
cereyan-› azîm • 552.
cerh.

zihinleri ~ • 1149.
cesaret • 37.

‹slâmî ~ • 1220.
cesed-i insan • 1261.
cesed-i misalî • 289.
cesed-i mübarek • 930.
cesed-i necmî • 922.
ceset • 840, 864, 906, 930.

~ ve ruh • 840, 1213.
haflirde ~lerin ihyas›na misal •
186.
haflirde ruhlar›n ~lerine gelme-
sine misal • 185.
havas ile mücehhez ~ • 328.

cesetler • Bak›n›z: ecsat.
cev • 687.
cevab-› kasem • 213.
Cevâd • 114, 128.

~ isminin haflre delâleti • 87.
cevâdâne.

~ faaliyet • 908.
Cevâd-› Kerîm • 57.
cevâd-› melik • 200.
Cevâd-› Mutlak • 507, 508.

~’›n merhameti • 841.
cevahir • 197, 856, 1094.
cevahir-i âliye • 422, 905.
cevahir-i hidayet.

~in sadefi • 702.
cevanip • 1137.
cevarih.

~in gaye-i yegânesi • 208.
cevelân • 765, 766.
cevher • 214. Bak›n›z: cevahir.
cevherci • 215.
cevher-i beyanî • 628.
cevher-i ruh • 847.
cevher-i tevhit • 1135.
cevher-i ziyal› • 1156.
Cevflenü’l-Kebir • 536, 737.
cevv-i feza • 153.
cevv-i hava • 540, 687, 696, 709.

~da bulutlar›n icat ve ifnas› •
138.

cevv-i hava • 846.
cevv-i sema • 1071, 1089.
ceza • 84, 111, 131, 752, 1164.

~ cins-i ameldir • 1165.
~ya müstahak olmak • 92.
ehl-i inkâr›n ~s› • 232.
münkirlerin ~s› • 135.

ceza’ • 1155.
cezaevi • Bak›n›z: dâr-› mücazat.
ceza-i amel • 512.
cezalet • 416, 418, 612, 736, 739,

740, 1186.
Kur’ân’›n nazm›ndaki ~ • 595.
nazm›n ~i • 1193.

cezalet-i beyan • 418, 999.
cezalet-i beyaniye • 701.
cezalet-i harika • 595, 596.
cezalet-i naz›m • 1198.
cezalet-i nazmiye • 595, 599.
cezalet-i nizam • 671.
cezbe • 33, 636, 849, 1016, 1107,

1138, 1140, 1141.
cezb-i Rahmanî • 799.
cezire • 119, 458.
cezire-i vâsia • 374.
Ceziretülarap • 119, 372, 375, 458,

1156.
~ ahalisi • 592.

~nin beli¤ bir edibi • 593.
~nin mefahirleri • 592.

~nin vukuat-› tarihiyeleri • 592.
cibal • 876.

~in ç›kmalar› • 710.
cibilliyet.

insan›n ~i • 774.
cidal • 218, 659, 883, 1159.

~in fle’ni • 1158.
düstur-u ~in fle’ni • 219.

ciddiyet.
asl-› vesvese ~e vesiledir • 441.

cife • 1017.
cihad • 42, 1150, 1229, 1236.

umumî ~ • 1253.
cihad-› ekber • 1249.
cihan.

~ dolu belâ • 333.
cihangir.

~ bir eser • 1252.
cihanpesent • 1251.
cihanflümul • 1251.

~ eser • 1234.
~ eserler • 1247.
~ hikmetler • 693.

cihat-› hidayet • 401.
cihat-› münasebat • 612.
cihat-› sitte • 336, 591, 1134.
cihazat • 255.

~› inayetle ihzar eden • 177.
~›n gaye-i yegânesi • 208.
f›tratta vazedilen ~ • 210.
insana verilen ~ • 517.
insan›n ~ça zenginli¤i • 519.
insan›n istidad›ndaki ~ • 149.

cihazat-› hayvaniye • 467.
~nin icat edilmesi • 68.

cihazat-› insaniye • 52, 149, 1262.
~nin gayesi • 208.
~nin vazifeleri, lezzetleri • 1054.

cihazat-› maneviye • 45, 513, 514.
cihazat-› mühimme • 177.
cihaz-› mahsus • 519.
cihetülvahdet • 584, 1159.
cilve-i akis • 860.
cilve-i cemal-i esma • 1012.
cilve-i ef’al • 317, 994.
cilve-i Ehadiyet • 262.
cilve-i esma • 538, 1023, 1091.

~n›n temessülât› • 1058.
cilve-i esma-i ‹lâhiye • 1031.
cilve-i etemm • 28.
cilve-i hayat • 183, 184.
cilve-i irade • 993, 1141.
cilve-i irade-i ‹lâhiye • 993.
cilve-i rahmet • 523, 1091, 1210.
cilve-i samediyet • 212.
cilve-i vahdaniyet • 264.
cilve-i vahdet • 1143.
cilve-i zatî • 21.

cimrilik • Bak›n›z: buhl.
cin • 89, 128, 407, 408, 625, 727,

734, 824, 1027.
~ ve befler • 294.
~ ve ins • 174, 203, 224, 287,
288, 326, 396, 417, 601, 619,
630, 819, 906, 941, 946, 948,
950, 951, 1016, 1023.

~ münacat› • 302.
~ ubudiyetleri • 288.
~ ve melek • 372.
~ ve fleytanlar›n netice-i ef-

kârlar› • 666.
~e ders • 217.
~in bütün güzel sözleri • 666.
~in isyan› • 295.
~in kuvalar› • 291.
~in küfran› • 296.
~in muhakemesi • 1016.
~in mürflidi • 302.
~in tu¤yan› • 295.
~in ubudiyeti • 819.
~nin temerrütleri • 295.
Kur’ân’›n ~e zecri • 295.
nazarlar› • 170.

~ ve insan.
~›n güzel sözleri • 222.

~ler insana musahhar olabilir •
407.
~lerin ecnas-› muhtelifeleri •
826.
~lerin teshiri • 407, 408.
~lerle muhabere • 408.
~lerle temas • 407.

cinan • 1191, 1194, 1195.
cinayet • 114, 279, 696, 783, 855,

1158, 1160. Bak›n›z: iraka-i
dem.
~in kardeflli¤e kalbi • 248.
~lerin cezalar› • 744.
küfür ~-i mutlakad›r • 140.
küfür nihayetsiz bir ~tir • 106.
münkirlerin ~i • 135.
nihayetsiz ~ • 207, 511.

cinayet-i amme • 743.
cinayet-i sariye • 274.
cinnî.

~ler ve nev-i befler • 658.
~lerle görüflmek • 836.

cins.
bir ~in bütün enva› • 485.

cins-i lâtif • 813.
cirim • 1095, 1096.

~lerin derece-i itaat ve musah-
hariyetleri • 981.

cisim • 809.
~ tazelenmesi • 1132.
~ ve ruh • 930.

cismanî • 809.
~ aletlerin vezaifi • 809.
~ mu’cizat-› f›trat • 288.
~lerin akisleri ve misalleri • 992.

cismaniyat.
~a âyine olan fleyler • 317.

cismaniyet • 579, 808, 809.
~in ebediyetle ve Cennetle alâ-
kas› • 808.
~ten mücerret • 626.

cism-i hayvanî • 339, 810, 814.
~nin halk edilmesi • 445.

cism-i insanî • 810.
cism-i Muhammedî • 922.
cism-i mübarek • 929.
cism-i nuranî • 922.

niam-› Cennetin numuneleri cism-i nuranîcc
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cism-i zîhayat • 809, 810, 894.
co¤rafya • 1070.
co¤rafyac› • 1099, 1100.

~ bir edip • 632.
cömert.

s›n›rs›z ~lik • 1085.
cûd • 114, 115, 128, 205, 841.

~ ve hikmet • 128.
Cudi-i ‹slâmiyet • 1204.
cûd-u mutlak • 1085.
Cuma • 549, 1157.

~’da dua etmek • 1174.
~’da hutbe-i Arabiye • 1192.

cumhur • 1147.
cumhur-u nâs • 1149.
cumhur-u ulema • 1225.
cühûd • 294.
cümle-i tevhidiye.

~ ve esmaiye ve uhreviye • 739.
cümudiye • 1203.
cümud-u mutlak • 1081.
cünd-ü Sübhanî • 1187.
cünud • 296.
cünudullah • 297.
cürüm.

~den zecir • 615.
cüz’î ihtiyarî • 755.
cüz’î irade • 760.
cüz’î.

~ bir hayat • 497.
~ ihtiyar • 272, 1030.
~ iktidar • 211.
~ ilim • 211.
~ irade • 211.
~ maksat.

~› küllîlefltirmek • 692.
~ telezzüz • 513.

cüz’iyat • 1093.
cüz’iyet • 537, 579, 925, 926.

~ içinde bir küllî • 525.
cüz’î-yi hakikî • 315.
cüz’î-yi müflahhas • 315.
cüzdan • 97.

~ sahibi • 97.
küçük ~lar • 91.
zabitin ~› • 97.

cüz-i ihtiyar • 363, 420, 758.
~a itimat etmemek • 341.

cüz-i ihtiyarî • 338, 339, 341, 439,
512, 571, 572, 751, 752, 754,
755, 756, 757, 761, 893, 994.
~ ile kaderin tevfiki • 756.
~ ve iman • 339.
~den vazgeçmek • 341.
~nin meydan-› cevelân› • 339.
~nin üssülesas› • 759.
hayvanat›n ~leri • 568.
meleklerin ~leri • 568.

cüz-i ihtiyariye • 439, 760.
cüz-i lâyetecezza • 338, 340.
cüz-ü fert • 1186.

ÇÇ
çad›r • 632.

~›n kaz›klar› • 632.
bedevî ~lar› • 632.

ça¤r›fl›m • Bak›n›z: tedai-yi efkâr.
çal›flmak.

~ ve yemek • 661.
çam • 353, 447.

~ a¤ac› • 284.
Çam Da¤› • 361.
çanta • 36.

çare-i necat • 341.
çarh-› saadet • 1159.
çarp›flmak • 219, 659.
çarfl›-y› âlem • 1093.

~ sergileri • 125.
çarfl›-y› ticaret.

manevî ~ • 593.
çay • 1093, 1099.
çekim kanunu • Bak›n›z: cazibe

kanunu.
çekirdek • 16, 91, 101, 103, 109,

112, 127, 131, 133, 138, 141,
142, 183, 186, 192, 257, 267,
284, 285, 444, 513, 514, 585,
680, 690, 762, 763, 764, 840,
843, 892, 896, 944, 969, 998,
999, 1000, 1085, 1091, 1108.
~ ve kuvve-i haf›za • 174.
~in aç›larak neflvünema bulma-
s› • 822.
~in gayesi • 145.
~in hareketi • 121.
~in lisan› • 1141.
~in manevî cihazat› • 513.
~lerin esnaf› • 907.
~teki zerreler • 904.
âlemin bir ~i • 468.
incir ~i • 468.
kavun ~i • 445.
misallerin ~ten verilme sebebi •
146.

çekirdek-i aslî • 183, 945.
çekirge.

~ afetinin istilâs› • 411.
~ gibi afat • 553.

çengelcik.
nebatata verilen ~ • 573.

çeflme • 392, 1093.
~ ve göl • 290.

çeflme-i rahmet • 426.
çeflm-i dil • 982.
ç›kr›k • 1097.
ç›nar.

~ a¤ac› • 993, 995.
~n›n tesbihi • 269.

~ a¤ac›.
~n›n manevî nuru • 994.

çiçek • 89, 109, 130, 131, 146,
154, 186, 267, 394, 445, 447,
470, 472, 483, 539, 540, 640,
690, 696, 832, 835, 839, 855,
856, 858, 894, 895, 1022, 1023,
1027, 1071, 1074, 1085, 1086,
1090, 1091, 1094, 1112, 1113.
~ çok cihetlerle bâkî kal›r • 129.
~in halk edilmesi • 688.
~in kanun-u teflekkülât› • 839.
~in kanun-u teflekkülü • 839.
~in program› • 112.
~in sun’u • 858.
~in timsal-i sureti • 839.
~in vazifesi • 129.
~lerin aksam› • 454.
~lerin dostlar› • 365.
~teki esma • 1028.
gûnagûn ~ler • 202.
misallerin ~ten verilme sebebi •
146.

çift • 603.
~ olmak • Bak›n›z: izdivaç.
~ sürmek • 508.

çiftçilik • 566.
çiftçimisal

~ melâikelerin reisi • 834.

çiftlik • 40, 47.
çi¤nemek • 990.
çilehane-i uzlet • 243.
Çin • 794, 958.
Çin Seddi • Bak›n›z: Sedd-i Çinî.
çîn-i cebîn • 1172, 1173.
çirkin.

~ mahlûklar ve hâdiseler • 367.
geçici ~lik • 162.

çirkinlik • 437.
çobanl›k • 566.
çocuk • 44, 504, 524. Bak›n›z: ve-

let.
~lar ve Cennet fikri • 160, 161.
~lar› sevip okflamak • 1057.
~lar›n kuvve-i maneviyeleri •
161.
~un a¤lamas› • 523.
Cennet ~lar› • 1057.
insan ~a benzer • 523.
vefat eden ~lar • 1057.

çocukluk • 809.
çöl • 632.
çuha • 445, 467.

DD
dad› • Bak›n›z: dâye.
dafia • 966.

~n›n nakli • 264.
da¤ • 33, 319, 388, 393, 394, 395,

409, 410, 411, 449, 451, 460,
603, 604, 631, 632, 633, 700,
821, 1071, 1093, 1094, 1098,
1099. Bak›n›z: cibal, cebel.
~ misillü mezar • 649.
~›n parçalanmas› • 395.
~›n tecelli ile parçalanmas› •
393.
~lar ›rmaklar›n menbalar› ola-
maz • 395.
~lar zemininize kaz›k yap›lm›fl •
631.
~lar›n asl› • 396.
~lar›n daire-i ufku • 685.
~lar›n elsine-i mahsusalar› •
410.
~lar›n Hazret-i Davud’a iktidala-
r› • 409.
~lar›n hurucu • 633.
~lar›n menafizi • 633.
~lar›n silsileleri • 632.
~lar›n tesbihat› • 410, 412.
~lar›n uçmas› • 865.
~lar›n zuhuru • 633.
diflin ~ kadar olmas› • 135.
ma¤aral› ~ • 409.

da¤da¤a.
~l› dünya hayat› • 43.

da¤da¤a-i hayat-› cismaniye.
müz’iç ~ • 331.

da¤da¤a-i kalbî • 161.
da¤da¤a-i tagayyür • 868.
da¤›lma.

çabuk ~lar • 145.
sür’atli ~lar • 94.

dâhî • 592, 884, 888, 1238.
~ hükemalar • 657, 1231.
büle¤alar›n en büyük ~leri •
697.

dâhiye-i hilkat • 362, 983.
daimâne

~ saadet • 78.
Daim-i Bâkî • 76.

cism-i zîhayat Daim-i Bakîcçdcçd
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daimî
~ arkadafll›k • 162.
~ bir memleket • 84, 107.
~ hapis ve zindan • 99.
~ manzaralar • 128.
~ menziller • 143.
~ meskenler • 141.
~ refakat • 162.
~ saadetgâh • 141.
~ saraylar • 93.
~ suretler • 146.
~ yer • 97.

daimüttecelli.
~ bir Cemal Sahibi • 487.

daire-i adliye • 292.
daire-i ahiret.

~in maarif-i gam›zas› • 639.
daire-i askeriye • 292.
daire-i azam • 920.
daire-i azamiye • 921.
daire-i azîme • 859, 1032.
daire-i cehil • 1177.
daire-i ehadiyet • 938.
daire-i esbap • 565.
daire-i esma.

~ ve s›fât • 932.
daire-i fünun • 1177.
daire-i hakikat-i irflat • 372.
daire-i haflir • 999.
daire-i haflmet • 124.
daire-i hikmet • 636.

~ ve adl • 1047.
daire-i hususiye • 935.
daire-i hükûmet • 292.
daire-i iktidar • 973.

~ k›sad›r • 340.
daire-i ilim • 986.

~ ve tahmin • 558.
daire-i imkân • 230, 707.
daire-i imkânî • 692.
daire-i ismet • 492.
daire-i kudret • 271.
daire-i külliye • 322.
daire-i melekût • 230, 707.
daire-i memleket • 141.
daire-i meflihat • 292.
daire-i meflrua • 236.
daire-i muhit • 859.
daire-i mülk • 874.
daire-i mülkiye • 292.
daire-i mümkinat • 579, 757, 874,

893.
~›n hikmeti • 639.
~›n katedilmesi • 931.

daire-i nazmiye • 598.
daire-i nezaret • 525.
daire-i nuranî • 1172.
daire-i nübüvvet • 797.
daire-i rububiyet • 368, 419, 921.

~in kemalât ve fluunat› • 419.
~in tayyareleri • 420.

daire-i saltanat • 974.
daire-i s›fât • 533.
daire-i tasarruf • 880, 916, 986.
daire-i tasarrufat • 516.
daire-i tedbir.

~ ve irade • 735.
daire-i teklif • 605.

~ ve tecrübe ve imtihan • 605.
daire-i ubudiyet • 368, 420, 755.

~in vezaif ve ahvali • 419.
daire-i ufk-u cibalî • 685.
daire-i ufuk • 685.
daire-i vahidiyet • 1028.

daire-i velâyet • 797.
~teki süleha • 797.

daire-i vücup • 230, 707, 931.
~un ulûm-u hakikiyesi • 639.

daire-i vücut • 749.
dakika • 931.
dal • 109, 454, 690, 1091, 1202.
dalâl • 1144, 1145, 1146.
dalâlet • 34, 37, 100, 101, 102,

234, 237, 251, 260, 264, 267,
273, 282, 283, 308, 309, 330,
334, 416, 439, 470, 492, 499,
573, 657, 717, 734, 755, 876,
878, 881, 887, 952, 960, 963,
1029, 1031, 1034, 1036, 1078,
1079, 1087, 1136, 1164, 1188,
1199, 1205, 1207, 1208, 1212,
1217, 1226, 1242, 1263.
~ fikrîdir • 1183.
~ istib’attan ileri gelir • 111.
~ ve küfür zulümat› • 458.
~ vehmidir • 1167.
~in kalesi olan tabiat • 252.
~in menba› • 652.
~in mesle¤i • 111.
~in tahribat› • 778.
~te gidenler için kabir • 232.
bu zamanda ~ • 1222.
eski zamanda ~ • 1222.
nazar-› ~.

~in gördü¤ü hayat • 184.
tabiat ~i • 533.

dalâletâlûd • 499, 665.
~ felsefe • 888.
~ mütemerrit insanc›k • 493.

dalâlet-i fikrî • 1164.
dalâletpifle • 884.
dalg›ç • 713.
dalkavukluk • 1234.
dâllîn • 203, 626, 1205, 1207,

1212.
damar • 17, 112, 393, 901, 965,

966, 1118, 1176. Bak›n›z: asap.
insanda ~lar›n vazifesi • 966.

dâmen-i izzet • 995, 1279.
dâmenkefl-i tesir-i hakikî • 1137.
damga.

~lar maliksiz olamaz • 84.
damga-i vahdet • 528.
damlalar • Bak›n›z: katarat.
dânâ-i bîmüdanî • 1197.
dara¤ac› • 53, 55, 56, 232, 234,

238, 239, 549, 1174.
~ndan kurtaran t›ls›m • 238.
kabir ~ • 234.

darb›mesel • 725, 749.
dâreyn • 1162.
dâr-› ahiret • 107, 118, 174, 180,

196, 550, 903, 1016, 1053.
~ ve iman›n befl rüknü • 175.

dâr-› ahiret.
~in aç›lmas›n›n sebebi • 379.

dâr-› bâkî • 150.
dâr-› beka • 179, 1014, 1053,

1056, 1057, 1058.
dâr-› cinan • 591.
dâr-› dünya • 207, 810, 854.
dâr-› ebedî • 148.
dâr-› ebediyet • 812.
dâr-› elem • 810.
dâr-› fânî • 34, 150.
dâr-› imtihan • 73, 123, 422, 441.

~ lâmbas›n›n söndürülmesi za-
man› • 76.

~›n aç›lmas›n›n sebebi • 379.
dâr-› lezzet • 810.
dâr-› mücazat • 110, 111.

~ ve mükâfat • 173.
~ ve zindan • 85.

dâr-› mükâfat • 111.
~ ve ihsan • 85.

dâr-› saadet • 110, 114, 166, 168,
169, 174, 177, 196, 810, 812,
814, 1034, 1056.
~ ve kâinat • 809.
~in aç›lmas› • 123.
~te gençlik • 1056.
~te ihsan • 815.

dâr-› tecrübe • 548.
dâr-› teklif • 280.
dâr-› uhra • 1181.
dâr-› ziyafet • 86, 115.
dârülfünun • 1191.
dârülhikmet • 1129.

dünya ~tir • 187.
dârülkudret.

ahiret ~tir • 187.
Dârüsselâm • 126, 207.
dava-i Ahmediye • 647.
dava-i halk • 1139.
dava-i hilâfet-i kübra • 414.
dava-i mücerret • 988, 989.
dava-i nübüvvet • 955, 957, 958,

959.
~in ispat› • 957.

dava-i risalet • 416.
dava-i flirk • 989.
davet • 735.
davet-i Rahmaniye • 337.
davetname • 1094.
Davudvari • 411.
dayan›flma • Bak›n›z: tesanüt.
dâye • 878.
deccal • 551, 552.

~ hakk›nda hadis-i flerif • 551.
deccalmisal • 1163.
def’î.

vücud-u eflya ~ olur • 318.
define.

~nin cevahiri • 713.
define-i ilim.

~in miftah› • 418.
defter-i a’mal • 174, 1108.

umumun ~leri • 170.
defter-i amel • 79.
defter-i ekber • 91.
defter-i hasenat • 247.
defter-i iltifatat-› Rahmaniye • 221,

590.
defter-i kebir • 91, 764.
defter-i kudret-i ‹lâhiye • 1104.
de¤iflen.

~ perdeler, manzaralar • 93.
deha • 1162, 1163.

~n›n nazar›nda nimetler • 1163.
Yunan›n iki ~s› • 1161.

deha-i a’ver • 1163.
deha-i fennî • 1157, 1205.
dehriyyun • 878, 882.
dehflet • 1208.
dekaik-› hikmet • 319.
dekaik-› nimet.

~ ve hikmet • 26.
dekaik-› sanat • 127, 420, 1090.
dekaik-› flefkat • 20.
delâil-i haflriye • 150.
delâil-i nübüvvet • 106, 722, 939.

~ ve hakikat-i haflriye • 163.

daimî arkadafll›k delâil-i nübüvvet ve hakikat-i haflriyedd
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delâil-i nübüvvet-i Ahmediye • 381.
delâil-i vahdaniyet • 392, 644, 754.
delikanl› • 162.

~lar›n hissiyatlar› • 161.
delil-i adalet • 850.
delil-i iman • 1192.
dellâl • 104, 446, 924, 936.

mehasin-i Rububiyetin ~lar› •
115.

dellâl-› saltanat • 168, 459, 489.
dellâll›k • 204, 294, 925, 940.
dellâlmisal.

~ a¤açlar • 355.
demdeme-i nebat.

~ ve hava • 358.
demdeme-i tesbih • 1211.
demir • 445, 467, 1141.

~ gülle • 1141.
~ harfler • 475.
~i tel gibi inceltmek • 404.
~in ifllenmesi • 404.
~in parçalanmas› • 1141.
~in yumuflat›lmas› • 404.
Bak›n›z: telyin-i hadid.
suyun ~i parçalamas› • 861.

demirci.
~ler çarfl›s› • 496.

denî.
~ muannit • 217.

deniyet-i hâz›ra • 1157.
deniz • 33, 683, 700, 1099, 1210,

1211.
~ ve içindekiler • 452.
~ yüzü • 559, 1172.
~in genifl yüzü • 152.
~in istilâs› • 633.
~in istilâs›ndan topra¤›n kurta-
r›lmas› • 1098.
~in kabarc›klar› • 539, 540.
~lerin yanmas› • 865.
~lerin yüzlerinin âyine olmas› •
540.
f›rt›nal› bir ~ • 534.

denizalt› • Bak›n›z: tahtelbahir.
Denizli.

~ hapsi • 248, 732, 748.
~ndeki zatlar • 243.
~ mahpuslar› • 249.

deprem • Bak›n›z: zelzele.
derç • 267.
derd-i maiflet • 43, 44, 108, 276,

517, 798.
~in meflgalesi • 428.
~in zarurî iflleri • 429.

dere • 393.
derecat • 509.
derece-i belâgat • 697.
derece-i cemal • 1024.
derece-i hakkalyakîn • 537.
derece-i hararet • 1178.
derece-i i’caz • 592.
derece-i ink›yat.

~ ve itaat • 604.
derece-i kemal • 980, 1024, 1088,

1186.
derece-i nimet • 1178.
derece-i sadakat • 580.
derece-i sanat.

~ ve maharet • 980.
derece-i velâyet • 1165.
derekât • 509.
dereke • 97, 511.

hayvanl›ktan çok afla¤› bir ~ •
52.

Dergâh-› ‹lâhî • 71, 104, 356.
dergâh-› ‹lâhi.

~ye elçisi • 104.
dergâh-› ‹lâhiye • 507, 835, 1229.
dergâh-› Kadiü’l-Hacat • 788.
dergâh-› rahmet • 79, 1062.
dergâh-› rububiyet • 210.
dergâh-› Samedâniye • 75.
dergâh-› ulûhiyet • 834.
derk-i kusur • 438.
derman.

~ ve dert • 1170.
~›n hadden geçmesi • 1169.
her derdin ~› mümkündür • 403.

ders • 1215.
~in tabakat› • 666.

dershane • 252.
hapishanenin ~ olmas› • 243,
250.

Dershane-i Nuriye • 252.
ders-i ibret • 275.
ders-i iman • 730.
ders-i imanî • 1129.
ders-i Kur’ân • 733.
ders-i Kur’ânî • 630, 1129.
ders-i marifet • 780.
ders-i tevhit • 730.
dert.

~ ve derman • 1170.
~in derman› • 1169.
her ~e deva • 644.
her ~in derman› mümkündür •
403.
maddî ~lerin ilâc› • 403.
manevî ~lerin derman› • 403.

derun • 935.
~daki manzum murassalar •
198.

desatir-i hareket • 267.
desatir-i hikmet • 1065.
desatir-i hikmet-i Sübhaniye • 393.
desatir-i içtimaiye • 1183.
desatir-i ilm-i ‹lâhî • 892.
desatir-i mahsusa • 852.
desatir-i umumiye • 1065.
Descartes • 1241.
desise • 55, 627, 1214, 1268.

fleytanî ~ler • 308.
fleytan›n ~leri • 1269.

desise-i nefsiye • 756.
desise-i fleytaniye • 805.
dessas • 54, 55.

~ hodgâm • 218.
~ z›nd›klar • 627.
siyasî bir ~ • 1213.

destan • 1131.
destgâh • 846.

âsâr›n ~› • 676.
destgâh-› dünya • 467.
destgâh-› imtihan • 207.
dest-i gaybî • 451, 455, 457.
dest-i hikmet • 362, 983.
dest-i ihtiyar • 989.
dest-i kerem • 1091.
Dest-i Kudret • 133, 151, 392, 464,

764, 823, 858, 866, 1202, 1205.
~in perdesi • 501.

dest-i mu’cize • 401.
dest-i sanat • 198, 935.
dest-i teflvik • 401.
deva • Bak›n›z: edviye.

~y› ayn-› dâ görmek • 350.
devâ-i illet • 435.
devair-i külliye • 324.

devair-i masnuat • 985.
devair-i rububiyet • 919.
devair-i ubudiyet • 325.
devam-› beka • 129.
deve • 17, 498, 681.

~kuflu • 275.
deveran-› dem • 391, 472.
deveran-› dünya • 846.
devir ve teselsül • 1116.
devlet • 42.
devr-i âlem • 1202.
D›hye • 316.
d›yk-› maiflet • 108.
Dicle • 395, 396.
dikenli.

~ çiçekler • 521, 522.
~ nebatat • 572.
~ otlar ve a¤açlar • 366.

dikkat-i muvazenet • 671.
dil • 50, 52.

~deki kuvve-i zaika • 50, 808,
1054.
~in tat alma hissi • Bak›n›z: za-
ika-i lisaniye.
~lerdeki farklar • 987.

dilencilik • 57.
dima¤ • 764, 882, 904, 964, 1162,

1191.
~ ile fikir • 1192.
~da vesveseler • 1191.
~daki meratip • 1148.

din • 66, 235, 308, 660, 739, 1189,
1236, 1248.
~ aleyhindeki eski hükûmetler •
1233.
~ aleyhindeki felsefe • 976.
~ aleyhindeki komiteler • 1252.
~ ba¤› • Bak›n›z: rab›ta-i dinî.
~ bir imtihand›r • 422, 546.
~ düflmanlar› • 1216, 1229,
1231, 1233, 1236, 1237, 1244,
1245, 1246, 1247, 1248, 1249.
~ hizmeti • 1235.
~ kardeflli¤i • Bak›n›z: uhuvvet-i
diniye.
~ muhabbeti • 303.
~ nam›na • 303.
~ sahipleri • Bak›n›z:ehl-i edyan.
~ tedrisat› • 252.
~ ve hayat • 1166, 1167.
~de hareç yoktur • 438.
~deki kolayl›k • Bak›n›z: dindeki
yüsr.
~deki yüsr • 438.
~e ait olan • Bak›n›z: diyanet.
~e hizmet • 1220, 1233, 1246.
~e hizmet etmekle gururlanmak
• 769.
~e uygun olmayan lezzet •
Bak›n›z: lezzet-i gayrimeflrua.
~imize temessük derecesi •
1167.
~in k›ymeti • 1260.
~in fle’ni • 219.
~in teferruat›nda yap›lan lâkayt-
l›k • 1216.
~in zaruriyat› • 779. Bak›n›z: za-
ruriyat-› dinî.
~siz insan • 1260.
baflka ~ • 1167.
insanda ~in mahiyet ve k›ymet-
leri • 60.

delâil-i nübüvvet-i Ahmediye insanda dinin mahiyet ve k›ymetleridd
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‹slâmdan önceki hak ~ler •
Bak›n›z: edyan-› sab›ka-i sema-
viye.
kabil-i nesih olmayan ~ • 279.
mensuh ve tahrif edilmifl ~ •
279.
nefsini ~e hizmetkâr yapmak •
1249.

dindar • 303. Bak›n›z: mütedeyyin.
Din-i Hak • 252.

~k›n ehemmiyetini anlatan tem-
sil • 60.

din-i ‹slâm • 1196.
~daki mehasin-i ahlâk • 940.

Din-i Mübin.
~in esas› • 383.

dinî.
~ cihad-› ekber • 1249.
~ faaliyet • 1233.
~ halâskâr • 1231.
~ konferans • 1215.
~ minarat • 1189.
~ zaruretler • Bak›n›z: zaruriyat-
› dinî.
rab›ta-i ~ ve s›n›fî ve vatanî •
219.

dinleyen.
~ ve söyleyen • 569.

dinsiz • 248, 362, 983, 1243.
~ felsefe • 217.
~ feylesoflar • 887, 1217.
~ insan • 60.
~ mülhit • 910.
~ flakirt • 217.
~ ve Müslüman›n muvazenesi •
235.
ecnebi ~ • 235.
gizli ~ler • 1248.
sekeratta olan ~ • 1167.

dinsizlik • 805, 1191, 1217, 1222,
1233, 1252, 1254.
~e karfl› umumî cihad • 1253.
muvakkaten ~ • 300.

direk • 603, 632.
dirilifl.

ikinci ~ • Bak›n›z: nefl’e-i uhra.
dirilmek • 846.
diriltilme.

çürümüfl kemiklerin ~si • 189.
diriltmek • 646.

küre-i arz-› ~ • 124.
diritnot • 152.
difl.

~in da¤ kadar olmas› • 135.
divan • 1129.

imanî bir ~ • 1126.
mecazî âfl›klar›n ~lar› • 346.
naz›ml› ~ • 1129.

divane • 33, 39.
~nin hezeyan› • 626.
asi ~ • 284.

divan-› efl’ar • 346.
divan-› nübüvvet.

~in fatihas› • 414.
Diyadin • 396.
diyanet • 877, 878, 881.

~ silsilesi • 878. Bak›n›z: silsile-i
diyanet, silsile-i diyanet.

diyar-› aher • 93, 139. Bak›n›z: ahi-
ret.
~e gitmeye flevk • 330.

diyar-› saadet • 99.
dizgin • 689.
do¤ru • 1156.

her ~yu söz etmek • 1156.
do¤ruluk • 785, 786, 796. Bak›n›z:

s›dk.
yalanc›l›¤›n ~¤a tercih edilmesi
• 786.

dolap • 1097.
dost • 1040, 1042.

~lar›n topland›¤› yer • Bak›n›z:
mecma-› ahbap.
Cennette ~lar • 812.
Hakîm’in sad›k ~lar› • 167.
Kâinat›n Sahibinin ~lar› • 172.
Rabbin hakikî ~lar› • 173.

dört mezhep hakt›r • 438.
dua • 37, 57, 72, 302, 502, 503,

504, 505, 506, 507, 508, 510,
517, 523, 536, 579, 735, 740,
745, 750, 753, 761, 1050, 1120,
1121, 1125, 1229, 1236.
~ ile ubudiyet • 503.
~ kap›lar› • 327.
~ vakti • 506.

~nin bitmesi • 506.
~lar›n makbuliyeti • 1069.
~lisan› • 525.
~n›n ehemmiyetini anlatan tem-
sil • 53.
~n›n gayesi • 508.
~n›n kabul olmas› • 505.
~n›n fle’ni • 383.
baz› ~lar›n evkat-› mahsusalar›
• 506.
Cenab-› Hakk›n ferman›nda ~ •
505.
Cuma’da ~ etmek • 1174.
fiilî ~ • 507.
hâlen ~ • 523.
hâlî ~ • 507.
her ~ya cevap var m›d›r? • 505.
ilim ve ~ • 504.
insan›n beka ~s› • 178.
kabule karin ~ • 120.
kâinat›n ~lar› • 508.
kâinat›n harekât› ~d›r • 121.
kalbî ~ • 507.
kàlen ~ • 523.
kàlî ~ • 507.
kalp ile ~ • 508.
lisan ile ~ • 508.
nebatat›n ~lar› • 507, 572.
nev-i insan›n ~s› • 178.
Rab mahlûkunun ~s›n› iflitir •
119.
Resul-i Ekremin ~s› • 120, 121.
Resul-i Ekremin ~s› • 119, 120.

~n›n maksad› • 120.
tavren ~ • 523.
ubudiyet-i Ahmediyenin ruhu
~d›r • 121.
ya¤mur ~s› • 506.
zîhayat›n ~s› • 507.

dua-i fiilî • 501, 507, 508.
dua-i ma¤firet • 1131.
duhan • 641.
dûnhimmetlik • 1180.
durub-u emsal • 116, 547, 592,

644.
dut • 1086.
duygu • 210, 1100.

muhit ~lar • 964.
zahirî ve bât›nî ~lar • 1073.

duyu • Bak›n›z: havâs.
~ organ› • Bak›n›z: hasse.

dükkân-› Rabbanî • 255.

dülger • 1088.
dülgerlik • 902, 1009, 1088.
dümencilik • 128.
dün • 431.
dünya • 48, 55, 56, 60, 66, 67, 69,

72, 73, 80, 82, 107, 134, 236,
275, 276, 333, 342, 347, 529,
554, 620, 634, 709, 710, 711,
813, 815, 846, 863, 864, 868,
953, 1023, 1033, 1034, 1037,
1040, 1046, 1048, 1049, 1059,
1205, 1259. Bak›n›z: küre-i arz.
~ ahiret mezraas›d›r • 147.
~ ahirete nispeten zindand›r •
98.
~ âyineler mecmuas›d›r • 331.
~ azab›.

~ndan kurtaracak hakikat •
247.
~ bir kitab-› Samedanîdir • 331.
~ bir meydan-› imtihan-› insü-
cand›r • 34.
~ bir mezraad›r • 140, 331.
~ bir misafirhanedir • 332, 421.
~ bir saat hükmündedir • 709.
~ bir talimgâh-› befler ve hay-
vand›r • 34.
~ bir zikirhane-i Rahman’d›r •
34.
~ da¤da¤alar› • 47.
~ dâr-› tekliftir • 280.
~ dârülhikmettir • 187, 413.
~ fenâya gider • 710.
~ geçicidir • 709.
~ hangi rükün üzerinde bina
edilmifltir? • 710.
~ hayat› • 250. Bak›n›z: hayat-›
dünyeviye.

~na müfltak olmak • 770.
~n›n fânîli¤i • 1221.

~ hikmetli bir misafirhanedir •
126.
~ mescidi • 870.
~ meflguliyetleri • Bak›n›z: me-
flagil-i dünyeviye.
~ meydan-› tecrübedir • 280.
~ misafirhanedir • 149.
~ muhabbeti • 803.
~ muvakkat bir seyrangâht›r •
332.
~ saadeti • 38.
~ seyyar bir ticaretgâht›r • 332.
~ flecere-i hayretnümad›r • 130.
~ tecrübe meydan›d›r • 551.
~ ve ahiret • 78, 147, 149, 196,
331, 549, 640, 689, 803.
~ ve Cennet • 811.
~ ve sinek kanad› • 554.
~ ve y›ld›zlar • 562.
~ ve zaman • 709.
~ yükü • 1030, 1035.
~ zulümatta yuvarlan›r • 338.
~da Cennet lezzeti • 1263.
~da hikmet, adalet, inayet ve
merhamet • 144.
~da hikmet, inayet, rahmet ve
adalet • 147.
~da hüsün ve cemal • 813.
~da icad-› eflya • 187.
~da mahiyet-i insan • 1260.
~da meydana gelen olaylar •
Bak›n›z: hâdisat-› kevniye.
~da saadet • 333.

‹slâmdan önceki hak dinler dünyada saadetdd
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~da ve ahirette ebedî sürur •
236.
~daki acayip ef’al • 687.
~daki âsâr-› Rabbaniye • 603.
~daki ef’al-i ‹lâhiye • 603.
~daki hilkat • 853.
~daki ruh-u insanî • 1260.
~dan bekaya giden yol • 346.
~dan müfarakat.

~› hafiflefltiren hakikatler •
332.
~lar birer misafirdir • 266.
~n›n ~ cihetiyle ademi • 770.
~n›n aç›l›p kapanmas› • 641.
~n›n ahirete bakan ve bakma-
yan yüzleri • 529.
~n›n bir y›ll›k hareketi • Bak›n›z:
hareket-i seneviye.
~n›n Cemîl-i Bâkîye bakan yüzü
• 332.
~n›n Cenab-› Hakk›n yan›nda
k›ymeti • 554.
~n›n cümudeti • 710.
~n›n dirilmesi • 864.
~n›n dirilmesinin imkân› • 862.
~n›n ebediyet-i mevhumesi •
711.
~n›n eceli • 549, 550.
~n›n ecel-i f›trîsi • 863.
~n›n ehvali • 1030.
~n›n fenâs› • 550, 1031.
~n›n hurufat ve nukufllar› • 712.
~n›n ihya edilmesi • 862.
~n›n iptidas› • 706.
~n›n kapanmas› • 691.
~n›n kendi kendine bu sureti al-
mas› muhaldir • 126.
~n›n k›yamet iptidas›ndaki hara-
biyeti • 73.
~n›n k›ymettar mehasini • 1019.
~n›n lezzeti, zevki • 235.
~n›n mahiyeti • 331, 1260,
1266.
~n›n manas› • 331.
~n›n mehasin ve kemalât› •
1060.
~n›n mevti • 862, 865.
~n›n mevti ve ihyas› • 1140.
~n›n muhabbeti • 585, 1019.
~n›n nur ve saadete gark etme-
si • 1255.
~n›n ölmesi • 865, 869.
~n›n saadeti • 782.
~n›n saadetkârâne saltanat› •
677.
~n›n sanatkâr› • 642.
~n›n sekerata bafllamas› • 865.
~n›n sekerat› • 78, 865.
~n›n sevilecek yüzleri • 803.
~n›n tahkir edilmesi • 1017.
~n›n tel’in edilmesi • 1017.
~n›n vefat› • 76.
~n›n yaflamas› • 549.
~n›n yüzleri • 554, 1018.
~n›n zarurî iflleri • 1018.
~n›n zerrat› • 906.
~ya ait gaye • 128.
~ya ait meseleler • Bak›n›z: afa-
kî.
~ya aflk manas›zd›r • 331.
~ya hasr-› nazar • 275.
~ya lüzumlu olan fleyler •
Bak›n›z: levaz›mat-› arziye.
~ya muhabbet • 1052, 1059.

~ya müptelâ • 942.
~y› b›rakmak • 804.
~y› çirkin görmek • 1019.
~y› hercümerç eden taifeler •
553.
~y› sevmek • 1043, 1059.
~y› tahkir edenler • 1018, 1019.
~y› terk etmek • 403.
~y› unutmayan • 541.
~y› ve mahlûkat› sevmek •
1043.
Allah ~da dahi ceza verir • 110.
Cenab-› Hakk›n ~daki acayip
ef’ali • 190.
da¤da¤al› ~ hayat› • 43.
dâr-› ~ • 207.
ehl-i hakikatin ~ya nefreti •
1018.
fânî ~ • 114, 338, 421, 426.
geçici ~ • 114.
insan ~da ekiyor • 145.
karanl›k ~ • 79.
k›yamet ~n›n ecelidir • 549.
mevt-i ~ • 188.
muvakkat ~ • 112.
Resul-i Ekremin risaleti ve ~n›n
kap›s› • 123.
saltanat-› ~ • 149.

Dünya Savafl› • Bak›n›z: Harb-i
Umumî.

dünyaperest • 520, 574, 626.
~ nefis • 428.
~lerin dünyas› • 554.

dünyaperestlik • 346, 421.
~in terki • 358.

dünyaperver • 1163.
dünyevî.

~ idam • 594.
~ lezzetler • Bak›n›z: lezaiz-i
dünyeviye.
~ lezzetteki elemler • 244.
~ maksatlar • 506.
~ nezairler • 689.
~ nimet • 67.

dürr • 1135.
dürrimisal • 1173.
düstur • 97.
düstur-u belâgat • 911.
düstur-u cidal • 219, 659, 660,

883, 1158.
~in fle’ni • 219.

düstur-u faaliyet • 726.
düstur-u hayat • 218.
düstur-u hikmet • 884.
düstur-u ‹lâhî • 663.
düstur-u küllî • 388, 390, 648.

~nin ucu • 388.
düstur-u külliye-i meflhude • 388.
düstur-u mütearife • 273.
düstur-u nübüvvet • 881.
düstur-u rahmet • 1077.
düstur-u teavün • 219, 481, 660,

883, 1077, 1159.
~ün fle’ni • 219.

düstur-u umumî • 650.
düflman • 32, 250, 952, 1208,

1209.
düflmanl›k • 250.
düflünmek • 989.

EE
eaz›m-› insaniye.

~nin netaic-i efkâr› • 713.
eaz›m-› muhakkikîn • 957.
ebcet.

~ hesab› • 612.
ebed • 40, 207, 641, 660, 706,

708, 758, 849, 866.
~ ayn-› ömürdür • 351.
~ için halk olunan • 426.
~de refakat • 166.
~e karfl› olan ihtiyaç • 849.
insan ~e gidecektir • 149.
insan ~e namzettir • 855.
insan ~ için halk edilmifltir • 149.

ebedî • 117.
~ âlem • 162.
~ arkadafl • 1056.
~ arkadafll›k • 162.
~ azap • 755.
~ bir âlem • 1036.
~ bir ömür • 1035.
~ bir saadet • 1221.
~ bir vücut • 869.
~ güzellik • 162.
~ hayat • 162.

~a mazhar • 337.
~ makam-› saadet • 69.
~ memleket • 141.
~ müteflekkir • 117.
~ saadet • 1217, 1250.

~e namzet • 337.
~ sakinler • 141.
fânî eflyadaki ~ manalar • 146.
idam-› ~ • 172.
mevt-i ~ • 179.

ebediyet • 207, 809, 810, 839.
~i isteyen ruh-u insan • 75.
cismaniyetin ~le alâkas› • 808.

ebediyet-i mevhume • 711.
ebediyetin • 839.
ebedülâbâd • 53, 57, 166, 522,

839, 843, 1209.
ebeveyn • Bak›n›z: valideyn.
ebna-i cins • 453, 568, 1067.
ebrar • 203, 436.
Ebu Bekir-i S›dd›k • 422, 958.
Ebu Bekirler • 280.
Ebu Cehil • 284, 958.
Ebu Cehil-i Lâin • 422.
Ebu Cehiller • 280.
Ebu Hanife • 380.
Ebu’l-Alâ-i Maarrî • 885.
ebvab-› sema • 298.
ecanip.

~ fikir • 334.
ecdat • 1045.
ecel • 55, 67, 248, 259, 466, 549,

952, 1032, 1034, 1259.
~ cellâd› • 239.
~ gizlidir • 233, 239, 243.
~ insan› bekler • 147.
~ meçhuldür • 1174.
~e dost bakmak • 335.
~i mesrurâne karfl›lamak • 330.
~in ipham› • 1174.
dünyan›n ~i • 549.

ecel-i f›trî • 863.
ecel-i insan • 549.
ecel-i flahsî • 550.
echel • 877.
echel-i mutlak • 903.

dünyada ve ahirette sürur echel-i mutlakdede
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ecir • 1153, 1154.
ecirlik • 1153.
ecnas-› mahlûkat • 946.
ecnas-› muhtelife • 287, 652.
ecnas-› nebatat • 1099.
ecnebi • 32, 215, 216, 584.

~ dinsiz • 235.
~ feylesof • 215.
~ parma¤› • 1251.
~ ve Müslüman› anlatan temsil •
583.
~lerin âdetleri • Bak›n›z: âdât-›
ecanip.
~lerin kemalât-› ahlâk›yeleri •
584.
~lerin zulümleri • 1252.

ecram • 979, 1089, 1095.
~› idare eden kudret • 675.
~lar›n dalgalanmas› • 865.
~lar›n harekât› • 710.

ecram-› semaviye • 181.
~ ölü de¤ildir • 181.
~nin gözleri • 361.

ecram-› ulviye • 826, 830, 865,
1206, 1208.

ecsad-› insaniye.
k›yamette ~nin inflas›na misal-
ler • 187.

ecsam-› camide-i seyyare • 820.
ecsam-› hayvaniye • 288.
ecsam-› lâtife-i nuraniye • 830.
ecsam-› nâmiye • 1072.
ecsam-› nuranî • 932.
ecsam-› seyyare • 288, 826.
ecsat.

haflirde ~d›n inflas›n›n misali •
186.

ecza • 450.
eczahane • 254.
eczahane-i hikmet • 403.
eczahane-i kübra • 415.

küre-i arz ~s› • 254.
ecza-i asliye • 138, 189, 618.

~nin Sur-u ‹srafil’in borusuyla
toplanmas› • 189.

ecza-i bedenî • 809.
ecza-i esasiye • 854.
eda-i feraiz • 57.
edeb-i muafleret.

ins ve cinnin ~i • 302.
edebiyat • 1241.

~›m›z›n medar-› iftihar› • 1241.
~taki meydan-› cevelân • 1198.
medeniyetin ~› • 664.

edebiyat-› ecnebiye • 666.
edep • 665.

~li muamele ve vaziyet • 200.
Kur’ân’›n ~bi • 664.

edepsiz • 444.
~lere lây›k hapis • 201.

edepsizlik • 885.
sâni-i zîflan›n düsturlar›na ~ •
201.

edip • 594, 619, 697, 723, 1238,
1241.
Arap ~leri • 1241.
beli¤ bir ~ • 593.
en dâhî ~ler • 592.
mütefennin ~ler • 723.

edvar-› hamse • 1154.
edvar-› ömr-ü âlem • 72.
edviye • 415.
edyan-› sab›ka-i semaviye • 660.
edyan-› semaviye • 289.

~nin icma› • 865.
ef’al.

~in mükemmeliyeti • 488.
kâinattaki ~ • 922.

ef’al-i acibe-i ‹lâhiye • 190, 687.
ef’al-i azîme • 157.
ef’al-i befleriye.

~de harika fertler • 556.
ef’al-i hakîmâne • 922.
ef’al-i ihtiyariye • 567, 989.

~ ve içtimaiye • 968.
ef’al-i ‹lâhiye • 603, 1051.
ef’al-i kerîmâne • 96, 145.
ef’al-i Rabbaniye • 230, 706.
ef’al-i uhreviye • 191, 689.
efaz›l-› benîâdem • 379.
efdal.

mahlûkat›n en ~i • 119.
efendi.

~ ve amele • 789.
efkâr • 630, 845, 848.

~›n keyfiyetleri • 436.
kâinat› ihata etmifl ~lar • 149.

efkâr-› amme-i âlem • 802.
efkâr-› amme-i ‹slâmiye • 802.
Eflâtun • 880, 888, 1205, 1231.
efrad-› mahsusa • 925.
E¤irdir Gölü • 988.
e¤lence • 49, 1212.

~ aletleri • Bak›n›z: alât-› lehvî.
e¤lence-i masumâne • 411.
Ehad • 18, 991.
ehadis.

~i tefsir edenler • 551.
~in müflkülât› • 561.
~teki külliyet • 557.

ehadis-i flerife • 560.
~ ravileri.

~nin baz› kavilleri • 547.
~yi inkâr edenler • 546.
amellerin sevab›na dair ~ • 553.

ehadiyet • 20, 173, 315, 487, 740,
821, 900, 915, 917, 919, 934,
975, 984, 991, 993, 994, 995,
1002, 1006, 1017, 1028, 1067,
1073, 1087, 1089, 1121, 1278,
1279.
~ dairesi • Bak›n›z: daire-i eha-
diyet.
~ sikkesi • 26, 27, 474, 477.
Bak›n›z: sikke-i ehadiyet.
~ ve samediyet-i ‹lâhiye • 21.
~in mührü • Bak›n›z: hatem-i
ehadiyet.
~in tecellisi • Bak›n›z: tecelli-i
ehadiyet.
cilve-i ~ • 262.

ehadiyet-i zat-› ‹lâhiye • 314.
ehadiyet-i zatiye • 474, 991, 992,

1265, 1278.
ehak • 1170.
ehemmiyet-i san’aviye.

arz›n ~si • 290.
ehl-i adalet • 960.
ehl-i ahiret • 1018.
ehl-i ak›l • 96, 387, 828, 829.

~ ve tahkik • 379.
ehl-i arz • 120, 378, 961.
ehl-i aflk • 27, 535.

~ tabakas› • 668.
ehl-i belâgat • 312.
ehl-i Cehennem.

~in cinayeti • 135.
ehl-i Cennet • 814, 816, 932, 1060.

~ ruhlar› • 820.
~e edilen ihsan • 814.
~in insanlar› • 922.
~in reisi • 932.

ehl-i dalâlet • 68, 112, 146, 167,
234, 244, 283, 476, 514, 515,
529, 622, 805, 893, 984, 989,
1003, 1012, 1017, 1029, 1030,
1032, 1033, 1034, 1079, 1278.
~ için Cehennem vard›r • 167.
~ için geçmifl zaman • 237.
~ için gelecek zaman • 237.
~ için kabir • 68, 232.
~ ve ehl-i hidayet • 1279.
~e mücazat • 108.
~in çekti¤i yaralar • 1033.
~in dünyas› • 554.
~in efkâr-› bat›las› • 71.
~in evhamlar› • 732.
~in fikr-i küfrîleri • 310.
~in hayat› • 237.
~in inkâr› • 1039.
~in itikats›zl›¤› • 237.
~in mahbubu • 1033.
~in ölmesi • 1039.
~in s›mah›nda kaynayan rasas •
613.
~in tevehhümleri • 127.
~le ehl-i iman›n mahiyetleri •
1038.
akl›n ~e zulmü • 237.
mezhepsiz ~ • 806.

ehl-i dikkat • 502, 587, 604, 1090.
ehl-i din • 829.
ehl-i diyanet • 805.
ehl-i dünya • 583, 1048.

~n›n mel’abe-i hevesat› • 1018.
ehl-i ebed • 128.
ehl-i edyan • 828, 830, 831.
ehl-i felsefe • 111, 146, 561, 562,

893.
~nin efkâr› • 888.

ehl-i fen • 587, 1225.
~ taraf›ndan itiraza u¤ram›fl
ayetler • 586.

ehl-i fikir • 538, 982.
~ ve nazar • 536.

ehl-i gaflet • 267, 268, 282, 529,
755, 893, 1004, 1005, 1033,
1048, 1050, 1052, 1053, 1259.
~ dünyas› • 350, 1267.
~e göre zelzele • 281.
~in hayat› • 237.

ehl-i hak • 301, 758.
ehl-i hakikat • 215, 239, 240, 251,

294, 308, 644, 707, 1017, 1244.
~ ve erkân-› imaniye • 537.
~ ve kemal • 885.
~e misal • 538.
~e muallim • 302.
~in dünyaya nefreti • 1018.

ehl-i hidayet • 68, 112, 529, 1242,
1259, 1267.
~ için Cennet vard›r • 167.
~ ve ehl-i dalâlet • 1279.
~ ve huzur.
~un dünyas› • 351.

ehl-i hikmet • 561, 562, 829.
~ nazar›yla küre-i arz • 562.

ehl-i huzur • 529, 755, 1267.
ehl-i içtihat • 638.

flu zaman›n ~› • 783, 785.
ehl-i ihtisas • 140, 832.

~ ve müflahede • 38, 51, 57.

ecir ehl-i ihtisas ve müflahedeee
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ehl-i ilhad • 283, 555, 587.
~›n Kur’ân hakk›nda tevehhüm-
leri • 384.

ehl-i ilham • 960.
ehl-i ilim • 546, 756, 805, 1225,

1226, 1227, 1231, 1232.
ehl-i iman • 127, 203, 244, 245,

249, 277, 283, 285, 554, 730,
734, 748, 755, 792, 1039, 1230.
~ için dünyan›n mahiyeti • 1266.
~ için kabir • 68, 232.
~ ve taat için kabir • 234.
~›n dünyadan gitmesi • 1039.
~›n dünyas› • 749.
~›n hatalar› • 279.
~›n imam› • 370.
~›n ölmesi • 1039.
~›n zevali • 1039.
~la ehl-i dalâletin mahiyetleri •
1038.

ehl-i inkâr • 832.
ahirete inanmayan ~ • 232.

ehl-i insaf • 301.
ehl-i ispat • 140, 832.
ehl-i isyan • 755.
ehl-i ‹tizal.

~e lây›k vesvese • 437.
ehl-i kalp • 1232.
ehl-i kemal.

~e rehber • 302.
ehl-i keflfelkubur • 240, 838.
ehl-i keflif • 230, 547, 643, 655,

707, 838, 960, 1060, 1107.
~ ve zevk ve fluhut • 1012.
~in tevatürü • 289.

ehl-i kitap • 658, 739.
ehl-i kubur.

~un bak›ye-i âsâr› • 78.
ehl-i Kur’ân • 68, 562, 1242.

~ için kabir • 68.
~’›n cadde-i nuraniyesi • 890.

ehl-i küfür • 167, 261, 583.
~ ve tu¤yan • 203.
~ün cinayetleri • 279.

ehl-i marifet • 1018.
ehl-i medeniyet.

~in meflahir-i insaniyeye mu-
habbeti • 1051.

ehl-i mektep • 1225.
ehl-i mesalik ve meflarip • 382.
ehl-i nakil • 828.
ehl-i namus.

~ ve mübarek • 1031.
ehl-i nefiy • 832.
ehl-i nübüvvet • 538.
ehl-i rivayet-i sad›ka • 960.
ehl-i salâhat • 805.
ehl-i saltanat • 406.
ehl-i sefahat • 234, 236, 244, 583,

1032.
ehl-i semavat • 120, 294, 378, 961.
Ehl-i Sünnet • 438.

~ ve Cemaat • 758.
Ehl-i Sünnet ve Cemaat • 437.

~ mezhebi • 1220.
~in icma› • 793.

ehl-i flirk • 277, 984, 987, 990.
ehl-i fluhut • 838, 1060.
ehl-i fluur • 998, 1090, 1116.
ehl-i flükür • 277.
ehl-i tabiat • 146.
ehl-i tahkik • 401, 459, 848, 958,

960, 1060.
~ ve keflif • 149.

~in icma› • 643.
ehl-i tahkikat • 106.
ehl-i takva • 41, 792, 805.
ehl-i tarikat • 27.
ehl-i tasavvuf • 1225.
ehl-i tefekkür • 535, 941.

~ için mütalâagâh • 329.
ehl-i tefsir • 638, 892.
ehl-i temafla • 941.
ehl-i teslis • 1049.
ehl-i tetkik • 311, 770.
ehl-i tevhit • 984, 990, 991, 1278.
ehl-i tu¤yan • 282.

~›n iskât› • 299.
ehl-i usulüddin • 562, 638.
ehl-i usulülf›k›h • 638.
ehl-i vahdetülvücut • 28, 777.
ehl-i vahdetüflfluhut • 777.
ehl-i velâyet • 239, 406, 408, 538,

545, 547, 550, 655, 770, 800,
1017, 1107.
~in dünyay› terk etmeleri • 803.

ehl-i zenb.
~in tevbegâh› • 369.

ehl-i zevk.
~ ve keflif • 38, 51, 57.

ehl-i z›nd›ka • 286.
ehl-i zikir • 262.
ehlî.

~ ve yabanî hayvanlar • 516.
ehlullah • 1239.

~›n mergup dünyalar› • 1018.
ehram • 649.
ejder.

~ a¤z› • 335.
ejderha • 498.
ekall-i zalim • 1168.
ekalliyet-i müsrife • 1178.
ekl • 809, 810, 811, 814, 989.
ekmel.

intizam-› ~ • 184.
eksen • Bak›n›z: mihver.
ekserîn-i avam • 1168.
ekseriyet-i masum.

~un maifleti • 1178.
el.

gizli bir ~ • 444.
el-Bakara • 387.
elbise • 255, 518. Bak›n›z: libas.

müzeyyen ~ler • 85.
elçi • 105, 220, 941, 942.

dergâh-› ‹lâhiye ~si • 104.
sad›k ~ler • 168.
ümmetin ~si • 203.

elektrik • 186, 399, 400, 820, 826,
888, 889, 927, 928.
~ lâmbalar› • 420.
~ sür’ati • 930.
~e iflaret eden ayetler • 729.
~in nakli • 264.
azîm ~ lâmbas› • 451.
büyük ~ lâmbas› • 583.
fenn-i ~ • 257.

elektrikçi • 256.
elem • 33, 51, 427, 523, 768, 847,

1003, 1036, 1205. Bak›n›z:
âlâm.
~ ayn-› lezzettir • 351.
~ ve lezzet • 245, 1172.
~e merhem • 1177.
~lerin ruhta bâkî kalmas› • 342.
~li mecazî muhabbetler • 346.
dünyevî lezzetteki ~ler • 244.
gayrimeflru lezzetteki ~ler • 235.

lezzet firak›yla ~ verir • 127.
lezzetin ~e kalbetmesi • 110.
manevî ~ler • 1078.
zeval-i lezzettir • 115.
zeval-i ~ • 245.
zeval-i ~ lezzettir • 87.
zeval-i lezzet ~dir • 87.

elem-i elîm • 1212.
elem-i manevî • 233.
elem-i mevt • 1266.
elem-i yeis • 1212.
elem-i zeval • 1266.
elfaz-› Kur’âniye • 631.

~ ve insan›n elfaz› • 702.
elfaz-› tahmidiye.

zeminin ~si • 268.
el-Hak • 675.
Elhamdülillâh • 99, 245, 335, 409,

461, 892, 947, 1055.
~ flükürdür • 18.

elhükmü lilgalip • 881.
elif • 875.
elîm • 32, 34.
eliyazübillâh • 583.
elli.

bir k›rk›, iki ~ yapan zat • 459.
elma • 133, 484, 1044.

~ lezzeti • 1044.
~ya muhabbet • 1044.

elmas • 197, 214, 454, 455, 713,
714.
~ gibi bir ruh • 422.
~ k›l›ç • 252.
~›n kömüre kalbetmesi • 497.

eltaf.
~ pencereler • 1146.

eltaf-› ‹lâhiye.
~nin müjdecisi • 997.

elvah-› kaderiye • 183.
elvah-› mahfuza • 131, 174.
elvah-› misaliye • 174, 749.
elvan-› ibadet.

esnaf-› mahlûkat›n ~leri • 72.
elvan-› seb’a • 21, 315, 316.
emâm • 1134.
emanet • 52.

~te h›yanet cezas› • 47, 52.
emanet-i kübra • 131, 148, 388,

411, 511, 742.
~n›n hamili • 765.

emarat.
Cemal-i Mmukaddesin ~› • 116.

emarat-› haflir • 846.
emarat-› haflriye • 846.
emek.

~ ve yemek • 1152.
emel • 847.

~i ayn-› elem görmek • 350.
~lerin bekas›z kalmas› • 342.
insan›n ebede uzanm›fl ~leri •
149.
sermede yay›lan ~ler • 340.

emin • 309.
emir • 437, 643.

~in kuvvet ve ulviyeti • 699.
Emirda¤ • 732.
emn-i emanet.

~ ile mücehhez • 207.
emniyet • 34.
emniyet-i tamme • 37.
emnüeman • 765, 1132.
emperyalist • 1252.
emr-i bat›l • 1185.
emr-i bîemânî • 1141.

ehl-i ilhad emr-i bîemânîee
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emr-i ezelî • 861.
emr-i gaybî • 387.
emr-i ‹lâhî • 397, 437, 553.

~nin bir ünvan› • 892, 893.
emr-i ‹lâhiye

~nin arfl› • 264.
emr-i itibarî • 754, 759, 760.
emr-i küfrî.

~de tefekkür • 439.
emr-i manevî • 762.
emr-i müheyyiç • 435.
emr-i nafiz • 698.
emr-i nisbî • 759, 760.
emr-i sabit • 760.
emr-i tekvinî • 320, 513, 1141.
emr-i zekât • 627.
emsal • 643.
emvac-› zeval • 709.
emvat.

~›n ruhlar› • 922.
enâm • 1132.
enaniyet • 313, 510, 512, 538,

873, 874, 876, 877, 881, 885,
1220.
~e istinat etmek • 517.
~e itimat • 499.
~i b›rakmak • 511, 525, 544,
776.
~i kavi olanlar • 546.
~in kuvvetleflmesi • 1152.
~ine dayanan insan • 342.
~ten teberri • 341.

enaniyet-i insaniye • 499, 1275.
enaniyet-i nev’iye • 876.
enbiya • 92, 115, 134, 168, 172,

203, 233, 235, 239, 291, 371,
400, 489, 492, 693, 793, 831,
869, 878, 912, 917, 920, 1008,
1040, 1048, 1075, 1273.
~ mu’cizeleri • 149.
~ ve ~ silsilesi • 879.
~ ve kerametleri • 371.
~lar›n hâlât› ve vukuat› • 654.
~lar›n ittifakla haflri ihbarlar› •
92.
~lar›n manevî kemalât› • 400.
~lar›n usul-u dinleri • 912.
~lar›n usul-ü dinleri.

~ne vâris-i mutlak • 693.
~n›n ahireti haber vermeleri •
195.
~n›n icma› • 850.
~n›n ittifak› • 647.
~n›n k›ssalar› • 744, 745.
~n›n kütüp ve suhuflar› • 591.
~n›n kütüpleri ve meflrepleri •
591.
~n›n mu’cizatlar› • 625.
~n›n mu’cizeleri • 400, 414, 416,
417.
~n›n mühim hâdisat› • 641.
~n›n necatlar› • 734, 737.
~n›n nübüvvetleri • 168, 744.
~n›n pederi • 414.
~n›n reisi • 370.
~n›n say›s› • 195.
~n›n serveri • 416, 537.
~n›n s›rr-› ubudiyeti • 120.
~n›n flefaatleri • 1058.
~n›n fleriatlar› • 535.
~n›n tevatürle icmalar› • 1123.
~ya dair olan ayetler • 418.
~ya gelen vahiy • 223.
~ya ittiba etmek • 419.

~ya muhabbet • 1050, 1058.
~ya muhabbetin faydas›z kal-
mas› • 1049.
~y› sevmek • 1042.
ervah-› ~ • 289.
Muhammed-i Arabî bütün ~n›n
imam›d›r • 105.
silsile-i ~ • 677.

enbiya-i salife • 536, 787.
~ ve erkân-› imaniye • 536.

endifle-i helâket • 233.
endifle-i istikbal • 235.
ene • 577, 872, 873, 875, 876,

877, 879, 880, 881, 885, 887,
1152.
~nin emanete h›yaneti • 876.
~nin hainâne vaziyeti • 877.
~nin hakikati • 879.
~nin iki veçhi • 879.
~nin mahiyet ve neticesi • 872.
~nin mahiyeti • 875, 876, 879.
~nin mahiyeti ve s›rr-› hilkati •
873.
~nin malikiyeti • 879.
~nin manas› • 880.
~nin rububiyeti • 875.
~nin vazifesi • 879, 880.
~nin vücudu • 875, 879, 880.
~nin yüzleri • 875.
~si çifteli • 1179.
~sini sevenler • 1152.

enfüsî • 840, 900, 1119.
engizisyon.

~ zulümleri • 1249.
enhar • 392, 1099.

~›n nebeanlar› • 395.
enîn • 1153.
enin • 240.
enkaz-› maddiye • 906.
ensal-i atiye • 649.
enva-› âlem.

~ ve insan • 468.
enva-› cünud • 89.
enva-› ehl-i flirk • 963.
enva-› hayat.

~›n en ednas› • 822.
enva-› hayvanat • 1099.
enva-› i’caz • 705, 1198.
enva-› i’caz-› Kur’ân • 1193.
enva-› ibadat.

~›n fihristesi • 203.
enva-› ihsanat • 809.

had ve hesaba gelmez ~ • 101.
enva-› kâinat • 118.

~›n bilânçolar› • 986.
enva-› kemalât • 488, 1028.
enva-› lezaiz • 1014, 1045.

~ ve kemalât • 1059.
enva-› mahlûkat • 22.
enva-› masnuat • 122.

üç yüz bin ~ • 101.
enva-› mat’umat • 808, 1014.
enva-› mehasin • 1010.
enva-› mevcudat • 80.
enva-› muhabbet • 1054.
enva-› nak›fl • 1113.
enva-› nimet • 1053.
enva-› rahmet

~ve flefkat • 1013.
enva-› riba • 1153.
enva-› sa¤ire • 563.
enva-› flirk • 881, 1135.
enva-› tevhit • 1135.
enva-› zevilhayat.

~ ve zevilervah›n meskeni •
170.

envar • 317, 331, 400, 994.
~›n zulümat olmas› • 350.

envar-› esrar • 215.
envar-› hidayet • 702.
envar-› hüsün.

~ ve cemal • 1038.
envar-› iman • 591.
envar-› imaniye • 492.

~ ve tesbihiye • 797.
envar-› ‹slâmiye • 802.
envar-› ‹slâmiyet • 1190.
envar-› kudsiye-i esma • 317.
envar-› kudsiye-i esmaiye • 994.
envar-› Kur’âniye.

~nin neflri • 800.
envar-› marifet • 877.

Zat-› Zülcelâl’in ~i • 475.
envar-› Rahîmiyet.

~ ve flefkat • 27.
envar-› tevhit • 1123.
envar-› vücudiye • 237.
envar-› vücut • 768.
enzar-› mahlûkat • 205.
erbabülenva • 625, 828.
Erhamürrâhimîn • 45, 574.
erkân • 1194.
erkân-› azîme.

~deki tedvir ve tenvir • 1111.
erkân-› hamse.

‹slâmiyetin ~si • 231.
erkân-› hamse-i ‹slâm • 1214.
erkân-› hamse-i ‹slâmiye • 716.
erkân-› imaniye • 308, 537, 545,

738, 745, 910, 947, 952, 1217.
~ ve ehl-i hakikat • 537.
~ ve enbiya-i salife • 536.
~ ve hakikat-i haflriye • 163.
~ ve haflir • 173.
~nin inkiflaf› • 537.
~nin kutb-u azam› • 463.
~nin nuru • 910.
~nin usulü • 910.
~ye dair eserler • 716.

erkân-› ‹slâmî.
~de ihmal ve terkimiz • 1164.

erkân-› ‹slâmiye • 308.
~ye karfl› gelmek isteyenler •
806.

erkân-› ‹slâmiyet • 1190.
erkân-› sitte.

iman›n ~si • 230.
erkân-› sitte-i iman • 1214.
erkân-› sitte-i imaniye • 716.
erkek • 662.

~lerin kad›nlaflmalar› • 1183.
ervah • 181, 184, 185, 224, 289,

408, 630, 829, 1146, 1197.
~ semadan geliyor • 289.
~›n mutmain olmalar› • 1078.
~›n tayyareleri • 288, 820.
~lara ezeliyet isnat edenler •
886.
habis ~lar • 1184.
vefat etmifl insanlar›n ~› • 841.

ervah-› âfilîn • 880.
ervah-› âliye • 422, 546, 867.
ervah-› bâkiye • 838.

~ sahibi olan insan • 129.
ervah-› emvat • 289.
ervah-› enbiya

~ ve evliya • 289.
ervah-› habise • 293, 408.

emr-i ezelî ervah-› habiseee
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~nin iz’acat› • 543.
~nin teshiri • 407, 408.

ervah-› neyyire
~ ashab› • 1075.
~ ashab› haflri haber veriyor •
139.

ervah-› safile • 422, 546, 867.
ervah-› safiye.

~ cemaatleri • 500.
ervah-› tayyibe • 293, 566.
erzak • 254, 255, 646, 1083, 1176.

~ memurlar› • 966.
~›n mahzenleri • 968.
~taki tecelli-i rububiyet • 852.

erzak-› hayvaniye.
~ ve insaniye • 93.

erzak-› maddiye.
~ ve maneviye • 483.

Erzincan • 285.
~ zelzelesi • 285.

esalib-i Kur’âniye • 603, 629.
esaret • 1151, 1154.

nefis ve heves ~i • 99.
esaret-i hayvanî • 1150.
esasat-› faside • 880, 882, 884,

885.
esasat-› imaniye • 547, 1217.
esasat-› ‹slâmiye.

~nin madeni • 702.
esasat-› Kur’âniye.

~ ve medeniyetin esaslar› • 659.
esasat-› sad›ka • 882.
esasat-› sanat • 417.
esas-› ubudiyet • 74, 504.
esass›z.

~ merhamet ve hürmet • 162.
esbab-› emn • 1194.
esbab-› hakikî • 1185.
esbab-› ifsat • 1184.
esbab-› kâinat • 358.
esbab-› maddiye • 396.
esbab-› mucibe • 379.
esbab-› nüzul • 671.
esbab-› tabiî • 1137.
esbab-› tabiiye • 412, 1139.
esbab-› zahirî • 858.
esbab-› zahiriye • 294, 327, 635,

823, 990, 1104.
~nin bir hikmeti • 465.
~nin perdesi • 868.

esbab-› zahiriye-i süfliye • 487.
esbap • 260, 265, 296, 326, 347,

457, 465, 466, 470, 476, 487,
501, 561, 685, 756, 823, 852,
858, 876, 879, 883, 884, 885,
964, 970, 971, 973, 974, 989,
990, 995, 1005, 1006, 1032,
1033, 1067, 1078, 1084, 1097,
1104, 1108, 1109, 1110, 1116,
1137, 1278.
~ bir perdedir • 464.
~ ile müsebbebat mabeyni •
685.
~ perdesi • 413, 1005, 1110.
Bak›n›z: perde-i esbap.
~ s›rf zahirîdir • 465.
~ ve müsebbebat • 685.
~ yaln›z bahanedir • 284.
~ba bir nevi ulûhiyet verenler •
628.
~ba isnat • 154.
~ba teflebbüs • 501, 507.
~b› perde telâkki eden • 542.
~b›n hikmeti • 465.

~b›n icat kabiliyetinden azledil-
mesi • 685.
~b›n içtima› • 507.
~b›n perdesi • 1195.
eflyan›n ~ba isnat edilmesi •
486.
felsefe ~a tesir verir • 886.
icad›n müteaddit ~ba verilmesi •
134.
kâinat› ~a vermek • 755.
süflî ~ • 497.

esbapperest • 534, 628, 881, 890,
963, 1110.
~ gafil • 464.

esbapperestî • 1136.
esef • 240, 242.
eser.

~den müessire geçmek • 527.
bir ~ okunmadan önce neye dik-
kat edilmeli? • 1226.

eser-i dest.
melikin ~i • 200.

eser-i hikmet • 1102.
eser-i itkan-› sanat • 1137.
eser-i mükemmel • 1088.
eser-i nuranî • 469.
eser-i rahmet • 330.
eser-i Samedanî • 347.
eser-i sanat • 645.

~ ve hikmet • 645.
eser-i sun’ • 472.
eser-i tasannu.

~ ve tekellüf • 641.
esfel-i safilîn • 118, 120, 305, 310,

378, 495, 501, 509, 526, 529,
548, 785, 976, 1036.

esfelisafilîn • 280, 1155.
esfelüssafilîn • 606.
esîr • 317, 823, 824, 826, 927,

928, 991, 1146, 1186. Bak›n›z:
bahr-i muhit-i esîrî.
~ denizi • 420.
~ perdeleri • 691.
adem ve ~ ve sema perdeleri •
193.

esirlik • 1153.
Eski Roma • 1161.
Eski Said • 159, 334, 520, 522,

541, 769, 844, 1231.
~’in Yeni Said’e ink›lâb› • 887.

eslâf • 593.
esliha • 255.
esma • 116, 230, 477, 533, 674,

695, 937, 1059, 1065, 1122.
~ ve insan • 535, 537.
~ yoluyla müsemmay› bulmak •
347.
~lar›n âyineleri • 113.
~lar›n mükemmeliyeti • 488.
~n›n âsâr›n› göstermek • 469.
~n›n cilvelerinin renkleri • 537.
~n›n cilvesi • 1058.
~n›n derece-i azam› • 545.
~n›n dürbünü • 415.
~n›n Hazret-i Âdem’e talimi •
414.
~n›n matlâlar› • 686, 687.
~n›n mertebe-i azamlar›.

~n›n mazhar› • 537.
~n›n taallümü • 414.
~n›n tecelliyat› • 331.
~n›n tecelliyatlar› • 1053.
~n›n tezahürü • 989.
~ya muhabbet • 1046.

âleme tecelli eden ~ • 212.
Allah’›n ~s›n›n garaib-i nukuflu •
328.
Allah’›n ~s›n›n nokta-i mihraki-
yesi • 470.
cemal-i ~ • 104.
Cenab-› Hakk›n ~s›n›n âyineleri
• 554.
Cenab-› Hakk›n ~s›n›n kemalât›
• 104.
Fahr-i Kâinat›n ~dan flefaat ta-
lebi • 122.
hakikî ~ • 1008.
Hakîm’in ~s›yla kendini bildir-
mesi • 141.
sabit, nuranî, küllî ~ • 680.
Sâni-i Hakîm’in ~s› ve âlem-i
beka • 195.
Sâniin ~s›na ait gayeler • 366.
ulvî ve küllî ~ • 1027.
zeminde yaz›lan ~ • 1028.

esma ve s›fât.
Cenab-› Hakk›n bütün ~›n›n ikti-
zas› • 150.

esma-i Fât›r • 832.
Esma-i Hüsna • 270, 292, 293,

532, 535, 579, 582, 637, 672,
673, 691, 712, 855, 867, 869,
915, 936, 1038, 1098, 1102,
1106.
~ ile münacat • 352.
~ manzumesi • 352.
~ ve hayat • 212.
~n›n âyineleri • 554.
~n›n cilveleri • 1271.
~n›n meratipleri • 1008.
~n›n Müsemma-i Zülcelâl’i •
695.
~n›n nak›fllar› • 572, 581.
~n›n tecellileri • 868.
~y› taallüm etmeliyiz • 414.

Esma-i Hüsna • 777.
~n›n nak›fllar› • 768.
~n›n nukuflu • 768.

esma-i ‹lâhiye • 121, 145, 192,
211, 230, 384, 572, 673, 679,
685, 690, 706, 754, 803, 936,
1005, 1016, 1020, 1026, 1028,
1046, 1119, 1120.
~ âyinesi • 1059.
~nin anahtar› • 873.
~nin âyineleri • 1034.
~nin âyinesi • 803, 1043.
~nin cilve-i cemalleri • 274.
~nin cilve-i nakfl› • 1020.
~nin cilve-i fluunat› • 710.
~nin cilveleri • 210.
~nin defineleri • 204.
~nin hazinelerinin keflflaf› • 589.
~nin sanatlar› • 210.
~nin tecelliyat› • 207, 808, 898.
~nin tefsir-i vaz›h› • 589.
~nin tezyifi • 511.
~yi inkâr • 511.
âyine-i tecelliyat-› ~ • 808.
bütün ~ ahireti iktiza eder • 151.
haflri iktiza eden ~ • 151.
küfür ~nin hukukuna bir teca-
vüzdür • 140.

esma-i kudsiye • 118, 145, 1065.
esma-i kudsiye-i ‹lâhiye • 122,

208, 379, 511.
~nin cilveleri • 202, 204.
~nin defineleri • 210.

ervah-› habisenin iz'acat› esma-i kudsiye-i ‹lâhiyenin defineleriee
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~nin nukufllar› • 526.
~yi inkâr • 106.

esma-i kudsiye-i nuraniye • 1027.
esma-i külliye • 696.
esma-i Rabbaniye • 415, 527.
esmar • 896.
Esmaü’l-Hüsna • 1174.
esnaf-› mahlûkat.

~›n elvan-› ibadetleri • 72.
esnaf-› masnuat • 946.
esnam • 878, 881.
esrar.

~›n anahtarlar› • 200.
esrar-› kaderiye • 1272.
esrar-› Rabbaniye • 629.
esrar-› rahmet • 27.
esrar-› rububiyet • 1276.
esrar-› flahadet • 1196.
efl • Bak›n›z: refika-i hayat.
Efl’arî • 759.
Efl’ariye • 759.
eflcar • 89, 411, 451, 895, 896.
efledd-i ihtiyaç • 1032.
efledd-i istibdat • 250.
efledd-i zulüm • 250, 1244, 1249.
eflef.

~ pencereler • 1146.
eflhas-› ahir zaman • 551.
eflhas-› harika • 551.
eflkâl-i muntazama • 1072.
eflrar • 207, 290.
eflrar-› arzîn • 292.
eflref • 989, 990.
eflya • 358.

~ Allah’tan uzakt›r • 271.
~ beka için yarat›lm›flt›r • 129.
~ birbirine yard›m eder • 451.
~ mabeynleri • 435.
~ vücudundan evvel yaz›l›d›r •
763.
~da olan asvat • 1211.
~n›n as›l menfleleri • 472.
~n›n bir anda nakli • 405.
~n›n esbaba isnat edilmesi •
486.
~n›n halk edilmesi • 270.
~n›n icad›n›n bir tek Zata veril-
mesi • 134.
~n›n insana ait gayesi • 366.
~n›n intizamat› • 894.
~n›n kemalât› • 1003.
~n›n neticeleri, nesilleri • 892.
~n›n vücuda gelifli • 1069.
~n›n yaz›l› olmas› • 267.
~n›n zikri • 360.
fânî ~ bâkî meyveler verirler •
146.

eflya-i dünyeviye • 770.
eflya-i mevcudat.

~› fânî muz›r görmek • 350.
eflya-i fleffafe • 315.
et • 445.

murdar bir ~ • 947.
nebatata verilen ~ • 573.

etk›ya-i ümmet • 816.
etraf-› feza • 1206.
etvar-› gaflet • 277.
etvar-› hayat • 842.
evamir-i hâkimâne • 918.
evamir-i ‹lâhiye • 316, 391, 567,

623, 892.
evamir-i Kur’âniye • 514.
evamir-i mutlaka • 419.
evamir-i Rabbanî • 1141.

evamir-i Sübhaniye • 329.
evamir-i teklifiye • 404.
evamir-i tekviniye • 153, 183, 302,

405, 571, 763, 764, 861, 892,
907, 908, 1015, 1121.

evamir-i tekviniye-i ‹lâhiye • 708.
evamir-i umumiye-i külliye • 918.
evc-i kemalât • 961.
evham • 34, 37, 975, 1110.

~ zulümat› • 1107.
~›n zulümat› • 1034.
muzlim ve zulümatl› bir ~ • 65.

evhamâlûd.
~ ak›l • 888.

evham-› faside • 955.
evham-› seyyie • 836.
evham-› fleytaniye • 1265.
evhamüflübehat • 591.
evkat.

~a tak›lan kemalât • 212.
evlât • 1041, 1048, 1184.

~a muhabbet • 1050.
~a muhabbet-i meflrua • 1057.
~›n vefat› • 1042.
kablelbulû¤ ~› vefat edenlere
müjde • 1057.

evlilik.
~ hayat› • Bak›n›z: muamele-i
zevciye.

evliya • 92, 115, 134, 149, 168,
172, 203, 233, 291, 317, 371,
382, 489, 590, 702, 712, 725,
793, 816, 831, 869, 878, 879,
960, 1008, 1012, 1017, 1037,
1040, 1048, 1075.
~ ilhamat› • 221.
~ kalpleri • 922.
~ meflhudatlar› • 536.
~ ve tevhit • 537.
~lar›n eseri • 713.
~lar›n ittifakla haflri ihbarlar› •
92.
~lar›n keflfiyatlar›nda tehalüfleri
• 536.
~n›n ahiretin vücuduna flaha-
detleri • 195.
~n›n büyükleri ve Sahabe • 806.
~n›n icmakârâne tevatürleri •
1123.
~n›n muhakkikleri • 602.
~n›n risaleleri ve meslekleri •
591.
~n›n say›s› • 195.
~n›n seyyidi • 370.
~n›n flefaatleri • 1058.
~n›n taht-› riyaseti • 500.
~n›n tarikatleri • 535.
~n›n tevatürü • 850.
~n›n ve Sahabe-i Güzinin mer-
tebeleri • 1273.
~ya muhabbet • 1050, 1058.
~ya muhabbetin faydas›z kal-
mas› • 1049.
~y› sevmek • 1042.
ervah-› ~ • 289.
kabri ihbar eden ~ • 233.

evliya-i abdaliye • 323.
evliya-i arifîn • 630.
evliya-i ümmet • 945.
evride • 472, 901, 965, 966.
evsaf-› âliye.

~deki hakikî lezzet • 1013.
evsaf-› celâl • 101.
evsaf-› celâliye • 869.

~ ve cemaliye ve kemaliye •
1270.

evsaf-› cemal • 101.
~ ve celâl • 975.

evsaf-› cemaliye • 869.
evsaf-› ‹lâhiye • 1119.
evsaf-› kemal • 102, 903.
evsaf-› kemaliye.

~ ve cemaliye ve celâliye • 487.
evsaf-› kudsiye • 1098.
evsaf-› Muhammediye • 370.
evsaf-› nisbiye • 1105.
evsaf-› Rabbaniye • 1064.
evsaf-› rububiyet • 873.
Evvel • 668.
evvel-i bahar • 72.
evvel-i f›trat • 944.
eyvah • 240, 242.
eyvan • 939.
eyyam-› Kur’âniye • 266.
eyyam-› saire • 551.
ezan • 1204.

‹srafil’in ~› • 335.
ezan-› haflir • 335.
Ezan-› Muhammedî • 1229.
ezdat • 1003, 1010, 1013.

~›n cem’i • 1171.
~›n halk edilmesi • Bak›n›z:
halk-› ezdat.
~›n toplanmas› • Bak›n›z: cem-i
ezdat.
kâinatta ~ • 866.

ezel • 641, 660, 706, 708, 757,
758.

Ezel ve Ebed Sultan› • 80, 272,
293, 473, 532, 918, 1097.

Ezel, Ebed Sultan› • 936.
ezelî • 1136, 1139.

~ ve ebedî bir Zat›n âyinesi •
426.
~ ve ebedî zat • 22.

ezeliyet • 487, 886.
ezhar • 896.
ezkâr • 1212.
ezvac.

~›n hukukuna merhamet • 297.
ezvak.

ulvî ve manevî ~ • 237.
ezvak-› mecazî • 359.
ezvak-› arifîn • 1194.
ezvak-› mahsusa • 519.

FF
faaliyet-i hakîmâne • 1067.
faaliyet-i mu’ciznüma • 480.
faaliyet-i Rabbaniye.

~ ve hayat • 183.
~nin mahfleri • 290, 563.

Fa’alün Lima Yürîd • 1105.
fabrika • 170, 447, 454, 456, 485,

895, 896.
manevî ~ • 473, 476.

fabrikatör • 254.
facir • 854.
fahir • 363, 364, 752, 755, 769,

775.
~ ile tenkis • 363.
~e girmemek • 804.
~e meftun • 363.

fahiflehane • 662.
fahl • 569.
Fahr-i Âlem • 458, 956.
Fahr-i Kâinat

esma-i külliye Fahr-i Kâinat›n iste¤iefef
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~›n iste¤i • 122.
Fahr-i Kâinat

~ne istiyor? • 379.
fahr-i risalet • 786.
Fahr-i Rüsul • 1144.
faik • 222, 592.
fail • 875, 922, 1105, 1140.

~ muktedirdir • 855, 862.
~in kemal-i esmas› • 1010.
~in kemal-i evsaf› • 1010.
~in kudreti • 866.

Fail-i Hakîm • 1102.
fail-i muhtar • 271, 326, 358, 451,

470, 852, 859, 1139.
fail-i mükemmel • 1010.
Fail-i Zülcelâl • 843.

~’in kemal-i esmas› • 488.
faiz • Bak›n›z: riba.

~in çeflitleri • Bak›n›z: enva-› ri-
ba.
~in haram olmas› • Bak›n›z: hur-
met-i riba.

fâkat • 1206.
fakdülahbap • 665, 1200, 1201.
fakir • 47, 78, 97, 243, 661, 1160.

~lerdeki acz • 1151.
~leri kine sevk eden kelime •
661.
~lerin haset ve beddualar› •
626.
komünizmde ~ ve zengin • 242.

fakr • 29, 71, 206, 211, 218, 340,
341, 351, 373, 504, 508, 512,
513, 538, 577, 601, 777, 881,
882, 883, 1243, 1259.
~ içindeki servet • 1082.
~ ile fahretmek • 57.
~ ve servet • 678.
~› izhar etmek • 77.
~›n Rahman ismine isali • 773.
~›n› Cenab-› Hakka karfl› gör-
mek • 773.
~lar›n› izhar edenler • 206.
beflerin ~› • 58.
mahlûkat›n ~ve ihtiyacat› • 72.

fakr-› insanî • 55, 276.
fakr-› mutlak • 1081.
fakrpîfle • 465.
fakülte.

~ mescidi • 1215.
fânî • 48, 97, 585, 770, 1018.

~ fânî olan› istemez • 345, 352.
~ âlem • 79, 130.
~ dünya • 114, 338, 421, 426.
~ eflya bâkî meyveler verirler •
146.
~ mal›n beka bulmas› • 49.
~ masnuat • 128.
~ mevcudat • 151.
~ ömrün bâkîye tebdili • 333.
~ ömür • 79, 425.
~ bir fley çok cihetlerle bâkî ka-
l›r • 129.
~de bâkîye yol bulmak • 146.
~de, bâkîye isal eden yol • 347.
~lerin manalar› • 764.
dâr-› ~ • 150.
en büyük ~ • 149.

fâni • 495.
fânîlik • 749.
Farabî • 880, 884, 888, 1231.
Farisî • 336.

~ beyitler • 355, 585.
~ f›kralar • 344.

fariza-i hilkat • 769.
fariza-i ömür • 207.
fart-› zekâ • 1232.
farz • 243, 873, 999, 1000.

Bak›n›z: feraiz.
~ namaz • 74, 81.

~› terk etmek • 429.
~ namaz›n› k›lmak • 245, 247.
hapiste k›l›nan ~ namaz› • 242.

farz-› kifaye-i cihad • 1157.
farz-› muhal • 310.
fas›k • 33, 49, 885, 1181, 1260,

1269.
~ feylesof • 37.
~›n kalbi • Bak›n›z: kalb-i fas›k.

fas›k-› gafil • 1067.
fas›k-› hasir • 44.
fas›k-› mahrum • 1154.
fasih • 690, 1254.

~ tesbih • 269.
fasit • 438.

~ hasletler • 1152.
fasl-› bahar.

~›n iptidas› • 93.
Fât›r • 107, 218, 694.

~’a bakan hikmetler • 884.
Fât›r-› Alîm • 1073.
Fât›r-› Bîmisal • 768, 1065.
Fât›r-› Hakîm • 50, 513, 539, 568,

572, 634, 820, 957.
~’in yaratmas› • 573.

Fât›r-› Hakîm-i Zülcemal.
~ isminin haflre delâleti • 93.

Fât›r-› Kerîm • 906.
Fât›r-› Kerîm-i Zülcemal • 896.
Fât›r-› Rahîm • 329.
Fât›r-› Rahman • 694.
Fât›r-› Zülcelâl • 144, 204, 266,

297, 391, 395, 397, 528, 567,
570, 571, 573, 577, 632, 694,
775, 777, 833, 834, 842, 864,
898.
~’in medayih-i bâhiresi • 978.

Fât›r-› Zülcemal • 466, 527, 1007.
Fatih • 1249.
Fatiha • 79, 223, 556, 1202.

~ Besmelede münderiçtir • 643.
~’n›n fihristesi • 27.
~’n›n sevab› • 555.
imam arkas›nda ~okunmas› •
788, 789.

Fatiha-i fierife • 72, 887.
fatinülas›r • 1232.
faydas›zl›k • 120, 127.
faysal • 654.
fazilet • 66, 218, 219, 560, 660,

793, 800, 1158, 1159.
~in fle’ni • 219.
~nur âlemindendir • 560.
hakikî ~ • 1007.

fazilet-i a’mal • 800.
fazilet-i cüz’iye • 793.
fazilet-i külliye • 793, 803.
fazilet-i uhreviye • 800.
fazl • 1016.
fazl-› ‹lâhî • 555.
Fazl-› Rahman • 462.
fecaat.

~ devri • 1229.
fecir • 72, 74.
fecr-i haflir • 335.
fedakârâne.

~ merhamet • 162.
fedakârl›k • 1180, 1220, 1230.

~›n flahikas› • 1230.
aile hayat›nda ~ • 162.
ulvî ~ • 665.

felâh • 637, 1144.
felâhat • 389.
felâket • 1166.
felâsife • 886.

müflrik ~ • 625.
felâsife-i abesiyyun • 623.
felsefe • 57, 217, 384, 543, 560,

561, 635, 712, 781, 878, 879,
880, 881, 884, 885, 886, 887,
897, 963, 964, 965, 967, 968,
970, 974, 1036, 1161, 1222,
1231, 1238, 1241. Bak›n›z:
fenn-i hikmet.
~ esbaba tesir verir • 886.
~ hikmeti • 225.
~ ilmi • Bak›n›z: ilm-i felsefe.
~ silsilesi • 878. Bak›n›z: silsile-i
felsefe. Bak›n›z: silsile-i felsefe.
~ silsilesinin dâhîleri • 880.
~ flakirtleri • 100.
~ ulûmunun mahsul-ü hikmetle-
ri • 225.
~ ve Kur’ân • 334, 563, 636.
~ ve Kur’ân-› Kerîm • 226.
~ ye göre günefl • 385.
~de insan›n hilkati • 225.
~de yavrular›n iafleleri • 226.
~nin bir düstur-u itikadiyesi •
883.
~nin dünyaya bak›fl› • 708.
~nin düsturlar› • 884.
~nin düsturu • 884.
~nin esasat-› fasidesi • 882,
884.
~nin fakr ve iflâs› • 226, 1263.
~nin hayat-› içtimaiyedeki düs-
turlar› • 883.
~nin hikmeti • 214.
~nin ilim ve ibreti • 226.
~nin lâkaytl›¤› • 225.
~nin merdiveni • 543.
~nin mefl’um nazar› • 885.
~nin netaic-i vahimesi • 884.
~nin revaçlar› • 779.
~nin flakirtleri • 888.
~nin flaflaa-i sûriyesi • 884.
~nin tilmizi • 217.
~nin ve Kur’ân’›n hikmeti •
1263.
~nin zu’mu • 880.
din aleyhindeki ~ • 976.
dinsiz ~ • 217.
firavunlaflm›fl ~ • 973.
Kur’ân ve ~nin muvazenesi •
225.
medeniyet-i hâz›ra ~si • 659.
fleytanlaflm›fl ~ • 973.

felsefe-i Avrupa • 664.
felsefe-i befleriye • 652.

~ ve hikmet-i Kur’âniye • 708.
felsefe-i maddiye • 781.
felsefe-i sakime • 710.
felsefe-i tabiiye • 416, 878, 888.

~ ve maddiye • 798.
~nin tasallutu • 780.

felsefî • 1077.
~meselelerin k›ymeti • 386.

fen • 57, 170, 252, 258, 396, 399,
408, 415, 654, 929, 1020, 1188,
1219, 1222. Bak›n›z: fünun.
~ ve Kur’ân • 562.

Fahr-i Kâinat ne istiyor fennin hakikat-i asliyesiff
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~nin hakikat-i âliyesi • 415.
en genifl ve nuranî ~ • 666.
her ~ Allah’tan bahseder • 253.
Kur’ân’›n ve ~lerin hikmetinin
fakr›n› anlatan temsil • 214.

fenâ • 128, 333, 346, 350, 551,
554, 585, 775, 868.
~ perdesi • 129.
~bab-› bekad›r • 351.
~da mahvolan maksut • 345.
beka ~dan ç›k›yor • 346.
insan ~dan müteellimdir • 147.
mevcudat›n ~lar› • 116.
nefs-i emmare cihetiyle ~ • 346.
sureten ~ • 129.

fenâ-i dünya • 803, 1034.
fenâ-i mutlak • 120, 121, 855.
fenâ-i nefis • 800.
fenal›k • 64, 66.

~›n tecavüzü • 510.
fener.

cep ~i • 498, 499.
fennî • 284.
fenn-i askerî • 255.
fenn-i belâgat • 638, 1002.
fenn-i befleriye.

~nin hududu • 401.
fenn-i beyan • 435, 609.
fenn-i beyan-› maani • 1197.
fenn-i elektrik • 257.
fenn-i hendese • 1020.
fenn-i hikmet • 1020.
fenn-i hikmetüleflya • 257.
fenn-i iafle • 255.
fenn-i k›raat • 257.
fenn-i kimya • 967.
fenn-i kitabet • 257.
fenn-i maani • 638.

~ ve beyanî • 670.
fenn-i makine • 254.
fenn-i mant›k • 309, 841, 1001.
fenn-i menafiülaza • 845.
fenn-i sarf • 1088.
fenn-i t›p • 254, 1020.
fer’î • 1145.
ferah-› münezzeh • 1013.
feraiz • 238, 239, 802.

~i ifllemek • 774.
~i terk etmek • 44.

feraiz-i diniye • 43.
feraiz-i ‹lâhiye • 52.
feraset • 1232.
ferc.

~in hevesat› • 218.
bat›n ve ~in hizmeti • 208.

Ferdaniyet • 314, 1265.
ferd-i fevkalâde • 1174.
ferd-i hasnâ • 1026.
ferd-i mükemmel • 557.
ferd-i mümtaz • 121, 933.
Ferd-i Samed • 1077.
ferid-i kevnüzaman • 122, 379.
ferik • 324, 325, 920.
ferikiyet • 322.
ferman • 98, 170, 934.

~daki turra-i azam • 461.
~›n üslûplar› • 461.
Allah’›n ~› • 221.
merhametkâr bir ~ • 46.
nuranî ~ • 461.
padiflah›n ~› • 222.
semavî ~ • 170.
ulvî ~ • 913.

ferman-› ahkem • 48.

ferman-› azam • 98, 99, 139, 461.
ferman-› celil • 843.
ferman-› ezelî • 578.
ferman-› haflir • 176.
ferman-› ‹lâhî • 159.
ferman-› Rahmanî • 407.
ferman-› zîflan • 103.
ferfl • 20, 121, 153, 229, 368, 509,

706.
~ten Arfla deveran • 922.
~ten Arfla flükran • 335.

fert.
~lerin simalar›.

~ndaki teflahhusat • 645.
harika ~ • 556, 557.

feryadüfizar • 1209, 1212.
feryat • 333, 1050.

~ etmek • 1042.
ferzendâne.

~ münasebet • 162.
fesahat • 592, 609, 610, 613, 736,

1193, 1228.
~ meta› • 593.
~in hikmeti • 609.
Kur’ân’›n ~i • 311.
yekta bir ~ • 672.

fesahat-i harika • 609.
fesahat-i lâfz›ye • 610, 612.
fesat • 437, 553, 1242, 1251.

~a götüren esaslar • Bak›n›z:
esasat-› faside.
~ komitelerine kar›flan millet •
650.

fetanet • 1232.
Fetih.

~ Suresi • Bak›n›z: Sure-i Fetih.
fetva • 789, 790, 1164, 1220.
fevkazzaman • 799.
feyiz • 66, 380, 541, 748, 875,

1257.
güneflin verdi¤i ~ • 539.
ruhlar›n nuranî ~leri • 841.

feylesof • 215, 310, 313, 543, 623,
633, 802, 900, 955, 957, 1231,
1238, 1250, 1275, 1277.
~ âlim • 903.
~lar ve Peygamberimiz • 375.
~lar›n hücumlar› • 802.
~un eseri • 216.
~un kitab› • 215.
Avrupa ~lar› • 310, 1226.
Avrupal› ~ • 1248.
dinsiz ~lar • 887, 1217.
ecnebi ~ • 215.
fas›k ~ • 37.
kozmo¤rafyac› bir ~ • 635.
mektepli ~ • 541.
sa’yi beyhude giden ~ • 543.
yeni zaman›n ~u • 634.

feylesofâne.
~ safsatiyat • 83.

Feyyaz-› Mutlak • 507.
feyz-i ‹lâhî • 554, 560.
feyz-i iman • 335.
feyz-i Kur’ân • 157, 390, 462, 870,

1119.
feyz-i sohbet-i Nübüvvet • 550.
feyz-i tecelli • 582, 1173.
feyz-i ziya • 859.
feza • 636, 1139, 1211.

~y› dolduran madde • 927.
feza-i âlem • 826, 865, 974.

~in ziyneti • 975.
feza-i ›tlak • 230, 706.

feza-i kâinat • 982.
feza-i lâtif • 1204.
feza-i ulvî • 927.
feza-i vesîa.

~ sekeneler • 829.
fezail-i kelâmiye • 651.
fezleke • 673, 674, 684, 695.

~ ile hatime • 680.
~ ile icmal • 677.
~li bir sanatç›k • 655.
ayetlerin hatimelerindeki ~ler •
697.

fezleke-i tevhit • 741.
f›kra-i Arabiye • 771.
f›rak-› dâlle.

~nin imamlar› • 717.
F›rat • 395, 396.
f›rka-i dâlle • 758.
f›rt›na • 263, 283, 365, 500.

bahar ~s› • 500.
f›rt›nal›.

~ bir deniz • 534.
~ ya¤mur • 365.

f›sk • 35, 38, 58, 1029, 1181.
f›trat • 45, 131, 348, 575, 615, 848,

1033, 1073, 1080, 1137, 1155,
1191.
~ desatiri • 1194.
~ en ebediyeti isteyen • 426.
~›n camiiyeti • 519.
~›n flahadeti • 1141.
~ta israf yoktur • 845.
~ta vazedilen cihazat • 210.
~ta yalan yoktur • 1141.
insan ~› • 340.
insandaki ~ • 1146.
insan›n ~› • 774.
kemal-i ~ • 225.

f›trat-› befler • 251.
f›trat-› befleriye • 251.
f›trat-› ‹lâhiye • 975.

~nin niflanlar› • 89.
f›trat-› insaniye • 505.
f›trat-› insaniyet • 120.
f›trat-› selime • 746, 865.
f›trat-› zîfluur • 849, 1140.
f›trî • 42.

~ kanun • 284.
~ kanunlar • 1143.
~ fleriat • 1141.

fihrist • 1129.
fihriste • 64, 641, 877, 892.

a¤ac›n ~si • 101.
fihristecik • 762.
fihriste-i nuraniye • 72.
fihriste-i sanat-› Rabbaniye • 267.
fihriste-i vücut • 267.
fiil • 510, 598, 1105.

~in kemali.
~neye delâlet eder? • 487.

~lerin neticeleri • 129.
kavil ile ~i birlefltirmek • 699.

fiil-i Rububiyet • 284.
fiilî.

~ bir tevbe • 1165.
~ dua • 507.

fikir • 18, 519, 989, 1214, 1243.
~ ile dima¤ • 1192.
~ nuru • 847.
~ ve ak›l • 237.
~leri kabul ettirmek • 418.
mü’minin ~i • 1035.

fikret-i beyza • 1148.
fikr-i avam • 629.

en genifl nuranî fen fikr-i avamff
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fikr-i befler • 602.
fikr-i felsefe • 561.
fikr-i küfrî • 552.
fikr-i tabiat • 710.
fikr-i tevellüt.

~ küfrü • 1136.
fil.

~ ve sinek • 1186.
Finlandiya • 251.
firak • 33, 52, 55, 56, 74, 79, 86,

115, 276, 329, 542, 749, 1003,
1030, 1033, 1034, 1050, 1241.
~lar›n hüzünleri • 748.
~ta çok elem görmek • 350.
~tan müteellim olan ruh-u insan
• 75.
ebedî ~ • 237.
güzün ~ perdeleri • 365.

firak-› ebedî • 68, 509, 848, 950,
1031, 1034.

firak-› elîm • 1030.
firak-› elîmâne • 76.
firak-› Lâyezalî • 244.
firakulahbap • 665, 1201.
firavun • 217, 313, 623, 650, 734,

878, 882.
~ ve kar›nca • 473.
~lar›n tenasuh fikri • 649.
~laflm›fl maddiyyun • 624.
~laflm›fl fleytanlar • 291.
~un vezirine emri • 649.
gark olan ~ • 649.
gark olan ~un cesedi • 649.
M›s›r ~lar› • 649.
nefsi ~laflm›fl • 47.

Firavunâne.
~ bir hüküm • 880.
~ gurur • 1164.

Firavuniyet.
nefsin ~i • 499.

firavunlaflm›fl.
~ felsefe • 973.

firavunluk • 885.
nefs-i emmarenin ~u • 886.

firavun-u zelil • 217.
firdevs • 1213.
firdevs-i manevî • 1213.
firkatli.

~ bir esaret • 369.
fiflek.

iflaret ~leri • 294, 298.
fitne • 1242, 1251.

cazibedar ~ • 232, 241.
fizar • 1209.
fizar-› istimdatkârâne • 121, 379.
fizyolojik.

~ anatomi • Bak›n›z: fenn-i me-
nafiülaza.

fonograf • 409, 411, 909.
~ ifllettirmek • 411.

fonograf-› Rabbanî • 1015.
foto¤raf • 264.

~ makinesi • 265.
padiflaha mahsus bir büyük ~ •
91.
suret alan ~lar • 90.

Frans›z • 1161.
Frenkî • 84.
fuhfliyat.

komünizm ~› teflvik eder • 242.
fukara.

~n›n zenginlerle çarp›flmas› •
650.

Furkan • 216, 305, 334, 1134.

Furkan-› Ahkem • 492.
Furkan-› Celîlü’fl-fian • 1133.
fuzuliyâne.

~ emirler • 698.
füccar • 207, 436.
Fülânün tavîlünnecat • 1002.
fünun • 258, 388, 414, 417, 648,

877, 1020, 1032.
~ dairesi • Bak›n›z: daire-i fü-
nun.
ahir zamanda ~ • 418.

fünun-u acibe • 197, 934.
fünun-u befleriye.

~ye teflvik • 419.
fünun-u ekvan • 1177.
fünun-u hafiye.

~nin hududu • 408.
fünun-u hâz›ra • 781.
fünun-u hikmet • 198.
fütur.

~un gayrete ink›lâb› • 427.
ibadetteki ~ • 428.

füyuzat • 1058, 1076.
füyuzat-› nimet • 73.

GG
gabavet • 643.
gadab-› ‹lâhî • 736.
gaddar • 854.

~ zalimler • 171.
~lar›n ömürleri • 171.

gaddarl›k • 1199.
gadir • 169, 1160.
gadr-i mutlak • 173.
gafil • 18, 33, 40, 276, 285, 783,

1082, 1087, 1092, 1095, 1104,
1107, 1113, 1119, 1264.
~ insan • 512, 520.
~ kafaya bir tokmak • 275.
esbapperest ~ • 464.

gafilâne.
~ telezzüz • 1044.

gaflet • 73, 75, 237, 246, 251, 252,
275, 308, 326, 327, 336, 396,
421, 424, 434, 529, 533, 551,
561, 576, 585, 704, 710, 711,
734, 748, 755, 776, 797, 861,
885, 1030, 1091, 1092, 1164,
1244, 1251.
~ perdesi • 1018. Bak›n›z: per-
de-i gaflet.
~ sersemli¤i • 234.
~ tav›rlar› • Bak›n›z: etvar-› gaf-
let.
~ uykusu • 652.
~ uykusuna dalmamak • 67.
~in hicap olmas› • 350.
~in huzura kalbetmesi • 582.
~in zevali • 351.
~ten kurtulmak • 777.
Sâni’den ~ edilemez • 102.
vazifeyi unutturan ~ • 130.
zulmet-i ~ • 228.

gaflet-i mutlaka • 549.
gafletlik • 1191.
gafletpifle • 665.
galebe • 881.
galebe-i i’cazkârâne • 661.
galeyan.

gençlerin fliddet-i ~da olan his-
siyatlar› • 161.

galib-i esma.
~ ve s›fât • 915.

gam • 240.
~l› bir hüzün • 1201.

Ganî • 883.
Ganî-i Alel›tlak • 29, 883.
Ganî-i Kerîm • 513.
Ganî-i Mutlak • 79, 206, 528, 1082.
Ganî-i Rahîm • 1120.
garabet • 602.

üslûplar›n ~i • 1193.
garaib-i fen • 399.
garaib-i mahlûkat • 1100.
garaib-i sanat • 924.
gardiyan • 249.

~lar›n kazançlar› • 246.
garet • 1166.
garip • 1208, 1209.
Garp • 251.
gasp • 1163, 1166.
gâvur • 903, 1164, 1188.

harbî bir ~ • 1189.
gavvas • 713.

~ dalg›ç • 713.
gayat • 482.
gayat-› f›trat • 366.
gayat-› hayatiye • 210.
gayat-› vücut.

~ üç k›s›md›r • 127.
gaybaflina • 652.
gaybaflinal›k • 627.
gaybî.

~ esasat • 1193.
~ haberler • 627.
~ umur • 1193.
~ zat • 445.

gaybî-i asumanî • 1193.
gaybubet • 345.
gaye.

~ler hikmeti gösterir • 128.
hiçbir fley ~siz de¤il • 276.

gaye-i cüz’iye • 145.
gaye-i emel • 637.
gaye-i hakikiye • 849.
gaye-i hayal • 557, 1152.
gaye-i ibadet • 218.
gaye-i insaniyet • 881.
gaye-i vücut • 128.
gayp.

~ âlemi • 291.
~ perdesi • 454.
~tan haber veren ayetler • 655.

gayr • 1007.
~e bakan faziletler • 1007.
~in müdahalesi • 682.
~in nazar› • 198.
~in tasavvuru • 1007.

gayret • 91, 108, 111.
~sizlik • Bak›n›z: Dûnhimmetlik.
füturun ~e ink›lâb› • 427.
insan ~ sillesine mazurdur •
110.
izzet ~ ister • 85.

gayretullah • 279.
gayr-i mahdut • 899.
gayr-i meflru.

~ lezzet • 1031.
~ lezzetler • 583.

gayr-i melfuz • 611.
gayrimefl’ur.

~ hisler • 822.
gayrimeflru • 237, 239, 240, 1033.

~ daire.
~deki lezzet • 1036.

~ lezzet • 1242.
~ lezzetteki elemler • 235.

fikr-i befler gayrimeflru lezzetteki elemlergg
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~ meyiller • 783.
~ muhabbet • 1033, 1154.
~ sebeplerle zaruret • 783.
~ tarik • 1154.
gençli¤in ~ zevki • 240.

gayrimeflrua.
hevesat-› ~ • 239.
lezzet-i ~ • 235.

gayrimütenahi.
~ bir kudrete istinat • 338.
Allah’›n ~ ilmi • 263.

gaz.
zararl› ~lar • Bak›n›z: gazat-›
muz›rra.

gazâ • 1150.
gazab-› ‹lâhî • 1188.
gazap.

Allah’›n ~› • 1175.
gazat-› muz›rra.

~n›n tasfiyesi • 1099.
~n›n tersibi • 633.

gazi • 1205.
gazilik • 1165.
gebelik.

~i mümkün olan • Bak›n›z: kabil-
i telâkkuh.

gece • 67, 73, 78, 202, 481, 603,
846.
~ hayvanlar› • Bak›n›z: leylî hay-
vanlar.
~ ve gündüz • 78, 608, 641,
680, 683, 684, 689, 709, 846,
981.
~ü çeviren Zat • 678.
~ün deveran› • 604, 607.
~ün ihtilâf ve deveran› • 644.
~ün nuranî ayetleri.

~nin nikaplanmas› • 506.
~ ve gündüz deveran› • 72.
alt› ay ~ • 552.
bin aya mukabil ~ • 555.

gece gündüz.
~ sayfalar› • Bak›n›z: sahaif-i
leyl ve nehar.
~ün ihtilâf› • 676.

gece-gündüz • 487, 545.
~ sahifeleri • 635.
~ün tebdili • 138.

geçici.
~ karars›z vaziyetler • 95.

geçim.
~ derdi • Bak›n›z: derd-i maiflet.

geçmifl • Bak›n›z: mazi.
~ elemler • 584.
~ günlerin zahmeti • 427.
~ musibet saatleri • 246.
~ zaman • 336, 499.

~›n elemleri • 518.
geda • 1177.
gelecek • Bak›n›z: müstakbel.

~ belâ günleri • 246.
~ korkular • 584.
~ nesil • Bak›n›z: nesl-i ati.
~ zaman • 1104.

~›n korkular› • 518.
Gelincik Da¤› • 478.
gemi • 458, 501, 632, 676, 683.

~ suretindeki oyuncak • 152.
gemici • 401.
gemi-i Cebbar • 362, 983.
genç.

bîçare ~ • 242.
kahraman ~ • 242.

~lere verilen tembih • 236.

~lerin hissiyatlar› • 161.
~lerin nefis ve hevalar› • 161.
~lerin teessüfleri • 240.
~lerin vartalar› • 241.
~lerle muhavere • 232.
~lik suiistimalât› • 240.

gençlik • 51, 236, 522, 575, 1040,
1052, 1263.
~ damar› • 241.
~ hevesat› • 241.
~ kemali • 73.
~ nimetine karfl› bir flükür • 236.
~ nimetine flükür • 243.
~ saikas› • 235, 240.
~ sarhofllu¤u • 529.
~ ve ihtiyarl›k • 1052.
~ zevali • 130.
~e muhabbet • 1051, 1056.
~i sevmek • 1043.
~in bâkî meyveleri • 1052.
~in gayrimeflru zevki • 240.
~in sefahatkârâne zevkleri •
239.
~in taflk›nl›k saikas› • 240.
~ini bad›heva edenler • 240.
~te kazan›lan ibadetler • 1052.
ebedî ~ • 236, 1056.
ebedî parlak ~ • 242.
hayat ve ~ ve hevesat • 236.
sefahatte gitmifl ~ • 240.

gerçek.
~lerin topland›¤› yer • Bak›n›z:
mecma-› hakaik.

gezegen • Bak›n›z: seyyare.
gezegenler • Bak›n›z: seyyarat.
g›da • 1077, 1086, 1101, 1138.

~ maddeleri • Bak›n›z: mevadd-
› g›daiye.
~ zerrat› • 1077.

g›da-i ervah • 819.
g›da-i manevî • 637.
g›laf-› lâtif • 840.
g›nâ • 665.

~y› fakrda bilmek • 775.
g›nâ-i ‹lâhiye • 211, 881.
g›nâ-i mutlak • 1081.
g›nâ-i Rabbaniye • 211.
g›pta • 1041.
g›yas • 348.
g›ybet • 614, 615, 947.

~ katl gibidir • 557.
girift • 616.
gizli.

~ bir el • 444.
gök • 1095.

~ cisimleri • Bak›n›z: ecram-›
semaviye.
~ cisimlerinin sessizli¤i •
Bak›n›z: sükût-u ecram.
~ cismi • Bak›n›z: cirim.
~ gürültüsü • Bak›n›z: ra’d.
~ ve yer • 606.

~in alt› günde icat edilmesi •
478.
~ ve zemin • 604, 606, 645.
~lerin ve yerlerin yarat›l›fl› • 266.
Bak›n›z: semavat ve arz›n yara-
t›l›fl›.
zemin ile ~ler • 289.

gök gürlemesi • 711, 1094, 1095.
gök gürültüsü • 178, 263.
gökler • 928.
gökyüzü • 202, 600, 704.
göl.

~ ve çeflme • 290.
gölge.

~lerin as›llar›, menbalar› • 88.
gömlek • 970.

arz›n ~i • 971.
muhteflem bir ~ • 482.
münakkafl ~ • 970.

görenek • 308.
görmek • 117.

~ hayat›n alâmetidir • 180.
görünmek • 117.
göz • 50, 52, 516, 578, 618, 768,

929, 1054, 1138. Bak›n›z: ba-
sar.
~ kapamak • 307.
~ ve kulaklar›m›z›n maliki • 675.
~ün vazifesi • 1054.
insan ~ü • 519.

göz bebe¤i • 926, 1173.
~ndeki bir hüceyre • 1118.
~ndeki zerre • 901.
günefl ~mizden daha yak›nd›r •
318.

gramer • Bak›n›z: fenn-i sarf.
gufran • 369.
gûnagûn.

~ ubudiyet • 207.
gurbetli.

~ bir esaret • 369.
gurup • 345, 552.

~ eden mahbuplar.
~a perestifl edenler • 76.

~ etme zaman› • 76.
gurur • 363, 438, 502, 592, 593,

624, 752, 1150, 1179, 1183,
1188, 1220, 1242.
~ ve isti¤far • 438.
~u b›rakmak • 525.
~un tahribi • 364.
Firavunâne ~ • 1164.

gururlanmak • 752.
gururlanmamak • 755.
gül • 569.

~ ve bülbül • 568, 569.
gül-ü Muhammedî • 54.
gümrah • 1136.
gümüfl • 214, 445.
gün • 431.

flu ~ • 337.
vücuda gelmifl ~ • 133.

günah • 44, 51, 253, 520, 1150,
1165.
~ ifllememek • 43.
~ ifllememenin ehemmiyetini
anlatan temsil • 42.
~lara kefaret • 277.
~lardan çekinmek • 238.
~lardan tevbe etmek • 245.
~s›zl›k • Bak›n›z: ismet.
hapis ~lara mânidir • 242, 245.

günahkâr • Bak›n›z: füccar.
gündüz • 67, 78, 202, 481, 603.

~ hayvanlar› • Bak›n›z: neharî
hayvanlar.
~ ve gece • 846.
alt› ay ~ • 552.

günefl • 20, 21, 29, 101, 114, 124,
139, 193, 202, 220, 268, 270,
271, 283, 295, 316, 317, 321,
376, 385, 397, 451, 460, 469,
472, 481, 484, 506, 526, 539,
540, 541, 543, 544, 545, 562,
601, 603, 607, 608, 634, 635,
636, 642, 680, 683, 691, 696,

gayrimeflru meyiller güneflgg
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700, 815, 833, 835, 856, 859,
914, 923, 926, 971, 972, 973,
980, 981, 992, 994, 1027, 1077,
1089, 1095, 1096, 1097, 1108,
1138, 1172, 1173. Bak›n›z:
flems.
~ bir meyvedard›r • 636.
~ döner • 385, 607.
~ infisal edecektir • 691.
~ memuriyetinden infisal ede-
cektir • 193.
~ memur-u musahhard›r • 194.
~ silkinir • 636.
~ tutulmas› • 506. Bak›n›z: kü-
sufat.
~ vazifesine çal›fl›r • 109.
~ ve âyine • 220.
~ ve Cehennem • 194.
~ yüzündeki iki leke • 691.
~e ibadet edenler • 691.
~e nas›l yanaflabiliriz? • 318.
~in aksi • 152, 915.
~in aksi ve ›fl›¤› • 486.
~in âsâr› • 540.
~in ateflindeki sekeneler • 823.
~in âyinesi • 539, 540, 543.
~in azamet-i kibriyas› • 271.
~in azamet-i nuraniyeti • 271.
~in bekas› ve birli¤i • 486.
~in berzahs›z teveccühü • 540.
~in bir gün seyri bitecek • 635.
~in bir hafta gurup etmedi¤i yer
• 552.
~in bir maddesi • 284.
~in bütün seyyarat› ile sür’ati •
1097.
~in cereyan-› sûrîsi • 635.
~in cilve-i aksi • 471.
~in cilve-i in’ikâs› • 469.
~in cilve-i misaliyesi • 469.
~in cilveleri • 486.
~in cilvesi • 152.
~in daire-i ihatas› • 271.
~in do¤mas› • Bak›n›z: tulû.
~in gurubu • 440, 506.
~in harareti • 544.
~in hareketi • 1138.
~in hicaps›z teveccühü • 540.
~in ifazas› • 539.
~in in’ikâs› • 539.
~in kay›ts›z nuru • 318.
~in kendi merkezinde hareketi •
636.
~in mertebe-i asliyesi • 318.
~in mihveri • 635.
~in nur ve harareti • 271.
~in nuraniyeti • 1001.
~in tecellisi • 539.
~in teshiri • 644.
~in teveccüh ve ifazas› • 540.
~in timsali • 542.
~in tulûu • 440.
~in ufule meyletmesi • 75.
~in vazifesi • 193, 608.
~in yanmas› • 256.
~in yüzündeki iki leke • 193.
~in zat› ile görüflmek • 322.
~in ziyas›.

~ndaki yedi renk • 539.
Allah’›n ~i vazifelendirmesi •
194.
bidayette ~ ve seyyareler • 634.
felsefeye göre ~ • 385.
insan›n ~ten uzakl›¤› • 926.

lem’alar bir tek ~in cilve-i in’ikâ-
s›d›rlar • 179.
maddî ~ • 541.
manevî ~ • 541.
saray-› âlemin ~i • 489.

güneflçik.
cam›n zerreciklerinde olan ~ler •
471.

günlük.
~ifller • Bak›n›z: yevmî ifller.

güruh • 200.
ak›llar› bozulmufl ~ • 201.

gürültühane-i insan • 1209.
güvercin • 410.

~lerle oynamak • 411.
güz • 73, 75, 76, 130, 192, 689,

748, 906, 1241.
~ mevsiminin haflin tahribat› •
365.
~ün b›rakt›¤› tohumlar ve kökler
• 183.

güzel.
~ ahlâk • 32, 62, 63.
~ düflünmek • 62, 1156.
~ fikir • 63.
~ neticeler • 281.
~ yap›lm›fl • 1051.
dünya ~i • 116, 356.

güzellik • 437.
~in meratibi • 153.
ebedî ~ • 162.

güzeran-› hayat.
~ bir uykudur • 342.

HH
habbe • 1090.
haber-i vahit • 958.
hâb-› gaflet • 1270.
hâb-› rahat • 603, 684.
Habib-i Ekrem • 1008, 1009.
Habib-i Ekrem Aleyhi Efdalüssalâ-

tü ve Ekmelüsselâm.
~›n mirac› • 911.

habib-i hakikî • 1008.
habibiyet • 224.
Habibullah • 276, 795.

~›n nübüvveti • 168.
habip • 350, 1008, 1009.

~ resul • 104.
habis.

~ ervahlar • 1184.
hac • 325.

~ miftah› • 325.
~ ve iki rekât namaz • 557.

hacalet • 364.
hacaletaver • 366.
hacat.

gayrizarurî ve zarurî ~ • 1160.
hacat-› befleriye • 219, 643.

~yi tezyit etmek • 659.
hacat-› f›trî • 1163.
hacat-› hayvaniye • 1094.
hacat-› insaniye • 510.
hacat-› maneviye • 382.

~nin mercii • 589.
hacat-› zaruriye.

~ler için dua • 507.
hacc-› flerif • 325.
hacet.

~lerini izhar edenler • 206.
beka en büyük ~tir • 113.
cihan kadar ~ • 341.
her ~e g›da • 644.

hacet-i amme • 120, 378.
hac› • 325.
had.

hiçbir fleyin ~dinden tecavüz et-
memesi • 109.

hadd-i bulû¤ • 207, 1057.
hadd-i mevhum • 874.
hademe • 272.
hâdî • 589.
hadîka.

ahiretteki ~ • 604.
hadim-i Kur’ân • 1220, 1238.
hadis • 266, 547, 560, 1145.

~ ile ayetin muvazenesi • 1192.
~e iliflilme • 548.
~in inkâr›na kalk›flmamal› • 560.
~lere gelen evham›n reddedil-
mesi • 1271.
insafs›zlar›n zihnini kurcalayan
~ • 554.

hâdisat • 499.
~›n tazyikat› • 500.

hâdisat-› arziye • 393.
hâdisat-› cevviye • 294.
hâdisat-› dünyeviye • 264.
hâdisat-› kâinat • 135.
hâdisat-› kevniye • 276, 726.

~nin mufassal fihristesi • 469.
hâdisat-› necmiye • 294.
hâdisat-› semaviye • 294, 958.
hâdisat-› tarihiye • 399.
hâdise-i cüz’iye-i gaybiye • 388.
hâdise-i ezeliye • 641.
hâdise-i misaliye • 887.
hâdise-i Muhammediye • 745.
hâdise-i rububiyet • 284.
hâdise-i semaviye • 959.
hâdise-i fler’iye • 739.
hadis-i flerif.

~e mâsadak • 1228.
hadrevat • 633, 700.
hads.

~ ile ilham • 1192.
hads-i kalbî • 838.
hads-i kat’î • 831.
haf›z • 251, 299, 734, 784.
haf›za • 129, 131, 927, 1178.

~ kuvveti • Bak›n›z: kuvve-i haf›-
za.

haf›za-i kübra • 91.
haf›zl›k • 1190.
hafî.

~ bir hüsnün letaifi • 116.
hafiflik • 36.
Hafîz • 130, 151, 855, 1245.

~ isminin ahirete delâleti • 138.
~ isminin haflre delâleti • 91,
132.

hafîzâne • 193, 690.
~ bir kitabet • 175.

Hafîz-i Alîm • 764.
Hafîz-i Hakîm • 839.
Hafîz-i Rahîm • 79.
Hafîz-i Zülcelâl • 131.
hafîziyet • 130, 131, 132.

~ kanunu • 131.
~in tecellisi • 132.
baharda ~ • 132.
umuma flamil bir ~ • 682.

haif • 1168.
Hak • 58, 144, 147, 219, 308, 334,

360, 526, 584, 636, 660, 675,
676, 692, 753, 760, 785, 786,
788, 794, 795, 881, 1042, 1046,

günefl bir meyvedard›r Hakghgh
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1047, 1146, 1158, 1159, 1170,
1182.
~’tan Hakka feryat • 334.
~’tan halka • 915.
~ aldatmaz • 376.
~ ismini gösteren temsil • 1046.
~ isminin en büyük bir flua› •
168.
~ kap›s› • 335.
~ sahibine ~k›n› vermek • 113.
~ tarikler • 773.
~ ve bat›l • 1180, 1181, 1182.
~ ve kuvvet • 1180.
~ yolu • 1222.
~ka serfüru etmeme • 623.
~k›n dellâl› • 795.
~k›n kanunlar› • 306.
~k›n kelâm› • 617.
~k›n fle’ni • 219.
~k›n fluhudu.
~nda berzahlar›n ortaya düflme-
si • 537.
~ta ittifak • 1170.
~ta olan kavanin • 1149.
kuvvet ~ka hizmetkâr olmal› •
1149.

Hak Sübhanehü ve Teâlâ • 569.
hakaikaflina.

~ bir hitap • 372.
hakaik-› acibe • 225.
hakaik-› ahval • 1194.
hakaik-› âliye-i ‹lâhiye • 712.
hakaik-› âliye-i Kur’âniye • 1266.
hakaik-› dakika • 384.
hakaik-› erkân-› imaniye • 952.
hakaik-› esma • 937.

~ ve s›fât • 707.
hakaik-› eflya • 1020, 1028.
hakaik-› gam›za • 629.
hakaik-› gam›za-i ‹lâhiye • 629.
hakaik-› gaybiye • 657, 899, 1196.
hakaik-› ‹lâhiye • 418, 657, 682.
hakaik-› imaniye • 440, 1033,

1129, 1233, 1247.
~ aklîdir • 1241.
~nin menba› • 702.

hakaik-› ‹slâmiye • 728, 802.
~nin makuliyeti • 82.

hakaik-› kàt›a-i bâhire • 1261.
hakaik-› kevniye • 657.

~ ve ‹lâhiye • 702.
hakaik-› kudsiye • 215.
hakaik-› Kur’âniye • 314, 619, 714,

721, 802, 941, 1129, 1233,
1247, 1254, 1263, 1264.

hakaik-› mevcudat • 770.
hakaik-› mümkinat • 418.
hakaik-› nisbiye • 867, 1171, 1172.
hakaik-› nübüvvet • 561.
hakaik-› sabite • 680.
hakaik-› sevabiye • 559.
hakaik-› fleriat • 1161.
hakaret • 525.
Hakem • 1046.
hakendifl • 32.
hakikat • 864, 1061, 1130, 1146,

1177.
~ Sahibinin kemaline hürmet et-
mek • 66.
~ ve suret • 864.
~ yolu • 1222.
~e gidenler • 538.

~in misalleri • 538.
~in hüsnünü derk etmek • 66.

~in ilimleri • 639.
~in flecere-i uzmas› • 713.
zahirden ~e geçmek • 800.

Hakikat Çekirdekleri • 1129.
hakikatbin • 652.

~ aldanmaz • 376.
hakikat-› cismaniye • 811.
hakikat-i amiriyet • 698.
hakikat-i azîme-i hâkimâne-i ami-

râne • 715.
hakikat-i camia • 716.
hakikat-i cazibedar • 849.
hakikat-i daime • 514.
hakikat-i din • 66.
hakikat-i dünya • 66, 712.
hakikat-i ekber-i haflriye • 168.
hakikat-i hariciye • 829, 843.
hakikat-i haflir • 545.
hakikat-i haflriye • 163, 164, 165,

175.
~nin neticeleri • 163.

hakikat-i insaniye • 148.
hakikat-i ‹slâmiye • 1227.
hakikat-i kerîmâne • 715.
hakikat-i k›yamet • 545.
hakikat-i Kur’âniye • 244, 270.
hakikat-i külliye • 513, 713.
hakikat-i külliye-i daime • 585.
hakikat-i mahbube • 22.
hakikat-i meçhule • 284.
hakikat-i mevcudat • 415.
hakikat-i mevt.

~in temsili • 238.
hakikat-i milliyet • 553.
hakikat-i Miraç • 917, 920.

~›n temsilleri • 917.
hakikat-i muazzama-i Kur’âniye •

1278.
hakikat-i Muhammediye • 746.

~nin nuru • 748.
hakikat-i Muhammediye • 745.
hakikat-i muhita • 715.
hakikat-i mutlaka • 713.
hakikat-i mümkinat • 706.
hakikat-i namaz • 432.
hakikat-i nevmiye • 561.
hakikat-i nuraniye • 230, 432, 706.
hakikat-i ömür • 931.
hakikat-i Rahîmâne-i Müdebbirâne

• 715.
hakikat-i rahmet • 23.

~in intifas› • 110.
hakikat-i rakîbâne • 715.
hakikat-i rasiha-i âliye • 150.
hakikat-i ruhiye • 842.
hakikat-i sabite • 701, 842, 880.
hakikat-i salât • 197, 325.
hakikat-i sevap • 558.
hakikat-i tevekkül • 341.
hakikat-i tevhit • 1270.
hakikat-i ubudiyet-i Ahmediye •

122.
hakikat-i ulviye • 716.
hakikat-i ulya • 99.
hakikat-i uzma • 718.
hakikat-i zaman • 893.
hakikatperestlik • 1200.
hakikî.

~ vatan • 69.
Hakîm • 36, 90, 101, 107, 109,

111, 114, 128, 141, 151, 187,
211, 216, 281, 292, 314, 320,
413, 415, 481, 482, 535, 635,
636, 645, 678, 681, 684, 855,

870, 874, 944, 946, 981, 1010,
1020, 1023, 1025, 1026, 1030,
1035, 1036, 1046, 1050, 1069,
1083, 1084, 1101.
~ bir Sâni • 113.
~ isminin haflre delâleti • 86,
112, 141, 142, 143.
muhakkik bir ~ • 634.
mütehass›s bir ~ • 632.
tefekkürün ~ ismine isali • 773.

hâkim • 40, 90, 215, 216, 255, 531,
922, 923.
~ bir hikmet • 113.
~’e dehalet etmek • 64.
~’e hizmetkâr olmak • 64.
~’in küllî hitab› • 925.
~’in r›zas›n› istemek • 64.
~in hizmetkârlar› • 203.
âdil ~ler • 878.
bir kanun ~siz olmaz • 100.
bütün âlemlerin ~i • 283.
kahhar ~ • 292.

hakîmâne • 109, 192, 690.
~ faaliyet • 1067.
~ gayeler • 684.
~ idare • 503.
~ ifller • 444, 895.
~ tasarrufat • 121.
~ terbiyet • 1084.
suret-i ~ • 121.

hâkim-i adaletpifle • 406.
hâkim-i âdil • 292, 531, 919.
Hâkim-i Arz ve Semavat • 921.
Hâkim-i Bilhak • 148.
Hâkim-i Ezel ve Ebed • 948.
Hâkim-i Ezel.

~ ve Ebed • 914.
Hâkim-i Ezelî • 16, 171.
Hakîm-i Ezelî • 216, 867, 869.
Hâkim-i Hafîz • 91.
hâkim-i hakîm • 216, 923, 941,

1065.
hakîm-i ‹lâhî • 344.
Hakîm-i Kadîr • 393.
Hakîm-i Lâyezal • 1185.
Hakîm-i Mutlak • 142, 143, 415,

441, 505, 525, 549, 760, 967,
1016, 1048, 1054, 1074.

hâkim-i mutlak • 263, 447, 448,
923, 972.
~’›n makas›d›n› bildirmesi • 925.

Hakîm-i Müdebbir.
~’in vücub-u vücudu • 1118.

hâkim-i namdar • 214.
Hakîm-i Rahîm • 277, 397, 499,

686, 1035, 1109.
~’e flekva • 441.
~’in vücub-u vücudu • 1099.

hâkim-i zîflan • 201, 216.
Hakîm-i Zülcelâl • 254, 265, 362,

392, 899, 957, 972, 983.
Hâkim-i Zülcelâl • 295, 601.
Hakîm-i Zülcemal • 478, 835,

1025.
Hakîm-i Zülkemal • 510, 1079,

1087.
~’in icraat-› ‹lâhiyesi • 78.
~’in vücub-u vücudu • 1099.

Hâkim-i Zülkemal • 916.
hâkimiyet • 132, 904, 968, 1114,

1120.
~in muktezas› • 1114.
Allah’›n ~i • 283.
muazzam ~ve haflir • 139.

Haktan Hakka feryat hâkimiyethh
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sermediyet-i ~ • 171.
hâkimiyet-i amme • 220, 913.
hâkimiyet-i mutlaka • 1252.
hâkimiyet-i nev’iye • 284.
hâkimiyet-i rububiyet • 1120.
hakkalyakîn • 168, 263, 1191.

~ iman • 697.
hakkaniyet • 135, 308, 493, 592,

617, 726, 796.
hakk-› hayat • 880, 1016.
hakk-› kelâm • 419, 420.
hakk-› vücut • 1016.
haknüma • 652.
hakperest • 216, 1214, 1235.
hakperestlik • 421, 1199, 1200.
haks›zl›k • 1041.
halâskâr-› ‹slâm • 1237.
halâvet • 416.
Hâle • 957.
hâlen.

~ dua • 523.
hâlet-i kudsiye • 934.
Hâl›k • 36, 40, 48, 53, 68, 103,

121, 150, 186, 253, 258, 261,
277, 284, 288, 292, 323, 364,
388, 513, 518, 533, 539, 565,
574, 581, 584, 590, 624, 625,
631, 649, 675, 815, 858, 870,
874, 914, 924, 933, 1003, 1004,
1042, 1050, 1067, 1078, 1080,
1105, 1109, 1113, 1118, 1120,
1135.
~’a tahiyyat • 210.
~’›m›z›n kitab› • 721.
~’›n azamet-i rububiyeti • 608.
~’›n dergâh-› rububiyeti • 210.
~’›n emaneti • 51.
~’›n en sevgili mahlûku • 118.
~’›n hikmeti • 1210.

~ne itimat etmek • 56.
~’›n ihsan›n› • 607.
~’›n izn-i manevîsi • 783.
~’›n kudreti.

~ne istinat etmek • 56.
~’›n küllî fluunat› • 148.
~’›n malikiyeti • 874.
~’›n muhit s›fatlar› • 148.
~’›n nam›na hareket • 51.
~’›n nihayetsiz tecelliyat› • 148.
~’›n rahmeti • 524.
~’›n sanat-› Rabbaniyesi • 273.
~’›n s›fât ve fluunat› • 879.
~’›n vaat etti¤i ahiret • 195.
~’›n vahdaniyeti • 211.
~› inkâr eden • 624.
~›n vahdaniyetinin hakkaniyeti •
378.
Allah’a ~ ismiyle yanaflmak •
323.
arz›n ~’› ve Rabbi • 173.
fânî âlemin bâkî ~› • 107.
kâinat›n ~› • 533.
Kur’ân ~’›n hitab›d›r • 728.
semavat ve arz›n ~’› • 221, 783.
vücudunu ~’›n yolunda feda
eden • 342.
vücut ~’›n mülküdür • 343.

Hâl›k Teâlâ • 1164.
Hâl›k-› Âlem • 991.

~’in beyan› ve kelâm› • 642.
~’in cemali • 940.
~’in kemalât› • 1003.

Hâl›k-› Arz ve Semavat • 78, 283,
754.

hâl›k-› ef’al • 759.
Hâl›k-› Hakîm • 923, 959.
hâl›k-› hay›r • 628.
Hâl›k-› Kâinat • 640, 653.

~’›n rububiyeti • 733.
~›n en cami âyinesi • 183.
~›n en sevdi¤i masnuu • 195.
~›n icraat› • 1006.

Hâl›k-› Kerîm • 343, 905, 1083.
Hâl›k-› Külli fiey • 466, 467, 469,

568, 886, 1105, 1116.
~’in vücub-u vücudu • 1075.

Hâl›k-› Lemyezel • 1186.
Hâl›k-› Mevt ve Hayat • 78, 467.
Hâl›k-› Rahîm • 122, 159, 328,

534, 1035, 1069, 1073, 1109.
~’in rahmetiyle • 156.
Kur’ân ~’in kelâm›d›r • 727.

Hâl›k-› Semavat ve Arz • 754.
~›n marziyatlar› • 779.

hâl›k-› fler • 628.
Hâl›k-› Zülcelâl • 102, 211, 409,

410, 477, 567, 578, 625, 629,
635, 653, 696, 854, 868, 880,
884, 886, 985, 1004, 1121.
~ her fleye yak›nd›r • 532.
~’den havf etmek • 575.
~’in esmas›, s›fât›, kemalât› •
258.
~’in evamirine karfl› mübareze •
885.
~’in hikmeti • 607, 998.
~’in kelâm› • 702.
~’in kendini tan›tt›rmas› • 205.
her fley ~e muhtaçt›r • 1081.

Hâl›k-› Zülkemal.
~’in kemalât› • 1007.

hâl›k›yet • 1105.
~ mertebeleri • 1003.
~in meratibi • 1004.

hâlî.
~ dua • 507.
~ iman • 751.

haliçe • 970.
halife • 292, 406, 531, 696.

arz›n ~si • 170, 765.
halife-i arz • 207, 528.
halife-i manevî • 388.
halife-i zemin • 373, 404, 411.
halifelik • 404.
halim • 218.
halis • 834, 1182.
halisen livechillâh • 568, 571.
halita-i dima¤î • 1148.
halk • 624, 635, 676, 683, 688,

753, 763, 820, 823, 824, 826,
856, 880, 945, 966, 998, 1004,
1069, 1098, 1101, 1104, 1112,
1116, 1137, 1138, 1139.
~a muhabbet • 574.
~tan Hakka • 915.
~tan havf • 574.
bahar› ~ edilmesi • 154.
bahar›n ~ edilmesi • 855.
bir fleyi ~ eden her fleyi yapabi-
lir • 134.
bir tek insan›n ~› • 152.
cism-i hayvanînin ~ edilmesi •
445.
dünü ~ eden, yar›n› ~ edebilir •
133.
elmay› ~ eden, bahar› ~ edebilir
• 133.
eflyan›n ~ edilmesi • 270.

hayvanat› ~ eden • 1109.
insanlar›n ~ olunmas› • 152.
semavat ve arz›n alt› günde ~
edilmesi • 137.
zîhayat› ~ etmek • 468.
zîhayatlar›n ~ edilmeleri • 633.

halka-i zikir • 360, 636, 748, 1133.
~in serzakiri • 371.

halk-› cedide • 851.
halk-› ezdat • 1172.
halk-› fler • 753.
Hallâk • 1105.
Hallâk-› Bîmisal • 906.
Hallâk-› Kâinat • 873.
Hallâk-› Lemyezel • 1172.
Hallâk-› Rahîm • 902.
hallâk›yet • 667.
hallâk›yet-i ‹lâhiye • 290, 563.
hamam.

~da erkek ve kad›n • 242.
hamaset • 1199.
hamd • 70, 71, 73, 75, 76, 111,

205, 564, 694, 775, 800, 833,
906, 953, 1076. Bak›n›z: tahmi-
dat.

hamdüsena • 77, 527, 633.
hâme-i zerrin-i kudret • 982.
hamele-i Arfl • 268.
hamele-i mümtesil • 1187.
ham›z-› karbon • 967.
hamî-i meçhul • 507.
hamise • 931.
hamit • 1076.
hamiyet • 1150, 1180.
hamiyet-i diniye • 1246.
han • 522.
hane.

~nin bekas› • 549.
bir ~ ustas›z olmaz • 101.

hanedan • 677.
Hanefî • 788, 789.
hane-i devvar • 362, 983.
hane-i hayat›m›z • 633.
hane-i insan • 342.
Hanîfen Müslimen • 413.
Hannan • 535, 1024, 1025, 1027.
Hannan-› Mennan • 1013.
hapis • 241, 244, 1245, 1246.

~ endiflesi • 241.
~ günahlara mânidir • 242, 245.
~ musibeti • 249.
~ yerine Risale-i Nur dersi •
243.
~e düflenlere teselli • 245.
~in ehemmiyetli sebebi • 249.
~te k›l›nan farz namaz› • 242.
~te yap›lan ibadet • 245.
~te zahmetlerin rahmete çevril-
mesi • 244.
~ten istifade etmek • 244.
daimî ~ • 99.
Denizli ~si.

~sindeki zatlar • 243.
dünyada ~ korkusu • 428.
edepsizlere lây›k ~ • 201.

hapishane • 240, 242, 1229, 1245,
1246.
~nin dershane olmas› • 250.
~nin istirahathane olmas› • 243.

haps-i beden
~den azat etmek • 1102.

haps-i ebedî • 232, 245, 428, 620.
haps-i münferit • 232, 233, 234.
harab-› âlem • 843.

hâkimiyetin muktezas› haps-i bedenden azat etmekhh
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harab-› arz • 971.
haram • 52, 437, 782, 1160, 1164,

1165, 1201.
~ muameleler • 783.
~a dalm›fl adam • Bak›n›z: re-
cul-i facir.
~a girmeye ihtiyaç yoktur • 523.
~bir tarzda sarhofl olmak • 783.
~› helâl etmek • 783.
~›n helâl derecesine gelmesi •
782.

harama • 1048.
haramiyet • 784.
harap.

hanenin ~ edilmesi • 511.
hararet • 289, 927, 928, 967.

~ ve hareket • 967.
~ ve kuvvet • 636.
~in derecat› • 153.
~te meratip • 1172.
~teki meratip • 857.

hararet-i gariziye • 967.
hararet-i ruh • 827.
Harb-i Umumî • 1188.
Harb-i Umumî • 250, 283, 605,

1144, 1161.
‹kinci ~ • 1144, 1153.

harbî.
~ bir gâvur • 1189.

hareç • 438.
dinde ~ yoktur • 438.

harekât • 931.
~›n bir rengi • 931.

harekât-› ecram • 1210.
harekât-› muttar›da • 851, 852.
harekât-› salâtiye • 324.
harekât-› zerrat • 893, 898, 904,

950, 953.
hareket.

~ ve hararet • 636, 967.
hareket-i cezbekârâne • 900.
hareket-i devriye • 966.
hareket-i mezbuhane • 337.
hareket-i seneviye • 929.

~de al›nan mesafe • 972.
harem • 162.
harf.

~in kâtibi • 448.
bir ~ kâtipsiz olmaz • 83, 100.

harf-i manidar.
~ olan mevcudat • 217.

harfî.
~ nazar • 1177.

haric-i hakikattar • 1140.
harika.

~ fert • 556, 557.
harika-i befleriye • 414.
harika-i hikmet • 896.
harika-i hikmet-i Rabbaniye • 44.
harika-i kudret • 1103.
harika-i sanat • 18, 127, 133, 146.

~ murassaat› • 127.
harika-i sanat-› hâl›kane • 362,

983.
harika-i zamanî • 1196.
harikapifle • 467.
harik›yet-i lâfz›ye • 639.
haris • 1252.
harita-i kudsiye • 72.
harman.

mahfler bir ~d›r • 140.
harp • 43, 665, 1153.

~ cephesi • 1249.
~in zelzelesi • 1164.

Rus ~bi • 1228.
umumî ~ler • 1221.

Harun (a.s.) • 559.
Mûsa ve ~ Aleyhisselâm.

~lar›n sevaplar› • 558.
Hasan • 669.
hasaret • 1029.
hasbî.

ilmi ~ vermek • 1149.
hasen • 437.
hasenat • 37, 745, 752, 761, 946.

~› icat eden • 752.
~› isteyen • 752.
defter-i ~ • 247.
ümmetin iflledi¤i ~ • 943.

hasene • 512.
haset • 1041, 1153, 1184.
hasf • 710, 1165.
hâs›l-› bilmastar • 760.
has›m.

zaaf ~› teflci eder • 1168.
hasiyet • 1146.
haslet • 1179.

kötü ~ler • 1220.
has›m.

~›n bir vekil-i fuzulîsi • 440.
hasm-› bîeman • 1191.
hasm-› tabiaty›lan • 1191.
hasnâ • 1026, 1027.
hasret • 240.
hasr-› fikir • 518.
hasr-› muhabbet • 527.
hasr-› nazar • 435.

dünyaya ~ • 275.
hassa.

hayat›n yirmi dokuz ~s› • 177.
hayat›n yirmi sekizinci ~s› • 176.

hassa-i mümtaz • 1161.
hassase • 901, 965.
hasse • 48, 49, 50.
hasta • 240, 243.
hastahane • 240, 242.
hastal›k • 234, 966.

~lar perdesi • 466.
haflerat • 524.
haflir • 40, 55, 81, 82, 99, 135,

138, 150, 151, 152, 154, 156,
163, 165, 166, 169, 170, 173,
174, 175, 185, 187, 191, 266,
320, 378, 383, 478, 517, 522,
545, 603, 604, 615, 616, 641,
673, 674, 688, 689, 699, 701,
816, 818, 844, 846, 847, 850,
853, 855, 856, 862, 869, 886,
922, 999, 1000, 1058, 1108,
1147, 1207, 1217, 1261, 1274,
1275, 1279. Bak›n›z: mahkeme-
i kübra.
~ akidesi.

~nin faydalar› • 160.
~ ayetleri • Bak›n›z: ayat-› haflri-
ye.
~ misalleri • 122.
~ numuneleri • 122, 478.
~ ve bahar • 134.
~ ve iman-› bilkader • 174.
~ ve iman-› bilkader rüknü •
174.
~ ve iman›n befl rüknü • 175.
~ ve insan›n ehemmiyeti • 173.
~ ve kitab-› kâinat›n manalar› •
175.
~ ve mu’ciznüma bir kâtip • 137.
~de a’malin neflri • 690.

~de cesetlerin ihyas›na misal •
186.
~de ecsad›n def’aten inflas›n›n
misali • 186.
~de insanlar› ihya edecek zat •
191.
~de insanlar›n a’mali • 192.
~de ruhlar›n cesetlerine gelme-
sine misal • 185.
~deki huruç • 701.
~deki ink›lâbat-› azîme • 192,
689.
~e ak›l ile gidilmemesinin bir s›r-
r› • 157.
~e mâni hiçbir fley yoktur • 139.
~e flahadet ve delâlet eden er-
kân-› imaniye • 173.
~i akl›na s›¤›flt›ramayanlar •
908.
~i iktiza eden esma-i ‹lâhiye •
151.
~i inkâr eden adam • 647.
~i inkâr edenler • 700.

~i ilzam etmek • 700.
~i ispat eden berahin-i uzma •
159.
~i vaz›h bir tarzda beyan eden
temsil • 82.
~in bürhan-› kàt›› • 378.
~in emareleri • Bak›n›z: emarat-
› haflir.
~in gerekçeleri • Bak›n›z: haflrin
muktazileri.
~in hayat-› insaniyeye zaruriyat›
• 160.
~in hayatî neticeleri • 160.
~in icad› • 133.
~in inkâr› • 167.
~in meratibi • 999.
~in muktazileri • 139.
~in nazireleri • 192.
~in numuneleri • 616, 647.
~in numunesi • 195.
~in sabah› • 74.
~in temsilleri • 137.
Âdil isminin ~e delâleti • 86, 96,
112.
ayetlerin ~i iflareti • 165.
Aziz isminin ~e delâleti • 85.
bahar ~ine benzeyen emareler •
138.
baharda ~in numuneleri • 177.
berahin-i ~iye • 176.
befler ~i • 135, 136.
bir tek insan›n ~i • 152.
Celîl isminin ~e delâleti • 91.
Cemîl isminin ~e delâleti • 87,
117.
Cevâd isminin ~e delâleti • 87.
dünyevî ~ • 701.
enbiya ve evliyalar›n ittifakla ~i
ihbarlar› • 92.
enva-› mahlûkat›n ~i • 135.
Fât›r-› Hakîm-i Zülcemal isminin
~e delâleti • 93.
ferman-› ~ • 176.
Hafîz isminin ~e delâleti • 91,
132.
hakikat-i ekber-i ~iye • 168.
Hakîm isminin ~e delâleti • 86,
112.
haflmet-i Rububiyetin ~e delâle-
ti • 90.
hayat›n ~e münasebeti • 176.

haps-i ebedî hakikat-i ekber-i haflriyehh
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Hayy-› Kayyum isminin ~e delâ-
leti • 95, 136.
Hazret-i Muhammed’in davala-
r›nda ~ • 164.
insan›n ~i • 478.
insanlar›n ~ edilmesi • 137, 152,
153, 154.
izzetin ~e delâleti • 85.
kabiliyetlerin zevali ~i gösterir •
151.
Kadîr isminin ~e delâleti • 138.
kâinattaki adaletin ~e delâleti •
86.
kâinattaki hikmetin ~e delâleti •
86.
Kerem isminin ~e delâleti • 110.
Kerîm isminin ~e delâleti • 85.
Kur’ân’da ~ • 139, 164.

~e iflaret eden iki ayet • 159.
Kur’ân’›n ~i kabul ettirmesi •
700.
Kur’ân-› Hakîm’in ~i ispat› • 190.
merhametin ~e delâleti • 85.
misal-i ~ numuneleri • 138.
Mucîb isminin ~e delâleti • 89,
119.
münacat-› Ahmediyenin ~e de-
lâleti • 88.
namusun ~e delâleti • 86.
Rahîm isminin ~e delâleti • 86,
89, 96, 141.
Rahmet isminin ~e delâleti •
110.
Rakîb isminin ~e delâleti • 91.
saltanat-› rububiyetin ~e delâle-
ti • 90.
saltanat-› ulûhiyetin ~e delâleti •
85.
Sâni-i Kadîr-i Zülcelâl isminin
~e delâleti • 93.
fle’n-i rububiyetin ~e delâleti •
85.
üç yüz binden ziyade enva›n ~
edilmesi • 136.
vaid-i ‹lâhî ve ~ • 134.

Haflir Sözü • 111.
hafliye • 170.
haflmet • 124, 220, 457, 612,

1160, 1172.
~in izhar› • 296.
~li icraat • 124.
Cenab-› Hakk›n ~ine mazhar
memleket • 107.
hükûmetin hikmeti ve ~i • 128.

haflmet-i hâkimiyet • 921.
haflmet-i padiflahî • 559.
haflmet-i Rububiyet • 124, 294,

1006, 1097.
~in haflre delâleti • 90.

haflmet-i rububiyet-i ‹lâhiye • 1271.
haflmet-i saltanat • 171, 292, 724,

974, 1072, 1098.
haflmet-i saltanat-› ‹lâhiye • 737.
haflmet-i saltanat-› Ulûhiyet •

1096.
haflmetli.

~ bir rububiyet-i mutlaka • 169.
haflmetnüma.

~ icraat • 532.
haflr-i azam • 157, 545.

~ tarfetülaynda vücuda gelebilir
• 186.
~›n bir anda vücuda gelmesine
misal • 185.

haflr-i baharî • 136, 192, 690.
haflr-i befler • 857.
haflr-i cismanî • 138, 536, 808,

856.
~deki saadet-i ebediye • 850.
~nin keflflaf› • 850.

haflr-i ekber • 136.
~in esbab-› mucibesi ve hikmet-
leri • 1275.

haflr-i imanî.
h›sn-› hasinde olan ~ • 152.

haflyet • 393.
hat.

~ sanat› • Bak›n›z: sanat-› hat.
hata-i ekseriyet • 1164.
hatar • 435, 1205.
hatem • 466, 467, 469, 477, 484,

485, 528.
Allah’›n ~i • 480.
hikmetle de¤iflen ~ler • 487.
mu’ciznüma zat›n ~i • 453.
müzeyyenat üstündeki ~ler •
199.
Sâniin ~i • 484.
zîhayattaki ~ler • 469.

hatem-i divan-› nübüvvet • 416,
960.

hatem-i ehadiyet • 24, 26.
hatem-i inayet • 23.
hatem-i mahsus • 68.
Hatem-i Rabbanî • 469.
hatem-i Rahîmiyet • 23.
hatem-i rahmaniyet • 25.
hatem-i rahmet • 24.
hatem-i rububiyet • 464.
hatem-i tevhit • 481.
hatem-i vahdet • 480.
hatem-i vahidiyet • 477, 479.
Hatemü’l-Enbiya • 787.
Hatemülenbiya • 370.
hat›rat-› kalp • 508.
hatiat.

~›n menflei • 554.
hatib-i Rabbanî • 568.
hatif.

~lerin meflhur beflarat› • 371.
hatime.

fezleke ile ~ • 680.
hatip • 592, 784.

bütün insanlara ~ • 370.
hatt-› kudsî-i nuranî • 1257.
hatt-› münasebet • 226.
hava • 144, 260, 261, 262, 263,

264, 317, 452, 632, 633, 826,
991, 1077, 1146, 1211. Bak›n›z:
bahr-i muhit-i havaî.
~ ve toprak ve su • 476.
~daki zerreler • 472.
~n›n emirber nefer olmas› • 261.
~n›n intizam› • 262, 263.
~n›n reflhalar› • 540.
~n›n tara¤› • 633.
~n›n taranmas› • 1099.
~n›n tasfiye edilmesi • 633.
~n›n temevvücü • 261.
~n›n vazifeleri • 263.
~n›n zerreleri • 539, 896.
~n›n zerresi • 894, 895.
~su ve toprak • 265.
~ya binmek • 402.
~ziya ve toprak • 273.
sahife-i ~iyenin kitabeti • 264.
unsur-u ~înin vazifeleri • 264.
ziya ve ~ • 472.

hava-i nesimi • 411, 425.
havaic-i zarurî • 1160.
havarik • 417.
havarik-› befleriye • 419.
havarik-› f›trat • 970.
havarik-› kudret • 56.
havarik-› medeniyet • 420.
havarik-› rahmet • 319.
havarik-› sanat • 294, 399, 417,

868.
havarik-› sun’iye • 415.
havas • 661, 768, 1151.

~ ile mücehhez ceset • 328.
~ tabakas›.

~n› zulme sevk eden kelime •
661.
~ ve avam.

~›n muvazenelerinin esas› •
661.
~ ve saadet-i ebediye • 149.
~taki meziyet • 1151.
mütecessis ~ • 208.

havâs • 797, 1053, 1059, 1120.
ak›l defterindeki ~ • 149.
insan›n içindeki ~ • 142.

havâss-› hamse • 1187.
havâss-› selâse • 1176.
havass-› zahire • 811.
havâss-› zahire.

~ ve bât›na • 822.
havf • 57, 574, 1168, 1207, 1208.

~ bir kamç›d›r • 575.
~ elîm bir belâd›r • 575.
~ kime tevcih edilmeli? • 575.
~ ve reca ortas›nda bulunmak •
549.
~ta lezzet vard›r • 56.
baflkalar›n ~›ndan nas›l kurtulu-
nur? • 576.
tatl› bir ~ • 65.

havf-› memat • 651.
havfullah • 57, 575.
havuz.

~da y›kanan iki adam • 442.
havz-› ekber • 809.
Hay • 360, 1027.
hayâ.

~ perdesi • 663.
hayal • 41, 289, 317, 340, 359,

434, 514, 816, 922, 927, 951,
1124, 1146.
~ gücü • Bak›n›z: kuvve-i haya-
liye.
~ sür’ati • 930.
kuvve-i ~iye • 149.

hayalâlûd • 1161.
hayalât • 1129.
hayal-i muhal • 1185.
hayal-i flan • 1166.
hayâs›zl›k • 1183.
hayat • 36, 44, 51, 52, 177, 180,

181, 182, 184, 210, 250, 276,
288, 327, 350, 351, 475, 485,
486, 579, 604, 617, 647, 709,
767, 768, 770, 820, 821, 822,
823, 826, 827, 829, 840, 841,
864, 883, 893, 928, 1035, 1040,
1100, 1101, 1102, 1104, 1122,
1131, 1143, 1144, 1155, 1185,
1212, 1214.
~ âlemi • 827.
~ âlem-i flahadetin ziyas›d›r •
183.

Hakîm isminin haflre delâleti hayathh
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~ arkadafl› • Bak›n›z: refika-i ha-
yat.
~ esast›r • 1187.
~ gençlik ve hevesat • 236.
~ hikmetnüma bir sözdür • 212.
~ h›rs› • 651.
~ iman›n alt› erkân›n› ispat edi-
yor • 176.
~ kanunlar› • Bak›n›z: kavanin-i
hayat.
~ kelime-i mektubedir • 212.
~ lezzeti • Bak›n›z: lezzet-i ha-
yat.
~ r›z›k ister • 578.
~ sahibi • Bak›n›z: zîhayat.
~ fleceresi • 177.
~ ve din • 1166, 1167.
~ ve Esma-i Hüsna • 212.
~ ve faaliyet-i Rabbaniye • 183.
~ ve Hayy-› Ezelî’nin vücub-u
vücudu • 182.
~ ve iman • 238.
~ ve iman-› bilkader • 183.
~ ve kâinat • 182.
~ ve melâikeye iman • 180.
~ ve risalet-i Muhammediye •
182.
~ ve ruh • 182.
~ ve fluur ve his • 182.
~ ve vahy-i Kur’ânî • 182.
~ ve vücut • 823.
~ vermek • 470.
~ yolu • 499.
~ yükü • 330.
~ yükü a¤›rd›r • 51.
~› isteyenler • 1167.
~› sevmek • 1043.
~› zehirleyen amel • 614.
~›m›z mâyesi • 1157.
~›n hayat› • 721.
~›n bafl›na gelen her fleyin gü-
zel oldu¤unu anlatan temsil •
768.
~›n gayat› • 213.
~›n gayeleri • 209, 211.
~›n gayesi • 721.
~›n hakk› • 1181.
~›n haflre münasebeti • 176.
~›n kemal-i saadeti • 209.
~›n mahiyeti • 209, 211, 212.
~›n mahiyeti ve vazifesi • 1122.
~›n mülk ve melekûtiyet vecihle-
ri • 823.
~›n müteaddit neticeleri • 127.
~›n nuru • 823, 908.
~›n saadet içindeki kemali •
212.
~›n s›rr-› hakikati • 209, 212.
~›n s›rr›n› anlayanlar • 179.
~›n sureti • 209, 212.
~›n tarz-› vazifesi • 212.
~›n tasaffi etmesi • 768.
~›n tekâlifi • 74.
~›n tenevvür etmesi • 822.
~›n vazifesi • 1101.
~›n yakazas› • 1188.
~›n yirmi dokuz hassas› • 177.
~›n yirmi sekizinci hassas› •
176.
~›n yükü • 1034.
~›n ziyas› • 821, 822.
~›n› suiistimal etmeyenler • 179.
~lar›n as›llar› ve zatlar› • 1102.
~s›z bir cisim • 821.

~s›z vücut • 1143.
~taki sikkeler • 469.
~taki tecelli-i kudret ve hikmet •
468.
~taki tesbihat-› Rabbaniye •
907.
cilve-i ~ • 183.
ebedî ~ • 162.
en küçük zîhayatta ~ • 822.
en yüksek tabaka-i ~ • 129.
gayat-› ~iye • 210.
hazineleri cami’ olan ~ • 213.
ilk ~ • Bak›n›z: nefl’e-i ulâ.
iman olmadan ~ • 237.
kâinat ~ için yarat›lm›fl • 181.
letafetli ~ • 288.
leziz ~ • 1156.
mevtteki ~ • 351.
mukadderat-› ~iye • 183.
muvakkat bir ~ • 124.
peygamberlere iman ve ~ • 181.
s›rr-› ~ • 181, 183.
uzun ve mes’udâne bir ~ • 97.

Hayat Penceresi • 1122.
hayat-› ahiret • 837.
hayat-› aile • 1183.
hayat-› bâkiye • 169, 242, 251,

517, 1035, 1043.
~ ümidi • 161.
~ye mazhar olacak insanlar •
179.
~ye müteveccih olmak • 69.
mahpuslar›n ~leri • 244.

hayat-› befler.
~in iki müthifl yaras› • 661.

hayat-› befleriye.
~nin muaveneti • 503.

hayat-› befleriye-i sefihâne • 650.
hayat-› cismaniye • 810.
hayat-› daime.

~ için sa’y etmek • 429.
hayat-› dünyeviye • 41, 45, 171,

177, 203, 208, 251, 342, 512,
513, 517, 518, 519, 520, 522,
781, 1259, 1279.
~ lezzeti • 517.
~ ve ahirete iman • 177.
~nin gurubu • 440, 870.
~nin iç yüzü • 1259.
~nin levaz›mat› • 428.
~nin temini • 779.
~nin zevkleri • 514.
~ye âfl›k • 520.
~yi ahirete tercih edenler • 750.
~yi gaye-i hayal etmek • 517.
~yi gaye-i maksat yapmak • 45.
~yi hayat-› uhreviyeye tercih
eden • 781.

hayat-› ebediye • 41, 52, 177, 178,
421, 425, 512, 514, 517, 582,
664.
~nin mukaddimesi • 500.

Hayat-› Ezeliye • 184.
~nin fluaat› • 182.
~ve peygamberler ve kitaplar •
181.

hayat-› fâniye • 209.
~yi esas maksat yapmak • 69.

hayat-› hayvanî • 495.
hayat-› hayvaniye • 632.
hayat-› içtimaiye • 66, 218, 404,

614, 643, 662, 663, 678, 722,
788, 789, 878, 883.
~nin gayesi • 146.

~nin kemali • 421.
~nin medar› • 161.
~ve hikmet-i Kur’âniye • 214.
~ve nev’iye • 549.
ahiret ~nin üssülesas›d›r • 160.
haflrin ~ye lüzumu • 160.

hayat-› içtimaiye-i befler • 664.
hayat-› içtimaiye-i befleriye • 218,

383, 516, 650, 661.
~ semas›n›n güneflleri • 831.
~de nokta-i istinat • 659.
~nin düstur-u hayat› • 659.
~nin gayesi • 659.
~nin hedefi • 659.

hayat-› içtimaiye-i insan • 676.
hayat-› içtimaiye-i insaniye • 650,

795.
~ ve iman-› haflrî • 163.

hayat-› ihtilâl • 1152.
hayat-› insaniye • 24, 764, 848,

904.
haflrin ~ye zaruriyeti • 160.

hayat-› kâinat.
vahy-i Kur’ân ~›n ruhudur •

182.
hayat-› kalbiye • 643.
hayat-› maddiye • 770.
hayat-› maddiye-i nefsiye • 770.
hayat-› maneviye • 183, 643.

~ ve uhreviye • 45.
~ye mazhariyet • 184.

hayat-› mes’udâne • 1060.
hayat-› Muhammediye • 182.

~ ve hayat-› kâinat • 182.
hayat-› mutlaka • 1081.
hayat-› nebat • 822.
hayat-› riba • 1152.
hayat-› sermediye • 180, 181.
hayat-› siyasiye • 253, 722.
hayat-› flahsiye • 217, 549, 722,

882.
~ ve hikmet-i Kur’âniye • 214.
~nin düsturlar› • 652.
~nin gayesi • 146.

hayat-› uhreviye • 161, 177, 643,
870.
~nin inflas› • 178.
~nin tulûu • 440.
~yi gaye-i maksat yapmak • 45.
hayat-› dünyeviyeyi ~ye tercih
eden • 781.

hayat-› umumiye.
~nin manevî bir cilvesi • 183.

hayatî • 809.
hayats›z.

~ maddeler • 811.
hayattarl›k • 1021.

eflyan›n ~lar› • 184.
hay›r • 15, 140, 281, 510, 511,

794, 796, 875, 878, 1245.
~ topluluklar› • Bak›n›z: cemiyat-
› hayriye.
~ ve fler • 66, 1151.
~ ve fler ortas›ndaki ayr›l›k •
794.
~a flevk • 557.
~› kabul etmek • 364.
~›n dellâl› • 795.
~›n içinde fler • 1171.
~›n flerre kalbi • 364.
~lara yönelme duygusu •
Bak›n›z: meyelân-› hay›r.

haymeniflin.
~ bir edip • 632.

hayat âlemi hayr›n dellâl›hh
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hayret • 324, 528.
~in istihfafa meyletmesi • 117.

hayretâlûd.
~ bir muhabbet • 81.

hayr-› kesir • 753.
hayr-› mahz • 578.
hayr-› mutlak • 143.

~tan gelen hay›r • 364.
hayriyet • 576.
hayrüfler • 1150.
haysiyet.

~ edepsizlerin tedibini ister • 85.
hayt-› münasebet • 945.
hayt-› semavî • 1196.
hayt-› vuslat • 584.
hayvan • 33, 44, 89, 128, 201, 203,

208, 237, 268, 446, 457, 483,
484, 526, 583, 584, 600, 709,
762, 1060, 1069, 1072, 1074,
1121, 1150, 1176.
~ cisimleri • Bak›n›z: ecsam-›
hayvaniye.
~ türleri • Bak›n›z: enva-› hayva-
nat.
~ ve insan • 237, 502, 517, 519.
~daki hususî inkiflaf • 519.
~dan afla¤› • 235, 237.
~dan afla¤› bir derece • 209.
~dan afla¤› düflmek • 455.
~dan daha afla¤› • 624.
~›n ald›¤› lezzet • 518, 584.
~›n lezzeti ve elemi • 572.
~›n vazife-i asliyesi • 503.
~lar istihdam edilebilirler • 410.
~lar tohumlar› nas›l da¤›t›yor-
lar? • 573.
~larda haflir ve neflir • 846.
~lar›n ihtiyaçlar› • Bak›n›z: ha-
cat-› hayvaniye.
~lar›n ihya edilmesi • 847.
~lar›n istidad› • 503.
~lar›n istidat dili • 410.
~lar›n kasidehan enisleri • 570.
~lar›n organlar› • Bak›n›z: ciha-
zat-› hayvaniye.
~lar›n ölümleri • 365.
~lar›n tesbihat› • 570.
~lar›n tesbihi • 570.
~lar›n zikirleri • 535.
~lar›n zikri • 570.
baharda ~lar›n ihyalar› • 187.
canavar ~ • 502.
hurdebinî bir ~›n duygular› •
827.
insan ~a benzer • 573.
insan suretindeki ~lar • 308.
leylî ~lar • 570.
muz›r ~ • 624.
mübarek ~lar • 17.

hayvanat • 23, 24, 45, 115, 136,
163, 228, 255, 264, 276, 290,
329, 483, 534, 563, 565, 567,
568, 571, 676, 685, 696, 705,
824, 833, 895, 968, 969, 1023,
1047, 1068, 1071, 1077, 1089.
~ insana hizmetkâr olabilir •
410.
~ kabileleri • 568.
~ ve nebatat.

~›n kumandan› • 581.
~›n tedbir ve terbiye ve idare-

si • 20.
~ ve nebatat enva›n›n haflredil-
mesi • 478.

~a edilen ihsan • 568.
~a verilen ücret • 905.
~› halk eden • 1109.
~›n cüz’î maafllar› • 570.
~›n cüz-i ihtiyarîleri • 568.
~›n ço¤u insana hizmetkârd›r •
411.
~›n dualar› • 745.
~›n erzak› • 451.
~›n halk edilmesi • 67.
~›n hedâyâlar› • 571.
~›n ibadat› • 571.
~›n icad› • 191.
~›n icat edilmesi • 688.
~›n ilhamat› • 221.
~›n ilhamlar› • 591.
~›n manevî çobanlar›n›n reisi •
834.
~›n melek-i müekkeli • 834.
~›n nefisleri • 568.
~›n sec’al› tesbihat› • 571.
~›n s›rr-› istihdamlar› • 1271.
~›n tahiyyatlar› • 571.
~›n teneffüs ve telkihleri • 676.
~›n tesbihat› • 571.
~›n zay›flar› • 119.
~taki terbiye ve iafle • 1111.
~taki tezyinat • 1109.
~taki zerrat • 904.
dört yüz bin çeflit nebatat ve ~ •
254.
insan ~a benzer • 573.
Malikülmülkün ~› • 565.

hayvanat-› ehliye • 410, 498, 516.
hayvanc›k.

kuvvetsiz ~lar • 451.
hayvan-› fânî-i zail • 511.
hayvan-› nat›k • 951.
hayvanî.

~ maafl • 574.
~ nefis • 525.
~ flehvet duygusu • Bak›n›z:
kuvve-i fleheviye-i behimiye.
~ yaflay›fl • 517.
üç yüz bin nebatî ve ~ taifeler •
257.

hayvanl›k.
~tan çok afla¤› bir dereke • 52.

hayy • 1138.
Hayy-› Bâkî.

~’nin sermediyeti • 1103.
Hayy-› Ezelî.

~’nin vücub-u vücudu ve hayat •
182.

Hayy-› Kayyum • 135, 360, 1013,
1082, 1101, 1102.
~ isminin haflre delâleti • 95.
~’un bütün esma ve fluunat› •
1100.
~’un hatemleri • 468.
~’un fluunat-› zatiyesi • 1122.
~’un tecelli-i ‹sm-i Azam› • 474.
~’un vücub-u vücudu • 1102.

Hayy-› Kayyum-u Ezelî.
~’nin cilve-i azam› • 181.

hayy-› meyyit • 1199.
hayy-› murtab›t • 1147.
hazain-i rahmet • 808, 809, 949.

~in anahtarlar› • 113.
~in müfltemilât› • 141.
Cenab-› Hakk›n ~i • 147.

hâz›r • 505.
haz›r.

~ ve naz›r • 531.

hazin • 32.
hazine • 90, 115.

Allah’›n tükenmez ~leri • 86.
ba¤ ve ~ler • 125.
bitmez ~ler • 114.
k›ymetli ~ler • 126.
padiflah›n hakikî ~leri • 89.

hazine-i ebediye • 41, 234, 239.
kabrin ~ye çevrilmesi • 234.

hazine-i esrar • 358.
hazine-i gaybiye • 941.
hazine-i gayp • 226, 395.
hazine-i hassa • 97.

padiflah›n ~s› • 460.
hazine-i hassa-i rahmet • 50.
hazine-i ilm-i tevhit • 227.
hazine-i kemalât.

~›n anahtar› • 418.
hazine-i kudret • 899.
hazine-i kudsiye • 1258.
hazine-i Kur’âniye • 252.
hazine-i maneviye • 527.
hazine-i nur • 30.
hazine-i rahmet • 16, 30, 72, 193,

330, 360, 396, 445, 484, 508,
678, 686, 691, 898, 942.
~ kap›s› • 37, 543.
~in anahtar› • 508.

hazine-i ulûm • 225.
hazine-i uzma • 416.
Hazineler Sahibi.

~ kemalât›n› beyan etmek ister •
104.

hazineli.
~ kaz›k • 603.

Hazret-i Âdem • 120, 388, 416,
417, 641.
~ fleytana aldand› • 414.
~’e meleklerin secdesi • 1268.
~’in hilâfet meselesi • 681.
~’in ilmi • 681.
~in mu’cize-i kübras› • 414.
~in mu’cizesi • 414.
esman›n ~’e talimi • 414.

Hazret-i Ali • 1049.
Hazret-i Azrail • 466.

~ bir perdedir • 466.
Hazret-i Cebrail • 174, 316, 815.
Hazret-i Davud • 404, 409, 410.

~›n mu’cizeleri • 409.
~›n tesbihat› • 409.
da¤lar›n ~’a iktidalar› • 409.

Hazret-i Fat›ma.
~’n›n nesl-i mübareki • 669.

Hazret-i ‹brahim • 412.
~ ve gömle¤i • 413.
~in bir mu’cizesi • 412.

Hazret-i ‹dris • 401.
Hazret-i ‹sa • 584, 919.

~’n›n ahlâk-› ulviyesi • 403.
~’n›n bir mu’cizesi • 403.

Hazret-i ‹srafil
~in Sur’u • 854.

Hazret-i Mikâil • 567, 834.
Hazret-i Muhammed • 163, 924,

1122.
~ Allah’›n resulüdür • 1265.
~’in davalar›nda haflir • 164.
~’in hakkaniyeti ve haflir • 163.
~’in mu’cizeleri ve sözlerinin mi-
sali • 459.
~’in sözlerinin misali • 460.

Hazret-i Mûsa • 302, 389, 559,
584, 919.

hayr›n içinde fler Hazret-i ‹drishh
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~n›n asas› • 394.
~n›n bir mu’cizesi • 402.
~n›n flecere-i meflhuresi • 647.

Hazret-i Nuh • 401.
~’un bir mu’cizesi • 401.

Hazret-i Peygamber • 316, 583,
816.
~ Efendimiz • 1253.
~›n derece-i s›dk› • 785.
~in nuru • 584.

Hazret-i Süleyman • 401, 410.
Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm •

404, 405, 407, 408, 1060.
~›n bir mu’cizesi • 401.

Hazret-i Üstat • 1229, 1235, 1237,
1239.

Hazret-i Yunus • 312.
Hazret-i Yusuf • 401, 741, 1019,

1060.
~ ve ecdad›na edilen nimetler •
677.
~’un bir mu’cizesi • 401.

hazz-› nefis • 834.
hedâyâ • 454, 455.

manevî ~ • 841.
hedâyâ-i Rahmaniye • 484.

~nin tablac›lar› • 990.
hedâyâ-i rahmet • 320.
hediye • 454.
hediye-i ‹lâhiye • 30.
hediye-i Rahmaniye • 52.
hediye-i rahmet • 18, 1049.
hediye-i ubudiyet • 580.
helâket • 333, 456, 594, 622,

1034, 1158.
dünyada ve ahirette ~ • 723.

helâket-i ebediye • 44.
helâl • 783, 1201.

~ çal›flma • Bak›n›z: sa’y-i helâl.
~ dairesi genifltir • 52.
~ r›z›k • Bak›n›z: r›zk-› helâl.
~ sa’y • 523.
haram› ~ etmek • 783.
haram›n ~ derecesine gelmesi •
782.
vas›ta-i r›zk-› ~ • 44.

helva • 467.
zehirli ~ • 238.

hemcins • 667.
hemheme-i hava • 359.
hemze • 611, 612, 614.
hendese • 415, 1021.
her fley • 582.

~ yaz›l›d›r • 762.
~den bir tek fley yapmak • 467.
~i bir tek fley yapmak • 68, 103.
~i yapamayan bir fleyi yapamaz
• 1139.
~i yapamayan hiçbir fleyi yapa-
maz • 133.
~in vücudundan sonras› yaz›l›-
d›r • 763.

hercüfesadat • 1152.
hercümerc-i dünyeviye • 431.
hercümerç.

~ âlem • 576.
dünyay› ~ eden taifeler • 553.

Herkül Burcu • 1097.
herzekârâne • 332.
heva • 44, 51, 99, 516, 663, 1037,

1049, 1056, 1158, 1159, 1160,
1164, 1200, 1212.
~ya tâbi insan • 36.
gençlerin ~lar› • 161.

heva-i nefis • 359, 402.
hevaî.

~ gönüller • 1176.
hevam • 569.
hevaperestâne • 505.
heves • 99, 1056, 1158, 1159,

1160, 1168, 1178, 1200, 1201,
1212.
~ kördür • 241.
~e tebaiyet • 82.
müncemit ~ • 1184.

hevesat • 162, 578, 710, 803, 882,
1158, 1183, 1184.
~ ve hayat ve gençlik • 236.
~›n tatmini • 218.
aldat›c› ~ • 232.
zararl› ~ • 1049.

hevesat-› gayrimeflrua • 239.
hevesat-› nefsaniye • 219, 659,

660.
~nin tecavüzat› • 219.

hevesat-› rezile • 663.
hevesat-› sihirbaz • 1212.
hevesat-› süfliye • 208.
heves-i mütecessim • 663.
heves-i nefsaniye • 50.
heveskârâne • 235, 505.

~ flark›lar • 278.
hevheve-i yaprak • 359.
hey’et-i mecmua-i insaniye • 901.
heybet-i rububiyet • 325.
heyecan • 1200.
heykeltrafl • 1021.
hezeliyat • 408.
hezeyanc›.

~ak›l • 135.
hezeyan-› küfrî • 305, 308.
h›fz • 130, 132.

~ muhasebe içindir • 91.
âlem-i ahirette ~ • 132.
âlem-i gaypta ~ • 132.
neticelerin ~ edilmesi • 94.

h›fz-› hayat.
~ cihad› • 89.

h›fz-› hudut • 128.
h›fz-› ziynet • 129.
h›rkat.

muhabbetin ~e kalbetmesi •
110.

h›rs • 626, 1168.
insan›n ~› • 814.

h›rs-› hayat • 651.
h›rs-› muaraza • 594.
h›rs›z • 430.
h›rs›zl›k • 464.
h›rz-› can • 374.
h›sn-› hasin.

~de olan haflr-i imanî • 152.
h›sset • 626.
h›sset-i nefis • 435.
h›yanet • 1150, 1158, 1160, 1163,

1180.
h›yarc›k • 573.
h›yatat-› kâmile-i muhita-i sanat •

472.
h›z.

yüksek ~ • 930.
H›z›r • 53, 55.
hicap • 327, 790.

~lar›n nispet-i ref’i • 222.
yetmifl binler ~ • 323.

hicran-› ebedî • 849.
hicran-› lâyezalî • 848.

hiçlik
~ bo¤az› • 335.

hidayet • 45, 58, 80, 228, 387, 493,
591, 610, 627, 677, 704, 1161.
~ günefli • Bak›n›z: flems-i hida-
yet.
~ nuru • Bak›n›z: nur-u hidayet.
~ yönleri • Bak›n›z: cihat-› hida-
yet.
Resul-i Ekremin ~i • 119.
fleriat ~i • 1162.

hidayetbahfl • 652.
hidayeteda • 380, 665.
hidayet-i ‹lâhiye • 499, 673.
hidayet-i Kur’ân • 391.
hidayet-i Rahmaniye • 492.
hiddet-i Rabbaniye • 736.
hidemat-› hayatiye • 907.
hidemat-› mahlûkat.

~›n ücretleri • 868.
hidemat-› Rabbaniye • 905.
hidemat-› tesbihiye • 834.
hidrojen • Bak›n›z: müvellidülmâ.
hiffet • 289, 293, 456, 765.

zahirî bir ~ • 35.
hikâye.

Sözlerin ~leri • 1002.
hikâyet-i iyanî • 1196.
hikem.

~de bin sakam görmek • 350.
hikem-i cesime • 900.
hikmet • 22, 23, 24, 25, 27, 57, 86,

90, 95, 96, 111, 112, 113, 114,
128, 131, 141, 142, 143, 144,
145, 146, 167, 169, 171, 173,
216, 263, 269, 270, 274, 277,
281, 284, 294, 320, 326, 379,
394, 404, 405, 416, 431, 450,
452, 466, 467, 500, 507, 524,
538, 544, 617, 623, 636, 645,
677, 678, 749, 782, 809, 845,
853, 878, 886, 900, 904, 912,
923, 929, 936, 944, 957, 964,
965, 966, 968, 969, 971, 972,
982, 1000, 1021, 1023, 1025,
1046, 1047, 1055, 1059, 1068,
1079, 1082, 1084, 1088, 1089,
1091, 1093, 1096, 1098, 1101,
1104, 1109, 1111, 1117, 1118,
1176, 1177, 1201, 1210, 1212,
1231.
~ defineleri • 50.
~ eseri • Bak›n›z: eser-i hikmet.
~ içinde dakik bir sanat • 318.
~ kanunu • Bak›n›z: kanun-u
hikmet.
~ nazar› • Bak›n›z: nazar-› hik-
met.
~ ve cûd • 128.
~ ve dünya • 147.
~ ve illet • 550.
~ ve seha • 128.
~ yeri • Bak›n›z: dârülhikmet.
~in intizamat› • 143, 153.
~in kemali • 1098. Bak›n›z: ke-
mal-i hikmet.
~in mizan› • Bak›n›z: mizan-›
hikmet. Bak›n›z: mizan-› hikmet.
~in tecelliyat› • 1000.
~leri saklayan perdeler • 367.
~lerin en büyü¤ü • 142.
~teki desatir • 1149.
Allah’›n ~i • 283.

Hazret-i ‹sa Allah’›n hikmetihh
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bâhir bir ~ • 141.
~in intizamat› • 95.

Cenab-› Hakk›n ~ine medar •
291.
Cenab-› Hakk›n ~li tasarrufat› •
532.
cihanflümul ~ler • 693.
eflyada görünen ~in tanzimi •
151.
gayeler ~i gösterir • 128.
hakikî ~ • 770.
hâkim bir ~ • 113.
hükûmetin haflmeti ve ~i • 128.
hüsnüsanat içinde bir ~ • 113.
icattaki ~ • 1171.
ilm-i ~ • 217.
‹bni Sina gibi bir dâhî-i ~ • 156.
kâinattaki ~ • 111.

~in haflre delâleti • 86.
lâtif ~ • 1053.
masnua tak›lan ~ler • 142.
Mutasarr›f-› Hakîm’in ~i ve haflir
• 173.
münfail mistar-› ~ • 268.
nihayetsiz ~ • 101.
nihayetsiz ~e bürhan • 112.
Sâniin kudret ve ~i • 143.

hikmetfeflan.
~ kitab-› mukaddes • 221.

hikmet-i âlem • 197.
hikmet-i âliye • 886, 934.
hikmet-i âliye-i kâinat • 652.
hikmet-i amme • 173, 1083.

sanat-› eflyada görünen ~ • 481.
hikmet-i befler • 1015.
hikmet-i befleriye • 664, 822.
hikmet-i cüz-i ihtiyariye • 752.
Hikmet-i Ebediye • 195.
hikmet-i ezeliye • 867.
hikmet-i felsefe • 217, 218, 666,

1262.
~ ve Kur’ân • 1262.

hikmet-i felsefiye • 664.
~nin aczi • 664.

hikmet-i fenniye • 214.
hikmet-i hakikiye • 142.
hikmet-i hilkat • 876.

kâinat›n ~i • 170.
hikmet-i hükûmet • 86.
hikmet-i ‹lâhî • 282, 1174.
hikmet-i ‹lâhiye • 280, 392, 393,

524, 550, 788, 845, 854, 930,
965, 973.
~nin muktezas› • 989.
~nin muntazam kanunlar› • 186.
~nin perdesi • 1104.
~nin semavat› • 414.
~ye iftira etmek • 52.

hikmet-i imhal • 696.
hikmet-i insaniye • 652.

~nin dünyaya bak›fl› • 708.
hikmet-i ipham • 550.
hikmet-i irflat.

~›n iktizas› • 545.
hikmet-i kâinat • 946.
hikmet-i Kur’ân • 664.

~’›n ilmî ve amelî i’caz› • 664.
~’›n tilmizi • 218.

hikmet-i Kur’âniye • 214, 218, 219,
635, 1262.
~ ve felsefe-i befleriye • 708.
~deki kesret ve vüs’at • 1263.
~nin fazileti • 1262.
~nin gayesi • 660.

~nin i’caz› • 664.
~nin kudsiyeti • 1263.
~nin mu’cizeli¤i • 664.
~nin nokta-i istinad› • 660.

hikmet-i Miraç • 933.
hikmet-i mutlaka • 148.
hikmet-i müzahrefe.

~ düsturlar› • 884.
hikmet-i Rabbanî • 963, 1197.
hikmet-i Rabbaniye • 506, 677,

854, 893, 1000.
~nin mu’cizesi • 997.
~nin muktezas› • 187.
~nin telvihat› • 998.

hikmet-i risalet • 959.
hikmet-i rububiyet • 959.
hikmet-i sermediye • 868.
hikmet-i tabiiye • 412, 710.

~nin bir feylesofu • 633.
hikmet-i tamme • 844.
Hikmetli Kur’ân • 617.
hikmetli.

~ bir rububiyet-i mutlaka • 169.
hikmetsizlik • 127, 900.
hikmettar • 115.
hikmetüleflya • 415.

fenn-i ~ • 257.
hil’at-› vücut • 1208.
hilâf • 92, 135.
hilâfet • 681, 1157.

insan ~le mükerremdir • 132.
insan verilen ~ rütbesi • 148.
melâikelere karfl› ~ • 414.

hilâfet-i arziye • 742.
hilâfet-i kübra • 131, 220, 913.
hilâfet-i rûy-i zemin • 409.
hilâf-› ak›l • 41.

~ ve hikmet • 41, 628.
hilâf-› edep • 366.
hilâf-› hakikat • 281, 547.
hilâf-› hikmet • 281.
hilâf-› iman.

~ zannetmek • 439.
hilâf-› vaki • 536, 547.
hilâfî • 1145.
hilâl • 459, 606, 982.

~ olmufl kamer • 1145.
hile • 784, 1160.

~ ile cem-i mal eden millet •
650.

hilebaz.
~ flarlatan • 627.

hileli.
~ tilki ve maymun • 108.

hilkat • 366, 367, 447, 829, 845,
946, 1137.
~ a¤ac› • 607.
~ fleceresi • 25, 191, 688, 1065.
~in muammas› • 925.
~te abesiyet yoktur • 845.
~teki hüsnüsanat • 113.
~teki intizam, hikmet • 358.
bahar bahçelerinin ~i • 122.
dünyadaki ~ • 853.
intizam-› ~ • 225.
muamma-i ~ • 229.
semavat ve arz›n ~i • 72.
flecere-i ~ • 229.

hilkat-i âlem • 640, 657, 923.
~in muamma-i acibesi • 652.
~in neticeleri • 737.

hilkat-i arz • 971.
~ ve semavat • 985.

hilkat-i ceset • 641.

hilkat-i eflya • 858.
hilkat-i insan • 26, 197.

~ devri • 73.
~›n etvar› • 679.

hilkat-i insaniye • 190, 688.
hilkat-i kâinat • 728.

~taki hikmet-i tamme • 844.
hilkat-i mevcudat • 845.
hilkat-i Rabbaniye • 608.
hilkat-i semavat ve arz • 26.
hilkat-i semavat.

~ ve arz • 987, 989.
himaye • 15.
himayet • 524.
himayetkâr • 1209.
himmet • 1204.

~in ink›sam etmesi • 780.
himmet-i Peygamber • 1156.
Hind • 794.
Hindistan.

~ cevizi • 455.
his • 1118.

~ kördür • 241.
~ ve fluur ve ak›l • 182.
~ ve fluur ve hayat • 182.
menfaatler ve sair galip ~ler •
163.

hisal-i hamide • 940.
hisse-i ders • 666.
hisse-i fehim • 667.
hiss-i amme • 629.
hiss-i elîm • 1212.
hiss-i heyecan • 1200.
hiss-i hüzn-ü gamdar • 1200.
hiss-i kablelvuku • 1132.
hiss-i sadis • 1192.
hiss-i ulvî • 1201.
hissiyat • 252, 519, 1053, 1101,

1120, 1122, 1129, 1207, 1209.
~ ak›beti görmez • 241.
~ ve ak›l • 241.
~›n gaye-i yegânesi • 208.
~›n taflk›nl›klar› • 242.
gençlerin ~lar› • 161.

hissiyat-› insaniye • 1059.
hissiyat-› ulviye • 219, 660, 785,

794.
~nin sönmesi • 1184.

hissiyat-› ulviye-i insaniye.
~nin tahribi • 664.

hitabat-› Ezeliye • 382.
hitabat-› ezeliye-i Sübhaniye •

589.
hitabat-› Sübhaniye • 147, 181.
hitab-› ezelî • 702.
hitab-› mürflidâne • 658.
hitab-› Yezdanî • 1195.
hitap • 590.

~ makam› • 527.
hizbüflfleytan • 310.
hizmet • 81, 578, 775.

cansiperâne ~ • 1233.
imana ve Kur’ân’a ~ • 244.

hizmetçi • 209.
hizmet-i askeriye • 322.
hizmet-i bendegâne • 273.
hizmet-i imaniye • 1235.
hizmet-i kudsiye • 800.
hizmet-i Kur’âniye • 1232, 1235.
hizmet-i külliye • 832.
hizmet-i Mevlâ.

~ için el ba¤lamak • 76.
hizmet-i Sübhaniye • 570.
hizmet-i ubudiyet • 990.

bâhir bir hikmet hizmet-i ubudiyethh
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hizmet-i ukba-dünya • 1174.
hizmetkâr • 128, 273, 518.
Hoca Nasreddin • 1166.
hoca-i dânâ • 1189.
hodbin • 32, 47, 333, 351, 499,

560.
~ nefs-i emmare • 1267.
~lerin inkârlar› • 625.

hodbinlik • 364, 1150.
~te bîhemta • 363.

hodendifl • 32.
menfaatperest ~ • 218.

hodfürufl • 882.
~lar›n tekzipleri • 627.

hodfüruflâne.
~ düstur • 883.

hodfüruflluk • 502, 1242.
hodgâm • 32, 333, 366.

~ insan • 117.
dessas ~ • 218.

hodgâmî.
~ bir âdemî • 1168.

hodgâml›k • 366, 1150, 1184.
hodpesent • 216.
hortlak • 1199.
Hristiyan.

~ dünyas› • 1253.
Hristiyanl›k • 1161. Bak›n›z: Nasra-

niyet.
Hû • 360, 383.
Hubab.

~ Risalesi • 336.
hubb-u ahiret • 1019.
hubb-u dünya • 1029.
hubb-u fâniyat • 1034.
hubb-u maâlî • 795.
hubb-u mehasin • 748.
hubb-u nefis • 1170.
hubb-u zat • 880.
hububat • 447, 646, 674, 686, 701,

1085.
hubup • 128.
hud’a.

~ ile cem-i mal eden millet •
650.
~n›n emaresi • 642.

Hudâ • 982.
Huda.

~ mülkü • 333.
hudabin • 32, 333.
hudabinlik • 364.
hudaperest • 32.
hudud-u azamet-i rububiyet • 272.
hudud-u icraat • 230, 706.
hudud-u kibriya • 230, 706.
hudud-u mülk • 295, 601.
hudus • 1114, 1115.
hukuk.

ibad›n›n ~u • 114.
küfür, mahlûkat›n ~una bir teca-
vüzdür • 140.

hukuk-u hayat • 360.
hulâsa • 680.

~l› bir söz • 655.
hulâsa-i fikr-i küfrî • 622.
hulâsa-i ubudiyet.

nev-i beflerin ~i • 122.
hulf • 92, 135.
hulfülvaat • 134, 428.

~ ve cehil • 134.
~ zillettir • 139.
Cenab-› Hakk›n izzeti ~e tenez-
zül etmez • 93.

hulfülvait • 139.

hulle • 413, 813, 1056.
hulle-i inayet • 482.
hulle-i rahmet • 482.
hulle-i sanatnüma • 320.
hums-u befler • 374.
hunhar • 1252.
hunharâne.

~zulümler • 1251.
hurafat • 416, 470, 476, 886, 1165,

1166.
hurdebinî.

~ bir hayvan›n duygular› • 827.
~ huveyn • 1187.
~ zîhayatlar • 695.

huri • 162, 578, 807, 813, 814,
816, 1023, 1027, 1056, 1274.
~ libas› • 613.

hurma • 606, 607, 640, 681, 701.
hurmet-i riba • 661, 1214.
huruf • 637.

~un nukuflu • 215.
~un vaziyet-i muntazamas› •
612.

huruf-u hecâ • 610.
huruf-u hecâiye • 610.
huruf-u Kur’âniye • 729.
huruf-u mevcudat.

~›n tezyinat› • 217.
husuf • 506.

~ namaz› • 506.
husuf küsuf.

~ namaz› • 325.
husufat • 710.
husumet • 1170.
Hut • 548.
hutbe • 783, 784, 957.

bilinen lisan ile ~ okunmas› •
784.

hutbe-i Arabiye • 784, 1192.
hutbe-i ezelî • 1190.
hutbe-i ezeliye • 221, 372, 590,

638, 658, 870.
hutbe-i flîrîn • 361.
huteba • 619.
hutut-u maneviye • 599.
hutut-u nuraniye • 801.
huveyn.

~ ve insan • 1187.
~in havâss›, hayat› • 1187.

huzur • 253, 582.
~ makam› • 527.
gafletin ~a kalbetmesi • 582.

huzur-u daimî • 464, 777.
huzur-u ‹lâhî • 316, 436, 816.
huzur-u iman • 337.
huzur-u kibriya • 76, 191, 323,

689.
huzur-u Nebevî • 316, 816.

~de iflitilen ses • 548.
huzur-u Rahman • 56, 331.
huzur-u flahane • 324.
huzuzat • 775.
huzuzat-› nefsaniye • 213.
hüccet-i haflriye • 166.
hüccet-i Kur’âniye • 721.
hüccet-i sermediyet • 1103.
hüccet-i tevhit • 262.
hüccet-i vahdaniyet • 1102.
hüccetülislâm • 885.
hüceyrat • 112, 902, 965, 986,

1086, 1108.
~›n enkazlar› • 966.
~›n tamir edilmesi • 966.

hüceyrat-› beden • 481, 883, 965,
1074, 1111.

hüceyrat-› bedeniye • 966, 1077.
hüceyre • 965, 971, 986.

~lere erzak da¤›t›m› • 966.
~nin r›zk› • 853.
~nin vazifeleri • 966.
beden ~leri.

~nin y›k›lmas› • 851.
beden ~si • 852.
göz bebe¤indeki bir ~ • 1118.

hücre-i insanî • 1187.
hücre-i talim • 677.
hüda • 1049, 1162, 1163, 1204,

1212.
~n›n nazar›nda niam • 1163.

hüda-i Furkanî • 1193.
hüda-i hidayet • 1159.
hüda-i Kur’ânî • 1205.
hüda-i fler’î • 1157.
Hüdhüd-ü Süleymanî • 412.
hükema.

~n›n yüksek k›sm› • 884.
dâhî ~lar • 657.

hükema-i dâlle • 625.
hükema-i hakikiye • 1012.
hükema-i ‹slâmiye • 630.
hükema-i ‹flrakiyyun • 712.

~un kitaplar› • 714.
~un Meflaiyyun k›sm› • 828.

hükm-ü Kur’ânî • 66, 761.
hükm-ü Yezdanî • 1141.
hükûmet • 98, 252.

~ dairesi • Bak›n›z: daire-i hükû-
met.
~in haysiyeti • 86.
~in hikmeti ve haflmeti • 128.
~teki nevamis • 1149.
Risale-i Nur’un ~e faydalar› •
253.

hüküm • 964.
~leri icra ettirmek • 418.
~ün hikmeti ve illeti • 782.
ahir vakitte ~ • 418.

hüner.
saray sahibinin ~leri • 199.

hürmet • 23, 111, 162, 580, 661,
1041, 1049, 1050, 1153, 1183.
~in tahkire meyletmesi • 117.
aile hayat›nda ~ • 163.
Allah için ~ • 1041.
hayret ve ~in tahkire meyletme-
si • 87.
raiyetin melike ~leri • 199.
sun’î bir ~ • 163.
vefadarâne ~ • 162.

hürmet-i Nebî.
~nin azameti • 297.

hürriyet • 60, 1029, 1150, 1157,
1188, 1236, 1249.
~ lezzeti • Bak›n›z: lezzet-i hür-
riyet.
hayvanî bir ~ • 1160.
‹slâm dünyas›nda ~ • 1252.

hürriyet-i hayvanî • 1164.
Hüseyin • 669.
Hüseyin-i Cisrî • 939.
Hüseyin-i Cisrî Risale-i Hamidi-

ye’si • 371.
hüsnüahlâk.

~ dersi • 243.
hüsnüamel.

~in rü’yeti • 438.
hüsnübasar • 1007.

hizmet-i ukba-dünya hüsnübasarhh
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hüsnübilgayr • 365.
hüsnübizzat • 365.
hüsnücemal • 171, 697, 714, 813.

~e malik olan beyan-› Kur’ân •
595.

hüsnüfikir • 66.
hüsnühaslet • 66.
hüsnühatime • 79, 168.
hüsnühay›r • 1134.
hüsnühilkat • 975.
hüsnühulk • 1184.
hüsnüifham • 391.
hüsnüistikbal • 568.
hüsnüistimal • 513, 567.
hüsnükelâm • 1007.
hüsnükerem • 1007.
hüsnümahfî.

Allah’›n ~si • 87.
hüsnümaiflet • 108.
hüsnümasnuiyet • 151.
hüsnümetanet.

nazm›n ~i • 592.
hüsnümuafleret • 1049, 1057.
hüsnümücerret • 1199, 1200.
hüsnünak›fl • 892.
hüsnüniyet • 66.
hüsnünur • 1007.
hüsnüsanat • 113, 123, 319, 320,

321, 367, 380, 394, 479.
~ içinde bir hikmet • 113.

hüsnüsanat • 819, 1069, 1079,
1082, 1086.

hüsnüsîret • 372.
hüsnüsîret • 879, 1007, 1042,

1049, 1056.
hüsnüsuret • 1007, 1042.

~e muhabbet • 1049.
~in zevali • 1042.

hüsnütakvim • 1120.
hüsnütemasül • 671.
hüsnüterbiye • 1120.
hüsnüterbiye • 482.
hüsnüzan • 63, 66, 1156.
hüsnüzatî • 104, 940.
hüsran-› ‹slâm • 1132.
hüsün • 117, 437, 814, 819, 1011,

1013, 1016, 1021, 1022, 1023,
1024, 1025, 1026, 1027, 1038,
1107, 1199.
~ âfl›k ister • 288.
~ ve cemalin cilvesi • 116.
~ zatî midir? • 437.
~deki derecat • 857, 1172.
~ün derecat› • 117.
~ün içinde kubuh • 1171.
~ün letaifi • 104, 941.
hafî bir ~ün letaifi • 116.
her fleyde ~ ciheti vard›r • 365.
münezzeh ~ • 116.

hüsünperest • 1051.
hüflyar • 228, 561.

~ y›ld›zlar • 80.
hüviyet • 1146, 1173.
hüviyet-i sûriye • 315.
hüzn-ü Kur’ânî • 1201.
hüzn-ü müfltakane • 1201.
hüzn-ü yetimî • 1201.
hüzün • 665.

~ iki k›s›md›r • 665.
~nün ilâc› • 752.
gaml› bir ~ • 1201.
müfltakane, ümitkârâne bir ~ •
665.
ulvî ~ • 1200.

I‹I‹
›rkç›l›k • Bak›n›z: unsuriyet.
›rmak • 392, 395, 683, 1093, 1099.

~›n kabarc›klar› • 458, 486.
da¤lar ~lar›n menbalar› olamaz
• 395.

›skat
~ ve küfür • 140.

›slah
Risale-i Nur’un ~› • 243.

›fl›k • 57, 420, 826. Bak›n›z: ziya.
~ ve atefl • 823.

›tlak • 636, 1135.
›tt›rat • 1194.
›yd

~in hilâli • 1145.
›zt›rabat • 1078, 1079.

zeminde ~ • 290.
›zt›rap • 576.
›zt›rar

~ lisan› • 113, 144.
›zt›rarî • 667, 1165.
iane-i gaybiye • 483.
iafle • 195, 254, 1083, 1111.

denizdeki böce¤in ~si • 226.
felsefede yavrular›n ~leri • 226.
fenn-i ~ • 255.
Rahmanî ~ ambar› • 255.

iafle-i r›zkî • 1084.
iafle-i umumî • 481.
iafle-i umumiye • 1084.
ibad • 130, 167, 296, 701, 783,

936.
~›n hukuku • 114.
makbul ~ • 1042.
mes’ut ~ • 144.

ibadat • 72, 519, 528, 783, 1033,
1076, 1177.
Cenab-› Hakka ~› takdim etmek
• 80.
enva-› ~›n fihristesi • 203.
nihayetsiz ~ • 288.

ibadat-› mahsusa • 809, 1015.
ibadat-› umumiye • 1075.
ibadet • 36, 37, 38, 41, 44, 45, 111,

208, 218, 243, 244, 253, 410,
421, 430, 438, 498, 506, 525,
564, 565, 573, 581, 582, 608,
769, 803, 805, 819, 882, 968,
1018, 1049, 1051, 1052, 1056,
1059, 1185, 1216, 1242.
~ saatleri • 246.
~ ve insan • 45.
~in ehemmiyetini anlatan temsil
• 35.
~in gayesi • Bak›n›z: gaye-i iba-
det.
~in manas› • 71.
~in vakti • 506.
~lerin tenevvüü.

~nü anlatan temsili • 564.
~te yaln›z bugünü düflünmeliyiz
• 427.
~teki fütur • 428.
~ten al›koyan fleyler • 429.
âdetlerin ~ olmas› • 582, 1177.
a¤açlar›n ~i • 356.
a¤›r flerait alt›nda ~ • 244.
al›fl veriflin bir ~ hükmünü alma-
s› • 582.
aza ve aletlerin ~i • 51.
bir sene ~ • 796, 800.

geçmiflteki ~ külfeti • 426.
gelecekteki ~ vazifesi • 426.
gençlikte kazan›lan ~ler • 1052.
hapiste yap›lan ~ • 245.
her fley Cenab-› Hakka ~ eder •
564.
hususî ~ • 507.
mahlûkat›n ~leri • 148.
meleklerin ~leri • 566, 568.
menfaat için ~ • 217.
mevcudat›n ~i • 132.
nebatat›n ~i • 572.

ibadet-i insücân • 1190.
ibadet-i mahsusa • 506.
ibadet-i tefekküriye • 732.
ibadet-i ulya • 119.
ibadetkâr • 952.
ibad-› mükerrem • 830.
ibad-› müsebbih • 1187.
ibadullah • 829, 830, 1097.
ibare-i Arabî • 1192.
ibda-i sanat • 874.
ibka • 49, 129, 131, 277, 764, 839,

842.
manalar›n ak›llarda ~ etmesi •
129.
ruhun ~ edilmesi • 906.

ibka-i nam • 649.
‹blis • 310.

~in ilkaat› • 387.
~in ilzam› • 299.

‹bni Abbas • 995.
‹bni Rüfld • 1231.
‹bni Sina • 156, 880, 884, 888,

1231.
~ ve adî bir adam • 303.

‹brahim (a.s.) • 734. Bak›n›z:
Hazret-i ‹brahim.

‹brahimvari • 79, 346, 347, 348,
413, 585.

ibret • 127, 680, 682.
~ için da¤lar›n kald›r›lmas› •
137.

ibretnüma • 128, 649.
~ mu’cizatlar • 443.

icabet • 123.
Alîm zîhayata ~ eder • 121.
her fleye ~ eden Allah • 118.

icabî • 667.
icad-› eflya • 893, 1085.

~daki sühulet-i mutlaka • 1085.
~daki sür’at-i mutlaka • 1085.
dünyada ~ • 187.

icad-› ‹lâhî • 753, 754.
~nin adaleti • 754.

icad-› mevcudat.
~›n gayesi • 999.

icap • 782.
icat • 133, 134, 270, 271, 285, 291,

320, 321, 339, 402, 446, 479,
480, 507, 510, 511, 568, 603,
618, 667, 675, 684, 685, 688,
701, 753, 754, 759, 782, 854,
856, 861, 869, 875, 879, 886,
890, 893, 895, 900, 902, 917,
969, 970, 971, 972, 973, 986,
990, 993, 998, 999, 1006, 1015,
1027, 1065, 1073, 1078, 1083,
1094, 1113, 1116, 1117, 1137,
1139.
~ flerikleri yoktur • 987.
~ ve insan • 510.
~d›n bir tek zata verilmesi • 456.

hüsnübilgayr icad›n bir tek zata verilmesi›i›i
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~d›n müteaddit esbaba verilme-
si • 134.
~taki hikmet • 1171.
baharda ~ • 186.
bahar›n ~› • 858.
Cenab-› Hakk›n ~›na bir mahfler
• 291.
Cenab-› Hakk›n misliyet suretin-
de ~› • 136.
cevâdâne ~ • 563.

cevâdâne ~›n medar› • 290.
elmay› ~ eden, bahar› ~ edebilir
• 133.
eflyan›n ~›n›n bir tek Zata veril-
mesi • 134.
gök ve yerin alt› günde ~ edil-
mesi • 478.
hasenat› ~ eden • 752.
kâinattaki ~ • 922.
kemal-i intizam ile ~ • 478.
mahlûkat›n ~ edilmesi • 449.
müsebbebin ~› • 684.
nutfeden zîhayat›n ~› • 445.
sebepten müsebbebin ~› • 684.

i’caz • 226, 228, 311, 390, 653,
701, 703, 704, 705, 733, 734,
735, 738, 784, 850, 911, 1139,
1193, 1194, 1196, 1228, 1262.
~›n lemaat› • 587.
~›n ulüvv-ü nazm› • 358.
~l› bir icaz • 738.
~l› bir ulvî belâgat • 737.
icaz içinde bir ~ • 312.
Kur’ân’›n ~› • 214, 220, 461.
Kur’ân’›n belâgatindeki ~ • 595.
Kur’ân’›n derece-i ~›n› anlatan
temsil • 229.
Kur’ân’›n ulviyet-i ~› • 223.
zemzeme-i ~ • 228.

i’caz-› belâgat • 394, 737.
i’caz-› beyan • 1194.
i’caz-› icazî • 739.
i’caz-› kat’î • 732.
i’caz-› Kur’ân • 309, 311, 315, 391,

659, 673, 1193, 1272.
~’›n s›rr› • Bak›n›z: s›rr-› i’caz-›
Kur’ân.

‹’caz-› Kur’ân Risalesi • 390.
i’caz-› Kur’ânî • 595, 1193, 1272.
i’caz-› Kur’âniye • 1263.

~nin lem’alar› • 721.
i’caz-› manevî • 716.
i’cazî

~ lem’a-i icaz • 651.
i’cazkâr

~ beyanat • 673.
~ bir belâgat • 295.
~ bir turra • 99.

i’cazkârâne • 615, 643, 1039.
i’cazl›

~ beyan • 606.
~ misal • 617.

icaz • 298, 313, 391, 643, 645,
646, 647, 1180, 1193, 1198,
1254.
~ içinde bir i’caz • 312.
~l› bir ulvî belâgat • 737.
celâlli bir ~ • 737.
Kur’ân’›n ~› • 311.

icaz-› Kur’ânî • 648.
icazkârâne • 615, 1039.

~ beyan • 312.
icazl›

~ beyan • 606.

~ misal • 617.
icl • 389.
‹cl Hâdisesi • 648.
icma • 93, 134, 140, 166, 195, 371,

831, 865, 1076, 1147, 1239.
enbiyan›n ~› • 850.

icma-› azîm • 172, 831.
icma-› manevî • 828, 832.
icmal • 385, 432, 646, 738.

fezleke ile ~ • 677.
icmalî • 464.
icmalli

~ beyan • 606.
icraat • 89, 98, 921, 1006.

haflmetli ~ • 918.
vüs’at-i mutlaka içinde ~ • 479.

icraat-› cesime-i Rabbaniye • 81.
icraat-› hakîmâne • 96, 144, 923.
icraat-› ‹lâhiye • 78, 148.
icraat-› Rabbaniye • 391, 604.
icraat-› rububiyet • 113.
icra-i hükûmet • 629.
iç ya¤› • 1111.
içecek • Bak›n›z: flürb.
içilmeyen

~ iksir • 201.
içki

~ müptelâs› • 783.
içtihadat • 785.
içtihadat-› safiyâne • 779.
içtihadat-› fler’iye • 782.
içtihad-› fler’î • 781.
içtihadî • 1145.
içtihadiye • 805.
içtihat • 778, 779, 780, 781, 794,

798, 805, 1145, 1147, 1219,
1273.
~a mâniler • 778.

~i anlatan temsil • 778.
~›n tahsili • 780.
arziye ve semavî ~ • 782.
halis bir ~ • 785.
hevesî, felsefî ~ • 783.
semavî, fler’î ~ • 783.
fleriat nam›na ~ • 782.

içtima • 458.
bir saatlik ~ • 94.
sür’atli ~lar • 94.

içtimaat-› befleriye.
~yi zirüzeber eden taifeler •
553.

içtimaat-› hayatiye • 145.
içtimaat-› insaniye.

~yi nurland›ran s›dk • 786.
içtimaî

~ hayat • 1190. Bak›n›z: hayat-›
içtimaiye.
~ hayat›n revab›t› • 1194.
~ hey’ette düsturlar • 1183.
~ yakaza • 1190.

içtimaiyat
beflerin ~› • 163.

içtimaiyatç› • 1238.
içtimaiyat-› befleriye.

~nin sohbetleri, ahvalleri • 780.
içtimaiyat-› insaniye • 779.
içtimaiye-i befleriye.

~nin düsturlar› • 652.
içtimaiyyun • 163.
idadiye • 190, 787.
idam • 259, 841.
idame-i hayat • 483, 507.

idam-› ebedî • 172, 173, 232, 233,
244, 259, 593, 742, 750, 950,
1032.

idare • 24, 27, 675, 1068.
beflerin ~si • 163.
hakîmâne ~ • 503.

idare-i beden
~in bozulmas› • 1118.

idare-i ekvanî • 1141.
idare-i kâinat

~ta hükümferma olan irade •
180.

iddia-i icat • 1139.
iddihar • 1111.
ideal • Bak›n›z: gaye-i hayal.
idlâl • 1149.
idrak-i maâlî • 816.
ifade-i mana • 129.
ifa-i vaat • 134.
ifaza • 539.

güneflin ~s› • 539.
ifaza-i nuranî • 1195.
iffet • 236.
ifhâm • 613, 628.
ifham • 613, 628, 629.

~ makam› • 631.
ifrat • 441, 713, 1169.
ifrit

~lerin celp ve teshiri • 408.
ifsat.

~ sebepleri • Bak›n›z: esbab-› if-
sat.
küfür, istidad-› insanîyi ~ eder •
140.

iftihar • 752.
iftikar • 108, 324.
iftikarat

mevcudat›n ~› • 483.
iftirak • 665.
iftirakat-› mevtiye • 145.
i¤fal • 308.
i¤ne

bir ~ ustas›z olmaz • 83.
ihanet • 171.
ihata • 1047.
ihata-i ilmiye • 134, 136.
ihata-i kudret • 1072.
ihata-i rububiyet • 715.
ihata-i ummanî • 1195.
ihbar

~ etmenin kolayl›¤›n› gösteren
temsil • 196.

ihbarat-› gaybiye • 655, 656, 657.
ihbarat-› sad›ka • 932.
ihbar-› evvelîn • 1195.
ihbar-› gaybî • 1189.
ihbar-› sad›ka • 1195.
ihfa • 1174.
ihkak-› hak • 1015, 1016.
ihlâs • 305, 1219, 1220, 1230,

1231, 1243, 1244.
‹hlâs • 555, 556.

~ Suresi • Bak›n›z: Sure-i ‹hlâs.
‹hlâs Suresi • Bak›n›z: Sure-i ‹hlâs.
ihlâs-› etem • 1238.
ihlâs-› tam • 1251.
ihlâs-› tamme • 1238, 1246.
ihrak

~ ve zemherir • 1172.
ateflin bürudetiyle ~› • 412.

ihsan • 36, 66, 110, 115, 118, 169,
454, 482, 542, 578, 579, 839,
849, 951, 1006, 1027, 1038,

icad›n müteaddit esbaba verilmesi ihsanii
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1040, 1090, 1091, 1101, 1151,
1153, 1173.
~a karfl› perestifl eden ruh-u in-
san • 75.
~›n derecat› • 950.
Cenab-› Hakk›n ~lar› • 98.
merhamet ~s›z olamaz • 85.

ihsanat • 166, 454, 699, 923,
1017, 1037, 1045, 1065, 1066,
1083.
~›n lisan-› hâlleri • 205.
~›n numuneleri • 125.
âlem-i bekadaki ~› • 168.
melikin ~ ile muhabbeti • 199.

ihsanat-› azîme • 190, 688.
ihsanat-› ‹lâhiye • 814.
ihsanat-› külliye-i ‹lâhiye.

~nin ma’kesi • 70.
ihsanat-› Rabbaniye • 1032.
ihsanat-› rahîmâne • 96, 145.
ihsanat-› Rahmaniye • 978.
ihsanat-› flahane • 1006.
ihsan-› Hâl›k • 385.
ihsan-› ‹lâhî • 554.

~den fazla ihsan • 1166.
ihsan-› mahsus • 327.
ihsanperverâne.

~ umumî perdeler • 450.
ihtar • 1190.
ihtifal • 458.
ihtifalât • 145.

~ saadet-i uzma içindir • 95.
ihtifalât-› mühimme • 142.
ihtilâfat • 857, 868.

zeminde ~ • 290.
ihtilâf-› metâli • 955, 958, 959.
ihtilâf-› mezahip • 1273.
ihtilâl

~e parmak kar›flt›ran millet •
650.

ihtilâlât • 1152.
ihtilâlât-› befleriye • 661.
ihtilâl-i befler • 1214.
ihtilât • 101, 479, 1074.
ihtimal

delilden nefl’et etmeyen ~ • 441.
ihtimalât-› kesire • 1191.
ihtimal-i imkânî • 440.
ihtimamkârl›k • 1085.
ihtirak • 967.
ihtirasat • 775.
ihtiyacat • 373.

insan›n ~›n›n kesreti • 519.
mahlûkat›n fakr ve ~› • 72.
mevcudat›n ~› • 483.

ihtiyac-› f›trî • 593, 1040, 1069.
~ lisan› • 113, 144, 507, 684.

ihtiyac-› ifham • 738.
ihtiyac-› mahlûkat • 483.
ihtiyac-› mutlak

~ içindeki zîhayat • 24.
ihtiyaç • 206, 211, 340, 341, 504,

861, 881, 883, 1046, 1177,
1183. Bak›n›z: hacat.

ihtiyar • 108, 130, 196, 240, 243,
430, 551, 625, 756, 757, 759,
760, 989, 990, 1040, 1049,
1050, 1118.
~ hayat› gösterir • 180.
~ ve kasd-› ‹lâhî • 282.
~› elinden almamak • 957.
~›n ref’i • 759.
~lar›n kabre tahammülü • 161.
~lar›n ruhlar› • 161.

geçici ~l›k • 162.
‹htiyar Risalesi • 238.
ihtiyare

~ kar› • 162.
ihtiyar-› âmm • 284.
ihtiyar-› Rabbaniye • 327.
ihtiyarî • 1165.
ihtiyarlanmak • 1052.
ihtiyarl›k • 55, 75, 234, 242, 330,

522, 529, 1052.
~ vakti • 73.
~ ve gençlik • 1052.

ihtiyat
~ akçesi • 431.

ihtizazat • 633.
ihvan • 1125, 1173, 1174.
ihya • 135, 136, 139, 470, 478,

485, 675, 676, 688, 689, 701,
847, 1140.
~ üstündeki turralar • 469.
baharda hayvanlar›n ~lar› • 187.
bir nefsin ~s› • 154.
Cenab-› Hakk›n befleri ~ etmesi
• 136.
dünyan›n ~ edilmesi • 862.
haflirde cesetlerin ~s›na misal •
186.
haflirde insanlar› ~ edecek zat •
191.
hayvanlar›n ~ edilmesi • 136.
insanlar›n ~ edilmesi • 154.
koca arz› ~ eden • 135.
nefsin ~s› • 857.
sine¤in ~s› • 862.
zevilervah›n ~s› • 862.
zîruh ~s› • 1140.

ihya-i âlem • 844.
ihya-i arz • 616.
ihya-i din • 1167.
ihya-i fert • 1140.
ihya-i nev • 1140.
ihzarat • 130.
ikab-› ‹lâhî • 597.
ikap • 596, 756, 1181, 1182.
ikazat-› ‹lâhiye • 67.
ikazat-› Sübhaniye • 130.
iki bafll› insan • 226.
ikinci

~ dirilifl • Bak›n›z: nefl’e-i uhra.
ikindi • Bak›n›z: asr.

~ namaz› • 75, 460.
ikram • 109, 110, 199, 482.

Rahman’›n ~› • 130.
ikram-› Rahmanî • 525.
ikramiye

~ bileti • 238, 239.
iksir

içilmeyen ~ • 201.
iksir-i ‹sm-i Azam • 1174.
iksir-i nuranî • 794.
iktidar • 108, 260, 964, 971, 1172.

cüz’î ~ • 211.
sultan-› mu’cizekâr›n ~› • 137.

iktidar-› hayatiye • 503.
iktidar-› ilmî • 524.
iktidar-› zatî • 523.
iktidars›z.

~ yavrular›n hüsnü maifleti •
108.

iktifa
mevcut mala ~ • 1180.

iktisat • 128, 1220, 1230.
‹ktisat Risalesi • 1176.
iktiza-i makam • 738.

ilâ • 634.
‹lâh • 1136.

~ bizden ne istiyor? • 377.
ilâh • 260, 619, 628, 1135.

bat›l ~lar • Bak›n›z: âlihe.
mevcudat adedince ~lar • 103.

ilâhî • 1131.
‹lâhî

~ bilgiler • Bak›n›z: maarif-i ‹lâ-
hî.
~ hakaik • 1193.
~ isim • 23.
~ maâbid • 1189.
~ s›rlar • Bak›n›z: serair-i ‹lâhî.
~ tenezzülât • 1195.

ilâhl›k • Bak›n›z: ulûhiyet.
ilânat-› Rabbaniye • 115.
ilân-› sürur • 568.
ilânname • 446.

zîfluura okutturulan ~ • 115.
ilhad • 952, 953, 1200.
ilham • 223, 278, 572.

~ ile hads • 1192.
hayvana verilen ~ • 503.

ilhamat • 221, 293, 591.
~›n derecat› • 221.
avam-› melâikenin ~› • 221.
avam-› nâs›n ~› • 221.
evliya ~› • 221.
hayvanat›n ~› • 221.
melâike-i izam ~› • 221.

ilhamat-› gaybiye • 1072.
ilham-› evliya • 547.
ilham-› ‹lâhî • 410.
ilik

kemik içindeki ~ • 813.
ilim • 23, 131, 253, 260, 263, 296,

415, 418, 473, 504, 538, 544,
587, 598, 674, 677, 678, 702,
874, 894, 895, 900, 963, 966,
968, 971, 999, 1011, 1021,
1023, 1025, 1047, 1068, 1090,
1101, 1120, 1148, 1165, 1222,
1223, 1238, 1239, 1240.
~ içinde azîm bir kudret • 318.
~ ile gelen mesail-i imaniye •
1240.
~ malûma tâbidir • 757.
~ ve dua • 504.
~ ve merak • 1183.
~ vesveseyi tart eder • 433.
~de taklit • 304.
~i faydas›z giden feylesof • 543.
~i hasbî vermek • 1149.
~in mertebeleri • Bak›n›z: mera-
tib-i ilim.
~lerin flah› ve padiflah› • 1217.
ahir zamanda ~ • 418.
cüz’î ~ • 211.
en yüksek ve en dakik ~ • 666.
gayr-i mütenahi bir ~ • 479.
gayrimütenahi ~ • 263.
gerçek ~ler • Bak›n›z: ulûm-u
hakikiye.
güzel ~ • 1011.
hazmolmayan ~ • 1149.
ihatal› bir ~ • 964.
ihatal› ve yüksek bir ~ • 1223.
iman ~i • 1217.
muhit ~ • 894, 964.
muhit bir ~ • 102.
muhit bir ~ sahibi • 510.

ilka • 652.

ihsana karfl› perestifl eden ruh-u insan ilkaii
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illet • 782, 848, 1177.
~ ve hikmet • 550.

illet-i tamme • 759.
illiyet • 858.
ilmelyakîn • 168, 195, 233, 262,

263, 265.
~ derecesinde iman • 167.

ilm-i belâgat • 401, 587.
~in dâhîleri • 723.
~in imamlar› • 738.

ilm-i beyan • 638, 670.
ilm-i cüz’î • 231.
ilm-i esrar-› huruf ulemas› • 602.
ilm-i ezelî • 758.
ilm-i felsefe

~ ve hükemas› • 216.
ilm-i hikmet • 217, 384.

~ ehl-i fenne hitap eder • 384.
ilm-i ‹lâhî • 180, 757, 763, 764,

886.
~nin azametli ihatas› • 886.
~nin bir ünvan› • 892, 893.
~nin ünvanlar› • 892.

ilm-i ‹lâhiye • 183.
ilm-i kelâm • 960, 988.

~ dâhîleri • 1222.
~›n dâhî muhakkikleri • 727.
~›n kaidelerinden birisi • 440.

ilm-i mant›k • 1001.
~›n üstad› • 1238.

ilm-i muhit • 180, 317, 708, 718,
894, 994.

ilm-i muhit-i ‹lâhî • 1066, 1096.
ilm-i sarf • 760.

~ ve nahvin kaideleri • 638.
ilm-i usul • 309, 988.

~ ve hikmet • 759.
ilm-i yakîni • 492.
ilmî

vücud-u ~ • 184.
ilmiye • 531.
ilmülguyup

~ h›zan • 1193.
iltibas • 27.
iltica • 71, 76, 79, 506, 507, 575,

881.
~n›n ehemmiyetini anlatan tem-
sil • 53.

iltifat
~›n g›laf› • 1044.

iltifatat-› âsâr • 210.
iltifatat-› ebediye-i Rahmaniye •

589.
iltifatat-› Rahmaniye • 67, 382,

1036.
iltifatat-› rahmet • 1045.
iltifatat-› flahane • 1044.
iltifat-› Rahmanî • 1055.
iltifat-› rahmet • 79.
iltifat-› flahane • 1044.
iltizam • 1148.
ilzam • 628.
ilzam-› hüccet • 959.
imam • 302, 400, 960, 1208, 1209,

1222.
dâhî ~lar • 670, 723.
ehl-i iman›n ~› • 370.
f›rak-› dâllenin ~lar› • 717.
ilm-i belâgatin ~lar› • 738.

‹mam Ali • 460.
‹mam-› Azam • 789.
‹mam-› Gazalî • 380, 885, 1123.
‹mam-› Mübin • 763, 764, 892,

893.

‹mam-› Mübin • 893.
‹mam-› Rabbanî • 315, 380, 655,

932, 1058, 1123.
‹mam-› fiafiî • 25, 788.
iman • 34, 37, 51, 56, 66, 101,

108, 111, 159, 167, 168, 172,
174, 208, 234, 236, 237, 239,
249, 250, 258, 259, 301, 305,
338, 368, 387, 413, 464, 495,
496, 499, 501, 502, 504, 505,
514, 527, 528, 538, 541, 561,
579, 584, 593, 620, 623, 624,
625, 633, 666, 685, 707, 721,
727, 728, 730, 740, 741, 750,
752, 753, 784, 795, 802, 817,
821, 959, 960, 982, 998, 999,
1000, 1036, 1037, 1039, 1042,
1079, 1124, 1190, 1191, 1205,
1208, 1209, 1211, 1212, 1215,
1216, 1217, 1218, 1220, 1221,
1222, 1229, 1235, 1237, 1240,
1242, 1243, 1245, 1253, 1258,
1261, 1263, 1270.
~ bekçisi • Bak›n›z: bekçi-yi
iman.
~ bir intisapt›r • 495.
~ bir vesikad›r • 338.
~ cenazeyi nas›l gösterir? • 337.
~ dal›n›n bir buda¤› • 231.
~ delili • Bak›n›z: delil-i iman.
~ dersleri • 585, 1246.
~ dünyay› nas›l gösterir? • 338.
~ fedaîleri • 1244.
~ hakikatleri • 243, 741, 1219,
1250. Bak›n›z: hakaik-› imaniye,
hakaik-› imaniye
~ hakikatlerini cami bir eser •
1218.
~ hakikatlerinin izah› • 253.
~ hizmeti • 1230, 1235, 1244.
Bak›n›z: hizmet-i imaniye.
~ ile itaat edenlerin taltifi • 113.
~ ilmi • 1217.
~ kabir kap›s›n› nas›l gösterir? •
338.
~ kabri nas›l gösterir? • 337.
~ kuvvettir • 500.
~ lezzeti • Bak›n›z: lezzet-i
iman.
~ mahalli • Bak›n›z: mahall-i
iman.
~ maziye nüfuz edebilir • 339.
~ mezar› nas›l gösterir? • 336.
~ muhaf›zlar› • 285.
~ müstakbele hulûl edebilir •
339.
~ nurdur • 497, 500.
~ nuru • 1255.
~ olmadan hayat • 237.
~ par›lt›s› • Bak›n›z: barika-i
iman.
~ ruhu • Bak›n›z: ruh-u iman.
~ flu günü nas›l gösterir? • 337.
~ tarik› • Bak›n›z: tarik-› iman.
~ topra¤› nas›l gösterir? • 337.
~ ve iman hakikatleri dairesi •
244.
~ ve cüz-i ihtiyarî • 339.
~ ve hayat • 238.
~ ve insan • 502.
~ ve insaniyet • 502.
~ ve küfür • 794.
~ ve saadet-i ebediye • 233.
~a hizmet • 244, 1231.

~a kuvvet ve senet • 802.
~a zarar veren bir flek • 439.
~a z›t • Bak›n›z: hilâf-› iman.
~daki saadeti anlatan temsil •
32.
~› kurtarabilmek • 1222.
~› kurtarmak • 1216, 1221,
1230, 1239.
~› tecdit etmek • 77.
~› zay›f olan • 546, 560.
~›m›z›n kurtulmas› • 156.
~›n befl rüknü ve haflir • 175.
~›n bir nur oldu¤unu gösteren
temsil • 497.
~›n bir nuru • 579.
~›n düflmanlar› • 1248.
~›n envar› • 301.
~›n erkân-› sittesi • 230, 707.
~›n erkân›na yap›lan suikastlar •
1216.
~›n esaslar› • Bak›n›z: erkân-›
sitte-i iman.
~›n hakaik-› gaybiyesi • 942.
~›n inkiflaf ve fütuhat› • 1250.
~›n inkiflaf› • 1247.
~›n izzeti • Bak›n›z: izzet-i iman.
~›n kuvveti • 500. Bak›n›z: kuv-
vet-i iman.
~›n kuvvetlenmesi • 1124.
~›n mehasini • 495.
~›n mertebeleri • 1217.
~›n neticesi • 1060.
~›n nihayet hududu • 751.
~›n nuru • 237, 525, 1035.
~›n rükünleri • 739, 784, 1216.

~nden en mühimi • 1217.
~›n flartlar› • Bak›n›z: erkân-›
imaniye.
~›n ulûmu • 630.
~›n yeri • 1191.
~›n yümnü • 528.
~›n› kaybedenler • 301.
~lara mükâfat • 207.
~lar›n kurtuluflu • 1255.
düflmanlar› • 1247.
hakikî ~ dersleri • 1251.
hakikî ~› elde eden adam • 500.
hakkalyakîn ~ • 697.
hâlî ve vicdanî ~ • 751.
hayat ~›n alt› erkân›n› ispat edi-
yor • 176.
hikmet ve adalete ~ • 112.
ilmelyakîn ve aynelyakîn dere-
cesinde ~ • 167.
kadere ~ • 761.
kadere ve kazaya ~ • 184.
Kur’ân ~a davet eder • 630.
melâikeye ~ ve hayat • 180.
meslek-i ~iye • 260.
peygamberlere ~ ve hayat •
181.
Sahabelerin ~› • 802.
fluhut derecesinde ~ • 1018.
tahkikî ~ • 157, 1124, 1217,
1243.

~ dersleri • 1254.
tahkikî ve taklidî ~ • 1216.
taklidî ~ • 1217.
tarik-› ~ • 66.
vesveseye ve flüpheye düflen ~
• 802.
yakîn-i ~î ile iman • 271.

illet yakîn-i imanî ile imanii
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iman-› ahiret
~in kuvveti • 196.

iman-› bilahiret • 196, 1261.
~ten gelen teselli • 196.

iman-› bilkader • 1272.
~ ve haflir • 174.
~ ve hayat • 183.

iman-› billâh • 173, 253, 463, 489,
504, 739, 1209, 1217.

‹man-› billâh velyevmilahir • 1259.
iman-› ekmel • 168.
iman-› haflrî • 160, 165.

~nin bir neticesi • 163.
iman-› ‹slâmî • 1189.
iman-› kâmil • 844.
imanî • 541.

~ bir divan • 1126, 1280.
~ esaslar • Bak›n›z: akaid-i ima-
niye.
~ eserlerin telifi • 1229, 1249.
~ fütuhat • 1252.
~ mesele • Bak›n›z: mesele-i
imaniye.
~ meseleler • 1253. Bak›n›z:
mesele-i imaniye, mesail-i ima-
niye.
~ uhuvvet • Bak›n›z: uhuvvet-i
imanî.

imans›zl›k • 1235.
imate • 135, 139.
imdadat-› Rahmaniye • 520.
imdat

~›na yetiflmek • 660.
mahlûkuna ~ eden Cenab-› Hak
• 118.

imkân • 440, 1105, 1114, 1116,
1117.

imkânat • 133, 1117, 1118, 1119.
~›n ziyadeleflmesi • 1117.

imkân-› tahrip • 837.
imkân-› zatî • 440.
imkân-› zihnî • 440.
imtihan • 867.

~ meydan› • 107. Bak›n›z: mey-
dan-› imtihan.
~ neticeleri • 868.
~›n iktizas› • 280.
din bir ~d›r • 422.

imtihanat
zeminde ~ • 290.

imtihan-› ulvî • 293.
imtihan›n • 69.
imtina

~ derecesinde müflkülât • 111.
~ derecesinde suubet • 134.

imtisal • 153, 1145, 1148, 1153.
kemal-i ~ • 153.

imtiyaz • 101, 135, 477, 1074,
1086.
~›n kemali • Bak›n›z: kemal-i im-
tiyaz.

imtiyaz-› etem • 479.
imtizacat • 633.
imtizac-› kimyeviye • 967.
imtizaç • 967.

~tan hararet hâs›l olmas›n›n
hikmeti • 967.

in’am • 169, 199, 347, 482, 1027,
1040, 1045.
daimî ~ • 115.
kerem ~ etmek ister • 85.
nimetten ~a geçmek • 347.

in’amat • 328.
in’amat-› ‹lâhiye • 75.

in’amat-› külliye-i ‹lâhiye • 81.
in’amat-› Rahmaniye • 73.
in’am-› ‹lâhî • 1055.
in’amperver • 368.
in’idam • 485.
in’ikâs • 539, 793.

güneflin ~› • 539, 540.
güneflin ~›n›n tecellisi • 471.
hususî ~ • 539.

inabe • 1076.
inat • 308, 1150, 1169.

Nemrudâne ~ • 1164.
inayet • 22, 23, 24, 95, 96, 141,

143, 144, 166, 169, 177, 320,
379, 406, 852, 945, 1021, 1023,
1025, 1065, 1084, 1101, 1176,
1201, 1208, 1227, 1232.
~ s›rr› • Bak›n›z: s›rr-› inayet.
~ ve dünya • 147.
~in ink›sam etmesi • 780.
~in iflarat› • 143.
~in kemali • Bak›n›z: kemal-i
inayet.
Cenab-› Hakk›n ~i • 341.
eflyada görünen ~in tezyini •
151.
zahir bir ~ • 141.

~in iflarat› • 95.
inayethah • 369.
inayet-i azîm • 755.
inayet-i daime • 195.
inayet-i Ezeliye • 845, 868.
inayet-i ‹lâhî • 1250.
inayet-i ‹lâhiye • 246, 249, 392,

1232.
inayet-i Rabbaniye • 159.
inayet-i sermediye • 867.
inayet-i tamme • 481, 1083.
inbisat • 765.
‹ncil • 371, 654, 793, 939.
incimat • 397, 710, 1141.
incir • 895.

~ a¤ac› • 64.
~n›n kanun-u teflekkülât› •

843.
~ a¤ac›n›n çamur yemesi • 109.
~ çekirde¤i • 468.

~ ve a¤ac› • 473.
incizabat • 849.
incizab-› muhabbet-i fiems-i Ezel •

929.
incizap • 219, 660, 799, 849, 861,

1016, 1107, 1140, 1141.
inek • 17, 430, 681.

~e tapmak • Bak›n›z: bakarpe-
restlik.
~i kesmek • 387, 648.

infial • 510, 517, 1105.
infilâk • 797.
infirat • 200, 1115, 1117.
‹ngiltere • 251, 958.
inhidam-› mutlak • 1253.
inhilâl • 841, 863.
inkâr • 117, 135, 171, 273, 308,

455, 493, 548, 552, 560, 623,
624, 626, 627, 646, 689, 714,
737, 742, 830, 885, 1213, 1214,
1261.
~ etmek ve kabul etmemek •
307.
~dan müteellim olmamak • 625.
~›n müflkül oldu¤unu gösteren
temsil • 196.
dünyay› ve kendini ~ • 452.

hâl›k› ~ eden • 624.
her fleyi ~ eden Sofestaîler • 96.
hodbinlerin ~lar› • 625.
küfür, cilve-i esmay› ~d›r • 140.
flarlatanlar›n ~lar› • 625.

ink›lâbat • 73, 633, 690, 842.
ink›lâbat-› azîme • 689.

k›yamet ve haflirdeki ~ • 192.
ink›lâbat-› berzahiye.

~ ve uhreviye • 500.
ink›lâbat-› befleriye • 831.
ink›lâbat-› madeniye • 281.
ink›lâb-› azîm • 81, 797.
ink›lâb-› azîm-i içtimaî • 796.
ink›lâb-› azîm-i ‹slâmî • 794.
ink›lâb-› ezdat • 123.
ink›lâb-› hakaik • 123.

~ muhaldir • 96.
ink›lâb-› ‹lâhî • 798.
ink›lâp • 94, 457, 797.

âlemdeki umumî ~lar • 450.
beflerde bir ~ • 1193.
umum ~lar • 366.

ink›raz • 809, 869.
ink›yat • 206.
inkiflaf • 867.
inkiflaf-› uhuvvet • 1157.
ins • 89.

~ ve cin • 174, 203, 287, 288,
326, 396, 417, 601, 619, 630,
819, 906, 941, 946, 948, 950,
951, 1016, 1023.

~ münacat› • 302.
~ nazarlar› • 170.
~ ubudiyetleri • 288.
~ ve melek • 372.
~ne ders • 217.
~nin bütün güzel sözleri •

666.
~nin edeb-i muaflereti • 302.
~nin isyan› • 295.
~nin kuvalar› • 291.
~nin küfran› • 296.
~nin muhakemesi • 1016.
~nin mürflidi • 302.
~nin temerrütleri • 295.
~nin tu¤yan› • 295.
~nin ubudiyeti • 819.
Kur’ân’›n ~e zecri • 295.

cin ve ~ • 224.
insan • 22, 25, 28, 29, 33, 37, 55,

66, 72, 98, 109, 111, 113, 114,
128, 131, 147, 190, 234, 237,
254, 258, 331, 366, 367, 373,
402, 446, 448, 468, 495, 496,
509, 510, 516, 518, 524, 525,
528, 535, 542, 549, 562, 565,
573, 574, 581, 584, 683, 684,
696, 702, 804, 814, 815, 833,
839, 841, 847, 863, 873, 915,
925, 927, 933, 942, 944, 948,
951, 953, 983, 989, 990, 998,
999, 1014, 1015, 1023, 1026,
1027, 1029, 1034, 1035, 1036,
1037, 1053, 1054, 1060, 1064,
1072, 1077, 1107, 1114, 1119,
1120, 1121, 1147, 1187, 1217,
1234. Bak›n›z: nev-i benîâdem.
~ âcizdir • 51, 74, 171.
~ âciz-i mutlakt›r • 22, 23.
~ ademe gidip kaçamaz • 134.
~ ahirette mahsul al›yor • 145.
~ akl› ve Kur’ân • 713.

iman-› ahiret insan akl› ve Kur’ânii
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~ âlemin nüsha-i musa¤¤aras›-
d›r. • 20.
~ bafl›bofl de¤il • 24, 457.
~ bafl›bofl de¤ildir • 110, 129,
190, 1098.
~ bedeni • 113, 967, 968.
Bak›n›z: âlem-i sa¤ir.
~ bîçare mahlûktur • 512.
~ bilmedi¤i ve yetiflmedi¤i fleye
düflmand›r • 87.
~ bir misafir memurdur • 75.
~ bir yolcudur • 517.
~ bu âleme niçin geldi? • 504.
~ cesetleri • Bak›n›z: ecsad-› in-
saniye.
~ çekirde¤e benzer • 513.
~ çocu¤a benzer • 523.
~ çocuk hükmündedir • 504.
~ dünyaya meftundur • 330.
~ ebed için halk edilmifltir • 149.
~ ebede gidecektir • 149.
~ ebede namzettir • 855.
~ eflyaya muhtaçt›r • 1067.
~ fakirdir • 51, 74.
~ fakir-i mutlakt›r • 23.
~ gözü • 519.
~ hayvana benzer • 573.
~ hayvanata benzer • 573.
~ hilâfet ve emanetle müker-
remdir • 132.
~ iktidars›zd›r • 74.
~ istidatça en ulvî yarat›lm›flt›r •
147.
~ kâinatla alâkadard›r • 766.
~ kimi sever? • 950.
~ kisbinin zulmü • 754.
~ melâikeye benzer • 573.
~ memur ve misafirdir • 526.
~ mevcudatla en ziyade alâka-
dard›r • 196.
~ mizaç itibar›yla gayet zay›ft›r •
171.
~ müflahitlik derecesindedir •
133.
~ nas›l k›ymet al›r? • 495.
~ ne surette yarat›lm›flt›r? • 105.
~ nefsini metheder • 774.
~ nefsini sever • 774.
~ neleri sever? • 576.
~ nihayetsiz nimetlere muhtaçt›r
• 147.
~ penceresi • 1119.
~ semere-i âlemdir • 290.
~ semere-i kâinatt›r • 20.
~ simas› • 19.

~ndaki nakfl-› simavî • 1112.
~ suretindeki hayvanlar • 308.
~ suretine ink›lâp • 851.
~ tanzimat memurudur • 148.
~ ve âlem • 446, 1027, 1186.
~ ve beka • 118, 129, 147.
~ ve beliyyat • 504.
~ ve Cennet • 496.
~ ve cin.

~nin güzel sözleri • 222.
~ ve esma • 535, 537.
~ ve hayvan • 237, 502, 517,
519.
~ ve huveyn • 1187.
~ ve ibadet • 45.
~ ve icat • 510.
~ ve iman • 502.
~ ve iyilik • 510.
~ ve kabir • 133.

~ ve kâinat • 509.
~ ve nebatat • 573.
~ ve saadet-i ebediye • 148.
~ vücudu • 851.
~ vücudunun de¤ifltirilmesi •
851.
~ zabitlik derecesindedir • 133.
~ zaif-i mutlakt›r • 23.
~ zay›ft›r • 51, 74.
~a düflmanl›k eden mahlûkat •
648.
~a hakikî ma’bud • 510.
~a musahhar hizmetkârlar •
517.
~a verilen alât • 517.
~a verilen cihazat • 517.
~a verilen cihazat • 517.
~a verilen cihazat-› acibe: • 517.
~a verilen ehemmiyet • 136.
~a verilen havâs.

~ saadet-i ebediyeye müte-
veccihtir • 149.
~a verilen hilâfet rütbesi • 148.
~a verilen istidat • 148, 519.
~a verilen kuvveler • 514.
~a verilen nimetler • 684.
~a verilen numuneler • 1120.
~da damarlar›n vazifesi • 966.
~da dinin mahiyet ve k›ymetleri
• 60.
~da mahiyet-i din • 1260.
~daki ak›l ve fikir • 237.
~daki âmâl-i sermediyet • 196.
~daki âsâr-› sanat • 496.
~daki aflk-› beka • 196.
~daki cihazat-› maneviye • 519.
~daki dinin k›ymeti • 1260.
~daki duygular • Bak›n›z: kuva-i
insaniye.
~daki f›trat • 1146.
~daki iki cihet • 510.
~daki iki vecih • 512.
~daki kuvalar • 1150.
~daki manevî vücutlar • 927.
~daki meyl-i tekemmül • 845.
~daki sanat-› Rabbaniye • 496.
~daki flevk-i ebediyet • 196.
~daki zay›fl›k ve âcizlik • 330.
~› memsuh eden • 1158.
~›n ~ olmas› • 146, 208.
~›n acz ve fakr› • 171.
~›n acz ve fakr›n› anlamas› •
1243.
~›n aczi • 523, 524.

~nin kudreti • 523.
~›n aczi ve fakr› • 1034.
~›n ahiret taraf›na seyahati •
1266.
~›n ak›l defterindeki havâs •
149.
~›n alât ve cihazat› • 519.
~›n âmâli ve efkâr› • 847.
~›n Arfla getirilmesi • 929.
~›n beka duas› • 178.
~›n bir sofra-i nimeti • 684.
~›n camiiyeti • 809.
~›n camiiyet-i istidad› • 415.
~›n cehli • 524.
~›n Cennette ihsanat-› ‹lâhiyeye
mazhariyetini anlatan temsil •
815.
~›n cevheri • 854.
~›n cihazatça zenginli¤i • 519.
~›n cihazat-› maneviyesi • 513.

~›n cinayeti • 855.
~›n de¤ifltirdi¤i bedenler • 846.
~›n dest-i ihtiyar› • 989.
~›n duygular› • 519.
~›n duygular› ve lâtifeleri • 813.
~›n düflmanlar› • 258, 1030,
1036.
~›n ebede uzanm›fl emelleri •
149.
~›n ef’ali • 1186.
~›n ef’al-i ihtiyariyesi • 989.
~›n ehemmiyeti • 24, 106.

~ ve haflir • 173.
~›n ehemmiyetli bir istidad› var-
d›r • 110.
~›n ehemmiyetli bir vazifesi var-
d›r • 110.
~›n elfaz› ve elfaz-› Kur’âniye •
702.
~›n en büyük meselesi • 1221.
~›n esmaya muhtaç olmas› •
1045.
~›n fakr› • 524.
~›n f›trat› • 1046.
~›n f›trat-› zîfluuru • 849.
~›n gaye-i aksâs› • 417.
~›n gaye-i yegânesi • 417.
~›n güneflten uzakl›¤› • 926.
~›n hadsiz ihtiyacat› ve teellü-
mat› • 171.
~›n hakikati • 770.
~›n Hâl›k’› ve Rabbi • 173.
~›n hasseleri • 519.
~›n haflri • 478.
~›n havf› ve muhabbeti • 574.
~›n hayat ve memat› • 190, 688.
~›n hayat›na lüzumlu fleyler •
Bak›n›z: levaz›mat-› hayat-› in-
saniye.
~›n hayvandan afla¤› düflmesi •
518.
~›n hevesat› • 803, 1018.
~›n h›rs› • 814.
~›n hürriyeti • 766.
~›n icat ve hay›r ciheti • 510.
~›n ihtiyacat› • 509.
~›n ihtiyac› • 524.
~›n ihtiyaçlar› • 258. Bak›n›z:
hacat-› befleriye.
~›n iki maafl› vard›r • 574.
~›n iktidar› k›sad›r • 74.
~›n intizam› • 855.
~›n iradesi • 761, 766.
~›n istidad›ndaki cihazat • 149.
~›n isyan› • 606.
~›n isyankârâne amelleri • 695.
~›n iyilik ve icat ciheti • 510.
~›n kalbi • 574, 999.
~›n kalbine ve iradesine müda-
halesi • 640.
~›n kalp cüzdan›ndaki letaif •
149.
~›n kemal-i hilkati • 225.
~›n kesrete dalmas› • 585.
~›n k›ymeti • 496.
~›n kudreti • 766.
~›n letaifi ve hasseleri • 804.
~›n lezzeti • 518.
~›n mahiyeti • 132, 147, 513,
842, 855, 1046. Bak›n›z: mahi-
yet-i insaniye.
~›n mahiyet-i âyinesi • 21.
~›n mahiyet-i camias› • 1120.

~n›n simas› • 20.

insan âlemin nüsha-i musa¤¤aras›d›r insan›n mahiyet-i camias›n›n simas›ii



SÖZLER | 1405 GENEL ‹NDEKS

~›n mahiyet-i hakikiyesi • 121,
845.
~›n mahiyet-i maneviyesi • 24,
513.
~›n mahiyetinin ehemmiyeti •
114.
~›n mahlûkata rüçhaniyeti • 414.
~›n mahlûkat›n üstüne ç›kmas› •
373.
~›n manevî duygular› • Bak›n›z:
letaif-i insaniye.
~›n menafii • 884.
~›n mesruriyeti • 1014.
~›n mevcudat›n ibadetine mü-
dahalesi • 133.
~›n muhasebe-i a’mali • 106.
~›n münacat› • 536.
~›n nebatî cismaniyeti ciheti •
525.
~›n nefsi • 573, 1119.
~›n ömrü k›sad›r • 74.
~›n rahm-› madere düfltü¤ü
âvân • 72.
~›n ruhu ve cesedi • 1121.
~›n saadet ve flekaveti • 509.
~›n sabr› k›sad›r • 74.
~›n sergüzeflt-i hayat› • 764.
~›n sergüzeflt-i hayatiyesi • 765.
~›n sermayesi • 340.
~›n sesi ve simas› • 26.
~›n seyyiat› • 752.
~›n sima-i manevîsi • 27.
~›n sukut etmesi • 1036.
~›n suret-i camias› • 28.
~›n fler ve tahrip ciheti • 510.
~›n tahakkümü • 505.
~›n tahrip ve adem ciheti • 510.
~›n tedenniyat› • 574.
~›n telezzüzü • 566.
~›n terakki ve tedennisi • 509.
~›n terakkiyat› • 574.
~›n topraktan yeniden ç›kar›l-
mas› • 647.
~›n ubudiyeti • 526.
~›n vazife-i asliye-i f›triyesi •
504.
~›n vazife-i asliyesi • 502, 520.
~›n vazife-i f›triyesi • 503.
~›n vazifesi • 294, 421, 640.
~›n vazifesi ve mertebesi • 525.
~›n vazifesinin azameti • 114.
~›n vazifesiyle maafl› • 574.
~›n vefat› • 73.
~›n vücudundaki zerrat • 904.
~›n yarat›l›fl› • 148, 1120.
Bak›n›z: hilkat-i insan.
~›n zaaf ve aczi • 1119.
~›n zaaf› • 523.

~n›n kuvveti • 523.
~›n zenginli¤i • 519.
~lar›n elemi • 1031.
~lar›n haflredilmesi • 137, 152,
153, 154.
~lar›n mevtleri • 1046.
~lar›n ruhlar› • 1000.
~lar›n sanatlar› • 496.
~lar›n s›rr-› istihdamlar› • 1271.
~lar›n tenevvüü • 535.
~lar›n yapt›¤› eserler • Bak›n›z:
âsâr-› befleriye.
bâkî bir ~ • 585.
bütün ~lara hatip • 370.
Cennette ~›n duygular›, lâtifele-
ri • 813.

dünyaya geliflinde ~ • 503.
ecel ve kabir ~› bekler • 147.
ervah-› bâkiye sahibi ~ • 129.
felsefede ~›n hilkati • 225.
hakikî ~ • 942.
Hâl›k’›n ~› meleklere tercihi •
148.
haflerata ma¤lûp olan ~ • 524.
her as›rdaki ~ âlemi • 130.
her fley ~a musahhar k›l›nm›fl •
136.
hodgâm ~ • 117.
iki bafll› ~ • 226.
kainat ~a musahhar edilmifltir •
23.
kâinat ~a müteveccihtir. • 25.
Kur’ân’da ~a asi vaziyeti veril-
mesi • 754.
küfrün ~a etkisi • 497, 502.
mahlûkat ~a musahhar edilmifl-
tir • 411.
merak ~› tahrik eder • 376.
mevcudat ~a musahhard›r •
523, 648.
saadet cihetinde ~ ve serçe ku-
flu • 177.
flefkate lây›k olmayan ~ • 1031,
1032.
tabakat-› ömr-ü ~ • 72.
üç ayakl› ~ • 226.
vücut ~da emanettir • 343.

insan-› asi • 646.
insan-› ekber • 549, 927, 1186.
insan-› gafil • 529.
insan-› himmetperver • 1162.
insan-› kâmil • 536, 804.
insan-› mü’min • 56, 331.
insanî • 1197.

~ arfl • 20.
insaniyet • 74, 147, 162, 247, 579,

615, 881, 1030, 1158.
~ âlemi • Bak›n›z: âlem-i insani-
yet.
~ hayat›nda en mühim ifl • 678.
~ ve iman • 502.
~in cihazat›.

~n›n gayesini anlatan temsil •
208.
~in eceli • 549.
~in f›trat-› asliyesi • 504.
~in gayesi • 881.
~in gayet-i kemali • 882.
~in gayetülgayat› • 880.
~in küllî haceti • 163.
~in mahiyeti • 163.
~in saadeti • 589.
~in terzili • 511.
~in ulvî hakikati • 163.
~in yaralar› • 163.
~ten sukut edenler • 624.

insaniyet-i kübra • 579, 589.
insano¤lu

~nun yarat›l›fl› • Bak›n›z: f›trat-›
befler.

insiba¤ • 793.
insicam • 20, 612, 679, 1085.
insicam-› ahkem • 823.
insicam-› ecmel • 628, 1115.
infla • 617, 853.

baharda ~ • 186.
haflirde ecsad›n ~s›n›n misali •
186.

inflikak-› kamer • 955, 957, 959,
960, 1277.
~i görmeye mâniler • 959.

intibah-› ‹slâm • 1190.
intifa • 273, 274.
intikam • 241, 247, 650.

~ azab› • 248.
~ endiflesi • 247.

intisap • 496.
intiflar • 993.

en ziyade ~ eden zîhayatlard›r •
180.

intizam • 20, 86, 90, 123, 152, 153,
183, 431, 447, 481, 855, 859,
860, 922, 967, 969, 1047, 1085,
1088, 1096.
~›n kemali • Bak›n›z: kemal-i in-
tizam.
~›n ruhu • 844.
~l› suretler • 131.
~s›zl›k içinde kemal-i ~ • 227.
havan›n ~› • 262, 263.
kâinat›n ~› • 171.
kâinattaki ~ • 111.
muhit ~ • 1048.
Zat-› Kadîr’in mükemmel ~› •
94.
zeminin ~› • 277.

intizamat • 98, 886, 972, 1083,
1103.

intizamat-› âlem • 635.
intizamat-› sanat • 226.
intizam-› âlem • 123.

~in hikmeti • 820.
intizam-› askerî • 35.
intizam-› belâgat • 699.
intizam-› ef’al • 1058.
intizam-› ekmel • 184, 270, 628,

968, 1115.
intizam-› faik • 380.
intizam-› hakîmâne • 393, 645.

kasr-› kâinat›n ~si • 77.
intizam-› hilkat • 225, 358.
intizam-› kader • 763.
intizam-› kâinat • 1115.
intizam-› kâmil-i ekmel • 823.
intizam-› kastî • 844.
intizam-› maddî • 764.
intizam-› manevî • 764.
intizam-› mutlak • 479, 1087.
intizam-› tam • 479.
intizamperver • 33.
intizamperverâne • 474.
intizams›zl›k • 695.
inzal-i kütüp • 182.
inzibat • 306.

Malikin ~a ihtimam› • 132.
fledit ~ ve nizamat • 661.

ip
~ ve ipe tak›lan taam • 451.
kal›nca bir ~ • 454.

ipek • 467, 524.
~ böce¤i • 410.

ipham • 385, 549, 557, 1174.
iptal-i hak • 1168.
iptal-i hakk-› nev’ • 1168.
iptal-i his • 1030, 1212.
iptida

~daki icat • 318.
iptidaî • 787.
iptida-i hilkat-i âlem • 133.

insan›n mahiyet-i hakikiyesi iptida-i hilkat-i âlemii
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irade • 131, 625, 702, 760, 1118,
1143.
~ hayat› gösterir • 180.
~ ve kasd-› ‹lâhî • 282.
~nin mecmua-i kavanini • 893.
~nin fle’ni • 760.
~nin tazammunu • 697.
~nin tecellisi • 861.
abdin ~si • 760.
âlemin ~ edilmesi • 867.
Allah’›n ~si • 283.
cüz’î ~ • 211.
hayata verilen ~ • 211.
insan›n ~si • 761.

‹rade • 830.
irade-i cüz’iye-i insaniye • 760.
irade-i ezeliye • 667.
‹rade-i Ezeliye • 830, 861, 863.
irade-i içtihat • 781.
irade-i ihtiyariye • 284.
irade-i ‹lâhî • 1141.
irade-i ‹lâhiye • 341, 1121.

~nin arfl› • 264.
~nin bir ünvan› • 893.
~nin ünvan› • 893.

irade-i külliye • 284, 317, 760, 994,
1035, 1121.

irade-i mutlaka • 470.
irade-i nafize

~nin kavanini • 893.
irade-i nimet • 1022.
irade-i Rabbaniye • 893.
irade-i flamile • 180.
irade-i tahsin • 367, 942, 943,

1021.
irade-i tezyin • 943.
iradî

~ bir fleriat • 1140.
iraka-i dem • 1168.
‹ranl›lar

~›n ettikleri iftiharlar • Bak›n›z:
mefahir-i ‹ran.

irca • 284.
irhasat • 939.

~›n binler rumuzat› • 371.
irsal-i rüsul • 182.
irfladat

üstad›n ~› • 201.
irflad-› Nebevî • 550.
irfladî

~ bir lem’a-i i’caz • 397.
irflat • 250, 372, 385, 394, 613,

629, 643, 741, 1222, 1226.
irflatkâr

~ bir mükâleme • 741.
irtibat

ruhanî ~ • 1050.
irtikâp • 83.
is’af • 118.
‹sa (a.s.) • 535, 667, 1049, 1144,

1136, 1169.
~ zaman› • 593.

isim
~in kemali • 487.
Cenab-› Hakk›n ~leri • 533.
has bir ~ • 532.
her fleye muhit ~ • 532.

‹slâm • 399, 1151, 1160, 1167,
1178, 1190, 1191, 1248.
~ âlemi • 1157. Bak›n›z: âlem-i
‹slâm.
~ âlimleri • Bak›n›z: ulema-i ‹s-
lâm.
~ birli¤i • Bak›n›z: ittihad-› ‹slâm.

~ dâhîleri • 1249.
~ dâhîsi • 1223.
~ devleti • 1224.
~ devletleri • 1252.
~ dini • Bak›n›z: din-i ‹slâm.
~ dünyas› • 1217, 1223, 1236,
1239.

~nda hürriyet ve istiklâl •
1252.
~ dünyas›n›n ebedî hayat› •
1226.
~ edebiyatç›lar› • Bak›n›z: üde-
ba-i ‹slâmiye.
~ esaslar› • 1191.
~ eserleri • 1191.
~ fedaîsi • 1230, 1245.
~ filozoflar› • Bak›n›z: hükema-i
‹slâmiye.
~ gençli¤i • 1226.
~ hakikatlerinin makuliyeti • 82.
~ hükemas› • 884.
~ memleketleri • 1251.
~ milleti • 1223. Bak›n›z: millet-i
‹slâm.
~ milletleri

~nin necat ve salâh› • 1229.
~ mücahitleri • 1229, 1236.
~ mücahitleri ve âlimleri • 1253.
~ müellifleri • 1249.
~ niflan› • 15.
~ ruhu • Bak›n›z: ruh-u ‹slâm.
~ fleriat› • Bak›n›z: fleriat-› ‹slâ-
miye.
~ ulemas› • 1224.
~ ve Türk gençleri • 242.
~ yaz›lar› • 84.
~a zarar-› mutlak • 1188.
~dan evvel Ömer • 1156.
~›n âlemi • 1157.
~›n bu as›rda hakikî bir rehber-i
ekmeli • 1221.
~›n bünyesinde derin rahneler
açanlar • 1251.
~›n düflman› • 1213.
~›n esas› • Bak›n›z: rükn-ü ‹s-
lâm.
~›n esaslar› • Bak›n›z: esasat-›
‹slâmiye, erkân-› hamse-i ‹slâm.
~›n hükümleri • Bak›n›z: ahkâm-
› ‹slâmiye.
~›n hüsran› • Bak›n›z: hüsran-›
‹slâm.
~›n istiklâli • Bak›n›z: istiklâl-i ‹s-
lâm.
~›n nurlu hakikatleri • Bak›n›z:
neyyirat-› ‹slâmiye.
~›n refah ve saadeti • 1244.
~›n flartlar› • Bak›n›z: erkân-› ‹s-
lâmiye.
~›n terbiyesi • Bak›n›z: terbiye-i
‹slâmiye.
~›n vahdanî simas› • 1192.

‹slâmî
~ dayan›flma • Bak›n›z: tesa-
nüd-ü ‹slâmî.
~ fütuhat • 1252.
~ hükûmetler • 789.
~ iman • Bak›n›z: iman-› ‹slâmî.
~ ink›lâp • 1163.
~ medeniyet • 1157.
~ fleair • 1189.
~ flecaat ve cesaret • 1220.

‹slâmiyet • 34, 111, 207, 247, 248,
413, 492, 514, 525, 547, 579,

593, 627, 728, 752, 781, 784,
948, 1170, 1171, 1189, 1191,
1196, 1215, 1217, 1222, 1225,
1229, 1230, 1242, 1243, 1244,
1246, 1248, 1249, 1251, 1252.
~ âlem-i manevîsinin günefli •
589.
~ aleyhinde çirkin fleyler • 595.
~ cenahlar› • 489.
~ dersleri • 1246.
~ düflman› • 1244.
~ düflmanlar› • 1216, 1247.
~ düflmanl›¤› • 1247.
~ esaslar› • Bak›n›z: erkân-› ‹s-
lâmiyet.
~ fedaîleri • 1244.
~ hadimleri • 1243.
~ hamîleri • 285.
~ hizmeti • 1230.
~ hükümleri • Bak›n›z: ahkâm-›
‹slâmiyet.
~ için ilân-› harp • 800.
~ merkezi • Bak›n›z: merkez-i
‹slâmiyet.
~ muar›zlar› • 1247.
~ nurlar› • Bak›n›z: envar-› ‹slâ-
miyet.
~ nuru • Bak›n›z: nur-u ‹slâmi-
yet.
~ ruhu • 1161.
~ ve millet • 1166.
~ ve Nasraniyet • 1144.
~e cinayet • 779.
~e hizmet • 1235, 1244.
~e olan hücumlar • 1226.
~e yap›lan darbeler • 1236.
~in bayraktarl›¤› • 1243.
~in elmas bir k›l›c› • 1233.
~in erkân-› hamsesi • 231, 707.
~in güneflleri • 1222.
~in hakikatli ilimleri • 726.
~in ilm-i kelâm dâhîleri • 1222.
~in inkiflaf ve fütuhat› • 1250.
~in inkiflaf› • 1247.
~in kökleflmesi • Bak›n›z: tesis-i
‹slâmiyet.
~in mâ ve ziyas› • 589.
~in menba› • 726.
~in nazariyat k›sm› • 779.
~in nihayet hududu • 751.
~in flecere-i nuraniyesi.

~nin kökleri • 801.
~in tesisi • 735, 800.
~in umdeleri • 784.
~in zaruriyat› ve müsellemat› •
784.
~ten evvel tabakat-› befler •
1171.

ismet • 879, 1184.
melâikenin ~i • 626.

ismet-i befler • 1168.
ism-i Âdil • 111.
ism-i Adl ve Mukaddir • 415.
ism-i Alîm

~ ve Hakîm • 1025.
‹sm-i Azam • 157, 221, 222, 309,

323, 474, 489, 491, 545, 560,
590, 908, 919, 1070, 1121,
1174.
~ z›lline mazhar bir mü’min •
560.
~›n mazhar› • 545, 682.
~›n tecelli-i azam› • 908.
~›n tecellisi • 147, 157, 1276.

irade ‹sm-i Azam›n tecellisiii
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ism-i cami • 637.
ism-i Celîl • 124.
ism-i Cemîl ve Celîl • 134.
ism-i Cevâd • 128.

~ ve Cemîl • 114.
ism-i fail • 760.
ism-i Hafîz ve Rakîb • 130.
ism-i Hak • 1047.

~k›n fluaat› • 770.
ism-i Hakîm • 111, 128, 413, 415,

870, 946.
ism-i Hakîm, Kerîm, Âdil, Rahîm •

141.
ism-i Hakk • 147.
ism-i Hannan

~ ve Rahman • 1024.
ism-i Hayy-› Kayyum • 135.
ism-i ‹lâhî • 23, 415.
ism-i Kadîr • 919.
ism-i Mucîb • 118.
ism-i Nur • 314.
ism-i Rab • 108.
ism-i Rahman • 28.
‹spanya • 958.
ispat • 613.
ispat-› Vacibü’l-Vücud • 1114.
ispatiyecilik • 1219.
ispirtizma • 408.
ispirtizmac› • 625.
israf • 845, 846, 1175.

~ cesedîdir • 1183.
~ç› az›nl›k • Bak›n›z: ekalliyet-i
müsrife.

israfat • 240.
‹srafil • Bak›n›z: hamele-i Arfl.

~’in borusu olan Sur • 185.
~’in ezan› • 335.
ecza-i asliyenin Sur-u ~’in boru-
suyla toplanmas› • 189.

‹stanbul • 275, 522, 824, 887,
1178, 1223, 1224.
~ Bayezit Cami-i fierifi • 299.
~ Bo¤az›

~ndaki Yûfla Tepesi • 350.
~ Üniversitesi • 1254.

istasyon • 40.
istatistikçi

~ fen • 429.
isti’zam • 1179.
istianat • 80.

Cenab-› Hakka ~› takdim etmek
• 80.

istiane • 75, 77, 536, 581.
istiap • 1194.
istiaze • 536, 1168.
istib’at • 111, 455, 456, 479, 615,

618, 647, 688, 689, 853, 861.
ehl-i felsefe ~ ile inkâra gider •
111.

istibdad-› mutlak • 1249.
istibdad-› fleytanî • 1150.
istibdat • 1231, 1233, 1236, 1238.
istidadat

gayrimahdut ~ • 847.
istidadat-› insaniye • 1270.
istidadat-› maneviye • 845.
istidad-› befler • 422.
istidad-› hayat • 209.
istidad-› ihzarî • 780.
istidad-› insanî

~ ve küfür • 140.
istidad-› kemal • 1162.
istidad-› muhabbet • 1038.
istidad-› nefsanî • 1162.

istidat • 538, 854, 1059, 1088,
1170, 1209.
~ çekirde¤i • 514.
~ çekirdekleri • 868.
~ dili • 572.
~ lisan› • 113, 144, 507, 513,
684.
~ ve ilim • 504.
~a göre hisse • 812.
~a göre saadet • 90, 125.
~lar›n inkiflaf› • 867.
cami bir ~ • 509.
insana verilen ~ • 148, 519.
insan›n ~›ndaki cihazat ve sa-
adet-i ebediye • 149.

istidlâl
~iyle hakikate giden • 538.

istidraç • 628.
istifade-i huzuzat • 775.
istifham-› inkârî-i taaccübî • 622.
isti¤far • 52, 71, 364, 438, 761,

881.
~ ve gurur • 438.

isti¤na • 628, 1235.
isti¤na-i istiklâliyet • 1161.
isti¤na-i mutlak • 24, 29, 626, 987.
isti¤na-i zatî • 29.
isti¤rak • 27.
istihdam • 605.
istihfaf • 737.
istihraç • 602.
istihsan • 204, 206, 368, 528, 697.

~ edici • 116.
bekas› olmayan ~ edici • 116.
hadsiz ~ • 117.
melikin ifllerini ~ • 199.
mütehayyir ~ ediciler • 117.

istikamet • 1214.
istikbal • 133, 336, 499, 880.

~ imkânatt›r • 133.
~ semavat› • 1132.
Kadîr ~in icad›na muktedirdir •
133.
karanl›k ~ • 79.

istikbalî • 687.
istikbal-i siyasî • 293.
istikbaliyat • 752.
istiklâl • 200, 465, 1236.

‹slâm dünyas›nda ~ • 1252.
istiklâl-i ‹slâm

~›n bekas› • 1157.
istikrar • 636.
istikrar-› manzume • 1138.
istimal

Allah nam›na ~ • 339.
istimdat

~ lisan› • 525.
istinadî

~ nokta • 1209.
istinat • 1190.

gayrimütenahi bir kudrete ~ •
338.

istinatgâh • 341.
istinbat • 547, 551, 690, 798.
istinbat-› ahkâm • 798.
istinca • 790.
istinkâf-› manidar • 1161.
istinsah • 893, 898.
istintak • 492.
istirahat • 768.

~ zaman› • 75.
istirahat-› flahsiye • 248.
istirahat-i amme • 421.
istirahat-i kalbiye • 161.

istiflhat • 492, 1134.
‹sveç • 251.
isyan • 167, 170, 696, 754, 755,

885. Bak›n›z: masiyet.
~ eden edepsizlerin tedip edil-
mesi • 112.
beflerin ~› • 283.
fermana ~ • 98.
tarik-› ~ • 66.

iflâ • 73, 78, 79.
~ namaz› • 81.

iflarat-› cemal • 488.
iflarat-› haflriye • 846.
iflarat-› i’caziye • 697.
iflarat-› Kur’âniye • 421, 1061.
‹flarat-› Kur’âniye • 729.
iflarat-› Rabbaniye • 283.
‹flaratü’l-‹’caz • 381, 398, 588, 595,

596, 599, 602, 603, 619, 638,
639, 661, 672, 739, 928, 1198,
1228.

iflaret-i Ahmediye • 959.
iflaret-i gaybiye • 649, 669, 1129,

1150, 1153, 1167.
iflitme

Cenab-› Hakk›n her fleyi ~si •
692.

iflitmek • Bak›n›z: sem’.
~ hayat›n alâmetidir • 180.

‹flrakiyyun • 828, 884.
~un kitaplar› • 713.

iflret • 33, 54.
iflsiz

~ adam • 1188.
ifltiha • 435, 1177, 1200.

dünyadaki lezzet ~ açar, doyur-
maz • 127.

ifltiha-i kâzip • 1177.
ifltiyak • 861, 1046.
ifltiyakat • 849.
it • 514, 515, 516.
itaat • 71, 206, 661, 859, 860, 861,

1153.
~ ve saadet-i ebediye • 233.
azîm heybet taht›nda umumî bir
~ • 109.
fermana ~ • 98.
kâinat›n ~i • 861.
mümkinat›n ~i • 861.
raiyetin ~le melike muhabbeti •
199.
zerrenin ~i • 861.

itibarî
~ teflahhuslar • 899.

itidal • 1230.
itikadat-› umumiye • 831.
itikad-› umumî • 831.
itikat • 167, 439, 580, 584, 1148.

hadsiz bir ~ • 580.
itikats›zl›k

ehl-i dalâletin ~› • 237.
itiraz • 465.
‹tizal • 1154.
itkan-› muhkem • 823.
itkan-› mükemmel • 1185.
itminan • 1231.
itminan-› kalp • 56, 545, 1251.
itminan-› nefis • 314.
ittiba-› sünnet • 774.
ittifak • 219, 660.
ittifak-› evhamsaz • 1212.
ittifak-› mutlak • 1085.
ittihad-› ‹slâm • 1252.
ittihad-› sikke • 485.

ism-i cami ittihad-› sikkeii
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ittihat • 269, 1159, 1171.
~ için düstur • 1170.

ittikan • 319.
ittisal-i mana • 1131.
iyi

~ ve fena • 66.
iyilik • 64, 556, 775.

~ ve insan • 510.
~i Allah’tan bilmek • 66.

iz’an • 439, 528, 1148.
kat’î ~ • 157.

iz’an-› aklî • 838.
iz’an-› kalbî • 439.
iz’an-› yakîn • 547.
iz’anrubâ-i kâinat • 982.
‹zâ Zülzileti’l-Ardu • 556.
izabe-i nühas • 405.
izafî • 1171.
izafi

~ emirler • Bak›n›z: umur-u iza-
fiye.

izdivaç • 633, 662.
~›n hikmeti • 662.

izhar-› acz • 510.
‹zmir

~ zelzelesi • 277, 285.
izn-i fler’î • 1013, 1178.
izzet • 91, 108, 110, 111, 167, 464,

465, 466, 565, 595, 653, 794,
817, 858, 1016, 1242.
~ gayret ister • 85.
~ ve zillet • 678.
~in haflre delâleti • 85.
aczsiz ~ • 77.
Cenab-› Hakk›n ~i • 110.

~ hulfülvaade tenezzül etmez
• 93.
ciddî ve ~li Sultan›n vaatleri •
165.
saltanat sahibinin ~i • 85.

‹zzet
Celâl ve ~ Sahibi • 109.

izzetâlûd
~ bir tezellül • 81.

izzet-i azamet • 1137.
izzet-i celâl • 167.

Cenab-› Hakk›n ~i • 167.
izzet-i iktidar • 92, 134.
izzet-i iman • 1161.
izzet-i ‹slâmiye • 1227.
izzet-i kudret • 173.
izzet-i kudsiyet

Kur’ân’›n ~i • 223.
izzet-i ma¤rurâne • 626.
izzet-i nefis • 1179.
izzet-i Rabbaniye • 737.
izzet-i rububiyet • 76.

JJ
Japon • 958.
Japonya • 958.
Jön Türk

~ün hatas› • 1166.

KK
kabahat • Bak›n›z: kubuh.
kabarc›k

~lar›n yüzünde güneflin cilvesi •
102.

Kâbe • 436, 723.
~’deki sanemlerin sukutu • 939.
~’nin duvar›

~na yaz›lm›fl olan kaside •
593.

~ndaki kasideler • 723.
Kab-› Kavseyn • 223, 693, 728,

911, 912, 917, 921, 942, 943,
961.

kabih • 437, 438.
kabil • 1140.
kabile

~ reisi • 15.
kabil-i istifade • 1098.
kabil-i nesih

~ olmayan din • 279.
kabil-i sükna • 1098.
kabil-i telâkkuh • 662.
kabil-i telkih • 662.
kabil-i teshir • 504.
kabil-i tevfik • 115.
kabiliyet • 559.

~lerin kayd› • 544.
~lerin tezahürü • 867.
gayrimahsur ~ • 847.

kabiliyet-i camia
~n›n zevali haflri gösterir • 151.

kabiliyet-i hay›r • 512.
kabiliyet-i hilâfet • 388.
kabiliyet-i mahiyet • 1082.
kabiliyet-i ruhiye • 1011.
kabiliyet-i fler • 512.
kabiliyet-i zatiye • 1088.

~nin mükemmeliyeti • 488.
kabir • 36, 40, 55, 57, 58, 67, 73,

76, 190, 233, 236, 239, 243,
246, 276, 331, 336, 500, 522,
640, 641, 646, 688, 689, 1030,
1032, 1034, 1037, 1259.
~ ahbaba kavuflturur • 335.
~ dara¤ac› • 234.
~ gecesinde lüzumlu bir ›fl›k •
73.
~ insan› bekler • 147.
~ kap›s› • 338.
~de g›da ve ziya • 428.
~e girmek için üç yol • 232.
~e gülerek girmek • 335.
~e ›fl›k • 430.
~e kadar arkadafll›k • 276.
~in arkas›nda ebede giden cad-
de • 338.
~in hazine-i ebediyeye çevril-
mesi • 234.
~in hortlaklar› • 1199.
~in öbür taraf› • 276.
~in zulümat› • 1030.
~ve insan • 133.
ehl-i dalâlet için ~ • 68, 232.
ehl-i iman için ~ • 232.
ehl-i iman ve taat için ~ • 234.
ihtiyarlar›n ~e tahammülü • 161.
sefahatte gidenler için ~ • 232.

kabr-i ekber • 337.
kabristan • 240.
kabul • 517.

~ etmemek ve inkâr etmek •
307.

kabul-ü adem • 308.
kabul-ü fler’iye • 582.
kabul-ü teslimî • 546.
kabza-i ilim

~ ve kudret • 986.
kabza-i kudret • 292, 986.

~ ve ilim • 986.
kabza-i rububiyet • 484, 986.

kabza-i tasarruf • 467, 468, 484,
853, 901, 949, 971, 974, 985,
986.

kabza-i tedbir
~ ve terbiye • 986.

kabz-› ervah • 466.
kader • 176, 513, 640, 751, 752,

753, 754, 755, 756, 757, 758,
761, 762, 763, 765, 767, 893,
902, 907, 908, 969, 970, 998,
1065, 1079, 1154, 1163, 1164,
1169, 1208. Bak›n›z: mukadde-
rat-› hayatiye.
~ ihtiyar› teyit eder • 757.
~ ile cüz-i ihtiyarînin tevfiki •
756.
~ defteri • 893.
~ kalemi • 112, 175, 267, 472,
765, 907. Bak›n›z: kalem-i ka-
der.
~ mistard›r • 765.
~ s›rr› • Bak›n›z: s›rr-› kader.
~ ve kudret kalemi • 138.
~den gelen miktar-› manevî •
762.
~e iman • 761, 765, 766.
Bak›n›z: iman-› bilkader.
~›n lezzetini gösteren temsil •
766.
~e ve kazaya iman • 184.
~i inkâr • 758.
~in ayn› adaleti • 753.
~in hükmü • 893.
~in intizamat› • 153.
~in kanunu • 765.
~in manevî yaz›s› • 907.
~in meflhut iflarat› • 998.
~in mikyas› ve kalemi • 764.
~in nizam› • 764.
~in tecellisi • 763.
~in tecelliyat› • 763.
avamda ~in cây-› istimali • 752.
bedihî ~ • 763, 764, 765.
elvah-› ~iye • 183.
Levh-i Kaza ve ~ • 184.
maddî ve manevî ~ kalemi •
765.
muhit bir ~ • 175.
nazarî ~ • 763, 764.
Risale-i ~ ve haflir • 174.

kader-i ‹lâhî • 753, 892, 975.
~nin adaleti • 754.

kader-i ‹lâhîye • 248.
kaderî

~ miktar • 763.
kad›n • 662, 663. Bak›n›z: taife-i

nisâ.
~ cenazesi

~ne nazar-› flehvetle bakmak
• 664.
~ efl • Bak›n›z: zevce.
~ resimlerine bakmak • 664.
~a temas • 789.
~›n cemali • 1042.
~›n en cazibedar güzelli¤i •
1042.
~›n hukuk-u hürmeti • 1042.
~›n flefkati • 1042.
~›n zevcinden davas› • 692.
~lar›n erkekleflmeleri • 1183.
~lar›n hürmeti • 663.
~lar›n suretlerine bakmak • 664.
~lar›n yuvalar›ndan ç›kmalar› •
1183.

ittihat kad›nlar›n yuvalar›ndan ç›kmalar›jkjk
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ecnebi ~lara temas • 790.
ecnebi ~larla ihtilât • 789.
güzel ve aldat›c› ~ • 238.
Kur’ân ~a sülüs verir • 662.
Kur’ân’›n ~lar için emri • 663.
medeniyetin ~lara etkisi • 663.

kad›n-erkek
~ mabeyninde hürmet • 663.

kadim • 1136.
Kadim-i Bâkî • 75.
Kadim-i Lemyezel • 76, 1185.
kadir • 473, 480.
Kadîr • 90, 101, 107, 121, 211,

259, 281, 320, 379, 533, 535,
545, 687, 856, 883, 919, 968,
981, 1030, 1035, 1069, 1084.
~ isminin haflre delâleti • 138.
~ istikbalin icad›na muktedirdir •
133.
~’in azamet-i kudreti • 856.
~’in azameti ve kudreti • 856.
~’in kemal-i kudreti • 856.

Kadîr-i Alîm • 326.
Kadir-i Alîm

~’in teçhizi • 573.
Kadîr-i Alîm-i Mutlak • 1082.
Kadîr-i Ezelî • 472, 863, 865, 923,

1205.
Kadîr-i Ezelî-i Zülcelâl • 1185.
Kadîr-i Hakîm • 167, 478, 764,

823, 1095, 1099.
Kadîr-i Kayyum • 634.
Kadîr-i Kerîm • 79.
Kadîr-i Külli fiey • 467, 1048.

~’in niflan› • 68.
Kadîr-i Lâyezal • 1172, 1186.
Kadîr-i Mutlak • 22, 78, 134, 140,

270, 282, 319, 467, 471, 500,
506, 624, 883, 886, 895, 901,
923, 967, 979, 984, 985, 987,
1033, 1035, 1077, 1082, 1099,
1114.
~ vas›talardan müsta¤nidir •
324.
~’›n dergâh› • 509.
~’›n kudreti • 154.

~nin nuranî tecelliyat› • 153.
~’›n memur-u musahhar› • 472.
~’›n Nur ismi • 271.
~’›n vücub-u vücudu • 474,
1074.
~’›n vücub-u vücudunu • 1097.
~›n Cenneti icad› • 122.
zerreler ~’›n memurudurlar •
471.

kadir-i mutlak • 879.
Kadîr-i Rahîm • 16, 136, 513,

1034.
~’in bârigâh-› rahmeti • 1120.

Kadîr-i Zülcelâl • 51, 70, 74, 78,
134, 191, 281, 282, 292, 510,
633, 680, 689, 777, 856, 929,
945, 1070, 1074, 1079, 1087,
1097, 1099, 1104, 1116.
~’in derece-i kudret ve hikmeti •
980.
~’in esmas› • 203.
~’in haflmet-i sultan› • 361, 982.
~’in rahmeti • 1119.
~’in fleriat› • 975.
~’in vücubu • 1071.
~’in vücub-u vahdeti • 1071.
~in mu’cizat› • 133.
~in tasarruf-u kudreti • 1184.

Kadîr-i Zülkemal • 362, 478, 632,
980, 983, 1025, 1103.

kadirflinas
~ insanlar • 1254.

Kadiü’l-Hacat • 118, 503.
kâf nun tezgâh› • 762.
Kaf

Sure-i ~
~daki icaz • 313.

kafa
~ feneri • 298, 493.

kafile
gaipten gelen ~ • 451.

kafile-i mahlûkat • 126.
kafile-i mevcudat • 1100.
kâfir • 33, 51, 313, 399, 421, 622,

724, 755, 817, 903, 1181.
~ düflman • Bak›n›z: adüvv-ü
kâfir.
~ ve Cehennem • 51.
~ ve Müslim • 1180.
~in Allah’›n düflman› olmas›n›n
s›rr› • 117.
~in Müslim olan bir vasf› • 1181.
~in ruhu • Bak›n›z: ruh-u kâfir.
~lerin dünyalar› • 749.
~lerin kemiklerin dirilmesini in-
kâr etmeleri • 616.
~lerin küfriyatlar› • 310.

kâfirâne
~ ittiham • 207.
~ tecavüzün dehfleti • 743.

kafiye • 1130, 1131.
Safiye’yi ~ye feda etmek • 1130.

kahhar • 329, 596.
~ bir nizam-› i’cazî • 652.
~ hâkim • 292.
~ ve Rahman • 1266.
~›n kâinat› harap etmedi¤inin
hikmeti • 696.

Kahhar-› Zülcelâl • 167, 696, 1016.
~’in celâlli tasarrufat› • 73.

kah›r • 444, 866.
kâhin • 610, 622, 627, 939.

~lerin mütevatir flehadat› • 371.
kahir

~ bir adalet
~in emarat› • 143.

kahraman
~ genç • 242.

kahraman-› millî • 593.
kahramanl›k • 250.
kaht • 1036.
kahtugalâ • 1031.
kaide-i külliye • 673, 682, 691.
kâinat • 27, 58, 173, 182, 216, 373,

480, 482, 623, 653, 675, 683,
708, 736, 741, 754, 761, 762,
821, 864, 866, 873, 875, 886,
898, 916, 925, 927, 944, 948,
974, 988, 992, 1001, 1006,
1010, 1011, 1015, 1064, 1065,
1075, 1077, 1092, 1105, 1107,
1111, 1113, 1121, 1133, 1135,
1136, 1137, 1139, 1177, 1199,
1200, 1201, 1210, 1211, 1215.
~ anahtar› • 50.
~ bir elden ç›km›flt›r • 172.
~ bir musika-i zikriyedir • 535.
~ bir tek zat›n mülküdür • 173.
~ Cenab-› Hakka emirber nefer
hükmündedir • 191.
~ Cenab-› Hakka emirberdir •
688.

~ cilve-i hayatla ziyadard›r •
184.
~ hâdistir • 1115.
~ Hakîm bir Sâni ister • 101.
~ Hâl›k-› Zülcelâl’i tesbih eder •
696.
~ haflre flahadet ediyor • 150.
~ hayat için yarat›lm›fl • 181.
~ içinde bo¤ulmak • 585.
~ insana müteveccihtir • 25.
~ kalbindeki aflk • 1106.
~ kap›lar› • 873.
~ kitab› • 624, 1237.

~n›n manalar› • 712.
~n›n mütalâac›lar› • 819.

~ kitab-› kebiri • 257.
~ kitab›n›n mütalâac›lar› • 287.
~ kitapt›r • 100.
~ Muhammed (a.s.m.) için yara-
t›lm›fl • 172.
~ Muhammed’in (a.s.m.) diril-
mesini dava eder • 172.
~ nakkafls›z olmaz • 100.
~ Sânii

~nin konuflmas› ve konufltur-
mas› • 653.
~ sarayd›r • 101.
~ saray›n›n ustas› • 1120.
~ simas› • 19, 23, 24, 28.
~ Sultan› • 283.
~ flehr-i muhteflemi • 256.
~ tabiata isnat edilemez • 476.
~ t›ls›m› • 873, 925.
~ ulvî bir musikidir • 1212.
~ ve dâr-› saadet • 809.
~ hayat • 182.
~ ve insan • 509.
~a meydan okuyabilen adam •
500.
~a Rab • 692.
~a tahkir • 217.
~› Cenab-› Hakka vermek • 755.
~› esbaba vermek • 755.
~› hapse mahkûm tahayyül et-
mek • 777.
~› idama mahkûm zannetmek •
777.
~› yapan ve idare eden • 641.
~› zelzeleye veren fermanlar •
871.
~›n abesiyetle tahkiri • 754.
~›n ayat-› tekviniyesi • 151, 493.
~›n bir güzel takvimi • 526.
~›n bir misal-i musa¤¤ar› • 446,
468, 474, 496.
~›n bir sebeb-i vücudu • 574.
~›n büyük neticesi • 170.
~›n cemaat-i kübras› • 80.
~›n çamuru • 1172.
~›n çekirde¤i • 938.
~›n çekirdek-i aslîsi • 944.
~›n daire-i imkânîsi • 692.
~›n daire-i kübras› • 23.
~›n dilencili¤i • 502.
~›n dualar› • 508.
~›n ebedîlefltirilmesi • 868.
~›n eczalar› • 865.
~›n en cami bir meyvesi • 574.
~›n en mühim neticesi • 177.
~›n en mükemmel meyvesi •
195.
~›n en münevver meyvesi • 938.
~›n fevki • 924.
~›n fihristesi • 113, 970.

ecnebi kad›nlara temas kâinat›n fihristesikk
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~›n güzel bir takvimi • 508.
~›n hakaik› • 142.
~›n hakikati • 1020.
~›n hakikî güzelli¤i • 217.
~›n Hâl›k› • 653.
~›n harekât› ve hidemat› • 121.
~›n haritas› • 211.
~›n hayattar olmas› • 829.
~›n hey’et-i mecmuas› • 20,
480.
~›n hikmet-i hilkati • 170, 177.
~›n hulâsas› ve neticesi • 696.
~›n intizam› ve adaleti • 171.
~›n itaati • 861.
~›n kalbi • 1100.
~›n kalbi, merkezi • 290.
~›n mâbihiliftihar› • 416.
~›n mahiyet-i hakikiyeleri • 121.
~›n maksad-› âlâs› • 417.
~›n maliki • 874.
~›n manas›z bir derekeye düfl-
mesi • 106.
~›n mayesi • 1016.
~›n merkezi, hulâsas› arzd›r •
170.
~›n mevti • 863.
~›n meyvesi • 951, 998.
~›n misal-i musa¤¤ar› • 133.
~›n mucidi • 1115.
~›n Mutasarr›f-› Hakikî’si • 78.
~›n nazm› • 1139.
~›n netice-i hilkati • 736.
~›n nizamat-› külliyesi • 901.
~›n nuru • 574.
~›n nüsha-i musa¤¤aras› • 863.
~›n ölümü • 344.
~›n rab›tas› • 574.
~›n sebeb-i hilkati • 170.
~›n sergüzeflti • 742.
~›n s›rr› • Bak›n›z: s›rr-› kâinat
~›n ta¤yir ve tebdili • 1279.
~›n tahavvülât› • 105.

~ndaki maksat • 941.
~›n tahkiri • 511.
~›n tahrip edilmesi • 999.
~›n tahrip ve tamiri • 838.
~›n tahrip ve tebdili • 999.
~›n tedbir ve idaresi • 1101.
~›n tedbiri • 675.
~›n telifi • 1139.
~›n tenevvüü • 535.
~›n tercüman› • 216.
~›n teflekkülü • 945.
~›n t›ls›m› • 924.
~›n t›ls›m-› mu¤lâk› • 53, 652,
873.
~›n ulvî ve süflî tabakat› • 1070.
~›n vücudu ve icad› • 999.
~›n yüzleri • 858.
~ta en mühim netice • 180.
~ta ezdat • 866.
~ta kudret-i mutlaka • 180.
~ta tasarruf eden kudret • 180.
~taki âlemlerin mizan› • 211.
~taki cilve-i ehadiyet • 993.
~taki hikmetler, faydalar • 845.
~taki hüsün ve kemal ve cemal
• 1009.
~taki makas›d-› ulya • 921.
~taki nizam-› ekmel • 844.
~taki tahvilât • 124.
~taki tertib-i esbap • 989.
~taki zeval, firak ve adem •
1241.

~tan zemin intihap edilmifltir •
172.
bediî ve zail ~ • 107.
Fahr-i ~›n iste¤i • 122.
idare-i ~ta hükümferma olan ira-
de • 180.
insan ~la alâkadard›r • 766.
kitab-› ~›n manalar› ve haflir •
175.
muntazam ~ • 102.
müzeyyen bir ~ • 103.
nur-u imandan evvel ~ • 952.
risalet-i Muhammediye ~›n hu-
lâsas›d›r • 182.
t›ls›m-› ~ • 229.

Kâinat Maliki • 1120.
Kâinat Ustas› • 903.
kâinat

~ insana musahhar edilmifltir •
23.

kâinat-› azîme • 945.
kâinat-› müteceddide • 1116.
kâinat-› sâkit • 1211.
kâinat-› seyyale • 468.
Kâinat›n Sahibi • 105, 172.

~nin dostlar› • 172.
~nin nazar-› istihsan› • 170.

kal’a-i semaviye-i arziye • 726.
kalâk • 1207.
kalb-i befler • 468.
kalb-i fas›k • 66.
kalb-i hüflyar • 1171.
kalb-i insan

~›n mütemadiyen incinmesi •
177.
~›n yaralanmas› • 576.

kalb-i insanî
~ nas›l kemali bulur? • 543.

kalb-i kâinat
~taki muhabbet ve aflk • 1106.

kalb-i salih • 66.
kalbî

~ dua • 507.
kalem • 475.
kalem-i kader • 133, 146, 261,

263, 265, 267, 448, 764, 765,
853, 867, 868.

kalem-i kudret • 146, 169, 204,
212, 217, 261, 263, 265, 339,
448, 607, 616, 710, 867, 891,
902, 1137, 1186.
~in mektubat› • 527.
~in menfluru • 466.

kalem-i kudret-i Samedâniye •
476.

kalem-i tahsin • 1107.
kalem-i tezyin • 1107.
kàlen

~ dua • 523.
kal›b-› manevî • 762.
kàlî

~ dua • 507.
kalkale • 602.
kalp • 19, 33, 41, 44, 48, 52, 92,

100, 222, 237, 252, 266, 293,
306, 325, 334, 339, 344, 348,
358, 393, 431, 433, 434, 436,
514, 516, 519, 614, 618, 665,
765, 768, 770, 804, 816, 844,
849, 904, 922, 927, 934, 950,
951, 953, 968, 1010, 1017,
1027, 1029, 1054, 1066, 1072,
1124, 1130, 1148, 1162, 1191,

1213, 1240, 1244, 1250, 1253.
Bak›n›z: kulûp.
~ en mutazarr›r olmak • 434.

~nün a¤lamas› • 344.
~ gözü • 500.
~ ile dua • 508.
~ kat›l›¤› • 396.
~ kula¤› • 1113.
~e kut ve g›nâ • 428.
~e lezzet ve zevk • 616.
~i müteyakk›z adam • 493.
~ile vicdan • 1192.
~imizle Rabbimize bakmak •
415.
~in a¤layan a¤lamalar› • 369.
~in bozulmas› • 434, 439.
~in daire-i hayat› • 339.
~in derece-i hayat› • 770.
~in g›das› • 425.
~in kasavetle mukavemeti •
392.
~in kemal-i hürriyeti • 766.
~in k›ymetflinasl›¤› • 527.
~in kut ve kuvveti • 425.
~in lezzetleri • 1036.
~in sersem olmas› • 781.
~in tasfiyesi • 538.
~in telefonu • 221.
~in teneffüsü • 429.
~in ye’se düflmesi • 433.
~leri sönmüfl güruh • 201.
~leri teshir eden • 374.
~leri yerinde olan güruh • 200.
~lerin kat›laflmas› • 391.
~teki göz • 1203.
~teki siyah nokta • Bak›n›z: sü-
veyda-i kalp.
~ten uzanan nispet-i Rabbaniye
• 92.
insan›n ~i • 574.
manalar›n ~ten ç›kmalar› • 434.

kamç›-y› teflvik • 441.
kamer • 23, 318, 322, 376, 420,

539, 540, 541, 543, 606, 608,
678, 684, 702, 923, 926, 949,
955, 959, 960, 961, 981, 982,
1077, 1095, 1097, 1165, 1173,
1210.
~ zulümatl›d›r • 543.
~e âfl›k hayatl› bir katre • 538.
~in bir menzili • 606.
~in iki parça olmas› • 459, 958.
~in münhas›f olmas› • 1165.
hilâl olmufl ~ • 1145.
flakk-› ~ • 106, 224.

kamer-i münir • 960.
kamervari • 917.

~ serâser • 1142.
kamet • 120, 319.

mu’ciznüma ~ • 214.
kamet-i himmet • 1179.
kamet-i k›ymet • 1179.
kâmil • 1179.

~ insanlar • 120.
~lerin meslekleri • 639.
nuranî ~ insanlar • 378.

Kâmil-i Mutlak • 79.
Kâmil-i Zülcemal • 1027.
kâmilîn

~ insanlar • 1198.
kan • 965, 966, 1118.

~ davalar› • 247.
~daki karbonun al›nmas› • 967.
~daki küreyvat • 966, 986.

kâinat›n bir güzel takvimi kandaki kürevyatkk
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~daki küreyvat-› hamra • 964.
~› telvis eden unsur • 967.
~›n cevelân› • 966.
~›n safî olmas› • 967.
~›n tasfiye edilmesi • 967.
~›n vazifeleri • 966.

kanaat • 57, 1180, 1220, 1230.
kanun • 1140.

bâkî ~ • 843.
bir ~ hâkimsiz olmaz • 100.
emrî ~lar • 843.

kanunî • 857.
kanuniyet

Allah’›n ~ fleklindeki âdât› • 326.
kanun-u adl • 907, 908.
kanun-u belâgat • 911.
kanun-u cemal • 908.
kanun-u emrî • 842, 993, 1121.

~nin duygular›n›n merkezi •
993.

kanun-u emriye-i mu’ciznüma •
467.

kanun-u hafîziyet • 131.
kanun-u hikmet • 906, 908.
kanun-u ihata-i ilmî • 908.
kanun-u ‹lâhî • 635, 753.
kanun-u ilm-i muhit • 907.
kanun-u kader • 902.
kanun-u kayyumiyet • 908.
kanun-u kerem • 883, 902, 905,

908, 1077.
kanun-u küllî • 1065.
kanun-u mefliet • 1208.
kanun-u mübareze • 293, 297.
kanun-u müsabaka • 293.
kanun-u Rabbanî • 636, 929.
kanun-u rahmet • 906, 908.
kanun-u Rububiyet • 905, 908.
kanun-u tahsin

~ ve cemal • 905.
kanun-u teavün • 293.
kanun-u tekâmül • 863, 864.
kanun-u tenasül • 293.
kanun-u teflekkülât • 843.

nebatat›n ~› • 129.
kanun-u umumî • 1005.

~nin ucu • 388.
kanun-u vahdet • 485.
kanun-u zîfluur • 843.
kap›c› • 515, 516, 896.

~ müfettifl • 1175.
kaptan • 502.
kar • 469.

~›n gayeleri ve neticeleri • 366.
~›n parçalar›nda güneflin cilvesi
• 102.
~›n fliflecikleri • 540.

karaa¤aç
~ ve sinek • 447.

Karadeniz
~’in yere batmas› • 440.

karakter • Bak›n›z: cibilliyet.
karargâh • 1136.
karbon • 472, 907, 967.

~ ile müvellidülhumuza • 967.
kandaki ~un al›nmas› • 967.

karbondioksit • Bak›n›z: ham›z-›
karbon.

kardefl • 1215.
~in etini yemek • 615.

kardeflâne
~ münasebet • 162.

kardefllik • 1242. Bak›n›z: uhuvvet.
cinayetin ~e kalbi • 248.

kar›
güzel ~ • 1184.
ihtiyare ~ • 162.
meyyite ~ya nefsanî nazarla
bakmak • 1184.

kar›nca • 569.
~ ve Firavun • 473.
~ ve küre • 1144.

karib-i müstakim • 1205.
karine-i taayyün • 262.
karip

Sâni masnuata ~tir • 270.
karpuz • 455.
Karun • 524.
karye • 275.
kasaid-i vataniye • 665.
kasas • 643.
kasas-› Kur’âniye • 638.
kasavet • 392, 395, 396, 397.
kasavet-i vahfliyâne • 794.
kasavetli

~ ahval-i dünyeviye • 426.
kasd-› ‹lâhî • 282.
kasem • 213, 617.
kas›r

~›n bekas› • 201.
~›n meliki olan seyyid • 199.
~›n mükemmelli¤i • 488.
~›n tebdil ve tahvili • 202.
muhteflem ~ • 198.
vücud-u ~›n dâîsi • 201.

kas›rulfehim • 666.
kaside • 100.
kaside-i letafetnüma • 128.
kaside-i manzume-i hikmet • 511.
kaside-i methiye • 892, 909.
kâsib • 1155.
kasr-› âlem • 211.
kasr-› âlî • 1191.
kasr-› ‹slâmiyet

~ten yeni kap›lar açmak • 778.
kasr-› kâinat

~›n intizam-› hakîmânesi • 77.
Kastamonu • 253, 283.
kast-› tezyin • 942, 1021.
kat’î

~ cüzdan • 97.
katarat • 288, 315, 486, 1173.
kat-› intisap • 497.
kat-› meratip • 324, 799, 917, 925.

~ etmifl velî • 325.
kâtib-i mu’ciznüma

~n›n kemalât-› maneviyesi •
937.

katil • 243, 248, 760.
~in tevbe etmesi • 248.

kâtip • 258.
bir harf ~siz olamaz • 83, 100.
harfin ~i • 448.
harikulâde ~ • 448.
her fleyi kaydeden ~ler • 90.
kitap ~siz olmaz • 100.
mu’ciznüma bir ~ ve haflir • 137.

katl • 247, 248, 784.
~in halk edilmesi • 760.
g›ybet ~ gibidir • 557.

katran • 353, 447.
katre • 469, 470, 476, 539, 540,

541, 543, 559, 605, 696, 1089,
1172, 1173.
~ risalesi • 962.
~nin göz bebe¤i • 559.
kamere âfl›k hayatl› bir ~ • 538.
mizanlarla süzülmüfl ~ • 468.

Katre Risalesi • 463.
katre-i fikir

~in dürbünü • 543.
katremisal • 1173.
kavak a¤açlar›

~n›n rakslar› • 748.
kavanin • 842.

~in bâkî kalmas› • 843.
kavanin-i âdet • 402, 406.
kavanin-i âdetullah • 862.
kavanin-i emriye • 842.
kavanin-i hayat • 183, 503.
kavanin-i hayat-› flahsiye • 643.
kavanin-i hayatiye • 183.
kavanin-i içtimaiye

~nin beyan› • 740.
kavanin-i ‹lâhiye • 733.
kavanin-i ilm-i ezelî • 1065.
kavanin-i külliye • 1065.
kavanin-i mahsusa • 851.
kavanin-i muayyene • 852.
kavanin-i rahmet • 402.
kavanin-i teflekkülât • 894.
kavanin-i ubudiyet • 974.
kavga • Bak›n›z: niza.

~ kap›s›
~n› kapamak • 662.

Kavi • 883.
Kavi-i Mutlak • 1082.
kavil • 547, 598.

~ ile fiili birlefltirmek • 699.
kavim

~lerin azab› • 737.
~lerin azaplar› • 736.
mütemerrit ~ler • 144.

~e gelen azaplar • 110.
kavl • 398.
Kavl-i Nevâlâ Sîsebân • 1131.
Kavm-i Âd • 144.
Kavm-i Âd ve Semud • 734.
kavm-i Firavun

~’un gark› • 641.
kavm-i Mûsa • 395, 648.
kavm-i Nuh • 606.
Kavm-i Semud • 144, 312.
kavs-i mevhume • 1166.
kavun • 455, 581.

~ çekirde¤i • 445.
kavuflma

gerçek ~ • Bak›n›z: ayn-› lika.
kavvat • 50.
kayd-› esaret • 1160.
kayd-› haysiyet • 1182.
kayd-› maddiyat

~tan tecerrüt • 324.
kay›t

~lardan tecerrüt • 318, 322.
inceden ince olan ~ • 175.
müdakkikane bir ~ • 175.

Kayyum • 1027, 1135.
kayyumiyet • 1135.

~ kanunu • Bak›n›z: kanun-u
kayyumiyet.
Allah’›n ~i • 283.

Kayyum-u Bâkî • 49, 75, 1103.
Kayyum-u Sermedî • 75.
kaza • 506, 640, 1065, 1163, 1164.

~ ve kader-i ‹lâhîye • 248.
~ya ve kadere iman • 184.
Levh-i ~ve Kader • 184.

kaza-i hacet • 435.
kaza-i ‹lâhî • 1164.
kaza-i ‹lâhiye

~ye vas›ta • 248.

kandaki kürevyat-› hamra kaza-i ‹lâhiyeye vas›takk
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kaza-i flehvet • 662.
~ lezzeti • 662.

kazan • 449, 453, 457.
kazanç

~›n flart› • 247.
kaz›k • 632.

hazineli ~ • 603.
kâzip • 1002.
kaziye-i mümkine • 557.
kazurat

Cennette ~ yoktur • 814.
kebair

~i terk • 43.
~i terk etme

~nin ehemmiyetini anlatan
temsil • 53.
~i terk etmek • 57, 774.

keçi • 17, 498, 516, 681.
keder • 240, 520.
kedi • 534.

~ler niçin insan flivesiyle zikre-
derler? • 534.
~lere neden mübarek denilir? •
534.
~lerin yâ Rahîm nidas› • 534.
~lerin zikirleri • 534.

kefaret • 1164.
günahlara ~ • 277.

kefaretüzzünup
zelzele ~tur • 279.

kefere • 1191.
kefeteyn-i havfüreca • 1174.
kehanetfürufl • 625.
Kehkefl • 1138.
Kehkeflan • 1185.

~ a¤san› • 362, 983.
~›n halka-i kübras› • 362, 983.

kelâm • 214, 219, 222, 593, 603,
609, 637, 830, 917, 934, 989,
1197.
~ ilmi âlimleri • Bak›n›z: ulema-i
ilm-i kelâm.
~ mütekellime bak›yor • 697.
~›n belâgati

~ne secde eden bedevî •
609.
~›n emir ve nehiy olmas› • 697.
~›n halâveti • 610.
~›n kuvveti • 697.
~›n tabakalar› • 697.
~›n tabakat›n›n ulviyeti • 1226.
~›n taraveti • 610.
~›n ulviyet ve kuvveti • 697.
~›n ulviyeti ve belâgati • 728.
Allah’›n ~› • 221.
Allah’›n ~› • 300, 302.
baflka ~lar ve Kur’ân • 697.
befler ~› • 300, 301, 302.
Cenab-› Hakk›n ~› • 301.
sair ~lar ve Kur’ân • 701.

kelâmat-› hikmet • 483.
kelâm-› befler • 610.
kelâm-› ezelî • 591.
kelâm-› ‹lâhî • 619.
kelâm-› pürmeal • 1186.
kelâm-› Rabbanî

~nin medar› olan risalet • 180.
kelâm-› Rahmanî • 1195.
kelâm-› tevhidî • 962.
Kelâmullah • 221, 302, 344, 491,

591, 722.
Kur’ân ~t›r • 301, 305, 307.

kelimat • 826.
kelimat-› ‹lâhiye • 214, 219, 591.

Kur’ân’›n d›fl›ndaki ~ • 221.
kelimat-› kitab-› kâinat • 868.
kelimat-› kudret • 348, 894.
kelimat-› Kur’âniye • 608, 638,

747.
kelimat-› mübareke • 71, 797.
kelimat-› tesbihiye • 1090.

semavat›n ~si • 268.
kelime • 637, 1147.
kelime-i hikmet • 146.
kelime-i hikmeteda • 128.
kelime-i hikmetnüma • 228, 600,

705.
kelime-i kudret • 468.
kelime-i maneviye • 849.
kelime-i flahadet • 1142.
kelime-i tesbihfeflan • 228, 600,

705.
kelime-i vahide • 1146.
kelimetullah

~›n i’lâs› • 1157.
kemal • 70, 87, 118, 206, 415, 527,

576, 577, 839, 845, 933, 934,
949, 951, 1003, 1007, 1008,
1010, 1011, 1013, 1016, 1022,
1024, 1028, 1038, 1060, 1061,
1215.
~ neye delâlet eder? • 487.
~ sahibi • 197, 574, 934.
~de olan bir cemal gösterici is-
ter • 104.
~i ~sizlikte bilmek • 775.
~i ayn-› heba görmek • 350.
~in derecat› • 950.
~in derecesi • Bak›n›z: derece-i
kemal.
~ine sa’y etmek • 538.
evsaf-› ~ • 102.
hakikî ~ • 1007, 1009, 1017.
kusursuz ~ • 76, 87.
kusursuz ebedî ~ • 114.
münafi-i ~ rab›ta • 667.
nisbî ~ • 1007.

Kemal Sahibi • 933.
kemalât • 108, 258, 400, 414, 415,

417, 514, 519, 537, 751, 767,
775, 827, 849, 906, 935, 936,
937, 943, 1003, 1004, 1005,
1008, 1009, 1010, 1011, 1012,
1017, 1028, 1038, 1227.
~ kayna¤› • Bak›n›z: menba-›
kemalât..
~›n izhar› • 924.
~›n k›ymetinin sukut etmesi •
116.
~›n lem’alar› • 1011.
~›n madeni • 935.
~›n menba› • 1017.
~›n mezâyâs› • 544.
~›n tohumlar›

~na cami bir istidat • 519.
ahiret ~›n esasat›d›r • 160.
Allah’›n ~›n› gösteren ilânlar •
87.
daimî ~ • 116.
dünyevî, uhrevî ~ • 417.
gizli, kusursuz ~ • 116.
hakikî ~ • 1008.
hayret verici ~ • 87.
kusursuz ~ • 117.
melikin ~›n›n âsâr› • 199.
münteflir ve mütecelli ~ • 934.
nisbî ~ • 1010.
padiflah›n ~› • 89.

ruhu ~a kamç›lamak • 219.
Sâni-i Zülcelâl’in ~› • 116.
saray sahibinin ~› • 199.
seyl-i kâinattaki ~ • 1012.
Zat-› Vahid’in ~› • 173.

kemalât-› Ahmediye • 910.
kemalât-› befleriye • 1020.

~nin nihayetleri • 414.
kemalât-› fenniye • 1036.
kemalât-› hakikiye • 1124.
kemalât-› ‹lâhiye • 899, 936, 1018,

1045.
vahdet ~nin medar›d›r • 173.

kemalât-› ilmiye • 415, 722.
kemalât-› insaniye • 219, 492, 660,

794, 804, 917.
~nin neflvünema bulmas› • 208.

kemalât-› kibriya • 324.
kemalât-› maneviye • 937.
kemalât-› medeniyet • 524.
kemalât-› muhabbet • 1017.
kemalât-› Muhammediye • 1276.
kemalât-› sanat • 367, 1089.
kemalât-› vücut • 821.
kemalât-› zatiye • 1010, 1025.
kemal-i acz • 975.
kemal-i ak›l • 622.
kemal-i bîzeval • 75.
kemal-i ciddiyet

~ ve emniyet • 657.
kemal-i dikkat • 460.
kemal-i ef’al • 1007, 1010.

~ neye delâlet eder? • 488.
kemal-i emniyet • 500.
kemal-i esma • 1010.

~ neye delâlet eder? • 488.
kemal-i etem • 537.
kemal-i evsaf • 1010.
kemal-i f›trat • 225.
kemal-i haflmet • 306, 973.
kemal-i hayret • 697, 949.

~ ve istihsan • 635.
kemal-i hikmet • 101, 128, 178,

321, 391, 457, 856, 898, 899,
901, 965, 968, 969, 970, 971,
972, 973, 1046, 1067, 1071,
1072, 1074, 1080, 1083, 1086,
1089, 1093, 1096, 1098, 1099.
~ ve intizam • 133.

kemal-i hilkat • 319.
kemal-i hüsnüsanat • 479, 1085.
kemal-i iftikar • 528.
kemal-i ihtilât • 1086.
kemal-i ihtiram • 722, 725, 729.
kemal-i ‹lâhîye • 881.
kemal-i ilmî • 386.
kemal-i iman • 755, 953, 1107.
kemal-i imtisal • 153, 1075.
kemal-i imtiyaz • 1086.

~ ve teflhis • 136.
kemal-i inayet • 1083.
kemal-i ink›yat • 191, 688.
kemal-i intizam • 22, 24, 93, 101,

122, 129, 138, 227, 271, 296,
320, 333, 394, 442, 449, 457,
573, 617, 675, 839, 892, 893,
896, 898, 899, 921, 964, 969,
970, 971, 972, 1068, 1072,
1073, 1075, 1082, 1096, 1099.
~ ve hikmet • 132.
~ ve itaat • 29.
~ ve mizan • 136.

kemal-i istidat • 1009.
kemal-i istikamet • 671.

kaza-i flehvet kemal-i istikametkk
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kemal-i ifltiha • 1045.
kemal-i itaat • 118, 571, 696, 698,

921, 1075.
kemal-i itina

~ ve ihtimam • 178.
kemal-i kabiliyet • 1009.
kemal-i kudret • 320, 676, 856,

1073, 1074, 1079, 1080, 1086,
1087, 1095.

kemal-i kudret-i ‹lâhiye • 978.
kemal-i lezzet • 56.

~ ve saadet • 767.
kemal-i manevî • 198, 935.
kemal-i merak • 949.
kemal-i merhamet • 46, 1041,

1047.
kemal-i mevzuniyet • 1073, 1085.
kemal-i mizan • 972, 982, 1068,

1074, 1082, 1096.
~ ve intizam • 467.

kemal-i mutlak • 154, 577.
kemal-i muvazene • 713.
kemal-i nizam • 679.
kemal-i rahat • 766, 1037, 1053.
kemal-i rahmet • 6, 93, 1071,

1086, 1096.
kemal-i rububiyet • 71, 933, 974,

1070, 1071, 1072, 1073, 1074,
1075, 1076, 1084, 1090, 1092.

kemal-i sadakat • 815.
kemal-i safa • 767.
kemal-i saltanat • 981.
kemal-i sanat • 356, 839, 893, 975,

1029, 1086, 1090.
~ ve s›fat • 1009.
gayet cemalde bir ~ • 104.

kemal-i sermediyet • 77.
kemal-i s›fât • 1007.
kemal-i s›fat

~ neye delâlet eder? • 488.
kemal-i sühulet • 17, 473.

~ ve intizam • 467.
~le iflleyifl • 767.

kemal-i flebabet • 629.
kemal-i flefkat • 118, 195, 482,

1041, 1047, 1083.
kemal-i fluun

~ neye delâlet eder? • 488.
kemal-i taaccüp • 516.
kemal-i tazim • 633.
kemal-i tefrik • 1086.
kemal-i tenasüp • 670.
kemal-i ulûhiyet • 1080.
kemal-i vuzuh

~ ile fasl • 404.
kemal-i zat • 488, 1007, 1009.
kemal-i zatî • 487, 1024.
kemal-i zillet • 592.
kemal-i ziynet • 973, 1073.
kemaliye • 1270.
kemerbeste-i hizmet-i Mevlâ • 81.
kemerbeste-i ubudiyet • 76.
kemik • 112.

~ içindeki ilik • 813.
~lere hayat verilmesi • 647.
~lerin hayat bulmas› • 688.
çürümüfl ~lerin dirilmesi • 616,
617.
çürümüfl ~lerin diriltilmesi • 189,
646.
odun gibi ~lerin hayat bulmas› •
190.

kemiyet • 559.
kendi

~ kendine • 624.
~ni be¤enmek • 775.
dikkatli ifller ~ ~ne olmaz • 450.
ifller ~ ~ne olmaz • 449.

kenz-i azam-› Kitabullah • 491.
kenz-i g›nâ • 351.
keramet • 149, 1075, 1142.

külfetin ~e iltihak› • 427.
Yirmi Dördüncü Sözdeki ~ •
1275.

keramet-i kübra • 915.
keramet-i uzma • 960.
kerem • 108, 110, 142, 169, 205,

226, 452, 496, 503, 578, 579,
580, 849, 906, 1013, 1022,
1023, 1024, 1025, 1026, 1090.
~eli • 109. Bak›n›z: dest-i kerem
~in’am etmek ister • 85.
~isminin haflre delâleti • 110.
cemîl bir ~ • 109.
Cenab-› Hakk›n ~i • 110.
sahavetli bir ~ • 457.
saltanat sahibinin ~i • 85.
ulvî bir ~ • 109.

kerem-i mütecessit • 1022, 1023.
keremnamdar • 879.
kerim • 40.
Kerîm • 79, 108, 109, 121, 122,

141, 151, 379, 481, 482, 517,
535, 568, 686, 951, 953, 1013,
1023, 1024, 1025, 1026, 1030,
1045, 1046, 1047, 1053, 1067,
1069, 1083, 1084, 1091, 1101,
1120.
~ isminin haflre delâleti • 85,
142.

kerîmâne
~ terbiyet • 1084.

Kerîm-i Mutlak • 1056, 1077.
Kerîm-i Rahîm • 478.
Kerîm-i Zülcemal • 1092.
kesafet • 710, 820, 995.

~in zulmeti • 994.
~li toprak • 288.

kesif • 315, 647.
~ bir zulümat • 497.
~ cismanîler • 992.
~in timsalleri • 1147.

kesir • 1105.
kesp • 512.
kesret • 1105.

~e dalmak • 585.
~te bo¤ulmufl olanlar • 562.
~ten vahdete yüzleri çevirmek •
348.
vahdetten ~e geçifl • 485.
zeminin yüzünde ~ • 946.

kesret-i mahlûkat • 170.
kesret-i mevcudat • 998.
kesret-i mutlaka • 1085.
keflf-i evliya • 1147.
keflfiyat • 167, 714, 1032, 1076.
keflif • 149, 195, 1075.
keflmekefl • 1078.
keflflaf • 421.
keflflaf-› zîhikmet

t›ls›m-› kâinat›n ~i • 489.
Kevser • 416.
keyfemayefla

~ hareket • 766.
keyfiyat

~›n tahakkuku • 821.
keyfiyat-› zahiriye • 823.
keyfiyet • 559.

keyif
meflru dairedeki ~ kâfidir • 235.

k›llet • 596, 597.
~teki azap • 597.
flek ~e bakar • 596.

k›raat • 619.
~v e kitabet ehli • 654.
fenn-i ~ • 257.

k›raat-i Kur’ân • 746.
k›rk

bir ~›, iki elli yapan zat • 459.
k›smet • 1180.
k›ssa • 547.

enbiyan›n ~lar› • 744, 745.
k›ssa-i Mûsa • 383, 390, 637, 638,

648, 651, 744.
k›ssat • 637.
k›fl • 73, 76, 137, 255, 365, 481,

748, 1103.
~ ve bahar • 545, 846.
~ ve k›yamet • 134.
~ ve yaz • 78, 293, 487, 607,
608, 689, 981.
~›n bârid beyaz sahifesi • 78.
~›n beyaz kefeni • 73.

k›fl›r • 864.
k›tal • 1159.
k›tl›k • Bak›n›z: kahtugalâ.
k›tr • 405.
k›yam • 76, 81, 228, 704.

salâta ~ etmek • 79.
k›yamet • 120, 133, 136, 188, 251,

266, 311, 320, 545, 549, 550,
553, 603, 604, 616, 701, 735,
837, 846, 847, 853, 855, 856,
862, 868, 869, 1275.
~ alâmetleri • 546.
~ çeflitleri • 846.
~ dünyan›n ecelidir • 549.
~ günü • 603.
~ gününün halk edilmesi • 133.
~ kopmas› • 173.
~ misalleri • 122.
~ numuneleri • 138.
~ ve k›fl • 134.
~ yak›nd›r • 549.
~in emsal ve numuneleri • 136.
~in ipham-› vakti

~ndeki hikmet-i ‹lâhiye • 550.
~in nazireleri • 192.
~in vakti • 549.
~te da¤lar›n da¤›lmas› • 604.
~te ecsad-› insaniyenin inflas›-
na misaller • 187.
~te semavat›n parçalanmas› •
604.
~te seyyar da¤lar • 687.
~teki ink›lâbat-› azîme • 192.
~teki tasarrufat-› rububiyet •
689.
dünyan›n ~ iptidas›ndaki harabi-
yeti • 73.
meydan-› ~ • 136.
Resul-i Ekrem’in ~ hakk›nda sö-
zü • 550.

k›yamet-i kübra • 545, 846.
~n›n tereflfluhat› • 847.

k›yamet-i kübra-i umumiye • 847.
k›yamet-i nev’iye • 846, 847.
k›yamet-i flahsiye • 847.
k›yamet-i umumiye • 847.
k›yas-› adlî • 854.
k›yas-› binnefs • 876.
k›yas-› temsilî • 1001.

kemal-i ifltiha k›yas-› temsilîkk
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k›ymetsizlik • 120.
k›z

~ kardefl • 663.
~ ve zevce nazar› • 668.
~lar›n sesleri • 278.

kibir • 592, 593, 624, 1180, 1242.
Bak›n›z: ucub.

kibirlenme • Bak›n›z: tekebbür.
kibirli • 1179.
kibirlilik • Bak›n›z: hodbinlik.
kibr-i sanatmeal • 1186.
kibriya • 206, 527, 1006.

nihayetsiz ~ • 77.
kibriya-i ulûhiyet • 272.
kimsesizlik

~in vahfleti • 543.
kimya • 967.
kimyager • 215.
kimyevi

~ kaynaflma • Bak›n›z: imtizac-›
kimyeviye.

kin • 117, 1153.
kinaî • 1002.

~ mana • 1002.
~ misali • 1002.

kinaiyat • 82, 1002.
kinaye • 1002.
kisbî • 799.
kisb-i insanî • 759.
kisb-i fler • 753.
kisb-i teflahhus • 1174.
kisp • 339, 754, 760.
Kisra-i Faris

~in saray-› meflhuresi • 939.
kitabet • 592, 619, 893.

~ ve k›raat ehli • 654.
fenn-i ~ • 257.
hafîzâne bir ~ • 175.

kitabet-i f›triye • 267.
kitabet-i kudret • 431, 893.
kitabet-i kudsiye • 367.
kitab-› âlem • 1138.

~in fihristeleri • 986.
~in mütalâac›s› • 525.

kitab-› davet • 383.
kitab-› dua • 383, 589.
kitab-› dua ve ubudiyet • 382.
kitab-› ekber

~in fezlekesi • 211.
kitab-› emir ve davet • 382.
kitab-› emir

~ ve davet • 589.
kitab-› fikir • 589.
kitab-› hikmet • 589.
kitab-› hikmet ve fleriat • 382.
kitab-› hikmet-i Samedâniye • 373.
kitab-› hikmetnüma • 320.
kitab-› kâinat • 370, 468, 476, 891,

936.
~›n maanisi • 384.
~›n manalar› ve haflir • 175.
~›n Nakkafl’› • 258.
~›n safha-i rengîni • 982.
~›n tercüman-› ayat› • 77.
~taki intizamat-› sanat • 226.

kitab-› kebir • 448, 480, 741.
~in ayet-i kübras› • 370, 489.
~in hurufat› • 217.
kâinat ~i • 257.

kitab-› kebir-i âlem • 477.
kitab-› kebir-i kâinat • 50, 1237.

~›n bir tercüme-i ezeliyesi • 589.
~›n tercüme-i ezeliyesi • 382.
~›n verdi¤i ders • 487.

kitab-› marifet • 749.
kitab-› mu’ciznüma • 630.
kitab-› mukaddes • 221, 589, 590,

1218.
Kitab-› Mübin • 215, 304, 398, 763,

764, 892, 893.
kitab-› Samedanî • 734.
kitab-› semavî • 590.

insücan bir ~ • 591.
kitab-› fleriat • 589, 741.
kitab-› ubudiyet • 589.
kitab-› zikir • 383, 589, 741.
kitab-› zikir ve marifet • 382.
kitabullah • 499.
kitap • 475, 1199.

~›n manas› • 937.
~lar›n ehemmiyeti • 181.
~lar›n indirilmesi • 181.
her ~ okunmamal›d›r • 1226.
lâyemut bir ~ • 169.
muallimsiz ~ • 201.
nazil olan ~lar›n ehemmiyeti •
182.

kitle-i azîme-i mayia-i nâriye • 385.
kizb • 785, 786, 795.

~ ve s›dk
~›n ortas›ndaki mesafe • 786.

~ ve s›dk mabeynindeki mesafe
• 794.
~ ve s›dk ortas›ndaki mesafe •
796.
~in dellâl› • 794.

koklama • Bak›n›z: flamme.
koku • 1054, 1094. Bak›n›z: rayi-

ha.
temiz ve güzel ~ • Bak›n›z: reva-
yih-i tayyibe.

komünizm • Bak›n›z: flimalden ge-
len cereyan.
~ fuhfliyat› teflvik eder • 242.
~de zengin fakir çat›flmas› •
242.

konserve
~ kutusu • 445, 455.

korku • 1030. Bak›n›z: havf.
~ azab› • 279.
en müthifl ~ • 1034.
lezzetli ~ • 575.

koyun • 17, 498, 681.
kurban olarak kesilen bir ~ •
329.

kozmo¤rafya • 256, 287, 429, 980,
1070.
~ kanunlar› • 932.
~ya göre y›ld›zlar • 256.

kozmo¤rafyac› • 298, 1097, 1265.
~ bir feylesof • 635.

köfte • 445.
kök • 17, 183, 186, 267, 393, 456,

1074.
~lerdeki ukde-i hayatiye • 1081.
~lerin intiflar etmesi • 17.
~lerin nazik damarlar› • 392.
a¤aç ve ot ~leri • 134.

köle • 564, 1234.
kömür • 445.

~ gibi bir ruh • 422.
elmas›n ~e kalbetmesi • 497.

köprü • 497, 498, 499, 522, 641.
kör

~ tesadüf • 448.
kötü

~ hasletler • 1220.
kötülük • Bak›n›z: seyyiat.

~ yapmak • Bak›n›z: kisb-i fler.
~lere yönelme duygusu •
Bak›n›z: meyelân-› fler.

köy
~ün bekas› • 549.
bir ~ muhtars›z olmaz • 83.

köylü • 789.
köylülük • 788.
kubbe-i âlî • 459.
kubbe-i sema • 632, 982.
kubh-u mutlak • 179.
kubuh • 437, 857.

~ zatî midir? • 437.
~un tedahülü • 1172.

kudret • 16, 23, 103, 129, 131,
166, 173, 256, 263, 281, 326,
361, 473, 513, 577, 674, 702,
757, 762, 853, 857, 858, 859,
861, 862, 866, 867, 874, 879,
894, 895, 963, 965, 966, 968,
969, 970, 971, 972, 982, 998,
999, 1000, 1034, 1035, 1068,
1096, 1101, 1120, 1139, 1140,
1143, 1171, 1172, 1173, 1185.
~ defteri • 893.
~ harikas› • Bak›n›z: harika-i
kudret.
~ kalemi • Bak›n›z: kalem-i kud-
ret.

~nin nak›fllar› • Bak›n›z: nu-
kufl-u kalem-i kudret
~ konserveleri • 455.
~ mastard›r • 765.
~ mu’cizeleri • Bak›n›z: mu’ci-
zat-› kudret.
~ sahibi • 445.
~ ve kader kalemi • 138.
~ yeri • Bak›n›z: dârülkudret.
~’in Kur’ân-› kebirinin ayat› •
761.
~’in mu’cizat› • 74.
~i aczde bilmek • 775.
~in âyineleri • 1146.
~in cilveleri • 567.
~in defter-i ekberi • 893.
~in gizli defineleri • 212.
~in her fleyi kaplamas› •
Bak›n›z: flümul-ü kudret.
~in izzeti • 465.
~in kalemi • 1146.
~in kemali • Bak›n›z: kemal-i
kudret.
~in mübaflereti • 465.
~in mücessem rumuzat› • 998.
~in nispeti • 859.

~ni anlatan temsiller • 859.
~in tasarrufat› • 918, 1000.
~in tazammunu • 697.
~in tecelliyat› • 1000.
Allah’›n ~i • 283.
azîm ~ • 1053.
Cebab-› Hakk›n ~i • 137.
Cenab-› Hakk›n ~ine mazhar •
291.
Cenab-› Hakk›n ~inin tasarrufa-
t› • 532.
daire-i ~ • 271.
dest-i ~ • 151.
ecram› idare eden ~ • 675.
gayrimütenahi bir ~e istinat •
338.
hadsiz ~ • 77.
hayata verilen ~ • 211.
izzet-i ~ • 173.

k›ymetsizlik izzet-i kudretkk
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Kadîr-i Mutlak’›n ~i • 154.
kâinatta tasarruf eden ~ • 180.
mu’cizat-› ~in en antikalar› •
146.
muhit ~ • 894.
nakfl-› kalem-i ~ • 101.
nihayetsiz ~ • 101, 510.
nihayetsiz bir ~ • 479.
Sâniin ~ve hikmeti • 143.
flümullü bir ~ • 964.
zatî ~ • 859.

Kudret-i âlemflümul • 1137.
Kudret-i Ezeliye • 195, 762, 823,

843, 857, 861, 1142.
kudret-i fât›ra • 366, 470, 478, 830,

864, 893.
kudret-i Hâl›k • 1143.
Kudret-i ‹lâhî • 1172, 1201.
kudret-i ‹lâhiye • 152, 179, 211,

391, 393, 857, 881, 893, 1082.
~nin bir saat-i kübras› • 709.
~nin bir ünvan› • 893.
~nin mu’cizeleri • 202.
~nin ünvan› • 893.
~ye bir perde • 466.

kudret-i kâmile • 869, 893.
kudret-i mutlaka • 180, 317, 994,

1081, 1121.
kudret-i Rabbaniye • 391, 752.

~ mu’cizat› • 1100.
~nin mu’cizat› • 520.
~nin program› • 975.

kudret-i Samedâniye • 37, 71, 74,
465.
~ matbahlar› • 50.
~nin azamet-i âsâr› • 71.
~nin izzeti ve kemali • 465.
~nin sikkesi • 67.

kudret-i Vahid-i Ehad
~’in mu’cizesi • 974.

kudret-i zatiye • 857, 1139.
Kudret-i Zülcelâl

~’in mir’atlar› • 1146.
kudsiyet • 1145.

Kur’ân’›n ~i • 220.
Kûfe • 551.
Kul Yâ Eyyühe’l-Kâfirûn • 555,

556.
kulak • 263, 516, 578, 768, 929,

1054, 1211.
göz ve ~lar›m›z›n maliki • 675.

kule
firavunun istedi¤i ~ • 649.

kulluk • Bak›n›z: ubudiyet.
kulûp

~a kut ve g›da • 609.
~un mutmain olmalar› • 1078.

kulûb-u münevvere • 1075.
~ aktab› haflri haber veriyor •
139.

kulûp • 630.
kumandan • 153, 322, 605, 927.

mükerrem ~ • 97.
sersem ~ • 426.

Kumandan-› Akdes • 256.
kumandan-› azam • 255, 292, 322,

531, 604, 605, 920, 921, 927.
~›n flahs-› manevîsi • 926.

kumandanl›k • 324.
~ dairesi • 920.
~ ünvan› • 920.

kumar • 41.
kumafl • 518.

çiçekli ~ • 445.

münakkafl ~lar • 453.
mütenevvi ~lar • 449.

kumafl-› hikmet
münakkafl bir ~ • 482.

Kur’ân • 27, 30, 58, 166, 172, 203,
214, 216, 221, 222, 228, 247,
250, 299, 300, 301, 303, 306,
307, 309, 311, 314, 332, 334,
383, 386, 387, 388, 391, 392,
398, 401, 403, 418, 420, 422,
461, 492, 526, 536, 538, 545,
549, 555, 586, 589, 590, 591,
594, 608, 609, 610, 617, 619,
620, 623, 624, 629, 630, 637,
638, 639, 641, 642, 643, 644,
646, 648, 652, 653, 657, 658,
661, 663, 669, 671, 674, 677,
687, 692, 693, 701, 702, 704,
713, 714, 716, 718, 724, 726,
727, 730, 732, 737, 739, 740,
741, 743, 744, 745, 746, 747,
752, 759, 773, 777, 779, 784,
793, 824, 830, 832, 850, 888,
889, 937, 942, 943, 1003, 1005,
1029, 1037, 1055, 1058, 1059,
1060, 1114, 1117, 1119, 1123,
1124, 1131, 1133, 1145, 1160,
1162, 1167, 1180, 1186, 1189,
1190, 1197, 1203, 1204, 1208,
1209, 1214, 1216, 1217, 1219,
1222, 1225, 1230, 1231, 1234,
1237, 1238, 1239, 1243, 1244,
1246, 1248, 1249, 1250, 1253,
1268.
~ âlemi kap›lar› • 836.
~ âyine ister • 1145.
~ ayn-› hakt›r • 726.
~ bazen maddî cüz’iyat› zikre-
der • 680.
~ befler kelâm› de¤ildir • 300,
721, 726.
~ befler kelâm› farz edilemez •
304, 305, 306, 308.
~ bir hutbe-i ezeliyedir • 638.
~ bütün zamanlara hitap eder •
422.
~ Cenab-› Hakk›n kelâm›d›r •
708.
~ Cenneti • 836.
~ dellâl› • 253.
~ dünyaya fleffafiyet verir • 711.
~ esma-i ‹lâhiyeyi gösteriyor •
679.
~ Fatiha’da münderiçtir • 643.
~ gafleti da¤›t›r • 711.
~ güneflinden gözünü yuman •
298.
~ hakikatleri • 1219, 1233.
Bak›n›z: hakaik-› Kur’âniye
~ hakîmdir • 314.
~ Hâl›k’›n hitab›d›r • 728.
~ Hâl›k-› Kâinat›n kelâm›d›r •
309.
~ Hâl›k-› Rahîm’in kelâm›d›r •
727.
~ hizmeti • 1230, 1235. Bak›n›z:
hizmet-i Kur’âniye
~ için sahibülyed • 301.
~ içinde, binler ~ • 226.
~ ilm-i muhite isnat ediyor • 231.
~ imana davet eder • 630.
~ imtizaç ve ittihad› gösteriyor •
671.
~ kad›na sülüs verir • 662.

~ kâinat›n hâl›k›n› tan›tt›r›r •
384.
~ kelâmullaht›r • 301, 305, 307,
309, 722, 1265, 1272.
~ kemal-i intizam› gösteriyor •
671.
~ kitab-› fleriatt›r • 740.
~ lemaatlar› • 253.
~ medeniyeti • Bak›n›z: medeni-
yet-i Kur’ân.
~ menba-› hakaiktir • 216.
~ menba-› hakt›r • 727.
~ meydan okuyor • 593.
~ mu’cizedir • 309, 620, 721,
722, 728, 729.
~ mu’cizesi • Bak›n›z: mu’cize-i
Kur’âniye.
~ müessistir • 383.
~ müteaddit muhatabîn esnaf›-
na müteveccihtir • 671.
~ neden felsefenin mevcudattan
bahsetti¤i gibi etmiyor? • 384.
~ neden medeniyet harikalar›n›
tasrih etmiyor? • 419.
~ nedir? • 588.
~ niçin baz› hâdisat-› cüz’iyeyi
tekrarlar? • 387.
~ niçin medeniyet harikalar›n›
sarahatle zikretmiyor? • 421.
~ niçin nazil olmufltur? • 422,
671.
~ niçin tafllar›n baz› hâlât-› tabi-
iyesini beyan eder? • 388, 390.
~ nuru • 1255.
~ okumak • 383.
~ parlak bir günefltir • 418.
~ sair kitaplara benzemez •
1197.
~ semavîdir • 721.
~ sözü az söyler • 636.
~ sözü mutlak b›rak›r • 637.
~ flakirtleri

~nin ak›betleri • 207.
~ tefsiri • 1218, 1219, 1244,
1249.
~ tenezzülât-› kelâmiye ile nazil
olmufltur • 671.
~ umum kitaplar›n fevkindedir •
309, 594.
~ umum zamanlara hükümran-
d›r • 165.
~ umuma hitap eder • 384, 658.
~ umumun fevkindedir • 1197.
~ ve ayet • 559.
~ ve baflka kelâmlar • 697.
~ ve beflerin kelâm› • 702.
~ ve felsefe • 334, 563, 636.
~ ve felsefenin muvazenesi •
225.
~ ve fen • 562.
~ ve hikmet-i felsefe • 1262.
~ ve insan akl› • 713.
~ ve medeniyet-i hâz›ra • 660.
~ ve mukaddes kitaplar • 165.
~ ve Risale-i Nur • 729.
~ ve sair kelâmlar • 701.
~ ve flakirtleri • 216.
~ Yahudilere fliddetli davran›yor
• 651.
~’a en büyük makam verilmesi-
nin sebebi • 221.
~’a hizmet • 244, 1228, 1237,
1246.
~’a karfl› muaraza • 659.

Kadîr-i Mutlak›n kudreti Kur'ân’a karfl› muarazakk
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~’a karfl› suikast • 747.
~’a kimse nazire getiremez •
642.
~’a kulak verenler • 203.
~’a muaraza • 663.

~ya teflebbüs edildi mi? •
595.
~’a nazire yap›lamaz • 620, 623.
~’a yap›flmak ve ahkâm›yla
amel etmek • 66.
~’da bahsedilen gün • Bak›n›z:
eyyam-› Kur’âniye.
~’da baz› tahflidat›n sebebi •
296.
~’da Besmele • 25.
~’da beflerin mükâfat ve müca-
zat› • 742.
~’da Cenab-› Hakk›n ahirette
harika ef’alleri • 190.
~’da günefl • 385.
~’da haflir • 139, 154, 164, 185.

~e iflaret eden iki ayet • 159.
~’da hayat-› içtimaiye-i befler •
664.
~’da insana asi vaziyeti verilme-
si • 754.
~’da matvî cümleler • 312.
~’da mu’cizâne icazlar • 313.
~’da olan letaif-i ulviyet • 1198.
~’da saltanat-› rububiyet • 680.
~’da tekrar edilen bahisler •
742.
~’da tekrar edilen maksatlar •
383.
~’da tufan • 312.
~’da zat-› Ahmediye • 745.
~’da zikrolunan vukuat›n hulâ-
salar› ve ruhlar› • 655.
~’daki edeb • 1200.
~’daki fezlekeler • 654.
~’daki hassa • 1197.
~’daki ilm-i hakikat • 331.
~’daki tekrar • 744.
~’daki tekrarat • 732.
~’› dinlemek ve hükmüne mutî
olmak • 66.
~’› dinleyen insan • 331.
~’› h›fzeden âlim • 780.
~’› inkâr edenler • 956.
~’› kabul etmeye çal›flan hatip-
ler • 251.
~’› kald›rmaya çal›flan adama
hitap • 493.
~’› okumak • 744.
~’› tahkir • 216.
~’› tanzir etmek

~ için fliddetli sebepler • 594.
~’› tefsir edenler • 728.
~’› tilâvet edenler • 725.
~’›n “Kelâmullah” ünvan› • 221.
~’›n a’dâs›ndaki meylüttehaddî •
1196.
~’›n adaleti • 1153. Bak›n›z:
adalet-i Kur’âniye.
~’›n ahbab› • 1196.
~’›n ahkâm ve hikmet ve belâ-
gati • 666.
~’›n ahkâm› • 1194.
~’›n ahval-i maziyeye dair ihba-
rat› • 654.
~’›n ahval-i maziyeyi ihbar› •
654.
~’›n alt› ciheti nuranîdir • 726.

~’›n as›l maksatlar› • Bak›n›z:
makas›d-› asliye-i Kur’âniye.
~’›n ayetleri • 228, 652, 704,
714.
~’›n ayetleri ve maksatlar› • 670.
~’›n âyinesi • 1145.
~’›n azameti • 223.
~’›n azîm tehdidat›

~n›n hikmetleri • 272.
~’›n bahri • 717.
~’›n bahr-i ilmi • 640.
~’›n basit kelimatlar› • 651.
~’›n belâgati • 311, 312, 381,
722, 723, 727.

~ndeki vech-i i’caz • 592.
~’›n belâgatindeki i’caz • 595.
~’›n beyan
~›n›n beraati • 592.
~’›n beyanat› • 326, 652.
Bak›n›z: beyanat-› Kur’âniye.
~’›n beyanat-› Furkaniyesi •
229.
~’›n beyanat-› kevniyesi • 657.
~’›n beyan› • 386, 613, 672.

~ndaki beraat • 612.
~’›n bir harfi

~ndeki hikmet • 636.
~’›n bir hulâsas› • 1257.
~’›n bir k›sm›n›n tefsiri • 1228.
~’›n cadde-i nuraniyesi • 1033.
~’›n camiiyet-i harikas› • 651.
~’›n camiiyet-i harikulâdesi •
631.
~’›n Cenab-› Hakka karfl› nispe-
ti • 718.
~’›n Cenab-› Hakk›n yan›nda
ehemmiyeti • 223.
~’›n cenahlar› • 725.
~’›n cihat-› sittesi • 492.
~’›n cihet-i rüçhaniyeti • 214.
~’›n cihet-i tefevvukunu anlatan
temsiller • 219.
~’›n cihet-i ulviyeti • 219.
~’›n cümleleri • 598, 612.
~’›n cümleleri ve hey’etleri •
670.
~’›n dehfletli tehdidi • 295.
~’›n derece-i belâgati • 697.
~’›n dersi • 630, 666, 714, 727.
Bak›n›z: ders-i Kur’ânî.
~’›n dostlar› • 723.
~’›n dünyaya bak›fl› • 708.
~’›n dünyay› hallaç etmesi • 711.
~’›n düsturlar›, kanunlar› • 660.
~’›n düflmanlar› • 723, 1248.
~’›n edebi • 664.

~nin verdi¤i hüzün • 1201.
~’›n ehemmiyeti • 182.
~’›n ehemmiyetini anlatan tem-
sil • 53.
~’›n elmas hakikatleri • 1252.
~’›n elmas k›l›c› • 251.
~’›n emretti¤i tarzda muhabbet •
1048.
~’›n emsalsiz bir tefsiri • 1253.
~’›n en mühim fesahati • 311.
~’›n esaslar› • Bak›n›z: esasat-›
Kur’âniye.
~’›n esrar› • 718.
~’›n evamiri

~ni imtisal etmek • 57.
~’›n fesahati • 311, 610.
~’›n feyzi • 318, 629, 892.

~’›n galebe-i i’cazkârânesi •
661.
~’›n garabeti • 725.
~’›n gençli¤i • 629, 658, 725.
~’›n gözü • 672.
~’›n günefli • 228, 705, 1035.
~’›n hakaik-› ‹lâhiyeye dair be-
yanat› • 657.
~’›n hakikati • Bak›n›z: hakikat-i
Kur’âniye.
~’›n hakikatleri • 227.
~’›n hakikî tercümesi mümkün
de¤ildir • 784.
~’›n hâkimiyet-i nuraniyesi •
729.
~’›n hakkaniyeti • 726.
~’›n hakkaniyetini ispat eden
deliller • 168.
~’›n halâveti • 610, 725.
~’›n harfleri • 631.
~’›n harflerinin kudsî imtiyazlar›
• 730.
~’›n haflri kabul ettirmesi • 700.
~’›n hedefi ve gayesi • 591.
~’›n her bir harfi • 729.
~’›n her tabaka insana muvaf›k
gelmesi • 653.
~’›n hikmeti • 712, 776. Bak›n›z:
hikmet-i Kur’âniye.
~’›n hikmet-i ulviyesi • 673.
~’›n hitab› • 733.
~’›n hizmetkâr› • 1231, 1238,
1243.
~’›n hurufat›ndaki esrarl› intizam
• 612.
~’›n hükümleri ve kanunlar› •
658.
~’›n hüsnüintizam • 671.
~’›n i’caz› • 220, 592, 701, 712,
727, 1249.
~’›n i’caz-› belâgati • 394.
~’›n i’caz-› beyan› • 672.
~’›n i’caz-› manevîsi • 664, 716.
~’›n i’cazkârâne icaz› • 644.
~’›n icaz-› mu’cizi • 390.
~’›n ihbarat-› gaybiye • 657.
~’›n ihbarat-› gaybiyesi • 657.
~’›n ilmi • 1194, 1195.
~’›n ilmindeki camiiyet-i harika •
639.
~’›n ink›lâb› • 722.
~’›n ins ve cine zecri • 295.
~’›n ins ve cinni sevki • 417.
~’›n ipham ve icmali • 384.
~’›n irfladat› • 660.
~’›n irflad› • 1053.
~’›n irflat etti¤i tarzda muhabbet
• 1049.
~’›n istikbale ait ihbarat-› gaybi-
yesi • 655.
~’›n izzet-i kudsiyeti • 223.
~’›n kad›nlar için emri • 663.
~’›n kâinata müteveccih olan
ayat› • 712.
~’›n kâinatça makbuliyeti • 727.
~’›n kelâm› • 598, 631.

~yla ilgili misal • 703.
~’›n kelimat› • 598.
~’›n kelimeleri • 612.
~’›n kudsî imtiyazlar› • 735.
~’›n kudsiyeti • 220.
~’›n kuvvetli esbab›, zay›f bir fle-
ye karfl› tahflidi • 296.

Kur'ân’a karfl› suikast Kur'ân’›n kuvvetli esbab› tahiflidikk
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~’›n lâf›zlar› • Bak›n›z: elfaz-›
Kur’âniye.
~’›n lâfz› • 592, 1194, 1195.
~’›n lâfz›ndaki camiiyet • 631.
~’›n lâfz›ndaki fesahat-i harikas›
• 609.
~’›n lemaat-› i’caz› • 631, 718.
~’›n letafet-i beyan› • 394.
~’›n lisan-› semavîsi • 600.
~’›n lisan-› ulvîsi • 704.
~’›n lütf-u irflad› • 390.
~’›n maanisi • 592.
~’›n mahiyeti • 741.
~’›n makam› • 701.
~’›n makam› ve revac› • 591.
~’›n makas›d› • 1194.
~’›n manalar› • 612, 630.
~’›n manas› • 613, 1194, 1195.
~’›n manas›ndaki camiiyet-i ha-
rika • 639.
~’›n manas›n›n özelli¤i • 600.
~’›n manzum olmad›¤›n›n sebe-
bi • 226.
~’›n maziye ait ihbarat-› gaybi-
yesi • 654.
~’›n mebahisindeki camiiyet-i
harika • 640.
~’›n menba› • 697.
~’›n mertebe-i belâgati • 724,
741.
~’›n mertebe-i kudsiyesi • 222.
~’›n mesaili • 303.
~’›n mevtâlûd tabirleri • 711.
~’›n meydan-› muarazaya dave-
ti • 723.
~’›n meyvesi • 591.
~’›n meziyetleri • 729.
~’›n meziyetleri ve nükteleri •
747.
~’›n misali • 461.
~’›n misli olamaz • 728.
~’›n misli yoktur • 252.
~’›n mu’cizâne belâgati • 295.
~’›n mu’cizat› • 718, 722.
~’›n mu’cize-i maneviyesi • 252.
~’›n mu’cizelerinden birisi •
1219.
~’›n mu’cizesi • 718, 722, 1262.
~’›n muarazaya daveti • 592.
~’›n muhatab› • 671.
~’›n muteber bir müfessir-i aza-
m› • 1221.
~’›n müfessir-i hakikîsi • 266.
~’›n müteflabihat› • 561.
~’›n müthifl vaitleri

~nin hikmetleri • 272.
~’›n nakli • 1196.
~’›n nakfl-› i’caz› • 718.
~’›n nass› • 843.
~’›n nazar-› gaypbinîsi • 654.
~’›n nazar›nda valideynin hu-
kuklar› • 1041.
~’›n nazm› • 595.
~’›n nefs-i ihbar› • 850.
~’›n nevahisi

~nden içtinap etmek • 57.
~’›n nokta-i istinad› • 591.
~’›n nurefflan neyyirat› • 711.
~’›n nuru • 629, 685, 908.
~’›n parlak ›fl›klar› • 300.
~’›n perdeleri • 666.
~’›n saltanat-› kudsiyesi • 729.
~’›n selâseti • 311, 313, 671.
~’›n selâset-i nazm› • 670.

~’›n semavat› • 418.
~’›n sözlerine karfl› kula¤›n› ka-
payanlar • 658.
~’›n sühulet-i beyan› • 671.
~’›n flahadeti • 730.
~’›n flakirtleri • 712, 716, 735.
~’›n flebabeti • 658, 725.
~’›n flevki • 1201.
~’›n fliddetli zecri • 295.
~’›n fliirden isti¤nas› • 1263.
~’›n taraveti • 610, 629.
~’›n tarifi • 591.
~’›n tarz-› beyan› • 1194.
~’›n tasvirat› • 699.
~’›n tasviri • 229, 706.
~’›n tavr› • 652.
~’›n tazeli¤i • 725.
~’›n tedavisi • 662.
~’›n tefsiri • 1219.
~’›n tehditleri • Bak›n›z: tehdi-
dat-› Kur’âniye.
~’›n tekrarat› • 383, 384, 718,
746, 747.

~ndaki lem’a-i i’caz • 383.
~’›n tekrar› • 1193.
~’›n tekrar-› tilâveti • 725.
~’›n tercüman› • 726.
~’›n tercümesi • 747.
~’›n tilmizleri • 630.
~’›n ulûm-u kevniyede icmali •
718.
~’›n ulviyet ve hüsnü • 697.
~’›n ulviyet-i i’caz› • 223.
~’›n usand›rmamas›n›n hikmeti
• 609.
~’›n üslûbu • Bak›n›z: üslûb-u
Kur’ân.
~’›n üslûbu • 602, 613.
~’›n üslûp ve icaz›

~ndaki camiiyet-i harika •
643.
~’›n üslûplar›

~n›n misali • 461.
~’›n vazife-i asliyesi • 419.
~’›n ve beflerin kelimat› • 701,
702.
~’›n ve felsefenin hikmeti •
1263.
~’›n ve fenlerin hikmetinin fark›-
n› anlatan temsil • 214.
~’›n vech-i i’caz› • 722, 738.
~’›n verdi¤i hüzün • 665.
~’›n vuzuhu • 311.
~’›n vücuh-u i’caz› • 106.
~’›n yolu • 1053.
~’›n zemzeme-i belâgati • 724.
~a hizmet • 1231.
~a yap›lan darbeler • 1236.
~da hilkat-i insan • 679.
~›n aksam-› muhatab› • 1197.
~›n belâgati • 736.
~›n esbab-› nüzulü • 1197.
~›n gayat-› irflad› • 1197.
~›n gençleflmesi • 1195.
~›n hâdisat-› ahkâm› • 1197.
~›n hâlât-› telâkkisi • 1197.
~›n harflerindeki sevap • 734.
~›n i’caz› • 736.
~›n kuvveti • Bak›n›z: kuvvet-i
Kur’âniye.
~›n misli getirilemez • 734.
~›n nakil ve hikâyat› • 1195.
~›n semadan gelmesi • 735.
~›n tekrarat› • 735.

~yla usand›rmamas› • 734.
~›n üslûbu • 1197.
beyanat-› ~iye • 231.
bu asra lâz›m olan ~ tefsiri •
1243.
her vakit bütün ~’› okumayanlar
• 643.
i’caz-› ~ • 309.
ins ve cin ~’› tanzir edemez •
666.
Kitab-› Mübin ~’dan ibarettir •
398.
medeniyete karfl› ~’›n galebesi •
659.
medeniyetin ve ~’›n belâgati •
664.
musanna ve murassa ~ • 215.
müzeyyen ~ • 215.
seda-i ~ • 49.
tarik-› ~ • 66.
ulema-i bât›n için ~ • 655.
vahy-i ~ hayat-› kâinat›n ruhu-
dur • 182.

Kur’ân edebi
~ ve Bat› edebiyat› • 1198.

Kur’ân’›n ehl-i kitaba hitab› • 658.
Kur’ân-› azîm-i kâinat

~›n müfessiri • 216.
Kur’ân-› Azîmüflflan • 41, 72, 106,

370, 734, 1134.
~’›n hakikî bir tefsiri • 1250.
~’›n hâkimiyet-i mutlakas› •
1252.
~’›n tefsiri • 1243.
~›n fevki • 222.

Kur’ân-› cami • 231.
~in nusus ve vücuhu • 707.

Kur’ân-› ekber-i âlem • 257.
Kur’ân-› Ezher • 1204.
Kur’ân-› Hakîm • 26, 48, 150, 166,

215, 216, 225, 229, 266, 310,
367, 382, 384, 387, 388, 389,
390, 391, 396, 399, 400, 416,
422, 478, 537, 556, 563, 564,
610, 654, 673, 691, 796, 872,
892, 897, 911, 941, 946, 956,
985, 999, 1003, 1036, 1053,
1055, 1218, 1246.
~ cin ve inse mürflittir • 302.
~ ehl-i fluura imamd›r • 302.
~ her asra müteveccihtir • 666.
~ tezauf-u sevab› • 555.

~n› anlatan misal • 556.
~ tilmizleri • 100.
~ ve Sure-i Yâsin’in hurufat› •
556.
~ ve fliirin hayalât› • 226.
~’de semavat ve arz • 291.
~’in asr›m›za bakan veçhesi •
1219.
~’in ayetleri

~nin cilveleri • 890.
~nin hatimeleri • 672, 673.

~’in bu asra bakan veçhesi •
1222.
~’in cadde-i kübras› • 1250.
~’in cümleleri

~nin intizam› • 596.
~’in dâhî müfessirleri • 1222.
~’in eczahane-i kübras› • 1252.
~’in en mühim dersi • 196.
~’in feyzi • 154, 156, 1231.
~’in halis bir tilmizi • 522.
~’in harfleri • 556.

Kur'ân’›n lâf›zlar› Kur'ân-› Hakîm’in harflerikk
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~’in haflri ispat› • 190, 688.
~’in hikmeti • 217.
~’in hikmet-i kudsiyesi • 214.
~’in i’cazkârâne ihtarlar› • 784.
~’in imanî ayetleri • 1218.
~’in irfladî bir lem’a-i i’caz› • 397.
~’in kâinattan bahsi • 1018.
~’in kelimat›

~ndaki i’caz • 214.
~’in kelimeleri

~ndeki nizam • 596.
~’in maanisi

~ndeki kudsiyet • 214.
~’in minhac-› hakikîsi • 1240.
~’in mu’cizâne icaz› • 311.
~’in muhlis bir hadimi • 1230.
~’in müteflabihat› • 561.
~’in Resul-i Ekrem’e sözü • 655.
~’in sevab› • 555.
~’in flakirtleri • 203.
~’in tefsiri • 1222.
~’in ulviyeti, hakkaniyeti, i’caz› •
712.
~’in vücuh-u i’caz› • 381, 416.
~’in yolu • 1029.
~in üslûplar›, k›ymeti, hakaik› •
703.

cemiyat-› hayriye ~e ma¤lûp
düflmüfltür • 660.

Kur’ân-› Hakîm-i Mu’cizülbeyan •
588.

Kur’ân-› Hatib-i Mu’cizbeyan •
1190.

Kur’ân-› kebir
~deki ‹sm-i Azam • 489.

Kur’ân-› Kerîm • 295, 630, 706,
869, 1186, 1222, 1225.
~ ve felsefe • 226.
~’deki en k›sa bir tarik • 1252.
~’in derin meseleleri • 1228.
~’in ilim ve hikmeti • 226.
~’in tefsiri • 1220.

Kur’ân-› Mu’cizülbeyan • 20, 25,
242, 251, 252, 258, 262, 321,
389, 401, 417, 418, 619, 670,
706, 721, 728, 732, 734, 738,
826, 830, 832, 850, 1161.
~ kimin kelâm› olabilir? • 642.
~ ve hakikat-i haflriye • 164.
~’da ahiret ve haflir • 175.
~’da ahiretteki infla • 187.
~’daki hakikat-i mümkinat • 229.
~’›n beyanat› • 225.
~’›n bir mu’cize-i manevîsi •
1253.
~’›n bir mu’cize-i maneviyesi •
1239.
~’›n derece-i i’caz› • 728.
~’›n derece-i i’caz›n› anlatan
temsil • 229.
~’›n en yüksek derece-i i’caz›n›
gösteren temsil • 705.
~’›n esas-› i’caz› • 311.
~’›n haflri ispat› • 999.
~’›n her as›rda flebabiyeti • 653.
~’›n i’caz› • 226.
~’›n ihbarat-› gaybiyesi • 653,
654.
~’›n ihbarat-› kat’iyesi • 850.
~’›n makam-› ifhâmdaki ilzam› •
621.
~’›n mu’cizâne hikmeti • 1263.
~’›n sureleri ve ayetleri • 651.
~’›n vech-i i’caz› • 704.

~’›n verdi¤i nefle • 665.
~daki tekrarat • 743.
~›n dersi • 629.
~›n nüzul etti¤i zaman • 593.

Kur’ân-› Mübin • 533.
~in kemal-i tenasübü • 670.
~in nüzulü • 670, 671.

Kur’ân-› Mürflit
~ umuma hitap eder • 385.

Kur’ânî
~ bir eser • 1218.
~ bir rehber • 1218.
~ esasat • 1221.
~ hakikatler • 1220, 1246.
~ mesele • Bak›n›z: mesele-i
Kur’âniye.
~ meseleler

~in beyan› • 1220.
~ risaleler • 1220.
hükm-ü ~ • 66.

kurakl›k • Bak›n›z: kaht
Kur’ân

~’›n üslûplar› • Bak›n›z: esalib-i
Kur’âniye.

kurban
~ olarak kesilen bir koyun • 329.

kurbiyet • 104, 270, 542, 799, 834,
915, 926, 1279.
~e müflerref olmak • 926.
nübüvvetteki ~ • 799.

kurbiyet-i ‹lâhiye • 321, 799.
kurbiyet-i mekân • 300.
kurb-u huzur • 924, 936.

Cenab-› Hakk›n ~u • 139.
kurb-u flahane • 99, 950.
Kureyfl

~ müflrikleri ve ümmîleri • 738.
~’in rüesas›

~ndan bir beli¤ • 610.
kuru direk

~in a¤lamas› mu’cizesi • 939.
kurun-u salife • 110.
kurun-u uhra • 549.
kurun-u ulâ • 549.

~daki mecmu-u vahflet • 1160.
kurun-u vusta • 549.
kusur • 465, 577, 777, 881.

~unu Cenab-› Hakka karfl› gör-
mek • 773.

kusûr-i semaviye
~nin sekeneleri • 823.

kusursuz
~ kemal • 76.

kufl • 412, 1082, 1211. Bak›n›z: tu-
yur. Bak›n›z: tuyur.
~lar›n arkadafl olmas› • 412.
~lar›n c›v›ldaflmalar› • 1094.
~lar›n istidat dili • 410.
~lar›n lisanlar› • 410.
bülbül ~u ve gül • 568.
Cennet ~lar› • 288.
deve ~u • 275.
serçe ~u • 428.

kutb-u iman • 1209.
kutb-u flimalî • 552.
kut-u kulûp • 819.
kuva-i insaniye • 1150.
kuva-i sariye • 828.
kuvve • 966.
kuvve-i akliye • 878, 882.
kuvve-i bâs›ra • 811.
kuvve-i cazibe • 471, 878.
kuvve-i dafia • 471, 878.
kuvve-i gadabiye • 516, 878, 882.

kuvve-i haf›za • 91, 265, 749, 763,
764, 1108.
~ ve çekirdek • 174.
~ya misal • 1108.

kuvve-i haf›za-i insaniye • 469.
kuvve-i hayaliye • 149, 265, 811.
kuvve-i kudsiye • 1219, 1220.
kuvve-i manevî • 430.
kuvve-i maneviye • 160.

~nin takviyesi • 550.
kuvve-i musavvire • 471.
kuvve-i müfekkire • 439.
kuvve-i müvellide • 471.
kuvve-i flamme • 1054.

~nin vazife-i flükraniyesi • 1054.
kuvve-i fleheviye • 516.
kuvve-i fleheviye-i behimiye • 878,

881.
kuvve-i zaika • 50, 808, 811, 1054,

1175.
kuvvet • 218, 219, 265, 659, 660,

697, 881, 886, 891, 1158, 1159,
1163, 1200.
~ hakka hizmetkâr olmal› •
1149.
~ ve cazibe • 636.
~ ve hak • 1180.
~in hakk› • 1181.
~in s›rr-› hilkati • 1181.
~in fle’ni • 219.
~siz hayvanc›klar • 451.
~teki kavaid • 1149.
aczde tam ~var • 351.
ahir vakitte ~ • 418.
felsefenin esas›nda ~ • 881.
maddî ~ • 405.
tükenmez bir ~in medar› • 508.

kuvvet-i hikmet • 296.
kuvvet-i ‹lâhiye • 881.
kuvvet-i iman • 802, 1213.
kuvvet-i kudsiye • 799.
kuvvet-i Kur’âniye • 1255.
kuvvet-i mutlaka • 1081.
kuvvetperestlik • 1199.
kuyruklu y›ld›z • 37, 188, 710, 957.
kuzey • Bak›n›z: flimal.
küçüklük

~ ve büyüklük • 1179.
küduret • 710, 820.

~li su • 288.
küffar • 292, 700, 956.

~›n inatlar› • 956.
~›n tehdit edilmesi • 638.

küfran • 364, 601, 737, 1191.
~ perdesi • 226, 1163.
ins ve cinnin ~› • 296.
nimetlere karfl› ~ • 207.
tarik-› ~ • 66.

küfran-› nimet • 277, 504, 524.
küfriyat • 310.
küfr-ü mutlak • 750, 1248, 1254.
küfür • 34, 106, 112, 135, 140,

167, 170, 171, 207, 273, 308,
434, 439, 495, 497, 511, 696,
704, 737, 743, 750, 754, 755,
786, 795, 817, 963, 1031, 1079,
1135, 1181, 1242, 1277.
~ affa kabil de¤ildir • 140.
~ âlemi • Bak›n›z: âlem-i küfür.
~ bir fenal›kt›r • 511.
~ bir tahriptir • 511.
~ bir zulm-ü azîmdir • 140.
~ cinayet-i mutlakad›r • 140.
~ istib’attan ileri gelir • 111.

Kur'ân-› Hakîm’in haflri ispat› küfür istib'attan ileri gelirkk
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~ nihayetsiz bir cinayettir • 106.
~ olan fikir • Bak›n›z: fikr-i küfrî.
~ saçmal›¤› • Bak›n›z: hezeyan-
› küfrî.
~ ve dalâlet zulümat› • 458.
~ ve iman • 794.
~ yolu • 111.
~deki zulmet • 1208.
~e sukut • 548.
~ün insana etkisi • 497, 502.
~ün zulümat› • 301.
fikr-i tevellüt ~ü • 1136.
Kur’ân ~ün zulümat›n› da¤›t›r •
228.
münkirlerin ~ü • 743.

küfüv • 667, 668.
külfet • 775.

~in keramete iltihak› • 427.
küll-i âlem • 485.
küllî

~ maafl • 574.
~ makas›d • 691.

külliyat-› fluun • 132.
külliyet • 318, 537, 557, 579, 842,

926, 995, 1027.
~ kesb etme • 991.
ehadisteki ~ • 557.

külliyet-i ef’al • 314, 1265.
külliyet-i kudsiye • 1278.
küll-ü nuranî • 579.
Kün • 861, 865.
künuz-u esma-i ‹lâhiye

~nin keflflaf› • 374, 382.
künuz-u mahfiye • 873.
Kürdistan • 1223.
küre

~ ve kar›nca • 1144.
küre-i arz • 138, 171, 182, 254,

255, 256, 277, 282, 600, 832,
856, 859, 916, 928, 949, 969,
971, 972, 985, 986, 1096.
~ bir kafad›r • 1098.
~ deposunun Sahibi • 255.
~ eczahane-i kübras› • 254.
~ simas› • 20.
~ ve semavat • 290, 291.
~ ve zîhayat • 180.
~› diriltmek • 124.
~›n bahar ordugâh› • 255.
~›n ef’al ve ahvali • 282.
~›n hakaret ve kesafeti • 826.
~›n h›z› • 254.
~›n ihya olmas› • 181.
~›n müekkel mele¤i • 835.
~›n sür’ati • 1099.
~›n ustas› • 254.
~›n vazife-i tesbihiyesi • 832.
~›n yaflamas› • 549.
ehl-i hikmet nazar›yla ~ • 562.

küre-i zemin • 632, 946.
~in karn›ndaki ink›lâbat • 633.

küremiz • 1185.
~ hayvana benziyor • 1185.

küreyvat • 986.
küreyvat-› beyza • 966.

~n›n vazifeleri • 966.
küreyvat-› hamra • 902, 964, 965,

966, 971.
~n›n vazifesi • 965.
~ya rububiyet iddia eden flah›s •
964.

Kürtçe • 1131.
küsmek • 248.
küsmemek • 248.

küsuf • 506.
~ namaz› • 506.

küsufat • 710.
kütüb-ü Arabiye • 1196.
kütüb-ü mukaddese • 166, 939.

~nin reis-i enveri • 537.
~nin tefevvuklar› • 222.

kütüb-ü salife • 654.
~nin ihtilâf ettikleri noktalar •
654.
~nin ittifak ettikleri noktalar •
654.

kütüb-ü semaviye • 242, 371, 869,
886.

kütük • 91.
kütüp

~ün flahadeti • 166.
kütüphane-i ‹lâhî • 50.
kütüphane-i mukaddese • 382.
kütüphane-i vücut • 1196.

LL
lâ ilâhe illallah • 374.
lâfz-› kâfir • 1156.
lâfz-› kinaî • 1002.
lâfz-› Kur’ânî • 630.
lâfz-› mücessem • 348.
lâfz›ye • 639.
lâhm • 851.
lâhm-› mahsus • 68.
lâkaytl›k • 307, 551.

asl-› vesvese ~› atar • 441.
felsefenin ~› • 225.

lâmba
azîm elektrik ~s› • 451.

lâmeflru
~ vas›f • 1181.

lânet • 1169.
Lâsiyyema • 1274.
lâfle

murdar ve mikrop yuvas› bir ~ •
163.

lâtif • 535, 647, 930, 1023, 1024,
1025, 1026, 1120.
~ bir rab›ta • 865.
~ bir rahmet • 109.
~ masnuat • 127.

lâtifâne • 193, 690.
lâtife • 516, 1042.

~lerin karanl›¤a düflmesi • 583.
lâtife-i Rabbaniye • 1121.

~nin hava-i nesimi • 425.
zînur bir ~ • 426.

lâyemut
~ bir kitap • 169.
~ kanun • 1143.

lây›k-› muhabbet • 1040.
lâyiha-i temyiz

mahkemeyi susturan ~ • 663.
lâz›me-i diyanet • 1157.
lâz›me-i zatî • 1172.
lâz›m-› hüküm • 667.
lebbeyk • 481, 854.
lebbeykzen • 1138.
Lebid

~’in k›z› • 723.
lehviyat • 659, 710, 1201.

cazibedar ~ • 232.
lehviyat-› muharreme • 522.
lem’a • 1173.

~lar bir tek güneflin cilve-i in’ikâ-
s›d›rlar • 179.

lem’a-i i’caz • 603, 610, 630, 649,
718.
irfladî bir ~ • 384.

lem’a-i i’caz-› Kur’ân • 398, 423,
718.

lem’a-i i’caziye • 602, 718, 1268.
lem’a-i icaz • 651.
lem’a-i ihtiyar • 844.
lem’a-i kas›t

~ ve itkan • 1177.
lem’a-i muhabbet-i ‹lâhiye • 1017.
lem’a-i nur • 1172.
lem’a-i nuranî • 1194.
lem’a-i tecelli-i rahmet • 57.
lem’a-i vahidiyet • 262.
Lem’alar • 418.
Lemaat • 299, 381, 390.
lemaat-› cemal-i esma • 1012.
lemaat-› cemaliye • 1106.
lemaat-› hikmet • 768.
lemaat-› hüsün

~ ve cemal • 1027.
lemaat-› i’caziye • 651, 697, 718,

1268.
lemaat-› kas›t • 844.
letafet • 289, 293, 628, 629, 1056.

~li hayat • 820.
haflmetli bir ~ • 535.
manevî ~ • 904, 905.

letafetli • 426.
~ hayat • 288.

letaif • 514, 516, 768, 797, 849,
943, 1053, 1120, 1240.
~ ve saadet-i ebediye • 149.
~in gaye-i yegânesi • 208.
~in nakli • 264.
~in vazife-i asliyeleri • 516.
~in vazifeleri, lezzetleri • 1054.
insana verilen ~ • 517.
insan›n kalp cüzdan›ndaki ~ •
149.

letaif-i aflere • 773.
letaif-i Cennet • 1058.
letaif-i insaniye • 210, 519, 808.
letaif-i maneviye • 797, 968.
letaif-i rahmet • 1054.
letaif-i re’fet • 20.
letaif-i ulviyet • 1198.
levaz›mat

~› rahmetle ihzar eden • 177.
levaz›mat-› arziye • 293.
levaz›mat-› beytiye • 143.
levaz›mat-› hayat-› insaniye

~nin hazinesi • 633.
levaz›mat-› hayatiye • 1077, 1098.
levaz›mat-› insaniye • 1094.
levha

nizam ve mizan ~lar› • 174.
levha-i hakikat • 529.
levha-i sanat • 368.
levha-i tefekkür • 368.
Levh-i Kaza ve Kader • 184.
Levh-i Mahfuz • 91, 263, 265, 267,

763, 764, 893.
Levh-i Mahfuz-u Azam • 91, 893.
levh-i mahv, ispat • 263, 893, 894.
levn • 1176.
Leyle-i Berat

~’ta okunan ayetler
~in sevab› • 555.

Leyle-i Kadir • 250, 548, 1263.
~’de okunan ayetler

~in sevab› • 555.
leyle-i zûkadir • 1174.

küfür nihayetsiz bir cinayettir leyle-i zûkadirklkl
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leyl-i münevver • 1148.
leylî

~ hayvanlar • 570.
lezaiz • 1178.
lezaiz-i Cennet • 1060.
lezaiz-i cismaniye • 808.
lezaiz-i dünyeviye • 213.
lezaiz-i maneviye • 808.
lezaiz-i mat’umat • 811.
lezaiz-i nameflrua • 522.
lezzet • 427, 576, 577, 579, 810,

1003, 1008, 1013, 1177, 1205.
~ firak›yla elem verir • 127.
~ içinde elem • 1171.
~ ve elem • 245, 1172.
~in ayn-› elem olmas› • 350.
~in eleme kalbetmesi • 110.
~in elem-i zevali • 518.
~in hiçe inmesi • 768.
~in zehirli bir flerbet olmas› •
1048.
~leri hissedecek istidatlar • 809.
bir ~ için nihayet zillet • 217.
dünyevî ~teki elemler • 244.
elemli ~ • 1045.
elemsiz ~ • 244, 1045.
gayrimeflru ~ • 583, 1031.
gayrimeflru ~teki elemler • 235.
hakikî ~ • 1007.
hakikî ve daimî ~ • 1036.
hayvanat›n ~i • 565.
haz›r ~ • 241.
maddî ~ • 1044.
manevî ~ • 564, 847, 1036.
zeval-i ~ • 245.

~ elemdir • 115.
zeval-i ~ elemdir • 87.
zeval-i elem ~tir • 87.

lezzet-i azîme • 235.
lezzet-i beka • 1007.
lezzet-i cüz’iye • 905.
lezzet-i gayrimeflrua • 235.
lezzet-i hayat • 1007, 1029.

~ içinde elem-i mevt • 1266.
lezzet-i hürriyet • 1033.
lezzet-i iman • 1007.
lezzet-i kâfi • 1177.
lezzet-i kudsiye • 1013.
lezzet-i maddiye • 209.
lezzet-i maneviye • 565.
lezzet-i marifet • 1007.
lezzet-i muhabbet • 1007.
lezzet-i nefsiye • 577.
lezzet-i nimet • 1211.
lezzet-i nisbiye • 1013.
lezzet-i ömür • 1174.
lezzet-i rahmet • 1007.
lezzet-i ruhanî • 1050.
lezzet-i flefkat • 1007.
lezzet-i vücut • 1007.
libas • 209.

elsiz bir böcekten yumuflak bir ~
• 109.

lika • 142, 379.
lillâh • 247, 1041, 1050.
lisan

~ ile dua • 508.
lisan-› acz • 503, 504.
lisan-› Ahmedî • 1192.
lisan-› Arabî • 747.
lisan-› ekber • 1133.
lisan-› fakr • 503.
lisan-› gayp • 492, 493, 1133,

1195.

lisan-› hâl • 15, 16, 120, 121, 151,
210, 264, 379, 484, 507, 523,
572, 832, 1080.
~ ve kàl • 118.
ihsanat›n ~leri • 205.

lisan-› hikmet • 466.
lisan-› ›zt›rar • 507, 1069.
lisan-› ismet • 406.
lisan-› istidat • 360, 406, 507.
lisan-› kàl • 210, 1080.
lisan-› Kur’ân • 585.
lisan-› mahsus • 253, 571, 1080.
lisan-› nahvî • 747.
lisan-› nat›k • 525.
lisan-› siyaset • 1150.
lisan-› flahadet • 1080, 1091.
lisan-› fler’î • 287.
lisan-› tesbih • 1080.
lisan-› zakir • 1133.
lise

~ talebeleri • 253.
livechillâh • 218, 507.
lokma • 453.
lü’lü • 214.
lü’lümisal

~ murassaat • 320.
lümey’a • 1173.
lümme-i fleytanî • 434.
lütf-u ‹lâhî • 1250.
lütf-u irflat • 391, 643, 735.
lütf-u mücessem • 1022, 1023.
lütf-u rububiyet • 482.
Lütf-u Yezdan • 335.
lütuf • 20, 119, 169, 226, 482, 503,

849, 866, 1022, 1023, 1024,
1025, 1026, 1036, 1090.

lüzum-u zatî • 857.

MM
mâ • 1077.

~ ve türab • 472.
maâbid • 1190.

‹lâhî ~ • 1189.
maadin • 23.
maâlî-i ahlâk • 794.
maâlim • 1189, 1190.

fler’î ~ • 1189.
maâliyat • 665.

ruhu ~a teflvik etmek • 219.
ruhun ~a teflvik edilmesi • 660.

maani-i cemîle • 899.
maani-i irfladiye • 401.
maani-i mukaddese • 435, 1015,

1016.
maani-i mukaddese-i muhabbet •

1014.
maarif • 388.

en ehemmiyetli ve mütenevvi ~
• 666.

maarif-i hakikiye • 643.
maarif-i ‹lâhî • 1177.
maarif-i ‹lâhiye • 643, 652, 1243.
maasi • 752, 767.
maafl • 564, 565.

zabitin ~› • 97.
maafl-› cüz’î • 570.
mabet • 830, 1189.
Ma’bud • 26, 79, 389, 566, 576,

607, 667, 675, 774, 1037, 1038,
1043.
bat›l ~ • 1032.
hakikî ~ • 349.
insana hakikî ~ • 510.

nefsin ~’una isyan› • 776.
zevalde defnolan ~ • 345.

Ma’bud ve Mahbub-u Hakikî • 78.
ma’budiyet • 510.
Ma’bud-u Bâkî • 426.
Ma’bud-u Bilhak • 147.

~k›n vücub-u vücudu • 1075.
Ma’bud-u Cemîl-i Zülcelâl • 324.
Ma’bud-u Ezelî

~nin vücub-u vücudu • 1076.
Ma’bud-u Hakikî.

~’nin hamd ve tesbihi • 774.
Ma’bud-u Lâyezal

~’in vücub-u vücudu • 1076.
Ma’bud-u Lemyezel • 79, 1107.
Ma’bud-u Mutlak • 1075.
Ma’bud-u Zülcelâl • 581.
madde • 826, 827, 1187.

~ perdesi • 827.
~ ve ~nin hareketi • 827.
~den mücerret ve muallâ • 317,
994.
~ile mukayyet • 994.
~ile mukayyet masnular • 994.
~nin gayesi ve meyvesi • 497.
~nin inceleflmesi • 827.
~nin k›ymeti • 495, 496.
~nin rikkat peyda etmesi • 1187.

madde-i hayat • 67, 184.
madde-i hayvaniye • 497.
madde-i kesife • 544, 823.
madde-i Kur’ân • 1203.
madde-i lâtife • 820, 823, 851.
madde-i maneviye • 413.
madde-i mayia

~dan incimat etmifl tafllar • 396.
madde-i nur • 824.
madde-i seyyale • 1098.
maddeperest • 1161, 1163.
maddeperestlik • 1199.
maddî

~ kemalât • 400.
~ kuvvet • 405.
~ nuranînin akisleri • 316.
~ fleylerin akisleri • 315.

maddiyat • 827, 885.
~ karanl›¤› • 1107.
~a tevaggul eden • 541.
~ta çok ileri gidenler • 828.

maddiyyun • 261, 828, 878, 882,
884, 891, 897, 903, 964.
~ fikri • 838.
firavunlaflm›fl ~ • 624.

maddiyyunluk • 1164, 1188, 1222.
~ taunu • 746.

ma’dele-i ulya • 96.
maden • 452, 1071, 1094, 1099.

~leri bulmak, ç›karmak • 404.
~lerin de¤iflmesi • Bak›n›z: ink›-
lâbat-› madeniye.
~lerin hareketi • 282.
arz ~lere mahzen yap›lm›fl •
171.

maden-i desais • 305.
maden-i lezzet • 810, 1212.
maden-i manevî • 430.
maden-i nimet • 822.
maden-i nur • 1073.
maden-i flefkat • 1049.
madenî

~ ink›lâbat • 282.

leyl-i münevver madenî ink›lâbatlmlm
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madeniyat
~›n tahrik ve tavzif • 904.

ma¤dub • 1205, 1207, 1212.
ma¤rip • 73, 76.

~ namaz› • 77.
ma¤rur • 15, 47, 501, 601, 751,

769.
~ insan • 342.
~ insanlar • 805.
cebbar ~ • 218.

mâh • 1177.
mahall-i gark

~ denizi • 649.
mahall-i iman • 1192.
mahall-i karar • 635.
mahall-i saadet • 115.
mahall-i taallûk-u kudret • 859.
mahall-i ziyafet • 114.
maharet • 1065, 1082, 1085.
maharet-i fevkalâde • 655.
maharet-i sanat • 1090.
Mahbub • 1076.

Ma’bud ve ~-u Hakikî • 78.
mahbubat-› mecaziye • 347.
mahbubetünlizatiha • 1008.
mahbubiyet • 773, 799, 960.

kâinat nam›na ~ • 934.
Mahbub-u Bâkî • 79, 585.
mahbub-u bilhak • 1008.
Mahbub-u Ezelî • 577, 578, 1106.
Mahbub-u Hakikî • 346, 777.
mahbub-u insücân • 1195.
mahbub-u kulûp • 374.
Mahbub-u Lâyezal • 79.

~’in tecelli-i cemali • 347.
Mahbub-u Lâyezalî • 349, 1107.
mahbub-u lizatihî • 933, 1008.
Mahbub-u Sermedî • 347, 426.
Mahbub-u Zülkemal • 1017.
mahbup • 576, 1024, 1037, 1038.

hakikî ~ • 349, 1040.
mecazî ~ • 1040.
ruh bâkî bir ~u arar • 345.

mahdudiyet • 995.
mahdut • 579.
mahfuza

elvah-› ~ • 174.
mahiyet • 756, 860.

~ ve ilim • 504.
mahiyet-i befleriye • 875.
mahiyet-i din • 1260.
mahiyet-i dünya • 1260.
mahiyet-i eflya • 861, 1020.
mahiyet-i hayat • 212.
mahiyet-i hayvaniye • 860.
mahiyet-i insan • 1260.
mahiyet-i insaniye • 251, 446, 448,

877, 883, 915, 1078, 1262.
~nin y›k›lmas› • 497.

mahiyet-i mücerrede • 860.
mahiyet-i mücerrede-i ruhaniye •

828.
mahiyet-i mücerret • 860.
mahiyet-i nefsülemriye • 316.
mahiyet-i sevap • 559.
mahiyet-i zatiye

~nin mükemmeliyeti • 488.
mahkeme • 1235.

adliye ~si • 663.
~yi susturan lâyiha-i temyiz •
663.

mahkeme-i kübra • 85, 86, 91, 92,
95, 96, 97, 110, 112, 114, 133,
134, 135, 136, 175, 675, 868.

saltanat›n ~ya delâleti • 85.
mahkeme-i kübra-i haflir • 279.
mahlûk • 442, 443, 496, 695, 1105,

1109.
~lar›n dertlerini görmek • 692.
~lar›n feryatlar›n› iflitmek • 692.
~lar›n misali • 444.
en mühim ~ • 178.

mahlûkat • 477, 483, 704, 1038,
1046, 1083, 1088, 1109.
~ insana musahhar edilmifltir •
411.
~a edilen muhabbet • 576.
~a menfle • 634.
~a verilen ihsanat›n • 625.
~a zabiti • 581.
~› neflelendiren fermanlar • 871.
~› sevmek • 1043.
~ içindeki nizam • 679.
~›n en efdali • 119.
~›n fakr ve ihtiyacat› • 72.
~›n gurubu • 73.
~›n hizmetlerinin bitmesi • 868.
~›n hukuklar›na tecavüz • 737.
~›n hukukuna tecavüz • 743.
~›n ibadetleri • 148.
~›n mehasini • 1008, 1009.
~›n netaic-i amelleri • 946.
~›n secde-i kübras› • 80.
~›n tahiyyat-› mübarekeleri • 77.
~›n tahribat› • 130.
~›n tarz-› tesbihat› • 148.
~›n terbiye edilmesi • 21.
~›n tesbih ve tahmit ve takdisi •
737.
~›n tesbihi • 695.
~›na tasarruf eden • 170.
acip ~ • 499.
bütün ~›n efdali • 310.
insan›n ~a rüçhaniyeti • 414.
kafile-i ~ • 126.
Muhammed-i Arabî bütün ~›n
ekmelidir • 105.

mahlûkat-› ‹lâhiye • 679.
mahlûk›yet • 533, 1105.

~in enva› • 1004.
mahlûk-u bîfasal • 1186.
Mahmûd • 1076.
mahpus • 65, 248, 249.

~lara teselli • 1263.
~lara yard›m etmek • 246.
~lar›n hayat-› bâkiyeleri • 244.
~lar›n Risale-i Nur’a ihtiyaçlar› •
241.
~un farz namaz›n› k›lmas› •
243.
Denizli ~lar› • 249.

mahreç • 611.
mahsulât • 898.

~›n mahiyetleri • 898.
ba¤dan ç›kan ~ • 430.

mahsulât-› maneviye • 899.
mahfler • 133, 140, 170, 932,

1016, 1032, 1100.
~de senet ve berat • 428.
baharda yeryüzü bir ~dir • 122.

mahfler-i acayip • 130, 139, 509,
676, 677, 687, 693, 911.
~ ve garaip • 975.

mahfler-i ekber • 335.
mahfler-i huveynat • 181, 826.
mahfler-i masnuat • 946.
mahflernüma • 130.
mahviyet • 528, 1151, 1220, 1242.

mahz • 1182.
mahzen-i ebedî • 809.
mahzen-i erzak.

bahar ~bir vagondur • 83.
mahzen-i mu’cizat • 382, 588,

1250.
mahz-› adalet • 1168.
mahz-› cehalet • 989.
mahz-› edebî • 366.
mahz-› emir • 271.
mahz-› fazl • 512, 579.
mahz-› hakikat • 553.
mahz-› hikmet • 877.
mahz-› lütuf • 324.
mahz-› rahmet • 324, 327, 1210.
mahz-› vahy-i Rabbanî • 492.
mâ-i rahmet • 327.
mâ-i zemzem • 609, 735.
mâide-i semaviye • 630.
maiflet • 789.

~e ticaretgâh • 684.
~imizin hazinesi • 633.

makam • 697, 907.
manevî ~lar • 1231.
sabit ~lar • 95, 144.
sabit bir ~ • 566.

makamat • 509.
makamat-› âliye • 203, 500, 945.
makam-› ahsen-i takvim • 876.
makam-› âlâ • 758.
makam-› âlâ-i ubudiyet • 504.
makam-› âlî • 784.
makam-› fahir • 951.
makam-› hürmet • 726.
makam-› ifhâm • 621.

~ ve ilzam • 618.
makam-› irflat • 618.
makam-› ispat • 615, 617.
makam-› kudsî • 745.
makam-› küllî • 925.
makam-› medih • 614.
makam-› nübüvvet • 677.
makam-› rububiyet • 1075.
makam-› tazim • 617.
makam-› tergip

~ ve teflvik • 613.
makam-› terhip

~ ve tehdit • 613.
makam-› tevhit • 262.
makam-› zem

~ ve zecir • 614.
makarr-› daimî • 98.
makarr-› ebedî • 665.

~ nokta-i nazar› • 421.
makarr-› saltanat • 88, 89, 91.

Cenab-› Hakk›n ~› • 98.
makas›d-› âliye-i kudsiye • 562.
makas›d-› asliye-i Kur’âniye • 673.
makas›d-› ‹lâhiye • 933.
makas›d-› irfladiye-i Kur’âniye •

740.
makas›d-› Kur’âniye • 383, 673.
makas›d-› Rabbaniye • 1015.
makas›d-› rububiyet • 172.
makas›d-› sanatperverâne • 368.
makas›d-› ulya • 921.
makas›t • 1035.
makbul

~ vakitler
~ e tesadüf eden ayetler.
~ in sevab› • 555.

makbul-ü melek • 591.
makdurat • 857.
ma’kes-i nur-u iman • 1191.

madeniyat›n tahrik ve tavzifi ma'kes-i nur-u imanmm
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ma’kes-i vahiy • 92.
makine • 447, 453, 514.

~lerin lisan-› hâlleri • 446.
antika ~ler • 446.
fenn-i ~ • 254.
kutu kadar bir ~ • 446.
müteharrik ~ler • 446.
zîhayat ~ • 258.

makine-i Rabbaniye.
seyyar ~ • 254.

makinist • 254.
maksad-› irfladî • 547.
maksad-› Kur’ân • 398.
maksad-› küllî • 597.
maksat • 697.
Maksud • 1076.
maksud-u bizzat • 94.
maksut.

hakikî ~ • 349.
maktul • 248.

~ün akrabas› • 247.
~ün hukuku • 282.

makuliyet • 111.
mal • 575, 598.

~›n› Cenab-› Hakka satmak •
46, 1259.
mevcut ~a iktifa • 1180.

malâyani
~ meflgaleler • 429.

malâyaniyat • 416, 712.
malâyaniyat-› rezile • 436.
Malik • 78, 443, 454, 484, 821,

870, 874, 876, 877, 879, 880,
889, 897, 963, 964, 968, 1035.
~in bizden iste¤i • 443.
~in inzibata ihtimam› • 132.
~in rahmetle rububiyeti • 119.
bütün kâinata ~ • 484.
haflmetli ~in cezas› • 457.
memleketin tek bir ~i • 444.
saray›n ~i • 453.

Malik-i Ebedî • 16.
Malik-i Hakikî • 49.
Malik-i Kerîm • 218.
Malik-i Mülk

~’e memlûk olmak • 351.
Malik-i Rahîm • 34.
malik-i zîflan • 564.
Malik-i Zülcelâl • 296, 601, 879,

916.
semavat ve arz›n ~’i • 565.

Malik-i Zülkemal • 461.
malikiyet • 516, 874, 1120.

farazî ~ • 876.
Hâl›k’›n ~i • 874.
muvakkat bir ~ • 879.
zahirî ~ • 874.

Malikü’l-Mülk • 642, 871, 879, 949.
Malikü’l-Mülk Velmelekût • 914.
Malikü’l-Mülk-ü Zülcelâl • 141,

898, 949.
Malikü’l-Mülk-ü Zülcelâl-i Velce-

mal-i Velikram • 569.
Malikü’l-Mülk-ü Zülcelâl-i Velikram

• 568.
malikülmülk • 564.

~ün hayvanat› • 565.
~ün maksad› • 565.

malûm
~ ilme tâbi de¤ildir • 757.

malûmiyet • 183.
malül • 759.
malüliyet • 858.
mana • 216, 826, 827, 868, 944.

~lar›n ak›llarda ibka etmesi •
129.
~lar›n derç edilmesi • 638.
~lar›n kalpten ç›kmalar› • 434.
~n›n ehemmiyeti • 1131.
~ya iliflmeyen kitap • 215.
âlem-i ~ • 142.
münezzeh ~lar • 434.
nak›fltan ~ya geçmek • 347.

mana-i harfî • 217, 777, 875, 877,
1246.

mana-i harfi • 776, 1018, 1043.
mana-i irfladî • 618.
mana-i isim • 1177.
mana-i ismî • 217, 885.
mana-i ismi • 776, 777, 876, 880,

1043.
mana-i kinaî • 1002.
mana-i kinaiye • 1002.
mana-i melâike • 829, 830.
mana-i ulvî

~ ve küllî • 325.
manas›zl›k

~ ve küfür • 140.
manc›n›k • 294, 298.
Mançur • 552.
manda • 681.
mânend-i belâbil • 333.
manevî

~ cihazat mizanlar› • 204.
~ dertlerin derman› • 403.
~ hacat muhteliftir • 383.
~ hayat›n eseri • 184.
~ hedâyâ • 841.
~ ipler • 1097.
~ kemalât • 400.
~ lezzet • 564, 847.
~ makamlar • 1231.
~ r›z›k isteyen insaniyet • 579.
~ terakki kap›s› • 280.
~ ya¤mur • 366.
insandaki ~ vücutlar • 927.
ruh-u ~ • 269.

manevî
~ hayat • Bak›n›z: hayat-› mane-
viye.
anas›r-› ~ye • 144.

maneviyat • 844, 845, 906, 1053,
1120.
~a karfl› yabanîleflme • 780.
~›n gaye-i yegânesi • 208.

maneviye • 639.
manevra • 90.
manidar

harf-i ~ olan mevcudat • 217.
manidarl›k • 511.
mant›k • 1129, 1243, 1251.

~ ilmi • Bak›n›z: ilm-i mant›k,
fenn-i mant›k.
~ta bir flaheser • 1238.
mühefhef ~ • 1134.

manzar-› âlâ • 758.
manzum • 333, 1129.

âfl›klar›n ~ kitaplar› • 346.
manzume-i rahmet • 146.
Manzume-i fiemsiye • 634, 985,

1095, 1096, 1097, 1138.
~ ordusu • 1097.

maraz • 435, 1170, 1177, 1182.
~ ve s›hhat • 1172.

maraz-› hayalî • 436.
maraz-› kalbî • 436.
maraz-› kalp • 746.
maraz-› vesvese • 433.

marifet • 205, 503, 527, 538, 579,
874, 890, 999, 1000, 1033,
1076, 1117.
~ nurlar› • Bak›n›z: envar-› mari-
fet.
~ tabakalar› • 462.
~in garibeleri • 198, 934.
~in ihatas› • 573.
~ lezzeti • Bak›n›z: lezzet-i mari-
fet.
mahbup bir ~ • 65.
meleklerin ~i • 566.

marifet-i ‹lâhiye • 226, 716, 1078.
marifet-i Sâni • 226.

~in nuru • 1200.
Marifetullah • 253, 504, 666, 741,

803, 804, 1074, 1123, 1270.
~›n muhabbeti • 1019.
~ta derecat-› arifîn • 545.
~ta terakkiyat • 1124.
~ta terakkiyat-› maneviye • 475.

Maruf • 1024, 1025, 1076, 1110.
maruz-u tagayyür • 842.
marzî-i ‹lâhî • 554.
marziyat

Sâni-i Zülcelâl’in ~› • 105.
marziyat-› ‹lâhiye • 936, 953.

~nin mübelli¤i • 917.
marziyat-› Rabbaniye • 798, 948,

949.
masiva • 1007.
masiyet • 273, 754, 1154.

~ten sab›r • 427.
maskaral›k • 502.
maslahat • 141, 142, 248, 250,

782, 1079, 1169.
~ ve faydalara riayet edilmesi •
112.
~lar›n en mühimi • 142.
masnua tak›lan ~lar • 142.

maslahat-› befleriye • 662.
maslahat-› irflad-› umumî • 551.
masnu • 129, 131, 367, 454, 457,

484, 496, 696, 909, 963, 965,
1026, 1079.
~daki güzellik • 882.
~lar›n tarz-› teflkilât› • 102.
~un lisan-› hâli • 1024.

masnuat • 104, 105, 202, 361,
469, 476, 477, 517, 520, 532,
919, 933, 943, 986, 1015, 1026,
1034, 1038, 1079, 1086, 1102.
~ elfazd›r • 348.
~ Sâni’den baiddir • 270.
~ üstündeki sikkeler • 199.
~›n kemal-i intizamlar› • 1073.
~›n mevzuniyeti • 981.
~›n sanat› • 204.
~›n suretleri • 128.
~›n ustabafl›s› • 525.
~taki mu’cizeler • 205.
~taki tahsinat ve tezyinat • 942.
fânî ~ • 128.
hareket etmeyen ~ • 963.
lâtif ~ • 127.
müzeyyen ~ • 114.
Sâni ~a kariptir • 270.

masnuat-› cemile • 487.
masnuat-› fâniye • 347.
masnuat-› ‹lâhiye • 808, 834, 897,

1093.
~nin nesci, nakfl› • 452.

masnuat-› muntazama • 392.
masnuat-› Rabbaniye • 990.

ma'kes-i vahiy masnuat-› Rabbaniyemm
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masnuat-› sa¤ire • 329.
masnuat-› sayfiye

~taifeleri • 93.
masnu-u münevver • 1023.
mastar • 760, 842, 1140.
mastar-› merre • 596.
masum • 280.

~lar›n zelzeleden zarar görme-
sinin nedeni • 279.
~un öldürülmesi • 1168.
musibetlerde ~lar • 280.
zelzelede ~lara rahmet • 280.

masumiyet • 405.
maflaallah • 87, 116, 206, 229,

248, 528, 749.
maflr›k-› nur • 1133.
mâfluk • 575.
Mâfluk-u Lâyezalî • 1106.
mâfluk-u mecazî • 777.

nev-i beflerin ~si • 251.
mat’umat • 86, 93, 114, 578, 607,

1014, 1054.
matba’ • 1140.
matbah • 202.
matbaha-i kudret • 17.
matbaha-i mu’ciznüma • 455.
matbaha-i rahmet • 44, 320, 457.
matbu • 475.
matemhane-i umumî • 32, 372.

~nin zikirhaneye ink›lâb› • 373.
matemhane-i umumiye • 33.
matem-i umumî • 1211.
matlâ • 685.
matlûb

her ~a cevap veren zat • 88.
matlûbat • 144.
matlûp

hakikî ~ • 349.
matmah-› cihanî • 1196.
Matüridî • 759.
matvî

Kur’ân’da ~ cümleler • 312.
mavzer • 250.
mâye-i ibret • 1210.
mayi • 1098.
maymun

hileli ~ • 108.
mazarrat-› mevhume • 1169.
mazhar

~lar›n kabiliyetleri • 540.
mazhar-› cami • 582.
mazhar-› hitap • 222.
mazhar-› ilham • 92.
mazhar-› tahavvülât • 291.
mazhariyet-i azîme • 324.
mazhariyet-i esma • 147.
mazhariyet-i münkeflife • 507.
mazi • 95, 143, 183, 497, 500, 757,

770, 847.
~ silsilesi • 757.
~ vukuatt›r • 133.
~nin tarlas› • 401.
~ye ait emel ve elemler • 339.

mazlum.
~ ve zalim • 280.
~ ve zalimlerin ömürleri • 854.
~lar›n ömürleri • 171.
~lar›n rahmet ve adaletten his-
seleri • 280.
~un flahs-› manevîsi • 615.
~un zilleti • 86, 110.
me’yus ~lar • 171.

mazmun • 849, 1197.
me’lûf • 608.

me’yus
~ mazlumlar • 171.

me’yusâne • 32.
~ nazar • 1206.

me’yusiyet • 1032.
elîm ve dehfletli ~ • 161.
mevtten ç›kan ~ • 161.
zelzelenin verdi¤i ~ • 278.
zevalden ç›kan ~ • 161.

mead • 738.
meal-i icmalî • 673.
meal-i icmaliye • 784.
mebadi • 762.
mebadi-i zaruriye • 831.
mebahis-i esasiye.

~ ve mühimme • 641.
mebahis-i külliye • 640.
mebde-i hayat • 499.
mebde-i hilkat.

~in topra¤› • 337.
mebde-i Vahdet • 933.
mebus • 1215.

zülcenaheyn bir ~ • 104.
mebzuliyet • 455, 456, 479, 486,

629, 1086.
mecaz • 1165.
mecazî

~ âfl›klar›n divanlar› • 346.
~ merhamet • 163.

mecerretüssema • 928.
mechure • 602.
meclis • 1215.
meclis-i âlî-i misalî • 1165.
meclis-i halvet • 570.
meclis-i ihvan • 1184.
meclis-i imtihan • 867.
meclis-i misalî • 1157.
meclis-i münevver • 336.
meclis-i Nebevî • 651, 1147.
mecma-› ahbap • 336.
mecma-› aher • 854.
mecma-› âlî • 293.
mecma-› ekber • 335.

~de muamele • 95.
~de muhasebe • 146.

mecma-› enbiya • 693, 912.
mecma-› hakaik • 305.
mecmua-i kâinat • 257.
mecmua-i kavanin • 975.
mecmu-u âlem • 1111.
mecmu-u Kur’ân • 672.
mecmu-u vahflet • 1160.
mecnun • 622, 627.
Mecusî • 628.
Mecusîler • 973.
meczup • 277, 362, 636, 983,

1138.
medar-› envar • 880.
medar-› fahir • 306, 557, 786, 961.

nev-i insan›n ~i • 536.
medar-› ibret • 394.
medar-› iftihar • 593.
medar-› ihtilâf • 739.
medar-› kemal • 803.
medar-› maiflet • 607, 683.
medar-› necat • 1160.
medar-› rububiyet • 124.
medar-› senevî • 633.
medar-› sevap

~ ve ikap • 756.
medar-› s›dk

~ ve kizb • 1002.
medar-› sürur • 951.
medar-› fleamet • 557.

medar-› taayyüfl • 824.
medar-› teklif • 437.
medar-› tenkit

~ olmufl ayetler • 586.
medayih-i bâhire • 978.
Medenî • 1158.

~ sure ve ayetler • 739.
medenî befler

~in ruhu • 1184.
medeniyet • 614, 661, 662, 663,

666, 789, 955, 1032, 1036,
1159, 1160, 1161, 1166, 1167,
1188.
~ fanteziyeleri • 250.
~ harikalar› • Bak›n›z: havarik-›
medeniyet.
~ ruhu • 1161.
~e karfl› Kur’ân’›n i’caz› • 659.
~in cemiyat-› hayriyeleri • 660.
~in düsturlar› • 659.
~in edebiyat› • 664, 665.
~in edebiyat›n›n fle’ni • 665.
~in harikalar› • 729.
~in kad›nlara etkisi • 663.
~in kanunlar› • 660.
~in ruhu • 664, 1162.
~in ve Kur’ân’›n belâgati • 664.
~in ve Kur’ân’›n esaslar› • 659.
~teki mehasin-i kesire • 1163.
‹slâmî ~ • 1157.
mim’siz ~ • 458, 1183. Bak›n›z:
deniyet-i hâz›ra.
muhakemesiz ~ • 662.
sehhar ~ • 1161.
fler’in ~i • 1157.
flimdiki ~ esasat› • 1158.

medeniyet-i Avrupa.
~’n›n tahakkümü • 780.

medeniyet-i befleriye • 410, 779,
795.
~ harikalar› • 419, 420.
~nin hercümerç edilmesi • 553.
~nin zirüzeber olmas› • 553.

medeniyet-i habise • 1161.
medeniyet-i hâz›ra • 659, 664,

1157, 1160.
~ felsefesi • 659.
~ ve Kur’ân • 660.
~n›n harikalar› • 421.
~n›n ma¤lûbiyeti • 664.

medeniyet-i insaniye • 66.
medeniyet-i Kur’ân • 1159.
medeniyet-i sefihe • 710.
medet • 508.

~ istemek • 503.
medih • 204, 205, 364, 613, 614.

~e düflkün • 363.
~in mübalâ¤a • 1166.
beli¤ ~ • 269.

Medine • 370, 551.
~ ve Mekke sureleri • 738.

medine-i medeniyet-i insaniye •
516.

medrese
eski ~ler ve Nur Medreseleri •

253.
Medrese-i Yusufiye.

üçüncü ~ • 246.
mefahir-i ‹ran • 1166.
meftun • 116.
mehafetullah • 56.
meharic-i huruf • 990.

masnuat-› sa¤ire meharic-i hurufmm
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mehasin • 328, 752, 767, 775,
849, 943, 1012, 1038, 1151.
ilmî ve manevî ~ • 1011.
kendi ~ini bir mir’atta görmek •
117.
seyl-i kâinattaki ~ • 1011.

mehasin-i ahlâk • 592, 940, 1009.
mehasin-i ahlâk›ye • 652, 785.
mehasin-i maddiye • 1011.
mehasin-i maneviye • 945.
mehasin-i medeniyet • 1033.
mehasin-i Rububiyet.

~in dellâllar› • 115.
mehasin-i saltanat • 925.
mehasin-i sanat • 924.
Mehdî • 546, 550, 551.

~ hakk›ndaki rivayat›n ihtilâfat› •
551.

Mehmed Akif • 1241.
mehmuse • 602.
mekadir • 762.
mekân

~dan münezzeh olma • 971.
~dan münezzehiyet • 314,
1265.
âlî ~lar • 95, 143.

mekân-› arz • 709.
mekân-› muayyen • 694.
Mekke • 370, 738.

~ ve Medine sureleri • 738.
Mekkî

~ ayetler
~in tarz-› belâgatleri • 740.

~ sure • 739.
~ sureler • 738.

mekreme-i uzma • 96.
mekr-i ‹lâhî • 628.
mektep

~ malûmatlar› • 1243.
Mektubat • 1239.
mektubat-› Rabbaniye • 204, 373,

511.
mektubat-› Samedâniye • 106,

120, 121, 338, 497, 554, 607,
635, 710, 867, 886, 896, 948,
981, 1018, 1032, 1034, 1113.
~nin bir nüsha-i camias› • 948.

mektub-u hakaiknüma • 128.
mektub-u Rahmanî • 1113.
mektup • 484.

~ postac›l›¤› • 411.
Mektuplar • 418.
mel’un • 593, 1169.
melâik • 1136.
melâike • 128, 181, 203, 224, 287,

288, 292, 329, 361, 388, 565,
566, 569, 573, 626, 667, 702,
754, 818, 819, 820, 824, 826,
828, 829, 830, 831, 832, 833,
834, 836, 838, 922, 928, 941,
947, 1060, 1186, 1274.
~ ihbarat› • 174.
~ ile fleytanlar›n mübarezeleri •
1265.
~ manas› • 828.
~ semadan geliyor • 289.
~ ve fleytanlar›n mübarezesi •
293.
~ vücutlar› • 830.
~ler cüz’iyete münhas›r de¤iller
• 694.
~lere karfl› hilâfet • 414.
~lere karfl› kabiliyet-i hilâfet •
388.

~lere rüçhaniyet • 681.
~leri kanatlarla teçhiz etmek •
695.
~lerin ubudiyetleri • 1075.
~lerin hâdise-i ma¤lûbiyetleri •
681.
~lerin hizmetleri • 568.
~lerin mescidi • 975.
~lerin meskenleri • 928.
~lerin mükâfat› • 566.
~lerin s›rr-› istihdamlar› • 1271.
~lerin sür’ati • 932.
~lerin tefeyyüzleri • 566.
~lerin tesbihat› • 834.
~lerin timsalleri, mescitleri •
833.
~lerin varl›¤›n› anlatan temsil •
824.
~lerin vücudu • 928.
~lerle görüflme • 927.
~lerle görüflmek • 835.
~lerle muhavere • 831.
~nin Âdem’e secde etmesi •
388, 648.
~nin cinsleri • 826.
~nin ibadat› • 835.
~nin ihtilâf-› ibadat› • 535.
~nin ismeti • 626.
~nin kabulünde tereddüt göste-
ren • 828.
~nin makbulü • 932.
~nin merakipleri • 288.
~nin merkeplerinin tesbihat› •
820.
~nin sefine ve merakibi • 820.
~nin tasdiki • 821.
~nin ubudiyeti • 626.
~nin vücudu • 818, 828.
~nin vücudu ve vazife-i ubudi-
yetleri • 174.
~nin vücutlar› • 1275.
~ye iman ve hayat • 180.
~ye karfl› rüçhaniyet • 511.
~yi kabul etmeyen • 910.
a¤açlar›n müekkel ~leri • 359.
çiftçimisal ~lerin reisi • 834.
insan ~ye benzer • 573.
seman›n ~leri • 975.
semavat âlemindeki ~ler • 361.
flahs-› Âdem’e ~lerin itaati •
388.

melâike-i arziye • 566.
melâike-i ‹lâhî • 1187.
melâike-i izam

~ ilhamat› • 221.
melâike-i mukarrebîn

insanlar ile görüflen ~ • 174.
melâike-i müekkel • 268, 567.
melâikeler

~in tesbihatlar› • 833.
melâikemisal • 702.
melâiketullah • 548.
melce

dünyevî saadet için bir ~ • 162.
melek • 89, 174, 223, 268, 297,

361, 566, 567, 614, 694, 727,
734, 878, 922, 1023, 1027,
1142, 1147, 1169, 1185.
~ lisan› • 567.
~ seyran› • 982.
~lerde Miraç • 1142.
~lerin binekleri • 297.
~lerin cüz-i ihtiyarîleri • 568.

~lerin çoban ve çiftçiler mesa-
besinde olanlar› • 567.
~lerin g›dalar› • 566.
~lerin hamdi • 566.
~lerin ibadetleri • 566, 568.
~lerin ilhamlar› • 591.
~lerin kazand›klar› tenaum •
566.
~lerin kisbi • 568.
~lerin marifeti • 566.
~lerin mesireleri • 297.
~lerin muhabbeti • 566.
~lerin nebatata nezaretleri •
567.
~lerin nezaretleri • 567.
~lerin telezzüzleri • 566.
~lerin tesbihat› • 268.
~lerin tesbihi • 566.
~lerin ubudiyetleri • 566, 568.
~lerin vüs’at-i ubudiyetleri • 268.
~lerin zikri • 566.
~lerle görüflen zatlar • 1075.
âbid ~ler • 566.
Hâl›k’›n insan› ~lere tercihi •
148.
Hazret-i Âdem’e ~lerin secdesi •
1268.
küre-i arz›n müekkel ~i • 835.
müekkel ~ • 269.
seyyarat ~lere tayyare yap›lm›fl
• 139.
flemse müekkel ~ • 826.
ya¤mura müekkel olan ~ • 826.

meleke • 503.
meleke-i ameliye • 503.
meleke-i sanat • 1088.
melek-i ilham • 436.
melek-i müekkel • 269, 567, 828,

834, 835.
melek-i nat›k • 1134.
melekî

~ maafl • 574.
meleksima • 1162.
melekût • 465, 713, 900, 912, 929.
melekûtiyet • 465, 858, 861, 862.
melekûtiyet-i eflya • 857, 858.

~n›n fleffafiyeti • 153.
melekülbihar • 828.
melekülcibal • 828.
melekülemtar • 828.
melfuz • 611.
melik • 33, 202, 878.

~in ihsanat ile muhabbeti • 199.
~in tezyinat› • 199.
kasr›n ~i olan seyyid • 199.

Melik-i Kadîr • 202.
melik-i zîflan • 201.
memat • 56, 486, 604.
meme

validelerin ~leri • 451.
memer • 1100.
memleket

~in anas›r› • 454.
~in harap olmas› • 444.
~in mu’ciznüma sultan› • 459.
bâkî ~ • 139.
bekas›z ~ • 96.
daimî bir ~ • 84, 98, 107.
karars›z, mütegayyir ~ • 98.
muntazam ~ hâkimsiz olamaz •
83.
muntazam bir ~ • 442.
muvakkat ~ • 97.
müstakar bir ~ • 149.

mehasin müstakar bir memleketmm
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müterakki ~ • 456.
tebdil edilecek ~ • 84.
zevalsiz, müstakar bir ~ • 98.

memleket-i Rabbaniye • 734.
memlûk • 564, 566, 1035.
memlûkiyet • 1154.
memnu

~ heykel, suretler • 1184.
memur • 465.
memurin-i ‹lâhiye • 511.
memuriyet

~e bir naz›r • 466.
memur-u ‹lâhî • 606, 894.
memur-u mahsus

padiflah›n bir ~u • 459.
~nun nutku • 459.
~nun tebli¤i • 460.

memur-u musahhar • 472, 499,
691.
günefl ~d›r • 194.

memur-u muvazzaf • 472.
menabi-i aflere • 855.
menabi-i külliye • 1193.
menafi-i umumiye • 421.
menahic-i hükema • 1194.
menaz›r-› sermediye • 290, 563.
menazil-i lâtife • 317, 992.
menba-› edep • 367.
menba-› envar • 491, 1257.
menba-› hayat • 826.
menba-› hurafat • 305.
menba-› kemalât • 305.
menba-› vahdet • 998.
menfaat • 217, 218, 219, 249, 503,

576, 577, 659, 660, 1008, 1158,
1159.
~i esas tutan siyaset • 1150.
~in fle’ni • 219, 1158.
~ler ve sair galip hisler • 163.
azam-› ~ • 218.
maddî manevî ~ • 1219.
maddî ve manevî ~ • 1231.
flahsî ~ zebunu • 1252.

menfaat-i hasise • 217.
menfaat-i ibadullah • 421.
menfaat-i kavmiye • 218.
menfaat-i nefsiye • 577.
menfaat-i flahsiye • 218.
menfaatperest

~ hodendifl • 218.
menfi • 1158, 1165, 1175.

~ adalet • 144.
~ milliyet • 219, 659, 1159.
~ce müteharrik • 1149.

menfur • 614.
mensucat • 674, 675.

~›n destgâh› • 676.
mensucat-› ebediye • 290.

~nin tezgâh› • 563.
mensucat-› Rabbaniye • 635.
mensucat-› sanat • 677.
mensuç • 484.
menfle • 170.
menfle-i hayat • 327.
menfle-i mu’cizat • 896.
menzil

daimî ~ler • 95, 143.
sebats›z ~ler • 95.

menzil-i dünya • 143.
menzil-i naz • 1208.
merak • 618, 1078, 1179.

~ insan› tahrik eder • 376.
~ ve ilim • 1183.

merakip

melâikenin ~leri • 288.
meratib-i delâlât • 1194.
meratib-i esma • 1046.
meratib-i hâl›k›yet • 1004.
meratib-i ihsan

~ ve cemal • 1038.
meratib-i ilim • 1148.
meratib-i kemalât

~ta seyrüsülûk • 917.
meratib-i kibriya • 325.
meratib-i külliye • 318, 926.
meratib-i külliye-i esmaiye • 693,

911.
meratib-i külliye-i Rububiyet • 325.
meratib-i külliyet • 322.
meratib-i muhabbet • 1016, 1046.
meratib-i münkeflife-i meflhude •

325.
meratib-i tevhit • 940.
meratip • 509, 857, 1139, 1172.

kuvvet ve zaafça ~ • 153.
merâyâ • 315.
merâyâ-i esma-i ‹lâhiye • 373.
merâyâ-i mevcudat • 379.
merâyâ-i nazife • 317, 992.
merâyâ-i Sübhaniye • 511.
mercan • 214.
mercuh • 793.
merdut • 783.
Mergub • 1076.
merhamet • 20, 22, 36, 88, 95, 96,

118, 123, 141, 143, 144, 162,
241, 452, 503, 508, 661, 735,
841, 849, 1013, 1041, 1151,
1153.
~ ihsans›z olamaz • 85.
~e lây›k olmayan insan • 1031,
1032.
~in haflre delâleti • 85.
~in sikkesi • Bak›n›z: sikke-i
merhamet.
aile hayat›nda ~ • 162, 163.
Cenab-› Hakk›n ~i • 98.
Kadîr’in ~i • 121.
mecazî ~ • 163.
melikin ~i • 199.
saltanat sahibinin ~i • 85.
flefkatli ve fedakârâne ~ • 162.
vâsi bir ~ • 141.

~in semerat› • 95, 143.
merhamet-i ‹lâhiye • 669, 1052.

~ye dehalet etmek • 438.
merhamet-i mutlaka • 148.
merhametkâr • 33.

~ bir ferman • 46.
merhametkârâne • 243.
merhametsizlik • 179, 661.
merhum • 664, 1013.
merkez-i ‹slâmiyet • 278.
merkez-i kalp • 718.
merkez-i saltanat • 551.
merkez-i tasarruf • 917, 994.
mertebe-i âliye • 414.
mertebe-i emanet-i kübra • 414.
mertebe-i feyz-i vücut • 905.
mertebe-i haflir • 1000.
mertebe-i hayat

en basit~ • 129.
mertebe-i kübra • 533.
mertebe-i külliye • 323, 542.

~de ubudiyet • 325.
mertebe-i külliye-i ubudiyet • 324.
mertebe-i muvaffak›yet • 726.
mertebe-i rububiyet • 629.

mertebe-i flahadet • 1165.
mertebe-i fluhut

~un tafsilât› • 544.
mertebe-i tefekkür • 771.
mertebe-i tevhit • 598.
mertebe-i ulya • 915.
mertebe-i uzma • 545.
mertebe-i velâyet • 356.
merzuk›yet • 1105.
mes’uliyet • 97, 751, 752, 756,

760.
~i deruhte etmek • 755.
~i kadere havale etmek • 756.
~i nefis çeker • 753.

mes’uliyet-i maneviye • 406, 514.
mes’ut • 813, 1017, 1037.

~ aile • 1057.
~ ibad • 144.

mesafe
birkaç dakikada binler sene ~
katetmek • 930.

mesafe-i maneviye • 685, 687.
mesail-i azîme • 384.
mesail-i dakika • 784.
mesail-i fer’î • 1171.
mesail-i fer’iye • 547.
mesail-i imaniye • 553, 752.

~de flüphe • 439.
ilim ile gelen ~ • 1240.

mesail-i ‹slâmiye
~nin tabakat› • 546.

mesail-i Kur’âniye • 664.
mesaip • 752, 767, 1165.
mesalih • 753.
mesalih-i beden • 1111.
mesalih-i hayat • 1081.
mesalih-i hayatiye • 1094.
Mescid-i Aksâ • 693, 911, 912.
mescid-i azam • 335.
Mescid-i Haram • 693, 911, 912.
mescid-i kebir • 58, 207.
mescid-i kebir-i âlem • 494, 819.
mescid-i seyyar • 362, 983.
mescit • 370, 431, 642, 830, 833,

1100, 1178.
mesele-i akaid-i kelâmiye • 756.
mesele-i imaniye • 1254.
mesele-i Kur’âniye • 1254.
mesele-i Miraç • 1277.
mesh

manevî ~ • 1158.
mesken • 1099.

~in tezyin edilmesi • 1101.
bâkî ~ler • 95, 144.
müstemir ~ler • 90, 125.
sekene-i zeminin ~i • 393.

mesken-i seyyar • 1097.
meslek

~in mesak› • 590.
meslek-i felsefe • 887.

~nin esasat-› fasidesi • 885.
meslek-i imaniye • 260.
meslek-i nuranî • 1205.
meslek-i flirk • 990.
meslek-i tevhit • 987.
mesmuat

~ âlemi • 929, 1054.
Mesnevî

~ bir divan • 1280.
bir nevi ~ • 1129.

mesrur • 33.
mesruriyet

insan›n ~i • 1014.
mesruriyet-i kudsiye • 1013.

müterakki memleket mesruriyet-i kudsiyemm
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mess-i nisvan • 789.
mest • 1016, 1017.
mefl’um • 49, 50, 62, 110, 148,

583.
meflagil

~in tazyiki • 75.
meflagil-i dünyeviye • 429.

~nin kesreti • 428.
meflahir-i insaniye

ehl-i medeniyetin ~ye muhab-
beti • 1051.

Meflaiyyun • 828, 890.
meflakkat • 767, 1160.

~in sevaba ink›lâb› • 427.
meflarib-i evliya • 1194.
meflayih-i kiram • 1225.
meflher • 90, 107, 125, 170, 197,

936, 1100.
~her dakika tahavvül ediyor •
125.
bekas›z ~ler • 95.
her dakika tahavvül eden ~ • 90.
sanayi-i garibe-i sultaniyenin ~i
• 84.
ziynetli ~lere muhabbet • 1052.

meflhergâh-› arz • 572.
meflhergâh-› sanat • 698.
meflher-i acayip • 1099.
meflher-i azam • 95, 146, 809.
meflher-i azam-› kâinat • 257.
meflher-i eflya • 143.
meflher-i sanat • 1043.
meflher-i sanat-› ‹lâhiye • 115, 978.
meflher-i sun-i Rabbanî • 734.
meflhudat • 714, 717.

evliya ~lar› • 536.
meflhudiyet • 183.
meflhur

~ insanlar • Bak›n›z: meflahir-i
insaniye.

mefliet • 327.
idare-i kâinatta hükümferma
olan ~ • 180.

mefliet-i ‹lâhiye • 678.
~nin muktezas› • 989.

mefliet-i Rabbanî • 1186.
mefliet-i Rahman • 1209.
meflihat

~ dairesi • Bak›n›z: daire-i mefli-
hat.

meflkuk • 440.
meflkûr • 205, 1076.
meflrep • 590.

~in mezak› • 590.
asfiyan›n ~leri • 535.

meflru.
~ daire • 1036, 1041.
~ dairedeki keyif kâfidir • 235.
~ dairedeki zevkler • 523.
~ muhabbet • 1044, 1056.

~in neticeleri • 1053.
Meflrutiyet • 1225.
metalib-i hikmet • 1081.
metalip • 483.
metanet • 612, 1231.

Kur’ân’›n nazm›ndaki ~ • 595.
methüsena • 79, 694.
metin • 309.

~ bir tesanüt • 670.
metn-i ehadis • 551.
metn-i hadis • 547.
mevadd-› fâniye • 511.
mevadd-› g›daiye • 481.
mevadd-› muz›rra • 513.

mevadd-› süfliye • 422.
mevadd-› flerire • 389.
mevalid-i türabiye • 468.
mevalit • 852.
mevani • 1139.
mevat • 315.

ahyây› ~ görmek • 350.
mevazin

~ mizan› • 1159.
mevcudat • 121, 124, 135, 151,

217, 347, 353, 373, 499, 623,
625, 696, 754, 777, 848, 867,
886, 891, 908, 923, 937, 950,
953, 988, 1011, 1027, 1032,
1034, 1052, 1078, 1081, 1089,
1105, 1106, 1107, 1118.
~ adedince ilâhlar • 103.
~ âyineleri • 122.
~ bafl›bofl de¤iller • 1035.
~ Cenab-› Hakka musahhard›r •
972.
~ Hâl›k’› tesbih ediyor • 696.
~ insana musahhard›r • 523.
~a mevcudat hesab›na bakmak
• 217.
~›n ak›beti • 346.
~›n birbirine teavünü, tecavübü,
tesanüdü • 1077.
~›n en küçü¤ü • 963.
~›n gayeleri • 145.
~›n hakaik› • 1020.
~›n harekât› • 1016.
~›n intizam ile çal›flmalar› • 481.
~›n keflflaf› • 821, 829, 1143.
~›n k›ymetsiz, manas›z olmas› •
121.
~›n mahiyeti ve vücudu • 756.
~›n makam› • 511.
~›n maksad› • 146.
~›n metalibi

~ umulmad›k yerden veriliyor
• 483.
~›n muavenetleri • 481.
~›n niyaz› • 120.
~›n özleri • 145.
~›n s›fatlar› • 1106.
~›n suretleri • 1080.
~›n suretlerinin timsalleri • 132.
~›n flehadat-› sad›kalar› • 886.
~›n tabakat› • 923.
~›n tanzimi • 180.
~›n tesbihat ve ibadetleri • 132.
~›n tesbihat› • 268, 520.
~›n tesbihatlar› • 819.
~›n teflkilât›n›n kanunlar› • 131.
~›n yarat›l›fl› • 1079.
~›n yüzleri • 145.
~›n zikirleri • 704.
~taki âdet ve ülfet perdesi • 225.
~taki cemal ve kemal ve ihsan •
951.
~taki cemal ve kemalât • 949.
~taki incizap ve cezbe ve cazibe
kanunlar› • 1016.
âyinemisal ~ • 116.
güzel ve sanatl› ~ • 116.

mevcudat-› âlem • 600, 704, 724.
~in levaz›mat› • 483.
~in vahdaniyete flahadetleri •
962.

mevcudat-› arziye • 1103.
~nin halifesi • 581.

mevcudat-› bahariye
~ tabakat› • 93.

mevcudat-› hariciye
~nin melek-i müekkelleri • 834.
~nin tesbihatlar› • 833.

mevcudat-› kâinat • 494.
mevcudat-› lâtife • 487.
mevcudat-› muntazama-i kâinat •

488.
mevcudat-› müteavine • 1077.
mevcudat-› seyyale • 487, 525.
mevcudat-› seyyare • 468.
mevcudat-› zaile • 347.
Mevcud-u Hakikî • 347.
Mevcud-u Lemyezel • 1076.
mevcud-u müzeyyen • 1023.
mevki-i mübarek

Cennetmisal bir ~ • 389.
Mevlâna Cami • 348, 459, 792.

~’nin kelâm› • 349.
Mevlâna Celâleddin-i Rumî • 359.
Mevlevî • 277, 900, 929, 966.
mevsim • 254, 266, 604, 607, 683,

1071, 1083, 1115.
~lerdeki tecdit • 115.
~lerin de¤iflmesi • 124, 644.

mevsimbemevsim • 320, 922.
mevsim-i hazinâne • 75.
Mevsuf-u Zülkemal

~’in kemal-i fluunu • 488.
mevt • 68, 329, 500, 709, 742,

775, 809, 840, 846, 863, 865,
893, 952, 1032, 1034, 1050,
1099, 1102, 1103, 1167, 1188,
1259.
~ tebdil-i mekând›r • 331.
~e benzeyen uyku • 846.
~e dost bakmak • 335.
~i istemek • 651.
~i istememek • 651.
~i mesrurâne karfl›lamak • 330.
~idam de¤ildir • 331.
~in elemi • Bak›n›z: elem-i mevt.
~teki hayat • 351.
~ten ç›kan me’yusiyet • 161.
~ten kaçmak • 770.
hakikat-i ~in temsili • 238.
iftirakat-› ~iye • 145.

mevtâlûd • 649.
~ bir nevm • 1140.
~ hâdisat-› hayatiye • 277.

mevt-i dünya • 188, 837, 843, 865.
mevt-i ebedî • 179.
mevt-i zekât • 1152.
mevzun

~ nukufl • 198.
mevzuniyet • 975.

~in kemali • Bak›n›z: kemal-i
mevzuniyet.
masnuat›n ~i • 981.

meydan • 90.
devams›z ~lar • 95.
her saat tebdil edilen ~ • 90.
muvakkat ~ • 97.

meydan-› cevelân • 1002.
meydan-› feza • 1185.
meydan-› garaip • 133.
meydan-› imtihan • 68, 90, 93, 94,

107, 125, 141, 291, 292, 509,
548, 1169.
~da olanlar bafl›bofl de¤il • 89.

meydan-› imtihan-› insücan • 34.
meydan-› iptilâ • 143.
meydan-› k›yamet • 136.
meydan-› maiflet • 603.
meydan-› mübareze • 292.

mess-i nisvan meydan-› mübarezemm
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meydan-› müsabaka • 293, 441.
meydan-› tayeran-› ervah • 331.
meydan-› tecrübe • 207, 280.
meyelân • 759.

~daki tasarruf • 759.
meyelân-› hay›r • 761.
meyelân-› fler • 761.
meyhane • 240.
meyil • 847, 861.
meyl-i cinsiyet • 1008.
meyl-i merhamet • 1022.
meyl-i nümüv • 1141.
meyl-i sa’y • 1180.
meyl-i saadet • 845.
meyl-i saadet-i ebediye • 848.
meyl-i tekemmül • 845.
meyl-i tevessü • 781.
meylüttevessü • 781.
meylüttevsi • 781.
meyve • 67, 89, 91, 101, 109, 115,

128, 130, 131, 134, 146, 186,
367, 394, 445, 447, 448, 451,
456, 472, 585, 646, 680, 683,
686, 690, 694, 696, 764, 832,
894, 895, 963, 997, 998, 999,
1040, 1072, 1074, 1085, 1086,
1090, 1091, 1094.
~ kurtlar› • 44.
~ ve Gençlik Rehberi • 242.
misallerin ~den verilme sebebi •
146.
flecere-i hilkatin bir ~si • 474.
~lere muhabbet • 1049.
~lerin enva› • 454.
~lerin teflekkülü • 456.
~nin Alt›nc› Meselesi • 252.
~nin mucidi • 969.

meyve-i âlem • 942.
meyve-i bâkî • 729.
meyve-i Cennet • 906, 947.
meyve-i kudsiye • 948.
meyve-i Miraç • 952.
meyve-i mu’cize • 118.
meyve-i münevver • 934.
meyve-i zîfluur • 585.
meyveler • 1071.
mezahib-i salikîn • 1194.
mezahim-i hâz›ra

~n›n tedavisi • 1214.
mezahip • 788, 805.
mezahir • 1013.
mezar • 1051, 1132.

~ tafl› • 1132.
da¤ misillü ~ • 649.

mezar-› ekber • 336, 498, 499,
500, 880, 1051, 1205.

mezaristan • 1051.
~a ünsiyetkârâne bakmak •
1051.

mezâyâ • 943.
~n›n icma› • 697.

mezâyâ-i haflmet • 1198.
mezheb-i hak • 437, 438.
mezheb-i Hanefî • 789, 790.
mezheb-i zay›f • 1190.
mezhep • 437, 787, 788, 789,

1170, 1171.
~in sahibi • 1171.
~lerin hak oldu¤unu anlatan
temsil • 788.
~lerin taaddüdü • 788, 1171.
dört ~

~ hakt›r • 438.
mezhepler • 805.

mezhepsiz
~ ehl-i dalâlet • 806.

mezhepsizlik • 805.
meziyet • 1173.

tebeddül etmeyen ~ler • 1007.
meziyet-i cezalet • 673, 677, 680,

687.
meziyet-i i’caziye • 672.
Mezkûr • 1076.
mezmum • 615.
mezraa • 563.

dünya bir ~d›r • 140.
muvakkat ~ • 290.

mezraa-i ahiret • 1052, 1059.
mezraa-i dünya • 899.

~n›n bir mahzen-i ebedîsi • 809.
mezraa-i masnuat • 483.
mezraa-i semaviye

nuranî bir ~ • 556.
M›s›r • 389, 396, 677, 878, 892,

1232, 1233.
~ bakarperestli¤i • 648.
~ firavunlar› • 649.
~ matbuat› • 1232.
~ milleti • 389.

M›s›r Camiü’l-Ezher Üniversitesi •
1223.

mide • 50, 578, 1111, 1138, 1175.
~ye giren g›dalar • 1086.

mide-i insaniyet • 579.
miftah

âlemin ~› • 873.
miftah-› kenz • 351.
mihenk • 1198.
Mihmandar-› Kerîm • 65, 332.
mihrap • 370.
mihver • 865.

güneflin ~i • 635.
Mikail • Bak›n›z: hamele-i Arfl.
mikrop • 624, 1030, 1036. Bak›n›z:

huveyn.
mikroskobik.

~ canl›lar • Bak›n›z: hurdebinî
zîhayat.

miktar-› kamet • 1136.
miktar-› muayyen • 893.
miktar-› muayyene • 1023.
miktar-› muntazam • 1079.
miktar-› muntazama • 762.
miktar-› sûrî • 765.
milel-i insaniye • 651.
millet • 253, 576.

~in ihyas› • 1167.
~in tedennisi • 1167.
~in terakkisi • 1167.
~ve ‹slâmiyet • 1166.
dört yüz bin ~ • 255.
dünyadaki ~lerin idaresi • 1232.
siyasî ~ • 594.

Millet Meclisi • 1233.
millet-i günahkâr • 1165.
millet-i ‹brahim • 413.
millet-i ‹brahimiye • 585.
millet-i ‹slâm • 784.

~›n felâket-i mazisi • 1157.
~›n refah ve saadeti • 1236.

millet-i ‹slâmiye • 1221.
millet-i küfriye • 100.
millet-i Yehud • 651.

~un mukadderat-› istikbaliyesi •
651.

Millî Müdafaa Vekâleti • 1232.
milliyet • 660, 1158.

menfi ~ • 219, 659, 1159.

milliyet-i menfiye • 1158.
mim • 459.
mimar • Bak›n›z: dülger.
Mimar Sinan • 902.
minarat

dinî ~ • 1189.
minber • 370, 784.
minhac-› hakikî • 1239.
minnet • 597.

~ etmemek • 247.
minnettarl›k • 115.
mir’at • 1172.
mir’at-› Hak • 351.
mir’at-› ruh • 822.
mirac-› Ahmediye • 915, 1276.

~nin bir meyvesi • 952.
mirac-› azam

~a en elyak Muhammed-i Ara-
bî’dir • 939.

mirac-› azîm • 938, 942.
mirac-› cüz’î • 693, 912.
mirac-› marifet • 1089.
mirac-› münevver • 880.
mirac-› Nebevî • 945.
mirac-› Nebeviye • 910.
mirac-› suud • 786.
Miraç • 25, 224, 321, 324, 910,

913, 914, 915, 916, 920, 921,
922, 924, 925, 932, 933, 934,
943, 945, 949, 950, 951, 960,
1142.
~›n bât›n› • 915.
~›n emsali • 932.
~›n hikmeti • 933.
~›n hikmetlerinden bahseden
temsil • 937, 938.
~›n mebdei • 911.
~›n meyveleri • 947.
~›n meyvesi • Bak›n›z: meyve-i
miraç.
~›n semerat› ve faydas› • 947.
~›n s›rr› • Bak›n›z: s›rr-› miraç.
~›n s›rr-› lüzumu • 223, 913.
bir nevi ~ • 81.
meleklerde ~ • 1142.
ubudiyetin ~› • 585.

Miraç Risalesi • 1122, 1124.
mirî

~ mal› • 83.
misafirhane • 84, 87, 90, 125, 903,

953, 1043, 1053, 1266.
~ her gün dolar, boflan›r • 90,
125.
dünya hikmetli bir ~dir • 126.
geçici ~ • 97.
karars›z ~ler • 99.
muvakkat ~ • 98, 107.
flaflaal› bir ~ • 337.

misafirhane-i âlem • 80.
misafirhane-i dünya • 117, 124,

125, 141, 276, 1031, 1037.
~daki vaziyet • 126.

misafirhane-i Rahman • 1034.
misafirhane-i Rahmaniye • 256.
misafirhane-i terbiye • 908.
misafir-i aziz • 948.
misafir-i Rabbanî • 496.
misafir-i Rahman • 1034.
misal • 1146, 1167.

~in z›lli • 1167.
misal-i haflir numuneleri • 138.
misal-i muhabbet • 374.

meydan-› müsabaka misal-i muhabbetmm
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misal-i musa¤¤ar • 72, 986, 993,
998.
kâinat›n ~› • 496.
kâinat›n bir ~› • 446, 468, 474.

misbah • 420, 641, 1173.
misbah-› nevvar • 362, 983.
misil

~ini iade • 318.
misilsiz • 200.

~ cemal • 76.
miskin

~ mütemerrit • 217.
misliyet • 219.

~ lisan› • 484.
mistar • 1140.
mistar-› hikmet

münfail ~ • 268.
mistar-› kader • 204.
miflkât • 1172.
mizac-› i’caz • 1193.
mizac-› ruh.

mukavemetsiz ~ • 161.
mizaç • 1171.

mükellefîn ~lar • 1171.
mizan • 131, 132, 860, 875, 886,

1047, 1091.
~ ile ifl görüldü¤üne bürhan •
113.
muhit ~ • 1048.

mizan-› ekber • 174.
mizan-› hacet • 1094.
mizan-› hikmet • 617, 969, 1094,

1096.
mizan-› ilmî • 908.
mizan-› mahsus • 981.
Mizan-› fia’ranî • 790.
mizanülvücut • 1144.
model • 319, 320.
modellik • 768.
Mo¤ol • 552.
mu’cizâne • 675.

~ bir iflaret-i gaybiye • 649.
~ ilim ve ihata • 1047.

mu’cizat • 74, 235, 361, 371, 380,
480, 492, 619, 730, 802, 937,
939, 982, 1075.
~ve berahin • 150.
ibretnüma ~lar • 443.
Resul-i Ekremin ~› • 106.

~n›n kuvveti • 150.
mu’cizat-› Ahmediye • 459, 718.
mu’cizat-› ayat • 133.
mu’cizat-› bâhire • 166.
mu’cizat-› enbiya • 398, 399, 400,

401, 423, 718, 1268.
~ ayetleri • 401.

mu’cizat-› f›trat • 288, 820.
mu’cizat-› kudret • 127, 133, 291,

319, 320, 361, 396, 483, 682,
735, 762, 868, 897, 898, 970,
1054, 1070, 1104, 1116.
~in en antikalar› • 146.

mu’cizat-› kudret-i ‹lâhiye • 685,
967.

Mu’cizat-› Kur’âniye • 587.
Mu’cizat-› Kur’âniye Risalesi • 729.
mu’cizat-› Mûseviye • 394.
mu’cizat-› nak›fl • 56.
mu’cizat-› rububiyet • 686.
mu’cizat-› sanat

~›n meflheri • 290, 562.
mu’cizat-› sanat-› Rabbaniye • 50,

1237.

mu’cize • 64, 164, 168, 233, 401,
402, 403, 404, 405, 416, 417,
444, 445, 593, 603, 618, 628,
649, 664, 718, 729, 850, 941,
957, 958, 961, 1104, 1108,
1142.
~keyfiyet • 1084, 1087.
~ler ve haflir • 164.
enbiya ~leri • 149.
enbiyan›n ~leri • 417.
Hakîm’in ~leri • 95.
Hazret-i Muhammed’in ~leri ve
haflir • 163.
Kâinat›n Sahibinin ~ler ile ikra-
m› • 172.
kudret-i ‹lâhiyenin ~leri • 202.
Kur’ân’›n ~si • 1262.
Nakkafl-› Ezelî’nin ~leri • 94.
risaleti ispat eden bütün ~ler •
180.
Sâni-i Kadîr’in ~leri • 94.
flakk-› kamer ~si • 1277.

mu’cize-i Ahmediye  • 718, 955.
mu’cize-i Ahmediye • 1277.
mu’cize-i bâhire • 958.
mu’cize-i bâkî • 586.
mu’cize-i ebediye • 417.
mu’cize-i ekber • 252.
mu’cize-i kudret • 18, 145, 147,

290, 362, 470, 496, 509, 562,
814, 896, 983, 1091, 1103,
1108.

mu’cize-i kudret-i bâhire • 511.
mu’cize-i kudret-i Samedâniye •

948.
mu’cize-i Kur’âniye • 718, 1268.
mu’cize-i kuvvet • 446.
mu’cize-i kübra • 106, 252, 382,

740, 960, 1250.
mu’cize-i kübra-i Ahmediye • 417,

588.
mu’cize-i maneviye • 746.
mu’cize-i Mûsa • 394.
mu’cize-i nübüvvet • 959.
mu’cize-i rahmet • 226.
mu’cize-i risalet • 224.
mu’cize-i sanat • 1108.
mu’cize-i sanat-› Samedâniye •

44.
mu’cize-i ubudiyet • 224.
mu’cizekâr • 115, 445, 652.
mu’cizekârâne

âsâr-› ~ • 198.
mu’ciz-i hikmet • 982.
mu’ciznüma • 447.

~ bir kitap • 372, 937.
~ bir zat • 450.
~ kamet • 214.
~ zat • 455.

muaccel
~ maafl • 574.

muacciz • 49.
mualecesiz

~ halk • 320.
muallâ • 71.
Muallâkat-› Seb’a • 593, 723.
muallim • 105, 374, 924, 925, 936,

1189, 1250.
lise ~leri • 253.

muallime-i sefahat • 1183.
muallim-i hakaik • 794.
muallim-i ukul • 374.
muallimsiz

~ kitap • 201.

muamelât-› gaybiye • 655.
muamele-i fler’iye • 582.
muamele-i ubudiyet.

gaibâne ~ • 205.
muamele-i zevciye • 809, 810.
muammaâlûd

~ kâinat • 377.
muamma-i hilkat • 229.

~i keflif ve fetheden • 706.
muamma-i müflkülküfla • 873.
muamma-i rububiyet • 924.
muannit • 217, 740, 1087, 1270,

1272.
denî ~ • 217.

muaraza • 594, 595.
~s›ndan âciz kal›nan Kur’ân •
658.
Kur’ân’a karfl› ~ • 659.

muaraza-i bilhuruf • 594.
muarra • 71.
muarrif

~ üstad›n nutku • 200.
~ üstat • 199.
Rabbimizi tarif eden ~ler • 370.
sad›k ve müdakkik bir ~ • 200.

muatt›l • 1087.
muatt›la • 624.
muayyen

~ vaziyet • 1118.
muazzez

~ Müslümanlar • 1243.
mubt›l • 1146.
Mucîb • 118, 1069.

~ isminin haflre delâleti • 89,
119.

mucib-i bizzat • 886.
Mucid-i Hakikî

~’den gaflet etmek • 776.
~’nin bir âyine-i tecellisi • 776.

mucid-i hakîm
~in icad› • 1117.

Mucid-i Küll-i Mevcut • 322.
mucit • 971, 1116.

kâinat›n ~i • 1115.
mucizat-› kudret

~i saklayan felsefe • 225.
mudga • 688, 851.

~dan hilkat-i insaniyeye kadar
olan nefl’et • 190.

mudhike • 502.
Mufadd›l • 1092.
mugalâta • 308.
mugayyebat-› hamse • 327, 549.
Mu¤îs • 687.
muhabbet • 77, 111, 205, 574, 575,

576, 577, 579, 848, 950, 1016,
1018, 1019, 1022, 1024, 1027,
1028, 1033, 1037, 1038, 1040,
1041, 1042, 1043, 1044, 1046,
1049, 1051, 1058, 1076, 1106,
1159, 1279.
~ cazibesiyle sülûk • 542.
~ ile refakat eden müfltaklar •
166.
~ kime tevcih edilmeli? • 575.
~ lezzeti • Bak›n›z: lezzet-i mu-
habbet.
~ pencereleri • 462.
~in adavete dönmesi • 87, 117.
~in ahiretteki neticeleri • 1054.
~in dünyadaki neticeleri • 1054.
~in h›rkat olmas› • 1048.
~in h›rkate kalbetmesi • 110.
~in sebebi • 576.

misal-i musa¤¤ar› muhabbetin sebebimm
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~ler niçin verilmifltir? • 577.
ahbaplara ~ • 1050.
ahiretin ~i • 1059.
aile hayat›nda ~ • 162.
Allah için ~ • 1041.
bahara meflru ~ • 1058.
Cenab-› Hak hesab›na ~ • 1049.
Cenab-› Hakka ait ~ • 1033.
Cenab-› Hakk›n ~i • 1059.
dünyaya ~ • 1052, 1059.
elemli mecazî ~ler • 346.
enbiya ve evliyaya ~ • 1050,
1058.
evlâda ~ • 1050.
gayrimeflru ~ • 1033, 1154.
gençli¤e ~ • 1051.
güzel fleylere ~ • 1051.
hadsiz ~ • 178.
hakikî ~ • 1007.
hüsnüsurete ~ • 1049.
kalb-i kâinattaki ~ • 1106.
Kur’ân’›n emretti¤i tarzda ~ •
1048.
mecazî ~ • 357.
meleklerin ~i • 566.
melikin ihsanat ile ~i • 199.
meflru ~ • 1044, 1056.

~in neticeleri • 1053.
nefis hesab›na ~ • 1048.
nefisperverâne ~ • 1044.
nefsanî ~ • 1044.
nefse ~ • 577, 1049, 1055.
neticesiz ~ • 1053.
nihayetsiz ~ kime mahsustur? •
576.
nihayetsiz bir ~ • 117.
nur-u ~ • 179.
raiyetin melike ~i • 199.
refika-i hayata ~ • 1049, 1056.
salih ahbaplara ~ • 1057.
Sâniin ~i • 367.
taamlara ~ • 1049.
ziynetli meflherlere ~ • 1052.

muhabbethane
hapishanenin ~ olmas› • 243.

muhabbet-i gayrimeflrua • 578.
muhabbet-i hakikiye • 849.
muhabbet-i ‹lâhiye • 525, 943,

1044.
~nin tecellisi • 1016.

muhabbet-i meflrua • 1043, 1057.
~n›n uhrevî neticesi • 1055.

muhabbet-i Rahman • 1049.
muhabbet-i vücut • 748.
muhabbet-i zatiye • 577, 1046.
muhabbetullah • 575.

~›n neticesi • 1060.
muhabere • 590.
muhaddisîn • 960.
muhaddisîn-i muhaddesûn • 547.
muhafaza • 129, 131, 132, 267.

~ muhasebe içindir • 91.
ihatal› ~ • 175.
kemal-i intizam ile ~ • 267.

muhafaza-i nefis • 208.
Muhakemat • 159.
muhakeme

bîtarafâne ~ • 299, 300, 440,
701.

muhakkik • 229, 639, 706, 727.
~ bir hakîm • 634.
~lerin büyük kitaplar› • 1114.
~lerin mezhepleri • 639.

muhakkikîn • 382, 489, 590, 630,
1012.

muhakkikîn-i asfiya.
~ ve s›dd›kîn • 1123.

muhakkikîn-i evliya • 492, 1016,
1020.
~n›n mufassal kitaplar› • 1119.

muhakkikîn-i ‹slâmiye • 562.
muhalât • 308.
muhalefet • 1183.
muhalif-i hak • 536.
muhalif-i hikmet • 662.
muhaliyet • 456.
Muhammed (a.s.m.) • 203, 307,

578, 745, 746, 925.
~ dini • 172, 1214.
~ duas› • 119.
~ imam ve mefhardir • 172.
~ mahbub-u kulûptur • 118.
~ mürebbî-i ervaht›r • 118.
~ Rabbin en büyük abdidir •
118.
~ resulullaht›r • 310.
~ ruhen diri ve hayd›r • 172.
~’in avanesi • 203.
~’in defter-i hasenat› • 745.
~’in hayat› • 172.
~’in kudsî hizmetlerinin mükâfa-
t› • 173.
~’in mu’cizat› • 722.
~’in nuru • 172, 745.
~’in flakirtleri • 203.
~’in flefaati • 746.
~in mu’cizat› • 416.
~in mu’cize-i kübras› • 416.
~›n mu’cizesi • 722.
~›n nuru • 749.
hayat-› ~iye

~ ve hayat-› kâinat • 182.
kâinat ~’in dirilmesini dava eder
• 172.
kâinat ~için yarat›lm›fl • 172.
risalet-i ~iye

~ ve hayat • 182.
~ ve fluur-u kâinat • 182.
~nin nuru ve kâinat • 182.

terbiye-i ~iye • 236.
Muhammed-i Arabî • 105, 571,

849, 916,. 938, 940, 941, 942,
943.
~ bütün asfiyan›n serveridir •
105.
~ bütün enbiyan›n imam›d›r •
105.
~ bütün mahlûkat›n ekmelidir •
105.
~ bütün mukarrebînin akrebidir •
105.
~ bütün mürflitlerin sultan›d›r •
105.
~ bütün resullerin seyyididir •
105.
~ güzel ahlâkl› idi • 310.
~ kitab-› kâinat›n tercüman-›
ayat›d›r • 77.
~ mahlûkat›n efdalidir • 310.
~ mübelli¤-i marziyatt›r • 77.
~ resullerin ekmelidir • 310.
~ resulullaht›r • 310.
~ saltanat-› rububiyetin dellâl›d›r
• 77.
~ ve Allah • 235.
~ ve Müslüman • 235.
~nin münacat› • 536.

~›n sözleri • 850.
~nin mu’cizat› • 869.
~nin nuru • 938.
~nin risaletine flahadet etmek •
77.
~nin tebligat› • 940.
~nin terbiyesi • 235.

Muhammedü’l-Emin • 619, 623,
785.

Muhammedü’l-Haflimî • 1204.
muharebe • 43, 594.
muharebe-i bissüyuf • 594.
muharrike • 966.
muharrip • 1156.
muhasebe • 129.

~ ele¤i • 131.
~ vakti • 764.
h›fz ve muhafaza ~ içindir • 91.

muhasebe-i a’mal • 1279.
~ defteri • 132.

muhassala-i mesai • 666.
muhass›s • 1117.
muhatab-› ‹lâhî • 496.
muhatab-› mahzun • 1201.
muhatab-› Samedâniye • 728.
muhatap • 697.

küllî ~ • 141.
mütefekkir bir ~ • 147.

muhavere • 698.
muhavere-i temsiliye • 962.
muhayyirülukul

~ tezyinat • 923.
muhbir • 93.
Muhbir-i Sad›k (a.s.m.) • 268, 816,

834, 947.
kabri ihbar eden ~ • 233.

muhdîs • 1115.
muhip • 1024, 1076.
muhit • 874.

~ s›fatlar • 874.
her fleye ~ isim • 532.

muhkem
~ defter • 97.

muhlis • 834.
Muhsin • 535, 1025, 1046, 1091.
muhtac-› fakir • 1160.
muhtaç • 365.
muhtar

bir köy ~s›z olmaz • 83.
fail-i ~ • 271.

muhtemel • 440.
muhterem

flefkate lây›k ~ler • 161.
Muhyî • 135, 329, 474, 545, 687,

1027, 1046, 1102.
~ isminin

~ haflre delâleti • 136.
~ isminin cilve-i azam› • 179.

Muhyiddin-i Arabî • 408, 655,
1123.
~ ve Sahabeler • 796.

muin • 667, 879, 1184, 1185.
mukabele • 859.
mukaddeme-i mükâfat-› lâhika •

578.
mukadder • 758.
mukadderat • 184.

~ piyangosu • 234.
~›n nizam ve mizan levhalar›n-
da kayd› • 174.

mukadderat-› befler.
~ piyangosu • 239.

mukadderat-› hayatiye • 183,
1079.

muhabbetler niçin verilmifltir? mukadderat-› hayatiyemm
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mukaddes • 71, 167, 179, 1014,
1279.
~ bir mezraa-i semaviye • 556.
~ kitaplar • 165, 166. Bak›n›z:
kütüb-ü mukaddese.
~ fleyi görmek • 435.
~ zuhurat • 532.
kitab-› ~ • 221.

Mukaddir • 415, 1020, 1023, 1025,
1026.

mukarrebîn
arfl›n ~i • 1187.
Muhammed-i Arabî bütün ~in
akrebidir • 105.

mukattaat • 602, 603.
mukattaat-› huruf • 655.
mukayyet • 579.

~ günefl • 540.
mukim

~ ahali • 144.
~ mahlûklar • 141.

mukni • 602.
muktedir • 33, 450, 1047, 1139.
mukteza-i adl

~ ve hikmet • 907.
mukteza-i belâgat • 739, 745.
mukteza-i hakikat

~ ve hikmet • 941.
mukteza-i hikmet • 906.
mukteza-i ihata-i ilmî • 907.
mukteza-i ism-i Hakîm • 944.
mumdar-› flehnaz • 1210.
mumya • 649.

cenazeyi ~lamak • 649.
Munazz›m • 1023, 1026.
munis • 498, 618.
munislik • 1195.
muntazam

~ memleket hâkimsiz olamaz •
83.

murassa • 115, 368, 935.
~ niflanlar • 85, 89, 90.
derundaki manzum ~lar • 198.

murassaat • 109, 198, 935.
harika-i sanat ~› • 127.

murassaat-› rahmet • 978.
murassaatl›

~ libaslar • 896.
murdar.

~ bir et • 947.
~ ve mikrop yuvas› bir lâfle •
163.

Mûsa (a.s.) • 303, 647, 648, 734.
~ davas› • 649.
~ ve Harun Aleyhisselâm

~lar›n sevaplar› • 558.
~ zaman› • 593.
~›n asas› • 618.
~›n k›ssas› • 638.
~›n mu’cizat› • 618.

musaddak • 639.
musaffa

~ can • 1141.
musahhar ~ • 500.
musahhar • 17, 24, 320, 1185.

~ memur • 500.
her fley insana ~ k›l›nm›fl • 136.
mevcudat›n birbirine ~ k›l›nmas›
• 136.

musahhar-› pürnur • 1210.
musahhariyet • 481.

her fleyin Allah’a ~inin misali •
450.

musalâha • 247.

musanna • 115, 368.
~ kâinat • 216.

Musavvir • 535, 1009, 1010, 1023,
1025, 1026.

musavvire • 966.
musibat-› dünyeviye • 67.
musibet • 56, 234, 280, 281, 578,

755, 768, 848, 1031, 1052,
1164, 1178, 1251. Bak›n›z: me-
saip.
~ elemi • 426.
~ zahmeti • 426.
~e karfl› sab›r • 427.
~e karfl› tahassun etmek • 37.
~ler ve kader • 767.
~lerde masumlar • 280.
~lerin hikmeti • 1252.
~lerin ihtar› • 1251.
~teki nimet • 1178.
dünyevî ve uhrevî ~ • 1218.
manevî ~ • 278.
sab›r her ~e kâfi gelebilir • 427.
flefkatin ~e kalbetmesi • 110.
umumî ~ • 279.

musibet-i amme • 279, 1164.
musibet-i semaviye

~ ve arziye • 733.
musibetler.

~ perdesi • 466.
musibetli • 97.
musibetzede • 1178.

~lerin elîm zayiat› • 277.
~nin imdad›na koflan zat • 88.

musika-i ‹lâhî • 1015.
musika-i zikriye

kâinat bir ~dir • 535.
musiki.

ulvî bir ~ • 359.
Mustafa Sabri Efendi • 1233.
mutab›k-› makam • 739.
mutab›k-› vaki • 1002.
mutasarr›f • 121, 255, 532, 685,

687, 726, 964, 968, 990, 1077.
~ nev-i insana bak›yor • 171.
âlemin ~› • 110.
flefkatli bir ~ • 171.

Mutasarr›f-› Alîm • 121.
Mutasarr›f-› Hakikî • 78.
Mutasarr›f-› Hakîm • 173.
Mutasarr›f-› Kadîr

~’in insan› görür • 178.
Mutasarr›f-› Kadîr-i Rahîm • 121.
Mutasarr›f-› Zîflan • 136.
mutasavvere • 325.
mutasavv›f • 1250.
mutasavv›fîn

~in kitaplar› • 714.
mutavass›t • 741, 745.

~ bir tabaka • 667.
mutekit • 309.
muteriz • 534.
mutezile • 438, 625, 716, 758.

~ imamlar› • 885.
mutî • 1185.

~ ahali • 200.
~lerin mes’ut edilmesi • 92.
seman›n ahalisi ~dirler • 289.

mutî-i kanun-u ‹lâhî • 36.
mutlak • 874.
mutmain • 764.
muvahhit • 1076, 1133.
muvakkat • 495.

~ binalar • 93.
~ bir hayat • 124.

~ merhamet ve hürmet • 162.
~ meydan • 149.
~ ve fânî zemin • 171.

muvazene • 128, 153, 859, 860,
1005.

muvazene-i a’mal • 174.
muvazenet • 862.
muz›r • 1167.

~ mahlûkat • 648.
~ serseri • 243.
~ fleylerin tasallutu • 506.
~ vesvese • 441.

muztar • 507.
mü’min • 34, 51, 56, 111, 248, 496,

562, 751, 755, 884, 910, 950,
952, 1035, 1037, 1124, 1125.
~ âbâ ve ecdad› • 1045.
~ için kabir • 67.
~ için musibat-› dünyeviye • 67.
~in niyeti ve ameli • 581.
~in ruhu • Bak›n›z: ruh-u
mü’min.
~in yedi¤i meyvelerin flükrü •
906.
~ler taltif edilecektir • 112.
~lere gelen musibetlerin hikmeti
• 1252.
~lere mükâfat› • 108.
~lerin imam› • 932.
~ ve Cennet • 51.
fas›k, müptedi bir ~ • 885.
‹sm-i Azam z›lline mazhar bir ~ •
560.
mert ve vicdanl› ~ • 249.

mü’min-i kalb-i hüflyar • 1211.
mübah • 41, 1177.
mübahat • 786, 794.
mübalâ¤a • 553, 555, 1166.
mübarek • 1257.

~ kelimeler • Bak›n›z: kelimat-›
mübareke.
~ zat • 935.

mübareze
~ kanunu • Bak›n›z: kanun-u
mübareze.

mübareze-i maneviye • 294.
mübareze-i ulviye • 294.
mübafleretsiz

~ halk • 320.
mübelli¤ • 924, 936.
mübelli¤-i marziyat • 77.
müberhen • 591.
müberra • 71, 77, 1279.
mücahede • 43, 44, 280.

~ ile terakkiyat • 566.
mücahede-i a’dâ • 128.
mücahid-i ‹slâm • 1252.
mücahit • 43, 1191, 1228, 1229,

1236.
~ Müslümanlar • 1243.

mücazat • 91, 93, 108, 114, 139,
169, 1181.
daimî bir ~ • 175.
dâr-› ~ • 111.

~ ve mükâfat • 173.
ehl-i dalâlete ~ • 108.
isyan edenlere ~ • 85.

mücazefe • 553, 555.
mücellâ • 1173.

~ cam • 1141.
Mücemmil • 1091.
mücerret • 591, 1279.
müçtehidîn • 630, 805, 806.

mukaddes müçtehidînmm
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müçtehidîn-i izam • 785.
~a karfl› müsavat davas› • 804.
~a müsavat davas› • 805.

müçtehit • 25, 727, 780, 1147.
~lerin mehazlar› • 639.

müdakkik
~ âlimler • 759.

müdakkikane
~ bir kay›t • 175.

müdakkikîn-i ulema • 630.
müdavele-i hissiyat • 1094.
müddet-i beka • 1117.
müddet-i hayat • 840.
müddet-i ömür • 67.
Müdebbir • 187, 211, 255, 256,

257, 292, 443, 481, 687, 1010,
1067, 1077.
~’in emri • 481.
~e lâkayt kalmamal›y›z • 443.
~i tan›mak • 443.

müdebbirâne • 193, 415, 690.
Müdebbir-i Hakîm • 481.
Müdebbir-i Rahîm-i Zülcemal •

483.
müeccel

~ maafl • 574.
müekkel

~ bir melek • 567.
~ melek • 269.
küre-i arz›n ~ mele¤i • 835.
melâike-i ~ • 268.
melek-i ~ • 269.

müellif • 1238.
müessir • 618, 1149.
müessire

tabiat-› ~ • 268.
müessir-i hakikî • 830.
Müessir-i Züliktidar.

~’›n kemal-i ef’ali • 488.
müessis • 383.
müezzin-i azama • 1204.
müfadale • 1005.
müfarakat • 345.
müfarakat-› Ahmediye • 957, 939.
müferrah • 33.
müfessir • 937, 960, 1220, 1221.

Kur’ân-› azîm-i kâinat›n ~i • 216.
müfessir-i Kur’ân • 1226, 1238.
müfettifl • 625.
müfettifl-i flakir • 50.
müflis • 365.
müfsit • 310.
müftehir • 769.
müftereyat • 620.
müfteris • 1150.
mühendis • 215, 1009.
mühendislik • Bak›n›z: fenn-i hen-

dese.
mühezzep • 1182.
mühr-ü Rabbanî • 1113.
mühr-ü Rahmanî • 1113.
mühr-ü vahdaniyet • 963.
mühür • 1112, 1113.
müjde • 952.
müjde-i saadet-i ebediye • 742.
mükâbere • 308.
mükâfat • 84, 85, 91, 93, 108, 114,

131, 139, 169, 854, 1181, 1182.
~yurdu • Bak›n›z: dâr-› mükâfat.
daimî bir ~ • 175.
dâr-› mücazat ve ~ • 173.
mü’minlere ~ • 108.

mükâfat-› ruhaniye • 330.
mükâleme • 221, 222, 590, 591.

sultan›n ~si • 220.
mükâleme-i ulviye • 389.
mükellefîn

~ mizaçlar • 1171.
~in mensucat-› amelleri • 906.

mükemmeliyet-i hilkat • 479.
mükerrem • 132.
mükrim • 1013.
mükrimâne • 450.
Müküs Nahiyesi • 396.
mülâkat.

~ lezzeti • 1050.
Allah için ~ • 1050.
ebedî ~ • 1057.

mülâz›m • 920.
mülevves • 1031.

~ lezzet • 1031.
~ fleyin hat›ra gelmesi • 435.

mülhit • 277, 552, 553, 586, 626,
910, 916, 922, 929, 938, 1124.
dinsiz ~ • 910.

mülk • 465, 858, 898, 900, 912.
mülk ü melekût • 693.
mülkiye • 531.

~ dairesi • Bak›n›z: daire-i mül-
kiye.
~ müfettifli • 535.

mültebis • 1148.
mümaselet

~ lisan› • 484.
nebatat ve hayvanat›n ~leri •
483.

mümessilât-› habise • 297.
Mümît • 135, 329, 1102.
mümkin • 1105.
mümkinat

~ ar›zîdir • 154.
~ birbirini icat edemez • 1116.
~›n itaati • 861.
~ta z›tlar • 857.
adî, nak›s, fânî ~ • 153.

mümkün • 440.
mümtaz • 121, 678.
mümteniatün bizzat • 988.
mün’adim • 273.
Mün’im • 642, 686, 1024, 1025,

1026, 1040, 1091.
~’i bulmak • 347.

Mün’im-i Hakikî • 18, 205, 683,
1005.
~’nin dergâh› • 75.

Mün’im-i Kerîm • 527.
Mün’im-i Rahîm • 1094.
Münacat • 166, 336, 436, 526,

1076.
risale-i ~ • 166.

münâcat
ins ve cinnin ~› • 302.

münacat-› Ahmediye • 120.
münacat-› Ahmediye

~’nin haflre delâleti • 88.
münacat-› esmaiye • 352.
münacat-› Mûseviye • 394.
münacat-› Peygamberî

~deki tekrar • 737.
münaf›k • 248, 548, 747, 958,

1247.
~lar›n takbih edilmesi • 638.
Asya ~lar› • 310.
flarlatan ~lar • 627.
yalanc›, vicdans›z ~ • 623.

münaf›kane • 1216.
münafi-i edep • 433.
münafi-i his

~ ve bedahet • 628.
münafi-i kemal.

~ rab›ta • 667.
münakafla • 289, 1041.
münakaflat

zeminde ~ • 290.
münakkafl • 115, 214, 1069.

~ antika • 215.
~ kumafllar • 453.

münasebat-› hafiye • 435.
münasebat-› r›zk›ye • 471.
münasebet-i hafiye • 612.
münasebet-i hayaliye • 435.
münasebet-i siyak-› kelâm • 911.
münazara • 1225.
münazara-i faraziye • 962.
münazaünfîh • 300.
müncemit

~ heves • 1184.
münderiç • 1136.
müneccim • 506.
münekkit • 560.
münevver

~ kalplerin kutuplar› • 166.
zulmetli ~ler • 1148.

münevverülkalp • 37.
münevvim • 1199.
Münevvir • 257, 535, 1025.
münezzeh • 71, 77, 167, 179,

1279.
münezzehiyet

mekândan ~ • 314, 1265.
münfail • 1105.

~ mistar-› hikmet • 268.
nefis ~dir • 364.

münfas›l • 1136.
münip • 1076.
münkad • 320.
münkerat

~ zaman› • 778.
münkir • 135, 159, 493, 744, 903,

1064, 1068, 1070, 1073, 1075,
1125, 1275.
~lerin cinayeti • 135.
~lerin ikna edilmesi • 957.
~lerin ilzam› • 586.
~lerin küfrü • 743.
zalim ~ler • 743.

münkir-i cahil • 1067.
münkir-i gafil • 1084, 1089.
müntakim • 243, 597.
müntebih

~ unsuriyet • 1158.
münteha-i miraç • 911.
münteflir • 1137.
münzevi

~ salihler • 243.
müptedi • 885.
Mürebbî • 187, 481, 687, 1046,

1067, 1077.
~’nin kuvveti • 481.

Mürebbî-i Hakîm-i Zülcelâl • 483.
mürebbî-i nüfus • 374.
mürebbiyâne • 193, 415, 690.
müreccih • 759, 760, 1117.
mürekkebat • 1073, 1118.
mürekkep • 1105, 1171.
mürettep • 1136.
Mürettip • 187.
mürit • 1076.
mürselîn • 489, 869, 878.
mürflid-i âlim • 1149.
mürflid-i ekmel • 1218.
mürflid-i kâmil • 1221.

müçtehidîn-i izam mürflid-i kâmilmm
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mürflid-i mutlak • 302.
mürflid-i Rabbanî • 50.
mürflit • 382, 639, 677, 1225.

~lerine itimat edip, tembellik et-
mek • 669.
hakikî ~ • 589.

mürtez›k • 1176.
mürur-u a’sar • 1189.
mürur-u zaman • 56.
müsabaka

~ kanunu • Bak›n›z: kanun-u
müsabaka.

müsabakat.
zeminde ~ • 290.

müsalemet • 1170.
müsamaha • 1180.
müsavat

~s›z adalet • 1183.
müsbit

~ ve nafi • 140.
müsebbebat • 501, 684, 989,

1108.
~a tak›lan neticeler • 1109.
~ ve esbap • 685.
esbap ile ~ mabeyni • 685.

müsebbep • 1108, 1110.
~in gayesi • 1110.
~in icad› • 684.
~in yüzündeki tezyinat • 1110.
~teki sanat ve tezyinat • 1109.
~ ve sebep • 685, 758.
sebepten ~in icad› • 684.

müsebbep • 507, 508.
~in gayeleri, semereleri • 684.

Müsebbibü’l-Esbap • 326.
müsebbibülesbap • 1109.
müsebbih • 362, 952, 983, 1133.

zakir ~ • 351.
müsekkin • 1199.
müsellem • 725.
müsellemat • 1190.

~›n tezkiri • 1192.
müsellemat-› fler’î • 1145, 1192.
müselsel • 1136.
müsemma • 331, 477, 1017, 1065,

1116.
esma yoluyla ~y› bulmak • 347.

Müsemma-i Zülcelâl • 695, 696.
Müsemma-i Zülcemal

~’in kemal-i s›fât› • 488.
Müseylime • 595, 653, 785, 786,

795.
Müseylime-i Kezzab • 595, 785,

794, 795.
Müslim • 952, 1170, 1181.

~ ve kâfir • 1180.
~deki lâmeflru vas›f • 1181.
kâfirin ~olan bir vasf› • 1181.

Müslüman • 38, 234, 547, 583,
609, 637, 723, 727, 1157, 1218,
1229, 1231, 1243, 1244.
~ âlim • 215.
~ olmayan • Bak›n›z: ecnebi.
~ ve dinsizin muvazenesi • 235.
~ ve ecnebiyi anlatan temsil •
583.
~ ve Muhammed-i Arabî • 235.
~lar›n avamlar› • Bak›n›z: avam-
› Müslimîn.
~lar›n kanlar›n› sömürenler •
1252.
~lar›n refah ve saadeti • 1230.
~lar›n uyand›r›lmas› • 1251.
mes’ut ~ • 242.

muazzez ~lar • 1243.
mücahit ~lar • 1243.
müttakî ~ • 43.
namuslu ~ büyükleri • 515.

Müslümanl›k
~›n verdi¤i izzet ve fleref • 1227.

müsmir • 623, 1149.
müspet • 510, 1159, 1165, 1175.

~ adalet • 144.
~ ilimler.

~in terakki etmeleri • 1222.
müsrifli • 1175.
Müsta¤ni • 883.
Müsta¤ni-i Alel›tlak • 29, 1024.
müsta¤ni-i mutlak • 987.
müsta¤niyetün anha • 988.
müstahsin • 117.
müstait • 1147.
müstakar • 636.

~ bir kâinat • 107.
~ bir memleket • 149.

müstakbel • 95, 183, 401, 497,
500, 757, 770, 847.
~deki ahval • 1193.
~e ait emel ve elemler • 339.

müstebit • 1160, 1166, 1236, 1252.
müstefit • 1222.
müstekreh • 615.
müstemi • 1131.
müstemir • 1166.

~ sahavet • 126.
müstemlekeci • 1252.
müstetir • 1137.
müstevli • 1166.
müflabehet

nebatat ve hayvanat›n ~leri •
483.

müflahedat • 1076.
müflahede • 167, 206, 294.

~ edici • 116.
müflahitlik • 133.
müflakele-i cinsiye • 1008.
müflakelet • 1008.
müflerref • 132, 924.
müflerrefiyet • 914.
müflerri • 1147.
müflerri’ • 1147.
müflevvefliyet • 652, 672.
müflfik • 33, 1014, 1047.
müflfikane

~ terbiye • 503.
müflir • 324, 920.
müfliriyet • 322.
müflkülât • 455, 456.
müflrik • 607, 610, 963.

~ felâsife • 625.
mütemerrit ~ler • 1269.

müfltak • 117.
~lar›n devam-› vücutlar› • 117.
~ seyirci • 117.
zail ~ • 117.

müfltehiyat • 630.
müflteki • 217.
Müflteri • 694.
mütalâa

~ makam› • 204.
mütalâagâh • 128, 749.
müteaffin • 826.
müteallikat • 1013.
mütebahhir

~ ulema • 592.
~ uleman›n tasdiki • 960.

mütebeddil
~ fluunat • 263.

mütecebbir
~ zalim • 623.

müteceddit
~ âlemler • 291.

mütecessit
~ riya • 1184.

mütecezzi • 626.
mütedeyyin • 40, 854, 1243.
müteellim • 33, 365, 576.
müteezzi • 609.
mütefekkir • 839.

~ bir muhatap • 147.
~ istihsan ediciler • 288, 819.

mütehakkim • 625.
müteharrik • 634, 963.

~ antika sanatlar› • 446.
~ makineler • 446.

mütehass›s • 654.
mütehayyir

~ istihsanc› • 117.
~ takdir ediciler • 288, 819.

mütekellim • 697, 919.
~in derecesi • 697.

mütekellim-i azam • 1238.
Mütekellim-i Ezelî • 733.
mütekellim-i maalgayr • 1180.
mütekellim-i vahde • 1180.
mütekellimîn • 630, 1114, 1115,

1116, 1117.
~in mütebahhirîn ulemas› • 885.

mütelezziz • 576, 577.
mütemeddin • 794.
mütemerrit • 217, 601.

~ kavimler • 144.
~e gelen azaplar • 110.

~ müflrikler • 1269.
miskin ~ • 217.

mütenasip • 610.
mütesallip • 1191.
mütesanit • 610.
mütesaviyyüttarafeyn • 1116.
müteselsil • 685.
müteflekkir • 839.

ebedî ~ • 117.
mütevatir • 957.
mütevazi • 15.

tilmiz-i ~ • 218.
müteyakk›z • 1191.
mütezellilâne

~bir niyaz • 438.
müttakî • 637, 1243.

~ bir allâme • 1228.
~ Müslüman • 43.

müttefekunaleyh • 418, 639.
müvellide • 966.
müvellidülhumuza • 472, 907, 967.

~ ile karbon • 967.
müvellidülmâ • 472, 907.
müyûlât • 845.
müz’iç • 49, 1031.

~ da¤da¤a-i hayat-› cismaniye •
331.
~ vesvese • 441.

müzaheme • 289.
müzahref • 882.
müzahrefat-› arziye • 297.
müzehhep • 1182.
müzeyyen • 115, 1024, 1069.

~ elbiseler • 85.
~ masnuat • 114.

müzeyyenat • 127, 443, 607,
1046.
~ üstündeki hatemler • 199.

Müzeyyin • 535, 1010, 1025.

mürflid-i mutlak Müzeyyinmm
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NN
na’y

kâinat›n zevalini ilân eden ~ •
344

na’y-i mevt • 350
nadim • 334
nadire-i hikmet • 362, 983
nafaka • 42, 43, 598
nafaka-i dünyeviye • 430
nafaka-i uhreviye • 430
nafi

müsbit ve ~ • 140
na¤amat • 34, 535, 569

lâtif ~ • 570
na¤amat-› emvaç • 1211
na¤amat-› zikriye • 411
na¤me-i fesahat • 610
nahl • 569
nahnü • 1152
nak›fl • 101, 202, 448, 453, 696,

922, 1112, 1113, 1140
~ ve nakkafl • 448
~taki hüsün • 882
~tan manaya geçmek • 347
âlî ~lar • 497
saray›n ~lar›n›n rumuzlar› • 198
tafllardaki ~ • 448

nakil • 654
~ vas›talar› • Bkz. vesait-i nakli-
ye

nakkafl • 214, 258, 645, 922, 1009,
1140
~ ve nak›fl • 449
~›n cemalinin cilvesi • 882
~›n sanat›

~n›n misali • 448
kâinat ~s›z olmaz • 100
mu’ciznüma ~ • 448

Nakkafl-› Alîm • 319
Nakkafl-› Ezelî • 137, 319, 477,

608, 898, 937
~’nin esmas› • 477
~nin kalem-i kudreti • 891
~nin sanat› • 1186

Nakkafl-› Zülcelâl • 267
nakkafll›k • 1009
nakl-i asvat • 264
naks • 577, 881
nakfl-› acib-i sanat • 470
nakfl-› azam • 23, 24, 1121
nakfl-› beyan • 1193
nakfl-› ekmel

Hayy-› Kayyum-u Ezelî’nin ~i •
181

nakfl-› hikmet • 358, 645
nakfl-› i’caz • 697
nakfl-› i’cazî • 599, 673
nakfl-› kalem • 464
nakfl-› kalem-i kudret • 101
nakfl-› kilkî • 1137
nakfl-› Nakkafl-› Ezel • 1177
nakfl-› nazmî-i i’cazî • 599
nakfl-› nezih-i sanat • 822
nakfl-› sanat • 268, 832, 902, 986,

1090
nakfl-› flefkat • 23
nakfl-› Vahdet • 1192
Nakflibendî

~ tarik› • 803
nam • 1234
namaz • 40, 41, 42, 44, 57, 70, 72,

74, 203, 206, 285, 324, 325,

424, 425, 426, 428, 429, 431,
432, 436, 437, 438, 580, 669,
784, 789, 796, 948, 1164, 1204,
1208, 1210, 1216, 1258, 1261
~ ile iltica etmek • 79
~ vakitleri • 74, 81

~nin hikmet-i tahsisi • 1260
~a niyet • 431
~da Resul-i Ekrem’e salât getir-
mek • 120
~da ruh, kalp ve ak›l • 41
~daki hareketler • Bkz. harekât-
› salâtiye
~dan al›koyan fleyler • 429
~dan hofllanmayan nefis • 40
~dan sonraki tesbihat • 1066
~dan zevk almak • 427
~› tadil-i erkân ile k›lmak • 774
~› terk eden • 44, 430
~›n arkas›ndaki tesbihat • 774
~›n befl vakte hikmet-i tahsisi •
70
~›n çekirdekleri • 71
~›n derecat› • 432
~›n dersi • 356
~›n edeb-i nezihânesi • 435
~›n ef’al ve akvali • 72
~›n ef’al ve erkân› • 932
~›n ehemmiyetini anlatan temsil
• 53
~›n ezkâr› • 204
~›n hakikati • Bkz. hakikat-i sa-
lât
~›n harekât ve ezkâr› • 71
~›n harekât› • 204
~›n kasredilmesi • 782
~›n k›ymetini anlatan temsil • 39
~›n k›ymeti ve faydas› • 1269.
~›n makamat› • 204
~›n manas› • 70, 71

~n› te’kit ve takviye • 71
~›n vakti • 70
~›n zamanlara tahsisi • 81
~s›z insan • 40
akflam ~› • 76

~n›n vakti • 506
asr ~› • 76
bayram ~› • 325
befl vakit ~ • 1260
befl vakit ~ k›lmak • 57
cemaatle ~ k›lmak • 1228
cemaatle k›l›nan ~ • 325
farz ~ • 74, 81
farz ~›

~ terk etmek • 429
farz ~›n› k›lmak • 245, 247
geçmiflteki ~›n meflakkati • 426
gelecekte k›laca¤›m›z ~lar • 427
gelecekteki ~ hizmeti • 426
hapiste k›l›nan farz ~› • 242
husuf küsuf ~› • 325
iki rekât ~ve hac • 557
ikindi ~› • 75, 460
iflâ ~› • 81
küsuf ve husuf ~lar› • 506
ma¤rip ~› • 77
mahpusun farz ~›n› k›lmas› •
243
nefsin ~daki kusuru • 428
Resul-i Ekremin azametli ~› •
119
seferde ~ • 782
ya¤mur ~› • 325, 506
yats› ~› • 79

zuhr ~› • 75
namazüniyaz • 1213
name-i nur • 982
name-i nurîn-i hikmet • 361
nameflru

~ tecavüzata set • 660
namus • 595, 789, 842, 1143

~ edepsizlerin tedibini ister • 85
~ meselesi • 241
~lu Müslüman büyükleri • 515
~un haflre delâleti • 86

namusluluk • 236
namus-u ikram • 883
namus-u flefkat • 1077
namus-u zîhayat • 843
nankörlük • 1092
nar • 455, 892, 895

~›n de¤eri • 486
nâr • 826

~ ve nur • 823
narat-› ra’d›ye • 1211
nâr-› aflk • 544
nâr-› beyza • 412
nâr-› hayat • 967
nas • 1055, 1058, 1060
nasarâ • 739, 802

~ ulemalar› • 547
nasayih-i hafiye • 784
nasihat • 598
Nasraniyet • 1163

~ ve ‹slâmiyet • 1144
nass-› hadis • 195
nass-› kat’î • 960
nass-› Kur’ân • 1057
naflizelik • 1056
naz • 579
nazar • 289, 340

~lar›n as›llar›na çevrilmesi • 127
nazargâh • 1136
nazargâh-› enâm • 417
nazar-› Ahmedî • 1156
nazar-› belâgat • 1194
nazar-› befler • 616
nazar-› dalâlet • 734, 952, 953

~in gördü¤ü hayat • 184
nazar-› dekaikaflina • 198
nazar-› dikkat • 527
nazar-› gaflet • 561, 734, 748
nazar-› gaypbinî • 654
nazar-› hikmet • 276, 835
nazar-› hürmet • 1173, 1174
nazar-› ibret • 225, 332, 353, 520,

526
nazar-› istihsan

~lar› celp eden ferman • 461
Kâinat›n Sahibinin ~› • 170

nazar-› küllî • 713
nazar-› nübüvvet • 561
nazar-› peygamber • 1155
nazar-› flehvet • 664
nazar-› fluhut • 266, 267

~ ve iflhat • 210
nazar-› umumî • 629
nazarî

~ kader • 763, 764
nazariyat-› diniye • 805
nazariyat-› fler’iye • 784
nazdar • 136
nazenin • 136

na'y nazeninnn
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naz›m • 598, 612, 619, 1130, 1131,
1140
~a benzer bir nesir • 1131
~›n cezaleti • 592, 1193
~›n hüsnümetaneti • 592

naz›r • 505
haz›r ve ~ • 531

naz›r-› mahir • 50
naz›r-› umumî • 834
nazik • 136

insan hayvanat içinde en ~tir •
147

nazir • 879
mahlûkat Allah’› ~den tenzih
eder • 695

nazirsiz • 200
nazm-› garib-i hikmet • 470
naz-niyaz zemzemesi • 358
Nazzam-› Kevn • 1145
nebat • 268, 451, 600, 709, 963,

1090
~›n çiçek açmas› • 1090
~›n tesbihat› • 430

nebatat • 23, 24, 67, 89, 109, 115,
136, 228, 255, 264, 276, 290,
411, 451, 476, 481, 483, 526,
563, 565, 567, 568, 571, 646,
686, 696, 700, 701, 705, 833,
895, 896, 904, 963, 968, 969,
1023, 1047, 1068, 1071, 1077,
1081, 1085, 1089, 1113
~ cinsleri • Bkz. ecnas-› nebatat
~ hayat› • 764
~ kökleri • 847
~ taifeleri • 568
~ ve hayvanat

~›n tedbir ve terbiye ve idare-
si • 20
~ ve hayvanat enva›n›n haflre-
dilmesi • 478
~ ve insan • 573
~a verilen çengelcik • 573
~›n dualar› • 507, 572, 745
~›n eserleri • 572
~›n ibadeti • 572
~›n kanun-u teflekkülât› • 129
~›n neflvünemas›

~na menfle • 472
~›n niyetleri • 581
~›n r›z›k edilmesi • 904
~›n s›rr-› istihdamlar› • 1271
~›n teellümat› yoktur • 572
~›n telezzüzatlar› • 572
~›n teneffüs ve telkihleri • 676
~›n tesbihat-› maneviyeleri • 567
~›n tesbihatlar› • 192
~›n tohumlar› ve çekirdekleri •
581
~›n ubudiyetleri • 192
~ta haflir ve neflir • 846
~taki terbiye ve tedbir • 1111
~taki tezyinat • 1109
dikenli ~ • 572
dört yüz bin çeflit ~ve hayvanat
• 254
meleklerin ~a nezaretleri • 567
nev-i hayvanat›n ~a derece-i
aflk› • 569
taife-i ~›n bayram› • 89
toprak ~a anal›k eder • 391

nebatî
üç yüz bin ~ ve hayvanî taifeler
• 257

nebî • 677, 793, 1142

~ ve velî • 223
~nin feyzi • 560
~nin taht-› riyaseti • 500
Kur’ân’da ~ hakk›na hürmet •
297

Nebî-i Peygamber • 344
necaset • 789

batn›n›n bât›n›ndaki ~ • 435
necim • 670
necisin • 105
necm-i ayet • 227

~in bir lem’as› • 491
necm-i sak›p • 228, 704
nedamet • 33, 364
nef’

~in içinde dâr • 1171
nefer • 153, 178

~ ve kumandan› • 926
~ ve serasker • 323
~in teçhizat› • 456

nefes • 967
~in geldi¤i yer • 966

nefes-i Rahman • 1173
nefh-i Sur • 311
nefis • 14, 18, 19, 33, 43, 44, 49,

51, 55, 99, 128, 208, 218, 275,
276, 314, 324, 347, 348, 358,
363, 374, 424, 425, 431, 516,
525, 526, 551, 573, 574, 576,
577, 578, 579, 582, 583, 584,
751, 752, 755, 769, 770, 775,
776, 777, 804, 833, 840, 873,
875, 877, 885, 1033, 1034,
1040, 1048, 1056, 1072, 1119,
1130, 1147, 1162, 1164, 1199,
1201, 1206, 1220, 1240
~ âlemdeki tabiata benzer • 364
~ bafl›bofl de¤il • 276
~ bir nevi rububiyet dava eder •
776
~ fail de¤ildir • 364
~ hesab›na hareket • 50
~ hesab›na muhabbet • 1048
~ kendini serbest bilir • 776
~ mazhar de¤ildir • 364
~ mücadelesi • 1249
~ müzekkâ de¤il • 769
~ niçin yarat›lm›flt›r? • 364
~ seyyaht›r • 16
~ s›rf dünya için yarat›lmam›flt›r
• 428
~ üç sab›r ile mükelleftir • 427
~ ve Allah’› tan›ma • 452
~ ve tabiat›n tesiri • 364
~ zemme müstahakt›r • 363
~e ait gaye • 128
~e bakan gayeler • 127
~e binmek • 1049
~e esir olan • 1264
~e itimat • 512
~e muhabbet • 577, 1044, 1049,
1055
~e tâbi olanlar • 203
~e zulmetmek • 52
~i Cenab-› Hakka vermek • 755
~i firavunlaflm›fl • 47
~i gemlemekle ba¤lamak • 219
~i hayra sevk etmek • 1056
~i huzuzat ve ihtirasatta unut-
mak • 775
~i kesafet peyda eden • 541
~i mevtte ve hizmette düflün-
mek • 775
~i sevmek • Bkz. hubb-u nefis

~i tebrie etmemek • 775
~i tezkiye etmemek • 775
~in aczi • 16
~in ademinde vücudu vard›r •
776
~in alçakl›¤› • 1184
~in desiseleri • Bkz. desise-i
nefsiye
~in düflman› • 16
~in fakr› • 16
~in firavuniyeti • 499
~in hacat› • 16
~in hevesat› • 513, 665
~in hofluna giden hazlar • Bkz.
huzuzat-› nefsaniye
~in ihyas› • 857
~in istekleri • Bkz. hevesat-› nef-
saniye
~in istidad› • 428
~in kemali • 364
~in lezzetleri • 1036
~in ma’buduna isyan› • 776
~in mahiyeti • 577
~in mahiyetindeki cihazat-› kesi-
re • 800
~in mehasini • 542
~in meziyeti • 364
~in muhabbeti • 542
~in muktezas› • 775
~in flatahat ve bâlâpervazâne
davalar› • 777
~in tembelli¤i • 402
~in tezkiyesi • 538, 775, 776
~in tu¤yan› • 744
~in vazife-i asliyesi • 429
~in vazife-i f›trat› • 364
~in vazifesi • 364
~in vücudunda adem vard›r •
776
~inde kusuru görmek • 775
~ine ma¤lûp • 201
~ine malik • 351
~ine talip insan • 333
~ine zulmetmek • 41
~ini Cenab-› Hakka satmak •
1259
~ini dine hizmetkâr yapmak •
1249
~ini temize ç›karma • Bkz. tezki-
ye-i nefis
~ini unutmak • Bkz. nisyan-› ne-
fis
~inin vücudu

~nu inkâr eden Sofestaîler •
145
~lere hükmeden • 165
~leri fetheden • 374
~leri terbiye eden Sultan-› Zîflan
• 165
~lerine hile edenler • 627
~sini Cenab-› Hakka satmak •
46
~te olan hacat • 1207
~teki hasseler • 1056
aldat›c› ~ • 92, 135
dünyaperest ~ • 428
elemlerle müptelâ ~ • 342
gafil ~ • 209
gençlerin ~leri • 161
hayvanat›n ~leri • 568
hayvanî ~ • 525
insan ~ini sever • 774
itminan-› ~ • 314
ma¤rur ~ • 16

naz›m ma¤rur nefisnn
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mes’uliyeti ~çeker • 753
namazdan hofllanmayan ~ • 40
sab›rs›z ~ • 426
sersem ~ • 427
flikemperver ~ • 425

nefisperest • 364, 574
nefisperver • 42
nefiy • 510

~i ispat etmek müflküldür • 196
nefrin • 1151
nefsanî • 1050

~ muhabbet • 1044
nefsî • 1198

~ lezzet ve menfaat • 577
nefs-i amel • 566
nefs-i bîhufl • 318
nefs-i cismanî • 1162
nefs-i emmare • 61, 66, 100, 511,

514, 584, 755, 789, 1037, 1043,
1267
~ cihetiyle fenâ • 346
~ hesab›na hareket • 51
~nin cüz’î hürriyeti • 766
~nin firavuniyeti • 766
~nin firavunlu¤u • 886
~nin muktezas› • 775
~nin rububiyeti • 766
~nin terbiye edilmesi • 789
~ye sille-i ikaz • 1264
~yi gemlemekle ba¤lamak • 660
~yi okflayan zevk • 885
~yi öldürenler • 800

nefs-i ibadet • 566
nefs-i insaniye • 753, 808
nefs-i kâfir

~ hayra kabiliyetsizdir • 140
nefs-i nâdan • 314
nefs-i pürheves • 48
nefs-i pürvesvas • 321
nefs-i rezile • 208
nefsülemir • 437, 543
nefy-i nefiy • 343
nefy-i ulûhiyet • 667
nehar • 1148

~ âlemi • 73
neharî

~ hayvanlar • 570
nehir • 395, 396, 683. Bkz. enhar

~lerin menbalar› • 396
nehiy • 437, 643
nehy-i ‹lâhî • 437
nekais • 767
nekal • 596
neml • 569
Nemrudâne

~ inat • 1164
Nemrut • 291, 623, 878, 882

~ ve sinek • 473
Neptün • 932
nereden • 105
nereye • 105
nesc-i nak›fl • 986
nesil • 662
nesir • 1131

nazma benzer bir ~ • 1131
nesl-i ati • 337
Nessac

~›n cilve-i esmas› • 970
nefl’e

ikinci ~ • 854
nefl’e-i uhra • 190, 688, 853
nefl’e-i ulâ • 190, 688, 853. Bkz.

alaka.
nefl’et

insan›n ~i • 688
nefle • 665

~ iki k›s›md›r • 665
Kur’ân’›n verdi¤i ~ • 665

nefle-i lütuf • 1091
neflir • 135, 169, 170, 173, 478,

846, 847, 999, 1279
~in numunesi • 195
enva-› mahlûkat›n ~i • 135
Risale-i Nur’un ~i • 253
üç yüz binden ziyade enva›n ~
edilmesi • 136

neflr-i ahkâm-› Kur’âniye • 800
neflr-i dünyeviye • 604
neflr-i envar • 639
neflr-i insanî • 1000
neflr-i suhuf • 192

~ naziresi • 690
~ ve iman-› bilkader • 174

neflvünema • 863, 867, 898
netaic-i hayat

~ üç k›s›md›r • 127
~›n en ulvîsi • 127

netaic-i rahmet • 1014
netaic-i uhreviye • 929
netaic-i uzma

kâinattaki ~ • 921
netaic-i vahime • 884
netice-i amel

~lerin h›fzedilmesi • 146
netice-i hayat • 128
netice-i hilkat • 509
netice-i hilkat-i befleriye • 42
netice-i hilkat-i insaniye • 417
netice-i hilkat-i semavat • 181
netice-i imtihan • 546
netice-i nimet-i sab›ka • 578
netice-i sanat • 769
nevamis • 1185
nevazünamaz • 1211
nevi • 842

~’in bekas› • 662
bir ~’in bütün efrad› • 485

nev-i benîâdem • 170, 171, 306
nev-i befler • 120, 122, 388, 401,

734
~ ve cinnîler • 658
~e rüçhaniyet verilmifl • 388
~in andelib-i zîflan› • 571
~in en efdali • 793
~in en mümtaz flahsiyetleri •
195
~in hassalar› • 389
~in hikmet-i hakikiyesi • 589
~in tarik-› kemalât› • 389
~in y›ld›zlar› • 140
~in zulümleri • 736

nev-i hayvanat
~›n nebatata derece-i aflk› • 569

nev-i i’caz • 228, 735
nev-i insan • 171, 969, 971, 1106

~›n Arfl ve ferfli ç›nlatan duas› •
178
~›n beka duas› • 178
~›n en büyük gayesi • 178
~›n medar-› fahri • 536
Mutasarr›f ~a bak›yor • 171
zeminden ~ intihap edilmifltir •
172

nev-i insanî • 1194
nev-i vahit • 1184
nevm

mevtâlûd bir ~ • 1140
nevmâlûd • 561

nevm-i gaflet
~te olan insanlar • 534

Nevruz
~ günü • 93

Nevruz-u Sultanî • 93
ney • 359
neyyirat-› ‹slâmiye • 228, 705
nezafet-i medeniye • 790
nezaret • 294

~in flümulü • 573
hayretkârâne ~ • 526
meleklerin yapt›klar› ~ • 566

nezaret-i flahane
Sultan›n ~si • 273

n›sf-› arz • 374
n›sf-› ekal • 602
n›sf-› kutr • 517
niam

hüdan›n nazar›nda ~ • 1163
niamat-› ‹lâhiye • 678
niam-› Cennet

~in numuneleri • 127
niam-› ‹lâhiye • 75, 684
nida-i hacet • 1138
nifak • 551, 1242
nikâh • 810, 811
nikmet • 848

nimetin ~e kalbetmesi • 110
nimetin ~olmas› • 576

Nil-i mübarek • 389, 395, 396
nimbedevî • 789
nimet • 37, 70, 88, 142, 169, 198,

210, 347, 377, 514, 527, 681,
683, 684, 686, 694, 775, 848,
935, 942, 1022, 1024, 1025,
1027, 1038, 1178. Bkz. niam
~ içinde nikmet • 1171
~in nikmet olmas› • 576
~in nikmete kalbetmesi • 110
~in flükrü • 367
~in yemiflleri • 205
~lerin numuneleri • 127
~lerin reisi, neticesi • 848
~lerin flükrü • 580, 769
~lerin flükrünü anlatan temsil •
580
~lerin tenkisi • 363
~ten in’ama geçmek • 347
ahiret ~leri • 67
dehan›n nazar›nda ~ler • 1163
dünyevî ~ • 67
elemsiz ~ • 1049
insana verilen ~ler • 684
yeryüzü bir sofra-i ~tir • 114

nimetdide • 694
nimet-i ‹lâhiye • 404, 684
nimet-i vücut • 841
nimetlendirmek • 115
nimetlenme • Bkz. tenaum
nimetlenmek • 115
nimetperverâne • 642
nimmedenî • 789
nimnuranî

~ masnular • 317, 994
nimfleffaf • 994, 1165

~ âyine-i cemal • 317
nisâ • 669
nisâ-i dünyeviye • 813
nisbî

~ kemalât • 1010
~ vas›flar • Bkz. evsaf-› nisbiye

nisep • 844
nispet-i Rabbaniye • 915

kalpten uzanan ~ • 92

mes'uliyeti nefis çeker nispet-i Rabbaniyenn
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nispet-i ref
hicaplar›n ~i • 222

nispet-i vatanî • 1159
nisyan • 1152, 1178

~ perdesi • 73
nisyan-› mutlak

~ hapsi • 777
nisyan-› nefis • 775
niflan • 454, 459

mu’ciznüma zat›n ~› • 453
murassa ~lar • 85, 90

niflane-i tasdik • 233
niyaz • 285, 373, 425, 579, 1204,

1208, 1209, 1210
mevcudat›n ~› • 120
mütezellilâne bir ~ • 438
zîhayat›n en hafif bir ~› • 121

niyazdar • 136
niyaz-› istirhamkârâne • 121, 379
niyet • 41, 127, 580, 581, 1177

~ler ibadet gibi kabul edilir • 581
küllî bir ~ • 580

niyet-i halise • 560
niza • 1170, 1171
nizam • 62, 131, 183, 844, 967,

1115, 1140, 1177, 1212
~a tâbi olmak • 36
~›n ruhu • 844
hiçbir fley ~s›z de¤il • 276
ulvî bir ~ • 865

nizamat-› âlem • 1081
nizamat-› âliye • 974
nizamat-› askeriye • 901
nizamat-› külliye • 451, 901
nizamat-› muayyene • 851, 852
nizam-› ahsen • 1174
nizam-› âlem • 474, 844
nizam-› ekmel • 844
nizam-› f›trat • 862
nizam-› garip

vaziyet-i huruftaki ~ • 612
nizam-› i’cazî • 652
nizam-› kaderî • 319
nizam-› kanun • 766
nizam-› kevn • 1135
nizam-› umumî • 474
nizams›z

hiçbir fley ~ de¤il • 276
Nokta Risalesi • 844, 851, 856
Nokta

~ nam›nda bir risale • 152
~ nam›nda risale • 288
~ risalesi • 463

nokta-i istimdat • 259, 1120, 1209
nokta-i istinat • 74, 218, 219, 259,

585, 1120, 1158, 1159
Kur’ân’›n ~› • 492

nokta-i kemal • 860, 905
nokta-i mihrakiye • 24, 212, 290,

474, 563, 1101
nokta-i nazar • 128, 561, 1177
Norveç • 251
nöbet

a¤›r flerait alt›nda ~ • 244
nukufl • 488

hayretfeza ~ • 922
hurufun ~u • 215
mevzun ~ • 198

nukufl-u âliye • 703
nukufl-u esma • 767
nukufl-u esma-i ‹lâhiye • 497
nukufl-u esma-i Rabbaniye • 495
nukufl-u kalem-i kudret • 203
nukufl-u misaliye • 900

nukufl-u sanat • 867, 868
nukufl-u tecelliyat • 867
numune • 90, 127

~lerin as›llar› • 88
dünyadaki ~ler • 125
insana verilen ~ler • 1120
nimetlerin ~leri • 127
padiflah›n ihsanat›n›n ~leri • 90

numunegâh
masnuat›n ~› • 290, 563

numune-i ekber
~ ve azam • 265

nun • 459, 611
nur • 58, 271, 300, 314, 316, 334,

362, 418, 432, 539, 541, 543,
566, 579, 600, 765, 770, 785,
823, 826, 878, 890, 907, 944,
945, 948, 982, 1001, 1012,
1124, 1148, 1173, 1213
~ âlemi • 983. Bkz. âlem-i nur
~ dairesindeki uhuvvet • 248
~ denizi • 820
~ hazinesi • Bkz. hazine-i nur
~ hizmeti • 1245
~ isminin âyinesi • 992
~ isminin kesif âyinesi • 270
~ kabiliyeti • 922
~ kahramanlar› • 1244
~ kap›s› • 335
~ lâmbas› • 460
~ medreseleri • 253
~ risaleleri • 1246
~ flakirtleri • 252
~ talebeleri • 249, 1247
~ talebesi • 1246
~ ve nâr • 823
~ ve zulmet • 293
~lar› ezberleyen talebeler •
1245
~lar›n neflriyat› • 1245
~un âfl›¤› • 1250
~un birinci kâtibi • 901
~un hakikatleri • 242
~un hizmeti • 246
~un içinde nâr • 1171
~un in’ikâs› • 432
Allah’›n ~u • 464, 878
fikir ~u • 847
güneflin verdi¤i ~ • 539
hayat›n ~u • 908
kâinat›n rengini de¤ifltirecek ~ •
693, 912
manevî ~ • 904, 905
Muhammed’in (a.s.m.) ~u • 172
Resul-i Ekrem’in ~u • 121
sevap ~ âlemindendir • 560
sinek kanad› kadar ~ • 554
S›rat Köprüsünde ~ • 428
Zat-› Ahmediyenin ~u • 946

Nur kardeflleri • 1246
Nur Risaleleri • 1221, 1222, 1226,

1243, 1245
Nur Talebeleri • 1229, 1243, 1244,

1251
Nur Talebesi • 1236, 1245, 1253
nuranî • 120, 316, 647, 816, 842,

991, 1001, 1011, 1050
~ ak›l • 848
~ bir hayt-› münasebet • 945
~ bir kanun-u emrî • 129
~ bir nâr • 1155
~ bir zat • 53, 815
~ ferman • 461
~ hikmet • 58

~ hizmetkârlar • 186
~ insanlar • 120
~ kâmil insanlar • 378
~ kanun • 1143
~ kanun-u emrî • 839
~ lemaat • 1173
~ meslek • 890
~ perdeler • 532
~ ruhlar • 166
~ ruhlar›n aksi • 316
~ sekeneler • 823
~ tarik • 1212
~ yol • 80
~ zakirler • 371
~lerin akisleri • 992
~lerin her yerde bulunmalar› •
992
ruhlar›n ~ feyizleri • 841

nuranî silsile
~nin bedr-i münevveri • 669

nuraniyat • 317
nuraniye • 316
nuraniyet • 152, 153, 271, 317,

994, 1025, 1121
~le flahadet • 432
~li âlemler • 331
~li zevilidrak • 288, 820
güneflin azamet-i ~i • 271

nurefflan • 665, 696
nuristan

ruhlar›n ~› • 880
nuristan-› Rahman • 1034
nurlanmak • 810
Nurlar • 241, 1246

~dan hüsnüahlâk dersi • 243
~›n dersi • 244
~›n tesellileri • 249
mahpuslara ~ dersi • 248

nur-u Ahmedî • 582
nur-u ak›l • 1148
nur-u asumanî • 1187
nur-u azam • 916
nur-u azam-› nübüvvet • 793
nur-u cemal • 1204
nur-u ezelî • 948
nur-u fikir • 1148
nur-u Hak

~ ayan görmek • 351
~ nihan görmek • 350

nur-u hakikat
Kur’ân’daki ~ • 331

nur-u hakikateda • 228, 600, 705
nur-u hayat • 820, 823, 827, 864,

907, 908, 1143, 1209
ahirette ~ • 810

nur-u hidayet • 403, 1134, 1161
nur-u hidayeti • 79
nur-u ‹lâhî • 499, 1161
nur-u iman • 331, 462, 495, 496,

500, 551, 944, 1209
~dan evvel kâinat • 952

nur-u imanî • 1141
nur-u ‹slâmiyet • 924
nur-u kabir • 53
nur-u kas›t • 844
nur-u Kur’ân • 335, 600, 1255
nur-u marifet • 397
nur-u muhabbet • 179
nur-u Muhammedî • 945
nur-u münbas›t • 1147
nur-u münevver • 1156
nur-u nübüvvet • 779
nur-u ruh • 827
nur-u tevhit • 252, 472, 894, 1195

nispet-i ref nur-u tevhitnn
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nur-u vahdaniyet • 471, 1100
nur-u Vahdet • 933, 1143
nur-u vücut • 343
nur-u vücut

~un nuru • 819
Nurü’l-Envar • 995
nûfl • 1175
nutfe • 472, 688, 764, 851

~ suyu • 467
~den alâkaya olan nefl’et • 190
~den halk etmek • 640
~den zîhayat›n icad› • 445
~lerin aksam› • 907
~lerin suyu • 265

nutuk
yaver-i ekremin ~u • 88, 119

nübüvvet • 224, 561, 744, 794,
877, 878, 879, 881, 919, 939,
1142, 1217
~ beflerde zaruriyedir • 1142
~ davas› • Bkz. dava-i nübüvvet
~ düsturu • Bkz. düstur-u nü-
büvvet
~ mu’cizesi • Bkz. mucize-i nü-
büvvet
~ silsilesi • Bkz. silsile-i nübüv-
vet
~ ve velâyet • 794, 797
~ veraseti ve sohbeti • 799
~in delilleri • Bkz. delâil-i nübüv-
vet
~in düstur-u hakîmânesi • 884
~in hayat-› içtimaiyedeki netice-
si • 883
~in hayat-› flahsiyedeki neticesi
• 882
~in ismeti • 411
~in netaic-i âliyesi • 883
~in tarik› • 540
~in tasdik edilmesi • 958
~teki kurbiyet • 799
delâil-i ~ • 106
Habibullah›n ve enbiyan›n ~leri
• 168
vezaif-i ~ • 105

nübüvvet-i Ahmediye • 382, 939
~ nuru • 793
~ Risalesi • 1122

nücum • 981, 1139, 1173, 1210
~un derece-i ink›yat ve itaati •
980
~un harekât› • 928

nücumperest • 881, 974
nücumperestlik • 1136
nücum-u asumanî • 1196
nücum-u sevabite • 963
nüfus

~a deva ve flifa • 609
nüfus-u emmare • 424, 752
nüfus-u habise • 297
nüfus-u seb’a • 773
nühas • 405

~› eritmek • 404
fluvazl› ~lar • 296

nühuset • 293
nükte-i belâgat • 674, 682, 691,

695
nükte-i tevhit • 260
nüsha • 357
nüsha-i camia • 1119
nüsha-i musa¤¤ara • 20, 863
nüsuc-u levhiye • 900
nüvat

zerdali ~› • 445

nüve-i emr-i Rabbanî • 993
nüve-i imtisal • 861
nüzhetgâh • 89, 498
nüzul • 654

zuhur ve ~ zaman›n›n tebeddü-
lü • 326

nüzul-ü rahmet • 1211

O
ocak • 202.
odun

~ gibi kemiklerin hayat bulmas›
• 190.

oksijen • Bak›n›z: müvellidülhumu-
za.

onbafl› • 322, 323.
ordu • 89, 137, 255.

~nun bir kumandanla tahriki •
153.
~nun boru sesiyle toplanmas› •
185.
~nun mu’cizekâr kumandan› •
255.
~nun tahriki • 860.
~nun teçhizat› • 456.
asker ~sunun bir gayesi • 128.
mutî ve muhteflem ~ • 178.

ordugâh
~ serâser • 89.
parlayan bir ~ • 90.
süngülerini takm›fl ~ • 89.

ordumisal
~ zevilhayat • 618.
~ zîhayat • 617.

ordu-yu Sübhanî • 186, 255.
oruç • 784, 1164.
Osmanl›

~ Devleti • 1224.
~ ve Avrupa • 1224.

ot • 646, 686, 690, 1072.
~lar›n kahramanlar› • 366.
~lar›n kökleri • 17.
~lar›n ubudiyetleri • 192.
~lar›n vazifeleri • 192.
otomobil • 953.

ova • 393, 449.

Ö
öfke

~ duygusu • Bak›n›z: kuvve-i
gadabiye.

ö¤le • Bak›n›z: zuhr.
öksüz • 665.
öküz • 498, 516, 548. Bak›n›z:

sevr.
ölecek

~ âlem
~in dirilmesi • 866.

ölmek • 846.
~ istemek • 56.

ölmüfl
~ a¤açlar›n dirilip yeflillenmesi •
190.

ölü • 315.
~lerin ruhlar› • Bak›n›z: ervah-›
emvat.

ölüm • 55, 56, 58, 67, 239, 243,
276, 487, 854, 863, 1034, 1050,
1103, 1169, 1220, 1233, 1241,
1242. Bak›n›z: mevt.
~ gerçe¤i • Bak›n›z: hakikat-i
mevt.

~ her vakit gelebilir • 233
~ korkusu • Bak›n›z: havf-› me-
mat.
~ ölmüyor • 243.
~ vakti • 750.
~den memnun olmak • 330.
~e benzeyen uyku • 79.
~e muvakkat bir hayat rengi •
403.
~lerin çocuklara etkisi • 161.
dehfletli ve a¤lat›c› ~ler • 160.

Ömer Hayyam • 885.
Ömer

‹slâmdan evvel ~ • 1156.
ömr-ü bâkî • 79, 585.
ömr-ü befler • 171, 846.
ömr-ü dünya • 549.
ömr-ü f›trî • 863.
ömr-ü galibî • 67.
ömr-ü vasatî • 67.
ömr-ü zail

~in bâkîye ink›lâp etmesi • 49.
ömür • 127, 342.

~ k›sad›r, doymaya kâfi de¤il •
127.
~ sermayesi • Bak›n›z: serma-
ye-i ömür.
~ün ayn-› heva olmas› • 350.
~ün ibka etmesi • 41.
~ün nefs-i amel olmas› • 351.
~ün yirmi dörtte biri • 425.
altm›fl sene ~ • 522.
bir milyon sene ~ • 149.
ebedî bir ~ • 1035.
fânî ~ • 425.
fânî ~ nas›l bâkî meyveler vere-
bilir? • 582.
fânî ~ün bâkîye tebdili • 333.
hakikî ~ bugündür • 431.
müphem bir ~ • 1174.

örf • 547.
örfî

~ emirler • 1185.
örümcek • 569.
öflr-i miflar • 936.
övünmek • Bak›n›z: hodfüruflluk.

P
padiflah • 18, 43, 259, 531, 558.

~a mahsus bir büyük foto¤raf •
91.
~›n bir memur-u mahsusu • 459.
~›n ferman› • 99.
~›n harika sanatlar›n›n antikala-
r› • 90.
~›n hazine-i hassas› • 460.
~›n ihsanat›n›n numuneleri • 90.
~›n kurbü • 97.
~›n marziyat› dairesinde amel •
200.
~›n tercüman-› evamiri • 99.
merhametkâr ~ • 292.

padiflah-› âlî • 292.
Padiflah-› Bîmisal • 606.
Padiflah-› Ezelî

~’nin fliddetli tehditleri • 744.
padiflah-› raiyetperver • 406.
padiflah-› ruhanî • 668.
Padiflah-› Zülcelâl • 259.
padiflahl›k • 455.
Pakistanl›

~ misafirler • 1215.
palaska • 453.

nur-u vahdaniyet palaskaoöpoöp
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pamuk • 445, 467.
panzehir • 1169, 1170.

~in sevab› • 1182.
Papa

Roma’daki ~ • 1253.
papa¤an • 410.

~lar› konuflturmak • 411.
papaz • 1213.
parlakl›k • 679.
parmak

Resul-i Ekremin ~lar›ndan su
akmas› • 106.

patiska • 445, 467.
pazar • 518.
pedagog • 1238.
peder • 1057.

~ ve valide
~ye hürmet ve muhabbet •

1041.
~ye karfl› muhabbet • 1049.

~ ve veledi • 1041.
~ ve zevç nazar› • 668.
~ine isyan eden • 1041.

pederâne
~ münasebet • 162.

penah • 1136.
pencere • 50.

~lerin faydalar› • 1124.
pencere-i tevhit • 1113.
Pencereler • 1117, 1280.
Pencereler Risalesi • 352.
perde • 364.

nuranî ~ler • 533.
perdedar-› dest-i kudret • 466,

1137.
perde-i cümud-u tabiat • 600, 704.
perde-i cümut

~ ve tabiat • 228.
perde-i dalâlet • 622.
perde-i esbap • 1109.
perde-i gaflet • 1073, 1084, 1087,

1089.
perde-i gayp • 169, 180, 229, 454,

705, 923, 1067, 1110.
perde-i hacalet • 366.
perde-i hafâ • 1173.
perde-i hikmet • 482, 1083.
perde-i inayet • 482, 1083.
perde-i izzet

~ ve azamet • 324.
perde-i nizam ve selâset • 670.
perde-i rahmet • 1083.
perde-i rahmet-i amme • 482.
perde-i türabiye • 632.
perde-i ülfet • 228, 705.
perde-i zahiriye • 377, 879.
perestifl • 76, 542, 632.
perestiflkâr • 882.
periflan • 130.
pervane • 376.
pervazüperdaz • 1213.
perverde • 88, 527.
pest • 653.
peygamber • 166, 235, 404, 583,

693, 787, 1147, 1171. Bak›n›z:
enbiya.
~ nazar› • Bak›n›z: nazar-› pey-
gamber.
~ ve Allah • 235.
~ himmeti • Bak›n›z: himmet-i
Peygamber.
~i bilmek • 922.
~i tan›mayan • 910.
~imizin zevce almas› • 669.

~in davas› • 956.
~in Sahabîleri • Bak›n›z: Ashab-
› Nebî.
~ler ve ulûhiyet • 103.
~lere iman ve hayat • 181.
~lerin ehemmiyeti • 181.
~lerin gelmesi • 787.
~lerin ittifakl› hakikatleri • 725.
~lerin mu’cizeleri • Bak›n›z:
mu’cizat-› enbiya.
~lerin necatlar› • 736.
~lerin sanatlar› • 401.
~lerin topland›¤› yer • Bak›n›z:
mecma-› enbiya.
ahir zaman ~i • 939.

~nin Asr-› Saadeti • 73.
eski ~ler

~in ümmetleri • 545.
Peygamber (a.s.m.) • 460, 638,

811, 911, 919.
~ mü’minlerin k›zlar›n› almas› •
669.
~ sözleri • 550.
~ pederâne muamelesi • 669.
~imizin pederâne flefkati • 669.
~in evlâd-› zükûru • 669.
~in nesli • 669.

Peygamberimiz (a.s.m.) • 370,
374, 545, 622.
~ ef’ali, ahvali, etvar› • 302.
~ merakaver hakaik› gösterir •
376.
~ misali • 459, 460.
~ mu’cizat› ve hasaisi • 302.
~ risaleti • 374.
~ sohbeti • Bak›n›z: sohbet-i ne-
beviye.
~ ve feylesoflar • 375.
~’in duas› • Bak›n›z: münacat-›
Peygamberî.
~’in nuru • Bak›n›z: nur-u nü-
büvvet.
~e ittiba • 623.
~in acaib-i vezaifi • 380.
~in acip haberi • 376.
~in ahlâk-› hamidesi • 371.
~in ciddiyeti • 372.
~in davas› • 372.
~in dersi • 377.
~in duas› • 378, 379.
~in garaib-i icraat› • 380.
~in harika icraat› • 374, 375.
~in hediye-i hidayeti • 374.
~in hidayeti • 378.
~in istikbalden verdi¤i haber •
377.
~in kâinat›n çekirde¤i oldu¤unu
anlatan temsil • 944.
~in kâinat›n en münevver mey-
vesi oldu¤unu anlatan temsil •
945.
~in kemal-i emniyeti • 371.
~in kuru dire¤in a¤lamas› mu’ci-
zesi • 957.
~in kuvvet-i iman› • 371.
~in metaneti • 372.
~in mu’cizat› • 371.
~in namaz› • 378.
~in niyaz› • 378.
~in nuru • 373, 374.
~in parma¤›ndan su içirmesi •
939.
~in parmak

~lar›ndan su akmas› mu’cize-
si • 957.
~in risaleti • 379.
~in secaya-i galiyesi • 371.
~in sözleri • 623.
~in sözlerinde hilâf bulunamaz •
376.
~in takvas› • 371.
~in ubudiyeti • 372, 374, 379.
kâinat›n ~in nurundan halk olun-
du¤unu anlatan temsil • 945.

Peygamberimiz Resul-i Ekrem
Efendimiz • 1216.

Peygamberimiz
~in evlâd›m demesi • 668.

peygamberlik
~ delilleri • Bak›n›z: delâil-i nü-
büvvet.
~ günefli • Bak›n›z: flems-i nü-
büvvet.

p›rlanta • 214.
piliç • 1141.
pire

~nin midesi • 1138.
pifldar • 400.
piyango • 41, 238.

ezelî mukadderat ~su • 234.
mukadderat-› befler ~su • 239.

postac›l›k
mektup ~› • 411.

pozitivizm • 1219.
profesör • 1215.
program • 513, 641, 766, 892, 895,

1085.
a¤ac›n ~› • 101, 448.
çiçe¤in ~› • 112.
faaliyet-i Rabbaniyenin bir nevi
~› • 183.
güzel ~ • 1011.

propaganda • 252, 1251.
propagandac›lar • 1248.
propaganda-i siyaset • 796.
Protestanl›k • Bak›n›z: Prutluk.
Prutluk • 1144.
psikolog • 1238.
pusula • 518.
put • Bak›n›z: esnam.
putperestlik • Bak›n›z: sanempe-

restlik.
püremvat • 1132.
pürflaflaa • 1140.

R
ra’d • 696, 1089, 1211.
ra’flet • 1207.
Rab • 40, 48, 52, 108, 110, 235,

256, 258, 325, 341, 433, 468,
474, 475, 493, 583, 675, 676,
692, 721, 923, 926, 963, 964,
968, 983, 1062, 1111, 1169.
~ bütün nekaisten pak ve mü-
berrad›r • 71.
~ insan› sever • 171.
~ kendini insana sevdirir • 171.
~be iltica • 37.
~be musahhar • 362.
~bi takdis etmek • 755.
~bimizi tarif eden muarrifler •
370.
~bimizin iste¤i • 798.
~bin ahkâm› • 203.
~bin en büyük abdi • 118.
~bin hakikî dostlar› • 173.

pamuk Rabbin hakikhi dostlar›pp
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~bin ihsan ve in’amat› • 72.
~bin kendini tan›tt›rmas› • 111.
~bin tavsif ve tarifi • 203.
abd ~’bini tecrübe edemez •
1169.
âlemlerin ~bi • 221, 292, 590.
bütün âlemlerin ~bi • 283, 940.
insan›n Hâl›k’› ve ~bi • 173.
kâinata ~ • 692.
kâinat›n ~bi • 914.
kalbimizle ~bimize bakmak •
415.
Kur’ân ~bimizi tarif eder • 382.
menfaatli fleyi ~ tan›yan • 217.
semavat›n ~bi • 1112.
flefkat ve merhamet sahibi bir ~
• 118.
Yerler ve Gökler ~binin marziya-
t› • 780.

Rabbanî • 909, 1091.
hilkat-i kâinattaki ~ maksatlar •
728.

Rabbaniye
faaliyet-i ~ ve hayat • 183.
hikmet-i ~nin muktezas› • 187.
seyyar makine-i ~ • 254.

Rabbena • 120, 378, 572, 605.
Rabb-i Âlâ • 77.
Rabb-i Azîm

~’i tesbih etmek • 77.
aktâr-› arz›n ~i • 325.

Rabb-i Hakîm • 1094.
~ ve Kerîm • 1109.

Rabb-i Kerîm • 126, 207, 1095,
1109.

Rabb-i Rahîm • 166, 526, 527,
1072.
~’e itimat etmek • 56.
~’e teveccüh • 507.
~’in vaatleri ve tehditleri • 166.

Rabb-i Zülcelâl • 469.
Rabbülâlemîn • 79, 206, 222, 532,

565, 918, 942, 948.
~’in arfl› • 222.

rab›ta
lâtif bir ~ • 865.
münafi-i kemal ~ • 667.

rab›ta-i din • 1159.
rab›ta-i dinî

~ ve s›n›fî ve vatanî • 219, 660.
rab›ta-i esas • 1158.
rab›ta-i hayat

~ ve beka • 626.
rab›ta-i vahdet • 682.

~ ve birlik • 682.
rabia • 931.
rabt-› kalp • 789.
racih • 793.
radyo • 261, 278, 552.
radyumvari • 1203.
Raf›zîler • 1049.
ra¤bet

kudsî bir ~ • 367.
rahat • 128, 1155.
rahat-› befleriye

~yi selp eden kelime • 661.
rahat-› kalp ve vicdan • 36.
rahat-› kalp

~ ile kabre gitmek • 330.
rahat-› ruh • 76.
rahatl›k • 36.

yalanc› bir ~ • 35.
Rahîm • 36, 79, 107, 108, 109,

118, 121, 122, 141, 151, 259,

281, 327, 379, 482, 534, 535,
686, 692, 855, 874, 923, 951,
1010, 1013, 1024, 1025, 1026,
1030, 1036, 1045, 1046, 1047,
1050, 1067, 1083, 1084, 1091,
1101, 1120.
~ isminin haflre delâleti • 86, 89,
96, 141, 142.
~’in terbiyesi • 122.
Rahman-› ~ • 111.
flefkatin ~ ismine isali • 773.
validelerin ~ flefkatleri • 109.

rahîmâne • 119, 297, 415.
~ cilveler • 166.
~ faaliyet • 1067.
~ terbiyet • 1084.
suret-i ~ • 121.

Rahîm-i Hakîm • 1036.
Rahîm-i Kerîm • 425.
Rahîm-i Mutlak • 148, 558, 1056,

1077.
Rahîm-i Sermedî • 77.
Rahîm-i Zat-› Zülcelâl • 1035.
Rahîm-i Zülcemal • 81, 480, 510.

~’in dergâh›na niyaz • 74.
~’in vücub-u vücudu • 1087.

Rahîmiyet • 27, 1036.
~ hatemi • 27.

rahîmiyet-i ‹lâhiye • 737.
Rahman • 23, 28, 56, 205, 327,

329, 535, 568, 771, 1013, 1024,
1025, 1027, 1038, 1040, 1045,
1047, 1099, 1120.
~ nam›na hareket • 17.
~ ve Kahhar • 1266.
~’›n ikram› • 130.
~’›n iltifat› • 347.
~’›n rahmeti • 951.
fakr›n ~ ismine isali • 773.
ruhu ~’a teslim etmek • 352.

Rahman-› Rahîm • 79, 111, 127,
167, 848, 1014, 1036, 1083.
~’in fazl› • 69, 1242.
~’in in’am› • 1040.

Rahman-› Zülcemal • 24.
~’in rahmeti • 950.

Rahman-› Zülkemal • 81.
Rahmanî • 1086.

~ iafle ambar› • 255.
~ meslek • 890.
~ sofralar • 457.

Rahmanirrahîm • 504, 571, 1047.
~ ismini gösteren temsil • 1046.

Rahmanürrahîm • 578, 1065.
rahmet • 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24,

25, 27, 29, 30, 50, 66, 76, 108,
110, 111, 115, 119, 127, 141,
142, 166, 167, 169, 177, 178,
206, 207, 221, 281, 289, 327,
332, 341, 379, 380, 426, 427,
480, 482, 496, 507, 527, 534,
571, 577, 579, 580, 591, 608,
614, 662, 664, 692, 695, 746,
753, 809, 814, 816, 839, 848,
849, 950, 951, 953, 1013, 1022,
1024, 1025, 1028, 1034, 1035,
1050, 1053, 1055, 1059, 1062,
1084, 1090, 1091, 1101, 1109,
1160, 1169, 1176, 1183, 1184,
1201, 1202, 1208, 1211, 1237.
~ eserleri • Bak›n›z: âsâr-› rah-
met, âsâr-› rahmet.
~ hazineleri • 50, 402, 517.

~ hazinesi • 327. Bak›n›z: hazi-
ne-i rahmet.
~ hediyeleri • 455.
~ ›fl›klar› • Bak›n›z: fluaat-› rah-
met.
~ içinde hüsnüsanat • 123.
~ isminin haflre delâleti • 110.
~ kanunu • Bak›n›z: kanun-u
rahmet.
~ kap›lar› • 574.
~ kap›s› • 335, 337.
~ lezzeti • Bak›n›z: lezzet-i rah-
met.
~ sikkesi • 27. Bak›n›z: sikke-i
rahmet.
~ ve dünya • 147.
~’in hedayas› • 74.
~e mukabil flükür • 111.
~in arfl› • 25.
~in büyük bir hazinesi • 109.
~in cemali • Bak›n›z: cemal-i
rahmet.
~in cilveleri • 567, 848.
~in cilvesi • Bak›n›z: cilve-i rah-
met.
~in erzak hazineleri • 130.
~in güzelli¤i • Bak›n›z: cemal-i
rahmet.
~in kemali • 466. Bak›n›z: ke-
mal-i rahmet.
~in meyveleri • 205.
~in mezheresi • 1018.
~in mührü • Bak›n›z: hatem-i
rahmet.
~in nüzulü • Bak›n›z: nüzul-ü
rahmet.
~in semerat› • 1163.
~in flefkati ve flefaati • 22.
~in vüs’ati • 130, 608.
~nin de¤eri • 456.
~nin vüs’at-i flümulü • 329.
Allah’›n ~i • 1175.
Cenab-› Hakk›n ~i • 110.
Cenab-› Hakk›n ~ine mezher •
291.
Cenab-› Hakk›n hazain-i ~i •
147.
eflyada görünen ~in taltifi • 151.
genifl bir ~in cilvesi • 110.
hakikat-i ~in intifas› • 110.
lâtif bir ~ • 109.
manzume-i ~ • 146.
mazlumlar›n ~ ve adaletten his-
seleri • 280.
Mutasarr›f-› Hakîm’in ~i ve haflir
• 173.
nihayetsiz ~ • 77.
s›rr-› ~ • 179.
fleriattaki ~ • 1159.
uhrevî ~ hazineleri • 168.
vas›ta-i ~ • 677.
zahiren ~e uygun gelmeyen hâ-
dise • 366.
zelzele ~tir • 281.

Rahmeten Lilâlemîn • 30.
rahmetenlilâlemîn • 302.
rahmet-i amme • 1181.
rahmet-i bâkiye • 195.
rahmet-i bînihaye

~nin kâflifi • 374.
rahmet-i cemal • 1038.
rahmet-i Hâl›k • 385.
rahmet-i ‹lâhî • 1251, 1252.

Rabbin ihsan ve in'amat› rahmet-i ilâhîrr
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rahmet-i ‹lâhiye • 71, 202, 524,
575, 752, 848, 881, 943, 1042.
~ hazineleri • 50.
~nin âsâr› • 356.
~nin hazineleri • 204, 210.
~nin hediyesi • 997.

rahmet-i mutlaka • 179.
rahmet-i mücesseme • 30.
rahmet-i Rahman • 30, 68, 127,

591.
~ ve ruh-u befler • 73.

rahmet-i vâsia • 173, 481, 1083,
1084.

rahmet-i vâsia-i muhita • 221, 590.
rahmet-i Zülcelâl • 1210.
rahm-› mader • 55, 447, 522.

insan›n ~e düfltü¤ü âvân • 72.
rahve • 602.
raiyet • 90, 198, 220.

~in hukuku • 86.
~in melike muhabbeti • 199.
mahiyetçe en cami ve mühim ~
• 125.
mes’ut ~ • 95.
müfltak ve müteflekkir mutî ~ •
88.
saltanat-› rububiyetin ~i • 124.
üç yüz elli milyondan ziyade ~ •
118.

raiyetperver • 33.
Rakîb • 130, 625.

~ isminin haflre delâleti • 91.
rakik • 618.
Ramazan • 352, 549, 732, 1130,

1174.
~ bereketi • 1189.
~ hilâli • 307.

~nin sübutu • 140.
~’›n feyzi • 1131.
~’›n hürmetini tutmayan memle-
ket • 285.
~’›n iki hilâli • 1131.

Ramazan-› fierif • 278, 299, 732,
887.

rasas • 613.
ravza-i cinan • 68.
rayiha • 826, 1176.
rayiha-i tayyibe • 566.
re’fet • 1053.
re’fet-i Rabbaniye • 524.
re’s • 1165.
recm

fleytan›n ~i • 298.
fleytanlar›n ~ edilmeleri • 601.

recm-i fleyatin • 297.
recm-i fleytan • 294, 975.
recul-i facir • 769.
red • 273, 560.
ree • 966.
refah

~a erme • Bak›n›z: tereffüh.
refahet • 1159.
refakat

daimî ~ • 162.
ebedde ~ • 166.
muhabbet ile ~ eden müfltaklar
• 166.
sûrî bir ~ • 162.

ref-i tesettür
~ f›trata münafidir • 663.

refika • 1048.

refika-i hayat • 162, 1040, 1042,
1056.
~a muhabbet • 1049, 1056.
~› günahlardan muhafaza et-
mek • 1056.

rehber • 105, 236, 639, 924, 935,
942.

rehber-i ekmel • 1221.
rehber-i kemalât • 794.
rehber-i mutlak • 644.
rehberlik • 942.

küllî ve umumî bir ~ • 1218.
reis • 677.

enbiyan›n ~i • 370.
muazzez ~ • 97.

reis-i enver
kütüb-ü mukaddesenin ~i • 537.

rekabet • 1184.
remz-i hikmet • 552.
remz-i hikmet-i kâinat

~›n miftah› • 850.
remz-i kudret • 864.
remz-i nizam • 1210.
remz-i ulvî • 415.
renk • 1094. Bak›n›z: levn.

~lerin sebeb-i vücudu • 821.
resmigeçit • 89, 90, 127, 328, 329.
resmigeçitmisal • 978.
resmiküflat • 359.
resul • 104, 203, 368, 404, 617,

627.
~lerin gönderilmesi • 181.
~un ubudiyeti • 104.
~ü dinleyenler • 203.
~ün risaleti • 959.
bütün ~lerin ekmeli • 310.
habip ~ • 104.
Muhammed-i Arabî ~lerin ek-
melidir • 310.
Muhammed-i Arabî bütün ~lerin
seyyididir • 105.

Resul-i Ekrem • 30, 103, 105, 119,
150, 166, 492, 537, 547, 548,
560, 668, 726, 794, 795, 802,
931.
~ Efendimizin sünneti • 1249.
~ namazda ~’e salât getirmek •
120.
~ ümmetin ubudiyetini tazam-
mun eder • 120.
~’e getirilen salâvat • 120.
~’e iktida • 120.
~’e ittiba eden ümmet • 119.
~’e tebaiyet • 120.
~’in duas› • 120.
~’in sünneti ve tebaiyeti • 30.
~›n feyzi • 811.
~›n hizmetkâr› • 668.
~›n k›yamet hakk›nda sözü •
550.
~›n mertebe-i ismeti • 560.
~›n mirac›

~n›n mebdei • 693.
~›n sünneti • 1220.
~›n Sünnet-i Seniyesi • 1228.
~›n flahs-› manevîsi • 802.
~›n flefaati • 954.
~i görmeden iman getirmek •
803.
~in duas› • 88, 120, 121, 122.
~in esmadan flefaat talebi • 122.
~in maksudu • 88.
~in mu’cizat›

~n›n kuvveti • 150.

~in niyaz› • 120.
~in nuru • 121.
~in risaleti • 123.
~in risaleti ve dünyan›n kap›s› •
123.
~in sohbeti • 793.
~in sünnet-i seniyesi • 1249.
~in ubudiyeti • 119, 122, 123.

~ ve ahiretin kap›s› • 123.
~n›n maksad› • 120.
Kur’ân-› Hakîm’in ~’e sözü •
655.

Resul-i Ekrem Efendimiz • 1228.
~in Sünnet-i Seniyesi • 1229.

Resul-i Ekrem • 166.
~’in saadet-i ebediye hususun-
daki duas› • 120.
~e selâm etmek • 77.
~in azametli namaz› • 119.
~in duas› • 119.
~in mu’cizat› • 106.
~in nutku • 119.

Resul-i Ekrem
~in duas› • 119.

Resul-i Kerîm • 48.
Resulullah • 305, 310.
reflahat-› hidayet • 697.
reflahat-› ihtiyar • 844.
reflâflat • 673.
reflha • 539, 540, 541, 542.

günefle bakan saffetli bir ~ •
538.

reflhamisal • 544.
revab›t • 844.
revab›t-› kevnîye • 1196.
revab›t-› nizam • 1172.
revak-› uhrevî • 67.
revan • 1132.
revayih-i tayyibe • 566.
revolver • 250.
rezail • 1152.
Rezzak • 17, 36, 53, 482, 535,

578, 678, 686, 1047, 1083,
1084, 1101, 1105, 1176.

rezzakane
~ terbiyet • 1084.

Rezzak-› Hakikî • 43, 430, 678,
851, 1176.
~’nin inayeti • 852.

Rezzak-› Hakîm • 851.
Rezzak-› Kerîm • 50, 328, 568,

902, 1083.
~’in vücub-u vücudu • 1073.

Rezzak-› Rahîm
~’in rahmeti

~ne itimat etmek • 57.
rezzak›yet • 1083, 1105.

~ arfl›n›n hamelesi • 567.
r›bh • 343.
r›hlet • 710.
r›za • 753.
r›za-i ‹lâhî • 218, 219, 637, 660,

1235.
~ye nail olmak • 637.

r›z›k • 44, 108, 146, 195, 507, 597,
678, 683, 685, 686, 701, 851,
852, 853, 1038, 1071, 1083,
1084, 1101, 1109, 1187.
~ duas›n› bilen ve ifliten • 178.
~ ihtiyar ile makusen mütena-
siptir • 108.

rahmet-i ‹lâhiye r›z›k ihtiyar ile makûsen mütenasiptirrr
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~ zevki • 808.
Allah’›n ~ vermesi • 327.
her fley ~a muhtaç m›d›r? • 482.
hayat ~ister • 578.
manevî ~ isteyen insaniyet •
579.

r›zk-› helâl
~ iktidar ile al›nmaz • 108.
vas›ta-i ~ • 44.

riba • 650, 1153, 1188.
~n›n hurmeti • 1152.
ayet-i Kur’âniyede ~ • 662.

ribh-i ticaret • 1160.
rica

~ kap›s› • 696.
rical • 669.
rikkat-i cinsiye • 162, 615.
risale • 590.

Arabî ~ler • 588.
risale-i Arabiye • 672, 718, 873.
Risale-i Hamidiye • 939.
Risale-i Kader • 280.

~ ve haflir • 174.
risale-i Münacat • 166.
Risale-i Nur • 232, 233, 236, 242,

248, 253, 721, 722, 729, 732,
733, 736, 738, 739, 743, 745,
747, 749, 756, 1129, 1215,
1216, 1218, 1221, 1223, 1228,
1231, 1233, 1234, 1237, 1239,
1240, 1241, 1242, 1243, 1244,
1245, 1246, 1247, 1248, 1249,
1250, 1252, 1253, 1254, 1257.
~ davas› • 1231.
~ eczalar› • 1257.
~ külliyat› • 1227, 1232, 1253.
~ mesle¤i

~nin bir esas› • 1242.
~ müellifi • 1250, 1252.
~ okumak • 1234.
~ flakirtleri • 1280.
~ talebeleri • 168, 1243.

~nin müdafaalar› • 1244.
~ ve Kur’ân • 729.
~ ve flakirtleri • 733.
~’da imanî meseleler • 1253.
~’daki hakaik-› Kur’âniye •
1254.
~’daki imtiyaz • 1223.
~’dan okumak • 1253.
~’la iman hizmeti • 1244.
~’un cemaate okunmas› • 1254.
~’un hakkaniyeti • 1248.
~’un hasiyetleri • 1244.
~’un hizmeti • 252.
~’un hocas› • 1253.
~’un hususiyetleri • 1238, 1239.
~’un hüccetleri • 721.
~’un hükûmete faydalar› • 253.
~’un ›slah› • 243.
~’un mahiyeti • 1251.
~’un müellifi • 1238.
~’un neflri • 253.
~’un flahs-› manevîsi • 232,
1227, 1232.
~’un telif edildi¤i zamanlar •
1232.
~’un tervici • 253.
~’un üslûbu • 1241.
~’un vazifesi • 252.
~a muhtac›z • 1234.
hapis yerine ~ dersi • 243.
mahpuslar›n ~’a ihtiyaçlar› •
241.

terbiye için ~ • 243.
Risale-i Nur fiakirtleri • 1126, 1129.
Risale-i Nur Talebeleri • 1231.
risalet • 104, 106, 119, 149, 163,

203, 489, 492, 668, 669, 744,
915, 916, 943, 945, 959, 961,
1123.
~i ispat eden bütün alâmetler •
180.
~in hücceti • 617.
~in vazifesi • 942.
kelâm-› Rabbanînin medar› olan
~ • 180.
mu’cize-i ~ • 224.
Resul-i Ekremin ~i • 123.
rütbe-i ~ • 105.
ulûhiyet ~siz olamaz • 105.
vahy-i ‹lâhînin medar› olan ~ •
180.

risalet-i Ahmediye • 367, 744, 958,
959, 1267, 1268, 1276.
~nin takva ve ubudiyeti • 1220.

risalet-i Ahmediye • 370.
risalet-i Muhammediye • 745.

~nin nuru ve kâinat • 182.
risalet-i Muhammediye

~ kâinat›n hulâsas›d›r • 182.
~ ve hayat • 182.
~ ve fluur-u kâinat • 182.

riya • 502, 663, 1174, 1179, 1184.
~dan kurtulmak • 769.
mütecessit ~ • 1184.

riya-i mütecessit • 663.
riyakâr • 769, 882.
riyakârâne

~ gösterifl • 882.
riyakârl›k • 1234.
riyazet • 1230.
Roma

~ dehas› • 1161, 1162.
~’daki Papa • 1253.
Eski ~ • 1161.

roman • 1198, 1199.
romanc› • 665.
rububiyat

haflmetli ~ • 532.
rububiyet • 77, 108, 113, 119, 124,

169, 211, 221, 283, 464, 484,
507, 528, 533, 576, 591, 608,
678, 733, 737, 853, 874, 879,
884, 919, 923, 925, 969, 971,
972, 981, 1048, 1053, 1070,
1072, 1075, 1083, 1102, 1111,
1114, 1115, 1135, 1278.
~ dava eden • 649.
~ dava eden ahmak • 484.
~ sikkesi • Bak›n›z: sikke-i rubu-
biyet.
~ flerikleri yoktur • 987.
~ ve ubudiyet • 1262.
~in azameti • Bak›n›z: azamet-i
rububiyet.
~in cenah-› himayesi • 112.
~in daire-i külliyesi • 283.
~in dellâll›¤› • 573.
~in en büyük mazhar› • 168.
~in haflmeti • 114, 169, 465.
Bak›n›z: haflmet-i rububiyet.
~in hikmeti • 169, 923.
~in ilân› • 924.
~in kemali • Bak›n›z: kemal-i ru-
bubiyet.
~in kemal-i kudreti • 71.
~in kudsiyeti, pakl›¤› • 71.

~in külliyat-› fluunu • 132.
~in mehasin-i saltanat› • 925.
~in mertebe-i azam› • 629.
~in mertebeleri • 532, 918.
~in mütenevvi terbiyeleri • 533.
~in nihayetsiz hazine-i rahmeti •
72.
~in saltanat› • 71, 112, 206.
Bak›n›z: saltanat-› rububiyet.
~in s›fât ve fluunat› • 873.
~in flefkati • 169.
~in fluunat› • 565, 713.
~in tecelli-i azam› • 491.
~in tecelliyat› • 567.
~in temaflager naz›rlar› • 465.
~in vahdeti • Bak›n›z: vahdet-i
rububiyet.
~in vas›flar› • Bak›n›z: evsaf-›
rububiyet.
cemal-i ~ • 123.
dergâh-› ~ • 210.
has bir ~ • 532.
her fley Allah’›n ~ine münkadd›r
• 326.
hudud-u azamet-i ~ • 272.
insana ~ dava eden flah›s • 968.
küreyvat-› hamraya ~ iddia
eden flah›s • 964.
medar-› ~ • 124.
mevhum ~ • 874, 876.
nefis bir nevi ~ dava eder • 776.
saltanat-› ~ • 124.
saltanat-› ~in dellâllar› • 287.
sermedî ~ ve haflir • 139.
zerreye ~ iddia eden flah›s •
963.
zerreye ~ iddias› • 971.

rububiyet-i amme • 104, 131, 132,
147, 292, 733, 736.
~ye temas eden ameller • 131.

rububiyet-i ‹lâh • 1176.
rububiyet-i ‹lâhiye • 24, 629, 741,

917, 990.
~nin dellâl-› saltanat› • 489.
~nin enva-› tecelliyat› • 1262.
~nin hatemi • 67.

rububiyet-i mevhume • 874.
rububiyet-i mutlaka • 147, 169,

221, 590.
rububiyet-i mutlaka-i ‹lâhiye • 28.
rububiyet-i saltanat • 132.
rububiyet-i Sübhaniye • 148.
ruh • 26, 41, 44, 48, 50, 179, 181,

237, 245, 252, 288, 306, 321,
322, 328, 329, 337, 339, 348,
358, 383, 514, 516, 618, 665,
765, 804, 816, 820, 823, 826,
827, 839, 840, 841, 842, 843,
864, 897, 906, 922, 927, 951,
968, 1000, 1027, 1029, 1046,
1054, 1072, 1088, 1102, 1121,
1124, 1143, 1159, 1162, 1201,
1213, 1240, 1243, 1250, 1253.
Bak›n›z: ervah.
~ âlemi • 827.
~ bâkî bir mahbubu arar • 345.
~ bâkîdir • 838, 842.
~ cisme hâkimdir • 907.
~ en ulvî • 925.
~ sahibi • Bak›n›z: zîruh.
~ sür’ati • 930.
~ ve ceset • 840, 1213.
~ ve cisim • 930.
~ ve hayat • 182.

r›z›k zevki ruh ve hayatrr
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~ ve vicdan • 1213.
~a mâ ve ziya • 609.
~lar âlemi • Bak›n›z: âlem-i er-
vah.
~lar› alma • Bak›n›z: kabz-› er-
vah.
~lar› teshir eden • 374.
~lar›n kabzedilmesi • 1147.
~lar›n nuristan› • 880.
~lar›n uçufl meydan› • Bak›n›z:
meydan-› tayeran-› ervah.
~lu birer sübut-u ilmî • 184.
~u kemalâta kamç›lamak • 219,
660.
~u maâliyata teflvik etmek •
219.
~u Rahman’a teslim etmek •
352, 771.
~u teslim etme • Bak›n›z: teslim-
i ruh.
~un âb-› hayat› • 425, 426.
~un âlî lezaizi • 808.
~un ba’delmemat bekas› • 840.
~un bekas› • 840, 843, 1274.
~un daire-i hayat› • 339.
~un derece-i hayat› • 770.
~un fenâs› • 841.
~un hissiyat-› ulviyesinin sön-
mesi • 1184.
~un ›zt›rabat› • 1199.
~un ibka edilmesi • 906.
~un istiklâliyeti • 840.
~un kemal-i hürriyeti • 766.
~un lezzetleri • 1036.
~un libas› • 840.
~un maâliyata teflvik edilmesi •
660.
~un manevî güzelli¤i • 1011.
~un ölümsüzlü¤ü • Bak›n›z: be-
ka-i ruh.
~un rahat› • 429.
~un sersem olmas› • 798.
~un tekemmülât› • 1046.
~un teneffüsü • 75.
~un terakkiyat› • 657.
~un ziyas› • 823.
a¤ac›n ~u • 835.
beflerin ~u • 854.
elmas gibi bir ~ • 422.
haflirde ~lar›n cesetlerine gel-
mesine misal • 185.
insanlar›n ~lar› • 1000.
iyi ~lar • Bak›n›z: ervah-› tayyi-
be.
kömür gibi bir ~ • 422.
kötü ~lar • Bak›n›z: ervah-› habi-
se.
ulvî ~ • 930.
vefat edenlerin ~lar› • 840.

ruhanî • 317, 702, 727, 809, 819,
824, 828, 831, 833, 838, 941,
991, 994.
~ ilham • 1198.
~ irtibat • 1050.
~ mahlûklar • 824.
~lerin maarifi • 713.
~lerin meskenleri • 928.
~lerin sübutu • 828.
~lerin temessülü • 408.
~lerin ubudiyetleri • 1075.
~lerin varl›¤›n› anlatan temsil •
824.
~lerle görüflen zatlar • 1075.

ruhanîler • 1027.

ruhaniyat • 287, 288, 328, 329,
569, 818, 819, 820, 826, 828,
830, 832, 991, 1023.
~a âyine • 317.
~›n kabulünde tereddüt göste-
ren • 828.
~›n vas›ta-i seyahati • 317.
~›n vücudu • 818.
~lar›n ecnas-› muhtelifeleri •
826.

ruhaniyet • 408.
ruhefza • 889.
ruhî

haflrin ~ faydalar› • 160.
ruhiyatç› • 1238.
ruhsat-› fler’iye • 782.
ruh-u âlî • 922.
ruh-u bâkî • 840.
ruh-u befler • 37, 53, 75, 76, 79,

839, 1032, 1045.
~ ve beka • 129.
~in ebediyetle merbutu • 839.
~in zulmetten kurtar›lmas› •
1260.
rahmet-i Rahman’a muhtaçt›r •
73.

ruh-u beflerî
~nin zulümattan kurtar›lmas› •
60.

ruh-u f›trî • 1191.
ruh-u iman • 1191.
ruh-u insan • 75, 1261.
ruh-u insanî • 60, 839, 841, 843,

1260.
ruh-u ‹slâm • 1189.
ruh-u kâfir • 66.
ruh-u kâinat • 182.
ruh-u manevî • 269, 513.
ruh-u Muhammediye • 922.
ruh-u mü’min • 66.
ruh-u nuranî • 1147.
ruh-u ruh • 1209.
ruh-u fleriat

~tan yabanî zaman • 782.
ruhureyhan • 765.
rumuz • 1194.
rumuzat-› hayatiye • 210.
rumuzat-› neflriye • 846.
Rumuzat-› Semaniye • 729.
rumuz-u celâl • 488.
Rus Harbi • 1228.
Rus

zeminin ~lar› b›rakma sebebi •
279.

Rusya • 552.
rûy-i arz

~ mescidi • 572.
~›n sahifesi • 138.

rûy-i zemin • 93, 122, 136, 267,
315, 319, 328, 358, 410, 414,
415, 449, 633, 898, 1027, 1083,
1086, 1116.
~ bir mezraad›r • 567.
~ bir tarlad›r • 567.
~ meydan› • 89.
~i bahçeye çevirmek • 407.
~i etraf›yla görmek • 406.

ruzname • 877.
rü’yet • 917, 951, 1060, 1061,

1138, 1176.
~e mazhar olmak • 637.

rü’yet-i cemal • 934, 951.
rü’yet-i cemal-i ‹lâhî • 931, 1017.
rü’yet-i Cemalullah • 665, 950.

rü’yet-i ‹lâhiye • 637.
rüçhaniyet • 681, 760.

nev-i beflere ~ verilmifl • 388.
rüesa • 1151.
rükn-ü imanî • 174.
rükn-ü imaniye • 761.
rükn-ü ‹slâm • 1152.
rükû

~ ile aczini izhar etmek • 75.
~a gitmek • 76, 77.
~a varmak • 80.
aczle ~a gidenler • 206.
huzû ile ~a gitmek • 71.

Rüstem-i Sistanî • 1166.
rüsul • 166.
rütbe • 564.

muayyen ~ • 566.
zabitin ~si • 97.

rütbe-i kabiliyet • 1195.
rütbe-i risalet • 105.
rüya • 816, 930, 947, 1165, 1167.

~ tabiri • 561.
sad›k ~lar • 1147.

rüya-i sad›ka • 838, 1157.
rüzgâr • 261, 676, 683, 1093.

~lar›n esmesindeki vazifeleri •
640.

S
Sa’d-› Taftazanî • 957.
sa’y • 1188, 1214.

~ sermaye ile mübareze netice-
si • 661.
~in sevab› • 1182.

sa’y-i helâl • 430, 1160.
sa’y-i maddî • 516.
saadat

dünyevî, uhrevî ~ • 417.
saadet • 66, 331, 351, 579, 1013,

1156, 1159, 1160, 1162, 1237,
1260.
~ çarh› • Bak›n›z: çarh-› saadet.
~ ve beka • 121.
~ yeri • Bak›n›z: dâr-› saadet.
~in sebeb-i vücudu • 119.
ahiret ~in esasat›d›r • 160.
beflerin ~inin selbi • 219.
daimâne ~ • 78.
daimî ~ • 201.
daimî bir ~ • 97.
dâr-› ~ • 168.
dünyevî ~ • 162.
ebedî ~ • 1217, 1250.
hayattaki ~ • 244.
iki cihan ~i • 308.
iki cihan›n ~i • 1250.
iki cihan›n ~leri • 735.
imandaki ~i anlatan temsil • 32.
istidata göre ~ • 90, 125.
müzahref ~ • 1160.
sûrî ~ • 659.

saadetaver • 948, 951.
saadet-i acile • 1213.
saadet-i azîme • 566.
saadet-i bâkiye • 120.
saadet-i befler • 421.
saadet-i befleriye • 664.
saadet-i dâreyn • 69, 219, 492,

501, 660, 716, 726, 728, 1194,
1259.

saadet-i dünya • 1029.
saadet-i dünyeviye • 377, 782,

798.

ruh ve vicdan saadet-i dünyeviyerr
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saadet-i ebedî • 1209.
saadet-i ebediye • 38, 50, 80, 111,

119, 120, 122, 136, 142, 207,
233, 251, 264, 379, 428, 500,
558, 579, 591, 637, 641, 665,
677, 693, 742, 761, 780, 795,
798, 843, 844, 845, 848, 849,
850, 855, 880, 912, 942, 950,
951, 953, 999, 1032, 1037,
1038, 1045, 1257, 1274.
~ hazinesi bileti • 239.
~ insanlara müjdeleniyor • 167.
~ ve havas ve letaif • 149.
~ ve iman • 233.
~ ve insan • 148.
~ yolu • 338.
~nin delil-i sat›› • 378.
~nin kap›s› • 500.
~nin muhbiri • 374.
~nin sebeb-i husulü • 119, 378.
~nin vesile-i vusulü • 119.

saadet-i hayat • 1166.
~ cihetinde insan ve serçe kuflu
• 177.

saadet-i hayatiye • 1033.
saadet-i Lâyezalî • 234.
saadet-i sermediye • 239.
saadet-i uhreviye • 52, 782.
saadet-i uzma • 92, 95, 97, 112,

134, 135, 146.
saat • 41, 72, 401, 846, 930, 931.
saatçi • 401.
saat-i hardalmisal • 1186.
saat-i icabe-i dua • 549.
saat-i k›yamet • 549.
saat-i kübra • 72, 635, 709.
saat-i uzma • 846.
sabah • 846. Bak›n›z: fecir.
sabah-› haflir • 74.
sabavet • 55.
sab›r • 56, 246, 755, 1230.

~ her musibete kâfi gelebilir •
427.
~ içinde flükür • 245.
~›n ehemmiyetini anlatan temsil
• 53.
~›n mükâfat› • 1181.
~s›z nefis • 426.
masiyetten ~ • 427.
musibete karfl› ~ • 427.
taat üstünde ~ • 427.

sabia • 931.
Sabiiyyun • 626.
Sabiiyyunlar • 974.
sabit

~ bir makam • 566.
~ suretler • 95.

saçmal›
~ tüfek

~gibi bir kuvvet • 573.
sadâ-i semavî • 492.
sadaka • 277, 280, 430, 597, 598.

~ neler ile olur? • 598.
sadaka-i azîme • 557.
sadaka-i maneviye • 247.
sadakat • 247, 308, 1220, 1231.
sadakatsizlik

~le tahkir • 691.
Sadakte • 1134.
sad›k • 168, 309.

~ elçiler • 168.
~ esaslar • Bak›n›z: esasat-› sa-
d›ka.
~ rüyalar • 1147.

Hakîm’in ~ dostlar› • 167.
muhbir-i ~ • 268.

Sad›ku’l-Va’di’l-Kerîm • 167.
sadise • 931.
safâ-i kalp • 657.
saffet • 542, 592.
saff-› evvel • 800.
Safiye

~’yi kafiyeye feda etmek • 1130.
safsata • 217, 308.

~l› adamlar • 1191.
safsatiyat • 83.
sa¤›r

~ tabiat • 448.
Sahabe • 793, 798, 801, 803, 804,

805.
~ ve evliyan›n büyükleri • 806.
~ ve süleha • 792.
~ ve velîler • 793.
~lere karfl› iddia-i rüçhan • 804.
~lerin cüz’î hâdiseleri • 735.
~lerin dakikalar› • 800.
~lerin dereceleri • 794.
~lerin dünyas› • 803.
~lerin dünyaya girmeleri • 803.
~lerin hissiyatlar› ve letaifleri •
797.
~lerin hizmetleri • 800.
~lerin iman› • 802.
~lerin kelimat-› mübarekeden
hisseleri • 797.
~lerin kemal-i salâhatlar› • 802.
~lerin k›ymeti • 803.
~lerin makam› • 798.
~lerin makamlar› • 799.
~lerin nefisleri • 800.
~lerin sohbeti • 793.
~lerin takvalar› • 802.
~lerin ümmetin hasenat›ndan
hissedarl›klar› • 801.
~lerin velâyeti • 797.
~lerin zaman› • 794, 798.
~nin istidad› ve fikirleri • 798.
~nin istinbat ve içtihad› • 798.
~nin kazand›¤› fazilet • 797.
~nin takvalar›, metanetleri •
796.

Sahabe-i Güzin
~in ve evliyan›n mertebeleri •
1273.

Sahabe-i Kiram • 1228.
Sahabeler • 550, 785, 793, 795,

797, 798, 799, 800, 801, 802,
806, 960, 1273.
~ ve Muhyiddin-i Arabî • 796.
~in adaleti ve s›dk› • 785.
~in gazevat› • 1131.
~in hizmetlerinin büyüklü¤ünü
anlatan misaller • 801.
~in ibadetteki dereceleri • 796.
~in k›yameti karip zannetmeleri
• 550.
~in mergup dünyalar› • 1018.

saha-i ukba-i ferda • 1132.
sahaif-i a’mal • 131.
sahaif-i âlem • 644.
sahaif-i arz ve sema • 382.
sahaif-i leyl ve nehar • 466.
sahaif-i mevcudat • 1113.
sahaif-i nukufl-u Sübhaniye • 338.
sahavet • 114, 115, 118, 456, 879,

1085, 1087.
Allah’›n hadsiz ~i • 86.
müstemir ~ • 126.

sahavet-i cûd • 117.
sahavet-i mutlak • 528.
sahavet-i mutlaka • 479.
sahavetkârâne • 198.
sahavetli • 1014.

~ bir kerem • 457.
sahavetperverâne

~ sofralar • 450.
Sahib-i Âlem • 940.
Sahib-i Celâl

~ ve Cemal • 1140.
Sahib-i Dünya ve Ahiret • 871.
Sahib-i Hakikî • 49.
Sahib-i Kâinat • 172, 948.
sahib-i kemalât • 308, 1008.
sahib-i mertebe-i hilâfet-i arziye •

511.
Sahib-i Miraç • 832.
Sahib-i Zülcelâl • 461.

~’i tekzibe yeltenen adam • 493.
sahibülyed • 300.
sahife-i a’mal • 192, 690.

a¤ac›n ~i • 112.
sahife-i âlem • 20.
sahife-i amel • 132.
sahife-i arz • 480.
sahife-i ayat-› tekviniye • 373.
sahife-i f›trat • 339.
sahife-i hava • 263.
sahife-i havaiye

~nin kitabeti • 264.
sahife-i ibret • 734.
sahife-i sema • 1186.
sahife-i semavî • 459.
Sahip • 443, 452, 454.

kâinat›n ~i • 493.
Sahip • 452.
sahipsizlik • 665, 1200.
sahir • 627.
sahra • 15, 320, 632, 1071.

Cehennemnümun ~ • 389.
yeflil ~ • 93.

sahra-i azîme • 887.
sahra-i bedeviyet • 228, 600, 704.
sahra-i hail • 1206.
Sahra-i Kebir • 389, 953.
sahraniflin • 607.
sahtekârl›k • 303.

~ alâmetleri • 653.
Said • 316, 516, 521, 1132.

Eski ~ • 159, 334, 520, 522,
541, 769.
Yeni ~ • 334, 365, 520, 522.

Said Nursî • 1165, 1226, 1227,
1231, 1233, 1234, 1246, 1247.
~’nin eserleri • 1226.

~ni telifi • 1225.
~’nin ilmi • 1226.
~nin harikulâde ilânat› • 1223.
~nin flahsî kemalât› • 1238.
~ve eserleri

~nin hususiyetleri • 1221.
Said Nursî Hazretleri • 1233.
saika

gençlik ~s› • 235.
Saik-i Hakîm • 852.
sakar • 240.
sakil • 602, 610, 612, 647.
salâbet • 1148.
salâh • 140.
salâhat • 1231.

saadet-i ebedî salâhatss
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salât
~a k›yam etmek • 79.
namazda Resul-i Ekrem’e ~ ge-
tirmek • 120.
ümmetin ~lar› • 120.

salât-› kübra • 119, 120, 335.
~da dua • 378.

salâvat • 30, 317, 380, 943.
~ta hadsiz adetlerin hikmeti •
582.
her fley nam›na ~ • 582.
Resul-i Ekrem’e getirilen ~ •
120.
ümmetin ~lar› • 120.

salâvat-› flerife • 489.
salâvat-› tayyibe • 77.
salih • 637, 1260.

~ ahbaplara muhabbet • 1057.
~ amel • 1165.
münzevi ~ler • 243.

salihat • 1180.
salise • 931.
saltanat • 77, 92, 124, 221, 256,

591.
~ haflmeti • 558.
~›n adaleti • 411.
~›n daireleri • 531.
~›n dellâllar› • 465.
~›n haflmeti • 86, 198, 934.
Bak›n›z: haflmet-i saltanat.
~›n haflmetindeki kerem • 608.
~›n mahkeme-i kübraya delâleti
• 85.
~›n makarr-› daimîsi • 98.
~›n mertebeleri

~ndeki isim ve alâmetler •
531.
~la müflerref peygamber • 405.
~ sahibinin keremi • 85.
bin üç yüz elli sene ~ • 118.
dellâl-› ~ • 168.
dünyan›n ~› • 677.
haflmet-i ~ • 171.
insaniyet ~›n›n sebebi • 524.
Mutasarr›f-› Hakîm’in ~› ve haflir
• 173.
Rububiyet-i ~ • 132.
sermedî ~ • 125.
zevalsiz ~ • 93.

saltanat-› amme-i Sübhaniye •
221, 590.

saltanat-› azîme
~nin medar› ve makarr› • 93.

saltanat-› dünya • 149.
saltanat-› ‹lâhiye

insan dellâl-› ~’dir • 106.
saltanat-› insaniyet • 524.
saltanat-› külliye • 104.
saltanat-› mutlaka • 1114.
saltanat-› rububiyet • 124, 134,

167, 204, 294, 465, 526, 572,
680, 834, 917, 921, 936, 974,
975.
~in azameti • 295.
~in dellâl› • 77, 917.
~in dellâllar› • 287, 324, 819.
~in haflre delâleti • 90.
~in kat’î muktaziyat› • 167.
~in mehasininin dellâl› • 374.
~in raiyeti • 124.
~in fleairi • 982.

saltanat-› flahane • 918.
saltanat-› ulûhiyet • 108, 925.

~in haflre delâleti • 85.

~in turras› • 67.
~inin sermedî bir medar› • 169.

saltanat-› uzma • 107, 220, 222,
913.

saltanat-› zatiye • 544.
Samanyolu • 928.
Samed • 18, 991.

~ âyinesi • 575.
Samedâniyet • 104.
samediyet • 475, 626, 975, 991,

1068.
~ cilvesi • Bak›n›z: cilve-i same-
diyet.
~ turras› • 474.
~in âyinesi • 1101. Bak›n›z: âyi-
ne-i Samediyet.

samediyet-i ‹lâhiye • 21.
samimî

~ hürmet ve muhabbet • 664.
samine • 931.
sanat • 57, 101, 103, 112, 116,

133, 170, 320, 366, 399, 401,
404, 405, 407, 408, 415, 448,
453, 487, 654, 874, 896, 922,
923, 943, 970, 1015, 1020,
1022, 1086, 1087, 1091, 1093,
1113, 1163.
~ eserleri • Bak›n›z: âsâr-› sa-
nat.
~ harikalar› • 198.
~ harikas› • Bak›n›z: acaib-i sa-
nat.
~ incelikleri • Bak›n›z: dekaik-›
sanat.
~ mu’cizesi • Bak›n›z: mu’cize-i
sanat.
~ nakfl› • Bak›n›z: nakfl-› sanat.
~ça birbirinden ayr› meflherler •
95.
~›n cemali • Bak›n›z: cemal-i sa-
nat.
~›n harikalar› • 934.
~›n ileri hududu • 408.
~›n istihsan› • 367.
~›n kemali • Bak›n›z: kemal-i sa-
nat.
~›n k›ymeti • 496.
~›n yed-i beyzas› • 1023.
~lar›n iflaretleri • 198.
~lar›n mükemmeliyeti • 488.
~taki ustal›k • Bak›n›z: maharet-
i sanat.
acip ve garip ~ • 1099.
âlî ~lar • 497.
Allah’›n ~lar› • 87.
antika ~lar • 572.
antika bir ~ • 496.
bedî ~ • 526.
harika ~ antikalar› • 125.
harika ~ numuneleri • 122.
harika-i ~ • 133.
kâinattaki ~

~ neye delâlet eder? • 488.
memlekette intiflar eden ~lar •
454.
mükemmel ~ • 1011.
müteharrik antika ~lar› • 446.
fluurlu ~ • 1163.
zemin yüzündeki ~lar • 1099.

sanat-› âliye • 403.
sanat-› befleriye

~nin hududu • 401.
~ye delâlet • 419.

sanat-› ecmel

Hayy-› Kayyum-u Ezelî’nin ~i •
181.

sanat-› eflya
~da görünen hikmet-i amme •
481.

sanat-› harika • 480.
sanat-› hat

~ ve naz›m • 1131.
sanat-› ‹lâhî • 1199, 1200, 1201.
sanat-› ‹lâhiye • 495, 1052, 1140.

~nin harikas› • 997.
~nin mensucat› • 674.

sanat-› lisan • 1193.
Sanat-› Rabbaniye • 273, 495,

496, 570, 608, 975.
~ murassaat› • 89.
insandaki ~ • 496.

sanatkâr • 101, 367, 368, 401,
421, 450, 645.
dünyan›n ~› • 642.
haddinden tecavüz etmifl ~ •
216.

sanatkârâne • 467.
~ bedialar›n icad› • 480.

Sanatkâr-› Zülcemal • 367.
sanatkârl›k • 1085.
sanatl› • 896.

~ ifller • 449.
~ libaslar • 896.

sanatperver • 115, 923, 1015.
sanatperverâne • 198, 642.
sanayi-i befleriye

~nin esas› • 404.
sanayi-i garibe • 197, 202, 934.
sanayi-i garibe-i sultaniye

~nin meflheri • 84.
sanayi-i lâtife • 198.
sanayi-i umumiye • 404.
sandukça • 762.
sandukça-i cevahir • 491.
sandukça-i uhreviye • 431.
sanem • 620, 878, 882.
sanemmisal • 882.

~ dünyevî mahbuplar • 575.
sanemperest • 628, 881.
sanemperestî • 1136.
sanemperestlik • 663.
sanemperstlik • 663.
Sâni • 101, 103, 116, 127, 134,

151, 179, 257, 284, 360, 368,
454, 467, 497, 642, 645, 708,
710, 769, 809, 923, 941, 942,
943, 945, 968, 970, 974, 981,
1023, 1025, 1026, 1028, 1039,
1051, 1054, 1078, 1090, 1103,
1104, 1113, 1118, 1120, 1177,
1207.
~ hesab›na bakmak • 217.
~’den gaflet edilemez • 102.
~’e tesbihat • 210.
~a bakan dünyan›n yüzü • 712.
~a müteveccih manevî cihetler •
497.
~e ait gaye • 128.
~e ait neticeler • 884.
~e bakan yüzler • 367.
~e intisap • 496.
~e karfl› vazifeler • 708.
~in âyine-i marifeti • 385.
~in azameti • 607.
~in azamet-i kudretini • 608.
~in cemali • 217.
~in cemalinin cilvesi • 882.
~in haflmeti • 607.

salât Sâniin haflmetiss
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~in hikmeti • 904.
~in icad›

~n›n misali • 446.
~in ihtiyar› • 886.
~in insanla konuflmamas› mu-
haldir • 642.
~in isimleri • 708.
~in kemalât› • 936, 941.
~in kudret ve hikmeti • 143.
~in kudreti • 987.
~in makas›d› • 925.
~in makas›d-› sanatperverânesi
• 368.
~in mehasin-i sanat› • 115.
~in mektubu • 963.
~in muhabbeti • 367.
~in nakfl› • 113.
~in nazar›nda mahbup • 943.
~in rububiyeti • 211.
~in sikkesi • 483.
~in fleriki yoktur • 988.
~in unutulmas› • 710.
~in vahdaniyeti • 1095.
~nin cilve-i kudreti • 261.
~nin esmas›na ait gayeler • 366.
~nin perestiflli¤i • 367.
masnuat ~’den baiddir • 270.
memleketin tek bir ~i • 444.
saray›n ~i • 198.
Sermedî ~ • 107, 130.
tek bir ~in masnular› • 485.

sânî • 1142.
Sâni-i Âlem • 933.

~’in kemal-i sanat› • 940.
~in mu’cizeli sanatlar› • 170.

Sâni-i Alîm • 923.
Sâni-i Basîr • 50.
Sâni-i Hakîm • 151, 205, 319, 326,

328, 635, 644, 809, 847, 851,
854, 863, 870, 873, 902, 904,
905, 966, 967, 1023, 1031,
1043, 1067, 1073, 1074, 1083,
1091, 1093, 1094, 1098, 1108,
1110, 1118.
~’in esmas› ve âlem-i beka •
195.
~’in rububiyeti • 1070.
~’in vücubu • 1071, 1072.
~’in vücubu ve vahdeti • 1071.
~’in vücub-u vücudu • 1069,
1072, 1073, 1082, 1102, 1118.
~’in vücup ve vahdeti • 1071.

Sâni-i Hakîm-i Zülcelâl • 896.
Sâni-i Kadîr • 868, 987.

~ masnuata kariptir • 270.
~’in vücub-u vücudu • 1110.

Sâni-i Kadîr-i Zülcelâl
~ isminin haflre delâleti • 93.

Sâni-i Kâinat • 903, 951.
~’›n nazar-› inayeti • 945.
~’›n en cami bir âyinesi • 999.

Sâni-i Kerîm • 329, 1094.
Sâni-i Külli fiey • 466.
Sâni-i Mevcudat • 934, 948.
Sâni-i Mu’ciznüma • 483.
Sâni-i Muhteflem • 916.
Sâni-i Mukaddes • 1070.
Sâni-i Rahîm • 1105.
Sâni-i Vahid • 485.
Sâni-i Zîflan

~’›n düsturlar›na edepsizlik •
201.

Sâni-i Zülcelâl • 56, 101, 105, 115,
118, 125, 128, 206, 261, 269,

270, 358, 431, 466, 477, 495,
496, 527, 573, 632, 635, 717,
768, 833, 834, 835, 853, 855,
858, 867, 868, 876, 929, 936,
952, 975, 980, 1007, 1015,
1025, 1026, 1065, 1089, 1103.
~’in acaib-i sanat› • 978.
~’in cilve-i esmas› • 835.
~’in ef’al ve eserleri • 673.
~’in esmas› • 347, 348, 749,
776, 896.
~’in ibda-i sanat› • 874.
~’in iradesi • 897.
~’in kanunu • 944.
~’in kemalât› • 896.
~’in makas›d-› külliyesi • 833.
~’in medayihi • 892.
~’in merhametinin tecelliyat› •
849.
~’in rububiyeti • 981.
~’in saltanat› ve sanat› • 980.
~’in sanat›nda harekât • 930.
~’in tavzif etmesi • 845.
~’in tecelliyat-› esmas› • 358.
~’in vahdaniyeti • 77.
~’in vücub-u vücudu • 1089,
1091.

Sâni-i Zülcelâl’in kendini tan›tt›r-
mas› • 942.

Sâni-i Zülcelâl-i Velikram • 633.
Sâni-i Zülcemal • 297, 461, 916.

~’e muhabbet ve ifltiyak • 204.
~’in esmas› • 1028, 1091.
~’in rahmeti • 848.

Sâni-i Zülkemal • 527, 936.
~’in vücub-u vücudu • 1074.

sâniiyet • 1105.
saniye • 931.
Sankiyedim

~ mescidi • 1178.
sapan

~ tafllar› • 635.
Kadîr kere-i arz› ~ tafl› gibi çevi-
rir • 138.

saray • 89, 101, 105, 143, 198,
199, 442, 452, 455, 457, 514,
515, 516, 935.
~ ehli • 516.
~›n hikmetleri • 198.
~›n maliki • 453.
~›n menzilleri • 202.
~›n muarrifi • 200.
~›n nak›fllar› • 448.
~›n sahibi • 455.
~›n sânii • 198, 935.
~›n sekeneleri • 825.
~›n t›ls›m› • 200.
~›n ustas› • 446.
~ sahibi

~nin kemalât› • 935.
daimî ~ • 93, 125.
daimî ~lar • 90.
has ve yüksek ~ • 200.
muntazam ~ • 456.
müebbet ~lar› havi bir memleket
• 92.
semavî ~lar • 694.

saray-› acip
~in ustas› • 452.

saray-› âlem • 833, 936, 937,
1009.
~in günefli • 489.
~in Sânii • 941.
~in seyircileri • 819.

saray-› kâinat • 568.
saray-› muhteflem • 454, 703.

~in Sahibi • 452.
saray-› saadet • 234.
sarhofl • 51, 201, 529, 665.

haram bir tarzda ~ olmak • 783.
sarhoflça • 278.
sarhoflluk • 32, 49, 1033.
sar›

~ çiçekler
~in tohumlar› • 572.

sâr›k • 753.
sarraf • 215.
sath-› arz • 202, 370, 477, 484.
sathî

~ nazarla bak›fl • 307.
sat›r-› nuranî • 20.
Satih • 939.
Satürn • Bak›n›z: Zühal.
satvet • 1237.
savafl • Bak›n›z: harp.
savc› • 1245.
savt • 611, 826.

~›n sür’ati • 930.
savt-› vücut • 1211.
sayha-i ihya • 81.
sebat • 842, 1182, 1231, 1244.
sebats›z

~ menziller • 143.
sebeb-i azil • 691.
sebeb-i istimrar-› zaman • 1189.
sebeb-i kurbiyet • 435.
sebeb-i muhabbet • 1008.
sebeb-i tahakküm • 1151.
sebeb-i zuhur-u iktidar-› müspet •

1149.
sebep • 684, 1108, 1110, 1137.

Bak›n›z: esbap.
~ bir perdedir • 684.
~ taht› • 434.
~ ve müsebbep • 685, 758.
~ten müsebbebin icad› • 684.
fluursuz ~ler • 448.

sebîke-i hak • 1182.
sebir ve taksim • 309.
sec’a • 570.

hayvanat›n ~l› tesbihat› • 571.
secaya-i âliye • 375, 795.
secaya-i hasene • 881.
secaya-i samiye • 940.
seccade • 431.
secde • 71, 75, 76, 77, 80, 206,

312, 316, 507, 528, 609, 635,
723, 1139, 1272.
her fley Cenab-› Hakka ~ eder •
564.

secde-i hayret • 632, 1161.
secde-i itaat • 393.
secde-i kübra

mahlûkat›n ~s› • 80.
Sed • 552.
seda

~lar›n envalar› • 1054.
seda-i hacet • 1077.
seda-i ihtilâl • 1153.
seda-i Kur’ân • 49.
seda-i semavî • 789.
Sedd-i Çinî • 553.
sefahat • 35, 38, 40, 58, 83, 173,

234, 241, 242, 598, 752, 805,
1029, 1033, 1051, 1158, 1175,
1183, 1200, 1212, 1242, 1263.
~te gidenler için kabir • 232.
~te gitmifl gençlik • 240.

Sâniin hikmeti sefahatte gitmifl gençlikss
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sefahatkârâne
gençli¤in ~ zevkleri • 239.

sefalet • 659, 1158, 1175, 1182.
sefalethane • 240.
sefer • 782.

~de namaz • 782.
sefer-i imtihan • 55.
sefih • 1189, 1198.

~ erkekler • 1183.
sefihâne • 235.
sefillik • 435.
sefine • 128, 401, 501, 632.

~nin gark olmas› • 754.
sefine-i hayat • 500.
sefine-i Rabbaniye • 1014, 1096,

1099.
sefine-i sultaniye • 128, 273, 501,

570.
sefine-i Sübhaniye • 255.
seha • 115, 128.

~ ve hikmet • 128.
sehap • 687.
seher • 369.
sehergâh • 1136.
sehhar

~ medeniyet • 1161.
sehil • 1205.
sehl-i mümteni • 629.
sekene

semavata münasip ~ler • 181.
sekene-i arz • 289, 294.

~ ve hava • 289.
sekene-i habise • 389.
sekene-i semavat • 329.
sekene-i zemin • 694.

~in meskeni • 393.
sekerat • 311, 609, 864, 865, 1167.

~ta olan dinsiz • 1167.
~ta olanlar • 735.

Sekkakî • 670, 723.
selâm

namazda Resul-i Ekrem’e ~ ge-
tirmek • 120.

selâmet • 15, 34, 670, 1159, 1197.
faik bir ~ • 670.
umumî ~ • 1227.

selâmet-i kalp • 66.
selâset • 312, 313, 592, 610, 613,

628, 670, 671, 672, 1197.
Kur’ân’›n ~i • 311.
raik bir ~ • 670.

selâset-i f›triye • 735.
selâset-i lâfz›ye • 610, 612.
selâset-i lisan • 1193.
Selef-i Salihîn • 781.

~ asr› • 779.
~in müçtehidîn-i izam› • 785.

selim • 218.
selis

~ bir fesahat • 609.
selm • 1170.
selsebil • 807.

~ çeflmesi • 613.
sem’ • 995, 1120, 1278.
sema • 289, 297, 466, 562, 624,

632, 633, 634, 640, 641, 676,
683, 685, 696, 698, 700, 710,
917, 928, 956, 1027, 1065,
1138.
~ denizi • 271.
~ ihtiyarl›¤a, harabiyete gidiyor •
710.
~ perdeleri • 691.
~ ve arz • 293, 735.

~ yapraklar› • 527.
bidayet-i hilkatte ~ • 634.

~ ve zemin • 674, 683.
~in hamd ve sitayiflleri • 694.

~a mütevakk›f nakil • 654.
~da tasarruf eden bir ilâh • 649.
~n›n ahalisi • 289.
~n›n ›tt›rad› • 289.
~n›n melâikeleri • 975.
~n›n nuraniyeti • 289.
~n›n sükûneti • 289.
~n›n tavan› • 981.
~n›n tesbihat› • 835.
~n›n yeflil perdesi • 607.
~n›n yüzü • 979.
~n›n yüzündeki hareket • 980.
~n›n yüzündeki mahlûkat›n inti-
zam› • 981.
~n›n yüzündeki sükûnet • 979.
~n›n zikri • 534.
~ya ç›kmak için yol • 289.
~ya gidebilenler • 289.
~ya tafl atan fleytanlar • 291.
adem ve esîr ve ~ perdeleri •
193.
melâike ve ervah ~dan geliyor •
289.
su ~dan gönderiliyor • 686.

sema-i Kur’ân • 491, 1159.
sema-i risalet • 960.

~in günefli • 1122.
semavat • 121, 223, 294, 362,

379, 388, 484, 560, 625, 640,
819, 826, 917, 927, 943, 946,
973, 974, 975, 980, 981, 983,
985, 1000, 1023, 1089, 1164,
1173, 1204.
~ âlemindeki melâikeler • 361.
~ denizi • 469.
~ ehli

~nin nazar-› dikkatleri • 170.
~ ehline mescid-i seyyar • 362.
~ kandilleri • 628, 976, 1115.
~ muhteliftir • 927.
~ sekeneleri • 287, 289, 297.
~ ve arz • 202, 291, 605, 606,
624, 640, 682, 684, 724, 737,
743, 745, 856, 876, 985, 987.

~› halk eden • 190, 688.
~›n alt› günde halk edilmesi •

137.
~›n asl-› hilkati • 645.
~›n asl-› hilkatleri • 644.
~›n Hâl›k’› • 221.
~›n hilkati • 26, 676.
~›n meyvesi • 688.
~›n tezyin edilmesi • 694.
~›n vazifeleri • 1039.
~›n yarat›l›fl› • 202.

~ ve küre-i arz • 290, 291.
~ ve zemin

~in a¤lamas› • 1039.
~a münasip sekeneler • 181.
~a uruç etmek • 414.
~› inkâr eden • 910.
~›n ecram› • 1089.
~›n hâlini rasat etmek isteyen
Firavun • 649.
~›n halk ve tesviyesi • 1112.
~›n kelimat-› tesbihiyesi • 268.
~›n Rabbi • 1112.
~›n sekeneleri • 818, 819.
~›n sekenesi • 960.
~›n tesbihat› • 833.

~›n vücudu ve taaddüdü • 928.
arz ~a denk tutulmufl • 170.
arz›n ~a mukabil tutulmas› •
563.
Kur’ân’da arz ve ~ • 291.
netice-i hilkat-i ~ • 181.
sekene-i ~ • 329.
yedi tabaka ~ • 695.

semavat ve arz
~›n hilkati • 72.

semavat-› hakaik • 493.
semavat-› lâtife • 829.
semavî • 1134.

~ ayat-› kübra • 159.
~ bir seda • 1134.
~ dinler • Bak›n›z: edyan-› se-
maviye.
~ ferman • 136, 170.
~ fermanlar • 869.
~ haberler • 625.
~ hâdiseler • Bak›n›z: hâdisat-›
semaviye.
~ kitaplar • 1196. Bak›n›z: kü-
tüb-ü semaviye.
~›n hakkaniyeti • 168.

~ meslek • 890.
~ saraylar • 694.
~ suhuflar • 165.
~ tokat • 172, 279.

semaviye • 782.
ecram-› ~ ölü de¤ildir • 181.

semek • 297.
semerat • 482, 1202.

~›n mahzenleri • 947.
semerat-› cüz’iye • 145.
semerat-› dünyeviye • 1279.
semerat-› ef’al • 946.
semerat-› harika • 202.
semerat-› insaniye • 422.
semerat-› niam • 1202.
semerat-› rahmet • 483.
semerat-› uhreviye • 899, 1279.
semere • 483.

mühim ~ler • 684.
semere-i âlem • 562.

~ olan insan • 290.
semere-i Miraç • 953.
semere-i sa’y • 683, 1180.
semere-i flecere-i hilkat • 374.
Semî • 121, 122, 379, 1084.

~nin tedbiri • 122.
sem-i hikmet • 353.
semî-i basîr • 1163.
Semî-i Mutlak • 692.
semizlik

bal›klar›n ~i • 108.
semli havaî • 967.
semm-i katil • 1152.
Semud

kavm-i ~ • 312.
kavm-i Âd ve ~ • 144.

sena • 72, 73, 204, 205, 258, 528,
836.

sene • 83, 709, 846.
vücuda gelmifl ~ • 133.

senet
küçük ~ler • 91.

serâ • 121.
~ ve Süreyya • 301.

serair-i ‹lâhî • 1196.
serasker • 322, 323.

~ ve nefer • 323.
serbestiyet • 60.

sefahatkârâne serbestiyetss
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serçe • 45, 503, 694.
~ kuflu • 428.

~nun istidad› • 366.
saadet cihetinde insan ve ~ ku-
flu • 177.

serdar
silsilelerin ~› • 677.

Serendip Adas› • 957.
serfiraz • 677, 939.
serfüru • 688.
sergerdan • 1017.

~ zeminimiz • 823.
sergi • 64, 89, 197.

~lerde temafla • 90.
aktâr-› âlem ~leri • 115.

sergüzeflt-i hayat • 763, 765, 1108.
sergüzeflt-i hayatiye • 174.
seriütteessür

ihtiyarlar›n ~ ruhlar› • 161.
seriüzzeval • 127.
serkefl • 769.
sermaye

insan›n ~si • 340.
sa’y, ~ile mübareze neticesi •
661.

sermaye-i ömür • 41, 209, 517.
~ün gayesi • 208.

sermedî • 117, 124.
~ beraberlik • 162.
~ manzaralar • 868.
~ Sâni • 130.
~ temaflagâhlar • 264.
~ tesbihat • 146.

Sermedî Sâni • 107.
sermediyet • 124, 487, 839, 1103.
sermediyet-i hâkimiyet • 171.
sermediyet-i ulûhiyet • 76.
sermest-i cam-› aflk • 348.
sersem • 273.

~ kumandan • 426.
~ nefis • 427.
~in safsatas› • 626.

serseri • 40, 61.
muz›r ~ • 243.

server • 105.
servet • 1160, 1182.

~ ve fakr • 678.
~in flaflaas› • 198, 934.
tükenmez ~ • 114.

servet-i insaniye • 1214.
serzakir • 409.

halka-i zikrin ~i • 371.
ses • 645. Bak›n›z: savt.

~ nakli • 406. Bak›n›z: nakl-i as-
vat.
~ yank›lanmas› • Bak›n›z: aks-i
seda.
~lerdeki farklar • 987.

sevab-› a’mal • 557.
sevab-› ef’al • 800.
sevad • 1148.
sevad-› azam • 1178.
sevap • 351, 558, 559, 560, 729,

756, 809, 1035, 1036, 1050,
1181, 1228.
~ nur âlemindendir • 560.
meflakkatin ~a ink›lâb› • 427.

sevinç
kedersiz ~ • 244.

sevk-i ‹lâhî • 1234.
sevk-i kelâm • 602.
sevmek

eflyay› ›zt›raps›z ~ • 576.
sevr • 548.

~e ibadet eden millet • 389.
~i kutsayan sekene • 389.

seyahat • 32, 40.
seyahat-i cüz’î • 693.
seyahat-i hayaliye • 887, 888.
seyahat-i hayaliye-i fikriye • 260.
seyir • 198.

~in merasimi • 199.
seyirci

müfltak ~ • 117.
mütehayyir ~ler • 114.

seyl-i kâinat • 904.
~›n bir havz-› ekberi • 809.
~taki mehasin ve kemalât •
1012.

seyl-i mevcudat • 1011.
seyl-i fluunat • 866.
seyl-i zaman • 953.
seyrangâh • 498.

ak›llar› hayrette b›rakacak ~lar •
89.
dünya muvakkat bir ~t›r • 332.

seyrangâh-› daimî • 87, 118.
seyr-i afakî • 799.
seyr-i enfüsî • 799.
seyr-i umumî • 693, 911.
seyrüsefer • 810.
seyrüseyahat • 694, 925, 1097.
seyrüsülûk • 793, 800, 915, 917,

921, 932, 938, 945.
manevî ~ • 925.

seyrüsülûk-u velâyet • 799.
seyyah • 721.
seyyal

~ âlemler • 266.
seyyalât-› lâtife • 824, 826, 927,

928.
seyyale-i lâtife • 1143.
seyyar • 1138.

~ kâinatlar • 266.
~ makine-i Rabbaniye • 254.

seyyarat • 288, 385, 420, 484,
820, 853, 928, 963, 972, 980,
985, 1097.
~ meleklere tayyare yap›lm›fl •
139.
~›n fennen harekât› • 930.
~›n harekât› • 928.
~›n hareketleri • 124.

seyyare • 188, 469, 539, 562, 634,
635, 636, 820, 928, 972, 1096,
1097.
bidayette günefl ve ~ler • 634.
on iki ~ • 1095, 1096.
zerre ile ~ • 271.

seyyiat • 37, 752, 753, 761, 946,
1151, 1152.
~a merciiyeti kabul etmek • 755.
~›n mes’uliyeti • 752.

seyyid • 105, 518, 520, 1077.
evliyan›n ~i • 370.

Seyyid fierif-i Cürcanî • 1008.
Seyyid-i Kerîm • 34.
Seyyidimiz Muhammedü’l-Emin •

489.
Seyyidü’l-Mürselîn • 1008.
seyyie • 511, 512, 752, 754.
seyyit • 200, 203, 564.

~in kudreti
~ne istinat • 218.

~in methi • 564.
~in nam›, hesab› • 564.
kasr›n meliki olan ~ • 199.

Shakespeare • 1241.

s›bga • 118.
s›bga-i Rahmanî • 1199, 1200.
S›dd›k-› Ekber • 1230.
s›dd›k›yet • 1244.
s›dd›kîn • 134, 166, 305, 308, 382,

489, 492, 590, 630, 869, 878,
960.
~ tabakas› • 668.

s›dk • 92, 135, 308, 489, 610, 726,
785, 786, 795, 796, 1156, 1220,
1231.
~ ve kizb

~in ortas›ndaki mesafe • 786.
~ ve kizb mabeynindeki mesafe
• 794.
~ ve kizb ortas›ndaki mesafe •
796.
~›n dellâl› • 795.

s›dk-› cenanî • 1141.
s›fat • 1010, 1083, 1088, 1100,

1117.
~›n kemali • 487.
~lar›n mükemmeliyeti • 488.
~lar›n tecelliyat› • 918.
çok ~tan yap›lm›fl hakikat •
1100.
faydal› ~lar • 1118.
Hâl›k’›n muhit ~lar› • 148.

s›fât • 118, 230, 317, 937, 1117,
1118.
~›n mebdeleri • 1010.
~›n vücudu • 1105.
hakikî ~ • 1008.
Rahman-› Rahîm ~› • 167.

s›fât-› ‹lâhiye • 211, 230, 384, 706,
875.
~nin tercüman-› sat›› • 589.

s›fat-› ‹lâhiye
yedi ~ • 180.

s›fat-› irade • 843, 1186.
s›fat-› kelâm • 1186.
s›fât-› kudsiye • 77, 1005, 1102.
S›fât-› Mukaddese • 579.
s›fat-› mutlaka • 211.
s›fât-› seb’a • 316.
s›gar-› nefis • 1183.
s›gar-› sahife • 1186.
s›¤›rc›k

~ kufllar› • 411.
s›hhat • 1182.

~ ve maraz • 1172.
~in bozulmas› • 1118.

s›k›nt› • 1183.
manevî ~ • 766.

s›klet • 611.
s›klet-i maneviye • 277.
s›la-i rahim • 615, 1153.
s›n›fî

rab›ta-i dinî ve ~ ve vatanî • 219.
s›r • 514, 516, 804, 1240.

~r›n derece-i hayat› • 770.
S›rat • 55, 329.
S›rat Köprüsü • 1032.

~nde nur ve burak • 428.
s›rat-› müstakim • 80, 1205, 1208,

1212, 1222, 1244.
~ ehli • 890.

s›rr-› ahsen-i takvim • 520.
s›rr-› azîm-i i’caz • 672.
s›rr-› belâgat • 684.
s›rr-› camiiyet • 808.

serçe s›rr-› camiiyetss
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s›rr-› ehadiyet • 1002, 1121, 1278,
1279.
~ ve samediyet • 991.

s›rr-› hayat • 181, 183, 184.
s›rr-› hikmet-i hilkat • 68.
s›rr-› hilkat • 1164.
s›rr-› hilkat-i âlem • 372.
s›rr-› i’caz-› Kur’ân

~ hakk›nda temsil • 913.
s›rr-› iman • 68.
s›rr-› imtihan • 867.
s›rr-› inayet • 266.
s›rr-› insanî

zîfluur bir ~ • 426.
s›rr-› irflat • 959.
s›rr-› istihdam • 1271.
s›rr-› kader • 280, 752, 756, 1272.
s›rr-› kâinat • 372.
s›rr-› miraç

~ hakk›nda temsil • 913.
s›rr-› nizam-› âlem • 1142.
s›rr-› rahmet • 179.
s›rr-› teavün • 1210.
s›rr-› teklif • 280, 422, 546, 867,

957, 958, 959.
s›rr-› tenasülât • 1146.
s›rr-› tesanüt • 1137.
s›rr-› teflriî • 1194.
s›rr-› tevfik • 128.
s›rr-› tevhit • 358, 1138.
s›rr-› ubudiyet • 507.

enbiyan›n ~i • 120.
s›rr-› Vahdet • 998.
sibak-› kelâm • 639.
Sidre • 1147.
Sidretü’l-Münteha • 223, 693, 911,

912, 930, 943.
~daki Cennetü’l-Me’vâ • 946.

sîga • 596.
sigara • 375.
sihir • 593, 649, 659, 878, 956.
sihirbaz

~lar›n yapamayaca¤› sanatlar •
94.

sikke • 362, 445, 454, 466, 467,
475, 477, 484, 485, 487, 528,
568, 886, 983, 1068, 1112,
1116.
~ler maliksiz olamaz • 84.
hayat üstündeki ~ • 468.
hayat üzerindeki ~ • 467.
hayattaki ~ler • 469.
masnuat üstündeki ~ler • 199.
mu’ciznüma zat›n ~si • 453.
vahdet ~si • 454.

sikke-i ehadiyet • 20, 21, 24, 25,
26, 474, 475, 477, 1067.

sikke-i hassa • 68.
sikke-i i’caz • 492, 617, 1134.

~ lem’alar› • 726.
sikke-i kudret • 464, 968, 969.
sikke-i kübra-i rahmaniyet • 20.
sikke-i kübra-i ulûhiyet • 20.
sikke-i mahsusa • 478.
sikke-i merhamet • 24.
sikke-i rahmet • 23, 24.
sikke-i rububiyet • 19.
sikke-i samediyet • 963, 1068.
sikke-i fler’i • 1147.
sikke-i tevhit • 478, 479, 985, 989,

1113.
sikke-i ulya-i rahîmiyet • 20.
sikke-i uzma-i rahmet • 24.

sikke-i Vahdet • 486, 963, 968,
971, 974.

sikke-i Vahid-i Ehad • 1068.
silâh • 36, 255.

mirî ~ • 35.
silâh-› insanî • 339.
sille

semavî bir ~ • 1164.
sille-i azap • 524.
sille-i tahkir

~ ve tekfir • 885.
sille-i te’dip • 584.
sille-i tedip • 144, 651.
silsile

~lerin serdar› • 677.
silsile-i berahin • 645.
silsile-i cevahir • 645.
silsile-i diyanet • 878, 1275.
silsile-i enbiya • 677.
silsile-i esbap • 716, 1116.
silsile-i eflya

~ emirleri • 1278.
silsile-i felsefe • 878, 880, 1275.

~ ve hikmet • 878.
silsile-i hakaik • 628.
silsile-i hasenat • 761.
silsile-i hilkat-i kâinat • 644.
silsile-i i’caz • 645.
silsile-i icaz-› i’cazî • 645.
silsile-i ihsanat • 646.
silsile-i kâinat • 863.

~›n neticesi • 866.
silsile-i nur • 645.
silsile-i nübüvvet • 878, 886.

~ ve diyanet • 877, 878.
~in esasat-› sad›kas› • 882.

silsile-i fluunat • 641, 645.
silsile-i vücud-u ilmî • 183.
sima • 24, 645, 1025, 1112.

~daki teflahhus • 1112.
~lardaki farklar • 987.
~lardaki teflahhusat • 989.
Allah’›n muayyen bir ~ vermesi •
327.

sinek • 288, 376, 430, 470, 624,
694, 820, 1109.
~ icad› • 688.
~ kanad› • 282, 628, 976, 1115.
~ kanad› ve dünya • 554.
~ ve fil • 1186.
~ ve karaa¤aç • 447.
~ ve Nemrut • 473.
~in küçücük kulakç›¤› • 630.
~in vücudu • 973.
~ler abdesti ihtar eder • 187.
~lerin bir senede neflrolan efra-
d› • 187.
~lerin bülbülleri • 570.
~lerin tohumcuklar› • 447.
~teki sanat ve beflerin sanatlar›
• 420.
baharda ~lerin haflirleri • 187.

sinema • 1199.
~ perdeleri • 94, 101, 734.

sinemac› • 665.
sinema-i uhreviye • 264.
sinir • Bak›n›z: asap.
sinn-i kemal • 809.
sinn-i teklif • 456, 1057.
sinn-i temyiz • 781.

sirac-› hakikat • 374, 493, 801,
1250.

sirac-› musahhar • 608.
siraç • 385, 1173.
sîret • 1158.

~i de¤ifltiren • 1158.
sirkat • 753, 754, 1163.
sis • 959.
sitayifl • 694.
sivrisinek

~ gözü • 1138.
~in sesi • 178.

Siyah Dutun Meyvesi • 1266.
siyak-› kelâm • 639.
siyaset • 594, 779, 781, 1168,

1224, 1232.
~ lisan› • Bak›n›z: lisan-› siya-
set.
~ propagandas› • 786.
menfaati esas tutan ~ • 1150.

siyaset-i hâz›ra • 783, 1150.
siyaset-i medenî • 1168.
siyaset-i rûy-i zemin • 251.
siyasî

~ bir dessas • 1213.
~ halâskâr • 1231.
~ karfl›lama • Bak›n›z: istikbal-i
siyasî.
~ millet • 594.
en muazzam ~ hâdise • 1228.

siyasiye
hayat-› ~ • 253.

siyasiyyun • 163.
siyer • 458.
Sofestaî • 98, 308, 477.

~ eblehler • 96.
Sofestaîler • 145.
sofra • 457.

Rahmanî ~lar • 457.
sahavetperverâne ~lar • 450.

sofra-i erzak-› umumiye • 482.
sofra-i nimet • 57, 526, 578, 579,

1014.
sofra-i Rahman • 410, 449.
sofra-i Rahmanirrahîm • 812.
sofra-i r›zk-› umumî • 482.
so¤ukluk • Bak›n›z: bürudet.
sohbet • 1050.

firaks›z ~ • 1058.
sohbet-i bâkî • 79.
sohbet-i nebeviye • 793, 794, 811.
Sokrat • 1205, 1231.
sonsuz

~ hayat • Bak›n›z: hayat-› bâki-
ye.

sormak • 614.
sosyal

~ hayat • Bak›n›z: hayat-› içti-
maiye.
~ prensipler • Bak›n›z: desatir-i
içtimaiye.
insanl›¤›n ~ hayat› • Bak›n›z:
hayat-› içtimaiye-i befleriye.

sosyolog • 1238.
söylemek • 989, 990.

~ hayat›n vücuduna iflaret eder
• 180.

söyleyen
~ ve dinleyen • 569.

s›rr-› ehadiyet söyleyen ve dinleyenss
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söz
~ün k›ymeti • 1254.
güzel ve çirkin ~ • 947.

Sözler • 418, 1117, 1239.
~deki k›yasat-› temsiliyeler •
1002.
~in hikâyeleri • 1002.

su • 67, 144, 317, 393, 397, 402,
445, 452, 467, 632, 685, 701,
820, 1141, 1146. Bak›n›z: mâ.
~ cetvelleri • 391.
~ ç›karma mu’cizesi • 459.
~ damarlar› • 391, 648.
~ hava ve toprak • 265.
~ semadan gönderiliyor • 686.
~ ve toprak ve hava • 476.
~daki inbisat meyli • 1141.
~lar›n biriktirilmesi • 1099.
~lar›n cevelân› • 391.
~yun demiri parçalamas› • 861.
~yun gönderilmesi • 700.
~yun katreleri • 540.
~yun mahzeni • 633.
küduretli ~ • 288.
tafltan ~ ç›kmas› • 648.
zîhayatlar›n ~dan halk edilmele-
ri • 633.

sual • 517.
her ~a cevap veren zat • 88.
Kur’ân mükerrer ~lere cevap
verir • 383.

sual-i azîm
üç müflkül ~ • 372.

sual-i hacet • 481.
sual-i müflkül

üç ~ • 105, 941.
subh-u haflir • 863.
subh-u k›yamet • 846.
sudûr-u gayr-i ihtiyarî • 667.
sufuf-u ibad • 1100.
suhre • 428.
suhuf

semavî ~lar • 165.
Suhuf-u ‹brahim • 1260.
suhuf-u semaviye • 166, 242.

~nin tefevvuklar› • 222.
suiedep • 433.
suifehim • 560.
suiihtiyar • 529.
suiihtiyar • 783, 1031.
suiistimal • 242.
suimizaç • 513.
suizan • 1156, 1183.
sukut • 378, 497, 509, 514, 515,

516, 521, 583, 1029, 1032,
1036.
insaniyetin ~ etmesi • 163.
küfre ~ • 548.

sukut-u mutlak • 235.
sukut-u ruh • 664.
sulh • 248.

umumî ~ • 1227.
sultan • 22, 88, 89, 90, 128, 197,

257, 274, 292, 376, 502, 531.
~›n ahbar› • 376.
~›n derece-i haflmeti • 980.
~›n emirleri • 601.
~›n hazineleri • 197.
~›n marziyat› • 199.
~›n mükâlemesi • 220.
~›n nam ve vas›flar› • 531.
~›n nezaret-i flahanesi • 273.
~›n taht-› saltanat› • 629.
~›n ünvanlar› • 920.

ciddî ve izzetli ~›n vaatleri • 165.
ezel ebed ~› • 202.
ezel ve ebed ~› • 80, 272.
Bak›n›z: Sultan-› Ezel ve Ebed.
zîhayatlara bir nevi ~ • 242.

Sultan Mahmut • 357.
sultan-› azîm

~in bir adî neferi • 473.
Sultan-› Cihan • 56.
sultan-› ervah • 374.
Sultan-› Ezel ve Ebed • 22, 29,

206, 322, 948.
~in marziyat› • 949.
~in sikke-i hassas› • 68.

sultan-› ezel
~ ve ebed • 1006, 1037.
~in hayvan tuyuru • 1185.
~in rahmet ve inayeti • 1208.

Sultan-› Ezelî • 89, 1037.
~nin bir ordusu • 1276.
~nin memurlar› • 465.

Sultan-› Ezelî ve Ebedî • 921.
Sultan-› Kâinat • 743.
sultan-› mu’cizekâr

~›n iktidar› • 137.
sultan-› mutlak • 22.
Sultan-› Sermedî • 29, 143, 359.

~nin kemalât›, kudreti, hikmeti,
adaleti • 173.

sultan-› zîfünun • 934.
~ ve zîfluun • 936.

Sultan-› Zîflan • 197, 295, 459,
934.
~›n haflre iflareti • 165.

Sultan-› Zülcelâl • 29, 127, 923,
978, 1097.

Sultanü’l-Evliya • 1008.
sun • 1065.
sun’ • 1021, 1023, 1025.
sun’î

~ bir hürmet • 163.
Sur • 854.

‹srafil’in borusu olan ~ • 185.
sure • 25, 383, 603, 619, 620, 643,

723.
~lerde hakikat-i haflriye • 164.
~lerin bafllar›ndaki huruf • 602.
~lerin faziletleri • 555.

~ni muhal görenler • 555.
~nin hazinesi • 643.

Sure-i Amme • 603, 981.
sure-i Bakara • 1268.
Sure-i Feth • 793.
Sure-i Fetih • 729.

~in ahirindeki ayet • 1273.
Sure-i ‹hlâs • 227, 555, 556, 598,

667, 1134, 1136.
~’›n harfinin haseneleri • 556.
~’›n harflerinin sevab› • 555.

Sure-i ‹zâ Zültiletil Ardu • 555.
Sure-i Kaf

~daki icaz • 313.
sure-i Kul Yâ Eyyühe’l-Kâfirûn •

555.
sure-i Kur’âniye • 257.
Sure-i Mürselât • 737.
Sure-i Nur • 733.
Sure-i Rahman

~’da tekrar edilen ayet • 737.
Sure-i fiems • 1262.
Sure-i Veflflems • 1262.
Sure-i Yâsin • 475, 555, 556.

~ ve Kur’ân-› Hakîm’in hurufat› •
556.

~’in hurufat› • 556.
Sure-i Yusuf • 313.
suret • 90, 127, 434, 762, 864,

1079, 1158.
~ ve hakikat • 864.
~lerin terkip edilmesi • 146.
dünyadaki ~ler • 125.
hikmetli ~ler • 1118.
mahsus ölçülerle ~ giydirmek •
113.
masnuat›n ~leri • 128.
mülevves ~ler • 434.
nimetlerin ~leri • 127.

suretçe
~ birbirinden ayr› meydanlar •
95.

suret-i Basîrâne • 121, 379.
suret-i basitâne-i zahirâne • 384.
suret-i D›hye • 1147.
suret-i fâniye • 347.
suret-i Hakîmâne • 121, 379.
suret-i hizmet • 1159.
suret-i icmalî • 417.
suret-i istimal • 97.
suret-i libas • 1079.
suret-i mülevvese • 435.
suret-i Rahîmâne • 121, 379.
suret-i Rahman • 27, 28.
suret-i zaife-i vâhiye • 844.
suretperestlik • 663, 664.
sûrî • 437.

~ bir refakat • 162.
~ güzellik • 215.
~ saadet • 659.
~ vücut • 749.
~ ziynet • 583.

Sur-u ‹srafil • 189, 618.
sutur-u hâdisat • 589.
sutur-u hikmet • 735.
suubet • 111, 455, 456.

imtina derecesinde ~ • 134,
485.

suud • 509.
suver-i Kur’âniye

~nin nasihatleri • 784.
~nin tercümesi • 784.

Sübhan
ikazat-› ~iye • 130.

Sübhanallah • 528, 1090.
Sübhanî

ordu-yu ~ • 186.
sübut-u ilmî • 184.
sücud

~a gitmek • 81.
süeda • 203.
süflî • 514.

~ esbap • 497.
süfliyet • 925.
Süfyan • 546, 550, 780.

~’›n iptida-i tahsil-i f›trîsi • 781.
vukuat-› ~iye • 551.

Süfyan ibni Uyeyne • 780, 799.
sühulet • 136.
sühulet-i fevkalâde • 485.
sühulet-i mutlaka • 479, 485.
sükûnet • 161, 636, 768.
sükût • 636, 637, 768.
sükût-u ecram • 980.
süleha

~ ve Sahabe • 792.
daire-i velâyetteki ~ • 797.

süleha-i ümmet • 745.
Süleyman (a.s.) • 406.
Süleyman’›n bahçesi • 815.

sözün k›ymeti Süleyman’›n bahçesiss
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süllemî • 1116.
sülûk • 637.

muhabbet cazibesiyle ~ • 542.
nefis ve ak›l ve kalbin ~lar› •
538.

sülüs-ü Kur’ân • 555.
sümbül • 1090.
sündüsmisal

~ çarflaf • 320.
~ libaslar • 109.

sünger • 634.
süngü

~lerini takm›fl ordugâh • 89.
sünnet • 30, 437, 714.

~in ehemmiyeti • 325.
sünnet-i daimî • 1168.
sünnet-i Peygamberî • 1244.
sünnet-i seniye • 582, 717, 746,

1244.
sünuhat-› kalbiye • 1225.
Süphan Da¤› • 478.
sür’at • 136.
sür’at-i harekât • 930.
sür’at-i mutlaka • 479, 1086.
Süreyya • 121, 607.

~ ve serâ • 301.
~ y›ld›zlar›n›n dairesi • 606.

sürme
~li formalar • 90.

sürur • 33.
sürur-u mes’udiyetkârâne • 951.
süslendirmek

küre-i arz› ~ • 124.
süt • 681.

~ kutusu • 455.
sütun-u iman • 1190.
süveyda-i kalp • 1148.

fi
fiâfi • 415, 1020, 1190.
fiafiî • 380, 789.

~lerin kametten sonra Resul-i
Ekrem’e dua etmesi • 120.

fiah
büyük ve küçük ~ • 888.

flahadet • 206, 210, 280, 294, 528,
1167.
~ âlemi • 1137, 1142, 1194,
1195, 1209. Bak›n›z: âlem-i fla-
hadet.
~ perdesi • 1195.
~ rütbesi • 329.
f›trî ~ • 1080.

flahadetmeap • 1140.
flahap • 298, 420.

at›lan ~lar›n manalar› • 297.
fiah-› Geylânî • 380.
fiah-› Nakflibend • 380.
flahid-i âdil • 231.
fiahid-i Ezelî • 127, 210.
flâhik • 1134.
flahika • 498.
flahmpare • 1148.
flahs-› Âdem

~’e melâikelerin itaati • 388.
~’e talim-i esma • 648.

flahs-› insanî • 842.
~nin haflredilmesi • 847.
~nin fluuru ve tasavvurat› • 842.
~nin unsur-u zîhayat› • 842.

flahs-› maddî • 1003.
flahs-› manevî • 269, 370, 551,

557, 832, 926, 1003, 1249.

Risale-i Nur’un ~si • 232.
flahsî

~ hayat • Bak›n›z: hayat-› flahsi-
ye.

flahsiye-i insaniye
ahiret ~nin üssülesas›d›r • 160.

flahsiyet-i âdemiyet • 875.
flahsiyet-i maneviye • 531, 918.
flaibe-i taklit • 642.
flair • 610, 622, 632, 1241.

büyük ~ • 1241.
flairâne

~ bir fikir • 636.
bülbülün ~ konuflmas› • 568.

flak • 459.
flakir • 114, 373, 1076.
flakirt

~lerin ikazat› • 201.
dinsiz ~ • 217.
Kur’ân ve ~leri • 216.

flakk-› kamer • 106, 224, 371, 416,
939, 955, 956, 957, 958, 960,
1142, 1277.
~in vukuuna delâlet • 960.

fiam • 406, 551.
flamme • 1176.
flarab-› muhabbet • 1016.
flarap • 784, 1031.
flâr›k • 1134.
flari • 582.
flark› • 665.

heveskârâne ~lar • 278.
flarlatan

~ münaf›klar • 627.
~lar›n fenal›kta muvaffak›yetleri
• 628.
~lar›n inkârlar› • 625.
hilebaz ~ • 627.

flart-› adî • 760.
flart-› vücud-u küll • 1149.
flaflaa-i cemal • 786.
flaflaa-i medenî • 1212.
flayan-› temafla • 523.
fle’n • 533.
fle’n-i merhamet • 91.
fle’n-i Rububiyet • 108.

~’in haflre delâleti • 85.
fle’n-i zatî

~nin kemali • 487.
fleair • 1189, 1190.

‹slâmî ~ • 1189.
fleair-i ‹slâmiye • 783, 1225, 1257.

~nin ehemmiyeti • 325.
flebabet • 658.

daimî bir ~ • 658.
flebnem • 1173.

~in gözü • 1172.
~lerin gözleri • 1172.

flebnemmisal
~ y›ld›z • 1173.

flecaat
‹slâmî ~ • 1220.

flecer
~in hikmet-i hilkati • 978.

flecere • 130, 944, 992.
flecere-i azam • 944.
flecere-i azîme • 707, 877.
flecere-i bâkiye • 511, 514.
flecere-i hayat

~›n gayesi • 177.
flecere-i hayretnüma

dünya ~d›r • 130.
flecere-i hilkat • 229, 706, 863,

866, 934, 944, 994.

~in bir meyvesi • 474.
~in bir program› • 892.
~in bir semeresi • 468.
~in dallar› • 1202.
~in meyvesi • 290, 448, 584,
974.
~in zîfluur meyvesi • 367.

flecere-i kâinat • 944, 945, 998.
~›n bir meyvesi • 514.
~›n çekirde¤i • 489.
~›n en cami meyvesi • 136.
~›n meyvesi • 915, 1106.
~›n semeresi • 999.
~›n silsilesi • 183.

flecere-i kudret
arz ~tir • 130.

flecere-i mel’une • 761.
flecere-i mübareke • 725.
flecere-i nuraniye • 230, 371, 531,

706.
flecere-i nuraniye-i Miraç • 1277.
flecere-i ömür

~ün bafl› • 337.
flecere-i semavî • 1204.
flecere-i Tuba • 702, 746, 872,

945, 1204.
flecere-i Tuba-i Cennet • 746.
flecere-i Tuba-i maneviye • 947.
flecere-i Tuba-i nur • 230, 706.
flecere-i Tuba-i nübüvvet • 802.
flecere-i tuba-i ubudiyet • 878,

880.
flecere-i Zakkum • 872, 878, 881.
flecere-i zîhayat • 863.
fieddat • 878, 882.
fledide • 602.
flefaat • 168, 1147.

enbiya ve evliyan›n ~leri • 1058.
flefaatçi • 16, 23, 24, 29, 57, 626.
fleffaf • 270, 315.
fleffafat • 152, 486.
fleffafiyet • 152, 153, 679, 859,

885.
~ peyda eden zikir • 560.
melekûtiyet-i eflyan›n ~i • 153.

fiefîk • 109.
flefik • 618.
flefkat • 24, 27, 118, 119, 205, 247,

341, 524, 597, 614, 661, 685,
773, 848, 1013, 1022, 1027,
1035, 1041, 1045, 1055, 1056,
1083, 1153, 1157, 1161, 1175,
1184, 1208, 1211, 1236.
~ lezzeti • Bak›n›z: lezzet-i flef-
kat.
~ madenleri • 663.
~ sinesi • 575.
~e lây›k muhteremler • 161.
~in kemali • Bak›n›z: kemal-i
flefkat.
~in lezzeti • 1013.
~in musibet olmas› • 1048.
~in musibete kalbetmesi • 110.
~in Rahîm ismine isali • 773.
~li bir Mutasarr›f • 171.
aile hayat›nda ~ • 162.
Allah için ~ • 1041.
Cenab-› Hakk›n ~i • 88.
melikin ~i • 199.
nihayet derecede ~ • 178.
validelerin rahîm ~leri • 109.

flefkat-i cinsiye • 748.
flefkat-i rahîmâne • 794.
flefkat-i rububiyet • 167.

süllemî flefkat-i rububiyetsflsfl



SÖZLER | 1451 GENEL ‹NDEKS

flefkatli
~ bir rububiyet-i mutlaka • 169.
~ merhamet • 162.

flehamet • 1199.
flehamet-i imaniye • 1227.
fiehbaz ü fiehnaz • 1213.
flehbaz-› edvarpervaz • 1208.
fiehbaz-› Kalender • 356.
flehbazî • 1204.
flehd-i flahadet • 1210.
flehevanî • 1198.

~ sevmekler • 575.
flehir • 516.

mükemmel ~ • 456.
mükemmel bir ~ • 442.

fiehir Oteli • 748.
flehirlilik • 789.
flehit • 800, 1167, 1205, 1243.

~in hayat› • 1167.
~in meyyitlere nispeti • 1167.

fiehnaz-› Çelkezî • 356.
flehrayin • 33, 328.
flehrayin-i Rahman • 1209.
flehr-i bîlezaiz • 1205.
flehr-i püremvat • 1205.
flehr-i Rahmanî • 734.
flehvet • 50.

hayvanî ~ duygusu • Bak›n›z:
kuvve-i fleheviye-i behimiye.

flehvetengiz
~ bir zevk • 1199.

flek • 440.
~ k›llete bakar • 596.
imana zarar veren bir ~ • 439.

flekavet • 1159, 1160.
flekavet-i ebediye • 38, 737, 795.
flekavet-i uhreviye • 502.
flekerleme • 445.
flekl-i mahsus • 893.
flekl-i umumî • 1023.
flekva • 273, 465.

Allah’tan ~ etmek • 246.
flematet • 1214.
flemm • 1176.
fiemme • 873.
flems • 23, 153, 315, 608, 636,

678, 684, 702, 859, 914, 949,
959, 981, 985, 1096, 1147,
1165, 1171. Bak›n›z: flümus.
~ ve zerre • 858.
~e müekkel melek • 826.
~in aksi • 542.
~in âsâr-› acibesi • 544.
~in cazibesi • 929.
~in cilveleri • 540.
~in mihveri • 1097.
~in timsali ve aksi • 859.

fiems Suresi • Bak›n›z: Sure-i
fiems.

fiems-i Cemal • 351.
flems-i ehadiyet • 1102.
fiems-i Ezel ve Ebed • 29, 926.
fiems-i Ezel ve Ebed Sultan› •

915.
fiems-i Ezelî • 543, 642.

~’nin nur-u vahdaniyeti • 471.
~’nin flualar› • 470.
~’nin turralar› • 469.
~’nin vücub-u vücudu • 471.
~nin envar› • 212.
~nin nuru ve sohbeti ve müna-
cat› • 915.
~nin tecelliyat-› nuraniyesi •
470.

flems-i hidayet • 374, 380.
flems-i kemalât • 304.
flems-i kudret • 1173.
fiems-i Mu’cizbeyan • 1145.
flems-i Nübüvvet • 801.

~in manevî ve maddî nesli •
669.
~in ziya-i sohbeti • 785.

fiems-i Sermed • 322, 353, 377,
771.

fiems-i Sermedî • 396.
~’nin lemaat-› cemal-i esmas› •
1012.
~’nin vücub-u vücudu • 1103.

flemsmisal • 1185.
flemsüflflümus • 832, 1097, 1185.
fler • 281, 294, 364, 510, 511, 753,

794, 795, 796, 875, 876, 878,
1151.
~ ve hay›r • 1151.
~ ve hay›r ortas›ndaki ayr›l›k •
794.
~den nefreti tahrik etmek • 557.
~re merci olmak • 364.
~rin dellâl› • 794.
hâdiselerin ~ olarak hükmedil-
mesi • 366.

fler’ • 1171, 1186, 1187.
~in medeniyeti • 1157.

fler’î
~ esasat • 1221.
~ maâlim • 1189.
~ meseleler

~in beyan› • 1220.
~ tecelli • 1181.

flerait-i hayat • 503, 632, 825.
flerait-i hayat-› dünyeviye

~nin a¤›rlaflmas› • 780.
flerait-i hayat-› flahsiye • 643.
flerait-i hayatiye • 503, 824, 825.
flerarat • 673.
fleraret • 291, 293.
flerayin • 472, 901, 965, 966.
fleref • 620, 1151.

meleklerin kazand›klar› ~ • 566.
fleref-i insaniyet • 374.
fleref-i nev-i insan • 122, 379.
fierhü’l-Makas›d • 1114.
fierhü’l-Mevak›f • 1008, 1114.
fler-i Ahmedî • 1163.
fler-i enverî • 1204.
fler-i ‹slâm • 1183.
fler-i tekvinî • 1181, 1186.
fleriat • 582, 739, 773, 787, 789,

790, 818, 832, 940, 975, 1142,
1145, 1147, 1149, 1154, 1157,
1159, 1161, 1186, 1194, 1204.
~ dersi • 740.
~ evamiri • 1182.
~ hidayeti • 1162.
~ mizanlar› • 790.
~ nam›na içtihat • 782.
~ semaviyedir • 782.
~a uymayan • Bak›n›z: lâmeflru.
~›n çeflitlenmesi • Bak›n›z: te-
nevvü-ü flerayi.
~›n hakikati • 776.
~›n hakkaniyeti • 371.
~›n hükümleri • Bak›n›z: ahkâm-
› fler’iye.
~›n ilimleri • 639.
~›n tesisi • 735.
~›n ve flu zaman›n nazar› • 782.
~lar›n de¤iflmesi • 787.

~taki rahmet • 1159.
enbiya-i salife zaman›ndaki ~lar
• 787.
enbiyan›n ~lar› • 535.
f›trî ~ • 1141.
iradî bir ~ • 1140.

fleriat-› Ahmediye • 1201.
fleriat-› f›triye • 879, 1186.
fleriat-› f›triye-i kübra • 862.
fieriat-› Garra • 1161.
fieriat-› Garra-i Muhammediye •

826.
fleriat-› ‹lâhî • 1186.
fleriat-› ‹lâhiye

~nin hameleleri • 830.
fleriat-› ‹slâmiye • 308.
fleriat-› kübra • 787.

~n›n müçtehitleri • 727.
fieriat-› Kübra-i ‹slâmiye • 231.

~nin hüsnütenasübü ve resane-
ti • 707.

fleriat-› meflhure • 1181.
fleriat-› tekviniye

~nin hamelesi • 830.
flerik • 625, 667, 879, 963, 990,

1032, 1185. Bak›n›z: flürekâ.
~lerden isti¤na-i mutlak • 987.
~lerin vekili • 964, 968.
mahlûkat Allah’› ~ten tenzih
eder • 695.

flerik-i saltanat • 465.
flerik-i saltanat-› Rububiyet • 324.
flerik-i ulûhiyet

~ yoktur • 987.
flerr-i cüz’î • 753.
flerr-i hazin • 1151.
flerr-i kesir • 753.
fletim • 434.

~ hükümdür • 434.
flüphenin ~e dönmesi • 433.

flevahid-i vahdaniyet • 396.
flevk • 569, 618, 861.

hadsiz ~ • 117.
flevket • 559.
flevk-i ebediyet

insandaki ~ • 196.
flevk-i itaat • 1145.
flevk-i maâlî • 1201.
flevk-i nefsanî • 1201.
flevk-i sa’y • 1188.
flevk-i taklit • 594.
flevk-i tenzilî • 1201.
fleyatin • 292.

~in recmi • 297.
fieyh Bahîd • 1224.
fieyh Bahîd Efendi • 1223, 1224.
fieyh Bahîd Hazretleri • 1224.
fieyh Geylânî (k.s.)

~’nin Esma-i Hüsna manzumesi
• 352.

fieyh Geylânî • 356.
fieyh-i Geylânî • 932.
fleyhülislâm • 1233.
fleytan • 43, 54, 58, 263, 291, 298,

300, 301, 302, 303, 304, 305,
307, 308, 309, 311, 313, 374,
407, 408, 424, 433, 434, 435,
436, 437, 438, 526, 601, 625,
648, 744, 747, 876, 887, 968,
984, 1029, 1168, 1169, 1220.
~ gibi flah›slar • 217.
~ insana hizmet edebilir • 407.
~ tafllanmas› • Bak›n›z: recm-i
fleytan.

flefkatli bir rububiyet-i mutlaka fleytan›n tafllanmas›flfl
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~ ve fleytan gibi insanlar • 1268.
~ ve melâikelerin mübarezesi •
293.
~ ve flakirtleri • 309.

~nin yolu • 301.
~a karfl› münazara • 300.
~a tâbi olanlar • 203.
~›n Âdem’e secde etmemesi •
388, 648.
~›n bir vekil-i fuzulîsi • 440.
~›n desiseleri • 1269.
~›n desisesi • 299, 301.
~›n ifhâm› • 299.
~›n simas› • 1162.
~›n flüphesi • 1268.
~›n taraftarlar› • Bak›n›z: hizbüfl-
fleytan.
~›n tekebbür ve imtina› • 388.
~›n vesvesesi • 1269.
~lar insana musahhar olabilir •
407.
~lar›n güllelerle recmedilmeleri •
296.
~lar›n recmedilmeleri • 601.
~lar›n tafllanmas› • Bak›n›z:
recm-i fleyatin.
~lar›n teshiri • 407, 408.
~lar›n vesveselerine maruz ol-
mufl ayetler • 586.
casus ~lar • 297.
cin ve ins ~lar› • 44.
firavunlaflm›fl ~lar • 291.
Hazret-i Âdem ~a aldand› • 414.
insan suretinde ~lar • 283.
melâike ile ~lar›n mübarezeleri •
1265.
semaya tafl atan ~lar • 291.
vesvese ~›n eline verilmifl • 441.

fleytanat • 784.
fleytanî • 622.

~ desiseler • 308.
~ istibdat • Bak›n›z: istibdad-›
fleytanî.
~ pîfle • 1175.
~ vehimler • Bak›n›z: evham-›
fleytaniye.
~ vesveseler • 150. Bak›n›z:
vesvese-i fleyatin.

fleytaniyet • 304.
fleytanlaflm›fl

~ felsefe • 973.
fi›kk • 939.
fl›kk-› muhalif

~i iltizam etmek • 440.
fliar-› râz • 1213.
fliddet-i galeyan

gençlerin ~da olan hissiyatlar› •
161.

fliddet-i flefkat • 767.
fliddet-i tehdit • 695.
flifa • 1212.
flifaresan • 1251.
flifre-i ‹lâhiye • 602.
flifremisal • 602.
fliir • 333, 592, 593, 622.

~in hayalât› ve Kur’ân-› Hakîm •
226.
~in fle’ni • 227.
Kur’ân’›n ~den isti¤nas› • 1263.

flikak • 1242.
flikâyat-› Kur’âniye

~nin hikmetleri • 272.
flikâyet

~e haklar› olan mevcudat • 274.

flikemperver • 42.
~ nefis • 425.

fiimal • 251, 552.
flimendifer • 83, 89, 399, 400, 521,

522, 523, 552, 729.
mazi ve müstakbele giden ~ •
95.

flimflek • 261, 263, 313, 420, 1089,
1094. Bak›n›z: berk.

flirk • 260, 682, 696, 876, 877, 878,
881, 973, 984, 985, 989, 1029,
1079, 1111, 1135, 1136, 1277.
~in alt› enva› • 598.
farazî bir ~ • 876.
ukulün tevellüt ~i • 1136.

flirkâlûd • 277, 884.
flirk-i azîm • 884.
flöhret • 364, 1166, 1174, 1234.

~e müptelâ • 363.
flöhretperest • 649.
flöhretperestlik • 520.
fluaat-› ayniye • 1073.
fiuaat-› Marifetünnebî • 381.
fluaat-› merhamet-i ‹lâhiye • 20.
fluaat-› rahmet • 768.
fiualar • 418.
fluarâ • 1130.
fluhud-u kalbî • 541.
fluhud-u kevniye • 541.
fluhut • 195.

nazar-› ~ • 266, 267.
flule • 512.
flulefeflan

~ gaybî avalim • 1137.
flule-i hikmet • 844.
flule-i mahiyet • 1146.
fluunat • 145, 317, 533.

mukaddes ~ • 1013.
Rahman-› Rahîm’in ~› • 167.

fluunat-› esma-i ‹lâhiye • 899.
fluunat-› hakîmâne • 150.
fluunat-› ‹lâhiye • 72, 73, 78, 327,

604, 875.
fluunat-› kesire • 991.
fluunat-› Rabbaniye • 1064.
fluunat-› seyyale • 1146.
fluunat-› ulûhiyet • 873.
fluunat-› zatiye • 1088, 1122.

~nin kemali • 1010.
fluun-u ‹lâhiye • 211.

~nin kavl-i flarihi • 382, 589.
fluun-u mukaddese • 211.
fluun-u münezzeh • 1015.
fluun-u Rabbaniye • 230, 706.
fluun-u zatiye • 488, 1010, 1088.

~nin kemali • 1010.
fluun-u zatiye-i Rabbaniye • 1101.
fluur • 181, 496, 541, 647, 753,

821, 822, 823, 827, 928, 1143,
1212, 1213.
~ âlemi • 827.
~ ve his ve ak›l • 182.
~ ve his ve hayat • 182.
muhit bir ~ • 1081.

fluurâne
~ tasarrufat • 121.

fluurkârâne • 109.
fluur-u kâinat

~ ve risalet-i Muhammediye •
182.
vahy-i Kur’ân ~›n akl›d›r • 182.

fluur-u küllî • 474.
fluvaz

~l› nühaslar • 296.

flübehat • 622.
flükran • 1163.

~ nuru • 1163.
flükretmek • 520.
flükr-ü küllî • 525, 580.
flükr-ü manevî • 1054, 1055.
flükrü unutturan ~ • 130.
flükür • 18, 23, 34, 57, 69, 70, 71,

72, 75, 76, 111, 115, 127, 204,
205, 208, 245, 258, 333, 364,
523, 527, 571, 631, 675, 755,
769, 775, 800, 815, 881, 906,
953, 1027, 1033, 1040, 1044,
1045, 1076, 1202, 1211.
~ kap›lar› • 327.
~ü unutturan sarhoflluk • 130.
~ün ehemmiyetini anlatan tem-
sil • 53.
~ün ifas› • 205.
gençlik nimetine ~ • 243.
küllî ~ • 210.
nimetlerin ~ü • 580.
nimetlerin ~ünü anlatan temsil •
580.
rahmete mukabil ~ • 111.
raiyetin ~ ile melike hürmetleri •
199.
sab›r içinde ~ • 244, 245.

flükürsüz • 277.
flümul • 733.
flümul-u tasarrufat • 1265.
flümul-ü hikmet • 1072.
flümul-ü kudret • 281.
flümul-ü rahmet • 715.
flümul-ü tasarruf • 715.
flümul-ü tasarrufat

fleriksiz ~ • 314.
flümus • 1139, 1173, 1210.
flüphe • 433, 439, 440.

~nin fletme dönmesi • 433.
akla girmifl bir ~ • 439.
hayale gelen bir ~ • 439.
mesail-i imaniyede ~ • 439.
tasdik-i aklîye girmifl bir ~ • 439.

flüphe-i târ›k • 1134.
flürb • 809, 810, 811, 814.
flürekâ • 987.
flüzuzat-› kanuniye • 326.

T
taaddüd-ü enbiya • 1171.
taaddüd-ü ezvaç • 662.
taaddüd-ü gayat • 128.
taaddüd-ü merkez • 485.
taakkul • 439, 1148.
taallüm • 503.

~le tekemmül • 503.
taam • 17, 68, 85, 178, 198, 202,

451, 467, 519, 819, 1040, 1048,
1176.
~ aç olana verilir • 288.
~›n lezzeti ve derecat› • 211.
~lara muhabbet • 1049.
~lara muhabbet-i meflruan›n
uhrevî neticesi • 1055.
Kadîr ~lar› cisme çevirir • 467.

taammül • 503.
taassub-u mezhebî • 1171.
taassup • 1148.
taat • 236.

~ üstünde sab›r • 427.
taayyün • 183, 1135, 1173, 1174.
taayyünat • 886.

fleytan ve fleytan gibi insanlar taayyünatfltflt
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taayyünat-› itibariye • 898.
tab’ • 1189.
tabaka-i avam • 385, 733, 1153.
tabaka-i azîme • 391.
tabaka-i hâkimiyet • 921.
tabaka-i havas • 1153.
tabaka-i hayat

en yüksek ~ • 129, 814.
tabaka-i hükûmet

~ mertebeleri • 531.
tabaka-i insaniye • 822, 1250.
tabaka-i mesturiyet • 229, 705.
tabaka-i tevhit • 682.
tabaka-i türabiye • 632, 648, 1098.
tabaka-i ulâ • 668.
tabakat-› âliye • 329.
tabakat-› avam • 735.
tabakat-› befleriye • 658, 787.
tabakat-› cemal

~in medar› • 1017.
tabakat-› ehl-i kemal • 308, 644.
tabakat-› evliya • 637.
tabakat-› hitabiye • 613.
tabakat-› hüsün

~ ve cemal ve fazl ve kemal •
1016.

tabakat-› kâinat
~a naz›r • 917.

tabakat-› kelâmiye • 643.
tabakat-› kemal

~ ve muhabbet • 1038.
tabakat-› kesret • 938.
tabakat-› kümmelîn-i insaniye •

1020.
tabakat-› mahlûkat • 921.
tabakat-› mevcudat • 466, 925.

en basit ~ • 839.
tabakat-› ömr-ü insan • 72.
tabakat-› rahmet • 1053.
tabakat-› vücut • 829.

~un perdeleri • 1279.
tabâyi • 1189.
tabâyi-i esasiye • 647.
tabiat • 146, 260, 265, 267, 283,

284, 476, 497, 561, 573, 852,
879, 881, 886, 887, 888, 893,
963, 964, 965, 967, 968, 970,
971, 975, 990, 1030, 1031,
1032, 1067, 1070, 1082, 1084,
1087, 1098, 1100, 1104, 1140,
1162, 1163, 1177, 1186, 1199,
1200, 1201, 1203.
~a saplananlar • 890.
~ batakl›¤› • 634.
~ dalâleti • 414, 533.
~ fikri • 711. Bak›n›z: fikr-i tabiat.
~ gecesi • 543.
~›n perdesi • 878, 1195.
~›n tecavüzat› • 789.
~›n vazifesi • 975.
~›n zulümat› • 888.
~ niçin yarat›lm›flt›r? • 364.
~ perdesi • 228.
~ ta¤utu • 652.
dalâletin kalesi olan ~ • 252.
kâinat ~a isnat edilemez • 476.
nefis âlemdeki ~a benzer • 364.
nefis ve ~›n tesiri • 364.
sa¤›r ~ • 264, 448.
sert ve sa¤›r ~ • 251.

Tabiat Risalesi • 252.
tabiat-› arz • 1203.
tabiat-› insanî • 1155.
tabiat-› müessire • 268.

tabiatperest • 216, 364, 649, 665,
881, 963.

tabiatperestlik • 476, 1136.
Tâbiîn • 550.
tabiiyyun • 17, 261, 828, 878, 882,

884, 890, 891, 967.
~un fikr-i küfrîsi • 552.

tabir • 561.
tabir-i sarfiye • 596.
tablac› • 18, 449, 457.
tablac›l›k • 16.
tabla-i erzak • 451.
tabla-i nimet • 450.
tabur • 137.

~un boru ile toplanmas› • 189.
taburmisal

~ ceset • 617, 618.
tabut • 337.
tadil-i erkân • 774.
tafdil • 1005.
tafsil • 432, 738.
tafsil-i mahiyet

mevcudat›n ~i • 562.
tagayyür • 866, 867, 869, 995,

1135.
~ün esbab› • 868.
arz›n devaml› ~ü • 291.

tagayyürat • 373, 842, 865.
tagayyürat-› âlem • 857.
tagayyürat-› sûriye • 326.
ta¤î

~ dünyaperest • 626.
~ zalimler • 623.

ta¤ut • 887.
tabiat ~u • 652.

tahabbüp • 482, 1153.
tahakkuk • 1171.
tahakküm • 1151, 1153, 1227.
tahakkümî • 988, 989.
tahallül-ü bürudet • 1172.
tahammül • 1230.
tahannün • 482, 1022, 1024, 1025.
taharet

zahirî ~ • 435.
taharri

~den nefl’et eden vesvese •
437.
asl-› vesvese ~ye dâîdir • 441.

taharrük
~ eden âyineler • 487.

tahassungâh • 162.
tahattur-u hükm-ü fler’î • 582.
tahavvül • 867, 868.

~ eden nak›fllar • 487.
arz›n sür’atli ~ü • 291.
her dakika ~ eden meflher • 90.
küllî ~ler • 366.
meflher her dakika ~ ediyor •
125.

tahavvülât • 449, 457, 865, 1071.
kâinat›n ~› • 105.

~ndaki maksat • 941.
tahavvülât-› zerrat • 891, 892, 897,

903, 908, 1275, 1276.
~›n hikmeti • 1276.
~›n hikmetleri ve vazifeleri •
897.

tahayyül • 439, 1148, 1149.
~ hüküm de¤ildir • 434.
~ü hakikat tevehhüm etmek •
434.

tahayyül-ü küfür • 434, 439.
tahayyül-ü fletim • 434.
tahayyüz • 995, 1279.

tahdid-i kay›t • 317.
tahdit • 1021.
tahiyyat • 1080.

a¤açlar›n hayatlar›n›n ~› • 360.
Hâl›k’a ~ • 210.

tahiyyat-› maneviye • 567.
tahiyyat-› muayyene • 1015.
tahiyyat-› mübareke • 77.
tahiyye • 580.
tahkik • 383, 701.
tahkikat • 1075.
tahkikî

~ iman • 157, 1216, 1217, 1243.
~ dersleri • 1254.

tahkir • 65, 1153.
dünyan›n makbul ~i • 1019.
hürmetin ~e meyletmesi • 87.
kâinata ~ • 217.
kâinata karfl› bir ~ • 106, 140.
mevcudat› ~ edenler • 207.

tahlil • 1074.
tahmidat • 269, 946.
tahmidat-› Rabbaniye • 359.

~ kasideleri • 909.
tahmit • 204, 256.
tahribat • 583, 752, 754, 755, 761.

merhametsiz ~ • 250.
tahrib-i medeniyet • 1157.
tahrim • 1201.
tahrip • 510, 511, 512, 754, 841.

~ esheldir • 1149.
~ ve tamir • 273.
~in intiflar› • 510.
memleketin ~ edilmesi • 94.
sür’atli ~ler • 94.

tahsin • 482, 528, 1025.
tahsis-i taabbüt • 527.
tahtelarz • 888.
tahtelbahir • 420.
tahtezzemin • 391, 889.
taht-› Belk›s • 405, 406.
taht-› emir

~ ve idare • 29.
taht-› riyaset • 498.
taht-› tasarruf • 483, 1077.
taht-› tasdik • 492, 493.
taht-› tedbir • 472.
tahvil • 1065.
tahvil-i mekân • 1102, 1167.
taife-i ilmiye • 725.
taife-i mahlûkat • 556.
taife-i nebatat

~›n bayram› • 89.
taife-i nisâ • 1184.

~n›n e¤lencesi • 1184.
~n›n haflmetleri • 1184.
~n›n hüsnükemali • 1184.
~n›n lütuf ve cemali • 1184.
~n›n rahatlar› • 1183.
~n›n yuvalar›ndan uçmalar› •
1183.
~n›n ziynetleri • 1183.

takaddüs • 173.
takat-i befler • 723, 728.
takayyüt • 995.
takdir • 1021.

~ edici • 116.
hakîmâne bir ~ • 175.
melikin sanat›n› ~ • 199.

takdir-i ‹lâhiye • 678.
takdis • 70, 77, 167, 202, 204, 256,

258, 696, 1080, 1202.
takdisat • 257.

taayyünat-› itibariye takdisattt
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taklidî
~ iman • 1216, 1217.

taklil • 596.
taklit

ilimde ~ • 304.
taklitçilik • 653.
taklitgâh • 290, 563.
takrir • 383.
taksimüla’mal • 713.
takva • 36, 40, 308, 437, 1180,

1220, 1229, 1230, 1249, 1258.
takva-i kâmile • 781.
takvim • 877.

kâinat›n bir güzel ~i • 526.
kâinat›n güzel bir ~i • 508.

takvimcilik • 1077.
takyidat • 1238.
talâk • 783.
talebe • 1250.
taleb-i hakikat • 1078.
taleb-i rü’yet • 393, 395.
taleb-i tezyin • 367.
talib-i hakikat • 1154, 1170.
Talikat • 1238.
talim • 43, 255, 628.

~ makam› • 631.
talimgâh

dünya bir ~t›r • 97.
talimgâh-› befler

~ ve hayvan • 34.
talim-i esma • 388, 414, 415, 417.

flahs-› Âdem’e ~ • 648.
talim-i nazariyat • 1192.
taltif • 1083.

eflyada görünen rahmetin ~i •
151.
iman ile itaat edenlerin ~i • 113.
mü’minler ~ edilecektir • 112.

taltifat • 1083.
tamam-› vazife

~ ve terhis • 129.
tamim

~in iltizam› • 1171.
tamir

~ ve tahrip • 273.
tan›mak

~ perdeleri • 462.
tanzim • 170, 457, 635, 1021,

1023, 1111.
tanzimat • 448, 1083, 1111.

~ kanunlar› • 448.
taraf-› ‹lâhî • 72.
taraf-› muhalif • 300.

~i iltizam etmek • 440.
taraftarl›k

zulme ~ • 279.
tarassudat-› semaviye • 955.
tarassut • 1249.
taravet • 602.
tarfetülayn • 224.
tarif

~ edici • 198.
saray›n ahaliye ~i • 198.
sarraf bir ~ edici • 104.

tarih • 458, 958.
tarihçe-i hayat • 131, 267, 763.
tarih-i hayat • 690.
tarik

acz ve fakr ve flefkat ve tefekkür
~› • 773.
acz, fakr, flefkat, tefekkür ~› •
776.
en keskin ~ • 777.
en müstakim bir ~ • 1252.

en müstakim bir ~›n esas› •
1272.
eslem ~ • 777.
gayrimeflru ~ • 1154.
hafî ~ • 773.
hak ~ler • 773.
k›sa ~ • 777.
k›sa ~›n evrad› • 774.
nuranî ~ • 1212.
nübüvvetin ~› • 540.
ubudiyet ~› • 773.
umumî ~ • 777.

tarikat • 725, 773, 800, 803, 1233.
~in ilimleri • 639.
evliyan›n ~leri • 535.

tarik-› berzahiye • 67.
tarik-› cehriye • 773.
tarik-› iman • 66, 1192.
tarik-› isyan • 66.
tarik-› Kur’ân • 66.
tarik-› küfran • 66.
tarik-› Nakflî • 804.
tarik-› Nakflibendî • 803.
tarik-› ubudiyet • 804.
tarik-› zulmanî • 1205.
tarla • 483.

~ hükmünde olan dünya • 97,
107.
~ ve mahsulât • 452.

tart • 293.
tarfetülayn

haflr-i azam ~da vücuda gelebi-
lir • 186.

tarz-› hayat-› içtimaiye • 787, 788.
tarz-› maiflet • 789.
tarz-› medeniyet • 1160.
tarz-› nazar • 1177.
tarz-› naz›m • 1131.
tarz-› tesbihat

mahlûkat›n ~› • 148.
tarz-› teflkilât • 103.

masnular›n ~› • 102.
tarz-› vahdet • 841.
tasannu • 502.

yalanc› ~ • 1174.
tasannuat • 303.
tasannukâr

~ tav›rlar • 1234.
tasarruf • 479, 759, 783, 966, 970,

994, 1006, 1030, 1032, 1111,
1278, 1279.
âlemde ~ eden Zat • 112.
kâinatta ~ eden kudret • 180.
mahlûkat›na ~ eden • 170.

tasarrufat • 121, 533, 675, 678,
919, 989, 1000, 1005, 1006.
celâlli ~ • 73.
Cenab-› Hakk›n kudretinin ~› •
532.
kudretin ~› • 918.

tasarrufat-› acibe • 687.
tasarrufat-› azîme • 271, 676.
tasarrufat-› azîme-i bahariye • 479.
tasarrufat-› azîme-i yevmiye • 74.
tasarrufat-› celâliye • 78.
tasarrufat-› gaybiye • 294.
tasarrufat-› hakîmâne • 393.
tasarrufat-› ‹lâhiye • 391, 392, 919.
tasarrufat-› kudret • 385, 858.
tasarrufat-› kudret-i ‹lâhiye • 607.
tasarrufat-› muntazama-i acibe •

608.
tasarrufat-› Rabbaniye • 78, 604.
tasarrufat-› Rububiyet • 689.

k›yamet ve haflirdeki ~ • 192.
tasarruf-u azîm • 1184.
tasarruf-u hakikî • 568.
tasarruf-u hikmet • 1185.
tasarruf-u ‹lâhî

~nin âyinesi • 70.
tasarruf-u kudret • 1184.
tasarruf-u rububiyet • 682.
tasavvur • 439, 1148.
tasavvurat-› insaniye • 848.
tasavvur-u dalâlet • 439.
tasavvur-u vahiy • 582.
tasavvur-u zeval • 346, 523.
tasdik • 439, 1148.
tasdik-i aklî • 439.
tasdik-i haflir • 1209.
tasia • 931.
tasrif-i hava • 327.
tasvir • 1094.
tasvirci • 215.
tasvir-i hakikat • 1199.
tafl • 391, 392, 393, 394, 395, 396,

397, 467, 1094, 1098, 1211.
~ tabakas› • 391, 648.

~n›n vazifeleri • 391.
~ topra¤a dâyelik eder • 391.
~lar zevilhayata hazinedarl›k
ediyor • 392.
~lardaki nak›fl • 448.
~lardan su ç›kmas› • 1268.
~lar›n evamir-i tekviniyeye karfl›
yumuflakl›klar› • 393.
~lar›n hikmetleri • 393.
~lar›n kemal-i ink›yad› • 392.
~lar›n musahhariyeti • 395.
~lar›n parçalanmas› • 393, 394.
~lar›n tabaka-i muazzamas› •
392.
~lar›n yuvarlanmas› • 395.
~tan su ç›kmas› • 648.
madde-i mayiadan incimat et-
mifl ~lar • 396.

tat • 1094.
~ alma • Bak›n›z: zaika.

ta’tîl • 714, 877, 1200.
tatlik • 668, 783.
taun • 500, 1031, 1036. Bak›n›z:

veba.
taun-u manevî • 1188.
tavaif-i mevcudat • 921.
tavattun

nebatat ve hayvanat›n ~lar› •
483.

tavren
~ dua • 523.

tavr-› bat›l • 1182.
tavsifat-› Rabbaniye • 793.
tavuk

~un aslana sald›rmas› • 523.
~un civcivlerini himaye etmesi •
1013.
~un yavrusu

~nun zaaf› • 523.
~un yavrusunu himayesi • 109.

tayeran • 401, 694.
tayr-› müsebbih

~ ve hamit • 268.
tayyare • 89, 399, 403, 552, 729.

seyyarat meleklere ~ yap›lm›fl •
139.

tayyare-i befler • 419.
tayy-› meratip • 915.
tazarru • 438.
tazim • 70, 71, 528.

taklidî iman tazimtt
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tazip • 34, 144.
~e müstahak olmak • 428.
lâhiyâne ~ • 173.
fliddetli ~ • 209.
tâziyâne-i ~ • 144.
zeval ve teb’id ile ~ • 88.
zulmanî bir alet-i ~ • 148.

tâziyâne-i tazip • 144.
tazyik • 75.
tazyikat

hâdisat›n ~› • 500.
tazyikat-› dünyeviye

~ hapsi • 502.
te’kit • 383.
te’nis-i ezhan • 1195.
teanuk • 20, 481.
tearrüf • 1022, 1024, 1025, 1091.
tearuz • 1158.
tearüf-u umumîye • 548.
teavün • 20, 481, 660, 670, 1077,

1137, 1158, 1242.
~ kanunu • Bak›n›z: kanun-u te-
avün.
düstur-u ~ün fle’ni • 219.

teb’id • 88.
teb’iz • 596, 597.
tebaiyet • 60, 61, 62, 537, 793,

1058.
Resul-i Ekreme ~ • 120.

tebaud-u acip • 1171.
tebdil • 94, 1065.

memleketlerin ~ edilmesi • 137.
tebdil-i beden • 1102.
tebdil-i câme • 1167.
tebdil-i diyar • 94.
tebdil-i hayat-› içtimaiye • 722.
tebdil-i memleket • 99.

~ delilleri • 98.
tebeddül • 125, 867, 995.
tebeddülât • 93, 373, 431, 865,

866.
tebeddülât-› ahval • 710.
tebeî • 879.

~ nazar • 1145.
~ nazarla bak›fl • 307.

teberri • 173.
tebligat • 98.

muarrif üstad›n ~› • 199.
yaver-i ekremin ~› • 98.

tebli¤ • 372, 460, 622, 786, 924.
~ makam› • 784.
cin ve inse ~ • 203.
vazife-i ~ • 105.

tebzir • 1175.
tecahül • 61.
tecavüp • 20, 481, 670, 1077,

1137.
ulvî bir ~ • 670.

tecavüz • 219, 659, 789, 1158,
1159, 1169.
kâfirâne ~ün dehfleti • 743.

tecavüzat • 161, 761.
~a set çekmek • 789.
nameflru ~a set • 660.

tecazüp • 1159.
tecdid-i biat • 118.
tecdit • 971, 999.
teceddüt • 1025, 1074, 1242.
tecelli • 226.

cüz’î bir ~ • 539.
Esma-i Hüsna’n›n ~ etmesi •
532.
güneflin ~si • 539.
has bir ~ • 532, 539.

küllî ve umumî bir ~ • 539.
tecelligâh • 866.
tecelli-i akis

güneflin ~i • 469.
tecelli-i azam • 915.
tecelli-i azamet-i kudret • 676.
tecelli-i celâl • 486.
tecelli-i cemal • 347.
tecelli-i cemaliye • 486.
tecelli-i ehadiyet • 212, 933.
tecelli-i icat • 946.
tecelli-i iktidar • 1171.
tecelli-i ‹sm-i Azam • 474.
tecelli-i kudret • 1185.

hayattaki ~ ve hikmet • 468.
tecelli-i kübra-i adl • 1016.
tecelli-i merhamet • 822.
tecelli-i muhabbet • 578, 934.
tecelli-i rahmet • 676.

~ ve hikmet • 676.
~ ve kudret • 676.

tecelli-i rububiyet • 676, 677, 852.
tecelli-i saltanat-› ulûhiyet • 676.
tecelli-i s›fât • 317, 925, 994.
tecelli-i s›rr-› ehadiyet • 470.
tecelli-i vahdet • 486, 821, 1143.
tecelli-i vâsi • 1185.
tecelli-i zat • 915.
tecelliyat • 899, 1005.

azamî ~ • 682.
Hâl›k’›n nihayetsiz ~› • 148.

tecelliyat-› Celâliye • 73, 293, 393,
566, 899.

tecelliyat-› Celâliye-i Sübhaniye •
365.

tecelliyat-› Cemaliye • 78, 566.
~ ve celâliye ve kemaliye • 899.

tecelliyat-› esma • 809.
~n›n mazhar› • 290, 563.
~y› tezyif • 754.

tecelliyat-› esma-i ‹lâhiye • 898.
tecelliyat-› esmaiye • 946.
tecelliyat-› icadiye • 897.
tecelliyat-› ‹lâhiye • 604.

bütün ~ • 917.
tecelliyat-› kemal • 1012.
tecelliyat-› nuraniye • 470.
tecelliyat-› rahmet • 56, 73.
tecelliyat-› Samedâniye • 1100.
tecelliye-i Celâliye • 394.
tecerrüt • 859, 860.
tecezzi • 995, 1135.
tecrid-i mutlak • 1229, 1249.
tecrübe • 867.

~nin neticeleri • 868.
tecrübe-i hizmet • 125.
tecrübe-i küfran

~ ve yalan • 1191.
tecziye • 144, 854.
teçhizat • 90, 97.
tedafü • 1158, 1159.
tedai

~de mücaveret • 436.
tedai-yi efkâr • 436.
tedbir • 379, 507, 1068, 1094,

1111, 1278.
Semîin ~i • 122.

tedbir-i hükûmet • 292.
tedbir-i ulûhiyet • 682.
tedenni • 548.

ins ve cin ~ye mazhard›r • 291.
milletin ~si • 1167.

tedenniyat • 290, 573, 574.
tedenniyat-› insaniye • 1270.

tedip • 112, 518.
~e müstahak olmak • 428.
hiddetli ~ • 209.
namus edepsizlerin ~ini ister •
85.
sille-i ~ • 144.

tedip
edepsizlerin ~i • 110.

tedrisat
din ~› • 252.

tedvin-i fleriat • 735.
tedvir • 986, 1048, 1111.
tefekkür • 204, 210, 439, 448, 520,

526, 527, 673, 677, 680, 682,
773, 819, 943, 1051, 1177,
1237.
~ün dereceleri • Bak›n›z: merte-
be-i tefekkür.
~ün Hakîm ismine isali • 773.

tefekkürat • 528.
tefekkür-ü dalâlet • 439.
tefer’un • 752.
teferruat • 739, 1093.
teferruat-› fler’iye • 740.
tefessüh • 513, 514.
tefevvuk • 612.
tefrigat • 130.
tefrih • 34.
tefrik • 136, 1074, 1086.
tefrika • 1242, 1251.
tefrifl

zeminin ~ edilmesi • 700.
tefrit • 713.
tefsir • 561, 639, 655, 728, 960,

1222, 1248, 1257.
güzel ve nafi ~ • 216.
üç yüz elli bin ~in tasdiki • 663.

tefsir-i Arabî • 381.
tefsir-i Kur’ân • 1221, 1244.
tefsir-i flerif • 215.
tegaddi • 1175, 1178.
tegaddi-i hüceyrat • 989.
tegafül • 1212.
teganni

tesbihat›n na¤amat›yla ~ • 570.
tehacüm • 1030.
tehasum • 1158.
tehavün

asl-› vesvese ~ü defeder • 441.
tehdidat • 755.

fliddetli ~ • 274.
tehdidat-› Kur’âniye • 744.
tehdit • 613.

~ ayetlerinin tekrar› • 743.
ciddî ve izzetli Sultan›n ~leri •
165.
Kur’ân’›n dehfletli ~i • 295.
Rabb-i Rahîm’in ~leri • 166.
fliddetli ~ • 93.

teheccüt • 73.
tehlil • 33.
tek • 200.
tek fley

~den her fleyi yapmak • 67, 68.
tekâlif-i fler’iye • 805.
tekâmül • 867, 1159.
tekatu • 1165.
tekbir • 33, 71, 204, 368.
tekebbür • 502, 510, 859, 1151,

1153, 1179, 1183, 1227.
tekeddür • 885.
tekelcilik

~ anlay›fl› • Bak›n›z: a¤diye.
tekellüfat • 303, 714.

tazip tekellüfattt
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tekemmül • 503, 504.
taallümle ~ • 503.

tekemmülât-› insaniye • 1033.
tekemmülât-› ruhiye • 1036.
tekemmül-ü ruh • 1272.
tekemmül-ü zatî • 880.
tekessür • 626.
teklif • 751, 752.

~ s›rr› • Bak›n›z: s›rr-› teklif.
~in iktizas› • 280.

teklifat-› ‹lâhiye
~ bir iptilâd›r • 422.

teklif-i dinî • 439.
teklif-i ‹lâhî

~ bir tecrübedir • 422.
teklif-i ‹lâhiye • 755.
tekmil • 198.
tekrar • 738.

~ edilen ayet • 736.
tekrarat-› Kur’âniye • 732, 738.
tekrar-› ayet • 383.
tekrir • 383.
teksir-i efrat • 479.
tekvinî

~ emir • 1182.
tekvir • 193, 690.
tekzip • 626, 627, 628.

küfür mahlûkata karfl› ~tir • 140.
münkirler Allah’› ~ eder • 135.

tel
demiri ~ gibi inceltmek • 404.

telâfif-i dima¤iye • 1108.
telâhuk-u efkâr • 724, 1163.
telâkki-i bilkabul • 960.
telâtum • 1158.
telefon • 92, 220, 261, 411, 531,

966, 1066, 1176.
kalbin ~u • 221.
padiflahla görüflecek ~lar› olan
rüesalar • 92.

telefoncu • 261.
televvüs • 435.
telezzüz • 115, 127, 128, 1014,

1178.
cüz’î ~ • 513.
gafilâne ~ • 1044.

telezzüzat • 810.
telgraf • 261, 399, 552, 966, 1176.
telgrafç› • 261.
tel-i musiki • 411.
telif

hakîmâne, mürflidâne ~ • 216.
telifat • 1229.
telkih • 264, 633.
telkinat-› fleytaniye • 439.
telkin-i dinî • 1189.
telyin-i hadid • 404, 405.
telziz • 1176, 1177.
temasül • 1183.
temafla • 214, 982.
temaflagâh • 328.

sermedî ~lar • 264.
temaflagâh-› sanat-› ‹lâhiye • 642.
temaflager • 204, 324.
temayül-ü mizaç • 1171.
tembellik • 273, 669, 1164, 1180.
temeddüh • 775.
temekkün • 995, 1279.
temellük

nefsin ~le gasb› • 364.
temenni • 698.
temerrüt • 283.

befler ve cinlerin ~leri • 294.
serserinin ~ü • 444.

temessül
~ün aksam› • 1146.

temessülât • 533.
temessül-ü ervah • 408.
temevvüç

havan›n ~ü • 261.
temin-i asayifl • 128.
temiz

~lerin meskeni olan sema • 297.
temizlik • 1183.
temsil • 1001.

~lerin hikâyeler suretinde yaz›l-
mas› sebebi • 82.

temsilât • 629.
~›n hikâyeler suretinde zikredil-
mesi • 1001.

temsilât-› maddiye • 991.
temsil-i cüz’î • 1001.
temsil-i dürbünî • 1002.
temsilî

~ hikâye • 1003.
temyiz • 616, 1074.
tenâsi • 1152.
tenasuh • 649, 1162.
tenasuhvari • 1199.
tenasül • 626, 662, 905, 1135.

~ kanunu • Bak›n›z: kanun-u te-
nasül.

tenasüp • 20, 670, 672, 1183,
1197.
muhkem bir ~ • 670.
ranâ bir ~ • 672.

tenaum • 1014, 1178.
daimî ~ • 115.

tenazu • 1158.
tenebbüh • 822.
teneffüs • 264.
tenevvüat • 373.
tenevvür • 1159.
tenevvü-ü esma • 535.
tenevvü-ü flerayi • 1171.
tenezzüh • 127, 128, 173, 198.

~ için da¤lar›n kald›r›lmas› •
137.
meleklerin ald›klar› ~ • 566.

tenezzül
tezellüle ~ etmeyen • 218.

tenezzülât-› kelâmiye • 735.
tenvim

~ edilen adam • 561.
tenvin • 611.
tenvin-i tenkirî • 596.
tenvir • 542, 1011, 1025, 1111,

1162, 1226.
tenzih • 204.

~ makam› • 204.
tenzil • 149.

~in üslûbu • 1195.
tepe • 1071, 1099.
Tepelice • 355.
terahhum • 205, 482, 1022, 1024,

1025.
terahhumat • 849.
terakki • 503, 514, 516, 1159.

~nin üstad› • 1183.
ins ve cin ~ye mazhard›r • 291.
milletin ~si • 1167.

terakkiyat • 290, 414, 535, 573,
574, 1032.
~›n hakikat-i âliyesi • 415.
~ta kat-› meratip edenler • 644.
mücahede ile ~ • 566.

terakkiyat-› befleriye • 524, 1036.
~nin harikalar› • 418.

~nin nihayetleri • 414.
terakkiyat-› fenniye • 415.
terakkiyat-› insaniye • 422, 1270.
terakkiyat-› maddiye • 400.
terakkiyat-› maneviye • 324, 400,

1036.
terakkiyat-› medeniye • 980.
terakkiyat-› medeniyet • 1029.
terakkiyat-› ruhiye

~ ve fikriye • 999.
teravih • 278.
terazi

azîm ~ • 860.
hassas ve büyük ~ • 153.

terbiye • 24, 281, 379, 514, 542,
675, 1068, 1083, 1111, 1153,
1278.
~ için Risale-i Nur • 243.
~ler tekessürü • 1170.
haks›zlar› ~ etmek • 144.
müflfikane ~ • 503.
Rahîm’in ~si • 122.
rububiyetin mütenevvi ~leri •
533.

terbiyeci • 1238.
terbiyegâh • 290, 563.
terbiyehane

hapishanenin ~ olmas› • 243.
terbiye-i ahlâk›ye

Kur’ân’›n ~si • 217.
terbiye-i ‹lâhiye • 283.
terbiye-i ‹slâmiye • 236.
terbiye-i Kur’âniye • 242.
terbiye-i medeniye • 208.
terbiye-i Muhammediye • 236.
terbiye-i vahide • 1171.
terbiye-i vahit • 485.
terbiyet

hakîmâne ~ • 1084.
tercih • 759, 760.

~ ve tereccüh • 759.
tercüman

Kur’ân-› azîm-i kâinat›n ~› • 216.
tercüman-› ayat • 77.
tercüman-› ebedî • 589.
tercüman-› evamir

padiflah›n ~i • 99.
terdat • 383.
tereccüh • 760.

~ ve tercih • 759.
tereddüt • 439.
tereffüh • 1178.
terekküp • 1171.
terennümat-› hava • 1211.
teres • 1191.
tereflfluhat

~lar ve su menba› • 91.
terettüb-ü esbap • 858.
terettüb-ü netice

~ noktas›ndaki tefviz • 1180.
tergip • 553, 613, 643.
terhip • 553, 613, 643.
terhis • 255, 952.

~ tezkeresi • 244.
hizmetten ~ • 1102.

terhisat • 33, 34, 255, 1047.
~ zaman› • 47.
vazifelerin ~› • 130.

terhisat-› umumiye • 33.
terk • 273, 333.
terk-i dünya • 333, 803.
terk-i kebair • 57.
terk-i masiva • 77, 804.
terk-i mevki • 1153.

tekemmül terk-i mevkitt
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terkibat-› mevcudat • 1074.
terkip • 851, 1074, 1105, 1117,

1118.
tertib-i esbap • 989.
tertib-i hikmet • 685.
tertib-i mahlûkat • 917.
tertib-i mebadi • 1180.
tertip • 1094.
terviç

Risale-i Nur’un ~i • 253.
terzi • 319, 401.
terzilik • 472.
tesadüf • 121, 265, 276, 284, 373,

497, 511, 573, 602, 612, 678,
852, 886, 891, 897, 964, 975,
1030, 1031, 1067, 1077, 1084,
1087, 1093, 1096, 1097, 1098,
1099, 1104, 1108, 1206, 1207,
1212.
~ Allah’›n ifline kar›flamaz • 320,
326.
kör ~ • 448.
serseri ~ • 264.

tesadüfî • 446.
tesadüfî • 61, 281, 444, 450.
tesadüm • 1158.
tesamu-u umumîye • 548.
tesanüd-ü ‹slâmî • 1157.
tesanüt • 20, 219, 481, 660, 670,

1077, 1159, 1183, 1197, 1242.
~dün kemali • 671.
metin bir ~ • 670.

tesavi-i tarafeyn • 862.
tesbih • 34, 70, 71, 77, 202, 204,

256, 358, 373, 525, 559, 564,
569, 570, 573, 696, 724, 796,
797, 881, 952, 1028, 1139,
1211, 1212, 1271.
~ eden deniz • Bak›n›z: bahr-i
müsebbih.
~ lisan› • Bak›n›z: lisan-› tesbih.
fasih ~ • 269.
hadsiz adetle ~ • 581.
hayvanlar›n ~i • 570.
mahlûkat›n ~i • 695.
mahsus ~ • 507.
meleklerin ~i • 566.
nebat›n ~leri • 1090.
semavat›n kelimat-› ~iyesi •
268.
vazife-i ~iye • 269.

tesbihat • 210, 257, 269, 358, 409,
410, 573, 690, 763, 832, 834,
899, 904, 946, 953, 1031, 1080,
1185.
~›n na¤amat›yla teganni • 570.
~ta hadsiz adetlerin hikmeti •
582.
a¤açlar›n ~› • 268.
aza ve aletlerin ~› • 51.
da¤lar›n ~› • 410.
hayatî ~ • 907.
hayvanat›n sec’al› ~› • 571.
hayvanlar›n ~› • 570.
mahlûkat›n tarz-› ~› • 148.
meleklerin ~› • 268.
mevcudat›n ~› • 132, 268, 520.
mevcudat›n ~lar› • 819.
namazdan sonraki ~ • 1066.
namaz›n arkas›ndaki ~ • 774.
nebatat›n ~lar› • 192.
nebat›n ~› • 430.
sermedî ~ • 146.
ulvî ~ • 571.

y›ld›zlar›n ~› • 268.
tesbihat-› cezbeeda • 353.
tesbihat-› hususiye • 1015.
tesbihat-› ‹lâhiye

~ neflîdeleri • 909.
tesbihat-› mahsusa • 820.
tesbihat-› Nebeviye • 396.
tesbihat-› Rabbaniye • 835, 899,

907.
tesbih-i ‹lâhî • 900.
tesbih-i küllî

mevcudat›n ~si • 268.
tesbih-i rahmet • 1211.
teselli • 338.

ahirete imandan gelen ~ • 196.
kabrin öbür taraf›nda ~ • 276.

teselli-i kalp • 76.
teselsül • 1116, 1117.

~ ve devir • 1116.
teselsül-ü ilel • 858.
tesettür • 663.
Tesettür Risalesi • 1183.
tesettür-ü nisvan • 663.
teshilât • 1208.
teshir • 504, 524.

~ in flükrü • 504.
zîhayat mevcudat›n› ~ eden •
170.

teshirat • 972.
dehfletli ~ • 124.

teshir-i ak›l
~ ve iz’an • 591.

teshir-i hava • 401.
teshir-i ‹lâhî • 270.
teshir-i Rabbaniye • 525.
teshir-i sehap • 327.
teshir-i flems

~ ve kamer ve nücum • 981.
tesirat-› haricî • 1168.
tesir-i hakikî • 466.
tesir-i icadî • 989.
tesir-i üslûp • 665.
tesis-i ‹slâmiyet • 735, 800.
teslih • 1072.
teslim • 37, 172, 501, 1258, 1261.
teslim-i kalp

~ ve vicdan • 591.
teslim-i ruh • 259.
teslim-i umur • 1109.
teslimiyet • 538, 541, 547.
tesri-i ihtizaz • 1157.
tesviye • 1112.
teflabüh • 20.
teflahhus • 645, 1174.
teflahhusat • 860, 899, 1067.

~›n ihtilâfat› • 326.
~›n renkleri, müzahrefatlar› •
858.

teflahhusat-› itibariye • 899.
teflahhusat-› muvakkat • 898.
teflahhusat-› veçhiye • 987.
teflahhusat-› zahiriye • 860.
teflbih

~lerin hikâyeler suretinde yaz›l-
mas› sebebi • 82.

teflbihat • 629.
teflebbüh-ü bilvacip • 880, 882.
teflehhüt • 77.
teflekkiyat-› firak • 359.
teflekkül-ü ervah • 829.
teflekkür • 368.
teflekkürat-› Rahmaniye • 359.
teflhir • 89, 170, 220, 943.

vassaf bir ~ edici • 104.

teflhirgâh • 90, 125, 1266.
teflhirgâh-› arz • 141.
teflhirgâh-› dünya • 210.
teflhirgâh-› enâm • 206.
teflkik • 596.
teflkikat-› vehmiye • 957.
teflkil

sür’atli ~ler • 94.
teflkilât • 919.

~ programlar› • 448.
teflri • 1147.
teflrifat

~ merasimi • 199.
teflrik-i mesai • 662.
tetavül • 1179.
tetkikat-› felsefe • 710.

~ ile âlûde olmayan bir âlim •
633.

tev’em • 1161, 1162.
tevafuk

Yirmi Dördüncü Sözdeki ~ •
1275.

tevahhufl • 1206, 1208, 1210.
tevakkuf • 768.
tevatür • 93, 134, 140, 195, 289,

371, 831, 838, 957, 1012, 1076.
~ kuvvetinde melâike ihbarat› •
174.
evliyan›n ~ü • 850.

tevatür-ü manevî • 831.
tevazu • 364, 1151, 1179, 1180,

1220, 1242.
tevazün • 1159.
tevbe • 242, 243, 249, 369, 522,

761.
~ kap›s› • 520.
fiilî bir ~ • 1165.
günahlardan ~ etmek • 245.
katilin ~ etmesi • 248.

tevbekâr • 243.
teveccüh-ü ehadiyet • 317, 994.
teveccüh-ü ‹lâhî • 582.
teveddüt • 1022, 1024, 1025,

1091.
tevehhüm • 434, 439, 440, 873.

ehl-i dalâletin ~leri • 127.
tevehhüm-ü bekaî • 1174.
tevehhüm-ü ebediyet • 425.
tevehhüm-ü küfür • 439.
tevehhüm-ü zarar • 434.
tevekkül • 37, 44, 51, 56, 71, 333,

341, 501, 502, 510, 522, 761,
1029, 1033, 1034, 1180.
~ eden ve etmeyen

~in misalleri • 501.
~ün ehemmiyetini anlatan tem-
sil • 53.

tevekkülsüz • 336.
~ insan • 502.

tevekkülsüzlük • 798.
tevekkül-ü fler’î • 1180.
tevellüdat • 34.
tevellüt • 633, 662, 667, 1136.

~e mazhar fleyler
~in ulûhiyetini nefyetmek •

667.
ukulün ~ flirki • 1136.

tevessü • 781.
tevessü-ü tesir • 1184.
tevfik • 45, 852, 901.

kabil-i ~ • 115.
Kâinat›n Sahibinin ~ler ile ikra-
m› • 172.

tevfik-i ‹lâhî • 99.

terkibat-› mevcudat tevfik-i ‹lâhîtt
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tevfik-i hareket • 451, 474, 833,
900, 901.

tevfik-i ‹lâhî • 807.
tevfik-i ‹lâhiye • 511.
tevhid-i âmî ve zahirî • 464.
tevhid-i cami • 1136.
tevhid-i celâl • 1135.
tevhid-i hakikî • 462, 464, 1269,

1270.
tevhid-i Hâl›k • 1078.
tevhid-i ‹lâhî • 850, 883.
tevhid-i kayyumiyet • 1135.
tevhid-i Rahman • 1133.
tevhid-i rububiyet • 1135.
tevhid-i sermedî • 1136.
tevhid-i fluhut • 1135.
tevhid-i ulûhiyet • 1135.
tevhit • 37, 206, 383, 465, 466,

501, 528, 561, 607, 637, 673,
696, 730, 735, 737, 738, 741,
742, 940, 943, 953, 962, 982,
1003, 1076, 1079, 1113, 1123,
1133, 1134, 1135, 1137, 1138,
1143, 1144, 1186, 1214, 1269.
~ delilleri • Bak›n›z: berahin-i
tevhit.
~ dersi • 740.
~ mertebesi • Bak›n›z: mertebe-
i tevhit.
~ nurlar› • Bak›n›z: envar-› tev-
hit.
~ nuru • Bak›n›z: nur-u tevhit.
~ Uhud’u • Bak›n›z: Uhud-u tev-
hit.
~ ve evliya • 537.
~e iflaret eden hikâye-i temsiliye
• 462.
~i ifade eden fezlekeler • 739.
~iki k›s›md›r • 464.
~in k›s›mlar› • Bak›n›z: aksam-›
tevhit.
~in mertebeleri • 738.
~ten gelen yüsr • 485.
hazine-i ilm-i ~ • 227.
nükte-i ~ • 260.
tabaka-i ~ • 682.

tevhitkârâne
~ düstur • 883.

tevil • 561.
tevilât • 714.
tevlit • 636, 667.
Tevrat • 371, 654, 793, 939.
tevsi • 598, 781.
tevziat

~ memuru • 430, 1014.
teyakkuz

asl-› vesvese ~a sebeptir • 441.
teyit • 383.
tezahum • 1158.
tezahür • 116.
tezahürat-› cemaliye • 293.
tezahürat-› hayatiye • 210.
tezahür-ü rububiyet • 417.
tezat • 1183.
tezauf-u sevap

Kur’ân-› Hakîm ~› • 555.
tezekki • 808.
tezellül • 1179.

~e tenezzül etmeyen • 218.
Cenab-› Hak ~ü kabul etmez •
93.
hulfülvaat ~dür • 139.

tezevvüç • 663.
tezgâh • 447, 896, 1266.

elma dokunan ~ • 133.
tezkir • 628, 1190, 1192.
tezkir-i müsellemat • 1192.
tezkiye • 654.
tezkiye-i nefis • 657, 1272.

~ etmemek • 774.
tezyif

küfür, esma-i ‹lâhiyeyi ~tir • 140.
tezyin • 64, 101, 104, 170, 482,

542, 1025, 1065, 1083, 1094.
tezyinat • 90, 126, 127, 215, 488,

819, 923, 1083, 1107.
dünyadaki ~ • 127.
melikin ~› • 199.
muhayyirülukul ~ • 923.

tezyinat-› zahiriye • 215.
t›bb-› Rabbanî • 403.
t›ls›mat-› Kur’âniye • 408.
t›ls›m-› hayretfeza • 873.
t›ls›m-› kâinat • 229, 642, 657, 706,

872, 1275, 1276.
~›n keflflaf› • 917.
~›n keflflaf-› zîhikmeti • 489.

t›ls›m-› Kur’ânî • 239.
t›ls›m-› mu¤lâk • 53, 105, 372, 873,

941.
t›ls›m-› mu¤lâk-› âlem

~in miftah› • 850.
t›ls›m-› müflkülküfla • 53.
t›p • 415, 593, 1020.

~taki terakkiyat›n hududu • 403.
fenn-i ~ • 254.

tibyan • 1198.
ticaret • 32, 33, 35, 40, 333, 520.

~ kazanc› • Bak›n›z: ribh-i tica-
ret.
~ muhabbeti • 1208.
kârl› ~ • 46, 343.
mühim bir ~ • 519.

ticaretgâh • 337, 1266.
dünya seyyar bir ~t›r • 332.

ticarethane • 822.
ticaret-i azîme • 48.
tilâvet • 1190.
tilki • 44.

hileli ~ • 108.
tilmiz

fakir ve zay›f ~ • 218.
felsefenin ~i • 217.
hikmet-i Kur’ân’›n ~i • 218.

tilmiz-i Kur’ân • 334.
tilmiz-i mütevazi • 218.
timsal

masnuat›n ~leri • 128.
timsal-i akis • 859.
timsal-i münevver • 72.
timsal-i rahmet • 374.
timsal-i suret

nebatat›n ~i • 129.
tinnîn • 1166.
tiryak • 254.
tiryak-› nafi • 795.
tiyatro • 514, 1199.
tiyatrocu • 665.
tohum • 16, 91, 103, 127, 129,

131, 267, 445, 447, 472, 473,
585, 762, 764, 839, 895, 998,
1000, 1069, 1074, 1081, 1085,
1090, 1091, 1108.
~ neye delâlet eder? • 483.
~da derç edilen program • 112.
~daki zerreler • 904.
~lar›n ecnas› • 907.
~lar›n kemal-i imtiyazlar› • 1086.

~lar›n sümbüllenmesi • 366.
hayvanlar ~lar› nas›l da¤›t›yor-
lar? • 573.
k›ldan kanatç›klar› olan ~ • 572.

tohumcuk • 132, 136, 186, 192,
267, 290, 472, 690, 839, 896,
997, 1090.

tok
~ ve aç • 661, 1152.

tokat
semavî ~ • 172, 279.

toplanma
haflmetli ~lar • 145.

toplardamar • Bak›n›z: evride.
toprak • 67, 144, 260, 391, 393,

397, 445, 452, 468, 472, 473,
513, 543, 632, 633, 634, 646,
647, 676, 686, 808, 820, 895,
1074, 1081, 1098.
~a anal›k eden tabaka • 648.
~ hava ve su • 265.
~›n hamîsi • 633.
~›n rahmet kap›s›na kalbi • 337.
~›n fleffaflar› • 539.
~›n zerreleri • 896.
~ r›zk›m›z› düflünemez • 686.
~ tabakas› • Bak›n›z: tabaka-i
türabiye.
~taki madenler • Bak›n›z: meva-
lid-i türabiye.
~ ve su ve hava • 476.
~ zerresi Cenab-› Hakk›n me-
murudur • 103.
~ ziya ve hava • 273.
kesafetli ~ • 288.
tafl ~a dâyelik eder • 391.

Tuba-i Cennet • 34.
tuba-i hilkat • 362, 983.
tufan • 606, 641, 743, 1031, 1036.

Kur’ân’da ~ • 312.
tu¤yan • 112, 273, 601.

~ etmifl felsefe • 974.
befler ve cinlerin ~lar› • 294.
ins ve cinnin ~› • 295.

tûl-i ömür • 1049.
tulû • 72, 552, 685.
tulumbac›k • 451.
Tur-i Sina • 302, 394.
turra • 68, 200, 362, 445, 461, 464,

467, 469, 470, 477, 484, 485,
528, 983, 1112.
~lar maliksiz olamaz • 84.
i’cazkâr bir ~ • 99.
ihya üstündeki ~lar • 469.
mu’ciznüma zat›n ~s› • 453.
Samediyet ~s› • 474.
Sâniin ~s› • 484.
zîhayat üstündeki ~ • 470.

turra-i azam • 461.
turra-i ehadiyet • 971, 974.
turra-i f›trat • 968.
turra-i garra • 466.
turra-i Samediyet • 475.
turra-i vahdet • 477.
turuk-u mütekellimîn • 1194.
tuyur • 1185, 1211.

~ insana hizmetkâr olabilir •
410.
~dan istifade etmek • 411.

tuyurun hudrun • 820.
tüccar • 966.

tevfik-i hareket tüccartt
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tüfek
~ atan adam • 758.
saçmal› ~

~ gibi bir kuvvet • 573.
tünel • 521, 522.
türab

ve mâ • 472.
Türk

~ gençli¤i • 1218.
‹slâm ve ~ gençleri • 242.

Türkiye • 1217, 1223, 1225.
~’deki desiseler, entrikalar •
1251.

U
ubudiyet • 37, 38, 69, 71, 77, 81,

108, 119, 206, 210, 234, 259,
308, 324, 417, 421, 507, 510,
512, 514, 520, 528, 538, 578,
579, 584, 624, 690, 769, 800,
819, 820, 833, 834, 835, 842,
876, 881, 960, 973, 1054, 1229,
1230, 1237, 1242, 1249, 1258.
~ hizmeti • Bak›n›z: hizmet-i
ubudiyet.
~ tarik› • 773.
~ vazifesi • Bak›n›z: vezaif-i
ubudiyet.
~ ve rububiyet • 1262.
~in hulâsas› • 206.
~in mirac› • 585.
~in neticesi • 738.
~in semerat› • 506.
~le tevfik-i hareket • 112.
arz-› ~ • 210.
dua ile ~ • 503.
enbiyan›n s›rr-› ~i • 120.
gaibâne muamele-i ~ • 205.
gûnagûn ~ • 207.
güzel bir ~ • 78.
insan›n ~i • 526.
melâikenin ~i • 626.
meleklerin ~leri • 568.
meleklerin vüs’at-i ~leri • 268.
mertebe-i külliyede ~ • 325.
mu’cize-i ~ • 224.
nebatat›n ~leri • 192.
nev-i beflerin hulâsa-i ~i • 122.
Resul-i Ekremin ~i • 119.
Resul-i Ekremin ~i • 119.
resulün ~i • 104.
ruhanî ve melâikelerin ~leri •
1075.
vazife-i ~ • 79.
vüs’atli ~ • 288.

ubudiyet-i Ahmediye
~nin ruhu • 121.

ubudiyet-i evliya • 800.
ubudiyet-i fiiliye • 503.
ubudiyet-i hassa • 1006.
ubudiyet-i insaniye • 1262.
ubudiyet-i külliye • 104, 105, 573,

942.
~ ile müflerref • 325.
insan ~ye mazhard›r • 106.

ubudiyet-i külliye-i insaniye • 417.
ubudiyet-i mahza • 879.
ubudiyet-i Muhammediye • 118.
ubudiyetkârâne

~ hüküm • 881.
~ muhabbet • 1056.

ucub • 769, 775, 1220.
~a girmemek • 804.

~dan kurtulmak • 769.
uçurum • 498.
ufk-u tecelliyat • 325.
uhrevî • 687.

~ âlemler • 899.
~ menziller • 1037.
~ meyveler • 582.
~ rahmet hazineleri • 168.
~ servet • 218.
~ ücret • 810.

uhreviye • 506.
hayat-› ~ • 253.

uhud-u tevhit • 1204.
uhuvvet • 219, 660, 1050, 1157,

1159.
~in inkiflaf› • Bak›n›z: inkiflaf-›
uhuvvet.
Nur dairesindeki ~ • 248.

uhuvvet-i diniye • 1242.
uhuvvet-i imanî • 1159.
uhuvvet-i ‹slâmiye

hapiste ~ • 250.
uhuvvetkârâne • 1208.
ukde-i hayat • 994.
ukde-i hayatiye • 654, 822, 993,

1081.
ukuk • 1041.
ukul • 630.

~e kuvvet ve g›nâ • 609.
ukul-ü aflere • 625, 828.
ukul-ü befler • 1015.
ukul-ü müstakime

~nin deliller ile tasdikleri • 726.
ukul-ü nuraniye • 1075.

~ erbab› haflri haber veriyor •
139.

ukul-ü selime • 830.
ulema

~n›n azalmas› • 1189.
mütebahhir ~n›n tasdiki • 960.

ulema-i bât›n
~ için Kur’ân • 655.

ulema-i hakikî • 1239.
ulema-i ilm-i huruf • 718.
ulema-i ilm-i kelâm • 562, 716,

1239, 1240.
ulema-i ‹slâm • 156, 1225.

~›n icma ve tevatür ve ittifak› •
1221.

ulema-i muhakkikîn • 756.
ulema-i fleriat • 783.
ulema-i usulülf›k›h • 630.
ulûhiyet • 77, 167, 169, 206, 464,

470, 525, 552, 561, 626, 878,
879, 940, 982, 1053, 1115,
1135.
~ dava edenler • 878.
~ davas› • 881.
~ risaletsiz olamaz • 105.
~ ve peygamberler • 103.
~in azamet-i haflmeti • 221,
590.
~in daireleri • 532, 918.
~in en büyük medar› • 168.
~in kemali • Bak›n›z: kemal-i
ulûhiyet.
~in fluunat› • 713.
kibriya-i ~ • 272.
saltanat-› ~ • 108.

ulûhiyet-i mutlaka • 102.
ulûm • 388, 417, 648.

~un evhama kalbolmas› • 350.
ahir zamanda ~ • 418.

ulûm-u âliye-i ‹lâhiye • 562.

ulûm-u Arabiye • 587, 638.
ulûm-u arziye • 781.
ulûm-u bedia • 197, 934.
ulûm-u cedide • 1225.
ulûm-u hakikiye

~nin esas›, ruhu • 504.
ulûm-u ‹lâhî • 1194.
ulûm-u ‹lâhiye • 677.
ulûm-u imaniye • 1239.
ulûm-u ‹slâmiye • 165, 727.
ulûm-u kâinat • 1177.
ulûm-u kevniye • 643, 652, 1194.
ulûm-u mütearife • 228, 705, 838.
ulülazm • 302.
ulülemir

~in ciddiyeti • 1179, 1180.
~in mahviyeti • 1179, 1180.

ulvî
~ bayram • 328.
~ bir âfl›k • 665.
~ bir nizam • 865.
~ fedakârl›k • 665.
~ ferman • 220, 913.
~ gayeler • 95, 127.
~ hisler • Bak›n›z: hissiyat-› ulvi-
ye.
~ makas›d • 924.
~ ruh • 930.
~ tesbihat • 571.
~ üslûplar • 652.
~ vazife • 120.
netaic-i hayat›n en ~si • 127.
ruhen ~ • 925.

ulviye • 847, 1046.
ulviyet • 416, 492, 697, 698, 796.

nihayetsiz ~ • 314, 1265.
ulviyet-i hitap • 1195.
ulviyet-i ifade • 602.
ulviyet-i mahiyet • 1009.
umumî

~ harpler • 1221.
~ musibet • 279.

umumiyet-i Rububiyet • 314, 1265.
umur

bekas›z ~lar • 93.
muhteflem ~lar • 93.
nak›s ~lar • 93.
tekemmülsüz ~lar • 93.

umur-u azîme • 692.
umur-u dünya

tekemmülsüz ~ • 139.
umur-u gaybiye • 627.
umur-u gaybiye-i istikbaliye • 422.
umur-u hasise • 465, 823.
umur-u izafiye • 1105.
umur-u kevniye • 1193.
umur-u nâs • 1149.
umur-u uhreviye • 657.
unsur • 452, 1093.

yeknesak ~lar • 452.
unsuriyet • 219, 659, 660, 1158,

1159.
~in fle’ni • 219.
müntebih ~ • 1158.

unsur-u hava • 261.
~înin vazifeleri • 264.

unsur-u kesif • 967.
unsur-u muhit • 852.
unutma • Bak›n›z: nisyan.
urefa • 590.
uruc-u küllî • 693, 911.
uruc-u ruhanî • 932.

tüfek atan adam uruc-u ruhanîuu
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usanç • 428.
nefse ne ~ verir? • 425.

usta • 443, 454, 641.
bir hane ~s›z olmaz • 101.
bir i¤ne ~s›z olmaz • 83.
memleketin ~s› • 444.

ustabafl› • 400.
insan mevcudat içinde ~d›r •
106.

ustal›k • 1009.
usul-ü daimî • 127.
usul-ü diniye • 638.
usul-ü f›k›h • 1001.
usul-ü imaniye • 536.
usul-ü kelâmiye • 759.
usulüddin • 441, 727.
usulülf›k›h • 441.
uyan›kl›k • Bak›n›z: teyakkuz.
uyku • 846.

~da ›zt›rap • 561.
~da olan bir adam • 561.
ölüme benzeyen ~ • 79.

uyûn • 392.
uzak

~tan eflyay› ihzar etmek • 405.
uzay • Bak›n›z: feza-i vesîa.
uzuv • 851.

zîhayat›n ~lar›na hikmetlerin ta-
k›lmas› • 142.

Ü
ücret • 564, 565.
ücret-i cüz’iye • 128, 662.
ücret-i dünyeviye • 142.
ücret-i kemal • 904, 905.
ücret-i maneviye • 330.
ücret-i muaccele • 810.
üç ayakl› insan • 226.
üdeba

~ meclisi • 1241.
üdeba-i ‹slâmiye • 885.
ülfet

~ perdesi • 225, 797.
ümitsizlik • 695. Bak›n›z: yeis.
ümmet • 122.

~in elçisi • 203.
~in hasenat› • 801.
~in iflledi¤i hasenat • 943.
~in salâtlar› ve salâvatlar› • 120.
~in salâvat› • 943.
~in takval›lar› • Bak›n›z: etk›ya-i
ümmet.

ümmet-i azîme • 1187.
ümmet-i ‹slâmiye • 100.
ümmet-i Muhammediye • 306,

960.
ümmî • 592, 619, 629, 654, 1196.

~ zat • 459.
~nin ilmi • 707.

ümmîlik • 592.
ümmiyet • 740.
üniversite • Bak›n›z: dârülfünun.
ünsiyet • 337, 338, 505.
ünûset • 626.
ünvan • 533.
ünvan-› azam • 533, 920.
ünvan-› ‹lâhî • 919.
ünvan-› mukaddese • 936.
üreme • Bak›n›z: tenasül.
üslûb-u âlî • 604, 607, 738.
üslûb-u bedî • 603.
üslûb-u bediî • 602, 672.
üslûb-u bedî-i pürmaani • 1195.

üslûb-u belâgat • 739.
üslûb-u beyan • 609, 613.
üslûb-u ifade

lâtif, ulvî ~ • 607.
üslûb-u Kur’ân • 609.

~’›n cemiyeti • 643.
üslûp

~lar›n bedaati • 592.
~lar›n garabeti • 1193.
~lar›n müstahsenli¤i • 592.
~un haflmeti • 605.
ulvî ~ • 740.
ulvî ~lar • 652.

üstat • 888.
üstadâne

~ ifller • 895.
Üstad-› Ezelî • 657.
üstad-› ezeliye • 888.
üstad-› küll • 896.
üstat • 198, 200, 203, 374, 400,

1189, 1231, 1236, 1239, 1245,
1246, 1247, 1254.
~›n ehemmiyeti • 201.
~›n irfladat› • 201.
~›n kudsî seciyesi • 1234.
~›n talimat› • 202.
~›n tevazu ve mahviyeti • 1238.
~›n ubudiyeti • 203.
muarrif ~ • 199.
muarrif ~›n nutku • 200.
muarrif ~›n tebligat› • 199.
nev-i beflere ~ • 235.
vücud-u ~ • 201.

Üstat Bediüzzaman • 1248, 1253.
Üveysü’l-Karanî • 1062.
Üzeyir • 1136.
üzülmek • 1175.
üzüm • 640, 681.

~ a¤ac› • 769.
~ asmas› • 116.

~n›n salk›mlar› ve daneleri •
480.
~ çubuklar› • 444.

V
vaat • 134, 643.

Celîl’in ~inin haflre delâleti • 91.
ciddî ve izzetli Sultan›n ~leri •
165.
Kahhar-› Zülcelâl’in ~leri • 167.
kalem sahibinin ~i • 169.
kavi ~ • 93.
mükerrer ~ • 134.
padiflah›n ~i • 92.
padiflah›n ~inde hulf izzetine
z›tt›r • 92.
Rabb-i Rahîm’in ~leri • 166.

Vacib • 1105.
Vacibü’l-Vücud • 150, 322, 470,

487, 730, 900, 903, 984, 995,
1067, 1069, 1075, 1098, 1103,
1109, 1114, 1116, 1117, 1118,
1119, 1120, 1140, 1240.
~’a benzemek • 880, 883.
~’un bütün s›fât ve esmas› •
1269.
~’un mahiyeti • 883.
~’un marifeti • 890, 1117.
~’un s›fât› • 875.
~’un umum s›fât ve esmas› •
1270.
~’un vahdaniyeti • 475.
~’un vahdeti • 900, 1084, 1095.

~’un ve vahdeti ve ehadiyeti •
1269.
~’un vücudu • 1270.
~’un vücudu ve vahdeti • 168,
900.

vacip • 437, 759, 1136, 1181.
vacit • 776.
vagon • 254, 522.
vahdaniyet • 77, 104, 164, 206,

207, 211, 349, 392, 463, 475,
489, 494, 528, 608, 616, 628,
676, 696, 940, 962, 985, 989,
1073, 1076, 1087, 1092, 1095,
1100, 1102, 1103, 1115, 1123,
1270, 1277, 1278.
~ mührü • Bak›n›z: mühr-ü vah-
daniyet.
~ ve küfür • 140.
~in bürhan› • 974.
~in delilleri • Bak›n›z: delâil-i
vahdaniyet.
~in delilleri • 103.
~in nuru • Bak›n›z: nur-u vahda-
niyet.
bürhan-› ~ • 258.
cilve-i ~ • 264.
hâl›k›n ~inin hakkaniyeti • 378.
lem’a-i ~ • 262.

Vahdaniyet-i ‹lâhiye • 382, 489,
1064, 1269, 1270.
~nin dellâll›¤› • 132.

vahdaniyet-i Rabbaniye • 1096.
vahdet • 21, 25, 26, 105, 173, 361,

454, 474, 561, 585, 626, 696,
730, 841, 942, 963, 975, 982,
984, 997, 998, 1066, 1067,
1069, 1070, 1071, 1072, 1073,
1074, 1075, 1076, 1079, 1082,
1083, 1084, 1091, 1092, 1095,
1097, 1098, 1099, 1103, 1105,
1110, 1115, 1278.
~ âyineleri • 997.
~ kemalât-› ‹lâhiyenin medar›d›r
• 173.
~ nuru • Bak›n›z: nur-u vahdet.
~ sikkesi • 454. Bak›n›z: sikke-i
vahdet.
~in âyineleri • 998.
~in cemali • Bak›n›z: cemal-i
vahdet.
~in delili • Bak›n›z: bürhan-›
vahdet.
~in maddî âyinesi • 998.
~in nakfl› • Bak›n›z: nakfl-› vah-
det.
~in tecellisi • Bak›n›z: tecelli-i
vahdet.
~teki kolayl›k • 769.
~ten gelen yüsr • 485.
~ten kesrete geçifl • 485.
kesretten ~e yüzleri çevirmek •
348.

Vahdet-i Ehadiyet • 858.
vahdet-i ‹lâhiye

~nin bürhan-› maddîsi • 997.
vahdet-i kalem • 485.
vahdet-i nev’iye • 454.
vahdet-i rububiyet • 1069.
vahdet-i flahsiye • 314, 1265.
Vahib-i Hayat • 571.

~’›n nukufl-u esmas› • 767.
Vâhibü’l-Hayat • 210.
Vahid • 1076, 1105.

usanç Vahiduüvuüv
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Vahid-i Ehad • 103, 486, 528, 616,
858, 974, 995, 1048, 1067,
1075, 1077, 1098, 1105, 1113.
~’in kemal-i rububiyeti • 974.
~in ispat edilmesi • 984.

vahid-i k›yasî • 211, 873, 875, 876.
vahidiyet • 20, 21, 25, 315, 483,

740, 1005, 1017, 1028, 1103.
vahit • 454, 1171.
vahiy • 278, 289, 550, 572, 627,

1191, 1192.
~in bir kâtibi • 679.
~in ilham› ve irflad› • 828.
enbiyaya gelen ~ • 223.

vahflet • 1154, 1207.
~ yata¤› • 335.

vahfletgâh • 499.
vahflet-i mutlaka • 22.
vahfletzar • 1200, 1201.
vahfliyâne

~zulümler • 1251.
vahy-i ‹lâhî

~nin medar› olan risalet • 180.
~nin tebli¤ makam› • 784.

vahy-i Kur’ân
~ hayat-› kâinat›n ruhudur • 182.
~ fluur-u kâinat›n akl›d›r • 182.

vahy-i Kur’ânî
~ ve hayat • 182.

vahy-i mahz-› Rabbanî • 1134.
vahy-i semavî • 499, 591, 726.
vaid-i ‹lâhî

~ ve haflir • 134.
vait • 134, 643.

dehfletli ~ler • 274.
vakar • 1179, 1242.
vak›a-i ebediye • 641.
vak›a-i hayaliye • 520, 887.
vak›f

~ mal› • 83.
vakt-i fecir • 369.
vakt-i gaflet • 955, 958.
vakt-i seher • 369.
valid • 667.
valide • 1057.

~ ve peder
~e hürmet ve muhabbet •

1041.
~e karfl› muhabbet • 1049.

~lerin memeleri • 451.
~lerin rahîm flefkatleri • 109.
~lerin flefkatleri • 24, 57, 575.
~nin evlâd›n›n mes’udiyetleri •
1013.
~nin flefkatli sinesi • 56.
~nin yavruyu korkutmas› • 575.

valideyn • 1048.
~ ve velet • 1041.
~e muhabbet-i meflrua • 1057.
Kur’ân’›n nazar›nda ~in hukuk-
lar› • 1041.

Van • 396.
vâris • 626, 1046.
vâris-i istidat

Hazret-i Âdem’in ~› • 414.
vâris-i mutlak • 912.
vasf-› irade • 1181.
vasf-› kelâm • 1181.
vas›l

~lar›n meflrepleri • 639.
vas›ta-i nakl-i hüzün • 373.
vas›ta-i nesil • 569.
vas›ta-i nuranî • 1196.
vas›ta-i rahmet • 677.

vas›ta-i r›zk-› helâl • 44.
vas›ta-i seyahat • 889.
vas›ta-i seyir

ruhaniyat›n ~i • 317.
vas›ta-i tekessür

~ ve teavün • 626.
vâsi

~ bir merhamet
~in semerat› • 143.

vatan • 253.
hakikî ~ • 69.

vatan-› aslî • 665.
~ye meyelân-› flevkengiz • 329.

vatanî
rab›ta-i dinî ve s›n›fî ve ~ • 219.

vaveylâ • 848.
vaveylâ-i firak • 426.
vaveylâ-i intikam • 1153.
vaveylâ-i mevtî • 1211.
vaveylâ-i ruhî • 161.
vazife

~lerin hitama ermesi • 130.
~lerin terhisat› • 130.
her fleyin ~sine çal›flmas› • 109.

vazifedarl›k • 511.
vazife-i befleriyet • 881.
vazife-i dünyeviye

~nin uhrevî ücreti • 810.
vazife-i f›trat • 74, 769, 905.
vazife-i f›triye • 519, 876.
vazife-i f›triye-i Rabbaniye • 329.
vazife-i hayat • 34, 207, 208.

~tan terhis • 329.
vazife-i ibadet • 834.
vazife-i insaniye • 42.
vazife-i insaniyet • 526.
vazife-i külliye • 832.
vazife-i tebli¤ • 105.
vazife-i tefekkür

~ ve ubudiyet • 819.
vazife-i tesbihiye • 269.
vazife-i ubudiyet • 79, 406, 427,

500, 514, 516, 526, 696, 820,
835, 975, 1258, 1271.

vazife-i ubudiyet-i dünyeviye • 80.
vazifeperver • 42.
vaziyet-i dalâletkârâne • 948.
vaziyet-i huruf

~taki intizam-› acip • 612.
vaziyet-i marziye • 508.
vaziyet-i mevhume • 948.
vaziyet-i mevhume-i canh›raflâne •

950.
veba • 365.
vecd • 121, 379, 409, 571, 1250.
vech-i i’caz • 728, 738.
veciz • 1254.
vecize • 1129.
veda-i hazinâne • 76.
Vedûd • 535, 1016, 1017, 1024,

1025, 1026, 1110.
vefadarâne

~ hürmet • 162.
vefat • 56.

~ eden çocuklar • 1057.
~ edenlerin ruhlar› • 840.
~ etmifl insan • 73.
dehfletli ve a¤lat›c› ~lar • 160.
kablelbulû¤ evlâd› ~edenlere
müjde • 1057.
mazlum ve zalimlerin ~içindeki
müsavatlar› • 171.

vefat-› Nebevî • 793.
vefiyat • 34, 234, 238.

vehbî • 799.
vehham • 1169.
vehim • 33, 99, 135, 440, 831.

yalanc› ~ • 92, 135.
vehmî

~ bir emir • 829.
~ düstur • 829.

vekil-i umumî • 508.
velâdet-i Ahmediye gecesi • 939.
velâyat • 914.
velâyet • 540, 799, 800, 915, 945,

960, 961, 1123, 1142.
~ derecesi • Bak›n›z: derece-i
velâyet.
~ ve nübüvvet • 794, 797.
~in hak tarikatleri • 725.
~lerin derecat› • 915.

velâyet-i Ahmediye • 794, 913,
914.
~ nuruyla sohbet • 794.
~nin keramet-i kübras› • 915.

velâyet-i Ahmediye
~nin lemaat› • 1220.

velâyet-i kübra • 797.
velet • 667, 1136.

~ ve pederi • 1041.
~ ve valideyn • 1041.

veletperverlik • 1057.
velî • 166, 797, 913, 922, 929.

Bak›n›z: evliya.
~ meçhuldür • 1174.
~ ve nebî • 223.
~lerin abdal› • 1147.
~lerin tabakalar› • Bak›n›z: taba-
kat-› evliya.
~nin münacat› • 913.
~nin namaz› • 432.
kâmil ~ • 932.
kat-› meratip etmifl ~ • 325.
münacat eden ~ • 222.

veli
makbul ~ • 549.

velî-i kâmil • 921.
velî-i nimet • 948.
velîler • 793.

~ ve Sahabe • 793.
velîlik • 1231.
velveleâlûd • 353, 358.
velvele-i g›nâ • 665.
velvele-i isti¤rap • 226.
velvele-i istihsan • 368.
velvele-i naz ü niyaz • 1211.
velvele-i takdir

~ ve istihsan • 642.
verâ • 1134.
veraset

nübüvvet ~i • 799.
veraset-i Ahmediye • 545.
Veraset-i Ahmediye • 560.
veraset-i nübüvvet • 562.

~ ve s›dd›k›yet • 797.
vesail-i irtibat • 409.
vesail-i pürseyyal • 1185.
vesail-i terbiye • 1194.
vesait • 858, 883, 884, 995, 1006,

1137, 1184, 1278.
~ perdesi • 1005.

vesait-i muhabere • 409.
vesait-i nakliye • 683, 1099.
vesait-i sûriye • 990.
vesait-i zîmisal • 1185.
vesika

iman bir ~d›r • 338.
vesile-i hak • 1182.

Vahid-i Ehad vesile-i hakvv



1462 | SÖZLERGENEL ‹NDEKS

vesile-i kat’iye • 505.
vesile-i saadet • 374, 1259.
vesile-i teshil

~ ve takrip • 993.
vesvese • 293, 390, 433, 436, 437,

438, 439, 441, 790, 838, 984,
1091, 1211.
~ neye benzer? • 433.
~li adam • 434, 438, 439.

~›n heyecan› • 434.
~li arkadafl • 448.
~nin hikmeti • 441.
~nin sureti • 387.
~nin zarar› • 434.
cehil ~yi davet eder • 433.
ehl-i ‹tizale lây›k ~ • 437.
ilim ~yi tart eder • 433.
fleytanî ~ler • 150.
fleytan›n ~si • 1269.
taharriden nefl’et eden ~ • 437.

vesvese-i sâr›k • 1134.
vesvese-i siyasiye • 784.
vesvese-i fleyatin • 784.
vesveseli

~ adam • 440.
vezaif

mütenevvi ~ • 288.
vezaif-i insaniye • 1270.
vezaif-i mevcudat

~›n faydalar› • 868.
vezaif-i nübüvvet • 105.
vezaif-i telkih

~ ve tevlit • 572.
vezaif-i ubudiyet • 566, 834, 835,

921, 930, 1262.
~ ve tesbihat • 834.

vezaif-i ubudiyetkârâne • 708.
vezin • 226, 1131.
vezir • 879.
vicdan • 32, 51, 306, 347, 348,

615, 756, 848, 849, 1010, 1120,
1134, 1140, 1190, 1191, 1206,
1207, 1208, 1209, 1212, 1213,
1244, 1253.
~ azaplar› • 250.
~ hastal›¤› • 746.
~ ile kalp • 1192.
~ ve ruh • 1213.
~daki tecelli • 1141.

vicdanî
~ iman • 751.
~ olan incizap ve cezbe • 849.

Victor Hugo • 1241.
vird-i zeban • 15, 58.
virt • 558, 559.
visal • 1003, 1032, 1034, 1241.

~in nefs-i zeval olmas› • 350.
vukuat-› Mehdiye • 551.
vukuat-› Süfyaniye • 551.
vukuat-› zamaniye • 547.
vuku-u muayyen • 550.
vuzuh • 312.
vuzuh-u ifham • 671.
vücub-u ‹lâhiye • 1064.
vücub-u Sâni • 982.
Vücub-u Vacip • 1067.
vücub-u vahdet • 1071.
vücub-u vücut • 180, 626, 1069,

1072, 1073, 1074, 1075, 1076,
1079, 1082, 1087, 1089, 1091,
1092, 1097, 1098, 1099, 1102,
1103, 1110, 1118.

vücub-u vücut • 463, 471, 474,
984.

Zat-› Hayy-› Kayyum’un ~u •
180.

vücub-u zekât • 661, 1214.
vücud-u adem • 1207.
vücud-u bâkî • 329.
vücud-u cismanî • 328.
vücud-u cümle ecza • 1149.
vücud-u eflya

~ nas›l olur? • 318.
vücud-u hakikî • 347.
vücud-u haricî • 183, 184, 759,

842, 843, 1121, 1143.
vücud-u hissî • 842, 1143.
vücud-u ilmî • 183, 184.
vücud-u insan • 851.
vücud-u insaniyet • 875.
vücud-u ‹slâmiye

~nin tahribi • 781.
vücud-u kas›r

~›n dâîsi • 201.
vücud-u manevî • 184.
vücud-u Sâni • 361.
vücud-u üstat • 201.
vücud-u Vacibü’l-Vücud • 716.
vücud-u zahirî • 839.
vücuh-u i’caz • 416, 417, 493, 704.

Kur’ân’›n ~› • 106, 381, 588.
vücuh-u i’caziye • 588, 1272.
vücuh-u irfladî • 401.
vücuh-u kesire • 1194.
vücup • 485, 487, 784, 1069,

1070, 1072, 1105.
~ derecesinde sühulet • 111.

vücup ve vahdet-i Sâni • 473.
vücut • 273, 351, 487, 510, 511,

578, 756, 761, 767, 768, 826,
829, 875, 1118.
~ Hâl›k’›n mülküdür • 343.
~ hayr-› mahzd›r • 767.
~ insanda emanettir • 343.
~ lezzeti • Bak›n›z: lezzet-i vü-
cut.
~ meratibi • 857.
~ ve hayat • 823.
~ta bin adem görmek • 350.
~ta en mühim mevki • 327.
~u giymek • 350.
~un beka bulmas› • 343.
~un en parlak nuru • 767.
~un enva› • 1137.
~un hayat› • 1188.
~un kemali • 821.
~un müflkül olmas› • 1078.
~un müteaddit gayeleri • 127.
~un neticesi ve gayesi • 183.
~un nuru • 821.
~un yükü • 1034.
~una dayanan insan • 342.
~undan evvel her fley yaz›l›d›r •
762.
~unu Hâl›k’›n yolunda feda
eden • 342.
~unu unutmak • 804.
ebedî ve sabit bir ~ • 869.
eflyan›n ~a gelifli • 1069.
hayats›z ~ • 1143.
mahsus ölçülerle ~ vermek •
113.
manevî ve gaybî ve ilmî ~lar •
749.
nihayetsiz ~ kazanmak • 776.

vüs’at • 136, 492.
vüs’at-i hallâk›yet • 715.
vüs’at-i hikmet • 634.

vüs’at-i iman • 728.
vüs’at-i istidat • 942.
vüs’at-i mutlaka • 479.
vüs’at-i ubudiyet

meleklerin ~leri • 268.
vüsuk

kuvvetli bir ~ • 657.

Y
yâ Atûf • 535.
yâ Aziz • 534.
yâ Cebbar • 534.
yâ Celîl • 534.
yâ Celil-i Zülcemal • 534.
yâ Cemil • 534.
yâ Cemil-i Zülcelâl • 534.
yâ Hannan • 535.
yâ Kerîm • 535.
yâ Lâtif • 535.
yâ Muhsin • 535.
yâ Musavvir • 535.
yâ Münevvir • 535.
yâ Müzeyyin • 535.
yâ Rabbena • 572, 605.
yâ Rahîm • 534, 535.

kedilerin ~ nidas› • 534.
yâ Rahman • 535.
yâ Rezzak • 535.
Yâ Sabûr • 427.
yabanî

~ ve ehlî hayvanlar • 516.
ya¤ • 467.
ya¤mur • 294, 395, 500, 633, 634,

674, 687, 698, 753, 1095, 1109,
1211.
~ katarat› • 820.
~ menfle-i hayatt›r • 327.
~ namaz› • 325.

~ ve duas› • 506.
~n›n vakti • 506.

~a müekkel olan melek • 826.
~dan zarar gören adam • 753.
~un evkat-› nüzulü • 327.
~un fl›p›lt›lar› • 1094.
f›rt›nal› ~ • 365.

ya¤mursuzluk • 506.
Yahudi • 739.

~ milleti • Bak›n›z: millet-i Ye-
hud.

~nin maruz oldu¤u katliamlar
• 650.
~lere müteveccih iki hükm-ü
Kur’ânî • 650.
~lerin tevbih edilmesi • 638.

yakaza • 1165.
yak›nl›k • Bak›n›z: kurbiyet.

Bak›n›z: akrebiyet.
yakîn • 440, 1132.
yakîn-i hükmî • 988.
yakîn-i ilmî • 440.
yakîn-i imanî • 440.

~ ile iman • 271.
yakîn-i kat’î • 1001.
yakîn-i fluhudî • 831.
yakut • 714.
yakza • 1165.
yakzan • 561.
yalan • 306, 375, 622, 784, 785,

786, 796, 848, 1156, 1191.
Bak›n›z: kizb

vesile-i kat'iye yalanvyvy
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yalanc›
~ söz • 1151.
~ tasannu • 1174.
~ vehim • 135.

yalanc›l›k • 817.
~›n do¤rulu¤a tercih edilmesi •
786.

yaprak • 17, 130, 134, 186, 445,
447, 690, 696, 894, 1072, 1074,
1086, 1090, 1091.

yarat›l›fl • 131, 1079. Bak›n›z: hil-
kat, f›trat.
~ a¤ac› • Bak›n›z: flecere-i hil-
kat.
~ hikmeti • Bak›n›z: hikmet-i hil-
kat.
~›n bafllang›c› • Bak›n›z: bida-
yet-i icat.
~›n mükemmelli¤i • Bak›n›z:
mükemmeliyet-i hilkat.
eflyan›n ~› • 204.
göklerin ve yerlerin ~› • 266.

yaratma • 624.
yard›mlaflma • Bak›n›z: teavün.

~ prensibi • Bak›n›z: düstur-u te-
avün.

Yarg›tay
~a yaz›lan yaz› • Bak›n›z: lâyi-
ha-i temyiz.

yâr-› bâkî • 353, 771.
yar›n • 431.
Yâsin • 555, 556.
Yâsin-i fierif

~in sevab› • 556.
yaflama

~ kabiliyeti • Bak›n›z: istidad-›
hayat.

yaflamak
~ tekâlifi • 330.

yats› • Bak›n›z: iflâ.
~ namaz› • 79.

yaver-i ekrem • 46, 48, 99, 103,
198, 935. Bak›n›z: Resul-i Ek-
rem.
~in maksudu • 88.
~in nutku • 88, 119.
~in tebligat› • 98.

yavru • 44, 534.
~lar›n›n r›z›k ve terbiyeleri • 119.
âciz ve zay›f ~lar›n terbiyesi •
110.
aslan›n ~su • 523.
felsefede ~lar›n iafleleri • 226.
nahif ~lar›n imdad›na koflanlar •
481.
tavu¤un ~su

~nun zaaf› • 523.
validenin ~yu korkutmas› • 575.

yaygara • 1251.
yaz • 76, 130, 138, 328, 466, 477,

479, 481, 526, 635, 1085.
~ mevsiminin ortas› • 73.
~ ve k›fl • 293, 487, 607, 608.
~›n intihas› • 93.
~›n müzeyyen yeflil sahifesi •
78.
~›n zemin yüzü • 449, 457.

Ye’cüc ve Me’cüc • 552.
ye’s • Bak›n›z: yeis.
yed-i beyza • 1161.
yed-i beyza-i ‹slâm • 1132.
yed-i kudret • 500.
yed-i muhsin • 1163.
yed-i rahmet • 1202.

yedi renk
~in inhilâl ve inkisar› • 542.
~in istihale-i in’ikâsiyesi • 539.

Yehud • 802.
yeis • 277, 437, 439, 695, 696,

1156, 1183, 1189, 1207.
~ elemi • Bak›n›z: elem-i yeis.
~in ilâc› • 752.
~in zulümat› • 543.

yeknesak • 327.
~ perdesi • 326.

yeknesakl›k • 768.
yekta • 200.
yekvücud-u vahdanî • 1157.
yelpez • 1213.
yemek • 989. Bak›n›z: taam.

Bak›n›z: ekl.
~ ve çal›flmak • 661.
~ ve emek • 1152.
~te insan›n dest-i ihtiyar› • 989.

Yemen • 406, 956.
yemîn-i beyza • 1161.
yemîn-i yümn-i iman • 1132.
Yeni Dünya • 841.
Yeni Said • 365, 520, 522.

Eski Said’in ~’e ink›lâb› • 887.
Yeni

~ Said • 334.
yer • 678. Bak›n›z: arz.

~in dirilmesi • 678.
~lerin ve göklerin yarat›l›fl› •
266.
~ ve gök • 606.

yer yüzü • 815.
yeryüzü • 202. Bak›n›z: sath-› arz,

rûy-i zemin.
~ bir sahifedir • 100.
~ bir sofra-i nimettir • 101, 114.
~ küresi • Bak›n›z: küre-i zemin.
~ sergi hükmündedir • 528.
~ndeki iflleyifl • 479.
~nün diriltilmesi • Bak›n›z: ihya-i
arz.

yeflillik • Bak›n›z: hadrevat.
yetim • 665, 1209.
yetimâne

~ a¤lay›fl • 885.
Yetim-i Ebu Talip • 956.
yetmifl bin

~e yak›n nuranî perdeler • 532.
yevm • 846.
yevm-i fas›l • 603, 674.
yevmî ifller

~in avan-› tekemmülü • 75.
~in neticelenmesi zaman› • 75.

y›l • 522.
y›lan • 524, 648, 1165, 1166.
y›ld›z • 29, 80, 101, 202, 227, 228,

256, 257, 268, 295, 296, 297,
361, 420, 422, 466, 562, 600,
601, 607, 624, 626, 644, 680,
694, 696, 700, 704, 736, 815,
820, 826, 833, 835, 856, 923,
927, 928, 932, 963, 970, 971,
972, 974, 975, 976, 980, 981,
982, 985, 1000, 1027, 1060,
1065, 1089, 1173, 1210.
Bak›n›z: nücum, ecram.
~ böce¤i • 92, 135, 298, 304,
342, 577, 1035.
~ cinsinin bir nev’i • 297.
~ hâdiseleri • Bak›n›z: hadisat-›
necmiye.
~ ve zerre • 480.

~lar ve dünya • 562.
~lar ve zerreler • 857.
~lara tapan • Bak›n›z: nücumpe-
rest.
~lar› icat eden • 973.
~lar›n bülbülü • 571.
~lar›n çarp›flmas› • 865.
~lar›n denizleri • 928.
~lar›n di¤erlerine müteveccih
yüzleri • 227.
~lar›n efratlar› • 297.
~lar›n fezada da¤›lmas› • 641.
~lar›n hareketleri ve büyüklükle-
ri • 980.
~lar›n h›z› • 256.
~lar›n lisan-› hâl ile konuflmalar›
• 361.
~lar›n matlâlar› • 685.
~lar›n ömrü • 256.
~lar›n serzakiri • 571.
~lar›n sukut etmeleri • 710.
~lar›n tesbihat› • 268.
Süreyya ~lar›n›n dairesi • 606.
flebnemmisal ~ • 1173.

y›ld›z
~lar›n büyüklü¤ü • 256.

y›ld›zmisal
~ rahmet hediyeleri • 320.

Yirmi Dördüncü Söz
~deki keramet • 1275.

yirminci
~ as›r • 1222.

yiyecek
~ zerreleri • Bak›n›z: zerrat-› ta-
amiye.

yok
~ yok olsa, var olur • 343.

yolcu
hizmetkâr ~ • 40.

yolculuk • 522. Bak›n›z: r›hlet.
yumurta • 1108, 1141.

~lar›n enva› • 907.
Yunan • 878.

~›n iki dehas› • 1161.
Yusuf

Sure-i ~ • 313.
Yûfla Tepesi • 350.
yuva

~n›n tanzim edilmesi • 1101.
yümn-i iman • 207.
yüsr

dindeki ~ • 438.
yütüm • 1207.
yüz

nuranî, güzel ~ • 880.
yüzbafl› • 322.

Z
zaaf • 206, 211, 218, 373, 504,

524, 525, 601, 881, 883, 1168.
~ hasm› teflci eder • 1168.
~ içindeki kuvvet • 1082.
~› izhar etmek • 77.
aczini ve ~›n› anlamak • 56.
insan›n ~› • 523.

~n›n kuvveti • 523.
zaaf-› kalp • 1183.
zaaf-› mutlak • 1081.
zabit • 96, 97, 535.

~in cüzdan› ve defteri • 97, 148.
muhterem ~ • 97.

zabitlik • 133.
zâd-› ahiret • 53, 430.

yalanc› söz zâd-› ahiretyzyz
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zafer • 665, 1181.
zahir • 131.

~den hakikate geçmek • 800.
ak›l ~e müptelâd›r • 345.

zahir-i miraç • 915.
zahir-i fleriat • 438.
zahirî

~ intizams›zl›klar • 367.
~ perde alt›ndaki güzellikler •
365.
~ suret • 129.
~ taharet • 435.

zahirperest • 348, 366.
zahirperestlik • 366.
zahmet

geçmifl günlerin ~i • 427.
zaife • 1042.
zaika • 1176.
zaika-i lisaniye • 519.
zail • 495, 1018.
zakir • 373, 952, 1133.

~ müsebbih • 351.
~lerin zikirleri • 1076.
nuranî ~ler • 371.

zakkum • 613.
zakkum-u Cehennem • 34, 761.

~ tohumu • 1242.
zakkum-u flecer • 1152.
zalim • 280, 743, 1188, 1189,

1199, 1214, 1229, 1252.
~in izzeti • 86, 110.
~lerin ömürleri • 171.
~lerin teflci edilmesi • 881.
~ münkirler • 743.
~ ve mazlum • 280.
~ ve mazlumlar›n ömürleri •
854.
gaddar ~ler • 171.
ta¤î ~ler • 623.

zaman • 101, 522, 709, 868, 893,
931, 1116, 1146.
~ ve dünya • 709.
~›n saat-i kübras›na • 982.
~›n taksimi • 328.
~la kay›tl› olmadan • Bak›n›z:
fevkazzaman.

zaman-› Âdem • 822.
~’den Asr-› Saadete kadar vu-
kuat • 654.

zaman-› hayat • 67.
zaman-› hâz›r • 143, 184, 339,

709.
zaman-› haz›r • 641.
zaman-› imtihan • 1197.
zaman-› ‹sa • 593.
zaman-› istikbal • 133.
zaman-› mazi • 133, 401, 499,

880.
~deki zulümat • 880.

zaman-› Mûsa • 593.
zaman-› müstakbel • 401.
Zaman-› Sahabe • 547.
zaman-› vahit • 930, 931.
zan • 439.
zann-› galibî • 546.
zann-› galip • 1001.
zann-› kabul-ü cumhur • 1147.
zann-› zarar • 435.
zaptedilme

bütün muamele ve ifllerin ~si •
91.

zarar • 503.
~a r›zas›yla giren • 241.

zarfiyet • 635.

zarure-i naflie • 1172.
zaruret • 783.

gayrimeflru sebeplerle ~ • 783.
zaruret-i zihniye • 440.
zaruriyat

~›n ihtar› • 1192.
zaruriyat-› dinî • 1145, 1190, 1192.
zaruriyat-› diniye • 806.

~nin imtisali tarik› • 781.
~yi terk etmek isteyenler • 805.

Zat • 320.
~›n kelâm› • 231.
dünü icat eden ~ • 133.
saray› yapan ~›n ef’ali ve eva-
miri

~ni beyan eden ferman • 461.
Zat-› Ahmediye • 30, 120, 745,

832, 917, 919, 930, 932, 945,
946, 949, 961, 1123.
~’nin ubudiyeti • 940.
~nin duas› • 121.
~nin kemalât› • 939.
~nin nuru • 121.

zat-› Ahmediye
~’nin nuru • 946.
Kur’ân’da ~ • 745.

Zat-› Akdes • 21, 26, 29, 861, 995.
~’i tan›mak • 210.
~’in cilve-i ef’ali • 994.
~’in irade-i külliyesi • 317.
~’in kurbiyeti • 995.
~’in tasarrufu • 995.
~’in tecelli-i s›fât› • 994.
~e hiçbir ifl a¤›r gelmez • 318.

Zat-› Akdes-i ‹lâhî
~nin fleriki yoktur • 28.

Zat-› Akdes-i ‹lâhiye • 857.
~den hiçbir fley saklanmaz •
1278.

zat-› azam • 461.
Zat-› Celîl-i Zülcemal • 114, 324,

921.
Zat-› Cemîl-i Zülcelâl • 114.
Zat-› Cemîl-i Zülcelâl • 487.
zat-› cismaniye • 814.
Zat-› Ehad • 25, 1266.
Zat-› Ehad ve Samed • 626.

~’in tecellisi • 915.
Zat-› Ehad-i Samed • 68, 212, 470,

1210.
~’in hatemleri • 480.
~’in irade s›fat› • 994.

Zat-› Ehadiye • 27.
Zat-› Ehadiyet • 25.

~in mektubu • 476.
Zat-› Ezelî • 1172.
Zat-› Hafîz-i Bîzeval • 840.
Zat-› Hakîm • 141.
Zat-› Hakîm-i Hafîz • 138.
Zat-› Hakîm-i Zülcelâl • 840.
Zat-› Hayy-› Kayyum • 179, 180,

359.
zat-› ‹lâhiye

~nin bürhan-› kàt›› • 589.
Zat-› Kadîr • 138.

~’in mu’cizat-› kudreti • 1116.
Zat-› Kadîr-i Alîm • 189, 618.
Zat-› Kadîr-i Hakîm • 179.

~in habibi • 179.
~in sevgili muhibbi • 179.

Zat-› Kerîm • 517, 542.
Zat-› Kibriya • 921.
zat-› mu’ciznüma • 460, 478, 1065.

~n›n do¤ru bir tercüman› • 459.

~n›n enva-› mu’cizat› • 489.
zat-› muazzam

bütün hâdisat› kaydettiren ~ •
91.

zat-› Muhammediye • 748, 945.
Zat-› Mukaddes • 202, 1080.
Zat-› Mukaddese-i ‹lâhiye

~nin tenzihi • 364.
zat-› müflahhas

~›n külliyet kesb etmesi • 991.
Zat-› Rahîm-i Kerîm • 1041.
Zat-› Rahman-› Rahîm • 169.
Zat-› Rahmanirrahîm • 28, 1013.
zat-› semavî • 55.
Zat-› Vacibü’l-Vücud • 28, 168,

1077, 1080, 1101, 1102, 1105,
1106, 1107.
~’u bulmak • 776.
~’un irade-i külliyesi • 1121.
~’un tecelliyat-› kemali • 1012.

Zat-› Vahid • 173.
~’in kemalât› • 173.

zat-› zîfünun • 937.
zat-› zîfluun

~un kemali • 487, 1010.
Zat-› Zülcelâl • 23, 29, 49, 101,

111, 112, 154, 224, 263, 266,
268, 320, 327, 396, 478, 487,
641, 694, 822, 869, 947, 992,
1008, 1037, 1084, 1211.
~ her fleye yak›nd›r • 271, 323,
926.
~’e evlât isnat etmek • 626.
~’in Arfl-› Rahmanîsi • 1124.
~’in cemal-i bîmisali • 1051.
~’in Ehadiyeti • 915.
~’in envar-› marifeti • 475.
~’in esma ve mahlûkat› • 1017.
~’in kemali ve cemali • 1009.
~’in kibriyas› • 80.
~’in kudreti • 1097.
~’in rü’yeti • 1060, 1061.
~’in fluunat› • 949.
~’in tecelli-i kudret ve iradesi •
994.
~’in tercüman› • 937.
~’in ünvanlar› ve cilveleri •
1046.
~’in vasf-› kemali • 1181.
~’in vücub-u vücudu • 1098,
1110.
~in ahkâmlar› • 292.
~in esmas› • 1008.
her fley ~’den nihayetsiz uzakt›r
• 323.
her fley ~den uzakt›r • 926.
ordular icat eden ~ • 138.

Zat-› Zülcelâl’i Velkemal • 951.
Zat-› Zülcemal • 482.

~ ve Kemal • 1013.
Zat-› Zülkemal

~’in ayat-› kemali • 488.
zatî • 841, 880.

~ kudret • 859.
~ olan bir fleyde meratip yoktur
• 154.
~ ve ar›zî • 153.
Kadîr-i Mutlak’›n kudreti ~dir •
154.

zatiye • 857, 1007.
zay›f • 97, 1168.
zayiat

musibetzedelerin elîm ~› • 277.
Zebur • 939.

zafer Zeburzz
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zecir • 606, 614, 643.
ayetin ~ri • 695.

zehir • 1169, 1170.
~in ikab› • 1182.
~li bir bal • 237.
~li helva • 238.

zehirli
~ bal • 239.

zehr-i katil • 795.
zekâ • 593.
zekât • 784, 1152, 1153, 1164,

1165, 1166.
~ emri • 627.
~›n farz olmas› • Bak›n›z: vü-
cub-u zekât.

zekât-› fler’î • 1152.
zekâvet

~te alemdar • 334.
zekâvetli

~ tilki ve maymun • 108.
zekâvetsiz • 108.
zeki

~ kavim • 593, 594.
zelâka • 602.
zelil • 97, 130.

~ bir abd • 510.
zelilâne

~ acz • 173.
zelzele • 276, 277, 278, 281, 282,

283, 285, 365, 393, 500, 633,
709, 710, 1030, 1031, 1036,
1098, 1211, 1264.
~ daimî kazanc› kazand›rabilir •
281.
~ hatalar›n neticesidir • 279.
~ kefaretüzzünuptur • 279.
~ vazifeden men’ edilse • 281.
~de masumlara rahmet • 280.
~nin ahali-i ‹slâmiyeye bakmas›
• 285.
~nin devam›ndan gelen korku •
278.
~nin hususî olmamas›n›n sebe-
bi • 281.
~nin irticac› • 633.
~nin manevî esbab› • 281.
~nin Müslümanlara inmesinin
sebebi • 279.
~nin umumî flekle girmesinin
sebebi • 279.
ehl-i gaflete göre ~ • 281.
Erzincan ~si • 285.
‹zmir ~si • 277, 285.
masumlar›n ~den zarar görme-
sinin nedeni • 279.

zelzele-i firak • 358.
zelzele-i hercümerç • 979.
zelzele-i raksnüma • 353.
zelzele-i sekerat • 76.
zelzele-i zeval

~ ve firak • 950.
zelzele-i zeval-i dünya • 347.
zelzeleli

~ bir zemin • 534.
zem • 613, 614, 615.
Zemahflerî • 670, 723.
zemberekvari

~ bir cereyan • 635.
zemherir

~ ve ihrak • 1172.
~in bürudetiyle ihrak› • 413.

zemin • 28, 267, 287, 290, 391,
420, 562, 603, 632, 633, 634,
641, 646, 676, 683, 696, 700,

823, 829, 899, 978, 1023, 1065,
1100, 1102, 1103, 1104, 1138.
~ Allah’› tan›tt›r›r • 1100.
~ ile gökler • 289.
~ ve asuman • 290.
~ ve gök • 604, 606, 645.

~lerin haflmet-i hilkati • 740.
~ ve sema • 674, 683.

~n›n hamd ve sitayiflleri •
694.
~ ve semavat

~›n a¤lamas› • 1039.
~ yüzü • 355, 392.

~nün mütelemmi fleffafat› •
486.
~ yüzünün ziyneti • 277.
~de yaz›lan esma • 1028.
~deki rahmet hazineleri • 402.
~deki terakkiyat›n hikmeti • 290.
~den nev-i insan intihap edil-
mifltir • 172.
~e lâz›m olan fleyler • 289.
~in dar sahifesi • 169.
~in dire¤i • 633.
~in elfaz-› tahmidiyesi • 268.
~in halifesi • 1098.
~in hareketi ve vazifesi • 1098.
~in hiddeti ve gadab› • 633.
~in sultan› • 178.
~in tesbihat› • 835.
~in tesbih-i küllîsi • 268.
~in ubudiyeti • 835.
~in zîhayatlarla flenlendirilmesi
• 644.
~in zîfluurlarla flenlendirilmesi •
819.
baharda ve yaz›n ~in yüzü •
449.
kâinattan ~intihap edilmifltir •
172.
muvakkat ve fânî ~ • 171.
yaz›n ~ yüzü • 457.
zelzeleli bir ~ • 534.

zemin-i Asya • 1132.
zemin-i pürnazî • 1203.
zemin-i vahfletzar • 1203.
zemm-i z›mnî • 1166.
zemzeme-i ezkâr • 1211.
zemzeme-i hamd

~ ve flükran • 642.
zemzeme-i hayvan

~ ve eflcar • 358.
zemzeme-i i’caz • 228, 705.
zemzeme-i Kur’ân • 609.
zemzeme-i flükran • 368.
zenep • 1165.
zengin • 661.

~leri zulme sevk eden kelime •
661.
fukaran›n ~lerle çarp›flmas› •
650.
komünizmde ~ ve fakir • 242.

zer’ • 573.
zerdali

~ nüvat› • 445.
zerrat • 28, 29, 736, 810, 853, 856,

892, 893, 899, 902, 906, 908,
963, 986, 994, 1074. Bak›n›z:
zerre.
~a tesadüf kar›flamaz • 852.
~›n harekât› • 905, 1276.
~›n harekât›ndaki hikmet • 903.
~›n harekât›ndaki vazifeler •
897.

~›n hareketi • 908.
~›n hareketleri • 851.
~›n haflredilmesi • 908.
~›n istihdam› • 762.
~›n tahavvülât› • 900.
~›n tahrik edilmesi • 898, 899.
~›n tahrik ve tavzif edilmesi •
898, 899.
~›n vezaifi ve harekât› • 964.
~taki harekât • 1145.
a¤ac›n ~› • 904.
g›da ~› • 1077.
hayvanattaki ~ • 904.
insan›n vücudundaki ~ • 904.
zîhayatta ~ harekât› • 903.

zerrat-› arziye • 906.
zerrat-› asliye • 854.
zerrat-› cisim

âlem-i ebediyette ~ • 810.
zerrat-› esasiye • 138, 189, 618,

854.
~nin Sur-u ‹srafil’in borusuyla
toplanmas› • 189.

zerrat-› hüceyrat • 1133.
zerrat-› kâinat • 471.
zerrat-› mevcudat • 351.
zerrat-› taamiye • 481, 883.
zerre • 102, 264, 270, 472, 473,

475, 740, 872, 891, 894, 895,
900, 901, 902, 903, 908, 963,
964, 970, 971, 1082, 1139,
1171. Bak›n›z: zerrat.
~ acz-i mutlakt›r • 474.
~ ile seyyare • 271.
~ ve fiems • 858.
~ ve y›ld›z • 480.
~ler âlemi • 1074.
~ler Allah’›n memurudurlar •
473.
~ler bafl›bofl de¤il • 907.
~ler bir ordu-yu Sübhanîdir •
186.
~ler Cenab-› Hakk›n memurlar›-
d›rlar • 103.
~ler emirber nefer hükmündedir
• 124.
~ler Kadîr-i Mutlak’›n memuru-
dur • 471.
~ler muhit bir ilme malik de¤ildir
• 102.
~ler muhit bir kudrete malik de-
¤il • 102.
~ler ve y›ld›zlar • 857.
~lerin de¤iflimleri • Bak›n›z: ta-
havvülât-› zerrat.
~lerin harekât› • Bak›n›z: hare-
kât-› zerrat.
~lerin hareketi • 762.
~lerin havadan meyveye geç-
meleri • 102.
~lerin ink›lâbat-› acibeleri • 852.
~lerin istihdam edilmesi • 964.
~lerin mebde-i hareketi • 909.
~lerin nurland›r›lmas› • 903.
~lerin seyrüseyahatleri • 902.
~lerin tevakkufu • 762.
~lerin toplanmalar› • 854.
~lerin vazifesi • 903.
~nin cümudiyeti • 474.
~nin harekât› • 900.
~nin hareket ve vazifesi • 872,
891.
~nin hareketi ve vazife görmesi
• 987.

zecir zerrenin hareketi ve vazife görmesizz
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~nin itaati • 861.
~nin manevî aln› • 907.
~nin nispet ve vazifeleri • 901.
~nin tahavvül • 894.
~nin tahrik edilmesi • 900.
~nin vazifeleri • 474, 900.
~nin vazifesinin hitam› • 892.
~ye rububiyet iddia eden flah›s •
963.
~ye rububiyet iddias› • 971.
~yi gören günefli de görür • 178.
ahirette ~ler • 810.
camit ~ler • 810.
göz bebe¤indeki ~ • 901.
havadaki ~ler • 472.
havan›n ~leri • 896.
havan›n ~si • 894, 895.
hüceyrat ~leri • 1108.
r›z›k için gelen ~ler • 902.
topra¤›n ~leri • 896.
toprak ~si • 895.
zîhayat›n ~leri • 765.

zerrecik • 102.
zerre-i havaiye • 895.
zerre-i fleffafe • 152.
zeval • 33, 52, 55, 56, 58, 74, 79,

86, 88, 110, 115, 342, 345, 351,
487, 775, 868, 952, 1033, 1241.
~ elemi • 357.
~ ile ac›lanan mülâkatlar • 346.
~den ç›kan me’yusiyet • 161.
~e mahkûm olan bir seyirci •
117.
~e mahkûm, güzel olamaz •
344.
~in tasavvuru • 87, 117.
~lerin hüzünleri • 748.
~siz zat • 458.
mevcudat›n ~leri • 116.

zevalâlûd
~ mülâkatlar • 346.

zeval-i elem • 245.
~ lezzettir • 87, 115.

zeval-i eflya • 1034.
zeval-i ismet • 1168.
zeval-i lezzet • 245, 346.

~ elemdir • 87, 115.
~in tasavvuru • 346.

zevce • 692.
~ ve k›z nazar› • 668.

zevç • 692.
~ ve peder nazar› • 668.
kad›n›n ~inden davas› • 692.

zevilervah • 823.
enva-› -~›n meskeni • 170.

zevilhayat • 210, 823.
enva-› ~›n meskeni • 170.

zevilidrak • 287, 819, 823.
nuraniyetli ~ • 288.

zevk • 19, 618, 1176.
~e müptelâ bîçareler • 235.
~e müptelâ insan • 244.
hakikî ~ • 244.
r›z›k ~i • 808.

zevk-i bâkî • 358.
zevk-i hakikat • 359.
zevk-i i’caz • 1196.
zevk-i mahsus • 570.
zevk-i mahsusa • 566.
zevk-i manevî • 234.
zevk-i mecazî • 359.
zevk-i ruhî • 1198.
zevk-i süflî • 1198.
Zeyd • 668.

z›ddiyet • 435.
z›lliyet • 537.
z›nd›k • 252, 747, 885, 903.

dessas ~lar • 627.
z›nd›ka • 283, 885, 984.

~ komiteleri • 1251.
z›t • Bak›n›z: ezdat.

~d›n ~d›n› saklamas› • 1150.
~lar›n birbirine kar›flt›r›lmas› •
867.
~lar›n cevelângâh› • 858.
~lar›n tasfiyesi • 868.

zîcemal • 950, 1024.
zidergâh-› ‹lâhî • 369.
zîhassa-i meflhure • 1173.
zîhaflmet • 202.
zîhayat • 24, 28, 33, 34, 138, 287,

470, 474, 475, 485, 644, 749,
769, 819, 821, 822, 823, 825,
826, 829, 839, 842, 843, 884,
894, 908, 928, 933, 942, 986,
1014, 1015, 1020, 1024, 1026,
1027, 1067, 1077, 1079, 1097,
1098, 1102, 1103, 1113, 1138,
1276.
~ âlemi • 852.
~ mevcudat›n› teshir eden •
170.
~ ve hitabat-› Sübhaniye • 181.
~ ve küre-i arz • 180.
~ zemini flenlendirir • 180.
~a hikmetlerin tak›lmas› • 142.
~› halk etmek • 468.
~›n ahval ve etvar› • 765.
~›n halk edilmesi • 824.
~›n kendine mahsus tesbihleri •
356.
~›n manevî hâlât› • 765.
~›n metalibi • 1066.
~›n nazarlar› • 749.
~›n neticesi ve hikmeti • 884.
~›n flekli, miktar› • 762.
~›n zerreleri • 765.
~›n ziyas› • 819.
~lara bir nevi sultan • 242.
~lar›n iafleleri • 1083.
~lar›n sudan halk edilmeleri •
633.
~lar›n ubudiyetkârâne vazifeler
görmeleri • 1075.
~taki hatemler • 469.
anas›r-› camidenin ~ maddelere
ink›lâb› • 1081.
nutfeden ~›n icad› • 445.

zîhimmet • 1157.
zihniyet-i inhisar • 1170.
zîihsan • 950.
zîilim • 932.
zîiman • 932.
zîkalp • 932.
zîkemal • 950.
zikir • 18, 34, 571, 573, 724, 735,

738, 740, 796, 797, 900, 943,
952, 983, 1028, 1133.
~ meclisleri • 498.
~in fle’ni • 383.
cezbeli bir ~ • 636.
hayvanlar›n ~i • 570.
meleklerin ~i • 566.
mevcudat-› âlemin ~i • 228.
fleffafiyet peyda eden ~ • 560.

zikirhane • 33, 373, 642.
zikirhane-i Rahman • 34.

zikr-i azamet • 1211.
zikr-i cehrî • 571, 998.
zikr-i hafî • 570.
zikr-i ‹lâhî

~nin halka-i kübras› • 349.
zikr-i kalbî-i hafî • 998.
zîkudret • 202.
zilecniha • 227.
zillet • 502, 1151, 1179, 1242.

~ ve izzet • 678.
bir lezzet için nihayet ~ • 217.
hulfülvaat ~dir • 139.

zina • 784.
zînazar • 932.
zindan • 89, 98, 259, 1245.

~lar› havi bir memleket • 92.
daimî ~ • 99.

zindan-› dünya • 56, 68, 69, 331,
1242.

zindan-› ebedî • 233.
zindan-› mezar • 68.
zînur

~ bir lâtife-i Rabbaniye • 426.
ziraat • 389.
zîruh • 195, 507, 823, 825, 826,

827, 829, 1133, 1202.
~ ihyas› • 1140.
~ meyveler • 447.
~lar›n en eflrefi • 330.

Zîfluun
~’un kemal-i zat› • 488.

zîfluur • 27, 98, 105, 117, 128, 129,
130, 205, 212, 225, 287, 288,
818, 819, 820, 822, 826, 827,
839, 842, 843, 923, 924, 928,
933, 936, 941, 942, 948, 951,
975, 1024, 1110, 1140, 1144.
~ bir s›rr-› insanî • 426.
~ ibadullah • 1097.
~ ve hitabat-› Sübhaniye • 181.
~a ibretnüma bir mütalâagâh •
128.
~a okutturulan ilânname • 115.
~lar›n nazar-› istihsan› • 923.
~un halk edilmesi • 824.
~un mir’at-› ruhu • 822.
~un nazarlar› • 749.

zîvücut • 843.
ziya • 144, 289, 452, 634, 821,

927, 928, 1077, 1095, 1138,
1143.
~ hava ve toprak • 273.
~ meta›n› neflretmek • 691.
~ sür’ati • 930.
~ ve hava • 472.
~ ve zulmet • 1172.
~n›n nakli • 264.
~n›n tabakat› • 153.

Ziya Pafla • 334.
ziyafet • 109, 198.

mahall-i ~ • 114.
muhteflem ~ler • 85.

ziyafetgâh • 498.
ziyafet-i amme • 198, 935.
ziyafet-i ‹lâhiye • 329.
ziyafet-i rahmaniye • 500.
ziya-i hakikat • 372, 1250.
ziya-i irade • 844.
ziya-i kalp • 1148.
ziya-i marifet • 396.
ziya-i ruh • 1209.

zerrenin itaati ziya-i ruhzz
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ziynet • 101, 143, 1021, 1023,
1024, 1026, 1090.
~li levaz›mat • 526.
her nevi ~ • 813.

ziynet-i suret • 367.
ziynet-i sûrî • 885.
zu’m • 900.
zuhr • 73, 75.

~ namaz› • 75.
zuhur

~ ve nüzul zaman›n›n tebeddülü
• 326.

zuhurat • 533.
zulmanî

~ bir alet-i tazip • 148.
zulmet • 824, 826, 1148.

~ bahri • 820.
~ ve nur • 293.
~ ve ziya • 1172.
~li münevverler • 1148.

zulmet-i cehil • 704.
~ ve gaflet • 228, 600.

zulmet-i evham • 121.

zulmet-i gaflet • 704.
zulmet-i kesafet

~ten münezzeh ve müberra •
317.

zulmet-i küfür • 495.
zulmet-i müzevver • 1148.
zulmetli

~ kafalar • 1012.
zulmetmek

kendi kendine ~ • 65.
zulm-ü mutlak • 179.
zulm-ü mütehaccir • 663, 1184.
zulüm • 161, 167, 173, 277, 663,

854, 881, 1148, 1150, 1153.
~e taraftarl›k • 279.
cin ve nev-i beflerin ~leri • 737.
münkirlerin ~ü • 743.

zulümat • 497, 1034.
~ kalbîdir • 1183.
dünya ~ta yuvarlan›r • 338.

zulümat-› adem • 342, 768, 776,
1032, 1205.

zulümat-› gaflet • 499.

zulümat-› k›t’a • 1205.
zulümatl›

~ meslek • 987.
zücac • 1173.
Zühal • 694.

~in etraf›ndaki halkalar • 429.
zühre • 539, 540, 541, 542, 694.

~ çiçe¤i • 541.
~ nam›yla nak›fll› bir çiçek • 538.

zühremisal • 542.
züht • 1220, 1230.
zülâl-i ‹slâmiyet • 1190.
zülâl-i Nil • 1204.
Zülcelâl

Zat-› Cemîl-i ~ • 114.
Zülcemal • 1140.

Zat-› Celîl-i ~ • 114.
zülcenaheyn • 203.

~ bir mebus • 104.
Zülzileti’l-Ardu • 555.
zümrüt • 197

ziynet zümrützz

@
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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

Bediüzzaman Said Nursî Osmanl› Devletindeki Olaylar Dünyadaki OlaylarTarih
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

SÖZLER | 1479 KRONOLOJ‹K B‹LG‹LER

Bediüzzaman Said Nursî Türkiye Cumhuriyeti Olaylar› Dünyadaki OlaylarTarih



1480 | SÖZLERKRONOLOJ‹K B‹LG‹LER

Bediüzzaman Said Nursî Türkiye Cumhuriyeti Olaylar› Dünyadaki OlaylarTarih

• 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
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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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