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Tazip ve tahkirler tebeddül ve teceddüt ettikçe 

tesirleri çoğalır. Zira bir tarzda devam eden bir 

elemin tesiri gittikçe azalır; tazelendikçe tesiri çok 

olur.   Münafıklar Bahsi / işarat-ül i’caz ( 117 ) 

Yirmi Beşinci Lem'a 
 

Hastalar 
Risalesi 

 

Yirmi Beş Devadır 
 

(Hastalara bir merhem, bir teselli, manevî bir 

reçete, bir iyadet-ül mariz ve geçmiş olsun 

makamında yazılmıştır.) 
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İhtar ve İtizar 

Bu manevî reçete, bütün yazdıklarımızın 

fevkınde bir sür'atle (Haşiye) te'lif edildiği gibi; hem 

umuma muhalif olarak tashihata ve dikkate vakit 

bulmayarak, te'lifi gibi gayet sür'atle, ancak bir defa 

nazardan geçirildi.  

Demek müsvedde-i evvel hükmünde müşevveş 

kalmıştır. Kalbe fıtrî bir surette gelen hatıratı, 

san'atla ve dikkatle bozmamak için, yeniden 

tedkikata lüzum görmedik. Okuyan zâtlar, hususan 

hastalar bazı nâhoş ibarelerden veyahud ağır 

kelimelerden ve ifadelerden sıkılıp gücenmesinler, 

bana da dua etsinler. 

 
 

 

Şu Lem'ada, nev-i beşerin on kısmından bir kısmını 

teşkil eden musibetzede ve hastalara hakikî bir teselli ve 

nâfi' bir merhem olabilecek yirmi beş deva’yı icmalen 

beyan ediyoruz. 

BİRİNCİ DEVA: Ey bîçare hasta! Merak etme, 

sabret. Senin hastalığın sana dert değil belki bir nevi 

                                                
(Haşiye) Bu risale, dört buçuk saat zarfında te'lif edilmiştir. 

Evet,  Evet,    Evet,    Evet 

Rüşdü Re'fet, Hüsrev, Said 
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dermandır. Çünki ömür bir sermayedir, gidiyor. Meyvesi 

bulunmazsa zayi' olur.  

Hem rahat ve gafletle olsa, pek çabuk gidiyor. 

Hastalık, senin o sermayeni büyük kârlarla meyvedar 

ediyor.  

Hem ömrün çabuk geçmesine meydan vermiyor, 

tutuyor, uzun ediyor.. tâ meyveleri verdikten sonra 

bırakıp gitsin.  

İşte, ömrün hastalıkla uzun olmasına işareten bu 

darb-ı mesel dillerde destandır ki; "Musibet zamanı çok 

uzundur, safa zamanı pek kısa oluyor." 

İKİNCİ DEVA: Ey sabırsız hasta! Sabret, belki 

şükret. Senin bu hastalığın, ömür dakikalarını birer saat 

ibadet hükmüne getirebilir. Çünki ibadet iki kısımdır.  

Biri müsbet ibadettir ki; namaz, niyaz gibi malûm 

ibadetlerdir.  

Diğeri menfî ibadetlerdir ki; hastalıklar, musibetler 

vasıtasıyla musibetzede, aczini, za'fını hisseder. Hâlık-ı 

Rahîmine iltica eder, yalvarır. Hâlis, riyasız, manevî bir 

ibadete mazhar olur.  

Evet, hastalıkla geçen bir ömür, Allah'tan 

şekva etmemek şartıyla, mü'min için ibadet 

sayıldığına rivayat-ı sahiha vardır. Hattâ bazı sâbir 

ve şâkir hastaların bir dakikalık hastalığı, bir saat ibadet 

hükmüne geçtiği ve bazı kâmillerin bir dakikası bir gün 

ibadet hükmüne geçtiği, rivayet-i sahiha ve keşfiyat-ı 

sadıka ile sabittir. Senin bir dakika ömrünü, bin dakika 

hükmüne getirip, sana uzun ömrü kazandıran hastalıktan 

teşekki değil, teşekkür et. 
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ÜÇÜNCÜ DEVA: Ey tahammülsüz hasta! İnsan 

bu dünyaya keyf sürmek ve lezzet almak için 

gelmediğine, mütemadiyen gelenlerin gitmesi ve 

gençlerin ihtiyarlaşması ve mütemadiyen zeval ve 

firakta yuvarlanması şahiddir.  

Hem insan, zîhayatın en mükemmeli, en yükseği ve 

cihazatça en zengini, belki zîhayatların sultanı hükmünde 

iken, geçmiş lezzetleri ve gelecek belaları düşünmek 

vasıtasıyla, hayvana nisbeten en edna bir derecede, 

ancak kederli, meşakkatli bir hayat geçiriyor.  

Demek insan, bu dünyaya yalnız güzel 

yaşamak için ve rahatla ve safa ile ömür 

geçirmek için gelmemiştir.  

Belki azîm bir sermaye elinde bulunan insan, burada 

ticaret ile, ebedî daimî bir hayatın saadetine 

çalışmak için gelmiştir. Onun eline verilen sermaye 

de ömürdür.  

Eğer hastalık olmazsa, sıhhat ve âfiyet gaflet 

verir, dünyayı hoş gösterir, âhireti unutturur. Kabri ve 

ölümü hatırına getirmek istemiyor, sermaye-i ömrünü 

bâd-i heva boş yere sarfettiriyor. Hastalık ise, birden 

gözünü açtırır. Vücuduna ve cesedine der ki: "Lâyemut 

değilsin, başıboş değilsin, bir vazifen var. Gururu bırak, 

seni yaratanı düşün, kabre gideceğini bil, öyle hazırlan."  

İşte hastalık bu nokta-i nazardan hiç aldatmaz bir 

nâsih ve ikaz edici bir mürşiddir. Ondan şekva değil, 

belki bu cihette ona teşekkür etmek; eğer fazla ağır gelse, 

sabır istemek gerektir. 

DÖRDÜNCÜ DEVA: Ey şekvacı hasta! Senin 

hakkın şekva değil şükürdür, sabırdır. Çünki senin 
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vücudun ve âza ve cihazatın, senin mülkün değildir. Sen 

onları yapmamışsın, başka tezgâhlardan satın 

almamışsın. Demek başkasının mülküdür. Onların 

mâliki, mülkünde istediği gibi tasarruf eder.  

Yirmi altıncı Söz'de denildiği gibi, meselâ gayet 

zengin, gayet mahir bir san'atkâr; güzel san'atını, 

kıymettar servetini göstermek için, miskin bir adama 

modellik vazifesini gördürmek maksadıyla, bir ücrete 

mukabil, bir saatçik zamanda, murassa ve gayet san'atlı 

diktiği bir gömleği, bir hulleyi o fakire giydirir. Onun 

üstünde işler ve vaziyetler verir. Hârika enva'-ı san'atını 

göstermek için keser, değiştirir, uzaltır, kısaltır.  

Acaba şu ücretli miskin adam, o zâta dese: 

"Bana zahmet veriyorsun, eğilip kalkmakla verdiğin 

vaziyetten bana sıkıntı veriyorsun, beni güzelleştiren bu 

gömleği kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun" 

demeye hak kazanabilir mi? Merhametsizlik, insafsızlık 

ettin diyebilir mi?  

İşte aynen bu misal gibi, Sâni'-i Zülcelal sana ey 

hasta! Göz, kulak, akıl, kalb gibi nuranî duygularla 

murassa olarak giydirdiği cisim gömleğini, esma-i 

hüsnasının nakışlarını göstermek için, çok hâlât içinde 

seni çevirir ve çok vaziyetlerde seni değiştirir. Sen açlıkla 

onun Rezzak ismini tanıdığın gibi, Şâfî ismini de 

hastalığınla bil.  

Elemler, musibetler bir kısım esmasının ahkâmını 

gösterdikleri için, onlarda hikmetten lem'alar ve 

rahmetten şualar ve o şuaat içinde çok güzellikler 

bulunuyor. Eğer perde açılsa, tevahhuş ve nefret ettiğin 
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hastalık perdesi arkasında, sevimli güzel manaları 

bulursun. 

BEŞİNCİ DEVA: Ey maraza mübtela hasta! Bu 

zamanda tecrübemle kanaatım gelmiştir ki; hastalık 

bazılara bir ihsan-ı İlahîdir, bir hediye-i Rahmanîdir.  

Bu sekiz dokuz senedir, liyakatsız olduğum halde, 

bazı genç zâtlar, hastalık münasebetiyle dua için benimle 

görüştüler. Dikkat ettim ki; hangi hastalıklı genci 

gördüm, sair gençlere nisbeten âhiretini düşünmeye 

başlıyor. Gençlik sarhoşluğu yok. Gaflet içindeki hayvanî 

hevesattan bir derece kendini kurtarıyor. Ben de 

bakıyordum, onların tahammül dâhilindeki hastalıklarını 

bir ihsan-ı İlahî olduğunu ihtar ederdim.  

Derdim ki:  

- "Kardeşim, senin bu hastalığının aleyhinde değilim, 

hastalık için sana karşı bir şefkat hissedip acımıyorum ki 

dua edeyim. Hastalık seni tam uyandırıncaya kadar 

sabra çalış ve hastalık vazifesini bitirdikten sonra Hâlık-ı 

Rahîm inşâallah sana şifa verir."  

Hem derdim: 

- "Senin bir kısım emsalin sıhhat belasıyla gaflete 

düşüp, namazı terkedip, kabri düşünmeyip, Allah'ı 

unutup, bir saatlik hayat-ı dünyeviyenin zahirî keyfi ile, 

hadsiz bir hayat-ı ebediyesini sarsar, zedeler, belki de 

harab eder. Sen hastalık gözüyle, her halde gideceğin bir 

menzilin olan kabrini ve daha arkasında uhrevî menzilleri 

görürsün ve onlara göre davranıyorsun. Demek senin 

için hastalık, bir sıhhattır. Bir kısım emsalindeki 

sıhhat, bir hastalıktır." 
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ALTINCI DEVA: Ey elemden teşekki eden hasta! 

Senden soruyorum; geçmiş ömrünü düşün ve o ömürde 

geçmiş lezzetli safa günleri ve bela ve elemli vakitlerini 

tahattur et. Herhalde ya oh, ya ah diyeceksin. Yani, ya 

elhamdülillah şükür veyahud vâ-hasretâ, vâ-esefâ kalbin 

veya lisanın diyecek.  

Dikkat et, sana oh elhamdülillah şükür 

dediren, senin başından geçmiş elemler, 

musibetlerin düşünmesi, bir manevî lezzeti 

deşiyor ki; senin kalbin şükreder. Çünki elemin 

zevali, lezzettir. O elemler, o musibetler zevaliyle, ruhta 

bir lezzet irsiyet bırakmış ki, düşünmekle deşilse, ruhtan 

bir lezzet akıyor, şükürler takattur ediyor.  

Sana vâ-esefâ, vâ-hasretâ dedirten, eski zamanda 

geçirdiğin lezzetli ve safalı o hallerdir ki; zevalleriyle, 

senin ruhunda daimî bir elem irsiyet bırakıp, ne vakit 

düşünsen, o elem yine deşiliyor, esef ve hasret akıtıyor.  

Madem bir günlük gayr-ı meşru lezzet, bazan bir sene 

manevî elem çektiriyor. Ve muvakkat bir günlük 

hastalıkla gelen elem, çok günler manevî lezzet-i sevabla 

beraber, zevalindeki halâs ve kurtulmaktan gelen manevî 

lezzet vardır. Senin başındaki şimdilik bu 

muvakkat hastalığın neticesi ve iç yüzündeki 

sevabı düşün, "Bu da geçer yahu!" de, şekva 

yerinde şükret. 
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ALTINCI DEVA: (Haşiye) Ey dünya zevkini 

düşünüp hastalıktan ızdırab çeken kardeşim!  

 Bu dünya eğer daimî olsa idi  

 Ve yolumuzda ölüm olmasaydı  

 Ve firak ve zevalin rüzgârları esmeseydi  

 Ve musibetli, fırtınalı istikbalde manevî kış 

mevsimleri olmasaydı; ben de seninle 

beraber senin haline acıyacaktım.  

Fakat madem dünya bir gün bize haydi dışarı 

diyecek, feryadımızdan kulağını kapayacak, o bizi dışarı 

koğmadan biz bu hastalıklar ikazatıyla şimdiden onun 

aşkından vazgeçmeliyiz. O bizi terketmeden, kalben onu 

terke çalışmalıyız.  

Evet, hastalık bu manayı bize ihtar edip der 

ki: "Senin vücudun taştan, demirden değildir. Belki 

daima ayrılmaya müsaid muhtelif maddelerden terkib 

edilmiştir. Gururu bırak, aczini anla, mâlikini tanı, 

vazifeni bil, dünyaya ne için geldiğini öğren" kalbin 

kulağına gizli ihtar ediyor.  

Hem madem dünyanın zevki, lezzeti devam etmiyor. 

Hususan meşru olmazsa hem devamsız, hem elemli, 

hem günahlı oluyor. O zevki kaybettiğinden hastalık 

bahanesiyle ağlama; bilakis hastalıktaki manevî ibadet ve 

uhrevî sevab cihetini düşün, zevk almaya çalış. 

YEDİNCİ DEVA: Ey sıhhatının lezzetini kaybeden 

hasta! Senin hastalığın sıhhatteki nimet-i İlahiyenin 

                                                
(Haşiye): Fıtrî bir surette bu lem'a tahattur ettiğinden, 

altıncı mertebede iki deva yazılmış. Fıtrîliğine ilişmemek için 

öylece bıraktık, belki bir sır vardır diye değiştirmedik. 
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lezzetini kaçırmıyor, bilakis tattırıyor, ziyadeleştiriyor. 

Çünki bir şey devam etse tesirini kaybeder. Hattâ ehl-i 

hakikat müttefikan diyorlar ki: 

yani: "Her şey zıddıyla bilinir."  

Meselâ, karanlık olmazsa ışık bilinmez, 

lezzetsiz kalır.  

 Soğuk olmazsa hararet anlaşılmaz, zevksiz 

kalır.  

 Açlık olmazsa, yemek lezzet vermez.  

 Mide harareti olmazsa, su içmesi zevk 

vermez.  

 İllet olmazsa, âfiyet zevksizdir.  

 Maraz olmazsa, sıhhat lezzetsizdir.  

Madem Fâtır-ı Hakîm insana her çeşit ihsanını ihsas 

etmek ve herbir nevi nimetini tattırmak ve insanı daima 

şükre sevketmek istediğini, şu kâinatta çeşit çeşit hadsiz 

enva'-ı nimeti tadacak tanıyacak derecede gayet çok 

cihazat ile insanı techiz etmesi gösteriyor ki; elbette 

sıhhat ve âfiyeti verdiği gibi; hastalıkları, illetleri, dertleri 

de verecektir.  

Senden soruyorum:  

- "Bu hastalık senin başında veya elinde veya 

midende olmasaydı; sen, başın, elin, midenin 

sıhhatindeki lezzetli, zevkli nimet-i İlahiyeyi hissedip 

şükreder miydin?  

Elbette şükür değil, belki düşünmeyecektin; şuursuz o 

sıhhatı gaflete belki sefahete sarfederdin." 



~ 13 ~ 

 

SEKİZİNCİ DEVA: Ey âhiretini düşünen hasta! 

Hastalık, sabun gibi, günahların kirlerini yıkar, temizler. 

Hastalıklar, keffaret-üz zünub olduğu hadîs-i sahih ile 

sabittir.  

Hem hadîste vardır ki: "Ermiş ağacı silkmekle 

nasıl meyveleri düşer; imanlı bir hastanın 

titremesi de, öyle günahları silker."  

Günahlar, hayat-ı ebediyede daimî 

hastalıklardır. Bu hayat-ı dünyevîde dahi kalb, 

vicdan, ruh için manevî hastalıklardır.  

Sen eğer sabredip şekva etmezsen, şu muvakkat bir 

hastalık ile daimî pek çok hastalıklardan kurtuluyorsun.  

Eğer günahları düşünmüyorsan, yahud âhireti 

bilmiyorsan veya Allah'ı tanımıyorsan, sende öyle 

dehşetli bir hastalık var ki; milyon defa sendeki 

bu küçük hastalıktan daha büyüktür. Ondan feryad 

et. Çünki bütün dünyanın mevcudatıyla kalbin, ruhun ve 

nefsin alâkadardır. Mütemadiyen firak ve zeval ile o 

alâkalar kesilip, sende hadsiz yaralar açılır. Bahusus 

âhireti bilmediğin için, ölümü i'dam-ı ebedî tahayyül 

ettiğinden -âdeta- güya yara bere içinde, dünya kadar 

hastalıklı bir vücudun var.  

İşte en evvel hadsiz yaralı ve hastalıklı bu büyük 

manevî vücudun hadsiz hastalıklarına kat'î ilâç ve kat'î 

şifa verici bir tiryak olan iman ilâcını aramak ve itikadını 

düzeltmek gerektir ki, o ilâcı bulmakta en kısa yol, bu 

maddî hastalığın yırttığı gaflet perdesinin altında sana 

gösterdiği aczin ve za'fın penceresiyle, bir Kadîr-i 

Zülcelal'in kudretini ve rahmetini tanımaktır.  



~ 14 ~ 

 

Evet, Allah'ı tanımayanın dünya dolusu bela 

başında vardır. Allah'ı tanıyanın dünyası nurla ve 

manevî sürurla doludur. Derecesine göre iman 

kuvvetiyle hisseder. Bu imandan gelen manevî sürur ve 

şifa ve lezzet altında, cüz'î maddî hastalıkların elemi erir, 

ezilir. 

DOKUZUNCU DEVA: Ey Hâlıkını tanıyan hasta! 

Hastalıklardaki elem ve tevahhuş ve korkmak ise; 

hastalık bazan ölüme vesile olduğu cihetindendir. Ölüm, 

nazar-ı gaflet ve zahirî cihetinde dehşetli olduğundan, 

ona vesile olabilen hastalıklar korkutuyor, telaş veriyor. 

Evvelâ bil ve kat'î iman et ki: "Ecel mukadderdir, 

tegayyür etmez." Çok ağır hastaların başında ağlayanlar 

ve sıhhatleri yerinde olanlar ölmüşler, o ağır hastalar şifa 

bulup yaşamışlar. 

Sâniyen: Ölüm, sureten göründüğü gibi dehşetli 

değil. Çok risalelerde gayet kat'î, şeksiz, şübhesiz bir 

surette, Kur'an-ı Hakîm'in verdiği nur ile isbat etmişiz ki: 

Ehl-i iman için ölüm, vazife-i hayat külfetinden 

bir terhistir.. 

Hem dünya meydanındaki imtihanda, talim ve 

talimat olan ubudiyetten bir paydostur.. 

Hem öteki âleme gitmiş yüzde doksandokuz ahbab 

ve akrabasına kavuşmak için bir vesiledir.  

Hem hakikî vatanına ve ebedî makam-ı saadetine 

girmeye bir vasıtadır..  

Hem zindan-ı dünyadan bostan-ı cinana bir 

davettir. 

Hem Hâlık-ı Rahîminin fazlından, kendi hizmetine 

mukabil ahz-ı ücret etmeye bir nöbettir.  
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Madem ölümün mahiyeti hakikat noktasında 

budur; ona dehşetli bakmak değil, bilakis rahmet ve 

saadetin bir mukaddemesi nazarıyla bakmak 

gerektir.  

Hem ehlullahın bir kısmının ölümden 

korkmaları, ölümün dehşetinden değildir. Belki daha 

fazla hayır kazanacağım diye, vazife-i hayatın 

idamesinden kazanacakları hayrat içindir.  

Evet, ehl-i iman için ölüm, rahmet kapısıdır. 

Ehl-i dalalet için, zulümat-ı ebediye kuyusudur. 

ONUNCU DEVA: Ey lüzumsuz merak eden hasta! 

Sen, hastalığın ağırlığından merak ediyorsun. O merakın, 

senin hastalığını ağırlaştırır. Hastalığın hafifleşmesini 

istersen, merak etmemeye çalış. Yani hastalığın 

faidelerini, sevabını ve çabuk geçeceğini düşün, merakı 

kaldır, hastalığın kökünü kes.  

Evet merak, hastalığı ikileştirir; maddî hastalığın 

altında merak ile manevî bir hastalığı kalbine verir; 

maddî hastalık ona dayanır, devam eder.  

Eğer teslimiyetle, rıza ile, hastalığın hikmetini 

düşünmekle o merak gitse, o maddî hastalığın 

mühim bir kökü kesilir, hafifleşir, kısmen gider.  

Hususan evhamla bir dirhem maddî hastalık, bazan 

merak vasıtasıyla on dirhem kadar büyür. Merak 

kesilmesiyle, o hastalığın onda dokuzu gider. 

Merak, hastalığı ziyade ettiği gibi, hikmet-i İlahiyeyi 

ittiham ve rahmet-i İlahiyeyi tenkid ve Hâlık-ı 

Rahîminden şekva hükmünde olduğu için, aks-i 

maksadıyla tokat yer, hastalığını ziyadeleştirir.  
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Evet, nasılki şükür nimeti ziyadeleştirir.. öyle 

de şekva; hastalığı, musibeti tezyid eder.  

Hem merakın kendisi de bir hastalıktır. Onun ilâcı, 

hastalığın hikmetini bilmektir.  

Madem hikmetini, faidesini bildin; o merhemi 

meraka sür, kurtul. Ah yerine oh de, vâ-esefâ yerine 

"Elhamdülillahi alâküllihal" söyle. 

ON BİRİNCİ DEVA: Ey sabırsız hasta kardeş! 

Hastalık, hazır bir elemi sana vermekle beraber; evvelki 

hastalığından bugüne kadar o hastalığın zevalindeki bir 

lezzet-i maneviye ve sevabındaki bir lezzet-i ruhiye 

veriyor. Bugünden, belki bu saatten sonraki zamanda 

hastalık yok, elbette yoktan elem yok; elem olmazsa 

teessür olamaz.  

Sen yanlış bir surette tevehhüm ettiğin için sabırsızlık 

geliyor. Çünki bugünden evvel bütün hastalık zamanının 

maddîsi gitmekle, elemi de beraber gitmiş; kendindeki 

sevabı ve zevalindeki lezzet kalmış. Sana kâr ve sürur 

vermek lâzım gelirken, onları düşünüp müteellim olmak 

ve sabırsızlık etmek divaneliktir.  

Gelecek günler daha gelmemişler. Onları şimdiden 

düşünüp, yok bir günde, yok olan bir hastalıktan, yok 

olan bir elemden tevehhüm ile düşünüp müteellim 

olmak, sabırsızlık göstermekle, üç mertebe yok yoğa 

vücud rengi vermek, divanelik değil de nedir? Madem bu 

saatten evvelki hastalık zamanları ise sürur veriyor.  

Ve madem yine bu saatten sonraki zaman madum, 

hastalık madum, elem madumdur. Sen, Cenab-ı Hakk'ın 

sana verdiği bütün sabır kuvvetini böyle sağa sola 
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dağıtma; bu saatteki eleme karşı tahşid et; "Yâ Sabûr!" 

de, dayan. 

ON İKİNCİ DEVA: Ey hastalık sebebiyle ibadet ve 

evradından mahrum kalan ve o mahrumiyetten teessüf 

eden hasta! Bil ki: Hadîsçe sabittir ki; müttaki bir 

mü'min, hastalık sebebiyle yapamadığı daimî virdinin 

sevabını, hastalık zamanında yine kazanır. Farzı, 

mümkün olduğu kadar yerine getiren bir hasta, 

sabır ve tevekkül ile ve farzlarını yerine 

getirmekle o ağır hastalık zamanında sair 

sünnetlerin yerini, hem hâlis bir surette, hastalık 

tutar.  

Hem hastalık, insandaki aczini, za'fını ihsas eder. O 

aczin lisanıyla ve za'fın diliyle halen ve kalen bir dua 

ettirir. Cenab-ı Hak, insana hadsiz bir acz ve nihayetsiz 

bir za'f vermiş.. tâ ki daimî bir surette dergâh-ı İlahiyeye 

iltica edip niyaz etsin, dua etsin. 

 yani "Eğer duanız 

olmazsa ne ehemmiyetiniz var" âyetin sırrıyla insanın 

hikmet-i hilkatı ve sebeb-i kıymeti olan samimî dua ve 

niyazın bir sebebi hastalık olduğundan, bu nokta-i 

nazardan şekva değil, Allah'a şükür etmek ve hastalığın 

açtığı dua musluğunu, âfiyeti kesbetmekle kapamamak 

gerektir. 

ON ÜÇÜNCÜ DEVA: Ey hastalıktan şekva eden 

bîçare adam! Hastalık bazılara ehemmiyetli bir definedir, 

gayet kıymettar bir hediye-i İlahiyedir. Her hasta, kendi 

hastalığını o neviden tasavvur edebilir. Madem ecel vakti 

muayyen değil; Cenab-ı Hak, insanı yeis-i mutlak ve 
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gaflet-i mutlaktan kurtarmak için, havf u reca ortasında 

ve hem dünya ve hem âhireti muhafaza etmek 

noktasında tutmak için, hikmetiyle eceli gizlemiş.  

Madem her vakit ecel gelebilir; eğer insanı gaflet 

içinde yakalasa, ebedî hayatına çok zarar verebilir. 

Hastalık gafleti dağıtır, âhireti düşündürür, ölümü 

tahattur ettirir, öylece hazırlanır. Bazı öyle bir kazancı 

olur ki; yirmi senede kazanamadığı bir mertebeyi yirmi 

günde kazanıyor.  

Ezcümle: arkadaşlarımızdan -Allah rahmet etsin- iki 

genç vardı. Biri İlama'lı Sabri, diğeri İslâmköy'lü 

Vezirzade Mustafa. Bu iki zât, talebelerim içinde kalemsiz 

oldukları halde, samimiyette ve iman hizmetinde en ileri 

safta olduklarını hayretle görüyordum.  

Hikmetini bilmedim. Vefatlarından sonra anladım ki; 

her ikisinde de ehemmiyetli bir hastalık vardı. O hastalık 

irşadıyla, sair gafil ve feraizi terkeden gençlere bedel, en 

mühim bir takva ve en kıymettar bir hizmette ve âhirete 

nâfi' bir vaziyette bulundular. İnşâallah iki senelik hastalık 

zahmeti, milyonlar sene hayat-ı ebediyenin saadetine 

medar oldu.  

Ben onların sıhhatı için bazı ettiğim duayı, şimdi 

anlıyorum dünya itibariyle beddua olmuş. İnşâallah o 

duam, sıhhat-ı uhreviye için kabul olunmuştur. 

İşte bu iki zât, benim itikadımca, on senelik bir takva 

ile elde edilecek bir kazanç kadar bir kâr buldular. Eğer 

ikisi, bir kısım gençler gibi sıhhat ve gençliğine güvenip, 

gaflet ve sefahete atılsaydılar; ölüm de onları tarassud 

edip tam günahlarının pislikleri içinde yakalasaydı; o 
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nurlar definesi yerine, kabirlerini akrepler ve yılanlar 

yuvası yapacaklardı. 

Madem hastalıkların böyle menfaati var, ondan 

şekva değil tevekkül, sabır ile, belki şükredip, rahmet-i 

İlahiyeye itimad etmektir. 

ON DÖRDÜNCÜ DEVA: Ey gözüne perde gelen 

hasta!  

Eğer ehl-i imanın gözüne gelen perdenin 

altında nasıl bir nur ve manevî bir göz olduğunu 

bilsen "Yüzbin şükür Rabb-ı Rahîmime" dersin.  

Bu merhemi izah için bir hâdise söyleyeceğim. Şöyle 

ki: Bana sekiz sene kemal-i sadakatla hiç gücendirmeden 

hizmet eden Barla'lı Süleyman'ın halasının, bir vakit gözü 

kapandı. O sâliha kadın, bana karşı haddimden yüz 

derece fazla hüsn-ü zan ederek, "Gözümün açılması için 

dua et" diyerek, câmi kapısında beni yakaladı. Ben de, o 

mübarek ve meczube kadının salahatını duama 

şefaatçı yapıp, "Ya Rabbi, onun salahatı 

hürmetine onun gözünü aç" diye yalvardım.  

İkinci gün Burdur'lu bir göz hekimi geldi, gözünü açtı. 

Kırk gün sonra yine gözü kapandı. Ben çok müteessir 

oldum, çok dua ettim. İnşâallah o dua, âhireti için kabul 

olmuştur. Yoksa benim o duam, onun hakkında gayet 

yanlış bir beddua olurdu. Çünki eceli kırk gün kalmıştı. 

Kırk gün sonra -Allah rahmet etsin- vefat eyledi. 

İşte o merhume, kırk gün Barla'nın hazînane 

bağlarına rikkatli ihtiyarlık gözüyle bakmasına bedel; 

kabrinde, Cennet bağlarını kırkbin günlerde 

seyredeceğini kazandı. Çünki imanı kuvvetli, salahatı 

şiddetli idi.  
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Evet, bir mü'min gözüne perde çekilse ve gözü 

kapalı kabre girse, derecesine göre, ehl-i 

kuburdan çok ziyade o âlem-i nuru temaşa 

edebilir. Bu dünyada nasıl çok şeyleri biz görüyoruz, 

kör olan mü'minler görmüyorlar. Kabirde o körler, iman 

ile gitmiş ise, o derece ehl-i kuburdan ziyade görür. En 

uzak gösteren dûrbînlerle bakar nevinde, kabrinde 

derecesine göre Cennet bağlarını sinema gibi görüp 

temaşa ederler. 

İşte böyle gayet nurlu ve toprak altında iken göklerin 

üstündeki Cennet'i görecek ve seyredecek bir gözü, bu 

gözündeki perde altında şükür ile sabır ile bulabilirsin. 

İşte o perdeyi senin gözünden kaldıracak, o gözle seni 

baktıracak göz hekimi, Kur'an-ı Hakîm'dir. 

ON BEŞİNCİ DEVA: Ey âh ü enin eden hasta! 

Hastalığın suretine bakıp âh! eyleme. Manasına bak oh! 

de. Eğer hastalığın manası güzel birşey olmasa idi, Hâlık-

ı Rahîm en sevdiği ibadına hastalıkları vermezdi. Halbuki 

hadîs-i sahihte vardır ki: 

 ev 

kema kal- yani: "En ziyade musibet ve meşakkate 

giriftar olanlar, insanların en iyisi, en 

kâmilleridirler." Başta Hazret-i Eyyüb Aleyhisselâm, 

enbiyalar sonra evliyalar ve sonra ehl-i salahat çektikleri 

hastalıklara birer ibadet-i hâlisa, birer hediye-i 

Rahmaniye nazarıyla bakmışlar; sabır içinde 

şükretmişler. Hâlık-ı Rahîm'in rahmetinden gelen bir 

ameliyat-ı cerrahiye nev'inden görmüşler.  
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Sen ey âh u fizar eden hasta! Bu nuranî kafileye 

iltihak etmek istersen, sabır içinde şükret. Yoksa şekva 

etsen, onlar seni kafilelerine almayacaklar. Ehl-i gafletin 

çukurlarına düşersin!.. Karanlıklı bir yolda gideceksin.  

Evet, hastalıkların bir kısmı var ki; eğer ölümle 

neticelense, manevî şehid hükmünde şehadet gibi bir 

velayet derecesine sebebiyet verir.  

Ezcümle: çocuk doğurmaktan gelen hastalıklar 

(Haşiye)
 

ve karın sancısıyla, gark ve hark ve taun ile 

vefat eden, şehid-i manevî olduğu gibi, çok mübarek 

hastalıklar var ki, velayet derecesini ölümle kazandırır.  

Hem hastalık, dünya aşkını ve alâkasını 

hafifleştirdiğinden, vefat ile dünyadan, ehl-i 

dünya için gayet elîm ve acı olan müfarakatı 

tahfif eder; bazan da sevdirir. 

ON ALTINCI DEVA: Ey sıkıntıdan şekva eden 

hasta! Hastalık, hayat-ı içtimaiye-i insaniyede en mühim 

ve gayet güzel olan hürmet ve merhameti telkin eder. 

Çünki insanı vahşete ve merhametsizliğe sevkeden 

istiğnadan kurtarıyor.  

Çünki   sırrıyla, 

sıhhat ve âfiyetten gelen istiğnada bulunan bir nefs-i 

emmare, şâyan-ı hürmet çok uhuvvetlere karşı hürmeti 

hissetmez. Ve şâyan-ı merhamet ve şefkat olan 

                                                
(Haşiye):

  Bu hastalığın manevî şehadeti 

kazandırması, lohusa zamanı olan kırk güne 

kadardır. 
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musibetzedelere ve hastalıklılara merhameti 

duymaz.  

Ne vakit hasta olsa, o hastalıkta aczini ve fakrını 

anlar, lâyık-ı hürmet olan ihvanlarına ihtiram eder. 

Ziyaretine gelen veya ona yardım eden mü'min 

kardeşlerine karşı hürmeti hisseder.  

Ve rikkat-ı cinsiyeden gelen şefkat-ı insaniye 

ve en mühim bir haslet-i İslâmiye olan musibetzedelere 

karşı merhameti hissedip, onları nefsine kıyas ederek, 

onlara tam manasıyla acır, şefkat eder, elinden gelse 

muavenet eder, hiç olmazsa dua eder, hiç olmazsa şer'an 

sünnet olan keyfini sormak için ziyaretine gider, sevab 

kazanır. 

ON YEDİNCİ DEVA: Ey hastalık vasıtasıyla hayrat 

yapamamaktan şekva eden hasta! Şükret, hayratın en 

hâlisinin kapısını sana açan, hastalıktır. Hastalık 

mütemadiyen hastaya ve Lillah için hastaya bakıcılara 

sevab kazandırmakla beraber, duanın makbuliyetine en 

mühim bir vesiledir.  

Evet, hastalara bakmak ehl-i iman için mühim 

sevabı vardır. Hastaların keyfini sormak - fakat 

hastayı sıkmamak şartıyla - ziyaret etmek, 

sünnet-i seniyedir; keffaret-üz zünub olur.  

Hadîste vardır ki: "Hastaların duasını alınız, 

onların duası makbuldür." Bahusus hasta, akrabadan 

olsa, hususan peder ve vâlide olsa, onlara hizmet mühim 

bir ibadettir, mühim bir sevabdır. Hastaların kalbini 

hoşnud etmek, teselli vermek, mühim bir sadaka 

hükmüne geçer.  
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Bahtiyardır o evlâd ki; peder ve vâlidesinin hastalık 

zamanında, onların seri-üt teessür olan kalblerini 

memnun edip hayır dualarını alır.  

Evet, hayat-ı içtimaiyede en muhterem bir 

hakikat olan peder ve vâlidesinin şefkatlerine mukabil, 

hastalıkları zamanında kemal-i hürmet ve şefkat-i 

ferzendane ile mukabele eden o iyi evlâdın vaziyetini ve 

insaniyetin ulviyetini gösteren o vefadar levhaya karşı, 

hattâ melaikeler dahi "Mâşâallah, Bârekâllah" 

deyip alkışlıyorlar.  

Evet, hastalık zamanında, hastalık elemini hiçe 

indirecek gayet hoş ve ferahlı, etrafında tezahür eden 

şefkatlerden ve acımak ve merhametlerden gelen 

lezzetler var.  

Hastanın duasının makbuliyeti, ehemmiyetli 

bir mes'eledir. Ben otuz-kırk seneden beri, bendeki 

kulunç denilen bir hastalıktan şifa için dua ederdim. Ben 

anladım ki, hastalık dua için verilmiş. Dua ile duayı, yani 

dua kendi kendini kaldırmadığından anladım ki, duanın 

neticesi uhrevîdir; (Haşiye) kendisi de bir nevi ibadettir 

ve hastalık ile aczini anlayıp dergâh-ı İlahiyeye iltica 

eder.  

Onun için otuz senedir şifa duasını ettiğim halde, 

duam zahirî kabul olmadığından, duayı terketmek 

kalbime gelmedi. Zira hastalık, duanın vaktidir; şifa, 

                                                
(Haşiye): Evet, bir kısım hastalık duanın sebeb-i 

vücudu iken, dua hastalığın ademine sebeb olsa, 

duanın vücudu kendi ademine sebeb olur; bu da 

olamaz. 
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duanın neticesi değil. Belki Cenab-ı Hakîm-i Rahîm şifa 

verse, fazlından verir.  

Hem dua, istediğimiz tarzda kabul olmazsa makbul 

olmadı denilmez. Hâlık-ı Hakîm daha iyi biliyor, 

menfaatimize hayırlı ne ise onu verir. Bazan dünyaya ait 

dualarımızı, menfaatimiz için âhiretimize çevirir, öyle 

kabul eder. Her ne ise...  

Hastalık sırrıyla hulusiyet kazanan, hususan za'f u 

aczden ve tezellül ve ihtiyaçtan gelen bir dua kabule çok 

yakındır.  

Hastalık böyle hâlis bir duanın medarıdır.  

Hem dindar olan hasta, hem hastaya bakan 

mü'minler de bu duadan istifade etmelidirler. 

ON SEKİZİNCİ DEVA: Ey şükrü bırakıp şekvaya 

giren hasta! Şekva, bir haktan gelir. Senin bir hakkın 

zayi' olmamış ki şekva ediyorsun. Belki senin üstünde 

hak olan çok şükürler var, yapmadın. Cenab-ı Hakk'ın 

hakkını vermeden, haksız bir surette hak istiyorsun gibi 

şekva ediyorsun. Sen, kendinden yukarı 

mertebelerdeki sıhhatlı olanlara bakıp şekva 

edemezsin. Belki sen, kendinden sıhhat noktasında 

aşağı derecelerde bulunan bîçare hastalara bakıp 

şükretmekle mükellefsin. Senin elin kırık ise, kesilmiş 

ellere bak! Bir gözün yoksa, iki gözü de olmayan 

a'malara bak! Allah'a şükret.  

Evet, nimette kendinden yukarıya bakıp şekva 

etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Ve musibette herkesin 

hakkı, kendinden musibet noktasında daha yukarı 

olanlara bakmaktır ki şükretsin. 
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Bu sır bazı risalelerde bir temsil ile izah edilmiş. 

İcmali şudur ki: Bir zât, bir bîçareyi, bir minarenin başına 

çıkarıyor. Minarenin her basamağında ayrı ayrı birer 

ihsan, birer hediye veriyor.  

Tam minarenin başında da en büyük bir 

hediyeyi veriyor. O mütenevvi hediyelere karşı 

ondan teşekkür ve minnettarlık istediği halde; o 

hırçın adam, bütün o basamaklarda gördüğü 

hediyeleri unutup veyahud hiçe sayıp 

şükretmeyerek yukarıya bakar. Keşki bu minare 

daha uzun olsaydı, daha yukarıya çıksaydım, ne için o 

dağ gibi veyahud öteki minare gibi çok yüksek değil 

deyip şekvaya başlarsa, ne kadar bir küfran-ı nimettir, bir 

haksızlıktır.  

Öyle de: Bir insan hiçlikten vücuda gelip, taş 

olmayarak, ağaç olmayıp, hayvan kalmayarak, insan 

olup, müslüman olarak, çok zaman sıhhat ve âfiyet 

görüp, yüksek bir derece-i nimet kazandığı halde, bazı 

ârızalarla, sıhhat ve âfiyet gibi bazı nimetlere lâyık 

olmadığı veya sû'-i ihtiyarıyla veya sû'-i istimaliyle 

elinden kaçırdığı veyahud eli yetişmediği için şekva 

etmek, sabırsızlık göstermek, aman ne yaptım böyle 

başıma geldi diye rububiyet-i İlahiyeyi tenkid etmek gibi 

bir halet; maddî hastalıktan daha musibetli, manevî bir 

hastalıktır. Kırılmış el ile döğüşmek gibi, şikayetiyle 

hastalığını ziyadeleştirir.  
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Âkıl odur ki: 

  sırrıyla teslim olup sabretsin; tâ o 

hastalık, vazifesini bitirsin gitsin. 

ON DOKUZUNCU DEVA: Cemil-i Zülcelal'in 

bütün isimleri esma-ül hüsna tabir-i Samedanîsiyle 

gösteriyor ki, güzeldirler.  

Mevcudat içinde en latif, en güzel, en câmi' 

âyine-i Samediyet de hayattır. Güzelin âyinesi 

güzeldir. Güzelin mehasinlerini gösteren âyine güzelleşir. 

O âyinenin başına o güzelden ne gelse, güzel olduğu 

gibi; hayatın başına dahi ne gelse, hakikat noktasında 

güzeldir. Çünki güzel olan o esma-ül hüsnanın güzel 

nakışlarını gösterir.  

Hayat, daima sıhhat ve âfiyette yeknesak 

gitse, nâkıs bir âyine olur. Belki bir cihette adem 

ve yokluğu ve hiçliği ihsas edip sıkıntı verir.  

Hayatın kıymetini tenzil eder. Ömrün lezzetini 

sıkıntıya kalbeder. Çabuk vaktimi geçireceğim diye, 

sıkıntıdan ya sefahete, ya eğlenceye atılır. Hapis müddeti 

gibi, kıymettar ömrüne adavet edip, çabuk öldürüp 

geçirmek istiyor.  

Fakat tahavvülde ve harekette ve ayrı ayrı tavırlar 

içinde yuvarlanmakta olan bir hayat, kıymetini ihsas 

ediyor, ömrün ehemmiyetini ve lezzetini bildiriyor. 

Meşakkatte ve musibette dahi olsa, ömrün geçmesini 

istemiyor. "Aman Güneş batmadı, ya gece bitmedi" diye 

sıkıntısından of! of! etmiyor.  
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Evet, gayet zengin ve işsiz, istirahat döşeğinde her 

şeyi mükemmel bir efendiden sor; ne haldesin?  

Elbette, aman vakit geçmiyor, gel bir şeş-beş 

oynayalım, veyahud vakti geçirmek için bir eğlence 

bulalım, gibi müteellimane sözleri ondan işiteceksin.. 

veyahud tul-i emelden gelen, bu şey'im eksik, keşki şu işi 

yapsaydım gibi şekvaları işiteceksin.  

Sen bir musibetzede veya işçi ve meşakkatli bir halde 

olan bir fakirden sor; ne haldesin? Aklı başında ise 

diyecek ki: "Şükürler olsun Rabbime, iyiyim, çalışıyorum. 

Keşki çabuk Güneş gitmeseydi, bu işi de bitirseydim. 

Vakit çabuk geçiyor, ömür durmuyor gidiyor. Vakıa 

zahmet çekiyorum; fakat bu da geçer, herşey böyle 

çabuk geçiyor." diye, manen ömür ne kadar kıymettar 

olduğunu, geçmesindeki teessüfle bildiriyor.  

Demek meşakkat ve çalışmakla, ömrün lezzetini 

ve hayatın kıymetini anlıyor. İstirahat ve sıhhat ise, 

ömrü acılaştırıyor ki, geçmesini arzu ediyor. 

Ey Hasta Kardeş! Bil ki, başka risalelerde 

tafsilâtıyla kat'î bir surette isbat edildiği gibi; 

musibetlerin, şerlerin, hattâ günahların aslı ve 

mayesi ademdir.  

Adem ise şerdir, karanlıktır. Yeknesak 

istirahat, sükût, sükûnet, tevakkuf gibi haletler 

ademe, hiçliğe yakınlığı içindir ki, ademdeki 

karanlığı ihsas edip sıkıntı veriyor.  

Hareket ve tahavvül ise vücuddur, vücudu 

ihsas eder. Vücud ise hâlis hayırdır, nurdur.  

Madem hakikat budur; sendeki hastalık, 

kıymettar hayatı safileştirmek, kuvvetleştirmek, 
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terakki ettirmek ve vücudundaki sair cihazat-ı 

insaniyeyi o hastalıklı uzvun etrafına 

muavenettarane müteveccih etmek ve Sâni'-i 

Hakîm'in ayrı ayrı isimlerinin nakışlarını 

göstermek gibi, çok vazifeler için, o hastalık 

senin vücuduna misafir olarak gönderilmiştir. 

İnşâallah çabuk vazifesini bitirir gider. Ve âfiyete der ki; 

sen gel, benim yerimde daimî kal, vazifeni gör, bu hane 

senindir, âfiyetle kal. 

YİRMİNCİ DEVA: Ey derdine derman arayan 

hasta!  

Hastalık iki kısımdır. Bir kısmı hakikî, bir 

kısmı vehmîdir. Hakikî kısmı ise Şâfî-i Hakîm-i 

Zülcelal, küre-i arz olan eczahane-i kübrasında, her 

derde bir deva istif etmiş.  

O devalar ise, dertleri isterler.  

Her derde bir derman halketmiştir. Tedavi için 

ilâçları almak, istimal etmek meşrudur. Fakat 

tesiri ve şifayı, Cenab-ı Hak'tan bilmek gerektir.  

Dermanı o verdiği gibi, şifayı da o veriyor. Hâzık 

mütedeyyin hekimlerin tavsiyelerini tutmak, 

ehemmiyetli bir ilâçtır.  

Çünki ekser hastalıklar sû'-i istimalâttan, 

perhizsizlikten ve israftan ve hatiattan ve 

sefahetten ve dikkatsizlikten geliyor. Mütedeyyin 

hekim, elbette meşru bir dairede nasihat eder ve 

vesayada bulunur.  

Sû'-i istimalâttan, israfattan men'eder, teselli verir. 

Hasta o vesaya ve o teselliye itimad edip hastalığı 

hafifleşir, sıkıntı yerinde bir ferahlık verir.  
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Amma vehmî hastalık kısmı ise; onun en 

müessir ilâcı, ehemmiyet vermemektir.  

 Ehemmiyet verdikçe o büyür, şişer.  

 Ehemmiyet vermezse küçülür, dağılır. 

Nasılki arılara iliştikçe, insanın başına üşüşürler, 

aldırmazsan dağılır.  

Hem karanlıkta gözüne sallanan bir ipten gelen bir 

hayale ehemmiyet verdikçe büyür. Hattâ bazan onu 

divane gibi kaçırır; ehemmiyet vermezse, âdi bir ipin 

yılan olmadığını görür, başındaki telaşına güler.  

Bu vehmî hastalık çok devam etse, hakikata 

inkılab eder. Vehham ve asabî insanlarda fena bir 

hastalıktır. Habbeyi kubbe yapar; kuvve-i 

maneviyesi kırılır. Hususan merhametsiz yarım 

hekimlere veyahud insafsız doktorlara rastgelse, 

evhamını daha ziyade tahrik eder. Zengin ise malı gider; 

yoksa ya aklı gider veya sıhhatı gider. 

YİRMİ BİRİNCİ DEVA: Ey hasta kardeş! Senin 

hastalığında maddî elem var; fakat o maddî elemin 

tesirini izale edecek ehemmiyetli bir manevî lezzet seni 

ihata ediyor. Çünki peder ve vâliden ve akraban varsa, 

çoktan beri unuttuğun gayet lezzetli o eski şefkatleri senin 

etrafında yeniden uyanıp, çocukluk zamanında 

gördüğün o şirin nazarları yine görmekle beraber; çok 

gizli perdeli kalan etrafındaki dostluklar, hastalığın 

cazibesiyle yine sana karşı muhabbettarane 

baktıklarından, elbette onlara karşı senin bu maddî 

elemin pek ucuz düşer.  

Hem sen müftehirane hizmet ettiğin ve iltifatlarını 

kazanmasına çalıştığın zâtlar, hastalığın hükmüyle sana 
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merhametkârane hizmetkârlık ettiklerinden, efendilerine 

efendi oldun.  

Hem insanlardaki rikkat-i cinsiyeyi ve şefkat-i 

nev'iyeyi kendine celbettiğinden, hiçten çok yardımcı 

ahbab ve şefkatli dost buldun.  

Hem çok meşakkatli hizmetlerden paydos emrini 

yine hastalıktan aldın, istirahat ediyorsun. Elbette senin 

cüz'î elemin, bu manevî lezzetlere karşı seni şekvaya 

değil, teşekküre sevketmelidir. 

YİRMİ İKİNCİ DEVA: Ey nüzul gibi ağır 

hastalıklara mübtela olan kardeş!  

Evvelâ sana müjde ediyorum ki; mü'min için 

nüzul mübarek sayılıyor. Bunu çoktan ehl-i velayetten 

işitiyordum. Sırrını bilmezdim.  

Bir sırrı şöyle kalbime geliyor ki: Ehlullah, 

Cenab-ı Hakk'a vâsıl olmak ve dünyanın azîm manevî 

tehlikelerinden kurtulmak ve saadet-i ebediyeyi temin 

etmek için, iki esası ihtiyaren takib etmişler: 

Birisi: Rabıta-i mevttir. Yani: Dünya fâni olduğu 

gibi, kendisi de içinde vazifedar fâni bir misafir olduğunu 

düşünmekle, hayat-ı ebedîsine o suretle çalışmışlar. 

İkincisi: Nefs-i emmarenin ve kör hissiyatın 

tehlikelerinden kurtulmak için, çilleler ile, riyazetlerle 

nefs-i emmarenin öldürülmesine çalışmışlar. 

Sizler ey yarı vücudunun sıhhatını kaybeden kardeş! 

Sen ihtiyarsız kısa ve kolay ve sebeb-i saadet olan iki 

esas sana verilmiş ki; daima senin vücudunun vaziyeti, 

dünyanın zevalini ve insanın fâni olduğunu ihtar ediyor. 

Daha dünya seni boğamıyor, gaflet senin gözünü 

kapayamıyor. Ve yarım insan vaziyetinde bir zâta, nefs-i 
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emmare elbette hevesat-ı rezile ile ve nefsanî müştehiyat 

ile onu aldatamaz, çabuk o nefsin belasından kurtulur. 

İşte mü'min sırr-ı iman ile ve teslimiyet ve 

tevekkül ile, o ağır nüzul gibi hastalıktan az bir 

zamanda, ehl-i velayetin çilleleri gibi istifade 

edebilir. O vakit o ağır hastalık çok ucuz düşer. 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ DEVA: Ey kimsesiz, garib, 

bîçare hasta! Hastalığınla beraber kimsesizlik ve gurbet, 

sana karşı en katı kalbleri rikkate getirirse ve nazar-ı 

şefkati celbederse; acaba Kur'anın bütün surelerinin 

başlarında kendini Rahman-ur Rahîm sıfatıyla bize 

takdim eden ve bir lem'a-i şefkatıyla umum yavrulara 

karşı umum vâlideleri, o hârika şefkatıyla terbiye ettiren 

ve her baharda bir cilve-i rahmetiyle zemin yüzünü 

nimetlerle dolduran ve ebedî bir hayattaki Cennet, bütün 

mehasiniyle bir cilve-i rahmeti olan senin Hâlık-ı 

Rahîmine iman ile intisabın ve onu tanıyıp hastalığın 

lisan-ı acziyle niyazın, elbette senin bu gurbetteki 

kimsesizlik hastalığın, herşeye bedel onun nazar-ı 

rahmetini sana celbeder. Madem o var, sana bakar, sana 

herşey var. Asıl gurbette, kimsesizlikte kalan odur ki; 

iman ve teslimiyetle ona intisab etmesin veya intisabına 

ehemmiyet vermesin. 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ DEVA: Ey masum hasta 

çocuklara ve masum çocuklar hükmünde olan ihtiyarlara 

hizmet eden hasta bakıcılar! Sizin önünüzde mühim bir 

ticaret-i uhreviye var. Şevk ve gayret ile o ticareti 

kazanınız.  

Masum çocukların hastalıklarını, o nazik vücudlara 

bir idman, bir riyazet ve ileride dünyanın dağdağalarına 
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mukavemet verdirmek için bir şırınga ve bir terbiye-i 

Rabbaniye gibi, çocuğun hayat-ı dünyeviyesine ait çok 

hikmetlerle beraber ve hayat-ı ruhiyesine ve tasaffi-i 

hayatına medar olacak büyüklerdeki keffaret-üz zünub 

yerine, manevî ve ileride veyahud âhirette terakkiyat-ı 

maneviyesine medar şırıngalar nev'indeki hastalıklardan 

gelen sevab, peder ve vâlidelerinin defter-i a'maline, 

bilhassa sırr-ı şefkatle çocuğun sıhhatını kendi sıhhatına 

tercih eden vâlidesinin sahife-i hasenatına girdiği, ehl-i 

hakikatça sabittir.  

İhtiyarlara bakmak ise; hem azîm sevab almakla 

beraber, o ihtiyarların ve bilhassa peder ve vâlide ise, 

dualarını almak ve kalblerini hoşnud etmek ve 

vefakârane hizmet etmek, hem bu dünyadaki saadete, 

hem âhiretin saadetine medar olduğu rivayat-ı sahiha ile 

ve çok vukuat-ı tarihiye ile sabittir. İhtiyar peder ve 

vâlidesine tam itaat eden bahtiyar bir veled, evlâdından 

aynı vaziyeti gördüğü gibi; bedbaht bir veled eğer 

ebeveynini rencide etse, azab-ı uhrevîden başka, 

dünyada çok felâketlerle cezasını gördüğü, çok vukuatla 

sabittir.  

Evet, ihtiyarlara, masumlara, yalnız 

akrabasına bakmak değil; belki ehl-i iman 

(madem sırr-ı imanla uhuvvet-i hakikiye var) 

onlara rastgelse, muhterem hasta ihtiyar ona 

muhtaç olsa, ruh u canla ona hizmet etmek 

İslâmiyetin muktezasıdır. 

YİRMİ BEŞİNCİ DEVA: Ey hasta kardeşler! Siz 

gayet nâfi' ve her derde deva ve hakikî lezzetli kudsî bir 

tiryak isterseniz, imanınızı inkişaf ettiriniz. Yani tövbe ve 
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istiğfar ile ve namaz ve ubudiyetle, o tiryak-ı kudsî olan 

imanı ve imandan gelen ilâcı istimal ediniz.  

Evet, dünyaya muhabbet ve alâka yüzünden güya 

âdeta ehl-i gafletin dünya gibi büyük, hasta, manevî bir 

vücudu vardır.  

İman ise, o dünya gibi zeval ve firak darbelerine, 

yara ve bere içinde olan o manevî vücuduna birden şifa 

verip; yaralardan kurtarıp, hakikî şifa verdiğini pek çok 

risalelerde kat'î isbat etmişiz. 

Başınızı ağrıtmamak için kısa kesiyorum. İman ilâcı 

ise, feraizi mümkün oldukça yerine getirmekle 

tesirini gösteriyor. Gaflet ve sefahet ve hevesat-ı 

nefsaniye ve lehviyat-ı gayr-ı meşrua, o tiryakın 

tesirini meneder.  

Hastalık madem gafleti kaldırıyor, iştihayı kesiyor, 

gayr-ı meşru keyflere gitmeye mani oluyor; ondan 

istifade ediniz.  

Hakikî imanın kudsî ilâçlarından ve 

nurlarından tövbe ve istiğfar ile, dua ve niyaz ile 

istimal ediniz.  

Cenab-ı Hak sizlere şifa versin, hastalıklarınızı 

keffaret-üz zünub yapsın. Âmîn âmîn âmîn... 
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Meali: "Bu kitab her derde 

dermandır." Tevafukat-ı latifedendir ki; Re'fet Bey'in 

birinci tesvidden gayet sür'atle yazdığı nüsha ile beraber, 

Hüsrev'in yazdığı diğer bir nüshada, ihtiyarsız hiç 

düşünmeden, satır başlarında gelen elifleri saydık; aynen 

bu 

    cümlesine tevafuk ediyor. 

(Haşiye-1) 

Hem bu risalenin müellifinin Said ismine, bir tek fark 

ile yine tevafuk ediyor. (Haşiye-2) Yalnız risalenin 

ünvanına ait yazıdaki bir elif hesaba dâhil edilmemiştir. 

                                                
(Haşiye-1):

 

 Sonradan yazılan ihtarın iki elifi bu hesaba 

dâhil olamayacağı için dâhil edilmemiştir. 

 



~ 35 ~ 

 

Cây-ı hayrettir ki: Süleyman Rüşdü'nün yazdığı 

nüsha, hiç elif hatıra gelmeden ve düşünmeden, 114 elif, 

114 şifa-yı kudsiyeyi tazammun eden, 114 suver-i 

Kur'aniyenin adedine tevafukla beraber 

şeddeli lâm bir sayılmak cihetiyle, 114 harfine 

tamtamına tevafuk ediyor. 

* * * 

  

                                                                                   
(Haşiye-2):

 

Madem Keramet-i Aleviyede ve Gavsiye'de, 

Said'in âhirinde nida için vaz'edilmiş bir elif var, Saidâ 

olmuş; belki fazla olan bu elif, o elife bakıyor.  
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Sabri kardeş! Sabırlı ol, ehemmiyetsiz ve 

zararsız olan vehmî ve asabî hastalığına 

ehemmiyet verme. Şifaya dua edilmekle beraber; 

zararsız, hatarsızdır.  

Çünki eğer hatarat, seyyie ise; nasılki âyinede 

temessül eden pislik, pis değil ve âyinedeki yılan sureti 

ısırmaz ve ateşin timsali yakmaz.  

Öyle de, kalbin ve hayalin âyinelerinde rızasız, 

ihtiyarsız gelen pis ve çirkin ve küfrî hatıralar zarar 

vermezler.  

Çünki İlm-i Usûl'de tasavvur-u küfür, küfür değil ve 

tahayyül-ü şetm, şetm olmaz. 

 Hasene ise nuranî olduğundan, tasavvur ve 

tahayyülü dahi hasenedir.  

Çünki âyinede nuranînin timsali ziya verir, hasiyeti var; 

kesifin misali ölüdür, hayatsızdır, tesiri yoktur.  

Eğer sair teellümat-ı ruhaniye ise; sabra, 

mücahedeye alıştırmak için Rabbanî bir kamçıdır.  

Çünki emn ü ye'sin vartasına düşmemek hikmetiyle 

havf u reca müvazenesinde, sabır ve şükürde bulunmak 

için kabz-bast haletleri, celal ve cemal 

tecellisinden intibah ehline gelmesi; ehl-i 

hakikatça medar-ı terakki bir düstur-u 

meşhurdur. 
1
 

 

 

                                                
1
 Kastamonu Lahikası ( 8 )  
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Yirmi Birinci Söz'ün 

İkinci Makamı 
 

[Kalbin Beş Yarasına Beş Merhemi 

Tazammun Eder.] 

 

 

Ey maraz-ı vesvese ile mübtela! Biliyor musun 

vesvesen neye benzer? Musibete benzer.  

Ehemmiyet verdikçe şişer. Ehemmiyet 

vermezsen söner.  

Ona büyük nazarıyla baksan büyür. Küçük 

görsen, küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder.  

Havf etmezsen hafif olur, mahfî kalır. Mahiyetini 

bilmezsen devam eder, yerleşir.  

Mahiyetini bilsen, onu tanısan gider. Öyle ise, şu 

musibetli vesvesenin aksam-ı kesîresinden kesîr-ül vuku 

olan yalnız beş vechini beyan edeceğim. Belki sana ve 

bana şifa olur. Zira şu vesvese öyle bir şeydir ki, 

cehil onu davet eder, ilim onu tardeder. 

Tanımazsan gelir, tanısan gider. 
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Birinci Vecih - Birinci Yara: Şeytan evvelâ 

şübheyi kalbe atar. Eğer kalb kabul etmezse, şübheden 

şetme döner. Hayale karşı şetme benzer bazı pis 

hatıraları ve münafî-i edeb çirkin halleri tasvir eder. 

Kalbe "Eyvah" dedirtir. Ye'se düşürtür.  

Vesveseli adam zanneder ki kalbi, Rabbine karşı 

sû'-i edebde bulunuyor. Müdhiş bir halecan ve heyecan 

hisseder. Bundan kurtulmak için huzurdan kaçar, gaflete 

dalmak ister. Bu yaranın merhemi budur: 

Bak ey bîçare vesveseli adam! Telaş etme. Çünki 

senin hatırına gelen şetm değil, belki tahayyüldür. 

Tahayyül-ü küfür, küfür olmadığı gibi; tahayyül-ü şetm 

dahi, şetm değildir. Zira mantıkça tahayyül, hüküm 

değildir. Şetm ise, hükümdür.  

Hem bununla beraber o çirkin sözler, senin kalbinin 

sözleri değil. Çünki senin kalbin ondan müteessir ve 

müteessiftir. Belki kalbe yakın olan lümme-i şeytanîden 

geliyor. Vesvesenin zararı, tevehhüm-ü zarardır. 

Yani onu zararlı tevehhüm etmekle, kalben mutazarrır 

olmaktır. Çünki hükümsüz bir tahayyülü hakikat 

tevehhüm eder.  

Hem şeytanın işini kendi kalbine mal eder. Onun 

sözünü, ondan zanneder. Zarar anlar, zarara düşer. 

Zâten şeytanın da istediği odur. 

İkinci Vecih budur ki: Manalar kalbden çıktıkları 

vakit, suretlerden çıplak olarak hayale girerler; oradan 

suretleri giyerler.  

Hayal ise, her vakit bir sebeb tahtında bir nevi 

suretleri nesceder. Ehemmiyet verdiği şeyin suretlerini 
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yol üstünde bırakır. Hangi mana geçse ya ona giydirir, 

ya takar, ya bulaştırır, ya perde eder.  

Eğer manalar münezzeh ve temiz iseler, 

suretler mülevves ve rezil ise giymek yoktur; 

fakat temas var. Vesveseli adam, teması telebbüsle 

iltibas eder. "Eyvah!" der. "Kalbim ne kadar bozulmuş. 

Bu sefillik, bu hısset-i nefs, beni matrud eder."  

Şeytan onun şu damarından çok istifade eder. 

Şu yaranın merhemi şudur: 

Dinle ey bîçare! Nasılki, senin namazın edeb-i 

nezihanesinin vesilesi olan zahirî taharete, batnının 

bâtınındaki necaset ona tesir etmez ve bozmaz.  

Öyle de: Maânî-i mukaddesenin, suret-i mülevveseye 

mücavereti zarar etmez. Meselâ sen âyât-ı İlahiyeyi 

tefekkür ediyorsun. Birden bir maraz, ya bir iştiha, ya 

bevl gibi bir emr-i müheyyic şiddetle senin hissine 

dokunuyor. Elbette senin hayalin, deva-i illet ve 

kaza-i hacetin levazımatını görecek, bakacak, 

onlara münasib süflî suretleri nescedecek ve 

gelen manalar ortalarından geçecekler. 

Geçeceklere ne beis vardır, ne televvüs var ve ne 

zarar var ve ne hatar var. Yalnız hatar ise hasr-ı 

nazardır, zann-ı zarardır. 

Üçüncü Vecih budur ki: Eşya mabeynlerinde, bazı 

münasebat-ı hafiye bulunur. Hattâ hiç ümid etmediğin 

şeyler içinde münasebet ipleri bulunur. Ya bizzât bulunur 

veya senin hayalin, meşgul olduğu san'ata göre o ipleri 

yapmış, onları birbiriyle bağlamış. Şu sırr-ı 

münasebettendir ki, bazan bir mukaddes şeyi görmek, 

bir mülevves şeyi hatıra getirir. Fenn-i Beyan'da beyan 
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olunduğu gibi, "Hariçte uzaklık sebebi olan 

zıddiyet ise, hayalde sebeb-i kurbiyettir." Yani: İki 

zıddın suretlerinin cem'ine vasıta, bir münasebet-i 

hayaliyedir.  

Bu münasebetle gelen tahattura, tedai-yi efkâr tabir 

edilir. Meselâ: Sen namazda, münacatta, Kâ'be 

karşısında, huzur-u İlahîde iken, âyâtı tefekkürde 

olduğun bir halde; şu tedai-yi efkâr, seni tutup en 

uzak malayaniyat-ı rezileye sevkeder.  

Senin başın, böyle bir tedai-yi efkâra mübtela 

ise, sakın telaş etme. Belki intibaha geldiğin anda, 

dön. "Aman ne kusur ettim" deyip tedkikle meşgul olup 

durma. Tâ o zaîf münasebet, senin dikkatinle kuvvet 

peyda etmesin.  

Zira teessür gösterdikçe, ehemmiyet verdikçe, senin o 

zaîf tahatturun melekeye döner. Bir maraz-ı hayalî 

olur. Korkma, maraz-ı kalbî değil. Şu nevi 

tahattur ise, galiben ihtiyarsızdır. Hususan 

hassas asabilerde daha galibdir.  

Şeytan, şu nevi vesvesenin madenini çok 

işlettirir. Şu yaranın merhemi şudur ki: 

Tedai-yi efkâr, galiben ihtiyarsızdır. Onda 

mes'uliyet yoktur.  

Hem tedaide, mücaveret var; temas ve ihtilat 

yoktur. Onun için, efkârın keyfiyetleri, birbirine 

sirayet etmez, birbirine zarar vermez. Nasılki şeytan 

ile melek-i ilham, kalb taraflarında mücaveretleri var ve 

füccar ve ebrarın karabetleri ve bir meskende durmaları, 

zarar vermez.  
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Öyle de, tedai-yi efkâr saikasıyla istemediğin 

pis hayalat, gelip nezih efkârın içine girse; zarar 

vermez. Meğer kasden olsa veya zarar zannıyla 

onunla ziyade meşgul olsa.  

Hem kalb yoruluyor. Fikir, kendini 

eğlendirmek için rastgele bir şeyle meşgul olur. 

Şeytan fırsat bulur, pis şeyleri önüne serpiyor, 

sürüyor. 

Dördüncü Vecih: Amelin en iyi suretini taharriden 

neş'et eden bir vesvesedir ki, takva zannıyla teşeddüd 

ettikçe hal ona şiddetlenir. Hattâ bir dereceye varır ki, o 

adam amelin daha evlâsını ararken, harama 

düşer. Bazan bir sünnetin araması, bir vâcibi 

terkettiriyor. "Acaba amelim sahih oldu mu?" der, iade 

eder. Bu hal devam eder. Gayet ye'se düşer.  

Şeytan şu halinden istifade eder, onu yaralar. 

Şu yaranın iki merhemi var: 

Birinci merhem: Bu gibi vesvese ehl-i İtizale 

lâyıktır. Çünki onlar derler: "Medar-ı teklif olan ef'al ve 

eşya, kendi zâtında, âhiret itibariyle ya hüsnü var; sonra 

o hüsne binaen emredilmiş veya kubhu var; sonra ona 

binaen nehyedilmiş.  

Demek eşyada, âhiret ve hakikat nokta-i 

nazarında olan hüsün ve kubh zâtîdir; emir ve 

nehy-i İlahî ona tabidir."  

Bu mezhebe göre, insan her işlediği amelde şöyle 

bir vesvese gelir: "Acaba amelim nefs-ül emirdeki güzel 

surette yapılmış mıdır?"  

Amma mezheb-i hak olan Ehl-i Sünnet ve 

Cemaat derler ki: "Cenab-ı Hak bir şeye emreder, 
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sonra hasen olur. Nehyeder, sonra kabih olur. Demek 

emir ile güzellik, nehy ile çirkinlik tahakkuk eder. Hüsün 

ve kubh mükellefin ıttılaına bakar ve ona göre takarrür 

eder.  

Şu hüsün ve kubh ise, surî ve dünyaya bakan 

yüzünde değil, belki âhirete bakan yüzdedir. Meselâ, sen 

namaz kıldın veya abdest aldın. Halbuki namazını ve 

abdestini fesada verecek bir sebeb, nefs-ül emirde 

varmış. Lâkin sen ona hiç muttali olmadın. Senin 

namazın ve abdestin hem sahihtir, hem hasendir.  

Mu'tezile der: "Hakikatte kabih ve fasiddir. Lâkin 

senden kabul edilir. Çünki cehlin var, bilmedin ve özrün 

var."  

Öyle ise Ehl-i Sünnet mezhebine göre, zahir-i 

şeriate muvafık olarak işlediğin ameline: "Acaba 

sahih olmuş mu?" deyip vesvese etme. Fakat, "Kabul 

olmuş mu?" de. Gururlanma, ucbe girme. 

İkinci merhem: Dinde harec yoktur. 

   

 Madem dört mezheb haktır. Madem istiğfara 

müncer olan derk-i kusur ise, gurura müncer olan hüsn-ü 

amelin rü'yetine -böyle vesveseli adama- müreccahtır. 

Yani böyle vesveseli adam, amelini güzel görüp 

gurura düşmektense, amelini kusurlu görse, 

istiğfar etse, daha evlâdır.  

Madem böyledir, sen vesveseyi at. Şeytana de ki: Şu 

hal, bir harecdir. Hakikat-ı hale muttali olmak güçtür. 

Dindeki yüsre münafîdir.  

esasına muhaliftir.  
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Elbette böyle amelim bir mezheb-i hakka 

muvafık gelir. O bana kâfidir.  

Hem lâakal ben aczimi itiraf ederek ibadeti lâyık-ı 

veçhile eda edemediğimden istiğfar ve tazarru' ile 

merhamet-i İlahiyeye dehalet edip, kusurum affolunmak, 

kusurlu amelim kabul olunmak için mütezellilane bir 

niyaza vesiledir. 
Beşinci Vecih: Mesail-i imaniyede şübhe suretinde 

gelen vesvesedir. Bîçare vesveseli adam, bazan 

tahayyülü, taakkul ile iltibas eder. Yani: Hayale gelen bir 

şübheyi, akla girmiş bir şübhe tevehhüm edip, itikadına 

halel gelmiş zanneder.  

Hem bazan tevehhüm ettiği bir şübheyi, 

imana zarar veren bir şek zanneder.  

Hem bazan tasavvur ettiği bir şübheyi, tasdik-

ı aklîye girmiş bir şübhe zanneder.  

Hem bazan bir emr-i küfrîde tefekkürü, küfür 

zanneder. Yani dalaletin esbabını anlamak suretinde 

kuvve-i müfekkirenin cevelanını ve tedkikatını ve 

bîtarafane muhakemesini, hilaf-ı iman zanneder.  

İşte telkinat-ı şeytaniyenin eseri olan şu zanlardan 

ürkerek, "Eyvah! Kalbim bozulmuş, itikadıma halel 

gelmiş" der. O haller, galiben ihtiyarsız olduğundan, 

cüz'-i ihtiyarîsiyle ıslah edemediğinden ye'se düşer. Bu 

yaranın merhemi şudur ki: 

Tahayyül-ü küfür, küfür olmadığı gibi; 

tevehhüm-ü küfür dahi, küfür değildir.  

Tasavvur-u dalalet dalalet olmadığı gibi; 

tefekkür-ü dalalet dahi, dalalet değildir. Çünki 

hem tahayyül, hem tevehhüm, hem tasavvur, hem 
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tefekkür; tasdik-ı aklîden ve iz'an-ı kalbîden 

ayrıdırlar, başkadırlar.  

Onlar bir derece serbesttirler. Cüz'-i ihtiyariyeyi pek 

dinlemiyorlar. Teklif-i dinî altına çok giremiyorlar. Tasdik 

ve iz'an, öyle değiller. Bir mizana tabidirler.  

Hem tahayyül, tevehhüm, tasavvur, tefekkür, 

nasılki tasdik ve iz'an değiller. Öyle de şübhe ve 

tereddüd sayılmazlar.  

Fakat eğer lüzumsuz tekrar ede ede müstakar bir hale 

gelse, o vakit hakikî bir nevi şübhe, ondan tevellüd 

edebilir.  

Hem bîtarafane muhakeme namıyla veya insaf 

namına deyip, şıkk-ı muhalifi iltizam ede ede, tâ 

öyle bir hale gelir ki, ihtiyarsız taraf-ı muhalifi 

iltizam eder.  

Ona vâcib olan hakkın iltizamı kırılır. O da tehlikeye 

düşer. Hasmın veya şeytanın bir vekil-i fuzulîsi olacak bir 

halet, zihninde takarrür eder. 

Şu nevi vesvesenin en mühimi budur ki: 

Vesveseli adam, imkân-ı zâtî ile imkân-ı zihnîyi birbiriyle 

iltibas eder. Yani: Bir şeyi zâtında mümkün görse, o şeyi 

zihnen dahi mümkün ve aklen meşkuk tevehhüm eder. 

Halbuki İlm-i Kelâm'ın kaidelerindendir ki: 

İmkân-ı zâtî ise, yakîn-i ilmiye münafî değil ve zaruret-i 

zihniyeye zıddiyeti yoktur. Meselâ: Şu dakikada 

Karadeniz'in yere batması, zâtında mümkündür ve o 

imkân-ı zâtî ile muhtemeldir.  

Halbuki yakînen, o denizin yerinde olduğunu 

hükmediyoruz, şübhesiz biliyoruz ve o ihtimal-i 

imkânî ve o imkân-ı zâtî, bize şek vermez, bir 
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şübhe getirmez, yakînimizi bozmaz. Meselâ: Şu güneş 

zâtında mümkündür ki, bugün gurub etmesin veya yarın 

tulû' etmesin.  

Halbuki bu imkân yakînimize zarar vermez, 

şübhe getirmez.  

İşte bunun gibi, meselâ hakaik-i imaniyeden olan 

hayat-ı dünyeviyenin gurubuna ve hayat-ı uhreviyenin 

tulûuna, imkân-ı zâtî cihetinde gelen vehimler, yakîn-i 

imanîye zarar vermez.  

Hem  yani: "Bir 

delilden neş'et etmeyen bir ihtimalin hiç 

ehemmiyeti yoktur!" olan kaide-i meşhure; hem usûl-

üd din, hem usûl-ül fıkhın kaide-i mukarreresindendir. 
Eğer desen: Bu derece mü'minlere muzır ve müz'ic 

olan vesvese, ne hikmete binaen bize bela olmuş?" 

Elcevab: İfrata varmamak, hem galebe çalmamak 

şartıyla, asl-ı vesvese teyakkuza sebebdir, taharriye 

dâîdir, ciddiyete vesiledir. Lâkaydlığı atar, 

tehavünü def'eder.  

Onun için Hakîm-i Mutlak, şu dâr-ı 

imtihanda, şu meydan-ı müsabakada bize bir 

kamçı-yı teşvik olarak, vesveseyi şeytanın eline 

vermiş.  

Beşerin başına vuruyor. Şayet ziyade incitse, 

Hakîm-i Rahîm'e şekva etmeli, "

" demeli. 

* * * 
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ONUNCU DEVA: Ey lüzumsuz merak eden 

hasta! Sen, hastalığın ağırlığından merak ediyorsun. O 

merakın, senin hastalığını ağırlaştırır. Hastalığın 

hafifleşmesini istersen, merak etmemeye çalış. 

Yani hastalığın faidelerini, sevabını ve çabuk geçeceğini 

düşün, merakı kaldır, hastalığın kökünü kes.  

Evet, merak, hastalığı ikileştirir; maddî 

hastalığın altında merak ile manevî bir hastalığı 

kalbine verir; maddî hastalık ona dayanır, devam 

eder.  

Eğer teslimiyetle, rıza ile, hastalığın hikmetini 

düşünmekle o merak gitse, o maddî hastalığın mühim bir 

kökü kesilir, hafifleşir, kısmen gider.  

Hususan evhamla bir dirhem maddî hastalık, 

bazan merak vasıtasıyla on dirhem kadar büyür. 

Merak kesilmesiyle, o hastalığın onda dokuzu gider. 

Merak, hastalığı ziyade ettiği gibi, hikmet-i İlahiyeyi 

ittiham ve rahmet-i İlahiyeyi tenkid ve Hâlık-ı 

Rahîm'inden şekva hükmünde olduğu için, aks-i 

maksadıyla tokat yer, hastalığını ziyadeleştirir.  

Evet, nasılki şükür nimeti ziyadeleştirir.. öyle de 

şekva; hastalığı, musibeti tezyid eder.  

Hem merakın kendisi de bir hastalıktır. Onun 

ilâcı, hastalığın hikmetini bilmektir. Madem 

hikmetini, faidesini bildin; o merhemi meraka sür, kurtul. 

"Ah!" yerine "Oh!" de, "Vâ-esefâ!" yerine 

"Elhamdülillahi alâküllihal" söyle. 

Lem'alar ( 210 - 211 ) 

* * * 
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“Hikmet-ül İstiaze’nin ikinci kısmı öyle kıymettar 

bir hazine-i cevahir ve maraz-ı vesvesenin iksir bir 

ilâcıdır ki, âlem-i fâniden âlem-i bekaya göçünceye 

kadar, nefis ve şeytanın hücumuna maruz bulunan 

insan, kalbinin üzerine asıp beraberinde taşımalı." 

(B: 180) 

 
On Üçüncü Lem'a 

" " sırrına dairdir. 

 

(Şeytandan istiaze sırrına dairdir. "On üç İşaret" 

yazılacak. O işaretlerin bir kısmı, müteferrik bir 

surette Yirm ialtıncı Söz gibi bir kısım 

risalelerde beyan ve isbat edildiğinden burada 

yalnız icmalen bahsedilecek.) 

 

BİRİNCİ İŞARET: Sual: Şeytanların kâinatta icad 

cihetinde hiçbir medhalleri olmadığı, hem Cenab-ı Hak 

rahmet ve inayetiyle ehl-i hakka tarafdar olduğu, hem 

hak ve hakikatın cazibedar güzellikleri ve mehasinleri 

ehl-i hakka müeyyid ve müşevvik bulunduğu, hem 

dalaletin müstekreh çirkinlikleri ehl-i dalaleti tenfir 
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ettikleri halde, hizb-üş şeytanın çok defa galebe 

etmesinin hikmeti nedir?  

Ve ehl-i hak, her vakit şeytanın şerrinden 

Cenab-ı Hakk'a sığınmasının sırrı nedir? 

Elcevab: Hikmeti ve sırrı şudur ki: Ekseriyet-i 

mutlaka ile dalalet ve şerr, menfîdir ve tahribdir ve 

ademîdir ve bozmaktır. Ve ekseriyet-i mutlaka ile hidayet 

ve hayır, müsbettir ve vücudîdir ve imar ve tamirdir.  

Herkesçe malûmdur ki: Yirmi adamın yirmi günde 

yaptığı bir binayı, bir adam, bir günde tahrib eder. Evet, 

bütün âzâ-yı esasiyenin ve şerait-i hayatiyenin vücuduyla 

vücudu devam eden hayat-ı insan, Hâlık-ı Zülcelal'in 

kudretine mahsus olduğu halde; bir zalim, bir uzvu 

kesmesiyle, hayata nisbeten ademî olan mevte o insanı 

mazhar eder. Onun için "Et-tahribü eshel" durub-u 

emsal hükmüne geçmiş. 

İşte bu sırdandır ki: Ehl-i dalalet, hakikaten zaîf bir 

kuvvet ile pek kuvvetli ehl-i hakka bazan galib oluyor. 

Fakat ehl-i hakkın öyle muhkem bir kal'ası var ki, onda 

tahassun ettikleri vakit, o müdhiş düşmanlar 

yanaşamazlar, bir halt edemezler.  

Eğer muvakkat bir zarar verseler,  
sırrıyla ebedî bir sevab ve menfaatle o zarar telafi edilir.  

O kal'a-i metin, o hısn-ı hasin ise, şeriat-ı 

Muhammediye (A.S.M.) ve sünnet-i Ahmediyedir 

(A.S.M.).

İKİNCİ İŞARET: Sual: Şerr-i mahz olan şeytanların 

icadı ve ehl-i imana taslitleri ve onların yüzünden çok 

insanlar küfre girip Cehennem'e girmeleri, gayet müdhiş 
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ve çirkin görünüyor. Acaba Cemil-i Alelıtlak ve Rahîm-i 

Mutlak ve Rahman-ı Bil-Hakk'ın rahmet ve cemali, bu 

hadsiz çirkinliğin ve dehşetli musibetin husulüne nasıl 

müsaade ediyor ve nasıl cevaz gösteriyor? 

Şu mes'eleyi çoklar sormuşlar ve çokların 

hatırına geliyor. 

Elcevab: Şeytanın vücudunda cüz'î şerler ile beraber 

bir çok makasıd-ı hayriye-i külliye ve kemalât-ı insaniye 

vardır. Evet, bir çekirdekten koca bir ağaca kadar ne 

kadar mertebeler var; mahiyet-i insaniyedeki istidadda 

dahi ondan daha ziyade meratib var. Belki zerreden 

şemse kadar dereceleri var. Bu istidadatın inkişafatı, 

elbette bir hareket ister, bir muamele iktiza eder. 

Ve o muameledeki terakki zenbereğinin hareketi, 

mücahede ile olur.  

O mücahede ise, şeytanların ve muzır şeylerin 

vücuduyla olur. Yoksa, melaikeler gibi insanların da 

makamı sabit kalırdı. O halde insan nev'inde, binler 

enva' hükmünde sınıflar bulunmayacak. Bir şerr-i cüz'î 

gelmemek için bin hayrı terketmek, hikmet ve 

adalete münafîdir. Çendan şeytan yüzünden ekser 

insanlar dalalete giderler. Fakat ehemmiyet ve kıymet, 

ekseriyetle keyfiyete bakar, kemmiyete az bakar veya 

bakmaz. Nasılki bin ve on çekirdeği bulunan bir zât, o 

çekirdekleri toprak altında bir muamele-i kimyeviyeye 

mazhar etse; ondan on tanesi ağaç olmuş, bini 

bozulmuş. O on ağaç olmuş çekirdeklerin o adama 

verdiği menfaat, elbette bin bozulmuş çekirdeğin verdiği 

zararı hiçe indirir.  
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Öyle de: Nefs ve şeytanlara karşı mücahede ile, 

yıldızlar gibi nev-i insanı şereflendiren ve tenvir eden on 

insan-ı kâmil yüzünden o nev'e gelen menfaat ve şeref 

ve kıymet, elbette haşerat nev'inden sayılacak derecede 

süfli ehl-i dalaletin küfre girmesiyle insan nev'ine vereceği 

zararı hiçe indirip göze göstermediği için, rahmet ve 

hikmet ve adalet-i İlahiye, şeytanın vücuduna müsaade 

edip tasallutlarına meydan vermiş. 

Ey Ehl-i iman! Bu müdhiş düşmanlarınıza karşı 

zırhınız: Kur'an tezgâhında yapılan takvadır.  

Ve siperiniz, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm'ın Sünnet-i Seniyesidir.  

Ve silâhınız, istiaze ve istiğfar ve hıfz-ı İlahiyeye 

ilticadır. 

ÜÇÜNCÜ İŞARET: Sual: Kur'an-ı Hakîm'de ehl-i 

dalalete karşı azîm şekvaları ve kesretli tahşidatı ve çok 

şiddetli tehdidatı, aklın zahirine göre adaletli ve 

münasebetli belâgatına ve üslûbundaki itidaline ve 

istikametine münasib düşmüyor. Âdeta âciz bir adama 

karşı, orduları tahşid ediyor. Ve onun cüz'î bir 

hareketi için, binler cinayet etmiş gibi tehdid 

ediyor. Ve müflis ve mülkte hiç hissesi olmadığı halde 

mütecaviz bir şerik gibi mevki verip ondan şekva ediyor. 

Bunun sırrı ve hikmeti nedir? 

ELCEVAB: Onun sırr ve hikmeti şudur ki: Şeytanlar 

ve şeytanlara uyanlar, dalalete sülûk ettikleri için, küçük 

bir hareketle çok tahribat yapabilirler. Ve çok 

mahlukatın hukukuna, az bir fiil ile çok hasaret 

veriyorlar. Nasılki bir sultanın büyük bir ticaret 

gemisinde bir adam az bir hareketle, belki küçük bir 



~ 53 ~ 

 

vazifeyi terketmekle, o gemi ile alâkadar bütün 

vazifedarların semere-i sa'ylerinin ve netice-i amellerinin 

mahvına ve ibtaline sebebiyet verdiği için, o geminin 

sahib-i zîşanı, o âsiden, o gemi ile alâkadar olan bütün 

raiyetinin hesabına azîm şikayetler edip dehşetli tehdid 

ediyor ve onun o cüz'î hareketini değil, belki o hareketin 

müdhiş neticelerini nazara alarak ve o sahib-i zîşanın 

zâtına değil, belki raiyetinin hukuku namına dehşetli bir 

cezaya çarpar.  

Öyle de: Sultan-ı Ezel ve Ebed dahi, Küre-i Arz 

gemisinde ehl-i hidayetle beraber bulunan ehl-i dalalet 

olan hizb-üş şeytanın zahiren cüz'î hatiatlarıyla ve 

isyanlarıyla pek çok mahlukatın hukukuna tecavüz 

ettikleri ve mevcudatın vezaif-i âliyelerinin neticelerinin 

ibtal etmesine sebebiyet verdikleri için, onlardan azîm 

şikayet ve dehşetli tehdidat ve tahribatlarına karşı mühim 

tahşidat etmek, ayn-ı belâgat içinde mahz-ı hikmettir ve 

gayet münasib ve muvafıktır.  

Ve mutabık-ı mukteza-yı haldir ki; belâgatın tarifidir 

ve esasıdır ve israf-ı kelâm olan mübalağadan 

münezzehtir. Malûmdur ki; böyle az bir hareketle 

çok tahribat yapan dehşetli düşmanlara karşı 

gayet metin bir kal'aya iltica etmeyen, çok 

perişan olur. 

İşte Ey Ehl-i iman! O çelik ve semavî kal'a: 

Kur'andır. İçine gir, kurtul. 

DÖRDÜNCÜ İŞARET: Adem şerr-i mahz ve 

vücud hayr-ı mahz olduğunu, ehl-i tahkik ve ashab-ı keşf 

ittifak etmişler. Evet, ekseriyet-i mutlaka ile hayır ve 

mehasin ve kemalât, vücuda istinad eder ve ona 
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raci' olur. Sureten menfî ve ademî de olsa, esası 

sübutîdir ve vücudîdir.  

Dalalet ve şerr ve musibetler ve masiyetler ve 

belalar gibi bütün çirkinliklerin esası, mayesi; 

ademdir, nefiydir. Onlardaki fenalık ve çirkinlik, 

ademden geliyor. Çendan suret-i zahirîde müsbet ve 

vücudî de görünseler, esası ademdir, nefiydir.  

Hem bilmüşahede sabittir ki: Bina gibi bir şeyin 

vücudu, bütün eczasının mevcudiyetiyle takarrur eder. 

Halbuki onun harabiyeti ve ademi ve in'idamı, bir 

rüknün ademiyle hasıl olur.  

Hem vücud, her halde mevcud bir illet ister. 

Muhakkak bir sebebe istinad eder. Adem ise, ademî 

şeylere istinad edebilir. Ademî bir şey, madum 

bir şeye illet olur. 

İşte bu iki kaideye binaendir ki: Şeytan-ı ins ü 

cinnin kâinattaki müdhiş âsâr-ı tahribkâraneleri ve enva'-

ı küfür ve dalalet ve şerr ve mehaliki yaptıkları halde, 

zerre mikdar icada ve hilkate müdahaleleri olmadığı gibi, 

mülk-ü İlahîde bir hisse-i iştirakleri olamıyor.  

Ve bir iktidar ve bir kudretle o işleri yapmıyorlar, 

belki çok işlerinde iktidar ve fiil değil, belki terk ve 

atalettir. Hayrı yaptırmamakla, şerleri yapıyorlar. Yani, 

şerler oluyorlar. Çünki mehalik ve şerr, tahribat nevinden 

olduğu için, illetleri, mevcud bir iktidar ve fâil bir icad 

olmak lâzım değildir. Belki bir emr-i ademî ile ve bir 

şartın bozulmasıyla koca bir tahribat olur. 

İşte bu sır, Mecusilerde inkişaf etmediği içindir ki; 

kâinatta "Yezdan" namıyla bir hâlık-ı hayır, diğeri 

"Ehriman" namıyla bir hâlık-ı şerr itikad etmişlerdir. 



~ 55 ~ 

 

Halbuki onların Ehriman dedikleri mevhum ilah-ı şerr, 

bir cüz'-i ihtiyarıyla ve icadsız bir kesble şerlere sebebiyet 

veren malûm şeytandır. 

İşte Ey Ehl-i iman! Şeytanların bu müdhiş 

tahribatına karşı en mühim silâhınız ve cihazat-ı 

tamiriyeniz istiğfardır ve " " demekle Cenab-ı 

Hakk'a ilticadır. Ve kal'anız Sünnet-i Seniyedir. 

BEŞİNCİ İŞARET: Cenab-ı Hak, Kütüb-ü 

Semaviyede beşere karşı şu Cennet gibi azîm mükâfat ve 

Cehennem gibi dehşetli mücazatı göstermekle beraber 

çok irşad, ikaz, ihtar, tehdid ve teşvik ettiği halde; ehl-i 

iman, bu kadar esbab-ı hidayet ve istikamet varken hizb-

üş şeytanın mükâfatsız çirkin zaîf desiselerine karşı 

mağlub olmaları, bir zaman beni çok düşündürüyordu.  

Acaba iman varken, Cenab-ı Hakk'ın o kadar şiddetli 

tehdidatına ehemmiyet vermemek nasıl oluyor? Nasıl 

iman gitmiyor?   sırrıyla 

şeytanın gayet zaîf desiselerine kapılıp Allah'a isyan 

ediyor. Hattâ benim arkadaşlarımdan bazıları, yüz 

hakikat dersini kalben tasdik ile beraber benden işittiği ve 

bana karşı da fazla hüsn-ü zannı ve irtibatı varken, 

kalbsiz ve bozuk bir adamın ehemmiyetsiz ve riyakârane 

iltifatına kapıldı, onun lehinde benim aleyhimde bir 

vaziyete geldi. Fesübhanallah dedim, insanda bu derece 

sukut olabilir mi? Ne kadar hakikatsız bir insan idi, diye o 

bîçareyi gıybet ettim, günaha girdim.  

Sonra sâbık işaretlerdeki hakikat inkişaf etti, 

karanlıklı çok noktaları aydınlattı. O nur ile lillahilhamd, 

hem Kur'an-ı Hakîm'in azîm tergibat ve teşvikatı tam 
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yerinde olduğunu, hem ehl-i imanın desais-i şeytaniyeye 

kapılmaları, imansızlıktan ve imanın zaîfliğinden 

olmadığını, hem günah-ı kebairi işleyen küfre 

girmediğini, hem Mu'tezile mezhebi ve bir kısım Hariciye 

mezhebi "Günah-ı kebairi irtikâb eden kâfir olur 

veya iman ve küfür ortasında kalır." diye 

hükümlerinde hata ettiklerini, hem benim o bîçare 

arkadaşım da yüz ders-i hakikatı bir herifin iltifatına feda 

etmesi, düşündüğüm gibi çok sukut ve dehşetli alçaklık 

olmadığını anladım. Cenab-ı Hakk'a şükrettim, o 

vartadan kurtuldum. Çünki sâbıkan dediğimiz gibi, 

şeytan cüz'î bir emr-i ademî ile insanı mühim tehlikelere 

atar.  

Hem insandaki nefis ise, şeytanı her vakit 

dinler. Kuvve-i şeheviye ve gazabiye ise, şeytan 

desiselerine hem kâbile, hem nâkile iki cihaz 

hükmündedirler. 

İşte bunun içindir ki, Cenab-ı Hakk'ın "Gafur", 

"Rahîm" gibi iki ismi, tecelli-i a'zamla ehl-i imana 

teveccüh ediyor. Ve Kur'an-ı Hakîm'de Peygamberlere 

en mühim ihsanı, mağfiret olduğunu gösteriyor ve onları, 

istiğfar etmeye davet ediyor.  

kelime-i kudsiyesini her sure başında tekrar ile ve her 

mübarek işlerde zikrine emretmesiyle, kâinatı ihata eden 

rahmet-i vasiasını melce ve tahassüngâh gösteriyor ve  
 emriyle " " kelimesini 

siper yapıyor. 
ALTINCI İŞARET: Şeytanın en tehlikeli bir desisesi 

şudur ki: Bazı hassas ve safi-kalb insanlara tahayyül-ü 



~ 57 ~ 

 

küfrîyi tasdik-i küfürle iltibas ettiriyor. Tasavvur-u 

dalaleti, dalaletin tasdiki suretinde gösteriyor.  

Ve mukaddes zâtlar ve münezzeh şeyler hakkında 

gayet çirkin hatıraları hayaline gösteriyor.  

Ve imkân-ı zâtîyi, imkân-ı aklî şeklinde gösterip 

imandaki yakînine münafî bir şekk tarzını veriyor.  

Ve o vakit o bîçare hassas adam, kendini dalalet ve 

küfür içine düştüğünü tevehhüm edip imandaki 

yakîninin zâil olduğunu zanneder, ye'se düşer, o ye'sle 

şeytana maskara olur.  

Şeytan hem ye'sini, hem o zaîf damarını, hem o 

iltibasını çok işlettirir, ya divane olur yahud "herçi bad 

âbad" der, dalalete gider. 

Şeytanın bu desisesinin mahiyeti ne kadar 

esassız olduğunu, bazı risalelerde beyan ettiğimiz 

gibi, burada icmalen bahsedeceğiz. Şöyle ki: 

Nasılki âyinede yılanın sureti ısırmaz ve ateşin misali 

yandırmaz ve murdarın aksi, telvis etmez. Öyle de: 

Hayâl veya fikir âyinesinde küfriyatın ve şirkin 

akisleri ve dalaletin gölgeleri ve şetimli çirkin 

sözlerin hayalleri, itikadı bozmaz, imanı tağyir 

etmez, hürmetli edebi kırmaz. Çünki meşhur 

kaidedir ki: Tahayyül-ü şetm, şetm olmadığı gibi, 

tahayyül-ü küfür dahi, küfür değil ve tasavvur-u dalalet 

de dalalet değil. İmandaki şekk mes'elesi ise, imkân-ı 

zâtîden gelen ihtimaller, o yakîne münafî değil ve 

o yakîni bozmaz.  

İlm-i usûl-i dinde kavaid-i mukarreredendir ki: 
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 Meselâ: Barla 

Denizi su olarak yerinde bulunduğuna yakînimiz var. 

Halbuki zâtında mümkündür ki; o deniz, bu dakikada 

batmış olsun ve batması mümkinattandır. Bu imkân-ı 

zâtî, madem bir emareden neş'et etmiyor, zihnî bir imkân 

olamaz ki, şekk olsun. Çünki yine ilm-i usûl-i dinde 

bir kaide-i mukarreredir ki:  

Yani: "Bir emareden gelmeyen bir 

ihtimal-i zâtî ise, bir imkân-ı zihnî olmaz ki, 

şübhe verip, ehemmiyeti olsun." İşte bu desise-i 

şeytaniyeye maruz olan bîçare adam, hakaik-i imaniyeye 

yakînini, böyle zâtî imkânlar ile kaybediyor zanneder. 

Meselâ: Hazret-i Peygamber (A.S.M.) hakkında 

beşeriyet itibariyle çok imkân-ı zâtiye hatırına 

geliyor ki, imanın cezm ü yakînine zarar vermez. 

Fakat o, zarar verdi zanneder, zarara düşer. 
Hem bazan şeytan, kalb üstündeki lümmesi cihetinde 

Cenab-ı Hak hakkında fena sözler söyler. O adam 

zanneder ki; onun kalbi bozulmuş ki, böyle söylüyor. 

Titriyor. Halbuki onun titremesi ve korkması ve adem-i 

rızası delildir ki: O sözler, kalbinden gelmiyor, belki 

lümme-i şeytaniyeden geliyor veya şeytan tarafından 

ihtar ve tahayyül ediliyor. 

Hem insanın letaifi içinde teşhis edemediğim 

bir-iki latife var ki, ihtiyar ve iradeyi dinlemezler; 

belki de mes'uliyet altına da giremezler. Bazan o 

latifeler hükmediyorlar, hakkı dinlemiyorlar, yanlış 

şeylere giriyorlar. O vakit şeytan o adama telkin eder ki: 
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"Senin istidadın hakka ve imana muvafık değil ki, böyle 

ihtiyarsız bâtıl şeylere giriyorsun. Demek senin kaderin, 

seni şekavete mahkûm etmiştir." O bîçare adam, ye'se 

düşüp, helâkete gider. 

İşte şeytanın evvelki desiselerine karşı mü'minin 

tahassüngâhı: Muhakkikîn-i asfiyanın düsturlarıyla 

hududları taayyün eden hakaik-i imaniye ve muhkemat-ı 

Kur'aniyedir. Ve âhirdeki desiselerine karşı; istiaze ile, 

ehemmiyet vermemektir. Çünki ehemmiyet verdikçe, 

nazar-ı dikkati celbettirip büyür, şişer. Mü'minin 

böyle manevî yaralarına tiryak ve merhem, 

Sünnet-i Seniyedir. 

YEDİNCİ İŞARET: Sual: Mu'tezile imamları, şerrin 

icadını şerr telakki ettikleri için, küfür ve dalaletin 

hilkatini Allah'a vermiyorlar. Güya onunla Allah'ı takdis 

ediyorlar. "Beşer kendi ef'alinin hâlıkıdır" diye 

dalalete gidiyorlar.  

Hem derler: "Bir günah-ı kebireyi işleyen bir 

mü'minin imanı gider. Çünki Cenab-ı Hakk'a itikad ve 

Cehennem'i tasdik etmek, öyle günahı işlemekle kabil-i 

tevfik olamaz. Çünki dünyada gayet cüz'î bir hapis 

korkusuyla kendini hilaf-ı kanun her şeyden muhafaza 

eden adam, ebedî bir azab-ı Cehennem'i ve Hâlık'ın 

gazabını nazar-ı ehemmiyete almayacak derecede büyük 

günahları işlerse, elbette imansızlığa delalet eder." 

Elcevab: Birinci şıkkın cevabı şudur ki: Kader 

Risalesi'nde izah edildiği gibi: Halk-ı şerr, şerr değil; belki 

kesb-i şerr, şerdir. Çünki halk ve icad; umum neticelere 

bakar. Bir şerrin vücudu, çok hayırlı neticelere 

mukaddeme olduğu için, o şerrin icadı, neticeler 
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itibariyle hayır olur, hayır hükmüne geçer. Meselâ: 

Ateşin yüz hayırlı neticeleri var. Fakat bazı insanlar sû'-i 

ihtiyarıyla ateşi kendilerine şerr yapmakla "Ateşin icadı 

şerdir" diyemezler.  

Öyle de: Şeytanların icadı, terakkiyat-ı insaniye gibi 

çok hikmetli neticeleri olmakla beraber, sû'-i ihtiyarıyla 

ve yanlış kesbiyle şeytanlara mağlub olmakla, 

"Şeytanın hilkati şerdir" diyemez. Belki o, kendi 

kesbiyle kendine şerr yaptı.  

Evet, kesb ise: mübaşeret-i cüz'iye olduğu için, hususî 

bir netice-i şerriyenin mazharı olur; o kesb-i şerr, şerr 

olur. Fakat icad, umum neticelere baktığı için; icad-ı şerr, 

şerr değil, belki hayırdır. 

İşte Mu'tezile bu sırrı anlamadıkları için, "Halk-ı şerr 

şerdir ve çirkinin icadı çirkindir" diye Cenab-ı Hakk'ı 

takdis için şerrin icadını ona vermemişler, dalalete 

düşmüşler.  olan bir rükn-ü imanîyi 

tevil etmişler. 

İkinci şıkk ki: "Günah-ı kebireyi işleyen, nasıl 

mü'min kalabilir?" diye suallerine cevab ise; evvelâ sâbık 

işaretlerde onların hatası kat'î bir surette anlaşılmıştır ki, 

tekrara hacet kalmamıştır. Sâniyen: Nefs-i insaniye, 

muaccel ve hazır bir dirhem lezzeti; müeccel, gaib bir 

batman lezzete tercih ettiği gibi, hazır bir tokat 

korkusundan, ileride bir sene azabdan daha ziyade 

çekinir.  

Hem insanda hissiyat galib olsa, aklın 

muhakemesini dinlemez.  
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Heves ve vehmi hükmedip, en az ve 

ehemmiyetsiz bir lezzet-i hazırayı, ileride gayet 

büyük bir mükâfata tercih eder. Ve az bir hazır 

sıkıntıdan, ileride büyük bir azab-ı müecceleden 

ziyade çekinir. Çünki tevehhüm ve heves ve hiss, 

ileriyi görmüyor belki inkâr ediyorlar. Nefs dahi 

yardım etse, mahall-i iman olan kalb ve akıl 

susarlar, mağlub oluyorlar. 

Şu halde kebairi işlemek, imansızlıktan 

gelmiyor, belki hiss ve hevesin ve vehmin 

galebesiyle akıl ve kalbin mağlubiyetinden ileri 

gelir. 

Hem sâbık işaretlerde anlaşıldığı gibi; fenalık ve 

hevesat yolu, tahribat olduğu için gayet kolaydır. Şeytan-

ı ins ü cinnî çabuk insanları o yola sevkediyor. Gayet 

cây-ı hayret bir haldir ki: Âlem-i bekanın nass-ı hadîsle 

sinek kanadı kadar bir nuru, ebedî olduğu için, bir 

insanın müddet-i ömründe dünyadan aldığı lezzet ve 

nimete mukabil geldiği halde; bazı bîçare insanlar, bir 

sinek kanadı kadar bu fâni dünyanın lezzetini, o bâki 

âlemin, bu fâni dünyasına değer lezzetlerine tercih edip, 

şeytanın arkasında gider. 

İşte bu sırlar içindir ki; Kur'an-ı Hakîm, 

mü'minleri pek çok tekrar ve ısrar ile, tehdid ve teşvik ile 

günahtan zecr ve hayra sevkediyor. 

Bir zaman Kur'an-ı Hakîm'in bu tekrar ile şiddetli 

irşadatı bana bu fikri verdi ki; bu kadar mütemadi 

ihtarlar ve ikazlar, mü'min insanları sebatsız ve hakikatsız 

gösteriyorlar. İnsanın şerefine yakışmayacak bir vaziyet 

veriyorlar. Çünki bir memur, âmirinden aldığı bir tek 
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emri itaatine kâfi iken, aynı emri on defa söylese, o 

memur cidden gücenecek. Beni ittiham ediyorsun, ben 

hain değilim, der.  

 

Halbuki en hâlis mü'minlere Kur'an-ı Hakîm 

musırrane mükerrer emrediyor. Bu fikir benim zihnimi 

kurcaladığı bir zamanda iki üç sadık arkadaşlarım vardı.  

Onları şeytan-ı insînin desiselerine kapılmamak için 

pek çok defa ihtar ve ikaz ediyordum. "Bizi ittiham 

ediyorsun" diye gücenmiyorlardı. Fakat ben kalben 

diyordum ki: "Bu mütemadiyen ihtarlarımla bunları 

gücendiriyorum, sadakatsızlıkla ve sebatsızlıkla ittiham 

ediyorum." Sonra birden sâbık işaretlerde izah ve isbat 

edilen hakikat inkişaf etti. O vakit o hakikatla hem 

Kur'an-ı Hakîm'in tam mutabık-ı mukteza-yı hal ve 

yerinde ve israfsız ve hikmetli ve ittihamsız bir surette 

ısrar ve tekraratı yaptığını ve ayn-ı hikmet ve mahz-ı 

belâgat olduğunu bildim. Ve o sadık arkadaşlarımın 

gücenmediklerinin sırrını anladım. 

O hakikatın hülâsası şudur ki: Şeytanlar tahribat 

cihetinde sevkettikleri için, az bir amel ile çok şerleri 

yaparlar. Onun için tarîk-ı hakta ve hidayette gidenler, 

pek çok ihtiyat ve şiddetli sakınmaya ve mükerrer 

ihtarata ve kesretli muavenete muhtaç olduklarındandır 

ki, Cenab-ı Hak o tekrarat cihetinde binbir ismi ile ehl-i 

imana muavenetini takdim ediyor ve binler merhamet 

ellerini imdadına uzatıyor. Şerefini kırmıyor, belki vikaye 

ediyor. İnsanın kıymetini küçük düşürtmüyor, belki 

şeytanın şerrini büyük gösteriyor. 

İşte ey ehl-i hak ve ehl-i hidayet! Şeytan-ı ins ü 

cinnînin mezkûr desiselerinden kurtulmak çaresi: Ehl-i 
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Sünnet ve Cemaat olan ehl-i hak mezhebini karargâh 

yap ve Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın muhkemat kal'asına 

gir ve Sünnet-i Seniyeyi rehber yap, selâmeti bul!.. 

SEKİZİNCİ İŞARET: Sual: Sâbık işaretlerde isbat 

ettiniz ki: Dalalet yolu, kolay ve tahrib ve tecavüz 

olduğu için, çoklar o yola sülûk ediyorlar. Halbuki 

sair risalelerde kat'î deliller ile isbat etmişsiniz ki: Küfür ve 

dalalet yolu o kadar müşkilâtlı ve suubetlidir ki, hiç kimse 

ona girmemek gerekti ve kabil-i sülûk değil. Ve iman ve 

hidayet yolu o kadar kolay ve zahirdir ki, herkes 

ona girmeli idi. 

ELCEVAB: Küfür ve dalalet iki kısımdır.  

Bir kısmı amelî ve fer'î olmakla beraber, iman 

hükümlerini nefyetmek ve inkâr etmektir ki, bu 

tarz dalalet kolaydır. Hakkı kabul etmemektir, 

bir terktir, bir ademdir, bir adem-i kabuldür. İşte 

bu kısımdır ki, risalelerde kolay gösterilmiş.  

İkinci kısım ise, amelî ve fer'î olmayıp, belki 

itikadî ve fikrî bir hükümdür. Yalnız imanın nefyini 

değil, belki imanın zıddına gidip bir yol açmaktır. Bu 

ise, bâtılı kabuldür, hakkın aksini isbattır.  

Bu kısım, imanın yalnız nefyi ve nakîzi değil, imanın 

zıddıdır. Adem-i kabul değil ki kolay olsun, belki kabul-ü 

ademdir. Ve o ademi isbat etmekle kabul edilebilir. 

   Kaidesiyle: Ademin isbatı elbette 

kolay değildir. 

İşte sair risalelerde imtina derecesinde suubetli ve 

müşkilâtlı gösterilen küfür ve dalalet bu kısımdır ki, zerre 

mikdar şuuru bulunan, bu yola sâlik olmamak lâzımdır.  
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Hem bu yol, risalelerde kat'î isbat edildiği gibi o kadar 

dehşetli elemleri var ve boğucu karanlıkları var ki; zerre 

mikdar aklı bulunan, o yola talib olmaz. 

Eğer denilse: Bu kadar elîm ve karanlıklı, müşkilâtlı 

yola nasıl ekser insanlar gidiyorlar? 

Elcevab: İçine düşmüş bulunuyorlar, çıkamıyorlar. 

Hem insandaki nebatî ve hayvanî kuvveleri, akibeti 

görmedikleri, düşünemedikleri ve o insandaki letaif-i 

insaniyeye galebe ettikleri için, çıkmak istemiyorlar ve 

hazır ve muvakkat bir lezzetle müteselli oluyorlar. 

Sual: Eğer denilse: Dalalette öyle dehşetli bir elem 

ve bir korku var ki; kâfir, değil hayattan lezzet alması, hiç 

yaşamaması lâzım geliyor. Belki o elemden ezilmeli ve o 

korkudan ödü patlamalı idi. Çünki insaniyet itibariyle 

hadsiz eşyaya müştak ve hayata âşık olduğu halde, küfür 

vasıtasıyla mevtini bir i'dam-ı ebedî ve bir firak-ı lâyezalî 

ve zeval-i mevcudatı ve ahbabının vefatlarını ve bütün 

sevdiklerini i'dam ve müfarakat-ı ebediye suretinde gözü 

önünde daima küfür vasıtasıyla gören insan, nasıl 

yaşayabilir? Nasıl hayattan lezzet alabilir? 

Elcevab: Acib bir mağlata-i şeytaniye ile kendini 

aldatır, yaşar. Surî bir lezzet alır zanneder. Meşhur bir 

temsil ile onun mahiyetine işaret edeceğiz. Şöyle ki: 

Deniliyor: Deve kuşuna demişler: "Kanatların var, 

uç!" O da kanatlarını kısıp, "ben deveyim" demiş, 

uçmamış. Fakat avcının tuzağına düşmüş. Avcı beni 

görmesin diye başını kuma sokmuş. Halbuki koca 

gövdesini dışarıda bırakmış, avcıya hedef etmiş. Sonra 

ona demişler: "Madem deveyim diyorsun, yük götür!" O 

zaman kanatlarını açıvermiş, "Ben kuşum" demiş, yükün 
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zahmetinden kurtulmuş. Fakat hâmisiz ve yemsiz olarak 

avcıların hücumuna hedef olmuş. Aynen onun gibi; 

kâfir, Kur'anın semavî ilânatına karşı küfr-ü 

mutlakı bırakıp meşkuk bir küfre inmiş.  

Ona denilse: "Madem mevt ve zevali, bir i'dam-ı 

ebedî biliyorsun; kendini asacak olan darağacı göz 

önünde... Ona her vakit bakan, nasıl yaşar? Nasıl lezzet 

alır?"  

O adam, Kur'anın umumî vech-i rahmet ve şümullü 

nurundan aldığı bir hisse ile der: Mevt i'dam değil, 

ihtimal beka var. Veyahud deve kuşu gibi başını gaflet 

kumuna sokar, tâ ki ecel onu görmesin ve kabir ona 

bakmasın ve zeval-i eşya ona ok atmasın! 

Elhasıl: O meşkuk küfür vasıtasıyla deve kuşu gibi 

mevt ve zevali i'dam manasında gördüğü vakit Kur'an ve 

semavî kitabların iman-ı bil'âhirete dair kat'î ihbaratı ona 

bir ihtimal verir. O kâfir, o ihtimale yapışır, o 

dehşetli elemi üzerine almaz.  

O vakit ona denilse: "Madem bâki bir âleme 

gidilecek; o âlemde güzel yaşamak için tekâlif-i diniye 

meşakkatini çekmek gerektir."  

O adam şekk-i küfrî cihetiyle der: "Belki yoktur; 

yok için neden çalışayım?" Yani: Vakta ki o hükm-ü 

Kur'anın verdiği ihtimal-i beka cihetiyle i'dam-ı ebedî 

âlâmından kurtulur; ve meşkuk küfrün verdiği ihtimal-i 

adem cihetiyle tekâlif-i diniye meşakkati ona müteveccih 

olur, ona karşı küfür ihtimaline yapışır, o 

zahmetten kurtulur.  

Demek bu nokta-i nazarda, mü'minden ziyade 

bu hayatta lezzet alır zannediyor. Çünki tekâlif-i 
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diniyenin zahmetinden ihtimal-i küfrî ile 

kurtuluyor ve âlâm-ı ebediyeden ise ihtimal-i 

imanî cihetiyle kendi üzerine almaz. Halbuki bu 

mağlata-i şeytaniyenin hükmü, gayet sathî ve 

faidesiz ve muvakkattır. 

İşte Kur'an-ı Hakîm'in küffarlar hakkında da bir nevi 

cihet-i rahmeti vardır ki; hayat-ı dünyeviyeyi onlara 

Cehennem olmaktan bir derece kurtarıp bir nevi şekk 

vererek, şekk ile yaşıyorlar. Yoksa âhiret cehennemini 

andıracak bu dünyada dahi manevî bir cehennem azabı 

çekeceklerdi ve intihara mecbur olacaklardı. 

İşte, Ey Ehl-i iman!  

Sizi i'dam-ı ebedîden ve dünyevî ve uhrevî 

cehennemlerden kurtaran Kur'anın himayeti 

altına mü'minane ve mu'temidane giriniz ve 

Sünnet-i Seniyesinin dairesine teslimkârane ve 

müstahsinane dâhil olunuz, dünya şekavetinden 

ve âhirette azabdan kurtulunuz! 

DOKUZUNCU İŞARET: Sual: Hizbullah olan ehl-

i hidayet, başta Enbiya ve onların başında Fahr-i Âlem 

Aleyhissalâtü Vesselâm, o kadar inayet ve rahmet-i 

İlahiye ve imdad-ı Sübhaniyeye mazhar oldukları halde, 

neden çok defa hizb-üş şeytan olan ehl-i dalalete mağlub 

olmuşlar?  

Hem Hâtem-ül Enbiya'nın güneş gibi parlak 

nübüvvet ve risaleti ve iksir-i a'zam gibi tesirli i'caz-ı 

Kur'anî vasıtasıyla irşadı ve cazibe-i umumiye-i kâinattan 

daha cazibedar hakaik-i Kur'aniyenin komşuluğunda ve 

yakınında olan Medine münafıklarının dalalette ısrarları 

ve hidayete girmemeleri ne içindir ve hikmeti nedir? 
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Elcevab: Bu iki şık müdhiş sualin halli için, derince 

bir esas beyan etmek lâzım gelir. Şöyle ki: 

Şu kâinat Hâlık-ı Zülcelalinin hem cemalî, hem celalî 

iki kısım esması bulunduğundan ve o cemalî ve celalî 

isimler, hükümlerini ayrı ayrı cilvelerle göstermek iktiza 

ettiklerinden, Hâlık-ı Zülcelal kâinatta ezdadı birbirine 

mezcedip birbirine mukabil getirip ve birbirine mütecaviz 

ve müdafi' bir vaziyet verip, hikmetli ve menfaattar bir 

nevi mübareze suretine getirip, ondan zıdları birbirinin 

hududuna geçirip ihtilafat ve tegayyürat meydana 

getirmekle kâinatı kanun-u tegayyür ve tahavvül ve 

düstur-u terakki ve tekâmüle tâbi' kıldığı için; o şecere-i 

hilkatın câmi' bir semeresi olan insan nev'inde o kanun-u 

mübarezeyi daha acib bir şekle getirip bütün terakkiyat-ı 

insaniyeye medar bir mücahede kapısını açıp, hizbullaha 

karşı meydana çıkabilmek için hizb-üş şeytana bazı 

cihazat vermiş. 
 

İşte bu sırr-ı dakik içindir ki, enbiyalar çok defa 

ehl-i dalalete karşı mağlub oluyor. Ve gayet za'f u aczde 

olan dalalet ehli, manen gayet kuvvetli olan ehl-i hakka 

muvakkaten galib oluyorlar ve mukavemet ediyorlar. Bu 

acib mukavemetin sırr-ı hikmeti şudur ki: Dalalette ve 

küfürde hem adem ve terk var ki, pek kolaydır, hareket 

istemez.  

Hem tahrib var ki, çok sehildir ve âsandır; az bir 

hareket yeter. Hem tecavüz var ki, az bir amel ile 

çoklarına zarar verip, ihafe noktasında ve firavuniyet 

cihetinden onlara bir makam kazandırır.  
 

Hem akibeti görmeyen ve hazır zevke mübtela olan 

insandaki nebatî ve hayvanî kuvvelerin tatmini, 
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telezzüzü, hürriyeti vardır ki, akıl ve kalb gibi letaif-i 

insaniyeyi insaniyetkârane ve akibet-endişane olan 

vazifelerinden vazgeçiriyorlar.  

Ehl-i hidayet ve başta ehl-i nübüvvet ve başta 

Habib-u Rabb-il Âlemîn olan Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm'ın meslek-i kudsîsi: hem 

vücudî, hem sübutî, hem tamir, hem hareket, hem 

hududda istikamet, hem akibeti düşünmek, hem 

ubudiyet, hem nefs-i emmarenin firavuniyetini, 

serbestliğini kırmak gibi esasat-ı mühimme 

bulunduğundandır ki, Medine-i Münevvere'de bulunan o 

zamanın münafıkları, o parlak güneşe karşı yarasa kuşu 

gibi gözlerini yumup, o cazibe-i azîmeye karşı şeytanî bir 

kuvve-i dafiaya kapılıp, dalalette kalmışlar. 
 

Eğer denilse: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm 

madem Habib-i Rabb-ül Âlemîn'dir.  

Hem elindeki hak ve lisanındaki hakikattır. Ve 

ordusundaki askerlerin bir kısmı melaikedir. Ve bir avuç 

su ile bir orduyu sular. Ve dört avuç buğday ve bir 

oğlağın etiyle bin adamı doyuracak bir ziyafet verir. Ve 

küffar ordusunun gözlerine bir avuç toprak atmakla o bir 

avuç topraktan her küffarın gözüne bir avuç toprak 

girmesiyle onları kaçırır. Ve daha bunun gibi bin mu'cizat 

sahibi olan bir Kumandan-ı Rabbanî, nasıl oluyor 

Uhud'un nihayetinde ve Huneyn'in bidayetinde mağlub 

oluyor? 
 

Elcevab: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, 

nev-i beşere mukteda ve imam ve rehber olarak 

gönderilmiştir. Tâ ki, o nev'-i insanî, hayat-ı içtimaiye ve 

şahsiyedeki düsturları ondan öğrensin ve Hakîm-i 
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Zülkemal'in kavanin-i meşietine itaata alışsınlar ve 

desatir-i hikmetine tevfik-i hareket etsinler.  

 

Eğer Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, hayat-ı 

içtimaiye ve şahsiyesinde daima hârikulâdelere ve 

mu'cizelere istinad etseydi, o vakit imam-ı mutlak ve 

rehber-i ekber olamazdı. 

İşte bu sır içindir ki, yalnız davasını tasdik 

ettirmek için arasıra indelhace, münkirlerin 

inkârını kırmak için mu'cizeler gösterirdi. Sair 

vakitlerde nasılki herkesten ziyade evamir-i İlahiyeye 

itaat etmiştir.  

Öyle de: Hikmet-i Rabbaniye ile ve meşiet-i 

Sübhaniye ile tesis edilen âdetullah kavaninine herkesten 

ziyade müraat ve itaat ederdi. Düşmana karşı zırh 

giyerdi, "Sipere giriniz!" emrederdi. Yara alırdı, zahmet 

çekerdi. Tâ tamamıyla hikmet-i İlahiye kanununa ve 

kâinattaki şeriat-ı fıtriye-i kübraya müraat ve itaatı 

göstersin. 

ONUNCU İŞARET: İblis'in en mühim bir desisesi: 

Kendini, kendine tabi olanlara inkâr ettirmektir. Şu 

zamanda, hususan maddiyyunların felsefeleriyle zihni 

bulananlar, bu bedihî mes'elede tereddüd gösterdikleri 

için, şeytanın bu desisesine karşı bir-iki söz söyleyeceğiz. 

Şöyle ki: 

İnsanlarda şeytan vazifesini gören cesedli ervah-ı 

habise bilmüşahede bulunduğu gibi, cinnîden cesedsiz 

ervah-ı habise dahi bulunduğu, o kat'iyyettedir.  

Eğer onlar maddî cesed giyseydiler, bu şerir 

insanların aynı olacaktılar. Hem eğer bu insan 

suretindeki insî şeytanlar cesedlerini çıkarabilse idiler, o 
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cinnî iblisler olacaktılar. Hattâ bu şiddetli münasebete 

binaendir ki, bir mezheb-i bâtıl hükmetmiş ki: "İnsan 

suretindeki gayet şerir ervah-ı habise, öldükten sonra 

şeytan olur." Malûmdur ki: A'lâ bir şey bozulsa, edna 

bir şeyin bozulmasından daha ziyade bozuk olur. 

Meselâ: Nasılki süt ve yoğurt bozulsalar, yine yenilebilir. 

Yağ bozulsa, yenilmez, bazan zehir gibi olur.  

Öyle de: Mahlukatın en mükerremi, belki en a'lâsı 

olan insan, eğer bozulsa, bozuk hayvandan daha ziyade 

bozuk olur. Müteaffin maddelerin kokusuyla telezzüz 

eden haşerat gibi ve ısırmakla zehirlendirmekten lezzet 

alan yılanlar gibi, dalalet bataklığındaki şerler ve habis 

ahlâklar ile telezzüz ve iftihar eder ve zulmün 

zulümatındaki zararlardan ve cinayetlerden lezzet alırlar; 

âdeta şeytanın mahiyetine girerler. Evet, cinnî şeytanın 

vücuduna kat'î bir delili, insî şeytanın vücududur. 

Sâniyen: Yirmi dokuzuncu Söz'de yüzer delil-i kat'î 

ile ruhanî ve meleklerin vücudunu isbat eden umum o 

deliller, şeytanların dahi vücudunu isbat ederler. Bu 

ciheti o Söz'e havale ediyoruz. 

Sâlisen: Kâinattaki umûr-u hayriyedeki kanunların 

mümessili, nâzırı hükmünde olan meleklerin vücudu, 

ittifak-ı edyan ile sabit olduğu gibi, umûr-u şerriyenin 

mümessilleri ve mübaşirleri ve o umûrdaki kavaninin 

medarları olan ervah-ı habise ve şeytaniye bulunması, 

hikmet ve hakikat noktasında kat'îdir; belki umûr-u 

şerriyede zîşuur bir perdenin bulunması daha ziyade 

lâzımdır.  

Çünki Yirmi ikinci Söz'ün başında denildiği gibi: 

Herkes, her şeyin hüsn-ü hakikîsini göremediği için, 
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zahirî şerriyet ve noksaniyet cihetinde Hâlık-ı Zülcelal'e 

karşı itiraz etmemek ve rahmetini ittiham etmemek ve 

hikmetini tenkid etmemek ve haksız şekva etmemek için, 

zahirî bir vasıtayı perde ederek, tâ itiraz ve tenkid ve 

şekva, o perdelere gidip, Hâlık-ı Kerim ve Hakîm-i 

Mutlak'a teveccüh etmesin. Nasılki vefat eden ibadın 

küsmesinden Hazret-i Azrail'i kurtarmak için hastalıkları 

ecele perde etmiş.  

Öyle de: Hazret-i Azrail'i (A.S.) kabz-ı ervaha perde 

edip, tâ merhametsiz tevehhüm edilen o haletlerden 

gelen şekvalar, Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmesin.  

Öyle de: Daha ziyade bir kat'iyyetle şerlerden ve 

fenalıklardan gelen itiraz ve tenkid, Hâlık-ı Zülcelal'e 

teveccüh etmemek için, hikmet-i Rabbaniye, şeytanın 

vücudunu iktiza etmiştir. 

Râbian: İnsan küçük bir âlem olduğu gibi, âlem 

dahi büyük bir insandır. Bu küçük insan, o büyük 

insanın bir fihristesi ve hülâsasıdır. İnsanda bulunan 

nümunelerin büyük asılları, insan-ı ekberde bizzarure 

bulunacaktır. Meselâ: Nasılki insanda kuvve-i hâfızanın 

vücudu, âlemde Levh-i Mahfuz'un vücuduna kat'î 

delildir.  

Öyle de: İnsanda kalbin bir köşesinde lümme-i 

şeytaniye denilen bir âlet-i vesvese ve kuvve-i vâhimenin 

telkinatıyla konuşan bir şeytanî lisan ve ifsad edilen 

kuvve-i vâhime, küçük bir şeytan hükmüne geçtiğini ve 

sahiblerinin ihtiyarına zıd ve arzusuna muhalif hareket 

ettiklerini hissen ve hadsen herkes nefsinde görmesi, 

âlemde büyük şeytanların vücuduna kat'î bir delildir. 
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Ve bu lümme-i şeytaniye ve şu kuvve-i vâhime, bir 

kulak ve bir dil olduklarından, ona üfleyen ve bunu 

konuşturan haricî bir şahs-ı şerirenin vücudunu ihsas 

ederler. 

ON BİRİNCİ İŞARET: Ehl-i dalaletin şerrinden 

kâinatın kızdıklarını ve anasır-ı külliyenin hiddet 

ettiklerini ve umum mevcudatın galeyana geldiklerini, 

Kur'an-ı Hakîm mu'cizane ifade ediyor. Yani: Kavm-i 

Nuh'un başına gelen tufan ile semavat ve arzın 

hücumunu ve Kavm-i Semud ve Âd'in inkârından hava 

unsurunun hiddetini ve Kavm-i Firavun'a karşı su 

unsurunun ve denizin galeyanını ve Karun'a karşı toprak 

unsurunun gayzını ve ehl-i küfre karşı âhirette 

 sırrıyla Cehennem'in gayzını ve öfkesini ve sair 

mevcudatın ehl-i küfür ve dalalete karşı hiddetini 

gösterip ilân ederek gayet müdhiş bir tarzda ve 

i'cazkârane ehl-i dalalet ve isyanı zecrediyor. 

Sual: Ne için böyle ehemmiyetsiz insanların 

ehemmiyetsiz amelleri ve şahsî günahları, kâinatın 

hiddetini celbediyor? 

Elcevab: Bazı risalelerde ve sâbık işaretlerde isbat 

edildiği gibi: Küfür ve dalalet, müdhiş bir tecavüzdür ve 

umum mevcudatı alâkadar edecek bir cinayettir. Çünki 

hilkat-i kâinatın bir netice-i a'zamı, ubudiyet-i insaniyedir 

ve rububiyet-i İlahiyeye karşı iman ve itaatla 

mukabeledir. Halbuki ehl-i küfür ve dalalet ise, küfürdeki 

inkârıyla, mevcudatın ille-i gayeleri ve sebeb-i bekaları 

olan o netice-i a'zamı reddettikleri için, umum 

mahlukatın hukukuna bir nevi tecavüz olduğu gibi, 
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umum masnuatın âyinelerinde cilveleri tezahür eden ve 

masnuatın kıymetlerini, âyinedarlık cihetinde âlî eden 

esma-i İlahiyenin cilvelerini inkâr ettikleri için, o esma-i 

kudsiyeye karşı bir tezyif olduğu gibi, umum masnuatın 

kıymetini tenzil ile o masnuata karşı bir tahkir-i azîmdir. 

Hem umum mevcudatın herbiri birer vazife-i âliye ile 

muvazzaf birer memur-u Rabbanî derecesinde iken, 

küfür vasıtasıyla sukut ettirip, camid, fâni, manasız bir 

mahluk menzilesinde gösterdiğinden, umum mahlukatın 

hukukuna karşı bir nevi tahkirdir. 

İşte enva'-ı dalalet derecatına göre az çok kâinatın 

yaratılmasındaki hikmet-i Rabbaniyeye ve dünyanın 

bekasındaki makasıd-ı Sübhaniyeye zarar verdiği için, 

ehl-i isyana ve ehl-i dalalete karşı kâinat hiddete geliyor, 

mevcudat kızıyor, mahlukat öfkeleniyor. 

Ey cirmi ve cismi küçük ve cürmü ve zulmü büyük ve 

ayb ve zenbi azîm bîçare insan! Kâinatın hiddetinden, 

mahlukatın nefretinden, mevcudatın öfkesinden 

kurtulmak istersen, işte kurtulmanın çaresi: Kur'an-ı 

Hakîm'in daire-i kudsiyesine girmektir ve Kur'anın 

mübelliği olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm'ın Sünnet-i Seniyesine ittibadır. Gir ve 

tabi ol! 

ON İKİNCİ İŞARET: Dört sual ve cevabdır. 

Birinci Sual: Mahdud bir hayatta, mahdud 

günahlara mukabil, hadsiz bir azab ve nihayetsiz bir 

Cehennem nasıl adalet olur? 

Elcevab: Sâbık işaretlerde, hususan bundan evvelki 

Onbirinci İşaret'te kat'iyyen anlaşıldı ki: Küfür ve dalalet 
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cinayeti, nihayetsiz bir cinayettir ve hadsiz bir hukuka 

tecavüzdür. 

İkinci Sual: Şeriatta denilmiştir ki: "Cehennem 

ceza-yı ameldir; fakat Cennet fazl-ı İlahî iledir." 

Bunun sırr-ı hikmeti nedir? 

Elcevab: Sâbık işaretlerde tebeyyün etti ki: İnsan, 

icadsız bir cüz'-i ihtiyarî ile ve cüz'î bir kesb ile, bir emr-i 

ademî veya bir emr-i itibarî teşkil ile ve sübut vermekle 

müdhiş tahribata ve şerlere sebebiyet verdiği gibi, nefsi 

ve hevası daima şerlere ve zararlara meyyal olduğu için, 

o küçük kesbin neticesinden hasıl olan seyyiatın 

mes'uliyetini, o çeker. Çünki onun nefsi istedi ve kendi 

kesbiyle sebebiyet verdi. Ve şerr ademî olduğu için, abd 

ona fâil oldu. Cenab-ı Hak da halketti. Elbette o hadsiz 

cinayetin mes'uliyetini, nihayetsiz bir azab ile çekmeye 

müstehak olur. Amma hasenat ve hayrat ise, madem ki 

vücudîdirler; kesb-i insanî ve cüz'-i ihtiyarî onlara illet-i 

mûcide olamaz. İnsan, onda hakikî fâil olamaz.  

Ve nefs-i emmaresi de hasenata taraftar değildir, 

belki rahmet-i İlahiye onları ister ve kudret-i Rabbaniye 

icad eder. Yalnız insan, iman ile, arzu ile, niyet ile sahib 

olabilir.  

Ve sahib olduktan sonra, o hasenat ise, ona evvelce 

verilmiş olan vücud ve iman nimetleri gibi sâbık hadsiz 

niam-ı İlahiyeye bir şükürdür, geçmiş nimetlere bakar.  

Va'd-i İlahî ile verilecek Cennet ise, fazl-ı 

Rahmanî ile verilir. Zahirde bir mükâfattır, 

hakikatta fazıldır.  

Demek seyyiatta sebeb, nefistir; mücazata bizzât 

müstehaktır. Hasenatta ise sebeb Hak'tandır, illet 
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de Hak'tandır. Yalnız, insan iman ile tesahub eder. 

"Mükâfatını isterim" diyemez, "Fazlını beklerim" diyebilir. 

Üçüncü Sual: Beyanat-ı sâbıkadan da anlaşılıyor 

ki; seyyiat, intişar ve tecavüz ile taaddüd ettiğinden, bir 

seyyie bin yazılmalı, hasene ise vücudî olduğu için 

maddeten taaddüd etmediğinden ve abdin icadıyla ve 

nefsin arzusuyla olmadığından hiç yazılmamalı veya bir 

yazılmalı idi. Neden seyyie bir yazılır, hasene on ve 

bazan bin yazılır? 

Elcevab: Cenab-ı Hak, kemal-i rahmet ve cemal-i 

rahîmiyetini o suretle gösteriyor. 

Dördüncü Sual: Ehl-i dalaletin kazandıkları 

muvaffakıyet ve gösterdikleri kuvvet ve ehl-i hidayete 

galebeleri gösteriyor ki; onlar bir kuvvete ve bir hakikata 

istinad ediyorlar. Demek ya ehl-i hidayette za'f var, ya 

onlarda bir hakikat var? 

Elcevab: Hâşâ... Ne onlarda hakikat var, ne ehl-i 

hakta za'f vardır. Fakat maatteessüf kasîr-ün nazar 

muhakemesiz bir kısım avam tereddüde düşüp vesvese 

ediyorlar, akidelerine halel geliyor. Çünki diyorlar: "Eğer 

ehl-i hakta tam hak ve hakikat olsaydı, bu derece 

mağlubiyet ve zillet olmamak gerekti. Çünki hakikat 

kuvvetlidir. olan kaide-i esasiye 

ile, kuvvet haktadır.  

Eğer o ehl-i hakka mukabil galibane gelen ehl-i 

dalaletin hakikî bir kuvveti ve bir nokta-i istinadı 

olmasaydı bu derece galibiyet ve muvaffakıyet olmamak 

lâzım gelecekti?" 



~ 76 ~ 

 

Elcevab: Ehl-i hakkın mağlubiyeti kuvvetsizlikten, 

hakikatsızlıktan gelmediği, sâbık işaretlerle kat'î isbat 

edildiği gibi; ehl-i dalaletin galebesi kuvvetlerinden ve 

iktidarlarından ve nokta-i istinad bulmalarından 

gelmediği, yine o işaretlerle kat'î isbat edildiğinden; bu 

sualin cevabı, sâbık işaretlerin heyet-i mecmuasıdır. 

Yalnız burada desiselerinden ve istimal ettikleri bir kısım 

silâhlarına işaret edeceğiz. Şöyle ki: 

Ben kendim mükerreren müşahede etmişim 

ki: Yüzde on ehl-i fesad yüzde doksan ehl-i salahı 

mağlub ediyordu. Hayretle merak ettim, tedkik ederek 

kat'iyyen anladım ki: O galebe kuvvetten, kudretten 

gelmiyor, belki fesaddan ve alçaklıktan ve tahribden ve 

ehl-i hakkın ihtilafından istifade etmesinden ve içlerine 

ihtilaf atmaktan ve zaîf damarları tutmaktan ve 

aşılamaktan ve hissiyat-ı nefsaniyeyi ve ağraz-ı şahsiyeyi 

tahrik etmekten ve insanın mahiyetinde muzır madenler 

hükmünde bulunan fena istidadları işlettirmekten ve şan 

ü şeref namıyla riyakârane nefsin firavuniyetini 

okşamaktan ve vicdansızca tahribatlarından herkes 

korkmasından geliyor.  

Ve o misillü şeytanî desiseler vasıtasıyla muvakkaten 

ehl-i hakka galebe ederler. Fakat  sırrıyla,  

 düsturuyla: Onların o muvakkat 

gelebeleri, menfaat cihetinden onlar için ehemmiyetsiz 

olmakla beraber, Cehennem'i kendilerine ve 

Cennet'i ehl-i hakka kazandırmalarına sebebdir. 

İşte dalalette, iktidarsızlar muktedir görünmeleri ve 

ehemmiyetsizler şöhret kazanmaları içindir ki, hodfüruş, 
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şöhretperest, riyakâr insanlar ve az bir şeyle iktidarlarını 

göstermek ve ihafe ve ızrar cihetinden bir mevki 

kazanmak için ehl-i hakka muhalefet vaziyetine girerler. 

Tâ görünsün ve nazar-ı dikkat ona celbolunsun. Ve 

iktidar ve kudretle değil, belki terk ve ataletle sebebiyet 

verdiği tahribat ona isnad edilip, ondan bahsedilsin. 

Nasılki böyle şöhret divanelerinden birisi, namazgâhı 

telvis etmiş, tâ herkes ondan bahsetsin.  

Hattâ ondan lanetle de bahsedilmiş de, 

şöhretperestlik damarı kendisine bu lanetli şöhreti hoş 

göstermiş diye darb-ı mesel olmuş. 

Ey âlem-i beka için yaratılan ve fâni âleme 

mübtela olan bîçare insan! 

 âyetinin sırrına 

dikkat et, kulak ver! Bak ne diyor! Mefhum-u sarihiyle 

ferman ediyor ki: "Ehl-i dalaletin ölmesiyle insan ile 

alâkadar olan semavat ve arz, onların cenazeleri üstünde 

ağlamıyorlar, yani onların ölmesiyle memnun oluyorlar."  

Ve mefhum-u işarîsiyle ifade ediyor ki: "Ehl-i 

hidayetin ölmesiyle semavat ve arz, onların cenazeleri 

üstünde ağlıyorlar, firaklarını istemiyorlar" Çünki ehl-i 

iman ile bütün kâinat alâkadardır, ondan memnundur. 

Zira iman ile Hâlık-ı Kâinat'ı bildikleri için, 

kâinatın kıymetini takdir edip hürmet ve 

muhabbet ederler. Ehl-i dalalet gibi tahkir ve zımnî 

adavet etmezler. 

Ey insan, düşün! Sen alâküllihal öleceksin. Eğer 

nefis ve şeytana tabi isen, senin komşuların, belki 
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akrabaların senin şerrinden kurtulmak için mesrur 

olacaklar.  

Eğer Eûzü billahi mineşşeytanirracîm deyip, 

Kur'ana ve Habib-i Rahman'a tabi isen; o vakit 

semavat ve arz ve mevcudat, herkesin derecesine 

nisbeten, senin derecene göre senin firakından müteessir 

olup manen ağlarlar. Ulvî bir matem ile ve haşmetli bir 

teşyi' ile, kabir kapısıyla girdiğin beka âleminde senin 

derecene nisbeten senin için bir hüsn-ü istikbal var 

olduğuna işaret ederler. 

ON ÜÇÜNCÜ İŞARET: "Üç Nokta"dır. 

Birinci Nokta: Şeytanın en büyük bir desisesi: 

Hakaik-i imaniyenin azameti cihetinde dar kalbli ve kısa 

akıllı ve kasır fikirli insanları aldatır, der ki: "Bir tek zât, 

umum zerrat ve seyyarat ve nücumu ve sair mevcudatı 

bütün ahvaliyle tedbir-i rububiyetinde çeviriyor, idare 

ediyor deniliyor. Böyle hadsiz acib büyük mes'eleye nasıl 

inanılabilir? Nasıl kalbe yerleşir? Nasıl fikir kabul 

edebilir?" der. Acz-i insanî noktasında bir hiss-i inkârî 

uyandırıyor. 

Elcevab: Şeytanın bu desisesini susturan sır: 

"Allahü Ekber"dir. Ve cevab-ı hakikîsi de "Allahü 

Ekber"dir. Evet, "Allahü Ekber"in ziyade kesretle şeair-

i İslâmiyede tekrarı, bu desiseyi mahvetmek içindir. 

Çünki insanın âciz kuvveti ve zaîf kudreti ve dar fikri, 

böyle hadsiz büyük hakikatları "Allahü Ekber" nuruyla 

görüp tasdik ediyor ve "Allahü Ekber" kuvvetiyle o 

hakikatları taşıyor ve "Allahü Ekber" dairesinde 

yerleştiriyor ve vesveseye düşen kalbine diyor ki: Bu 
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kâinatın gayet muntazamca tedbir ve tedviri 

bilmüşahede görünüyor.  

 Bunda iki yol var: 

Birinci yol: Mümkündür; fakat gayet azîmdir ve 

hârikadır. Zâten böyle hârika bir eser, bir hârika san'at 

ile, çok acib bir yol ile olur.  

O yol ise: Mevcudat belki zerrat adedince 

vücudunun şahidleri bulunan bir Zât-ı Ehad ve Samed'in 

rububiyetiyle ve irade ve kudretiyle olmasıdır. 

İkinci yol: Hiçbir cihet-i imkânı olmayan ve imtina' 

derecesinde müşkilâtlı ve hiçbir cihette makul olmayan 

şirk ve küfür yoludur. Çünki Yirminci Mektub ve 

Yirmi ikinci Söz gibi çok risalelerde gayet kat'î isbat 

edildiği üzere: O vakit kâinatın herbir mevcudunda ve 

hattâ herbir zerresinde bir uluhiyet-i mutlaka ve bir ilm-i 

muhit ve hadsiz bir kudret bulunmak lâzım geliyor. Tâ ki, 

mevcudatta bilmüşahede görünen nihayet derecede 

nizam ve intizam ve gayet hassas mizan ve imtiyaz ile 

mükemmel ve müzeyyen olan nukuş-u san'at vücud 

bulabilsin. 

Elhasıl: Eğer tam lâyık ve tam yerinde olan azametli 

ve kibriyalı rububiyet olmazsa, o vakit her cihetçe gayr-ı 

makul ve mümteni bir yol takib etmek lâzım gelecek. 

Lâyık ve lâzım olan azametten kaçmakla, muhal ve 

imtinaa girmeyi, şeytan dahi teklif edemez. 

İkinci Nokta: Şeytanın mühim bir desisesi: İnsana 

kusurunu itiraf ettirmemektir. Tâ ki, istiğfar ve istiaze 

yolunu kapasın.  

Hem nefs-i insaniyenin enaniyetini tahrik edip, tâ ki 

nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin; âdeta taksirattan 
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takdis etsin. Evet, şeytanı dinleyen bir nefis, 

kusurunu görmek istemez; görse de, yüz tevil ile 

tevil ettirir. 

 

sırrıyla: Nefsine 

nazar-ı rıza ile baktığı için ayıbını görmez. 

Ayıbını görmediği için itiraf etmez, istiğfar etmez, 

istiaze etmez; şeytana maskara olur. Hazret-i Yusuf 

Aleyhisselâm gibi bir Peygamber-i Âlîşan, 

 

dediği halde, nasıl nefse itimad edilebilir?  
 Nefsini ittiham eden, kusurunu görür. 

 Kusurunu itiraf eden, istiğfar eder.  

 İstiğfar eden, istiaze eder. İstiaze eden, 

şeytanın şerrinden kurtulur.  

 Kusurunu görmemek o kusurdan daha büyük 

bir kusurdur.  

 Ve kusurunu itiraf etmemek, büyük bir 

noksanlıktır.  

 Ve kusurunu görse, o kusur kusurluktan çıkar; 

itiraf etse, afva müstehak olur. 

 

Üçüncü Nokta: İnsanın hayat-ı içtimaiyesini ifsad 

eden bir desise-i şeytaniye şudur ki: Bir mü'minin bir 

tek seyyiesiyle, bütün hasenatını örter.  

Şeytanın bu desisesini dinleyen insafsızlar, 

mü'mine adavet ederler.  

Halbuki Cenab-ı Hak haşirde adalet-i mutlaka ile 

mizan-ı ekberinde a'mal-i mükellefîni tarttığı zaman, 
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hasenatı seyyiata galibiyeti, mağlubiyeti noktasında 

hükmeyler.  

Hem seyyiatın esbabı çok ve vücudları kolay 

olduğundan, bazan bir tek hasene ile çok seyyiatını örter. 

Demek bu dünyada, o adalet-i İlahiye noktasında 

muamele gerektir.  

Eğer bir adamın iyilikleri fenalıklarına 

kemmiyeten veya keyfiyeten ziyade gelse, o adam 

muhabbete ve hürmete müstehaktır. Belki kıymettar 

bir tek hasene ile, çok seyyiatına nazar-ı afv ile bakmak 

lâzımdır.  

Halbuki insan, fıtratındaki zulüm damarıyla, 

şeytanın telkiniyle, bir zâtın yüz hasenatını bir 

tek seyyie yüzünden unutur, mü'min kardeşine 

adavet eder, günahlara girer. Nasıl bir sinek kanadı 

göz üstüne bırakılsa; bir dağı setreder, göstermez.  

Öyle de insan garaz damarıyla, sinek kanadı 

kadar bir seyyie ile dağ gibi hasenatı örter, 

unutur; mü'min kardeşine adavet eder, insanların 

hayat-ı içtimaiyesinde bir fesad âleti olur. 

Şeytanın bu desisesine benzer diğer bir desise ile, 

insanın selâmet-i fikrini ifsad ediyor, hakaik-i imaniyeye 

karşı sıhhat-ı muhakemeyi bozuyor ve istikamet-i 

fikriyeyi ihlâl ediyor. Şöyle ki: 

Bir hakikat-ı imaniyeye dair yüzer delail-i isbatiyenin 

hükmünü, nefyinedelalet eden bir emare ile kırmak ister.  

Halbuki kaide-i mukarreredir ki: "Bir isbat edici, 

çok nefyedicilere tereccuh ediyor." Bir davaya 

müsbit bir şahidin hükmü, yüz nâfîlere racih olur.  
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Bu hakikata bu temsil ile bak. Şöyle ki: Bir saray, 

yüzer kapalı kapıları var. Bir tek kapı açılmasıyla, o 

saraya girilebilir, öteki kapılar da açılır. Eğer bütün 

kapılar açık olsa, bir iki tanesi kapansa, o saraya 

girilemeyeceği söylenemez. 

İşte hakaik-i imaniye o saraydır. Herbir delil, bir 

anahtardır, isbat ediyor, kapıyı açıyor. Bir tek kapının 

kapalı kalmasıyla o hakaik-i imaniyeden vazgeçilmez ve 

inkâr edilemez.  

Şeytan ise, bazı esbaba binaen, ya gaflet veya 

cehalet vasıtasıyla kapalı kalmış olan bir kapıyı gösterir; 

isbat edici bütün delilleri nazardan iskat ediyor. "İşte, bu 

saraya girilmez, belki saray değildir, içinde bir 

şey yoktur." der kandırır. 

İşte ey şeytanın desiselerine mübtela olan 

bîçare insan!  

Hayat-ı diniye, hayat-ı şahsiye ve hayat-ı 

içtimaiyenin selâmetini dilersen ve sıhhat-ı fikir 

ve istikamet-i nazar ve selâmet-i kalb istersen; 

muhkemat-ı Kur'aniyenin mizanlarıyla ve Sünnet-

i Seniyenin terazileriyle a'mal ve hatıratını tart ve 

Kur'anı ve Sünnet-i Seniyeyi daima rehber yap ve 

" " de, Cenab-ı Hakk'a 

ilticada bulun. 

İşte bu on üç işaret, on üç anahtardır.  

Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın en âhirki suresi ve 
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 "  "in mufassalı ve 

madeni olan  

 

 

 
Suresinin hısn-ı hasîni ve kal'a-i metininin 

kapısını o onüç anahtarla aç, gir, selâmeti bul! 

 

 

 
* * * 
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 Hüccet-ül Kur'an aleş-şeytan ve hizbihi... İblisi 

ilzam, şeytanı ifham, ehl-i tuğyanı iskât eden "Birinci 

Mebhas": Bîtarafane muhakeme içinde şeytanın müdhiş 

bir desisesini kat'î bir surette reddeden bir vakıadır. O 

vakıanın mücmel bir kısmını on sene evvel Lemaat'ta 

yazmıştım. Şöyle ki: 

 Bu risalenin te'lifinden onbir sene evvel Ramazan-ı 

Şerifte İstanbul Bayezid câmi-i şerifinde hâfızları 

dinliyordum. Birden şahsını görmedim; fakat manevî bir 

ses işittim gibi bana geldi. Zihnimi kendine çevirdi. 

Hayalen dinledim.  

Baktım ki, bana der: 

 "Sen, Kur'anı pek âlî, çok parlak görüyorsun. 

Bîtarafane muhakeme et, öyle bak. Yani bir beşer 

kelâmı farzet bak... Acaba o meziyetleri, o 

zînetleri görecek misin?" dedi.  

Hakikaten ben de ona aldandım. Beşer kelâmı 

farzedip, öyle baktım. Gördüm ki: Nasıl Bayezid'in 

elektrik düğmesi çevrilip söndürülünce ortalık karanlığa 

düşer. Öyle de o farz ile Kur'anın parlak ışıkları 

gizlenmeğe başladı. O vakit anladım ki, benim ile 

konuşan şeytandır. Beni vartaya yuvarlandırıyor. 

Kur'andan istimdad ettim. Birden bir nur kalbime geldi. 
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Müdafaaya kat'î bir kuvvet verdi. O vakit şöylece şeytana 

karşı münazara başladı. 

 Dedim: Ey şeytan! Bîtarafane muhakeme, iki 

taraf ortasında bir vaziyettir. Halbuki hem senin, 

hem insandaki senin şakirdlerin, dediğiniz bîtarafane 

muhakeme ise; taraf-ı muhalifi iltizamdır. Bîtaraflık 

değildir, muvakkaten bir dinsizliktir. Çünki Kur'ana 

kelâm-ı beşer diye bakmak ve öyle muhakeme etmek, 

şıkk-ı muhalifi esas tutmaktır. Bâtılı iltizamdır, bîtarafane 

muhakeme değildir. Belki, bâtıla tarafgirliktir. 

 Şeytan dedi ki: Öyle ise ne Allah'ın kelâmı, ne de 

beşer kelâmı deme. Ortada farzet, bak. 

 Ben dedim: O da olamaz. Çünki münaza'un fîh bir 

mal bulunsa, eğer iki müddeî birbirine yakın ise ve 

kurbiyet-i mekân varsa; o vakit o mal, ikisinden başka 

birinin elinde veya ikisinin elleri yetişecek bir surette bir 

yere bırakılacak. Hangisi isbat etse o alır.  

Eğer o iki müddeî birbirine gayet uzak, biri maşrıkta, 

biri mağribde ise; o vakit kaideten "sahib-ül yed" kim ise 

onun elinde bırakılacaktır. Çünki ortada bırakmak kabil 

değildir. İşte Kur'an kıymettar bir maldır. Beşer kelâmı 

Cenab-ı Hakk'ın kelâmından ne kadar uzaksa, o iki taraf 

o kadar, belki hadsiz birbirinden uzaktır.  

İşte, seradan süreyyaya kadar birbirinden uzak o iki 

taraf ortasında bırakmak mümkün değildir. Hem ortası 

yoktur. Çünki vücud ve adem gibi ve nakîzeyn gibi iki 

zıddırlar. Ortası olamaz. Öyle ise Kur'an için sahib-ül 

yed, taraf-ı İlahîdir. Öyle ise onun elinde kabul edilip, 

öylece delail-i isbata bakılacak.  
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Eğer öteki taraf onun Kelâmullah olduğuna dair 

bütün bürhanları birer birer çürütse, elini ona uzatabilir. 

Yoksa uzatamaz. Heyhat! Binler berahin-i kat'iyyenin 

mıhlarıyla Arş-ı A'zam'a çakılan bu muazzam pırlantayı 

hangi el bütün o mıhları söküp, o direkleri kesip (onu) 

düşürebilir? 

 İşte ey şeytan! Senin rağmına ehl-i hak ve insaf bu 

suretteki hakikatlı muhakeme ile muhakeme ederler. 

Hattâ en küçük bir delilde dahi Kur'ana karşı imanını 

ziyadeleştirirler.  

 Senin ve şakirdlerinin gösterdiği yol ise: Bir kerre 

beşer kelâmı farzedilse, yani arşa bağlanan o muazzam 

pırlanta yere atılsa; bütün mıhların kuvvetinde ve çok 

bürhanların metanetinde birtek bürhan lâzım ki, onu 

yerden kaldırıp arş-ı manevîye çaksın. Tâ küfrün 

zulümatından kurtulup, imanın envârına erişsin. 

Halbuki buna muvaffak olmak pek güçtür. Onun için 

senin desisen ile şu zamanda, bîtarafane muhakeme 

sureti altında çokları imanını kaybediyorlar... 

 Şeytan döndü ve dedi: Kur'an beşer kelâmına 

benziyor, onların muhaveresi tarzındadır. Demek, beşer 

kelâmıdır. Eğer Allah'ın kelâmı olsa, ona yakışacak, her 

cihetçe hârikulâde bir tarzı olacaktı. Onun san'atı nasıl 

beşer san'atına benzemiyor, kelâmı da benzememeli? 

 Cevaben dedim: Nasılki Peygamberimiz, 

mu'cizatından ve hasaisinden başka, ef'al ve ahval ve 

etvarında beşeriyette kalıp, beşer gibi âdet-i İlahiyeye ve 

evamir-i tekviniyesine münkad ve muti' olmuş. O da 

soğuk çeker, elem çeker ve hâkeza... Herbir ahval ve 

etvarında hârikulâde bir vaziyet verilmemiş. Tâ ki 
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ümmetine ef'aliyle imam olsun, etvarıyla rehber olsun, 

umum harekâtıyla ders versin.  

 Eğer her etvarında hârikulâde olsa idi, bizzât her 

cihetçe imam olamazdı. Herkese mürşid-i mutlak 

olamazdı. Bütün ahvaliyle Rahmeten lil-âlemîn olamazdı. 

Aynen öyle de: 

 Kur'an-ı Hakîm ehl-i şuura imamdır, cin ve inse 

mürşiddir, ehl-i kemale rehberdir, ehl-i hakikata 

muallimdir. Öyle ise, beşerin muhaveratı ve üslûbu 

tarzında olmak zarurî ve kat'îdir. Çünki cin ve ins 

münacatını ondan alıyor, duasını ondan öğreniyor, 

mesailini onun lisanıyla zikrediyor, edeb-i muaşeretini 

ondan taallüm ediyor ve hâkeza... Herkes onu merci 

yapıyor.  

 Öyle ise, eğer Hazret-i Musa Aleyhisselâm'ın Tur-i 

Sina'da işittiği Kelâmullah tarzında olsa idi; beşer bunu 

dinlemekte, işitmekte tahammül edemezdi ve merci 

edemezdi. Hazret-i Musa gibi bir ulü-l azm, ancak birkaç 

kelâmı işitmeye tahammül etmiştir.  

 

Musa Aleyhisselâm demiş: 

 

 

 Şeytan döndü, yine dedi ki: 

 -Kur'anın mesaili gibi çok zâtlar o çeşit mes'eleleri din 

namına söylüyorlar. Onun için bir beşer, din namına 

böyle bir şey yapmak mümkün değil mi? 

 Cevaben Kur'anın nuruyla dedim ki: 
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Evvelâ, dindar bir adam; din muhabbeti için "Hak 

böyledir. Hakikat budur. Allah'ın emri böyledir" der. 

Yoksa, Allah'ı kendi keyfine konuşturmaz. Hadsiz 

derecede haddinden tecavüz edip, Allah'ın taklidini 

yapıp, onun yerinde konuşmaz.  

düsturundan titrer. 

 Ve sâniyen, bir beşer kendi başına böyle yapması 

ve muvaffak olması hiçbir cihetle mümkün değildir. 

Belki, yüz derece muhaldir. Çünki birbirine yakın zâtlar 

birbirini taklid edebilirler. Bir cinsten olanlar, birbirinin 

suretine girebilirler. Mertebece birbirine yakın olanlar, 

birbirinin makamlarını taklid edebilirler. Muvakkaten 

insanları iğfal ederler. Fakat daimî iğfal edemezler. Çünki 

ehl-i dikkat nazarında alâküllihal etvar ve ahvali içindeki 

tasannuatlar ve tekellüfatlar sahtekârlığını gösterecek. 

Hilesi devam etmeyecek.  

 Eğer, sahtekârlıkla taklide çalışan; ötekinden gayet 

uzaksa, meselâ âdi bir adam, İbn-i Sina gibi bir dâhîyi 

ilimde taklid etmek istese ve bir çoban bir padişahın 

vaziyetini takınsa elbette hiç kimseyi aldatamayacak. 

Belki kendi maskara olacak.  

 Herbir hali bağıracak ki: Bu sahtekârdır. İşte, hâşâ 

yüzbin defa hâşâ!.. Kur'an, beşer kelâmı farzedildiği 

vakit: Nasıl bir yıldız böceği bin sene tekellüfsüz hakikî bir 

yıldız olarak rasad ehline görünsün.. hem bir sinek bir 

sene tamamen tavus suretini tasannu'suz, temaşa ehline 

göstersin.. hem sahtekâr, âmi bir nefer; namdar, âlî bir 

müşirin tavrını takınsın, makamında otursun, çok zaman 

öyle kalsın, hilesini ihsas etmesin.. hem müfteri, yalancı 

itikadsız bir adam; müddet-i ömründe daima en sadık, 
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en emin, en mu'tekid bir zâtın keyfiyetini ve vaziyetini en 

müdakkik nazarlara karşı telaşsız göstersin, dâhîlerin 

nazarında tasannuu saklansın!..  

 Bu ise yüz derece muhaldir. Ona hiçbir zîakıl 

mümkün diyemez. Öyle de farzetmek dahi, bedihî bir 

muhali vaki' farzetmek gibi bir hezeyandır. 

 Aynen öyle de: Kur'anı kelâm-ı beşer farzetmek; lâzım 

gelir ki: Âlem-i İslâm'ın semasında bilmüşahede pek 

parlak ve daima envâr-ı hakaikı neşreden bir yıldız-ı 

hakikat, belki bir şems-i kemalât telakki edilen "Kitab-i 

Mübin"in mahiyeti; hâşâ bir yıldız böceği hükmünde 

tasannu'cu bir beşerin hurafatlı bir düzmesi olsun ve en 

yakınında olanlar ve dikkatle ona bakanlar farkında 

bulunmasın ve onu daima âlî ve menba-ı hakaik bir 

yıldız bilsin. Bu ise, yüz derece muhal olmakla beraber, 

sen ey şeytan yüz derece şeytaniyette ileri gitsen, buna 

imkân verdiremezsin! Bozulmamış hiçbir aklı 

kandıramazsın! Yalnız manen pek uzaktan baktırmakla 

aldatıyorsun. Yıldızı, yıldız böceği gibi küçük 

gösteriyorsun. 

Sâlisen: Hem Kur'anı beşer kelâmı farzetmek, 

lâzımgelir ki; âsârıyla, tesiratıyla, netaiciyle âlem-i 

insaniyetin bilmüşahede en ruhlu ve hayat-feşan, en 

hakikatlı ve saadet-resan, en cem'iyetli ve mu'cizbeyan, 

âlî meziyetleriyle yaldızlı bir Furkan'ın gizli hakikatı; hâşâ 

muavenetsiz, ilimsiz birtek insanın sahtekâr, âdi fikrinin 

tasniatı olsun ve yakından onu temaşa eden ve merakla 

dikkat eden büyük zekâlar, ulvî dehalar ondan hiçbir 

zaman hiçbir cihette sahtekârlık ve tasannu eseri 

görmesin!  
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Daima ciddiyeti, samimiyeti, ihlası bulsun! Bu ise, yüz 

derece muhal olmakla beraber, bütün ahvaliyle, 

akvaliyle, harekâtıyla bütün hayatında emaneti, imanı, 

emniyeti, ihlası, ciddiyeti, istikameti gösteren ve ders 

veren ve sıddıkînleri yetiştiren en yüksek, en parlak, en 

âlî haslet telakki edilen ve kabul edilen bir zâtı; en 

emniyetsiz, en ihlassız, en itikadsız farzetmekle, muzaaf 

bir muhali vaki' görmek gibi şeytanı dahi utandıracak bir 

hezeyan-ı küfrîdir.  

Çünki şu mes'elenin ortası yoktur. Zira farz-ı muhal 

olarak Kur'an Kelâmullah olmazsa, arştan zemine düşer 

gibi sukut eder. Ortada kalmaz. Mecma-i hakaik iken, 

menba-ı hurafat olur. Ve o hârika fermanı gösteren Zât, -

hâşâ sümme hâşâ- eğer Resulullah olmazsa; a'lâ-yı 

illiyyînden esfel-i safilîne sukut etmek ve menba-ı 

kemalât derecesinden maden-i desais makamına 

düşmek lâzımgelir. Ortada kalmaz.  

Zira Allah namına iftira eden, yalan söyleyen en edna 

bir dereceye düşer. Bir sineği, daimî bir surette tavus 

görmek ve tavusun büyük evsafını onda her vakit 

müşahede etmek ne kadar muhal ise, şu mes'ele de öyle 

muhaldir. Fıtraten akılsız, sarhoş bir divane lâzım ki, 

buna ihtimal versin. 

  Râbian: Hem Kur'anı kelâm-ı beşer farzetmek 

lâzımgelir ki; nev'-i benî-Âdemin en büyük ve muhteşem 

ordusu olan ümmet-i Muhammediyenin (A.S.M.) 

mukaddes kumandanı olan Kur'an, bilmüşahede kuvvetli 

kanunlarıyla, esaslı düsturlarıyla, nafiz emirleriyle o pek 

büyük orduyu, iki cihanı fethedecek bir derecede bir 

intizam verdiği ve bir inzibat altına aldığı ve maddî-
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manevî teçhiz ettiği ve umum o efradın derecatına göre 

akıllarını talim ve kalblerini terbiye ve ruhlarını teshir ve 

vicdanlarını tathir ve aza ve cevarihlerini istimal ve 

istihdam ettiği halde; (hâşâ, yüzbin defa hâşâ) kuvvetsiz, 

kıymetsiz, asılsız bir düzme farzedip yüz derece muhali 

kabul etmek lâzım gelmekle beraber.. müddet-i 

hayatında ciddî harekâtıyla Hakk'ın kanunlarını benî-

Âdeme ders veren ve samimî ef'aliyle hakikatın 

düsturlarını beşere talim eden ve hâlis ve makul akvaliyle 

istikametin ve saadetin usûllerini gösteren ve tesis eden 

ve bütün tarihçe-i hayatının şehadetiyle Allah'ın 

azabından çok havf eden ve herkesten ziyade Allah'ı 

bilen ve bildiren ve nev'-i beşerin beşten birisine ve küre-

i arzın yarısına bin üçyüzelli sene kemal-i haşmet ile 

kumandanlık eden ve cihanı velveleye veren ve 

şöhretşiar şuunatıyla nev'-i beşerin belki kâinatın elhak 

medar-ı fahri olan bir Zâtı; -hâşâ, yüzbin defa hâşâ- 

sahtekâr, Allah'tan korkmaz ve bilmez ve haysiyetini 

tanımaz, insaniyetin âdi derecesinde farzetmekle yüz 

derece muhali birden irtikâb etmek lâzım gelir.  

 Çünki şu mes'elenin ortası yoktur. Zira farz-ı muhal 

olarak Kur'an Kelâmullah olmazsa; arştan düşse, ortada 

kalamaz. Belki yerde yalancı birinin malı olduğunu kabul 

etmek lâzım gelir.  

 Bu ise ey şeytan! Yüz derece sen katmerli bir 

şeytan olsan, bozulmamış hiçbir aklı kandıramazsın ve 

çürümemiş hiçbir kalbi ikna edemezsin. 

 Şeytan döndü, dedi: Nasıl kandıramam? Ekser 

insanlara ve insanın meşhur âkıllerine Kur'anı ve 

Muhammed'i inkâr ettirdim. 
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  Elcevab: Evvelâ, gayet uzak mesafeden bakılsa, en 

büyük şey, en küçük şey gibi görünebilir. Bir yıldız, bir 

mum kadar denilebilir. 

 Sâniyen: Hem tebaî, sathî bir nazarla bakılsa, gayet 

muhal bir şey, mümkün görünebilir. Bir zaman bir ihtiyar 

adam Ramazan hilâlini görmek için semaya bakmış. 

Gözüne bir beyaz kıl inmiş. O kılı Ay zannetmiş. Ay'ı 

gördüm demiş. İşte muhaldir ki; hilâl, o beyaz kıl olsun. 

Fakat kasden ve bizzât Ay'a baktığı ve o saçı tebaî ve 

dolayısıyla ve ikinci derecede göründüğü için o muhali 

mümkün telakki etmiş. 

 Sâlisen: Hem kabul etmemek başkadır, inkâr etmek 

başkadır. Adem-i kabul bir lâkaydlıktır, bir göz 

kapamaktır ve cahilane bir hükümsüzlüktür. Bu surette 

çok muhal şeyler onun içinde gizlenebilir. Onun aklı 

onlarla uğraşmaz. Amma inkâr ise; o adem-i kabul değil, 

belki o kabul-ü ademdir. Bir hükümdür. Onun aklı 

hareket etmeye mecburdur.  

 O halde senin gibi bir şeytan onun aklını elinden alır, 

sonra inkârı ona yutturur. Hem ey şeytan! Bâtılı hak ve 

muhali mümkün gösteren gaflet ve dalalet ve safsata ve 

inad ve mugalata ve mükâbere ve iğfal ve görenek gibi 

şeytanî desiselerle çok muhalatı intaç eden inkâr ve 

küfrü, o bedbaht insan suretindeki hayvanlara 

yutturmuşsun! 

 Râbian: Hem Kur'anı, kelâm-ı beşer farzetmek, 

lâzımgelir ki: Âlem-i insaniyetin semavatında yıldızlar gibi 

parlayan asfiyalara, sıddıkînlere, aktablara bilmüşahede 

rehberlik eden ve bilbedahe mütemadiyen hakk u 

hakkaniyeti, sıdk u sadakati, emn ü emaneti umum 
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tabakat-ı ehl-i kemale talim eden ve erkân-ı imaniyenin 

hakaikıyla ve erkân-ı İslâmiyenin desatiriyle iki cihanın 

saadetini temin eden ve bu icraatının şehadetiyle 

bizzarure hak ve hâlis ve safi hakikat ve gayet doğru ve 

pek ciddî olmak lâzım gelen bir kitabı; kendi evsafının ve 

tesiratının ve envârının zıddıyla muttasıf tasavvur edip, -

hâşâ sümme hâşâ- bir sahtekârın tasniat ve iftiralarının 

mecmuası nazarıyla bakmak; sofestaîleri ve şeytanları 

dahi utandıracak ve titretecek şeni' bir hezeyan-ı küfrî 

olmakla beraber; izhar ettiği din ve şeriat-ı İslâmiyenin 

şehadetiyle ve müddet-i hayatında gösterdiği bilittifak 

fevkalâde takvasının ve hâlis ve safi ubudiyetinin 

delaletiyle ve bilittifak kendinde görünen ahlâk-ı 

hasenenin iktizasıyla ve yetiştirdiği bütün ehl-i hakikatın 

ve sahib-i kemalâtın tasdikiyle en mu'tekid, en metin, en 

emin, en sadık bir Zâtı, -hâşâ sümme hâşâ, yüzbin kerre 

hâşâ- itikadsız, en emniyetsiz, Allah'tan korkmaz bir 

vaziyette farzetmek; muhalatın en çirkin ve menfur bir 

suretini ve dalaletin en zulümlü ve zulümatlı bir tarzını 

irtikâb etmek lâzımgelir. 

  Elhasıl: Ondokuzuncu Mektub'un On sekizinci 

İşaretinde denildiği gibi; nasıl kulaklı ami tabakası i'caz-ı 

Kur'an fehminde demiş: Kur'an, bütün dinlediğim ve 

dünyada mevcud kitablara kıyas edilse, hiçbirisine 

benzemiyor ve onların derecesinde değildir.  

 Öyle ise ya Kur'an umumunun altındadır veya 

umumunun fevkinde bir derecesi vardır. Umumun 

altındaki şık ise, muhal olmakla beraber, hiçbir düşman 

hattâ şeytan dahi diyemez ve kabul etmez. Öyle ise 

Kur'an, umum kitabların fevkindedir. Öyle ise mu'cizedir. 
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 Aynen öyle de, biz de ilm-i usûl ve fenn-i mantıkça 

sebr ü taksim denilen en kat'î bir hüccetle deriz: Ey 

şeytan ve ey şeytanın şakirdleri! Kur'an, ya arş-ı 

a'zamdan, ism-i a'zamdan gelmiş bir kelâmullahtır 

veyahut -hâşâ sümme hâşâ, yüzbin kerre hâşâ- yerde 

sahtekâr ve Allah'tan korkmaz ve Allah'ı bilmez, itikadsız 

bir beşerin düzmesidir. Bu ise ey şeytan, sâbık hüccetlere 

karşı bunu sen diyemedin ve diyemezsin ve 

diyemiyeceksin. Öyle ise bizzarure ve bilâşübhe Kur'an, 

Hâlık-ı Kâinat'ın kelâmıdır. Çünki ortası yoktur ve 

muhaldir ve olamaz. Nasılki kat'î bir surette isbat ettik. 

Sen de gördün ve dinledin. 

 Hem Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, ya 

Resulullahtır ve bütün Resullerin ekmeli ve bütün 

mahlukatın efdalidir veyahut -hâşâ yüzbin defa hâşâ- 

Allah'a iftira ettiği ve Allah'ı bilmediği ve azabına 

inanmadığı için itikadsız, esfel-i safilîne sukut etmiş bir 

beşer farzetmek   
(Haşiye)

 lâzımgelir ki: Bu ise ey İblis, ne 

sen ve ne de güvendiğin Avrupa feylesofları ve Asya 

münafıkları bunu diyemezsiniz ve diyememişsiniz ve 

diyemeyeceksiniz ve dememişsiniz ve demeyeceksiniz. 

Çünki bu şıkkı dinleyecek ve kabul edecek dünyada 

yoktur.  

Onun içindir ki, güvendiğin o feylesofların en 

müfsidleri ve o Asya münafıklarının en vicdansızları dahi 

                                                
(Haşiye): 

Kur'an-ı Hakîm, kâfirlerin küfriyatlarını ve galiz 

tabiratlarını ibtal etmek için zikrettiğine istinaden, ehl-i 

dalaletin fikr-i küfrîlerinin bütün bütün muhaliyetini ve bütün 

bütün çürüklüğünü göstermek için şu tabiratı farz-ı muhal 

suretinde titreyerek kullanmağa mecbur oldum.  
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diyorlar ki: "Muhammed-i Arabî (A.S.M.) çok akıllı idi. 

Çok güzel ahlâklı idi." Madem şu mes'ele iki şıkka 

münhasırdır ve madem ikinci şık muhaldir ve hiçbir 

kimse buna sahib çıkmıyor ve madem kat'î hüccetlerle 

isbat ettik ki, ortası yoktur.  

Elbette bizzarure senin ve hizb-üş şeytanın rağmına 

olarak bilbedahe ve bihakkalyakîn, Muhammed-i Arabî 

Aleyhissalâtü Vesselâm Resulullahtır ve bütün Resullerin 

ekmelidir, bütün mahlukatın efdalidir.  Sözler ( 183 ) 

 

 

* * * 

 

(Bu Mektub Gayet Ehemmiyetlidir) 

 

Aziz, Sıddık Kardeşlerim! 

 

 Bugünlerde Kur'an-ı Hakîm'in nazarında imandan 

sonra en ziyade esas tutulan takva ve amel-i sâlih 

esaslarını düşündüm.  

Takva, menhiyattan ve günahlardan içtinab 

etmek; ve amel-i sâlih, emir dairesinde hareket ve 

hayrat kazanmaktır.  

Her zaman def'-i şer, celb-i nef'a racih olmakla 

beraber; bu tahribat ve sefahet ve cazibedar 

hevesat zamanında bu takva olan def'-i mefasid 

ve terk-i kebair üss-ül esas olup, büyük bir 

rüchaniyet kesbetmiş. 
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 Bu zamanda tahribat ve menfî cereyan 

dehşetlendiği için, takva bu tahribata karşı en 

büyük esastır.  

 Farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen, kurtulur. Böyle 

kebair-i azîme içinde amel-i sâlihin ihlasla muvaffakıyeti 

pek azdır.  

 Hem az bir amel-i sâlih, bu ağır şerait içinde çok 

hükmündedir. 

 Hem takva içinde bir nevi amel-i sâlih var. 

Çünki bir haramın terki vâcibdir. Bir vâcibi işlemek, 

çok sünnetlere mukabil sevabı var. Takva, böyle 

zamanlarda, binler günahın tehacümünde bir tek içtinab, 

az bir amelle, yüzer günah terkinde, yüzer vâcib işlenmiş 

oluyor.  

 Bu ehemmiyetli nokta niyetiyle, takva nâmıyla ve 

günahtan kaçınmak kasdıyla, menfî ibadetten gelen 

ehemmiyetli a'mal-i sâlihadır. 

 Risale-i Nur şakirdlerinin bu zamanda en 

mühim vazifeleri, tahribata ve günahlara karşı 

takvayı esas tutup davranmak gerektir. 

Madem her dakikada, şimdiki tarz-ı hayat-ı 

içtimaiyede yüz günah insana karşı geliyor; elbette takva 

ile ve niyet-i içtinab ile yüz amel-i sâlih işlemiş 

hükmündedir.  

Malûmdur ki; bir adamın bir günde harab ettiği bir 

sarayı, yirmi adam yirmi günde yapamaz ve bir adamın 

tahribatına karşı yirmi adam çalışmak lâzım gelirken; 

şimdi binler tahribatçıya mukabil, Risale-i Nur gibi bir 

tamircinin bu derece mukavemeti ve tesiratı pek 

hârikadır.  
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Eğer bu iki mütekabil kuvvetler bir seviyede 

olsaydı, onun tamirinde mu'cizevari muvaffakıyet 

ve fütuhat görülecekti. 

Ezcümle: Hayat-ı içtimaiyeyi idare eden en mühim 

esas olan hürmet ve merhamet gayet sarsılmış. Bazı 

yerlerde gayet elîm ve bîçare ihtiyarlar ve peder ve 

vâlideler hakkında dehşetli neticeler veriyor.  

Cenab-ı Hakk'a şükür ki; Risale-i Nur bu müdhiş 

tahribata karşı, girdiği yerlerde mukavemet ediyor, tamir 

ediyor.  

Sedd-i Zülkarneyn'in tahribiyle, Ye'cüc ve 

Me'cüclerin dünyayı fesada vermesi gibi; şeriat-ı 

Muhammediye (A.S.M.) olan sedd-i Kur'anînin 

tezelzülüyle Ye'cüc ve Me'cüc'den daha müdhiş 

olarak ahlâkta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve 

zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor. 

Risale-i Nur'un şakirdleri, böyle bir hâdisede manevî 

mücahedeleri, inşâallah zaman-ı Sahabedeki gibi az 

amelle, pek çok büyük sevab ve a'mal-i sâlihaya medar 

olur. 

Aziz Kardeşlerim! İşte böyle bir zamanda, bu 

dehşetli hâdisata karşı, ihlas kuvvetinden sonra bizim en 

büyük kuvvetimiz; iştirak-i a'mal-i uhrevî düsturuyla 

birbirimize kalemler ile, herbirinin a'mal-i sâliha defterine 

hasenat yazdırdıkları gibi, lisanlarıyla herbirinin takva 

kal'asına ve siperine kuvvet ve imdad göndermektir.  

Ve bilhâssa fırtınalı tehacüme hedef olan bu fakir ve 

âciz kardeşinize, bu mübarek şuhur-u selâsede ve 

eyyam-ı meşhurede yardımına koşmak, sizin gibi 

kahraman ve vefadar ve şefkatkârların şe'nidir.  
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Bütün ruhumla bu imdad-ı manevîyi sizden rica 

ediyorum. Ve ben dahi, iman ve sadakat şartlarıyla, 

Risale-i Nur talebelerini bütün dualarıma ve manevî 

kazançlarıma, yirmi dört saatte, iştirak-i a'mal-i 

uhreviye düsturuyla, bazan yüz defadan ziyade Risale-

i Nur talebeleri ünvanıyla hissedar ediyorum. 

Said Nursî 2 

* * * 

 

                                                
2
 Kastamonu Lahikası ( 148 ) 
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Vesvese ile Alakadar Mebhasler 
 

Hazret-i Eyüb Aleyhisselâm'ın zahirî yara 

hastalıklarının mukabili, bizim bâtınî ve ruhî ve kalbî 

hastalıklarımız vardır. İç dışa, dış içe bir çevrilsek, Hazret-

i Eyüb'den daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. 

Çünki işlediğimiz herbir günah, kafamıza giren 

herbir şübhe, kalb ve ruhumuza yaralar açar.  

Hazret-i Eyüb Aleyhisselâm'ın yaraları, kısacık hayat-

ı dünyeviyesini tehdid ediyordu. Bizim manevî 

yaralarımız, pek uzun olan hayat-ı ebediyemizi 

tehdid ediyor. O münacat-ı Eyübiyeye, o Hazretten bin 

defa daha ziyade muhtacız.  

Bahusus nasılki o Hazretin yaralarından neş'et eden 

kurtlar, kalb ve lisanına ilişmişler; öyle de; bizleri, 

günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl 

olan vesveseler, şübheler (neûzü billah) mahall-i 

iman olan bâtın-ı kalbe ilişip imanı zedeler ve 

imanın tercümanı olan lisanın zevk-i ruhanîsine 

ilişip zikirden nefretkârane uzaklaştırarak 

susturuyorlar. 

 Evet, günah kalbe işleyip, siyahlandıra 

siyahlandıra tâ nur-u imanı çıkarıncaya kadar 

katılaştırıyor.  

 

Herbir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O 

günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki 

küçük bir manevî yılan olarak kalbi ısırıyor. Lem'alar ( 8 - 9 ) 

* * * 
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Bu zamanda tahribat ve menfî cereyan 

dehşetlendiği için, takva bu tahribata karşı en 

büyük esastır. Farzlarını yapan, kebireleri 

işlemeyen, kurtulur.  

Böyle kebair-i azîme içinde amel-i sâlihin ihlasla 

muvaffakıyeti pek azdır. Hem az bir amel-i sâlih, bu 

ağır şerait içinde çok hükmündedir. 

 Hem takva içinde bir nevi amel-i sâlih var. Çünki 

bir haramın terki vâcibdir. Bir vâcibi işlemek, çok sünnetlere 

mukabil sevabı var.  

Takva, böyle zamanlarda, binler günahın 

tehacümünde bir tek içtinab, az bir amelle, yüzer 

günah terkinde, yüzer vâcib işlenmiş oluyor. Bu 

ehemmiyetli nokta niyetiyle, takva nâmıyla ve günahtan 

kaçınmak kasdıyla, menfî ibadetten gelen ehemmiyetli 

a'mal-i sâlihadır. 

 Risale-i Nur şakirdlerinin bu zamanda en mühim 

vazifeleri, tahribata ve günahlara karşı takvayı esas tutup 

davranmak gerektir. 

Madem her dakikada, şimdiki tarz-ı hayat-ı içtimaiyede 

yüz günah insana karşı geliyor; elbette takva ile ve niyet-i 

içtinab ile yüz amel-i sâlih işlemiş hükmündedir. 

Malûmdur ki; bir adamın bir günde harab ettiği bir sarayı, 

yirmi adam yirmi günde yapamaz ve bir adamın tahribatına 

karşı yirmi adam çalışmak lâzım gelirken; şimdi binler 

tahribatçıya mukabil, Risale-i Nur gibi bir tamircinin bu 

derece mukavemeti ve tesiratı pek hârikadır.  

Eğer bu iki mütekabil kuvvetler bir seviyede 

olsaydı, onun tamirinde mu'cizevari muvaffakıyet ve 

fütuhat görülecekti. (K: 148 ) 

* * * 
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“İnsan kalben ve fikren hakaik-i İlahiyeye bakıp 

düşündüğü zaman, bilhassa namaz ve ibadet 

esnasında, gerek şeytan tarafından, gerek nefsi 

tarafından pek fena, pis ve çirkin vesveseler, 

hatıralar, sinekler gibi kalbe, akla hücum ederler. 

Bu gibi hevaî, vehmî ve çirkin şeylerin def'iyle 

uğraşan adam, o vesveselere mağlub olur. Ancak 

onları mağlub edip kaçırmak çaresi, müdafaayı terk 

edip onlar ile uğraşmamaktır.  

Evet, arılar ile uğraşıldıkça onlar hücumlarını 

arttırırlar. Onlara karışılmadığı takdirde, insanı 

terkeder, giderler. Hem de o gibi vesveselerin, ne 

hakaik-i İlahiyeye ve ne de senin kalbine bir 

mazarratı yoktur.  

Evet, pis bir menzilin deliklerinden semanın 

güneş ve yıldızlarına, cennetin gül ve çiçeklerine 

bakılırsa, o deliklerdeki pislik ne bakana ve ne de 

bakılana bulaşmaz. Ve fena bir tesir etmez. 
(Haşiye)

  

(Ms: 96)    * * * 
“Mü’minlerden de vesvese cihetiyle bu vehme 

maruz kalanlar vardır, dikkat etmek lâzım!” (i:76) 

* * * 

“Siyaset-i hazıra avam-ı müslimîne de o suretle 

tefhim edilsin." Halbuki siyaset-i hazıra, o kadar 

                                                
(Haşiye):

 O çirkin sözler senin kalbinin sözleri değil. Çünki senin 

kalbin ondan müteessir ve müteessiftir. Belki kalbe yakın olan 

lümme-i şeytanîden geliyor. Meselâ: Sen namazda, Kâ'be 

karşısında, huzur-u İlahîde âyâtı tefekkürde olduğun bir halde, şu 

tedai-i efkâr seni tutup en uzak malayaniyat-ı rezileye sevkeder. 

Meselâ: Âyinenin içindeki yılanın timsali ısırmaz. Ateşin misali 

yakmaz. Ve necasetin görünmesi âyineyi telvis etmez. 
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çok yalan ve hile ve şeytanet içine girmiş ki, 

vesvese-i şeyatîn hükmüne geçmiştir!” (S:483) 
* * * 

“Hadsiz ihbaratı ve delaili dinlemeyen ve safsata-i 

nefis ve vesvese-i şeytandan gelen bir vehmi kabul 

eden adamlarla, hakikî ve ciddî iş görülmez!”(T:142) 

 * * * 

“Zâten Risale-i Nur'un mesleği odur ki; zihinlerde 

bir iz bırakmamak için, sair ülemaya muhalif 

olarak, muarızların şübhelerini zikretmeden öyle bir 

cevab verir ki, daha vehim ve vesveseye yer 

kalmaz.” (i:6) 

* * * 

“Fakat o binler adam, dünyadan ve felsefeden gelen 

şübheler ve vesveseler ile, o kutbun derslerini 

hususî makamından ve hususî hissiyatından geliyor 

nazarıyla bakıp, mağlub olarak dağılabilirler." (E: 75) 

* * * 

 “Onun için Hakîm-i Mutlak, şu dâr-ı imtihanda, şu 

meydan-ı müsabakada bize bir kamçı-yı teşvik 

olarak, vesveseyi şeytanın eline vermiş." (S: 278) 

* * * 

“Bu itibarla bu zamanda Risale-i Nur, vehim ve 

vesveseleri mahvediyor, akla gelen sualleri, 

istifhamları; nefsi ilzam, kalbi ikna ederek 

cevablandırıyor."(T: 695) 

* * * 

“Dinsiz komitelerin neşriyatlarının vesvese ve 

şübheleri neticesinde yıkılan imanları Risale-i Nur 

eserleri isbatçılıkla imar ediyor." (Ş: 551) 

* * * 
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“Yoksa komitecilikten ve cem’iyetçilikten tevellüd 

eden dehşetli dinsizlik şahsiyet-i maneviyesine karşı 

mukabil çıkan bir şahsın en büyük bir mertebe-i 

maneviyesi de bulunsa, yine vesveseleri bütün 

bütün izale edemez." (Em: 106) 

* * * 

“Yoksa komitecilik ve cem’iyetçilikten tevellüd 

eden dehşetli dinsizlik şahsiyet-i maneviyesine karşı 

çıkan bir şahıs en büyük manevî bir mertebede 

bulunsa, yine vesveseleri bütün bütün izale 

edemez." (Em: 79) 

* * * 

“Ve o uzun mesafede hücum eden vesveselere, 

vehimlere, şeytanlara mağlub olup caddeden 

çıkmamak için, pekçok bürhanlar, alâmetler, 

nişanlar lâzımdır ki yolu şaşırtmasınlar." (Ms: 82) 

* * * 

“Âfâkî malûmat, yani hariçten, uzaklardan alınan 

malûmat, evham ve vesveselerden hâlî olamıyor." 

(Ms: 123) 

* * * 

"Amma bizzât vicdanî bir şuura mahal olan enfüsî 

ve dâhilî malûmat ise, evham ve ihtimallerden 

temizdir.” (Ms: 123) 

* * * 

“Cenab-ı Hak hakkında suret muhal olmasından, 

suretten murad sîrettir, ahlâk ve sıfâttır. Evet, 

nasılki ehl-i tarîkat, seyr-i enfüsî ve âfâkî ile 

marifet-i İlahiyede iki yol ile gitmişler ve en kısa ve 

kolayı ve kuvvetli ve itminanlı yolunu enfüsîde, yani 

kalbinde zikr-i hafiyy-i kalble bulmuşlar.  
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 Aynen öyle de: Yüksek ehl-i hakikat dahi, marifet 

ve tasavvur değil, belki ondan çok âlî ve kıymetli 

olan iman ve tasdikte, iki cadde ile hareket 

etmişler: 

 Biri: Kitab-ı kâinatı mütalaa ile, Âyet-ül Kübra ve 

Hizb-ün Nuriye ve Hülâsat-ül Hülâsa gibi âfâka 

bakmaktır. 

Diğeri: Ve en kuvvetli ve hakkalyakîn 

derecesinde vicdanî ve hissî, bir derece şuhudî olan 

hakikat-ı insaniye haritasını ve enaniyet-i beşeriye 

fihristesini ve mahiyet-i nefsiyesini mütalaa ile, 

imanın şübhesiz ve vesvesesiz mertebesine 

çıkmaktır ki; sırr-ı akrebiyete ve veraset-i nübüvvete 

bakar." (E: 146) 

* * * 

“İman-ı tahkikî ilmelyakînden hakkalyakîne 

yakınlaştıkça daha selbedilmeyeceğine ehl-i keşf ve 

tahkik hükmetmişler ve demişler ki: Sekerat 

vaktinde şeytan vesvesesiyle ancak akla şübheler 

verip tereddüde düşürebilir." (K: 18) 

* * * 

“vesvesenin en mühimmi budur ki: Vesveseli adam, 

imkân-ı zâtî ile imkân-ı zihnîyi iltibas eder." (Ni: 159) 

* * * 

“Vesvesenin zararı, tevehhüm-ü zarardır." (S: 275) 

* * * 

 “Vesveseli adam zanneder ki, kalbi Rabbisine karşı 

sû’-i edebde bulunuyor." (Ni: 153) 

* * * 

“Bîçare vesveseli adam, bazan tahayyülü, taakkul 

ile iltibas eder." (S: 277) 
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* * * 

“Vesveseli adam, teması telebbüsle iltibas eder." 

(S: 275) 

* * * 

“Vesveseli adam zanneder ki kalbi, Rabbine karşı 

sû’-i edebde bulunuyor." (S: 274) 

* * * 

“Hem insanda madem nefs, heva ve vehim ve şeytan 

hükmediyorlar, çok vakit imanını rencide etmek 

için gafletinden istifade ederek çok hileleri ederler, 

şübhe ve vesveselerle iman nurunu kaparlar." (M: 333) 

* * * 

“Fakat maatteessüf kasîr-ün nazar, muhakemesiz 

bir kısım avam tereddüde düşüp vesvese ediyorlar, 

akidelerine halel geliyor." (Ni: 160) 

* * * 

“asl-ı vesvese, teyakkuza sebebdir, taharriye daîdir, 

ciddiyete vesiledir." (Ni: 159) 

* * * 

“insana, her işlediği amelde bir vesvese gelebilir." 

(Ni: 157) 

* * * 

 “İnsanın zihnine bazan şöyle bir vesvese gelir, der: 

"Sen de âdi ve böcek gibi bir hayvansın." (Ms: 114) 

* * * 

“İnsan bir nimete veya bir lezzete mazhar olduğu 

zaman, en evvel fikrini bozan, vesvese veren; o 

nimetin veya o lezzetin devam edip etmeyeceği 

düşüncesidir." (İ: 148) 

* * * 
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“Vesvese ve evham zulmetleri içinde yürürken, 

Resul-i Ekrem’in (A.S.M.) sünnetleri birer yıldız, 

birer lâmba vazifesini gördüklerini gördüm." (Ms: 77) 

* * * 

“Dimağda vesveseler, hem pek çok ihtimaller 

kalb içine girmese, sarsılmaz iman, vicdan." (S: 732) 

* * * 

“Amelin en iyi suretini taharriden neş’et eden bir 

vesvesedir ki, takva zannıyla teşeddüd ettikçe hal 

ona şiddetlenir." (S: 276) 

* * * 

“Fakat madem bir emareden, o imkân ve ihtimal 

neş’et etmiyor; onun vücuduna ve su olduğuna, kat’î 

ilmimize, tesir etmez, şek ve vesvese vermez." (S: 607) 

* * * 

“Fakat şu zamanda maddiyyun fikri herkesi sersem 

ettiğinden, en bedihî bir şeyde zihinlere vesvese 

vermiş." (S: 516) 

* * * 

“İfrata varmamak, hem galebe çalmamak şartıyla, 

asl-ı vesvese teyakkuza sebebdir, taharriye dâîdir, 

ciddiyete vesiledir." (S: 278) 

* * * 

“Zira şu vesvese öyle bir şeydir ki, cehil onu davet 

eder, ilim onu tardeder." (S: 274) 

* * * 

“Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman 

etmiş:  

Kur'an-ı Hakîm'de Hazret-i Yusuf Aleyhisselâm 
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demiş:  Evet, nefsini 

beğenen ve nefsine itimad eden, bedbahttır.  
Nefsinin ayıbını gören, bahtiyardır. Öyle ise, sen 

bahtiyarsın. Fakat bazan olur ki, nefs-i emmare, ya 

levvameye veya mutmainneye inkılab eder; fakat 

silâhlarını ve cihazatını a'saba devreder.  

A'sab ve damarlar ise, o vazifeyi âhir ömre kadar 

görür. Nefs-i emmare çoktan öldüğü halde, onun âsârı 

yine görünür. Çok büyük asfiya ve evliya var ki, nüfusları 

mutmainne iken, nefs-i emmareden şekva etmişler. 

Kalbleri gayet selim ve münevver iken, emraz-ı 

kalbden vaveylâ etmişler.  

İşte bu zâtlardaki, nefs-i emmare değil, belki a'saba 

devredilen nefs-i emmarenin vazifesidir.  

Maraz ise kalbî değil, belki maraz-ı hayalîdir. 

İnşâallah aziz kardeşim, size hücum eden nefsiniz 

ve emraz-ı kalbiniz değil, belki mücahedenin 

devamı için beşeriyet itibariyle a'saba intikal eden 

ve terakkiyat-ı daimîye sebebiyet veren, dediğimiz 

gibi bir halettir.” (M: 329) 

* * * 

 “Böyle vesveseli adam, amelini güzel görüp gurura 

düşmektense, amelini kusurlu görse, istiğfar etse, 

daha evlâdır." (S: 277) 

* * * 

“Nefis daima ızdırablar, kalâklar içinde evhamdan 

kurtulup tevekküle yanaşmıyor. Hükm-ü Kadere razı 

olmuyor. Halbuki şemsin tulû' ve gurubu muayyen 

ve mukadder olduğu gibi, insanın da bu dünyada 

tulû' ve gurubu ve sair mukadderatı, kalem-i kader 

ile cebhesinde yazılıdır. İsterse başını taşa vursun 
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ki, o yazıları silsin; fakat başı kırılır, yazılara bir şey 

olmaz hâ!” (Mes:122 ) 

* * * 

 “Ey esbab-perest bîçare! Bu üç mühim hakikatı ne 

ile izah edebilirsin? Sen nasıl kendini 

kandırabilirsin? Aklın varsa, esbab perdesini yırt. 

"Vahdehu lâ şerîke leh" de, hadsiz evhamdan 

kurtul.” (S:681 ) 

* * * 

“Lâakall vesvese ve evham verir." (K: 151) 

* * * 

“Neş'e ve sürur makamları, evhamdan hâlî 

olmalıdır. Çünki edna bir vehimle, sürur zâil olur.” 

(İ:150 ) 

* * * 

“Yirmi, otuz, kırk ihtimalden bir ihtimal ile havf 

etmek evhamdır, hayatı azaba çevirir.” (M:415 ) 

* * * 

 “Hem de bir günah-ı kebire ile imandan 

çıkmadığı gibi, şems garbdan tulû' etmediğinden 

tövbenin kapısı da açıktır.” (H.99) 

* * * 

“Kötü hasletler, bâtıl itikadlar, günahlar, bid'alar; 

manevî kirlerden olduklarını unutmamalıyız.” (L:307 ) 

* * * 

“Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı 

iman ile hayatlandırınız ve feraizle zînetlendiriniz ve 

günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz.”  (S:146 ) 

* * * 

“Günahların aslı ve mayesi ademdir. Adem ise: 

şerdir, karanlıktır. Yeknesak istirahat, sükût, 

sükûnet, tevakkuf gibi haletler ademe, hiçliğe 
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yakınlığı içindir ki, ademdeki karanlığı ihsas edip 

sıkıntı veriyor. (L: 217 ) 

* * * 

“Cisminin küçüklüğüne bakıp da günahlarını küçük 

zannetme. Çünki kalbin kasavetinden bir zerre, 

senin şahsî âleminin bütün yıldızlarını küsufa 

tutturur.” (Mes:118 ) 

 

“O kadar sevdiğin mal ve evlâd ve perestiş ettiğin 

nefis ve heva ve meftun olduğun gençlik ve hayat 

zayi' olup kaybolacak, senin elinden çıkacaklar. 

Fakat günahlarını, elemlerini sana bırakıp boynuna 

yükletecekler.” (S:28 ) 

* * * 

“Kabrime teveccüh edip giderken, senin dergâh-ı 

rahmetinde, cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun 

lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El-Aman el-Aman! 

Yâ Hannan! Yâ Mennan! Beni günahlarımın 

hacaletinden kurtar!” (L:129 ) 

* * * 

“Ben kendi nefsimde tecrübe ettiğim ve eczahane-i 

mukaddese-i Kur'aniyeden aldığım ilâçları, onlar da 

kendi yaralarını hissedip o ilâçları merhem 

suretinde tecrübe ediyorlar. Aynı hissiyatımla 

mütehassis oluyorlar. Ve ehl-i imanın imanlarını 

muhafaza etmek gayreti, en yüksek derecede 

taşımaları ve ehl-i imanın kalbine gelen şübehat ve 

evhamdan hasıl olan yaraları tedavi etmek iştiyakı, 

yüksek bir derece-i şefkatte hissetmeleridir.” (B:22 ) 

* * * 
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“Ve bu tasdikler, hücum eden evham ve vesveselere 

karşı manevî bir kalkan vazifesini görür." (Ms: 76) 

* * * 

Arkadaş! Vesvese ve evham zulmetleri içinde 

yürürken, Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) sünnetleri birer 

yıldız, birer lâmba vazifesini gördüklerini gördüm. 

Herbir sünnet veya bir hadd-i şer'î, zulmetli dalalet 

yollarında güneş gibi parlıyor. O yollarda insan, 

zerre-miskal o sünnetlerden inhiraf ve udûl ederse; 

şeytanlara mel'ab, evhama merkeb, ehval ve 

korkulara ma'rez ve dağlar kadar ağır yüklere 

matiyye olacaktır. 

  Ve keza o sünnetleri, sanki semadan tedelli ve 

tenezzül eden ipler gibi gördüm ki, onlara temessük 

eden yükselir, saadetlere nâil olur. Muhalefet edip 

de akla dayananlar ise, uzun bir minare ile semaya 

çıkmak hamakatında bulunan Firavun gibi bir 

firavun olur... ( Mes.77 ) 

* * * 

İ'lem Eyyühel-Aziz! İnsan kalben ve fikren 

hakaik-i İlahiyeye bakıp düşündüğü zaman, bilhâssa 

namaz ve ibadet esnasında, gerek şeytan tarafından, 

gerek nefsi tarafından pek fena, pis ve çirkin 

vesveseler, hatıralar, sinekler gibi kalbe, akla 

hücum ederler.  

Bu gibi hevaî, vehmî ve çirkin şeylerin def'iyle 

uğraşan adam, o vesveselere mağlub olur. Ancak 

onları mağlub edip kaçırmak çaresi, müdafaayı terk 

edip onlar ile uğraşmamaktır.  



~ 111 ~ 

 

Evet, arılar ile uğraşıldıkça onlar hücumlarını 

arttırırlar. Onlara karışılmadığı takdirde, insanı 

terkeder, giderler.  

Hem de o gibi vesveselerin, ne hakaik-i İlahiyeye 

ve ne de senin kalbine bir mazarratı yoktur. Evet, 

pis bir menzilin deliklerinden semanın güneş ve 

yıldızlarına, cennetin gül ve çiçeklerine bakılırsa, o 

deliklerdeki pislik ne bakana ve ne de bakılana 

bulaşmaz. Ve fena bir tesir etmez. ( Mes.96 ) 

* * * 

İ'lem Eyyühel-Aziz! İnsanın zihnine bazan şöyle 

bir vesvese gelir, der: "Sen de âdi ve böcek gibi bir 

hayvansın.  

Hayvanlardan fazla ne kıymetin var? Hem de 

semavat ve arzı yed-i kudretine alan Hâlık-ı 

Zülcelal'e karşı ne meziyetin ve ne gibi bir hizmetin 

var ki, seninle meşgul olsun?"  

Bu vesveseye karşı şöyle bir hakikatı düşünmek 

lâzım: 

 

 1- İnsan gayr-ı mütenahî acz ve fakrıyla beraber 

Cenab-ı Hakk'a imanıyla, kudret ve gına ve izzetine 

mazhar olmuştur. İşte bu mazhariyetten dolayı 

insan, hayvaniyetten terakki edip halife-i zemin 

olmuştur. 

 2- Cenab-ı Hak ihata-i kudret ve azametiyle 

insanın duasını işitir, hacatını görür. Ve semavat ve 

arzın tedbiri, o insanı da düşünmeye mani değildir.                                               

(Mes.114 ) 

* * * 

Tecelliyat-ı celaliye ve tezahürat-ı cemaliye ile 

pek çok şuunatı ve ünvanları vardır. Nur ve zulmet, 
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yaz ve kış, Cennet ve Cehennem'in vücudunu iktiza 

eden isim ve ünvan ve şe'n ise; kanun-u tenasül, 

kanun-u müsabaka, kanun-u teavün gibi pek çok 

umumî kanunlar misillü, kanun-u mübarezenin dahi 

bir derece tamimini isterler...  

Kalb etrafındaki ilhamat ve vesveselerin 

mübarezelerinden tut, tâ sema âfâkında melaike ve 

şeytanların mübarezesine kadar o kanunun 

şümulünü iktiza eder. (S:179 ) 

* * * 

Ey sû'-i vesveseden me'yus nefsim! Tedai-yi 

hayalât, tahattur-u faraziyat, bir nevi irtisam-ı gayr-ı 

ihtiyarîdir. İrtisam ise, eğer hayırdan ve 

nuraniyetten olsa, hakikatın hükmü bir derece 

suretine ve misaline geçer. Güneşin ziyası ve 

harareti, âyinedeki misaline geçtiği gibi... Eğer 

şerden ve kesiften olsa, aslın hükmü ve hâssası, 

suretine geçmez ve timsaline sirayet etmez. Meselâ 

necis ve murdar bir şey'in âyinedeki sureti ne 

necistir, ne murdardır. Ve yılanın timsali, ısırmaz. 

 İşte şu sırra binaen, tasavvur-u küfür, küfür değil; 

tahayyül-ü şetm, şetm değil. Hususan ihtiyarsız olsa 

ve farazî bir tahattur olsa, bütün bütün zararsızdır. 

Hem ehl-i hak olan Ehl-i Sünnet Ve Cemaatin 

mezhebinde bir şey'in şer'an çirkinliği, pisliği; nehy-

i İlahî sebebiyledir. Madem ki ihtiyarsız ve rızasız 

bir tahattur-u farazîdir, bir tedai-yi hayalîdir; nehiy 

ona taalluk etmez. O dahi ne kadar çirkin ve pis bir 

şey'in sureti dahi olsa, çirkin ve pis olmaz. (Mek. 39 ) 

* * * 
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  ın hikmetini 

soruyorsunuz. Onun hikmeti, çok Sözlerde 

zikredilmiştir. Bir sırr-ı hikmeti şudur ki: İnsanın 

hem şahsı, hem âlemi her zaman teceddüd ettikleri 

için, her zaman tecdid-i imana muhtaçtır. Zira 

insanın herbir ferdinin manen çok efradı var. 

Ömrünün seneleri adedince, belki günleri adedince, 

belki saatleri adedince birer ferd-i âher sayılır. 

Çünki zaman altına girdiği için o ferd-i vâhid bir 

model hükmüne geçer, her gün bir ferd-i âher 

şeklini giyer. 

 Hem insanda bu taaddüd ve teceddüd olduğu 

gibi, tavattun ettiği âlem dahi seyyardır. O gider, 

başkası yerine gelir, daima tenevvü' ediyor; her gün 

başka bir âlem kapısını açıyor.  

İman ise hem o şahıstaki her ferdin nur-u 

hayatıdır, hem girdiği âlemin ziyasıdır. Lâ ilahe 

illallah ise, o nuru açar bir anahtardır. 

 Hem insanda madem nefs, heva ve vehim ve 

şeytan hükmediyorlar, çok vakit imanını rencide 

etmek için gafletinden istifade ederek çok hileleri 

ederler, şübhe ve vesveselerle iman nurunu 

kaparlar.  

Hem zahir-i şeriata muhalif düşen ve hattâ bazı 

imamlar nazarında küfür derecesinde tesir eden 

kelimat ve harekât eksik olmuyor. Onun için her 

vakit, her saat, her gün tecdid-i imana bir ihtiyaç 

vardır. 

(Mek 332 ) 

* * * 
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Hâtime 

(Şu hâtime, dört çeşit hastalıkları 

beyan eder ve tedavi çarelerini 

gösterir.) 

 

  Birinci Hastalık: "Ye's"tir. 

 

 Arkadaş! Amele ve taate muvaffak olamayan 

azabdan korkar, yeise düşer. Böyle bir me'yusun gözüne, 

dinî mes'elelere münafî edna ve zayıf bir emare, 

kocaman bir bürhan görünür.  

 Böyle birkaç emareyi elde eder etmez, diğer 

emarelerin saikasıyla ilân-ı isyan ederek İslâm 

dairesinden çıkar, şeytanın ordusuna iltihak eder. 

Binaenaleyh a'male muvaffak olamayanlar, yeise 

düşmemek için şu âyete müracaat etsin: 

 

 

 

  İkinci Hastalık: "Ucb"dur. 

 

 Arkadaş! Ye'se düşen adam, azabdan 

kurtulmak için, istinad edecek bir noktayı 

aramaya başlar. Bakar ki, bir miktar hasenat ve 

kemalâtı var, hemen o kemalâtına bel bağlar. Güvenerek 

der ki: "Bu kemalât beni kurtarır, yeter" diye bir derece 
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rahat eder. Halbuki a'male güvenmek ucbdur. İnsanı 

dalalete atar. Çünki insanın yaptığı kemalât ve iyiliklerde 

hakkı yoktur; mülkü değildir, onlara güvenemez. 

 Hem insanın vücudu ve cesedi bile onun değildir. 

Çünki kendisinin eser-i san'atı değildir. O vücudu yolda 

bulmuş, lakita olarak temellük de etmiş değildir. Kıymeti 

olmayan şeylerden olduğu için yere atılmış da insan 

almış değildir. Ancak o vücud hâvi olduğu garib san'at, 

acib nakışların şehadetiyle, bir Sâni'-i Hakîm'in dest-i 

kudretinden çıkmış kıymettar bir hane olup, insan o 

hanede emaneten oturur. O vücudda yapılan binlerce 

tasarrufattan ancak bir tane insana aittir. 

 Ve keza esbab içerisinde en eşref, en kuvvetli bir 

ihtiyar sahibi insan iken, ef'al-i ihtiyariye namıyla 

kendisine mal zannettiği ef'alin ekl, şürb gibi en âdi bir 

fiilin husulünde, yüz cüz'ünden ancak bir cüz'ü insana 

aittir. 

 Ve keza insanın elindeki ihtiyar pek dardır. 

Havâssının en genişi hayal olduğu halde, o hayal akıl ve 

aklın semerelerini ihata edemez. Bunları, bu kadar 

büyük iken, nasıl daire-i ihtiyarına idhal edip, onlarla 

iftihar ediyorsun? 

 Ve keza şuurî olmaksızın, senin lehine ve aleyhine 

çok fiiller cereyan etmektedir. O fiiller şuurî oldukları 

halde, şuurun taalluk etmediğinden sabit olur ki, o 

fiillerin fâili bir Sâni'-i Zîşuur'dur. Ne sen fâilsin ve ne 

senin esbabın... Binaenaleyh mâlikiyet davasından 

vazgeç. Kendini mehasin ve kemalâta masdar olduğunu 

zannetme. Ve kat'iyyen bil ki, senden sana yalnız noksan 

ve kusur vardır. Çünki sû'-i ihtiyarınla, sana verilen 
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kemalâtı bile tağyir ediyorsun. Senin hanen hükmünde 

bulunan cesedin bile emanettir. Mehasinin hep 

mevhubedir; seyyiatın meksûbedir.  

Binaenaleyh 

 de. 

  Üçüncü Hastalık: "Gurur"dur. 

 Evet, gurur ile insan maddî ve manevî kemalât ve 

mehasinden mahrum kalır. Eğer gurur saikasıyla 

başkaların kemalâtına tenezzül etmeyip, kendi kemalâtını 

kâfi ve yüksek görürse, o insan nâkıstır. Böyle insanlar, 

malûmat ve keşfiyatlarını daha yüksek görmekle, eslaf-ı 

izamın irşadat ve keşfiyatlarından mahrum kalırlar. Ve 

evhama maruz kalarak bütün bütün çizgiden çıkarlar. 

Halbuki eslaf-ı izamın kırk günde yaptıkları bir keşfiyatı, 

bunlar kırk senede bulamazlar. 

  Dördüncü Hastalık: "Sû'-i zan"dır. 

 Evet, insan hüsn-ü zanna memurdur. İnsan, 

herkesi kendisinden üstün bilmelidir. Kendisinde 

bulunan sû'-i ahlâkı, sû'-i zan saikasıyla başkalara teşmil 

etmesin. Ve başkaların bazı harekâtını, hikmetini 

bilmediğinden, takbih etmesin. Binaenaleyh eslaf-ı 

izamın hikmetini bilmediğimiz bazı hallerini 

beğenmemek, sû'-i zandır. Sû'-i zan ise, maddî ve 

manevî içtimaiyatı zedeler. 

Mesnevi-i Nuriye ( 65 ) 

*** 
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