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ALl OSMAN TA TLISU : 1887'de Eskişehir' de doğmuş
tur. Veziroğullanndan Hacı Mehmet efendinin torunu, Hasan 
Hocanın oğludur. Bursa'da ve İstanbul'da zamanın tanınmış 
alimlerinden tahsil görüp Medreset-ül Kuzat'tan mezun ol
muş, Eskişehir Darülhila.fe Medresesi Müdürü iken Yunanlı
lara esir düşmüş, yurda döndükten sonra Eskişehir Müftülü
ğünde ve İstanbul Beyoğlu Müftülüğünde bulunmuştur. 29 
Mayıs 1950'de İstanbul'da vefat etmiş olup kabri Edirnel_ca
pı'dadır. 

Bu eser: 
Diyanet İşleri Başkanlığı Mü
şavere Heyetince incelenerek 
verilen 8-12-1949 tarih ve 
13204-275 sayılı kararda beğe
nilmiş ve yayınlanmasının 
faydalı olacağı tasdik edilmiş
tir. 



ÖNSÖZ 

Allah adiyle andığımız büyük zat, bu muazzam varlığı ya
ratan, tutan, her lahza görüp gözeten zatur. Hudutsuz kudret 
sahibidir, isterse yaratılmışların daha nice benzerlerini de 
vücuda getirir, yine de kudretinden bir zerre eksilmez. O, Rab
bü'l-A.lemin olmakla beraber kendisiyle aşinalığı olan kulla
rına bilhassa öyle lıitufları, öyle ikramları vardır ki, bunları 
söylcmeğe ve saymağa kimsenin gücü yetişmez. Bu sebepten 
bir insan için mümkün olabilen en büyük kazanç, O'nu tanı
mak ve en büyük kayıp da, O'ndan gaflet halinde bulunmak
tır. 

Farzedelim: Görgüsü, bilgisi geniş, servet ve samanı bol, 
hatır ve nüfuzu geçerli; ayni zamanda cömert, kibar, zarif, 
merhametli bir zat vardır ki, herkes, onun değil öyle daire-i 
sohbetine girmek, yolda, belde şöyle bir iltifatına nail olmayı 
bile bir şeref biliyor; bundan dolayı bir zevk ve iftihar duyu
yor, O'nun dostluğunu kazanmak için büyük fedakarlıklara 
katlanmayı göze kestiriyor ... Bu dostluğu kazandığımızı ka
bul edelim. Acaba bununla, isteklerimiz için başka dost ara
mak ihtiyacından kurtulabilecek miyiz? İnsanın bedenine, 
kalbine, ruhuna ait o kadar çeşitli hacetleri vardır ki, bunlar 
zaman ile beraber mütemİadiyen değişiyor ve ardı arası kesil-

, . 

meden teselsül edip gidiyor. 
Pek açık bir hakikatut ki, böyle her an yenilenip duran bu 

sayısız hacetleri bitirmeğe Allahu Zü'l-Celal teala ve tekad
des Hazretlerinden başka kimse muktedir değildir. O Allah ki, 
doğrulup gelenlere rahmet kapısı açıktır. Kapısında pcrdeci-
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si, yanına vannak için mabeyincisi yoktur. Dilekler çoğaldık
ça, ihsanı, keremi çoğalan; hacetler artukça in'amı, fazlı ar
um; maddi, manevi her çeşit ni'metin büyüğünü, küçüğünü 
mahlfilcann.a ulaşuran ve onları her türlü zarar ve ziyandan ko
ruyan ancak O'dur. O halde asıl öğrenilecek ve dostluğu kaza
nılacak olan zat ancak Allahu teala'dır. O'nun dostluğunu ka
zanmak, her şeyi kazanmak demektir. Fakat, Allah'tan başka 
her şeyi kazanmak aslında hiçbir şey kazanmamakur. Allap.'ın 
rızasına ermek, kendisini tanımak ve iradelerine itaat etmekle 
elde edilir. Allah'ı tanımak, bir insan için mümkün olabilen 
en yüksek bir şeref, iradelerine itaat etmek en yüksek bir ka
zançtır. Dürüst bir Allah bilgisi, insanı kendi zihin aleminde 
bütün evham ve hayfilattan, her çeşit hurafelerden, baul fara
ziyelerden kurtarır. Allah'ın buyruklarına itaat etmek de, in
sanın hakiki saadet ve bahtiyarlığını vücuda getirir, onu 
ruhan, cismen temizler ve yükseltir, Allah'ın muhabbetine 
layık bir hale getirir. Hakikaten Allah, insanı mükellef tut
makla ona nekadar parlak bir şeref vermiş ve onu ne kadar yük
seltmiştir. Bu sayededir ki, insan masivaya tapmaktan, canlı 
cansız her hangi bir kuvvet karşısında korkup titremekten, 
göz yaşlan dökerek onlardan beyhude merhamet dilenmekten 
kurtulmuş ve bir hamlede bütün kainatı geçerek, yalnız Al
lah'tan korkmak, yalnız Allah'ı sevmek ve yalnız Allah'a kul 
olmak gibi tam ve hakiki bir hürriyete ulaşmıştır. 

Allahu teala Hazretlerini insan takatının erişebileceği en 
ileri bir mertebede öğreten ve O'nun hakkında en gerçek duy
gulan veren ve iradelerini bildiren biricik din, İslam dinidir. 
İslam güneşi, bulutsuz semalarda bol ziyasiyle hiç batmadan 
parlayıp dururken, beşeriyyetin bedbaht olmasına hiç bir se
bep yoktur. Yalnız o nura karşı gözlerini ve gönüllerini sım
sıkı tıkamasalar! İslam Dini, Allahu tefila'nın Kur'an'da ve 
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hadiste gelmiş isimlerini, sıfatlarını öğreterek O'nu tanıu
yor, hadsiz hesapsız nimetlerini, lıltuflannı sayarak sevdiri
yor; bu nimetleri iyi kullanarak arturma ve ebedileştirme yol
larını gösteriyor, kötü kullanarak mahrumiyete uğramaktan 
korkutuyor. 

Bugün dünya yüzündeki insanları, (Allah bilgisi) husu: 
sunda üç sınıfa ayırmak mümkündür: 

1 - Tam ve gerçek bir bilgi edinenler: Gerçek bir duygu ile 
Allah'a inanan en kıymetli insanlardır. Çünkü her şeyde hak
kaniyyetten ayrılmaz, kimseye kötülük etmez, l?ilakis herke
se iyilik etmeye çalışır, ne kadar büyük olursa olsun insana 

· tapmaz, herkesi kardeş bilir, kimseye boyun eğmez, yalan
söylemez, gönlü ferahur, dünya hırsı ile gözleri kararmaz,
doğru yoldan ayrılmazlar ...

Ah!.. Bütün insanlar, o haldkatlar hakikau yüce varlığı
böylece öğrenebilselerdi. O zaman birbirlerini ne kadar seve
cekler, birbirleriyle boğuşmaktan ne kadar nefret edecekler
di!...

2 - Bütün bütün varlığım inkar edenler: Allah'ın varlığını
inkar etmek, riyazi bir düsturu inkar etmek kadar saçma ve he
zeyanken, (bilgi devri) diye öğünüp durduğumuz bu zamanda
bile şfrk ile inkar, beşeriyyetin ötedenberi kanayan bir yarası
olmakta devam etmektedir. Ne gariptir ki, bu münkirlerin ço
ğu, güzel eserlerin hayranı ve mesela mahirane çizilmiş bir
tabloyu görünce:

- Efendim harika, harika!... diye ressamını alkışladıkları
halde, bu küçücük dünyada milyarlarca tablo gösteren o büyük
kudret sahibine karşı gaflet içinde bulunuyorlar. Bu hale in
sanlık namına derin bir acı duymamak kabil değildir.

3 - Varlığına inandıkları halde, bilerek veya bilmeyerek 
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O'nu şanına yaraşmayacak surette vasıflayanlar: Nice insanlar 
da vardır ki, Allah'ın varlığına inandıkları halde O'na şirk koş
maktan, yani her hangi bir mahluka ulılhiyyet payesi vermek
ten, veya ulılhiyyete mahsus sıfatlardan her hangi birinde Al
lah'a bir denk veya bir ortak olabileceğini düşürunekten veya 
mahlı1ka ait herhangi bir sıfau Halık'a isnad etmekten kurtu
lamamışlardır. Bu sınıftan insanlar daha çok görülmektedir. 
Bir taraftan da dünyanın herhangi bir noktasında beliren ve 
korkunç bir fikir hastalığı demek olan (münkirlik), bir kolera 
salgını gibi insanlar arasında yayılmaktadır. 

Esasen insanın, kendini yaratan zat hakkında dürüst bir 
bilgi edinememesi çok hazin bir boşluktur. Bu bilgisizliği gi
dermek için Allahu teala'nın isimlerini ve sıfatlarını öğren
mek ıcabeder. Aczime bakmıyarak, vatandaşlarıma bu nokta
dan bir hizmet yapmak istedim. EsmaiLl-Hüsna Şerhi adiyle, 
Tann'nın doksan dokuz ismini bildiren meşhur hadis-i şerifi 
şerh etmek suretiyle yazdım. Sözlerimde ilmi ısulahata dal
mamağa, felsefi nazariyelere girrnemeğe gayret ederek, elim
den geldiği kadar sade ve açık ifadelerle hitap etmeğe çalış
tım. 

Ümit ederim ki, bu doksandokuz nur kaynağı bir gönüle 
açılınca, orada Allah bilgisini gölgeleyen şirk ve inkar bulut
ları dağılır .. hakikatlar sezilir .. emniyet ve ferahlık nurları 
serpilir. 
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Bismillahirrahmanirqıhim 

ALLAHA HAMDÜSENA. VE YALVARMA: 

tıahi! 
Hamd ü senalar, minnet ve şükranlar, takdisler, ta'zimler, 

tebciller ancak Sana'dır. Sayısız ni'metlerinin içinde bulunu
yoruz. Bu ni'metlerinin en büyüklerinden olmak üzere, gö
nüllerimize bir nur verdin ki, biz o nur ile Sen'i biliyor ve 
Sen'den başka asla bir mabud tanımıyoruz. 

Kalbimizi bu nurdan ayırma! 
Sevdiğin ve her hareketinden hoşnut olduğun ve insanlık 

için mutlak bir halaskar olarak yaratuğın Fahr-i Kainat aleyhi 
ekmelü's-salavati ve't-teslimat Muhammed b. Abdullah b. 
Abdü'l Muttalib b. Haşim Hazre.tlerinin da'vetini kabı11 edip, 
emrinle açtığı cadde üzerinde yürüyenlerden ettin. Bu en bü
yük şerefle iftihar ediyoruz. 

Ayağımızı bu caddeden kaydırma! 
Ya.Rab! 
Alemler durdukça her türlü salat ü selam, rıza yollarının 

kılavuzu, maddi ma'nevi kazançlarımızın kaynağı, dilekleri
mizin kapısı, dertlerimizin tabibi olan o mübeccel, muazzam, 
mükerrem Rası1lünün ... Al ü Ashabının üzerine olsun. 

Ktr ABIMIZIN MEVZUU VE YAZILIŞ TARZI: 

Kitabımızın mevzuu, Ebu Hüreyre - Allah ondan razı ol-
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sun - rivayetiyle gelen ve sonunda Tanrı'nın Esmaü '1-
Hüsna'dan doksandokuz ismini bildiren sahih hadistir. 

Yazılış tarzı: Evvela hadisin metni ve· manası yazılacak, 
doksan dokuz isminden her birinin ma'nası kısaca kaydedile
cektir. Sonra bu ma'na bazı mertebe tefsir edilerek, bu tefsire 
göre bir kul için gereken şey bildirilmeye çalışılacakur. Güt
tüğüm gayeye ulaşmamı yalnız Allah'dan dilerim 

ESMAÜ'L-HÜSNA NE DEMEKTİR? 

Esma, ismin cem'idir. Hüsna kelimesi de en güzel ma'nası
na tafdil sigasıdır. Terkibin ma'nası: En güzel isimler demek 
olur .. En güzel isimler Allah'a mahsustur. Çünkü bütün kemal· 
lerin sahibi O'dur. O'nun isimleri, en ileri ve mutlak bir 

kemal ifade eden, mukaddes kelimelerdir. 

ESMAÜ'L-HÜSNA'YI ÖÖRENMENlN FAYDALARI: 

Allahu teala Hazretlerini bilmek, sevmek, kulluğuna bağ
lanmak, O'nun sevmediği kötü huylan alJ?ak, hoşnud olduğu 
temiz huylarla varlığını güzelleştirmek, bu suretle rızasına 
ermektir. 

Allahu teala'yı bilmek, O'nun isimlerini ve sıfatlarını 
öğrenmekle olur. 

Allahu teala'yı sevmek: Bu da bütün kemalatın ancak Al
lah'ta bulunduğunu ve O'ndan olduğunu bilmekle kazanılır. 
Rı1h kemale aşıkur. Bir şeyin kemalini öğrenince hemen ora
ya akıverir ve gördüğü kemalin kuvvetine göre bir zevk duyar. 
Bütün kemalaun ancak Allah'ta bulunduğuna kat'ı bilgi edi
nen rı1h, bu bilgiden sonsuz bir zevke dalar ki, kendisinden bu 
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zevkin asla kesilmemesini ister. 
Allahu teala'nın kulluğuna bağlanmak: Bu zevkin, in

tisap şerefinin hiç kesilmeden devamı için biricik yol da, Al
lah'ın buyruklarına sımsıkı yapışmak, yasak ettiği şeylerden 
son derece sakınmaktır. Seven için en büyük zevk, sevdiğini 
kendisinden memnun etmeğe çalışmaktır. Bunu temin için her 
şeyi ve hatta icabında canını feda etmeği göze alır. En ziyade 
korktuğu şey de, sevdiğinin hışmına uğramaktır. Sevdiğinin 
nazarından düşürecek olan en ehemmiyetsiz şeylerden bile tit
rer, ... ürperir. 

HAYA TIN GA. YES1: 

Hayatın gay�si, AJlah'm rızasına ermektir. Bütün ibadet-
. ler, bütün güzel huylar, insanı Allah'ın rızasına ulaştıran yol
lar, vasıtalardır. Bütün kabahatler, bütün kötü huylar, insanı 
Allah'ın hışmına uğratacak çirkinliklerdir. Velhasıl Esmiiü'l
Hüsna'yı öğrenmekle Allah bilgisi kazanılır. Allah bilgisi, 
Allah sevgisinin tohumudur. Bir gönüle bu tohumdan düşerse 
filizlenir. O gönülden şevk ve muhabbet ağacı biter, bu ağa
cın meyveleri vardır ki, kalbde, ruhta, elde, ayakta, gözde, ku
lakta, insanın bütün maddi ve ruhi varlığında belirir ve olgun
laşır. Bu meyveler başlıca, Yaradana hürmet, yaradılmışlara 
merhamet etmek, kötü huyları atmak, güzel huy kazanmak, 
hak uğrunda her türlü fedakarlığa katlanmak ... gibi samimi 
meziyetlerdir. Hakiki insan olmak, bu meziyetleri kendinde 
toplamakur. Allah'ın rızası, dünya ve ahiretin saadeti de bu 
meziyetlerin arkasındadır. 
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HADIS'lN METNİ: 
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(1) "Allahu teala'nın 99 ismi vardır. Kim ki bunlan beller ve ez
berlerse cennete girer." 
(Hadıs) 

(2) Bir rivayette Vahi d lsm-i Şeri'finden so�a t..4.İ (Ehad) lsm-i
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ESMAÜ'L:HÜSNA NE DEMEKTİR? 

Hadis-i Şerifin metni: 
An Ebi Hüreyrete Radiyallahü Anhü: Kale Resulullahi 

Sallallahü Aleyhi ve Sellem, İnne Lillahi Tis'aten ve 
Tis'ine ismen, men ahsaha dehalelcennete, H u
va'llahü'llezi la ilahe illa Hu. Er-Rahman Er-Rahim El-Melik 
El-Kuddus Es-Selam El-Mü'min El-Müheymin El-Aziz El
Cebbar El-Mütekebbir El-Halik El-Bari' El,Musavvir El
Ôaffar El-Kahhar El-Vehhab Er-Razzak El-Feı:ıfilı El-Alim El
Kabid El-Basit El-Hafıd Er-Rafi' El-Muız El-Müzil Es-Semi' 
El-Basir El-Hakem El-Adl El-Latif El-Habir El-Halim El
Azim El-Gafur Eş-Şekur El-Aliy El-Kebir El-Hafiz El-Mukit 
El-Hasib El-Celil El-Kerim Er-Rakib El-Mucib El-Vasi' El
Hakim El-Vedud El-Mecid El-Baıs Eş-Şehid El-Hak El-Vekı1 
El-Kaviy El-Metin El-Veliy El-Hamid El-Muhsi El-Mübdi' 
El-Muid El-Muhyi El-Mümit El-Hay El-Kayyum El-Vacid 
El-Macid El-Vahid (El-Ahad) Es-Samed El-Kadir El-Mukte
dir El-Mukaddim El-Muahhir El-Evvel El-Ahir Ez-Zahir El
Batın El-Vali El-Mütefili El-Berr Et-Tevvab El-Mtintekım El
Afüv Er-Rauf Malikü'l-Mülki Zü'l-Celfili ve'l-lkrarn El
Muksit El-Cami' El-Ôaniy El-Muğni El-Mani' Ed-Dar En
Nafi' En-Nur El-Hadi El-Becli El-Baki El-Varis Er-Reşid Es
S�bı1r (Celle Celfiluh). 

·(Hz:!ısl, ':'lrmlzi, İbn-1 Hlbbin ve HAklm rlviyet etmişlerdir.)

HADIS'1N MA'NASI: 

Ebu Hüreyre radiyallahu anh'den, dedi ki: Allah'ın 
Resulü salla'llahu aleyhi ve sellem buyurdu: 

Muhakkak ki, Allahu teala'ya mahsus olarak doksan 
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ESMA.Ü'L-HÜSNA ŞERHİ 

dokuz isim vardır. Her kim bu doksan dokuz ismi ihsa 
ederse Cennete girer, sonsuz saadete ulaşmış olur. 

ffiSA NE DEMEKTİR: 

Bu kelimeye üç türlü ma'na verilmiştir: Saymak, ezberle
m�k, ma'nfilarını şuurla anlamak. Şu halde ihsa tahakkuk et
mek için bu doksan dokuz ismi hem ezberlemek, hem ma'nfila
nnı öğrenmek, hem de saymak gerektir. Yoksa bir papağan gi
bi sadece ezber etmek veya saymak kafi değildir. İnsan gibi şu
urlu bir mahluka yaraşan da budur. 

Bu doksan dokuz isme "İhsa İsimleri" denir: Burada dok
san dokuz adedinin söylenmesi hasr için değildir. Yani Allahu 
tefila'nın ancak doksan dokuz ismi vardır. Bunlardan başka 
yoktur ma'nasına değildir. Belki yalnız ihsa isimlerini bildir
mek içindir. Yoksa Kur'an'da Allfilı'u tefila'nın bunlardan 
başka isimleri de gelmiştir. Allah, nice has kullarına nice ad
larını bildirmiştir. Sonra hiç bir mahlukuna bildirmediği ad
lan da vardır. Mesela denir ki: 

.,. . . .,. ........ . ,,. , . 

�.ü.l:..U I.A.ıs-1 ı �.) '-"11 ı:, "'.)\,.J ı;;,t.ı 
--- , ,;; ., - , ,'IJ, 

"İnne li fühinin elfe dinarin eaddeha li's-Sadaka" 
yani, "Filancanın bin lirası vardır ki, hayır için hazırla
mıştır." demektir. Acaba bu sözden o adamın bin liradan baş
ka parası olmadığı mı anlaşılıyor? Tabii ki, hayır. İşte bu da 
öyle .. 
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Hüsna'yı okuduğumuz gibi bütün isimleri birbirine ulaşura

rak okumak caiz.dir. Bunun aksine olarak her ismi diğerinden 

bölerek teker teker ve her birinin sonunda vakfederek okumak 

da caizdir. Hatta ihsa'nın, saymak ma'nasına olduğuna göre, 

bu şekilde okunması daha muvafıktır. Bazılarında ulaştınnak, 

bazılarında ayırmak suretiyle okumak da caizdir . 

. Bazıları Esmaü'l Hüsna'yi harf-i tarif dediğimiz elif-lam 

ile okumuştur. Nitekim ayette ve hadiste de böyle gelmiştir. 

Bazıları da elif-lam'a bedel olarak (ya) harf nidasiyle okumuş

lardır. 

Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim ... gibi 

Demek ki. �maü'I-Hüsna'yı okuma şekli geniş ve müs

aittir. Asıl mühim olan şey, okurken kalbin şuurlu ve uyanık 

bulunmasıdır. Bir de her ism-i Şerifi okudukça (Celle Cela

lühô) tazim cümlesini tekrarlamak edep ve saygı iktizasın 
dandır. 

HADIS'İN MA 'NA.SINA DEVAM EDELİM: 

"Hüvallahü'llezi la ilahe illa Hô. Er-Rahman Er

. Rahim El-Melik." 

Şu büyük hakikat .. evet, onu bilmiş olunuz ki; Allah 

Celle Celalühô öyle bir Allah'tır ki, hakikatte O'ndan başka 

ibadet edilecek tnabud yoktur. Çünkü O, Rahman'dır, 

Rahim'dir, Meli�'tir ... 

Hadisin bu kısmı, acaba o isimler nelerdir? gibi hatıra ge

len bir suale cevap yerindedir. 

İL.AH KELİMESİNİN MA 'NA.Si: 

Ellezi la ilahe illa Hô fıkrasındaki ilah kelimesi üluhiy-
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yet demek olup bunun ma'n�sı mabudluk demektir ki, en bü
yük sevgi ve ta'zım ile ibadet olunmağa istihkak sahibi 
ma'nasınadır. 

ULÔHİYYET K1M1N HAKKIDIR? 

Uluhiyyet yalnız ve yalnız Allah'ın hakkıdır. Çünkü iba
dete istihkak, kainatı yaratmakta ve her yaradılrnışı istidadına 
�e kabiliyetine göre terbiye ve idare etmekte tam ve mutlak bir 
istiklal ile olur. Bu istiklal de bütün kemal sıfatlarına sahip 
bulunmakla olur. Bunlar ise eşsiz ve ortaksız olarak yalnız 
Allah'a mahsustur. O halde üluhiyyet de yalnız Allah'ın hak
kıdır. Allah'dan başka mabud tanınmış olanların hiç biri de 
mabudluğa layık değildir. Çünkü hepsi de mahlıiktur. Madem
ki mahluktur, muhakkak ki acizdir, muhtaçur. Bu sebepten 
mahluk olan her hangi bir şey, mabud değil, abid olmalıdır. 
Binaenaleyh Allah'dan maada mabud sanılan şeyler, kendileri
ne bile sahip olamayan bir sürü zavallı ve boş şeylerdir. İbadet 
olunmağa asla istihkakları yoktur. 

DİKKATE DEÖER BİR NOKTA: 

Hadıs-i şerifte mühim bir fıkra ile beşeriyyetin derin bir 
yarası üzerine el konmuştur. İzah edelim: yukarıda söylediği
miz gibi hadisin bu kısmı, acaba o doksan dokuz isim neler
dir? gibi hatıra doğan suale cevap olarak geldiği için, sözün 
akışına göre Allah, Er-Rahmin, Er-Rahim, El-Melik, El
Kuddus ... diye doğrudan doğruya isimlerin sayılması gerekir
di. Fakat böyle yapılmamış, doksan dokuz isimden birincisi 
olan Allah ismi ile ikincisi olan Er-Rahman ismi arasına "El-
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lezi la illa Hu" kelime-i tevhid'i (1) katılmıştır. 
Acaba bunun hikmeti ne olabilir? Kanaatimizce bunun 

hikmeti her şeyden evvel Allah'ın birliğini tesbit etmek ve 
sonra müteakip her ismi mefhumiyle bu hakikau her bakım
dan müdellel bir hale getirmektir. Önce Allah adiyle başlayıp 
Ellezi la ilahe illa Hu fıkrasiyle Allah'ın birliği ilan edilmiş
tir. Hem de bu i'lanın mevsullü ve sılalı bir cümle halinde ifa
de buyuı;ulması, bu hakikaun üzerinde ehemmiyetle durulma
sını, şayet bu hususta yanlış fikirlere sapılmışsa, her şeyden 
evvel bu yanlışlığın düzeltilmesine önem verilmesini bildir
mek içindir. Kelime-i tevhidden sonra gelen doksan sekiz 
isimden her biri baştaki lafza-i Celale'ye birer sıfat olmuş
tur. 

Bu isimler, bir ism-i cami olan <2) Lafza-i Celaledeki icm�.
li tafsil etmekle beraber, Allah'ın varliğına ve birliğine her

biri başka başka birer delil, birer bürhandır. Bu kadar delil ve 
bürhanlarla bu yüce hakikatın zihinlerde kuvvetlenmesi ve 
muhkemleşmesi istenmiştir. 

Ey maddiyaun ağır ve üzücü ızdıraplariyle bunalan ruhlar! 
İşte size, yaranızın merhemini sunuyoruz. Bu büyük isimlere 
gönüllerinizi veriniz. Samimiyetiniz nispetinde faydalar gö
recek, şimdiye kadar söylenmemiş, işitilmemiş, kitaplara ya
zılmamış nice hakikatlere ereceksiniz. Kazancınız hulusunu
za göre olacakur. Allah'ın tevfiki refik oiursa bu isimlerin 
(1) Tevhid: Allah'ın birliğine inarunaktır. Kalbin bu inancını başkaları-

na bildirmek istendiğinde U ilahe illi Hll yahut La ilahe llla'llah denildiği
için buna kelime-i tevhid denmiştir.
Bir tahlil: Hüvallahü'llez[ li ilahe illa Hll bir cümle-i ismiyedir. Baştaki
Hüve şan zamiridir. Bu gibi zam irler okuyucu veya dinleyicilerin
dikkatlerini uyandırmak için bazı mühim cümle başlarına getirilir.
Allah mübteda, Ellezi la ilahe illa Hıl haberdir. Haberdeki Ellezi ism-i
mevsıllü Zatu'llah'tan ibarettir. Sılası da kelime-i tevhiddir.

(2) Ysm-i cami'nin ne demek olduğu Allah ism-i şerıfinin tefsirinde gele
cektir.
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bereketiyle zalimler hakka boyun eğer, münkirler ikrara dö
ner, cahiller arif olur, ariflerin irfanı artar, cimriler cömert 
kesilir, hasetçilerin içindeki ateş söner, hele şirkin her çeşidi 
yüreklerden silinir. Evet, bu isimler insanlara sanki şöyle bir 
ihtar yapıyor: Allah'ı bilmeli, birliğine inanmalı, emrini ta
nımalı, rızasına ermeyi en ileri gaye tutmalı, hele hiçbir 
mahluku halık derecesine çıkannamalı. Bakınız o şanı büyük 
Allah nasıl bir Allah'dır: 

Hüva'llahü'llezi la ilahe illa Hô. Er-Rahman, Er

Rahim, El-Melik, El-Kuddus .. " 

Ey münkirler, ey müşrikler! Allahu tealayı bırakarak tap
makta olduğunuz şeylerde bu sıfatlardan bir tanesi olsun var 
mıdır? 

Ey zalimler! Biliniz ki, Allah Alim'dir, Habir'dir, 
Kahhar'dır, Aziz'dir, Cebbar'dır. 

Ey cimriler! Biliniz ki, Allah Gani'dir, Muğnidir. 
Ey hasetçiler! Allah Mani'dir. Mu'tidir. 
Velhasıl ruhları öldüren ma'nevi birer hastalıktan başka 

bir şey olmayan küfrün, inkarın, şirkin ve bunlardan doğan 
bütün kötü huyların tedavisi için bu mübarek isimlerden her
biri birer iksir, birer mustahzar tertiptir. 

Salah ve felah isteyenler onlara sıkı yapışsın .. 

*** 

Şimdi artık isimlerin tefsirine başlıyoruz. tlim ve takva 
yollarında büyükleri�izin bu mübarek isimlerden duyduğu 
ruhi zevklerden bir parçasına olsun tercüman olabilirsem ne 
mutlu bana!.. 

*** 
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(Ülôhiyyete mahsus sıfatların hepsini kendinde top
lamış bulunan Zat-i Vacibül-Vücôde delalet eden alem

dir ve sayılan isimlerin içinde İsm-i A'zam'dır.) 

Doksandokuz isimden birincisi Allah ism-i şerifidir. Bu 
ism-i şerifin ma'nasında yazılan şu dört kaydı izah edece
ğiz: 

1 - Ülı1hiyyete mahsus sıfatlar. 
2 - Allah isminin bir ism-i cami' olması. 
3 - Vacibü'l Vücı1d mefhumu. 
4 - Bu ismin lsm-i A'zam olması. 

1-ÜLÜHlYYETE MAHSUS SIFATLAR:

Ülılhiyyete mahsus sıfatlar, bütünlük ve üstünlük ifade 
eden bütün kemallerdir. Allahu teala kemal sıfatlarının hepsi 
ile muttasıf, noksan sıfatlarının (eksiklik ma'nası sezilen bü
tün sıfatlar) hepsinden münezzeh ve mukaddesdir (uzak ve 
yüksektir). Bunda tekmil ilim ve hikmet erbabının ittifakı 
vardır. Allah'ın muttasıf bulunduğu kemalata bir son yoktur. 
Her kemalin zıddı bir nakisa olduğu için, münezzeh bulundu
ğu na.kısalara da bir nihayet yoktur. Bunları güzelce seçmek 

19 



ESMA.Ü'L-HÜSNA. ŞERHİ 

ve kolayca zapteunek için tenzihler beş asla, kemaller sekiz 
asla irca edilmiştir. 

Allahu teala'nın her hangi bir suretle mahlukata benzerli
ğini nefyeden ve bu nakisadan Allahu tefila'nın nezahat ve kud
siyyetini bildiren tenzihler şunlardır: 

Kıdem, Beka, Vahdaniyyet, Muhalefettin li'l-havadis, 

Kıyam bi-nefsihi. 
Kemallerin raci' olup Allahu teala'da bulunması vacib 

olan sıfatlar da şunlardır: 
Hayat, İlim, Semi', Basar, İrade, Kudret, Tekvin, 

Kelam. 
KIDEM: Allahu teala'nın varlığının önü olmamaktır. 

Yani yokken var olmuş değildir. Eğer öyle olsa idi, kendisini 
var eden bir mucide muhı.aç olur ve bu takdirde vücudu vacib, 
hak mabud olamazdı. 

BEKA: Allahu teala'nın varlığının sonu olmamakur. 
Eğer sonu olsa idi, varlığı zaunın muktezası olmaz ve binaen 

aleyh vacibü'lvücud olmamak. lazım gelirdi, bu takdirde yine 
üluhiyyetle muttasıf olamazdı. 

V AHDANtYYET: Allahu teala'nın üluhiyyetinde ve sı
fatlarında her hangi bir ortak veya bir benzeri olmamakur. 
Benzeri veya ortağı bulunmak, kemale ve üluhiyyete münafi' 
dir. Allah misilsizdir, her şey O'na muhtaçtır. O'nun emri ile 

doğar, C>'nun emriyle ölür. Muhtaç olan bir şey nasıl O'na mi
. sil olabilir? 

MUHA.LEFETÜ'N-Lİ'L-HA V A.DİS: Allahu tefilii havadis 
ve mümkinattan ibaret olan kainattan hiçbir şeye benzemez. 
Hiç, Halık, mahluk gibi olur mu? Olsa idi, O da bir ha.lika 
muhtaç olurdu, vacib ve gani olamazdı. 

KIY A.Ivt Bl- NEFS1Hi: Varlığı kendinden başka hiçbir şe-
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ye istinat euneyen ihtiyaçsız bir varlıkur. Herhangi bir şeye 
zerre kadar ihtiyaç, ülı1hiyyete münafidir. 

HAY AT: Allahu teala diridir. Ölü olan, birşey yapabilir 
mi? Allahu teala her lahzada ne bedialar, ne harikalar yaratıyor 
ki, bunların seyrine doyulmaz, hakikatine erilmez. 

İLİM: Allahu teala olmuşu, olacağı, her şeyi bilir. Çünkü 
her şeyi yaradan ve her an yenileyip duran O'dur. Yaradan bil
mez mi? 

SEMİ': Allahu teala'nın işitmesi. 
BASAR: Allahu teala'nın görmesidir. Kainatın hiç bir 

noktasında Allahu tefila'nın göremiyeceği veya işitemiyeceği 
hiç bir şey yoktur. 

İRADE: Allahu teala her istediğini, istediği gibi yapar. 
İstemezse yapmaz. Hiçbir şeye mecbur değildir. İstemediği 
bir şeyi O'na cebren yaptıracak bir kuvvet yoktur. 

KUDRET: Allahu teala'nın her şeye gücü yeter. O'nun ya
pamayacağı bir şey yoktur. O, bir şeyi yapmak istediğinde 
onu düşünüp tasarlamağa veya yardımcıya veya zamana, 
mekana muhtaç değildir. Onu istemesiyle o şeyin meydana 
gelmesi bir olur. 

TEKVİN: Allahu teal:l'nın yaratılmışlar üzerindeki icraat 
ve tasarrufa.tını bildiren fiilı sıfatlar, hep buna raci'dir. 

KELAM: Allahu teala'nın söylemesidir. Kur'an'a bak: 
Allah kullarına nasıl emirlerini ve nehiylerini bildiriyor, on
lara nasihat ediyor; isimlerini, sıfatlarını öğreterek kendini 
tanıtıyor. Ni'metlerini, lı1tuflannı sayarak kendinisevdiri
yor. Kurtulma ve mes'ut olma yollarını gösteriyor. Onları bu 
yolları tuunağa teşvik, zarar ve ziyan görecekleri hallerden 
tahzır ediyor. 
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2 - ALLAH 1SM1N1N, 1SM-1 C.AMl' OLMASI: 

Allah ism-i şerifi, ülı1hiyyete mahsus sıfatların hepsini 
cami' bulunan O ekmel zata delalet ettiği için kendisine İsm-i 
Cami' denir. 

3 - V AClBÜL-VÜCÜD MEFHUMU: 

Vacib, zaruri ma'nasınadır. Vücud, varlık demektir. Şu 
halde Vacibü'l-Vücud demek, varlığı zaruri olan yani bir an 
için yokluğunu farzetmek imkansız bulunan zat demektir. Al
lahu teala varlığı zaruri olmak sıfatiyle muttasıf bir mevcud-i 
hakikidir. O'nun varlığı, zaunın muktezasıdır. Yani varlığın
da zaundan başka bir şeye muhtaç değildir. Böyle bir varlığın
velev ki bir an olsun - yokluğunu farzetmek, ilmi bir ifade ile; 
lazım-i mahiyyetin, mahiyyetten infikfilcini kabul etmek de
mektir ki, muhaldir, çünkü bir tenakuzdur. 

V AClBÜ'L-VÜCÜD'UN KARŞILIGI "MÜMKİNÜ'L-VU
CÜD": 

Mümkinü'lvücud demek, varlığı kendisinden değil demek
tir. Çünkü varlığı kendinden olsaydı, asla yok olmaması icap 
ederdi. Görüyoruz ki, bugün var olan yarın yok olup gidiyor. 
Mümkinü'l-vücı1d, varlığında yaradana muhtaçur. Mademki 
varlığı kendinden değildir. O halde kendi kendine kalınca yok 
demektir. Onun için her mümkinin varlığı, Allah'ı bildiren 
bir nişane olmuştur. Çünkü varlığa çıkması ve varlığının 
devamı, ancak Allah'ın yaratması ve iradesiyledir. 
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4- BU 1SM-1 ŞERİFİN, 1SM-1 A'ZAM OLMASI:

Allah ism-i şerifi, sayılan isimlerin içinde ism-i a'zam
dır. Çünkü bu ism-i şerif de bir ta.kını hususiyetler var ki, öte
ki isimlerde yoktur. Bunlardan bazılarını yazalım: 

1- Bu ism-i şerif Kur'an'daki Esmaü'l-Hüsna'dan ilk
gelmiş olandır. Bilindiği gibi ilk ayet Besmele-i Şerffe'dir. 
Bütün bir sure halinde ilk gelen sılre de Fatiha suresidir. 

: . ıt;.İı .:. - Jıı:;.j, .. )� \ . ' . )' \ Jıı . '� . J  -- -� ,:.,-- - .r

Bismi'llahi 'r-Rahmani'r-Rahim. EI-Hamdü li'llahi 
Rabbi'l-alemin, Kur'an'da ve hadiste hemen daima önceden 
bu ism-i şerif zikredilmiş, ondan sonra Allahu teala'nın sıfat
larından veya fiillerinden bir veya bir kaçı gelmiştir. Yahud 
bu sıfatlara veya fiillere delalet eden Esmaü '1-Hüsna bildi
rilmiştir. Şu halde Esmaü'l-Hüsna içinde bu ism-i şerif asıl
dır. Öteki isimler buna mülhakur, muzafur. Bunun için Esmi-

ü'l-Hüsna'dan herhangi biri tefsir ve izah edilirken Allah 
ism-i şerifine izafe edilir de mesela: EI-Muhsi, Allahu 
teala'nın isimlerindendir" denilir. Fakat "Allah, El-Muhsi 
Celle Celalühu 'nun ismidir" denilmez. 

2- Allah ism-i şerifi, Cenab-ı Hak'kın zat-i sübhanisine
mahsus ism-i alemdir. Alemler, ancak tek olarak müsemmfila
nnı bildirir, bu sebepten, bu ism-i şerif mecaz yoluyla da ol
sa, Allah'dan başkasına söylenemez. Fakat öteki isimlerle 
mesela: Reşid, Halim, Hasib gibi isimlerle, fakat mecaz ola
rak (çünkü Esmaü'l-Hüsna'dan hiç biri hakikat ma'nasiyle 
Allah'tan maadasına ıtlak edilemez) başkaları da adlanabilirse 
de, Allah ismiyle hiçbir mahluk adlanamaz ve adlanmamıştır 
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da. Tanrılık da'vasına cür'et eden fır'avun bile, kendi adamları
na karşı (Ene Rabbükümü'l-a'la) demiş; fakat (Ene'llah) deme
miştir. Cehalet devrinde Meleke müşrikleri, senenin günleri 
sayısınca Kabenin etrafını 360 putla doldurmuşlardı. Bu put
ların ayrı ayrı adlan da vardır. Kendileri de son derece cahil ve 
kaba adamlar olduğu halde, hiçbir puta Allah diye isim verme
mişlerdir. 

3- Müslümanlığın anahtarı, imanın temeli olan "Kelime

i Şehadet" ancak bu ism-i şerifle hasıl olur, başka isimlerle 
olmaz. 

'Eşhedü en la ilahe illa'llah ve eşhedü enne Muhamme

den abdühı1 ve Resıllüh." Mesela bir gayr-i müslim, müslim 
olmak için Eşhedü en la ilahe illa'llah yerine Eşhedü en la 

ilahe ille'r-Rahman yahud Eşhedü en la ilahe ille'r-Rahim 

yahud Eşhedü en la ilahe ille'I-Melik ... dese Müslümanlığa 
girmiş olmaz. Her halde Eşhedü en la ilahe illa'llah demesi 
lazımdır. Çünkü, şimdi söylediğimiz gibi Allah ismi müte
ferrid, yani tek ve eşsiz olarak Zat-ı Hak'kı ifade eden bir ism-i 
hasur. lsm-i haslarda ortaklık ma'nası düşünmek mümkün de
ğildir. Bunun için hakiki bir tevhiddir. Fakat öteki isimler 
alem değildir, muayyen ve has olarak zata delalet etmezler. Ya 
bir sıfat veya ism-i cins gibi umumi ve kaplayıcı bir ma'na 
ifade ederler. Bu ma'nalarda ise ortaklık ma'nası düşünülmek 
mümkündür. Gerçi bu ma'nalarda da Allah tekdir ve eşsizdir. 
Fakat bu hüküm, ma'nasının kendine nazaran değil, dış delil
lere nazaran sabit olmuştur. Onun için tcvhid de sarih değil
dir. 

İman ve İslamın temelini teşkil eden kelime-i şehadetin, 
doğrudan doğruya sarih ve kat'i tevhid ifade eden Allah ismiyle 
söylenmesi kabul edilmiştir. 
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4- Allah ism-i şerifinin hem lazında hem ma'nasında top
lııluk vardır. Lafzındaki topluluk: Bu ismi teşkil eden harfler 
lıircr birer kaldırılsa, ma'na bozulmaz ve yine Zat-ı Hak'ka 
ılclfilet eden bir ism-i alem olarak kalır. Baştaki hem7.e kaldırı
larak (Li 'ilahi) dense, birinci lam kaldırıp (Lehu) dense, bu 
lam da kaldırıp (Hu) dense hep aynı ma'nadır, Allah'a delalet 
ederler. Kur'an'da çok yerlerde her üçü de gelmiştir. Yalnız bir 
(He) kaldığı surette de yine Zatu'llah'a delalet eder. Çünkü 
(Hu) ism-i şe,rifinin aslı da Yalnız (He) dir. (Vav) asli değil 
ı'.aidedir. -Sarf ilminde beyan edildiğine göre tesniye ve cemi 
hallerinde ve (vav) bütün bütün yani hem yazılışta, hem oku
nuşta düşüyor. -Eğer (vav) asli olsaydı sabit kalırdı. Şu halde 
Lck bir harf olan (He) de Esmaü'I-Hüsna'dan bir isimdir. 
Hem de zat-ı ülı1hiyyete delalet eden bir isimdir. 

Her canlı mahluk, teneffüs eunek suretiyle mecburi ola
rak Allah'ı anmaktadır. Çünkü (He) harfinin mahreci göğüs
Len ve ciğerlerden gelen nefes ile çıkar. Her nefes, bir (He)

harfidir. Her insan ve halta teneffüs eden her mahluk farkına 
varmadan her nefeste Allahu tealayı bu ismiyle anmaktadır. 
Teneffüs, Allah'ı anmak olunca� Allah anılmadığı surette ha
yat bitiyor demektir. Şu halde bu ism-i şerif aynı hayat de
mektir. Ruhların, bedenlerin varlıkta devamının ancak bu 
ism-i şerif ile temin edilmekte olduğu ne kadar açık görül
mektedir. 

ALLAH 1SM-l ŞERİFİNİN MA'NASINDAK1 TOPLU
LUK: 

Ma'na itibariyle Allah ism-i şerifi öteki isimlerin hepsi
ni camı'dir. Öteki isimlerde bu cemiyet yoktur. Onlar yalnız 
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bir sıfat veya bir fiile delalet ederler. Mesela: Er-Rahman, yal
ntz merhameti; El-Kahhar, yalnız kahrı; El-Alim, yalnız il
mi; El-Kadir, yalnız kudreti ifade eder. Fakat Allah ism-i şeri
fi bunların ve daha ötekilerinin ma'nfilarını hepsini birden 
toplu olarak ifade eder. Onun için ma'nadaki bu topluluğu 
mülahaza ederek "Ya Allah" diyen bir kimse, Cenab-ı Hak'kı 
bütün isimleriyle ve bütün sıfatlariyle zikretmiş olur. İşte bu 
hususiyetlerinden dolayı, sayılan Esmaü '1-Hüsna içinde Al
lah ism-i şerifi (İsm-i A'zam)dır. Onun için şanı büyük, bere
keti daha bol, feyzi ve inayeti daha süreklidir. Bu sebepten bu 
ism-i şerif daima aşıkların gıdası, sadıkların nevası· olagel
miştir. 

BU lSM-1 ŞERİF HÜKMÜNCE BİR KUL İÇİN GERE
KEN ŞEY: 

Mademki, Allah ism-i şerif-i bütün isimlerin, sıfatların 
birleştiği bir ism-i cami'dir ve biz bu ism-i şeriften Cenab-ı 
Hak'kın bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve bütün kemal 
sıfatlariyle muttasıf bulunduğunu öğreniyoruz; o 'halde bu 
ism-i şerifin hükmüne göre kul için yapılması gereken şey, 
tam ve kamil bir insan olmağa çalışmaknr. Yani mümkün ol
duğu kadar noksanlarını azaltmağa, faziletlerini çoğaltmağa 
gayret etmekdir. 

BU GAYEYE ULAŞTIRICI DÖRT MÜHİM ESAS: 

1- Birincisi ve en mühimi, Allah bilgisi edinmek: Dü
şünme çağına gelen her insanın ilk vazifesi Allahu tefila'yı öğ
renmektir. Bir çiftçi, bir mühendis, bir asker, bir tüccar, bir 
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fimir. bir san'atkar velhasıl içtimaı sınıflardan hangisine 
mensup olursa olsun, bir şahsın mesleğinden gerek kendisi
nin. gerek başkalarının samimi surette faydalanması için, bu 
bilgi ile mücehhez olması şartur. Allah'ı bilmeyen ve Al
lah'dan korkmayan bir şahıstan ne ferde, ne cemiyete bir hayır 
vardır. Şayet bu bahtiyarlığı hayaunın ilk çağlarında kazana
mamışsa, hayaurun bitim noktasına varmadan bu yüksek bil
giyi elde etmeğe çalışmak lazımdır. İnsanın ömrü doğduğu 
günden değil, Allah'ı bildiği günden itibaren başlar. Allah'ı 
bilmeyen gönüller, gezen ve konuşan birer ölüdür. Birçokları 
evladının, kardeşlerinin, sevdiklerinin ölümünden kederle
nir, günlerce acılar içinde kalır. Halbuki kendi kalbinin ölü 
olduğundan haberi bile yoktur. Ne hazin bir hal!.. 

2- Allah bilgisini kat'i delillere dayamak: Allah bilgi
sinde bir taklitçi gibi, şundan bundan duyduğu yarım yamalak 
sözlerle kanaat etmemek lazımdır. Çünkü dediğimiz gibi bu 
duygu, hayaun her safhasında adilane muamelenin, samimi
yetin, hele ibadette ihlasın temel taşıdır. Bu, ne kadar kuvvet
li olursa, bu hususlarda insan o kadar dürüst ve o kadar kıy
metli olur. Bunun için herkes anlayışı nisbetinde yerleri, 
gökleri, havayı, bulutu, yağmuru, değişen mevsimleri, gece
leri, gündüzleri, yerden çıkan mahsulleri, sınıf sınıf hayvan
ları ve nihayet kendi şahsını, içinde, dışinda yapılmış, kurul
muş, durup dinlenmeden işleyen bunca makinalan düşünmeli, 
düşünmeli de basit bir bostan kulübesinin bile kendi kendine 
olamayacağına ve her eserin bir müessiri bulunacağına göre, 
bütün bunları yapan, eden, görüp gözeten, kurup işleten, 
mutlak kudret sahibi bir zaun varlığına ve O'nun kemal sıfat
larına yürekten inanmalı ve bu inancı ile dünya yüzünde tek 
başına kalsa bile sarsılmamalı. 
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ESER- MÜESSİR KANUNUNUN İZAHI: 

Eser, iz; müessir, izin sahibid,ir. Eser gözle görüWr; mü
essir, akıl ile sezilir. Mesela, uzaktan yükselmiş bir duman 
sütunu görüp de orada ateş bulunduğunu anlamak, ateşin var
lığına hükmetmek aklın işidir. Duman gözle görülmüş, onun 
delaletiyle ateşin varlığına aklen hükmedilmiştir. İşte buna: 
(eserden müessire istidlal) denir. Eseri görünce hemen mües
sire intikal etmeJc, insanların yaradılışlarında bulunan bir 
hassadır. Bir insan- aydın olsun, cahil olsun- eseri göniP du
rurken müessiri inkar edemez. İnkar edeni de şiddetle reddeder. 
Şu halde bir tabloyu görüp de onun ressamını, bir nakşı görüp 
de onun nakkaşını bilmek kadar tabii bir şey olamaz. lşte bu 
bilgi yolunca yaradılmıştan, Yaradan'a, gözetilmişten Göze
ten'e, yaşayanlardan ekmel bir hayat sahibine, büyük ve mü
him işler başında bulunanlardan Kayyum'a, işleri nizam ve 
tenibine koyanlardan her şeye bir nizam veren Nazzam'a, ada
letlilerden büyük Adile, kainatta zıt kuvvetlerin muvazene
sinden tek bir Hakim'e, merhametlilerden Rahman ve 
Rahım'e ... velhasıl her şeyde suretten ma'naya, eşyadan esm �-
ya, esmadan müsemmaya geçerek fikirlerde Allah bilgisi de

lillerini çoğaltmak, genişletip derinleştirmek iktiza eder. 
3- İbadetlere itina etmek: Allahu teala'ya karşı borçlu

olduğumuz ibadetlere itina etmek, adab ve erkanını gözeterek 
her birini vaktü zamanı ile ifa etmek, bu hususta kat'iyyen 
gevşeklik göstermemek lazımdır. Çünkü ibadetler, insanları 
kamilleştiren ve yükselten en kuvvetli amillerdir. 

4- İyi veya kötü huylarını sıkı bir kontrole tabi tut
mak: Kibir, hased, cimrilik, zorbalık, şunu bunu çekiştirmek 
gibi herbiri insan için birer ayıp, birer eksiklik demek olan 
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birçok kötü huylardan kalbde hangileri varsa (korkunç bir 
hastalığın tedavisine çalışılır gibi) bunlara teşhis koyarak 
kendini onlardan kurtarmak, buna mukabil bütün güzel huy
larla nefsini kıymetlendirmek lazımdır. Ancak bunun ne kadar 
çetin ve başarılması ne kadar güç bir iş olduğu, kendini ıslaha 
çalışan her insanın duyduğu bir hakikattir. Bir kötü huyu 
kalbden söküp aunak için aylarca ve hazan daha uzun zamanlar 
uğraş'mak lazım gelir. Fakat her kötü huydan kurtuldukça 
(mühim bir ameliyat atlatmış hastalar gibi) bir bayram yap
mak haktır. Allah'ın sevdiği kulları arasına katılmak, elbette 
ki kolay olmaz. Kuvvetli irade, geniş tahammül lazım ... 

Kim ki, bu zorluklarla savaşır, yılmaz; neticede muhak
kak ki, muzaffer olur. İyi bir insan olmak uğrunda zorluklara 
katlananları, muratlarına erdireceğine dair Allah'ın vaa'di var
dır. Bu muzafferiyetin ma'nası İsm-i A'zam ile tahakkuk et
mek demektir ki, kullar için bundan daha ileri bir mertebe 
yoktur. Ni'inct külfete göredir; kaidesince mükafatın büyük
lüğünün, tahammül edilecek zorluklar nisbetinde olacağına 
şüphe yoktur. 

�t 
ER-RAHMAN 

(E:z�lde bütün yaratılmışlar hakkında hayır ve rahmet 

irade buyuran, sevdiğini, sevmediğini ayırdetmiyerek 

tekmil mahlukatını sayısız ni'metlere müstağrak kılan.) 

29 



ESMA.ÜL-HÜSN.A ŞERHİ 

Bu ism-i şerif rahmetten sıfat ma'nası ifade ederse de ism-i 
has olarak kullanılmış ve Lafr.a-i Celale gibi Allahu teala'dan 
başkasına söylenmemiştir. 

RAHMET VEYA MERHAMETİN MA'N.ASI: 

Kalb yufkalığıdır. Sevdiklerimizden veya tanıdıklanmiz
dan birinin veya her hangi bir mahlukun sıkınu ve ızdırap içi
ne düşmüş olduğunu öğrenince içimizde bir üzüntü duyar ve 
onun haline acırız. İşte merhamet, lciilbimizde böyle bir tees
sür ile başlar, bu teessürün tazyiki ile o zavallıyı sıkıntıdan 
kurtardığımız zaman, sona erer. Sade acımak kafi değildir. 
Acıyı giderip ferahlık vermeye muktedir olmak da lazımdır. 
Filanca merhametlidir demek, acınacak hadiseler karşısında 
müteessir olur, kederlenir demektir. Eğer o acıyı gidermeğe 
gücü yoksa, sade kederlenmekle kalır, başkaca bir yardım yap
mak elinden gelmez. Bu hal ile noksan bir merhamettir. Am
ma falanca.merhametlidir, düşkünlere el uzatır, onlara yardım 
etmekten, iyilik yapmaktan zevk alır, demek, merhamet 
ma'nasının tam bir ifadesidir. Şu halde merhamet, iyilik yap
mağı istemek ve yeri gelince yapabilmek ... Asıl makbul olan 
ve herkesin sevdiği ve övdüğü meziyet bodur. Bu ifadeye göre 
merhametde bir teessür ve infial vardır. Halbuki Allahu teala 
infial ve tegayyürden münezzehdir. Çünkü bu haller mal;ılıik 
şanıdır. Onun için Er-Rahman ism-i şerifi "!rAde-i hayr" 
ma'nası ile tefsir edilmiştir. İrade bir infial değil, belki bir işi 
yapmak veya yapmamak şıklarından birini tercih etmek de
mektir. 
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lRADE-1 HAYR NE DEMEKTİR? 

Ezelde henüz mahlukat yaradılmanuşken Allahiı teala ya
ratacağı bu mahlukat hakkında önünden sonuna kadar, rahmet 
veya gazabından her hangi biri ile muamele yapmağa müsavi 
sOrette kadir bulunduğu ve bunlardan her hangi birinin terci
hinde "Niçin onu tercih ettin" diye O'na bir sual açacak üs-

tUn bir kuvvet bulunmadığı halde, bizzat k�ndisi -lütuf ve 
ihsan yolu ile- bütün mahlukau hakkında rahmeti tercih ve il
Lizam edip, onu kendi zat-ı mukaddesine bi'l-ihtiyar vacib kıl
dı; rahmeti, ahlak edindi. Bundan dolayı Allahu teala tarafın
dan mahlukata ilk tecelli eden hüküm ve te'sir rahmetten iba
ret olmuştur. 

RAHMEI1N ZIDDI GADAB: 

Rahmetin zıddı olan gadab, baştan ve birinci olarak ahlak-ı 
llahi'nin muktezası değildir. Belki halkın isyanı ve verilen 

ni'metleri kendi istekleri ile kötüye kullanmaları neticesi 
olarak, ikinci derecede tecelli eden rabbani bir hikmettir. Öyle 
ya, asilere karşı gadabın hükmü olan mücazat olmasa idi, so
nunda taatle isyanın, imanla küfrün, küfran ile şükdnın bir 
farkı olmamak lazım gelirdi. Bu da hikmete uymayan bir ek
siklik olurdu. 

Allahu teala, bütün bu eşyayı rahmetiyle yaratmış ve 
czeldenberi kaffe-i muamelat rahmet C.zerine akıp gelmiştir. 
Bu cümleden olmak üzere, insanları temiz bir fıtrat üzerine 
yaratmış ve onlara hadsiz hesapsız ni'metler vermiştir. Verdi-.' 
!ti bu ni'metleri artumıa ve ebedileştirme yollarını bildirdiği 
gibi, o ni'metleri kötüye kullanmak yüzünden zarar ve ziyana 
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uğramak tehlikelerini de göstermiş. bu suretle.kar ve zarar yollarını açarak. bu yolların başında insanı serbest bırakmış ve fakat indirdiği kitaplar, gönderdiği peygamberler vasıtasıyla kar yoluna gidenlerin. rızasıyla karşılaşacaklarını, zarar yoluna sapanların gadabına uğrayacaklarını da önden haber vererek kar yoluna teşvik etmiştir. İnsanın ileride, ebediyet aleminde karşılaşacağı ceza ve ihsanın. vukuundan önce bildirilmesi ne büyük bir lı1tuftur. 

ÖYLE İSE SEVGUJ OKUYUCU! 
Sen de serbestliği hayra kullan. kar yoluna git ki, verilen ni'metlerden sana ziyan gelmesin. küfran-ı ni'met etmiş olmayasın. Bu ism-i şerif hükmünce. Allahu teala'nın Iı1tuf ve ihsanı kapısında mahlukatın tek mümeyyiz vasfı. birbirleriyle kapı yoldaşı bulunmalarından ibarettir. O halde kendilerine yaraşan şey, birbirlerine değil. Allah'ın huzur-u azametinde hepsi bir hizaya g�lerek. ancak O'na tapmaktır. 

, ' 

ıJj1;'. � �J 
ER RAHİM 

(Pek ziyade merhamet edici, verdiği ni'metleri iyi kul

lananları daha büyük ve ebedi ni'metler vermek sure

tiyle mükafatlandırıcı). 
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Er-Rahman ism-i şerifinden Allahu teUi'nıh ezelde bü
Lün mahlılkau için hayr ve rahmet ir.ade buyurduğu anlaşılı
yordu. Er-Rahim ism-i şerifi ise mahlukatı arasında irade sa
hipleri için muzaaf bir rahmet-i ilahiyyeyi ifade eder. Yani in
sandan maada her mahlılk, kendisi için tayin edilen hudut için
de kendisine verilen ni'metlerden yaradılışı sevki ile faydala
nır ve o huduttan dışarı çıkmazken, irade sahibi olan insanlar 
için terakki imkanı verilmiştir. Bu imkan, fıtri ni'metleri art
Lırma ve ebedileştirme imkanı. Mesela, çiğneyip geçtiğimiz 
ot yaprağından rüzgar dalgalarına kadar her şey, bizim hayır ve 
saadetimize yarayan ni'met hazinesidir. Sonra yaradılışımız
da başka mahlukata verilmeyen bir çok kabiliyetler ve tabiat 
kanunlarının azat kabul etmez köleler gibi bize tabi ve emri
mize munkat olması, hep o şanı büyük Rahman'ın lutuf ve 
iiufeti eseridir. Fakat her şeyde ve kendimizde gizlenmiş olan 
bu sayısız ni'metleri meydana çıkarmak ve onlardan faydalan
mak: için çalışacağız. Bütün kabiliyetlerimizi işleteceğiz. Bu 
takdirde gayretlerimizin boşa giuniyeceğini bize tebşir eden 
işte bu, Er-Rahim ism-i şerifidir. Çünkü bu ism-i şerife göre 
her gayret bir mükafatla karşılanacakur. 

Er-Rahman, Er-Rahim isimleri iki türlü rahmet ifade 
eder. Er-Rahman ism-i şerifinin ifade e't�i rahmet, hiç bir 
türlü şarta, hiç bir türlü kesb ve· iradeye bağlı olmayarak bah
şolunan rahmettir. Bu bir rahmet-i şamiledir ki, bütün mahlu
katı kaplar. Bunda çalışan-çalışmayan, suçlu-itaatli, imanlı-
imansız ayırt edilmez. 

Er-Rahim ism-i şerifinin ifade ettiği rahmet ise, 
Rahman'ın lıltfu olan rahmeti iyiye kullanarak: çalışanlara bir 
mükafat olmak üzere verilen rahmettir ki, en az (bire on) dur. 
Çalışanın ihlasındaki kuvvete göre Allahu teala'nın daha faz-
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la ve hatta hudutsuz ve hesapsız mükafatları da vardır. İşte 
gayr-i meşru arzulara kapılmamanın, kötülükten korunma
nın, Allah yolunda fedakarlıkta bulunmanın ehemmiyeti bu 
yüzdendir. Şunu kat'ı surette bilmek lazımdır ki, -dünya için 
olsun, ahiret için olsun- çalışanlarla çalışmayanlar müsavi 
muamele görmeyeceklerdir. 

Dünya milletleri arasında Allahu teala'nın ahlakını, evs1-
fını en dürüst ve en geniş bilenlerin Müslümanlar olması ica

beder. Böyle olunca, mesela bu ism-i şerifin hükmüne göre 
"fikri teşebbüs" Müslümanlar için en umumi ve en tabii bir 
haslet olması lazım gelirken, i'tiraf etmeliyiz ki, Müslüman
ların çoğu, bugün Müslümanlık esaslarını her zamankinden 
ziyade ihmal etmişlerdir. Bunun neticesi olarak dünya yüzün
deki Müslümanların ne duruma düştükleri de meydandadır. 

RUHLARI ESEFLERE BOGAN ACI BİR DUYGU: 

Uzun asırlar Müslüman yaşayan ecdadın bugünkü torunla
rı arasında Müslümanlığı, teşebbüs fikrini öldüren, insanları 
atalete ve miskinliğe sürükleyen bir din sananlar türemiştir. 
Bu telakki doğru ise, dindar ve Müslüman ecdadımızın o silin
mez izlerini nasıl izah edeceğiz? Yurdumuzu dolduran ve asır
lar boyunca ihmalin, bakımsızlığın yok edemediği bunca hayr 
müesseseleri karşısında ne yapacağız? Hele o tarih ve ahlak ki
taplarımızı dolduran ve başka milletlerde pek azına rastlanan 
punca fazilet menkıbelerine, kahramanlık destanlarına ne di
yeceğiz? Bu iftihar ve gurur verici izler, miskin ve hakir in
sanların mahsı11ü olmak kabil midir? Hayır hayır, bunlar, 
hakiki birer Müslüman olan, Allah uğrunda yorulmak bilmez, 
pulat imanlı, çelik iradeli ecdadımızın izleridir. Fakat ne ya-
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zık ki, biz onları bilememişiz, gittikleri yoldan ayrılmışız, 
miskin sinekler gibi heva vü heves tuzaklarına yapışıp kalmı
şızdır. 

İSM-İ ŞERİFE MAZHAR OLANLAR: 

Aramızdaki merhametli insanlar, Allahu tefila'nın rahmet 
sıfauna mazhar olmuşlardır (mazhar demek, bir şeyin görün
düğü yer demektir.) Allahu tefila'nın merhameti, içimizdeki 
merhametli insanlardan sezilir. Eğer dünyada merhametli in
sanlar olmasaydı ve merhamet denilen ma'nadan ortada hiç bir 
nişan bulunmasaydı, Allahu tefila'nın rahmeti öğrenilmez ve 
merhamet hakkında hiç bir fikir edinilemezdi. 

İnsanlardaki merhamet sıfau, Allah'ın Rahmet sıfauna 
benzer mi? Hayır asla benzemez. A}lah'ın hiç bir sıfaunın 
benzeri yoktur. O bütün sıfatlarda tektir, eşsizdir. İnsanlarda
ki merhamet, Allahu teala'nın merhametini bildiren bir iz, bir 
nişandır. Bir şeyin izi ve nişanı o şeyin ne benzeridir, ne de 
ondan bir parçadır. Yalnız ona delalet eden bir gölge veya bir 
akisdir. Asıl merhamet, Allah'ın merhametidir. Yani merha
met kelimesinin hakiki ma'nası, Allahu teala ile kaim bulu
nan ma'nadır. İnsanlara merhametli denmesi hakikat 
ma'nasıyle değil, mecaz ma'nası i'tibariyledir. (Medlfilün is
mini dfille ıtlak kabilinden.) Şu halde Allahu teala'daki mer
hametle insanlardaki merhamet arasındaki münasebet yalnız 
kelime benzerliğinden ibarettir. 

BU NOKTANIN izAHI: 

lnsanlann hayau, kudreti, bilgisi mahdut olduğu gibi 
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merhametleri de mahduttur. Merhametli insanları bir sıraya 
koymak ve her birinin mevkiini, derecesini tayin eunek müm
kürl. olsaydı, bunun için elimizde bulunması lazım gelen ölçü 
ne olabilirdi? Şüphesiz bu hasleti� kuvveti ve şumulü ... Ha
yırseverlikte en yüksek duygu sahibi, hayır yapmakta en ge
niş kudret sahibi hangisi ise, en ileride bulunacak ve herkesin 
hatta haslet ortaklarının bile takdir ve hürmetlerini üstüne 
toplayacak olan da o olacaktır. Şimdi bu en merhametli farzet
tiğimiz zaun merhametini tahlil edelim: 

-Acaba bu adam ne yapmıştır?
- Bir çok hayır müesseseleri meydana getirmiş, hastahane-

ler, çeşmeler, yollar, köprüler, mektepler ... Bir çok kimsesiz 
çocukları himayesine almış, onları yurda yarar birer mütehas
sıs yetiştirmiş ... Bu- çok felaketzedelere yardım euniş, serm � -
yesizlere sermaye, evsizlere ev, işsizlere iş bulmuş ... 

- Peki, acaba bunlar ne kadar, bir memleketi doldurur mu
dersiniz? 

İşin haldkau şudur ki: bu faaliyeti ne kadar geniş kabul 
edersek edelim, sayısı rakamlara sığmayan yaraulmışlar üze
rinde, ta ezelden sonu gelmeyen müddetler boyunca tecelli 
edip duran Allah'ın merhameti karşısında da.ima sönük kala
cakur. Sonra insanlar, yapukları iyilikten mutlaka kendileri
ne ait bir menfaat ve mesela ad yapmak:, şan ve şöhret kazan
mak veya sevap ve mükafat dilemek gibi bir hedef, bir gaye 
gözetir. Dünyaca, ahiretçe her halde bir karşılık beklerler. 
Çünkü noksanlıkları, ihtiyaç ve aczleri böyle icap ettirmekte..: 
dir. Bu ise cömertlik değil bir çeşit muvazaadır. Hakikf cö
mertlik, minnetsiz, garazsız ve ıvazsız olarak yapılan iyilik-
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ıir. Buna da insanlar muktedir değildir. 
Allahu teala kemfil-i zatı ile kamil bulunduğu için, zatına 

/\it beklediği her hangi bir şey, bir kemfil yoktur. Binaenaleyh 
O'nun cı1d-ü rahmetinin her hangi bir kemalin istihsali için 
olması imkansızdır. Her türlü ıvaz ve garazdan münezzehtir. 
Mutlak ve hakiki merhamet edici ancak O'dur. Daha doğrusu 
merhametli dediğimiz şahısların kendilerini yaradan O olduğu 
gibi, ellerindeki ni'metleri yaradan da O'dur. O ni'metlerden 
muhtaçlara vermek üzere gönüllerinde arzu uyandıran da yine 
O'dur. Bütün bunla., sahibine verdikten sonra ortada kalan 
�ey, yalnız hayır sahiplerinin iradesi, yani hayrı yapma�a vic
danlarında karar vermiş bulunmalarıdır. Fakat bu da yine Al
lah'ın verdiği serbestliğin bir neticesidir. Şu kadar ki, onla_r 
Allah'ın verdiği bu serbestliği kötüye kullanmayıp iyi niyete 
sarfetmişlerdir. Mükafata istihkakları da işte bu yüzdendir. 

MERHAMETLİ İNSANLARIN YAPMASI GEREKEN 
ŞEYLER: 

1- Daima Alla.hu teala'ya şükretmeli ki, kendilerini, bu
meziyete layık görmüştür. 

2- Hayırlı işlerde kullanıldığından dolayı kat'iyyen onur
lanmamalıdır. Çünkü o imkanı veren ve bu meziyeti yaratan 
Allah'tır. Eğreti bir vasıfla onurlanmak, olgun insanların ka
bul edeceği bir şey değildir. 

3- Kendine bahşedilen bu meziyetten A!lah'ın kullarım
elinden geldiği kadar faydalandınnağa çalışmalı ve bu uğurda 
zahmet ve meşakkat görse bile tahammül etmeli ve bunu ya
parken yüreğindeki dileği yalnız Allah'ın rızası olmalıdır. O 
zaman bu uğurdaki çalışmaları bir ibadet olur da Allah'tan 
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mtikafan.nı görür, kazancı yalnız düny§.'da eline geçenden iba

ret kalmaz. 

4- Yapuğı iyiliği, iyilik ettiği insanların başına kakma

malı; çünkü bu hal iyiliğin sevabını öldüren çirkin bir iştir. 
Halbuki Allahu teala eğer başkalarının yardımına muhtaç in

sanlar yaratmasaydı, servet sahipleri, ellerindeki servetleri 

ile Allah'a yarar bir iş yapmağa fırsat bulamazlardı. Şu halde 
aramızda bir takım aceze ve fukaranın bulunması da bir 
ni'mettir. Onlar ücretsiz emanetçidir, kendilerine burada veri

lir, ahirette fazlasıyle alınır. 

İYİLİK GÖRENLERİN YAPMASI GEREKEN ŞEY
LER: 

1- Onların yüzünden faydalandıkça kendilerine teşekkür

etmeli ve her zaman onları iyilikle anmalı. Çünkü Allah iyi

lik bilenleri sever, nankörlük edenleri sevmez. 

2- Yüzünden iyilik gördüm diye onları mabut derecesine

çıkarıp da kendilerine tapmamalı, her iyiliğin, her yardımın 

Allah'tan geldiğini ve mahlukaun bu hususta nihayet birer 

vasıta, birer alet olduğunu bilerek, asıl iyiliği yaratanla ona 

vasıta olanları güzelce ayırt etmeli ve her birinin şanına layık 

bir suretle sevgi ve saygı göstermelidir. 

ER-RAHMAN, ER-RAHİM İSM-İ ŞER1F1N1N ZEVKİNİ 
DUYANLAR: 

Bu zevki duyan gönüllere yeis ve ümitsizlik giremez. Ne 

kadar darlık ve ısttrap içine düşerse düşsün, Allahu tefilii'nın 

mutlaka onu selamete çıkaracağına emindir. Çünkü suret-i 
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kat'iyede bilir ki, O merhametlilerin merhametlisi, kerimle
rin ekremidir. İnsanlar arasında intihar faciasının ümitsizlik
ten, bunun da çok defa Rahman ve Rahim sıfatlarının sahibi 
lıulunan Allahu teala'ya imansızlıktan ileri geldiğine ş.üphe 
yoktur. 

it:, 1---f'J 
� 

... 

EL-MELİK 

(Bütün kaim'Uın sahibi, bi'I-esale ve mutlak surette 

hükümdarı) 

Görüyoruz ki, dünya yüzünde bir çok hükümdarlar var, her 

hükümdarın bir yurdu, teb'ası, ordusu, idari teşkilatı var. Hiç 
bir hükümdar, yabancı bir kuvvetin yurduna saldırmasına, 
yurdundan bir parçasını koparmasına veya işlerine karışması

na tahammül edemez ve buna meydan vermemek için bütün 

kuvvetiyle çalışır. Hükümdar, teb'asıyle yakından ilgilen
mek, onların ahvaline vakıf olmak, aralarında haklıyı haksı
zı, iyiyi kötüyü, hırsızı doğruyu, zalimi mazlumu, sadıkı 
haini bilmek ister. Bunun için inzibati kuvvetler, kanunlar, 
hakimler, mahkemeler, hapishaneler ... gibi bir çok teşkilat 
vücuda getirmek ve bu teşkilatı beslemek ve ayakta tutmak 

için teb'asından vergiler almak mecburiyetindedir. Arazisi ne 

39 



ESMAüL-HÜSNA ŞERHİ 

kadar geniş, teb'a:sı ne kadar çok, ordusu ne kadar kuvvetli 
olursa olsun, dünya hükümdarlarından hiç birinin hükümdar
lığı hakiki ve bi'l-esale değildir. Belki Allahu teala tarafından 
muvakkaten iktidar mevkiine getirilmiş mecazi ve niyabi bi
rer memuriyetten ibarettir ve bunlardan her biri hakiki hü
kümdarı bildiren küçük birer izdir. O izlerden hakiki hüküm
dar sezilir. Kainatın ezeli ve ebedi tek hilk.ümdan ancak Allahu 
teala'dır. Kainatda hakiki ve mutlak olarak hükümdarlık an
cak Allahu tefila'nın hakkıdır. Bu sıfatda O'na denk olacak baş
ka bir hükümdar yoktur. Çünkü mülkü yaratan O'dur, bütün 
mahlı1kau yoktan var eden O'dur. O'nun mülkünün genişliği
ni, ordularının sayısını yine ancak O bilir. Üzerinde bir çok 
hükümdarların barındığı arz küresi, bu genişliğin içinde niha
yet bir zerre olmaktan ileri değildir. (Zerre, milyonlarcası bir 
araya geldiği takdirde ancak görülebilen bir cisimdir) 1�te bu 
sonsuz alemlerde ve bu sayısız mahlukat üstünde hakimiyet 
ve saltanat ancak O'nundur, ancak O'nun iradesi, hüküm ve ta
sarrufu caridir. Ancak O'nun istediği olur, istemediği olmaz. 
Fermanını geri döndürecek, hüküm ve kazasını bozacak yok
tur. Her dilediğini dilediği gibi yapar. Dilerse mülk verir, şah 
yapar, dilerse padişahken indirir atar, dilerse cebreder, dilerse 
serbestlik verir, dilerse küçültür, dilerse büyültür, dilerse sı
kar, dilerse açar, dilerse yıkar, dilerse yapar, dilerse daha baş
ka fu,: .. ıler yapar, onlarda da dilediği gibi tasarruf eder. Velha-
sıl bu muazzam devletde, bu sonsuz mülk ve saltanatta her 

şeyin varlığı veya yokluğu O'nun bir tek iradesine bağlıdır. 
"Ol" deyince oluverir. "Olma" derse bir lahzada her şey yoklu
ğa dönüverir. Her şey O'nun kudreti alunda makhur, herkes 
O'nun iradesine tabi, fermanına baş eğmeye mecburdur. O'nun 
müsaadesi olmadan kimin haddine düşmüş ki, O'nun karşısın-
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da hükümdarlık da'va etsin. O'nun mülküne göz dilesin. Hü
kümdarlar teb'asından vergi alır. Allahu teala mahlfilcaundan 
bir şey almaz. her şeyi O verir. O. kainata muhtaç değil, kai
nat O'na her lahza muhtaçur. Kainat üzerinde tasarrufu bi'l-is
tiklfildir. Yardımcıya, vezire, vekile. vasıtaya ihtiyacı yok
tur. Bütün dünya hükümdarları bir araya gelseler O'nun irade
si inzimam etmedikçe hiç bir şey yapamazlar. O padişahlar 
padişahı, hükümdarlar hükümdarı. dünyayı bir çalışma yeri. 
ahireti de hesap günü olarak yaratmıştır. Mahkeme-i kübra 
oradadır. İyiler için cennetler, kötüler için cehennem hazır
lanmıştır. Herkes akıbetini görecektir. O günden ve o mahke
meden kaçıp kurtulacak bir sığınak da yoktur. 

BU İSM-İ ŞERİF HÜKMÜNCE KUL İÇİN GEREKEN 
ŞEY: 

Kendisinin önü, sonu nereye varacağı belirsiz bir serseri 
değil, Alim ve Habir, Rahım ve Kadir bir hükümda.nn hüküm 
ve tasarrufu alunda bulunduğunu ve hayau boyunca, iyi kötü 
bütün söyledilclerinin, yapıp ettiklerinin, gfüüp işittikleri
nin kamusunun muntazam kayıtlarla tesbit ve tescil edilmek
te olduğunu ve mahkeme-i kübrada bütün bu dosyaların ortaya 
dökülüp hesabı sorulacağını kat'i surette bilerek, giderini ona 
göre ayarlamakur. Hele yüksek mevki'ler, hudutsuz salahi
yetler çok defa insanı sarhoş eder. Öte taraftan mürailerin, dal
kavukların uyuşturucu sözleri de insana kendisini düşünmeyi 
gi.içleştirir. İşte o zaman gurura • hodgamhğa kayar. Kendisi
ni hiç bir şey değilken amir yapan, hükümdar yapan. her şey 
yapan Hfilik-ı zü'l-celalini ve buyruklarım unutur. isyan eder. 
Küfran-ı ni'metde bulunur, gadabına çarpılır ve bir daha da 
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onu kimse kurtaramaz. Dünyanın bir gölge gibi geçici ni'met 
ve devletleriyle gevşeyip bayılmamalı, o ni'meti vereni düşü
nüp daha ziyade ayılmalı.O'nu veren Allah'ın alrnağa da kadir 
bulunduğunu ve düşmez kalkmaz yalnız Allah'tan başka olma
dığını bilmeli de, kendisinin nihayet muayyen bir zaman için 
ücretle tutulmuş bir çoban vaziyetinde olduğunu ve idaresi al
tındaki koyunların hastasına bakar, geride kalanlarını gözetir
se ücretini almağa halqcı olacağını, böyle yapmazsa mücazata 
çarpılacağını asla unutmamalı. Günün birinde bu muvakkat 
tasarruf kudreti, müddeti bitip de hakiki sahibine dönünce, bu 
hakikat anlaşılır. Lakin onu sonradan değil, önceden anlamak 
ve ona göre ondan faydalanmak gerektir. 

EL-KUDDUS 

(Hatadan, gafletten, acizden ve her türlü eksiklikten 

çok uzak, pek temiz.) 

Allahu teala mahlukata benzemekten münezzehtir. Allah 
yaradılrnışlann zatlarından, hallerinden, vasıflarından hiç bi
rine benzemez. Mesela cisimlerin, zahiri hislerimizle bile
bildiğimiz lezzet, renk, koku, soğukluk, sıcaklık, sertlik yu
muşaklık ... gibi bütün hallerinden; dert, tasa, sevinç, korku, 
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hüzün, ızdırap, infial, tagayyür gibi nefsani keyfiyetlerinden 
veya her hangi bir şekilden, suretten, miktardan, zamandan, 
mekandan, tertipten, tecezziden, tenahiden ve bunlar gibi di
ğer bütün mahlukaun şanından olan her hangi bir hal ve vasıf
tan, bir.şeye benzemekten çok yüksek, çok uzaktır. 

Bu ism-i şerif, temiz ve pak olmak ma'nasına Kuds mas
tarından mübalağa sigasıdır. Her türlü ayıptan, kirden, pas
tan, lekeden, eksiklikten son derece temiz demektir. Ülıihiy
yete mahsus sıfatlardan Muhalefettin li'l-havadis sıfauna 
raci'dir. 

İnsan oğlunda bulunan iki türlü sıfat: İnsan oğlunda bir 
takım haller ve sıfatlar vardır ki, onlar yüzünden sevilir, hür
met edilir. Yine bir ta1Gm haller ve sıfatlar da vardır ki, o yüz
den yerilir, nefret edilir. Mesela halleri ve sıfatları kusurlu ve 
ayıplı oları, bilgisiz ve aciz insan sevilmez, herkes onlardan 
uzak kalmak ister. Bazı insanlar da yaradılışı i'tibariyle gü
zeldir, sözü sohbeti bellidir, bir şeyler bilir, bir şeyler yapar. 
Evvelkilere nakıs insanlar, ikincilere mükemmel insanlar de
nirse de, insanların da yine bir çok eksik tarafları bulunur. 
Mahlukun kusursuzluğu izafidir. 

Mahlı1kat içinde her türlü ayıplardan, kusurlardan tam ve 
mutlak surette tertemiz ·bir varlık sahibi bulunması imkan-
sızdır. Mahlukun kusursuzluğu, kendi aralarında ve birbirle

rine nisbetle izafi ve mahduttur; bu i'tibarla en kıymetli in
sanlar hiç noksanı bulu':1ffiayan değil, pek az noksanı olandır. 
Böyle insanların fazileti, kemali daha çok olur ve bunlar, 
mensup oldukları aileler, memleketler, milletler ve hatta ha
zan bütün insanlar için iftihar kaynağı olurlar. 

Allahu teala, insanlardaki kemal sıfatlarından da mukad
destir. 
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İnsanlarda bulunup da nefret ve istikrah edilen sıfatlardan 
başka, insanların birbirlerine karşı üstünlüğünü ve kıymetini 
ifade eden ve insanlar tarafından kemal sıfatlar diye adlandırı
lan sıfatlardan da Allahu teala münezzehtir. Gerçi bu sıfatların 
kemal sıfatlar diye adlandırılması, insanların kendi aralarında 
ve kendi hallerine göre doğru olabilirse de, Allah teala hakkın
da bunlar hep noksan sıfattır. Mesela ilim, kudret birer kemal· 
dir, fakat muhakkak surette Allahu teala insanların bildiği 

gibi bilmekten, insanların yapabildiği kadar yapmaktan çok 
üstündür. Çünkü O, kayıtsız şartsız her şeyi bilir ve her şeye 
gücü yeter. İşte hakiki kemal sıfatı budur. İnsanlar ise bir şeyi 
bilir, fakat bilmediği na-mütenahidir. Bir şey yapar, fakat is-. 
teyip de yapamadığı na-mütenahi'dir. Daha doğrusu Allahu 
teala'nın müsaade ettiği sınıra kadar bilir ve tayin ettiği hudu
da kadar yapar. Ondan ilerisi kat'i bir acz ... kat'i bir hiçlik
tir. 

EL-KUDDÜS İSM-İ ŞERİFİNİN B1R1C1K SAHİBİ: 

El-Kuddus ism-i şerifinin tek ve eşsiz olarak biricik 
sahibi, Allahu teala'dır. Her bakımdan mutlak kemal O'na 
mahsustur. Allahu teala zatında, sıfatında, efalinde, ahk�. 
mında, esmasında her türlü lekeden, eksiklikten uzak ve çok 

temizdir. O zatında veya her hangi bir sıfatında veya fiilinde 
veya hükmünde veya isminde mahlı1kundan birine benzemek
ten veya mahluka.undan biri O'na benzemekten mukaddestir. 
O'nun zatı kadimdir, bakidir, sıfatları kamildir, ezelidir. Hiç 
bir fiilinde maddeye, müddete, yardımcıya ihtiyacı yoktur. 
Bütün hükümleri hikmetlidir. Kullar içinde baştan başa hayır, 
menfaat ve inayettir. O'nun isimleri de na-mütenahi kemfilatı-
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nı bildirdiği için en yüce, en güzel kelimelerdir. 
İnsanların zatları, sıfatları, fiilleri, hükümleri, isimleri 

hep ayıplı ve kusurludur. Bir kere varlıkları mahduttur. Halle
ri, sıfatları da mahduttur. İşleri ıvazlı ve garazlıdır. Hükümle-
rinin doğrusu olduğu gibi hatalısı da çoktur. İnsanlara müte
allik ma'nalar ifade eden, isimlerin ve kelimelerin de nihayet 
taşıdıkları ma'nalardan fazla bir güzelliği olam�z. 

EL-MELİK İSM-İ ŞERİFİNDEN SONRA EL-KUDDÜS 
İSM-İ ŞERİFİ: 

Allahu teala'nın bütün varlığa hakim bir saltanat sahibi 
bulunduğunu bildiren El-Melik ism-i şerifinden sonra El

Kuddus ism-i şerifinin getirilmesi, fikirleri yanlış yollara 
sapmaktan koruduğu için ne kadar uygun düşmüştür. Evet, ni
ce insanlar var ki, Allahu tefila'yı hakkıyle bilmediklerinden, 
O'nu kendi aralarındaki hükümdarlara benzetiyorlar, O'nun -
haşa- Arş üzerinde ikametgahı olduğunu ve mahlılkau içinden 
bir takım şalusları seçerek onlara tasarruf salahiyeti verdiğini 
ve onların eliyle ahkamını yürüttüğünü ve gı1ya onların vere
ceği raporlarla işlere muttali olacağını ve daha bunun gibi 
üluhiyyet şanına µymayan baul zanlara düşüyorlar. Bütün 
bunlar düzeltilmesi vacip bozuk akidelerdir ve bu bozuk aki
deler yüzünden insanların Mşına gelmedik bela kalrnarnışur. 
Allahu teala, cisim sahıpleri gibi bir yerde oturmaktan, bir 
yerde bulunmak.tan, bir işi başkasına gördürmekten ... münez
zehtir. O'nun her zerreye yakınlığı birdir. Her şeyi ilmiyle, 
kudretiyle kuşatmıştır. İkametgah, zaman, mekan mefhumla
rı yaradılmışlarla beraber doğmuştur. Bu varlık yokken zaman 
ve mekan da yoktu, fak.at Allahu teala vardı. 
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BU 1SM-İ ŞERİF HÜKMÜNCE KUL İÇİN GEREKEN 
ŞEY: 

Allahu teala'yı üstün güzelliklerle yani kendine mahsus 
vasıflarla öğmek ve O'na noksan vasıflar isnat etmekten sa
kınmaktır. Birincisi takdis, ikincisi tesbih'dir. YaniAllahu 
tea.U'ya kendine mahsus kemal sıfatlanyle hamd-ü sena etmek 
takdis; O'nu herhangi bir lekeden, herhangi bir yaraşıksızlı.k
tan tenzih etmek tesbihtir. 

l'tikadını, ibadetini. kalbini lekeden ve çirkinlikten te
mizlemeğe çalışmaktır. 

İ'TİKAT TEMİZLİGİ: Şüphe ve tereddütten uzak olma
sı, inanışın yakine dayanmasıyle olur. Onun için i'tikada ait 
herhangi bir mes'elede tereddüt duyulunca hemen o noktayı 
kat'i bir kanaat haline getirinceye kadar çalışmak ve ihtisas 
sahiplerinden soruşturmak icabeder. Çünkü i'tikat mes'elesi 
bir küldür, tecezzi' kabul etmez. Herhangi bir unsurunda müte
reddid bulunmak, bütün i'tikadı sarsar. 

İBADET TEl\ılİZLİGİ: İhlas ile olur. Mfili olsun, bedeni 
olsun, her türlü ibadet yalnız Allah için yapılır. Abid'in gaye
si ancak Allah'ın rızasına ermektir. Bu gaye gönülde başka 
maksatlara, başka mülahazalara yer vermeyecek kadar kuvvet
li ve şumullü olmalıdır. Eğer ibadetlerde Rızau'llah ile bera
ber başka maksatlar da güdülürse, o ibadette ihlas kalmaz; ka
rışık ve katkılı olur. İbadette şirk işte budur. Bu da insan için 
bir yüz karası, tevbesiz afvedilmeyen bir suçtur. 

KALB TEM!ZL1G!: Oradan kötü huylan atmakla olur. 
Kalbler Allahu tefila'nın daima bakıp durduğu yerlerdir. O'nun 
için gayet temiz tutulmalıdır. Maddi bir temsil ile, kötü huy
hır. kalb sahasında yer yer yığılmış müteaffin çöplükler, pis-
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likler. bataklıklar. ayrık kökleri, yabani dikenler gibidir. lyi 
huy kazanmak da bunları te�izleyip tesviye-.� turabiyesini 
yapmak, muntazam taksimatlı çiçeklikler ve gü�l çiçeklerle 
kalb sahasını temiz bir park haline getirmektir. 

ES-SELAM 

(Her çeşit arıza ve hadiselerden salim kalan, -her türlü 

tehlikelerden kullarını selamete çıkaran- Cennet'deki 
bahtiyar kullarına selam eden.) 

İsm-i şerif mastardır. Dertten, beladan, ayıbtan, kusurdan 
beri olmak ma'nasınadır. Esas i'tibariyle mastarlardan isim 
olmaz. Fakat mübalağa ma'nası gözetilerek mastarlardan isim 
yapıldığı vardır. Şu halde ma'na: Her türlü noksandan, ayıp
tan, afat ve belalardan son derece sfilinı ve münezzeh bulunan 
demek olur. Bu ifadeye göre bu ism-i şerif de El-Kuddus ism-i 
şerifine yakın bir ma'na bildirmekte ise de. bu daha ziyade is
tikbale aittir. 

Yani Allahu teala'nın gerek zau, gerek sıfau ileride en 
ufak bir tagayyüre, bir değişikliğe uğramaktan münezzehtir. 
o. ezelde nasılsa. ebedde de öyledir. O, asla yok olmaz, ilmi
gevşemez, kudreti kesilmez, mülkü elinden çıkmaz ...
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Bu sıfat da ancak Allahu teala'ya mahsustur. Ondan başka 
salim kalacak yoktur. Mahluk varken yok olur, sultanken kul 
olur, bilirken cahil, muktedirken hiç olur. Hiç bir varlığa ina
nılmaz, hiç kimseye güvenilmez; bir anda hepsi yalan oluve
rir. 

BU MA'NA YA GÖRE KUL tçffl' GEREKEN ŞEY 

Her işinde fanilere değil, yalnız Allahu teala'ya dayanıp 
güvenmektir. Çünkü yıkılmayacak ve her türlü afat ve beladan 
salim kalacak olan yalnız O'dur. Fanilere bağlananlar hayal 
sükutuna uğrayarak sonunda ağlayanlardır. "Ağaca dayanma 

kurur, insana güvenme ölür" diyen dedelerimiz bu hakikati 
ne güzel ifade etmişlerdir. 

1SM-1 ŞERIF'tN BAŞKA BİR MA'NASI: 

Es-Selam ism-i şerifi, gerek dünyada, gerek ahirette, teh
like içine düşen kullarını, isterse selamete çıkaran diye de tef
sir edilmiştir. Öyle ya, her türlü selametin sahibi ancak O ol
duğu gibi, istediğini selamete erdirecek. olan da ancak 
O'dur. 

BU MANAYA GÖRE KULA GEREKEN ŞEY: 

Selameti yalnız O'ndan bilmek ve yalnız O'na teşekkür et
mektir. Allahu teala her türlü tehlikenin selamet yollarını ve 
sebeplerini yaratmıştır, tanzim ve tertip etmiştir. Fakat bu 
sebepler nihayet bir halas vasıtasıdır. Şu halde tehlikeden 
selamete çıkanın, vasıtaya değil, o vasıtayı yaranp sevkedene 
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ıcşekktir etmesi icabeder. Gerçi vasıtaya da teşekkür edilir 
ama, Allah'a ortak gibi değil, iyi bir işe vasıta olduğu için. 
Söz temsili, Allah'ın yaradıp kuluna ilham ettiği selamet se
bepleri, denize düşüp de dalgalar arasında bocalayan bir zaval
lıya atılan (tahlisiye simidine) benzer. O simidi tutarak sela
mete. çıkan felaketzedeye bu selameti veren simit midir, yoksa 
o simidi ona atan mıdır?

FELAKET VE BUHRANLI DAKİKALARDA DlN VE
iMAN KUVVET.t: 

Hayatta hazan öyle hadiseler olur ki, bu hadiseler karşı
sında insan, müthiş bir fırtınaya tutulmuş vapur gibi, ıztırap 
dalgaları arasında çalkalanır durur. Vapurun kaptanı olduğu 
gibi, vücudun kaptanı da akıl ve ilimdir. Fakat onu destekli
yecek olan kuvvet de imandır. İman muvazene temin eder. 
Muvazene de selamete çıkaracak bir sebep olur. iman yoksa 
muvazene de yok .. Muvazene olmayınca selamete çıkar bir 
yol da yok demektir. 

Faraza denizin ortasında azgın dalgalar arasında teknesi 
battı, batıyor vaziyetine düşen kaptanın orada biricik dayanıp 
güveneceği kuvvet, kalbindeki Allahu teala'ya olan imanıdır. 
O bilir ki, her türlü selametin biricik sahibi, yaradanı, bağış
lıyanı yalnız Allah'tır ve inanmıştır ki,' Allahu tearn merha
metlidir, kudretlidir, bütün işleri hikmetlidir. Artık o, Al
lah'ın hükmüne ve kendi hakkındaki emr-ü fermanına razıdır. 
Allah'ın yardımından ve merhametinden asla ümidini kesmez. 
Kalbinin bir tarafında korku varsa, öte tarafında da ümit bulu
nur. Korku ile ümitten meydana gelen muvazene içinde yeise 
kapı�maz, izini şaşırmaz, ma'nasız telaşlarla vahameti arttır-· 
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maz. Bilakis soğuk kanlılığını muhafaza eder, vaziyete göre 
tedbir alır, kumanda verir, ondan ötesini Allah'a bıralar. Onun 
yaradıp sevkedeceği fırsatları gözetir ve her'rırsattan sükO.net
le faydalanarak, böylece selamet sfilıiline çıkar. Fakat bu inan
cı ve bu kuvveti bulamayan kalblerde yalnız korku hakimdir. 
Müthiş bir yeis, bütün kalbi kaplamıştır. Orada hiç bir ışık, 
hiç bir ümit yoktur. İşte bu yeis hali, daha büyük felaketlere 
yol açabilir. Her zaman görüp ve işidip duruyoruz ki, muvaze
nesini kaybederek kendisini fazla yeis ve ıztıraba kaptıranlar
da hemen barut gibi ateş almak, olura olmaza hiddetlenmek, 
düşünmeden her şeye saldırmak gibi gayri tabii ve mazarratlı 
haller görülür. Onun için kalpleri perişan, fikirleri kararsız
dır. Çaredir diye asılsız şeyler araştırır, tedbirdir diye yanlış 
şeylere baş vurur. tlalbuki böyle yapmak zaten mevcut olan 
mazarrata daha başka mazarratlar eklemekten, durumu bütün 
bütün kötüleştirmekten başka bir şeye yaramaz. Bu cihetten 
bu gibi hallerde muv§.zeneli bulunmak Allah'ın büyük ni'me
tidir. Çünkü muvazenesizliğin neticesi - Allah'a sığındık- ya 
intihar .... ya tecennün .. İşte bu da bu surette helak girdapları
na batar gider. Şayet kurtulmaları mukadder değilse, imanlısı 
da, ima.nsızı da dalgalar veya ıztıraplı hadiseler arasında boğu
lur gider. Bunlar, görünüşe göre hayatlarının sonucu ttibariy
le birleşmiş gibi olsalar da, ölümden sonra görecekleri mua
mele ayrıdır. 

Allahu teala buyurmuştur ki: "Kullarımdan bir kuluma 
bedeni, yahut malı, yahut evladı yüzünden bir musibet ve
rir�m, o da bunu sabr-ı cemil ile karşılarsa, kıyamet günü 
;<.endisi için mizan kurmaktan yahut defter-i a'nialini aç
maktan haya ederim." (Bir hadis-i kutsi meali.) 

İşte iman sahibi, sabr-,ı cemili sebebiyle Hak'kın o büyük 
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mükafauna erecektir. 
Sabr-ı cemil ne demektir? İnsanın mukadderau içinde ho

şuna giden hadiseler olduğu gibi, hoşlanmadığı hadiseler de 
olur. Bunların hepsi de Allah'ın hükmü, emr-ü fermanı neti
cesidir. Hoşlanmadığı hadiseleri de hoşuna giden hadiseler gi
bi karşılayabilmek sabr-ı cemildir. Bunun izahı, öfkelenme
mek, yeise dalmamak, önüne gelene halinden şikayet etme
mek, hele ağzından Allah'ın hükmüne i'tiraz yollu bir söz ka-. 
çırmamakur. İşte tam bir olgunluk nişaneleri... 

Sevgili okuyucu! Her zaman için ve bilhassa hayatın kor
kunç safhalarında din ve iman kadar kalbe metanet veren bir 
kuvvet yoktur. 

İflas haline gelmiş namuslu bir tüccar, ıssız ve tehlikeli 
çöllerde kalmış veya dağlarda yolunu, izini kaybetmiş bir 
yolcu ve daha bunlara benzer hallerde hep ayni hfilet-i ruhiye 
ve aynı akıbet. 

YİNE BU İSM-İ ŞERİFlN TEFSiRİ OLMAK ÜZERE: 

Cennetteki bahtiyar kullarına selam eden .. denmiştir. 

Ya-sin Suresinde 

Selamünkavlen min Rabbi'r-Rahim" biıyurulmuştur. 
Meal-i Şerifi: E�l-i cennete, Rahim olan Rab'dan doğru

dan doğruya söylenme bir selam da vardır. Bu ayetteki Er
Rahim ism-i şerifi, sonunda mü'minleri rahmetiyle muratla
rına erdirecek demek ma'nasınadır. 

Bu günahkar kullarını da cemalini gören, selamını duyan 
o bahtiyarlar sırasına kauver; ey lutuf ve kerem sahibi Al-
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lah'ım! 

EL-MÜ'MİN 

(Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanlara 

aman verip onları koruyan, rahatlandıran.) 

Allahu teala, kalplere iman bağışlıyarak, oralardan şekle
ri, tereddütleri kaldınnışnr. Kendine sığınanlara aman verip 
korumuş, emniyetle rahatlandırmışur. Bunların hiçbirini Al
lah'dan başka yapacak yoktur. iman Allah'ın en büyük ni'met
lerinden biridir. Eğer Allah bir kuluna iman nasip eunemişse, 
onu hiç kimse imana getiremez, binaenaleyh iman sahibi bir 
kul daima: 

EI-Hamdü li'lilahi ala dini'I-İslami ve ala tevfikı'l
imani ve ala hidayeti'r-Rahman" diye bu büyük bahşişten 
dolayı Allahu teala'ya hamd-ü sena eunelidir. Kendisinin 
iman sahibi olmasına sebep olanlara da saygı gösterilmesi,, 
iyilik bilirlik olması i'tibariyle Allah'ın sevdiği bir hareket
tir. 

52 



EL-MÜ'MlN 

Allahu tefila'nın ni'metlerinden biri de emniyet'dir. in
san, malı, canı, ırz ve namusu için her saat korku ve endişe 
içinde kalsaydı, bu ne büyük azap olurdu. Yüreklerimizde 
böyle bir korku taşımıyor, bilfilds rahatlık ve iç ferahlığı 
içinde yaşıyorsak, bunun El-Mü 'rnin ism-i şerifinin tecel
liyaundan olduğuna şüphe yoktur. Binaenaleyh emniyet ve 
ılsayişin te'mini için çalışan her şahıs ve bu uğurda kullanıla
cak her çeşit silah ve alat, hep bu ism-i şerifin mazharıdır. 
Yani aynasıdır, sebepleri ve vasıtalarıdır. 

Bir de insanın daima kötülüğüne ve zararına çalışan ve hiç 
bir zaman onun mes'ut olduğunu istemeyen düşmanlar vardır. 
Bunların içinde en azılısı ve en merhametsizi ve kendisiyle sa
vaşmak en güç olanı şeytandır. Haydutlar, zalimler, iftiracı
lar, hasetçiler ondan sonra gelir. Bir insan, şöyle söz alışkan
lığı neticesi değil de, idrak ve şuurla "Bütün bunların şer
rinden Allah'a sığındım'.' dediği zaman, Allah onu reddet
mez. Çünkü Allah'ın isimlerinden biri de el-mü'min'dir ve 
bunun bir ma'nası da, kendine iltica edenlere aman vermesi, 
onları hususi himayesine almasıdır. Şerlilerin şerrinden 
daima Allah'a sığınırız. 

KULA GEREKEN ŞEY: 

Etrafındakilerin emniyetini kazanmak ve imanını bütün
leştirmeye çalışmaktır. Dünya ve ahiret sela."Tlet ve saadetinin 
biricik amili olan imanın bütünlüğü hakkında şu saurları 
yazmadan geçemedik: 
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İMANIN BürüNLüöü: 

Bir şeye inanmanın üç mertebesi vardır. Bu mertebelerin 
üçü ile birden imanı benimsemek, onun bütünlüğünü ve par
laklığını. gösterir. Bu mertebeler şunlardır: 

1 - Kalb ile tasdik: P,eygamberimiz Efendimiz'in (sal
la'llahu aleyhi ve sellem) Allah tarafından getirip haber ver
diği şeylerin doğruluğunu gönlünden kat'i surette teslim et
mek. 

2 - Dil ile tasdik: Gönlünden doğruluğuna inandığı bir şe
yi başkalarına karşı, evet Peygamberimiz Efendimiz'in Allah 
tarafından getirip haber verdiği şeylerin hepsi de gerçektir ve 
ben buna sılret-i kat'iyede inanmış bulunuyorum diye söyle
mektir. 

3 - İş ile tasdik: İnandığı şeyin icabına göre yürümektir. 
Farzları yapmak, haramlardan sakınmak gibi. 

Kalb ile tasdik esasur. Hiç bir surette bırakılamaz. Allah 
saklasın, gönüllerden bu tasdik gidince küfür tahakkuk eder ve 
o zaman dil ile, iş ile yapılan tasdik de para etmez. Kalbten
tasdiki olmadığı halde sade dili ile tasdik edene münafık, sade
ce işi ile tasdik edene mürai denir. Dil ile tasdik, dilsizlik ve
ya cebir ve tazyik karşısında kalmak gibi mazeretle söylenme
yip bırakılabilir. Kalbde esas baki kaldıkça küfür olmaz. An
cak ortada hiç bir mani yokken tasdik ve imanını yalnız kal
binde saklayıp da kimseye bildirmemek, insanlar nazarında
kendisinin imansız bir şahıs telakki edilmesine sebep olur.
Üçüncüsü, yani giderini inancına uydurmak, imandan bekle
nen semereler ve neticelerdir. Maddi bir temsille bunun izahı:
iman bir meyva ağacına benzer. Kalb ile tasdik, bu ağacın top
rak altındaki kökleridir. Dil ile tasdik, ağacın gövdesidir. İş
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ile tasdik de, dalları, yaprakları, çiçekleri ve meyvalandır. 
Yerin alunda kuvvetli kökleri bulunmayan bir ağaç sahtedir, 
ıneyva yapmaz. Kısa bir zamanda kurur ve çüıiir. Münafıklarla 
ıntirailerin taşıdıkları imanın kıymeti budur. Ağaçtan mak
�ut, meyvası olduğu gibi, imandan maksat da dürüst i'tikat, 
temiz kalb, güzel iş, yüksek ahlaktır. 

EL-MÜHEYMİN 

(Gözetici ve koruyu, .. -::u) 

Allahu teala Müheymin'dir. Rabbü'l-alemindir. Bütün 
varlığı görüp gözeten, yetiştirip varacağı noktaya ulaştıran 
nncak O'dur. Hiç bir zerre, hiç bir lahza Ö'nun bu lı1ti.ıf ve au
ldinden boş değildir. 

Bu ism-i şerif, Mü'temenün aleyh diye de tefsir edilmiş
tir. Kendisine emniyet olunan demektir. Mesela, buyruk tu
lup güzel işler yapan kullarının yaptıkları iyi işlerden hiç bi
rini saklamaz, inkar eunez, istihkak kazandı.klan sevaptan bir 
ıcrresini eksilunez. Yahut kulları iyilik yapmakta birbiriyle 
yanş edercesine faaliyet gösterseler .. "Artık yeter, ben bun

lıırın karşılığını veremem" demez, bilakis onların güzel iş
ll�r yapmakta birbirlerini geçmeye çalışmalarından hoşnut 
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olur, vaad ettiği sevabı kat kat artırır. Buyruk tanımıyan asi
lerin de cür'et ettikleri kötü işleri bir zerre arturrnaz, ne yap
mışlarsa odur. Görecekleri cez! da santimi santimine odur. İs
tihkaklarından bir zerre fazla ceza vermez. 

KULA GEREKEN ŞEY: 

İşlerini ve huylarını, yani yapıp ettiklerini gözetmekte 
mümkün olduğu kadar uyanık davranmak ve bu hallerde eğrili
ğe kaymaktan kendini korumaktır. 

�ı 
EL-AZİZ 

(Mağlôb edilmesi mümkün olamayan galip.) 

Bu ism-i şerif, kuvvet ve galebe sahibi olmak manasına 
izzet'dendir. Allahu teala mutlak surette kuvvet ve galebe 
sahibidir. Emir ve iradesine karşı bütün bu .kainaun hiç hük
mü yoktur. O, muradına karşı asla rnağlı1b edilmez. İsterse bir 
saniyenin binde biri kadar kısa bir z.amanda bu muazzam var
lık hemen sönüverir. 

İzzet sıfau Kur'an'da bir çok yerlerde azap ayetleri yerin
de gelmiştir. Fakat bu ism-i şerifin yine bir çok defa Hakim 
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ism-i şerifi ile birleştiği görülür. Bunun ma'nası, Allahu 
teala'nın kudreti galiptir; fakat hikmeti ile kötülerin cezasını 
tc'hir eder, kötülük edip durmakta olan insanları cezalandır
makta isti'cal etmez demektir. 

Hani aramızda bazı büyük adamlar vardır ki, kuvvetlerini 
gösterirler de kullanmazlar. Böyle adamların bu hfili bu ism-i 
şerifin mazharıdır. Onlar, Allah'ın bu ahlakından nasib almış 
insanlardır. Allahu teala'nın İzzet ve İntikam sıfatlarının bir
leştiği azdır, yoksa insanların dünya yüzünde ettiklerine göre 
eğer Cenab-ı Hak, Hıkmeti ile İzzetinin tecellisini geri bırak
mamış olsa çoktan her şey alt üst olurdu. 

BU TEFSiRE GÖRE KULA GEREKEN ŞEY: 

Bütün heveslerine hakim ve galip olmağa çalışmak, is
teklerini, arzularını temiz, dürüst ve helal yollardan te'min 
etmesini bilmek, her işinde, her sözünde akıl ve basiretin icap 
ettirdiği hu<iı1du aşmamağa gayret etmektir. 

b_', ·--' 
� --.........-: 

. ,, ıP 

• • '

EL-CEBBAR 

(Kırılanları onaran, eksikleri tamamlayan, dilediğini 

zorla yaptırmağa muktedir olan.) 
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tsm-i şerif cebir maddesindendir. Cebir, kınk kemiği sa
rıp bitiştirmek, eksiği bütünlemek ma'nasına geldiği gibi, ic
bar etmek, yani zorla iş gördürmek ma'nasına da gelir. 

Allahu teala Cabirdir, Cebbardır, kınlanlan onarır, ek
sikleri tamamlar, her türlü perişanlıkları düzeltir, yoluna kor. 
Bu ma'nadan olmak üzere Hazret-i Ali'nin (radiyallahu anh) 

münacaunda: Ey her kırığı kaynaştınp birleştiren ve her zor
luğu kolaylaşuran ma'nasına: 

"Ya Cabire külli kesirin ve ya müsehhile külli asir" ke
limau gelmiştir. İkinci ma'naya göre Allahu teala Cebbardır, 
ceberut sahibidir. Kainaun her noktasında ve her şey üzerinde 
dilediğini dilediği gibi yaptırmağa muktedirdir. Hüküm ve 
iradesine karşı gelinmek ihtimali yoktur. 

Her şey üzerinde Allahu teala'nın cebbariyeti hakimdir. 
Önünden sonuna kadar yaratacağı bütün mahlukat, bunların 
cinsleri, nevi'leri, sınırları ve her sınıf efradının varlığa çıkış 
sırası, varlığı, müddeti ve bu müddet içinde görüp geçireceği 
bütün ahval, bütün safahat üzerinde Allah'ın cebbariyeti, 
emir ve iradesi hakimdir. Her mahlukun hayat şartlan ve bu 
alemde göreceği iş, yapacağı vazife Allahu teala tarafından 
tayin edilmiş, sınırlan çizilmiştir. Her mahluk ister istemez 

bu sınırlar içinde yürümek ve bu vazifeleri yapmak mecburi
yetindedir. Mesela: Arz "Ben artık dönemiyeceğim 11, güneş, 
11 Ben artık doğamıyacağım II diyemez. İlk kumanda ile baş
lamış olan bu muttarit devran son kumandaya kadar devam 
edip gidecektir. 

Allah teala yalnız teşrii hükümlerinde insanları serbest 
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hırakrnıştır. Allahu teala'nın t_eşnı yani insanları vazifelendi
ıcn dini bir takrm hükümleri ve emirleri vardır ki, bunların 
llstilnde cebbariyetini kaldırmış ve bu emirlerin yapılıp ya
pılmaması ve bu hükümlerin yerine getirilip getirilmemesi 
lıusOsunda insanları mecburi değil, muhayyer bırakmıştır. 
Bir insan isterse dine uyar dindar olur, dinin hükümlerine göre 
yuşar; isterse dinsiz ve imansız olur. Tamamen serbesttir. 
< icrçi Allahu teala insanları, kendini bilsinler ve kendine kul
hık etsinler diye yaratmıştır; fakat bu teklifi icbar yolu ile de
jt il, ihtiyar yolu ile yapmış ve tamamen kendi arzularına bı
rukmıştır. Eğer Allah, diğer hususlarda olduğu gibi bu husus
la da cebretmiş olsaydı, insanlar içinde Allah'tan başkasına 
ıhadet eden bir fert bulunmazdı. Halbuki Allah'ın insanlara ve 
ibadetlerine ihtiyacı yoktur. Ulu Tanrı kendisine intisap ve 
kulluk şerefini, kullarının isteklerine bağlamıştır. İsteyen 
Allah'a kul olur, rızasını bulur. İsteyen heva ve hevesine köle 
olur, kahr görür ve bu takdirde kendinden başka kimseye bir 
şey derneğe hakkı olmaz. 

lSM-1 ŞERİF HÜKMÜNCE KUL İÇİN GEREKEN 
ŞEY: 

Kırılan ümitlerin canlanması, şaşırtıcı perişanlıkların 
iyi bir hale ve yola konması için biricik merci Allahu teala ol
duğunu bilerek yanlış kapıya müracaat etmemek ... Bu husus
ta Allah'ın yaratuğı sebeplere tutunmağı kafi görüp gayr-i 
meşru olarak yüz suyu dökmemek ... 

Bir de Allah'a asi vaziyette olanlar, Allah'ın azap ve ukı1-
beti kendilerine gelip kuşatmadan derhal Onun afv ve mağfire
tine, rahmet ve re'fetine sığınmalıdır. Çünkü vakti gelince 
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ukı1bet onları ister istemez saracaktır. Sonra bunu önliyecek 
bir kuvvet ve ondan saklıyacak bir sığınak da bulamayacaklar
dır. 

Allah'ın intikamına karşı tek çare: O intikam gelip çatma
dan yine Allah' a sığınmaktır. 

EL-MÜTEKEBBİR 

(Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.) 

Büyüklük ve ululuk, ancak Allah'a mahsustur, varlığı ile 
yokluğu Allah'ın bir tek emrine ve iradesine bağlı bulunan 
kainattan hiçbir şey bu sıfau takınamaz. Y aradılmışlar içinde 
ilk defa kendini büyük gören İblis olmuştur. İblis'in izince 
giden, İblis tabiatlı insanlar da vardır ki, muvakkat bir zaman 
için Tanrı'nın kendisine ariyet olarak ihsan ettiği varlık, 
zeka, bilgi, servet veya mevkii kendinin sanır da kibirlenir, 
varlık satar. Vah vah! Ne çirkin şey! Ah zavallı! Sen kendine 
ne kadar kıymet vermişsin. Halbuki kendi önünü, sonunu dü
şünen bir insan kibir yapamaz .. 

Sen de önünü sonunu şöyle bir düşün .. 
Önün, idrar yolundan gelmiş bir damla murdar su; sonun 

da, iğrenç bir gövde. Seni sevenler, senin için can, baş feda 
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edenler bile bu gövdeye tahammül edemezler ve hemen topra
ğa atarlar. Sonra hayaunın her lahzasında yemeğe, içmeğe, te-. 
neffüs euneye, uykuya, istirahate ve daha başka bir çok şeyle
re ihtiyacın var. Allah, senin muhtaç olduğun bu şeyleri kesi
verse, bunları kimden dileneceksin? Ve sen bunları dilenebi
lecek vaziyette iken, sana büyük görünmek asla yaraşmıyor, 
seni gülünç bir vaziyete düşürüyor. 

ESKİ İNSANLARIN DlLLERl ÜSTÜNE YOLLAR YA
PILDI: 

Geçmiş insanlar arasında da büyüklük taslayanlar vardı. 
Şimdi onlar ne halde? Bugün onların dilleri üstüne yollar ya
pılmış olduğunda şüphe yoktur. Düşünecek olursak ayakları
mızın alunda çiğnediğimiz topraklar, çok eski devirlerde ya
�amış insanlardır. Mesela: Bu topraklar vaktiyle kolu bükül
meyen pehlivanların pazusu, yahut bir gülümsemesine bin
lerce kurban verilen dilberlerin yanağı, yahut yüzlerine bakıl
mağa cesaret edilemeyen taçlı hükümdarların azametle salla
nan başlarıdır .. 

BU lSM-1 ŞERİF HÜKMÜNCE KUL İÇİN GEREKEN 
ŞEY: 

İnsan çalışıp çabalamalı. Büyük bir adam olmalı, fakat 
hiç bir zaman büyük görünmemeli. Kendini bilen büyüklen
mez. Büyüklük ancak Allah'ın şanıdır. O'nun sıfaunı mahluk 
takınamaz, haddini aşmış olur. Böylelerinin cezası da çetin 
olur. Bu hikmetten ötürü kibrin has·mı Allah'ur. Kibirlenen
ler:. hor ve hakir, rezil ve rüsvay bir hale indirir. Haddini göze-
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tenleri de bilakis yükseltir. 

KİBİRLİ BİR İNSANIN HER ŞEYDEN ELİ BOŞ KA
LIR: 

Kendini yüksek gönneğe çalışmak hakikatte kendinin if -
fasına uğraşmak demektir. Çünkü tekebbür denilen haslet bü
tün feyzlerin, saadetlerin nefsimizde ve ruhumuzda yer tutma
sına engel olur. 

Bunun maddi temsili: Gökten inen rahmet yüksek yerler
de durmaz, engin yerlere dökülür, üstelik o yüksek yerlerden 
geçerken oralarda bulunan ve yerden biten şeylerin büyümesi
ne, kuvvetlenmesine, güzelleşmesine yarayan kıymetli ve 
kimyevi maddeleri de beraber sürükler, o engin yerlere döker. 
Bu suretle bütün feyz ve bereket oralarda husule gelir. 
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(Her şeyin varlığını ve varlığı boyunca görüp 

geçireceği halleri, hadiseleri tayin ve tesbit eden ve 

ona göre yaratan, yoktan var eden.) 

İsm-i şerifin ma'nası şu iki şeyden ibaret: Birincisi _bir şe-



EL-HALIK 

yin nasıl olacağını tayin ve takdir etmek, ikincisi o takdire 
uygun olarak o şeyi icad etmektir. 

ALLAH VARDI, BERABERİNDE HİÇBİR ŞEY YOK
TU: 

Ucu, bucağı, sının ve sonu nerededir? Allah'tan başkasına 
ına'lılm olmayan şu feza (boşluk) içinde rasat aletleriyle göre
hildiğimiz ve adına Kainat dediğimiz bütün yaradılmışlann 
ve bütün hadislerin umumi bir yekunundan ibaret olan mevcfr
tlıltın cinsi, nev'i, sınıfı, ferdi, zerresi, mayası, anasın, arzı, 
Neması, yıldızı velhasıl hiçbir şeyi, hiçbir zerresi yoktu. Al
lııhu teala bu kainau yaratmayı diledi, eğer dilemeseydi her 
�ey yoklukta kalır, hiçbir zerre varlığa çıkamazdı. Her şeyin 
llmrünü, erzakını, şeklini, suretini, soyunu sopunu, doğum 
ve ölüm yerlerini ve zamanlarım ve daha her lahza görüp geçi
n·ccği bütün hadiseleri de tayin buyurdu. Her şey hayr ve hilc
ıııct yolu ile ve muntazam kanunlarla sırasını, yolunu şaşır
madan akıp gitmektedir. Kainatta hiçbir şeyin oluşu körü kö
ı Une ve rastgele kabilinden değildir. 

Allahu teala'nın kainau yaratması her hangi bir ihtiyaç
t ıın ileri gelmiş değildir. Allahu teala yaptığı her işte zat-ı 
lllfihiyyetine ait bir menfaat gözetrnekıen veya her hangi bir 
ihtiyacı karşılamaktan münezzeh ve mukaddestir. Kainatı ya
nıltı, fakat yaradılmışlara muhtaç olduğu için değil, belki on
ları yaratmak hususundaki ezeli iradesini tahakkuk ettirmek 
ve onlara azamet ve kudretini göstermek, cemal ve kemalini 
'lcı.dirmek ve sayısız ni'metlerinden onları faydalandırmak gi
hi h1tuf ve keremiyle yarattı. Allah'ın, kainatı yaratmazdan 
l\ııce hiç bir noksanı yoktu; yarattığı zaman da hakikatına hiç-
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bir şey ilave olunmamışur ve yaratuğından dolayı da kudre
tinden bir zerre eksilmiş değildir. Allah'm varlığı, ekme! bir 
varlık olduğundan, kendisinde tamamlanmasını beklediği her 
hangi bir eksiklik bulunması imkansızdır. Her yapuğı işte, 
her verdiği emirde ancak yaraulmışlar için merifaatlar, düşil
nenleri hayran eden hikmetler vardır. 

!NSANLARA GEREKEN ŞEY: 

Bu menfaatları bulup onlarla faydalanmak ve bu hikmetle
ri sezip onlarla ruhlarını ferahlandırmaktır. 

EL-BARİ' 

(Eşyayı ve her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun 

ve mülayim bir halde yaratan.) 

Her şeyin vücudu mütenasip, yani azası, hayat cihazları 
vr. anasın keyfiyet i'tibariyle birbirine uygun ve yaraşık ola
rak yarauldığı gibi, her şeyin hizmeti ve faydası umumi ahen
ge uygun yaratılmıştır. Öyle ki, bütün eşya birbirine liizım ve 
mülayim ve bu namütenahi alemler gı1ya ki, bir tek makina 
imiş gibi her şey, bir şey için ve bir şey, her şey içindir. 
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KULA GEREKEN ŞEY: 

Hilkatin bu kanununu örnek tutarak kendisine bağışlanan 
kuvvetleri yerli yerinde ve yaradılış i'tibariyle vazifesine uy
gun olarak kullanmak, bunun hilafına hareketten sakınmak
tır. Mesela: Allah'ı bilmek için verilen akıl ve fikri, O'nu 
inkar yolunda kullanmak tamamiyle çarpık ve ters bir muame
ledir. Umumi ahenge aykırı bir yoldur. 

EL-MUSA VV1R 

(Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren.) 

Allahu teala her şeye bir_ suret, bir hususiyet vermiştir. 
Her şeyin kendine göre bir şekli, dıştan görünüşü vardır ki, 
başkalarına benz.emez. Mesela insanlar, tamarniyle birbirinin 
ayni ilci insan yoktur. Bir çok yerleri birbirine benzese bile, 
mutlaka benzemeyen tarafları da bulunur. lnsanlann yüzle
rindeki alametler hep birbirinin ayni olduğu halde, upkı tıp
kısına iki insan görülmez. Bundan daha garibi, parmak uçla
rındaki çizgilerdir. Bu çizgiler, insanların sayısı kadar deği
şip gidiyor ve hiç biri ötekine uymuyor. Şu halde insanın hiç 
taklit olunarnıyacak imzası basuğı parmakur. 
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Bu ism-i şerif hükmünce eşya biribirinden temayüz euniş, 
seçilmiştir. Bunlar Allahu teala'nın ne büyük rahmet ve hik
metidir. Eşyayı biribirinden ayuan hususiyetler olmasaydı ve 
mesela hayvanlar ve insanlar birbirinden seçilmemiş olsaydı, 
ne facialar olurdu. 

YARATMAK KEL1MES1N1N HAKİKİ MA'NA.SI: 

Bu üç ism-i şerif Allahu teala'nın yaratı•.,ılık sıfatını ifade 
ediyor. Allahu reala bu sıfatının en canlı ve açık izlerini, ni
şanlarını insanlerda yaratmıştır. Allahu tefila'nın verdiği kud
ret ve bilgi ile insanlar birçok şeyler icat ediyor, meydana ko
yuyorlar. Ancak eli erindeki bu kudretin hakikt kıymet ve öl
çüsünü tayin edemediklerinden, onu yaratıcı bir kudret sanı
yorlar. Halbuki bu yaratıcı bir kudret değildir. Bunu izah için, 
insan kudreti ile yapılmış bir misal alalım: Diyelim ki şurası 
boş, pis, ıssız ve korkunç bir arsa idi, üzerine bir fabrika ku
ruldu, şimdi orada yepyeni bir hayat dirildi. Etraf tertemiz .. 
Fabrikanın içi dışı pırıl pırıl yanıyor. Makinalar harıl, harıl 
çalışıyor ... Diyelim ki, bir un fabrikası. Bir taraftan çuval çu
val buğday giriyor, öbür taraftan çuval çuval un çıkıyor. En 
son bilgilere göre yapılmıştır. Siyah renkli elbisenizle, fabri
kanın altını üstünü her tarafını gezip dolaştığınız halde üzeri
nizde bir toz zerresi görülmüyor .. Evvelce yokken var olan ve 
bugün mahsul veren bu fabrika nasıl vücuda gelmiştir, ne gibi 
safhalar geçirmiştir, ne kadar insan emeği sarfedilmiştir? 
Şunları kısaca bir düşünsek; evvela mühendisler gelmiş, arsa 
üzerinde kurulacak fabrikanın eb'adını, temel yerlerini, duvar-· 
!arını, kapısını, penceresini, irtifaını, çatısını, bacasını,
hulasa bütün tereffuatını ölçmüşler, biçmişler, hesaplamış-
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lıır, krokisini çizmişler, planını yapmışlar, kağıt üzerinde 
.,,rngesini, alçıdan resmini hazırlamışlar. Sonra malzeme yı
P,ılmıştır. İşçiler, ustalar, mimarlar gelmiş .. Hazırlanan plan 
tıt'unnca yerleri düzeltilmiş, temelleri açmış, aylarca ve belki 
ılc senelerce çalışarak arsa üzerine fabrikanın asıl gövdesini 
kurmuşlardır. Daha sonra sıvacı gelmiş sıvamış, boyacı gel
ıııiş boyamış, her iş bitmiş .. Fabrika kendine mahsus olarak 
rvvelce hazırlanmış olan şeklini temamiyle almıştır. Bundan 
.unra açılış merasimi ve faaliyet .. 

Demek ki, insanlar bir şey yapmak için her türlü bilgiden 
�onra, malzemeye, zamana, işçiye, yardımcıya, bir takım filet 
ve edevata muhtaçtırlar. Yapacakları herhangi bir şey için, 
hol malzeme, bol zaman, sonra çeşitli ihtisas sah}bi mühen
disler, ustalar, işçiler. İşte insanlarda bir :sey yapmak lcudreti 
lıllyle bir takım şartlara bağlıdır. Bu $artlar tamamlanmayınca 
lıiçbir şey yapamazlar. Onun için bu kudrete yaratıcı denmez. 
Y ııratıcı kudret hiçbir kayda, hiçbir şarta tabi değildir. 

Allahu teala bir şeyi yaratırken örneğe, maddeye, müdde
ıı·, yardımcıya, filet ve edevata muhtaç değildir. O, bir işi yap
ıııak isteyince sadece ona "Ol!" der. O da hemen oluverir. Baş
ı..a hiçbir şeye muhtaç olmaz. Yerleri, gökleri her şeyi yalnız 
lıir istemesiyle, sade bir "Ol!" demekle yaratmıştır. Milyon
larca esbabın, asırlarca zamanın yapamadığı muazzam şeyler, 
Allah'ın bir tek iradesi ile "Kün!" emri ile oluverir. Kün, ol 
ıııanasına emir sıgası bir kelimedir. Onun için (Allah'ın hazı
ııcsi kafile nun arasındadır) derler. İşte yaratıcı kudret budur. 
insanlardaki kudretin bir kıymeti varsa, o da, asıl yaratıcı 
kudreti izleyip, arayanlara rehberlik yapması, onları hakiki 
ynratıcı kudret sahibi bulunan Allahu teala'yı bilip öğrenme
Ac sevk etmesidir. 
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KULA GEREKEN ŞEY: 

Y araunak kelimesinin hakiki ma'nasını bilmek, yaraucı 
kudretin Allahu teala'ya mahsus olduğunu tasdik etmek, bun
ca yaradılmışlan görüp dururken yaraucı kudreti inkar eden
lerle fikir birliği yapmaktan son derece sakınmak:Ur. Öyle ya; 
bir makineyi. yapıp işletmek için ilim ve fen kudreti icab ede
ceği, ve bu kudrete sahip olduklarından dolayı mucitlere, muh
terllere saygı ve sevgi gösterilmesi bir vazife, hatta bir mede
niyet borcu olarak kabul edildiği halde, o mucit ve muhterile
rin bizzat kendilerini, zekalarını, icat ve ihtira ettikleri şeyle
rin maddelerini yaratan, velhasıl bütün kainat makinasını ku
rup işleten ve onun her zerresini her an yenileyip duran Allahu 
teala nasıl inkar edilir ve buyrukları ne cesaretle hiçe sayılabi-
1. ? ır. 

EL-GAFFAR 

(Mağfireti pek çok.) 

Bir insan, ne kadar günahkar olursa olsun, bu günahları 
üstüne bir perde çekilip, örtülmesini can ve yürekten Al
lah'tan dilerse, Allahu teala o günahların hepsini örter, açık
lamaz. Günahlar ne kadar çok olsa, yapu.kları günahlar ne ka-
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dar büyük olsa mağfireti hepsine yetişir. Allahu teala'nın 
mağfiret sıfaunın insanlara büyük bir ferahlık verdiğinde şüp
he yoktur. Allah'ın mağfireti olmasaydı halimiz nice olur-
d ?u. 

GÜNAHKAR B!R K!MSE NEYE BENZER: 

Günahkar bir lcimse hela kuyusuna düşmüş ve her tarafı 
berbat olmuş bir zavallı gibidir. Şimdi bu durumda olan bir 
adamın yapacağı il.1< iş bellidir. O, her şeyden evvel temizlen
meye çalışır. Çünkü o halde ne bir yere varabilir, ne de bir iş 
görebilir. İnsan yüzüne çıkacak Mili yoktur. Meğer ld, aklı ve 
şuuru olmayıp da durumunu idrak edemiyecek kadar divane 
ola .. Bunun gibi, günah yapıp dururken, Allah'tan mağfiret 
niyazında bulunmayanlar da böyle mecnunlar gibidir, kalple
rinin ve ruhlarının kirlenmiş olduğunu fark etmiyorlar de
mektir. 

GÜNAH LEKELER!Nl TEMİZLEYEN SABUN: 

Günahlar insanın içini çirkinleştiren birer lekedir. İstiğ
far, yani Allah'tan günahlarının afvını istemek, bu lekeleri te
mizleyen su ve sabun gibidir. İstiğfarla bu lekeler temizlen
mezse, gitgide insanın bütün iç sathını kaplar, artık nezahet 
ve ulviyyete karşı hissiz hale gelir. 

!Ç YÜZÜ T AMM1!YLE KARARı\1IŞ OLMANIN ALA
METİ: 

Günaha girip te istiğfar ihtiyacını duymamaktır. Günaha 

69 



daqaıi. \ış olanlar, irtikab etmekte oldukları günahlar yüzün
den· h�fikat aleminde kendilerinin ne kadar iğrenç bir hale gel
diklen�i, yanlarına yaklaşılmaz derecede fena kokular içinde 
bulunduklarını anlıyarak o halden kurtulmağa'çalışmak şöyle 
dursun, hatta o iğrenç halden zevk duyar, lezzet alır. Bunun 
için istiğfar etmek hatırına bile gelmez. İşte bu hal onların iç 
yüzünün tamamiyle karardığına alamettir. 

BU tSM-1 ŞERİF HÜKMÜNCE KUL İÇİN GEREKEN 
ŞEY. 

Maddi kirlerin temizlenmesi için suyu, sabunu yaradan 
Allah, m211evi kirlerden temizlenmek için de istiğfarı sebep 
kılmıştır. Bundan dolayı da hamd-ü senasında bulunmalı ve 
sık sık isrtğfiir edilmelidir. Bu da zor bir iş değildir. Çünkü 
merasime ıibi değildir. Bir insan işiyle, gücüyle meşgul iken 
de, yalnız }lnlünden mağfiret isteyebilir. Allah bundan ha
berdardır. Vakti gelince namazı ihmal etmemeli. Çünkü na
mazlar büyük mağfiret vesilesidir. Hele seher vakitlerinde is
tiğfar çok makbuldür. Çünkü Allah Kur'an'da seher vakitle
rinde istiğfar edenleri medhetmiştir. Seher vakti, tan yeri 
ağarmazdan biraz evvelki zamandır. 
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EL-KAHHAR 

EL-KAHHAR 

(Her şeye, her istediğini yapacak surette galib ve 
hakim.) 

İsm-i şerif kahr'dandır. Kahr, bir şeye onu hor, hakir veya 
mahv ve helak edebilecek surette gfilib olmakur. Allahu teala 
Kahhar'dır, her veçhile üstün ve daima galiptir. Kuvvet ve 
kudretiyle her şeyi içinden ve dışından kuşatmışur. Hiçbir şey 
O'nun bu ihatasından dışarı çıkamaz. O'na karşı her şeyin boy
nu büküktür. Kahrına yerler, gökler dayanmaz. Kahrı ile nice 
ümmetleri ve milletleri mahv ve perişan etmiştir. 

Kahr ve lıitf: Kahrın zıddı lı1tufdur. Lı1tuf, iyi muamele 
ile birinin gönl_ünü hoş etmek demektir. Allah'ın kahrı da var
dır, Iı1tfu da vardır. Yani Allah, Iı1tfu için de, kahrı için de se
bepler, vasıtalar yaratmıştır. Mesela iman ve irfan, adalet, 
doğruluk, hayır severlik ve bütün güzel huylar Allah'ın Iı1tfu
na ulaştıran vasıtalardır. Küfür, şirk, isyan, bilgisizlik, zu
lüm, yalancılık ve bütün kötü huylar da kahrına çarptıran se
beplerdir. 

KULLARA GEREKEN: 

Allah.'ın kahrından sakınmalı, lı1tfunu istemeli. Allah 
lı1tfunun da, kahrının da sebeplerini bildirecek kitaplar ve 
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' 

bunları öğretece).c mUrşitler ihsan buyurduğu gibi. insanlara 
bu hakikatleri sezip anlayacak bilgi cihazı da bağışlamış ve 
sonra lıltfu ile kahrından herhangi birini istemek üzere onları 
serbest bırakmıştır. İnsanlar dünyaya gelir, büyür, reşit olur. 
Derken bakarsın Allah'ın verdiği serbestliğe binaen iki sınıfa 
ayrılıverir: Biri lıltufunun sebeplerinden. öteki kahrının se
beplerinden hoşlanır. Her biri kendi zevkına göre arkadaş da 
bulur, beğendiği yolda yol alır ve bu uğurda ömrünün günleri
ni, saatlerini tüketir gider. Böyle yapmakla evvelki sınıf hal 
diliyle: Ya Rab! Bizi Iı1tfuna erdir! Öbürleri de yine hal diliy
le: Ya Rab! Bizi kaluına çarptır! demiş olurlar ve bir gün gelir, 
her sınıf istediğini bulur. Allah'ın kıyınndan yine Allah'a sı
ğ.mırız. 

EL-VEHHAB 

(Çeşit çeşit ni'metleri daima bağışlayıp duran.) 

lsm-i şerif hc'nin kesriyle hibe'dendir. Hibe, herhangi bir 
karşılık ve menfaat gözetmeden birine bir malı bağışlamak 
ma'nasınadır. lsm-i şerif bu ma'na'nın çokluğunu ifade eder. 
Bu da her zaman. her yerde ve her şeyi verebilmek kudretidir. 
Mesela: Muhtaca mal. hastaya şifa. cahile bilgi, kısıra çocuk, 
sıkılmışa kurtuluş ... bağışlamak gibi.. Sonra en ufak. en 
ehemmiyetsiz hacetten. en büyük ve mühim hacetlere kadar 
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hudutsuz. kayıtsız ve şartsız hakiki bağışlayıcı ancak Allahu 
tefila'dır. Çünkü her şeyi Allah yarattığından ve Allah verme
dikçe hiç kimse bir zerreye sahip olamıyacağından, hakiki 
olarak her şeyin sahibi de Allah'tır; bağışlayanı da Allah'ur. 
Allahu teala, insanlar arasında bağışlayıcı bir sınıf yaraunış
ur. Bunlar, Allah'ın bağışlayıcılık sıfaunı gösteren nişane
dir. Bir insan bir veya birkaç insana birşeyler bağışlayabilir, 
bununla umumun sevgisini üzerine toplar. İşte bunu düşüne
rek El-Vehhab ism-i şerifindeki büyüklüğe ermeli, ermeli de 
asıl sevginin ve minnettarlığın, mahluka.una namütenahi 
ni'metler bağışlayıp duran Allahu tealaya aidiyetini kabul et
meli. Bu kabil insanları, bağışlayıcılık sıfaunda· kat'iyyen 
Allah'a ortak tuunamalı. Allah, her sıfatında olduğu gibi bu 
sıfaa.nda da tektir. İnsanlar bağışladıkları malların muvalccat. 
ve iğreti olarak sahibi olsalar da yarancısı değildirler. O mal
lan onlara Allah bağışladığı gibi, verene verme muhabbetini, 
al.ana faydalanma kudretini bağışlayan da O'dur. 

KULLARA GEREKEN: 

Allah ile kulu arasındaki muameleyi. uşak.la efendi arasın
daki muameleye benzetrnemeli. Uşak efendisinin hizmetinde 
çalışır. emirlerini yerine getirınek için yorulur. Fakat bu çalı
şıp yorulmalar, efendinin şahsını sevdiğinden değil, ondan 
alacağı ücret içindir. Efendi de uşağı ile iyi geçinmek ister, 
ona ihsanda bulunur. Bazı kusurlarına göz yumar, liik:in kat
landığı bu fedalcarlık. uşağın şahsı için değil, onun hizmetine 
olan ihtiyacından dolayıdır. İşte yaradılmışlar arasındaki bü
tUn muameleler hep bunun gibidir. Birbirlerine hizmetleri, 
fedakarlıkları karşılıklı bir ihtiyacın �ahsı'.ilüdür. Allahu 
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tefila'nın ise bir ismi de EI-Gani'dir. Yani O, hiçbir şeye muh
taç olmadığı için, O'nun bahşişleri hep lı1tfunun, kereminin 
rahmet ve re'fetinin ifadesidir. 

ER-REZZAK 

(Yaradılmışlara faydalanacakları şeyleri ihsan eden.) 

Rızk, Allahu tefila'nın bilhassa yaşayan mahlukatına fay
dalanmalarını nasip ettiği şeydit. Rızk yalnız yenilip içilecek 
şeylerden ibaret değildir. Kendisi ile intifa olunan her şeye 
rızk denir. 

zAHtRİ VE MANEVİ RIZK: 

Zahiri nzklar, her türlü yiyecek ve içecek, giyilecek ve 
kullanılacak eşya, nukut, mücevherat ve hatta bir kimsenin 
çoluk çocuğu, karısı, vücudunun çalışma kudreti, bilgisi, 
mülk ve serveti hep bu kısımdandır. Allahu teala insanlara 
eşyanın hassalarını, tabiat kanunlarını ve her şeyi idare eden 
esasları öğretmiştir. Bunlaı:- hep insanlar için nzk ve refah se
bepleridir. Kainatta her şey bir hazinedir, boş şey yok-

. tur.(*) • , , •, , �,
:«�4 u ... � ı..;. �)·

('") Sure: 3 (Al-i lmran), ayet: 191 
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"Rabbena ma halakte haza batıla" ayet-i celilesi tabiat
ta gizli olan bu hazineler üzerine dikkat nazarlarımızı çekmek 
için indirilmiştir. Şu halde her şeyi incelemek ve ondaki has
salardan faydalanmak icabeder. Yoksa malından, kudretinden, 
ilminden intifa edemiyenler merzuk değil, nasipsizdir. 
Manevinzkların kaynağı semavi kitaptır. Fakat bugün dünya 
yüzünde hiçbir harfi değişmeyen ve indirildiği gibi aslını mu
hafaza eden tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an, en son 
Kitab olarak bütür. peygamberlerin sonuncusu ve yükseği, 
kainatın kenösi ile iftihar ettiği Muhammed Mustafa sal

la'llahu aleyhi "� sellem Efendimiz Hazretlerine indirilmiş
tir. Diğer kita,;:,lann ortada asılları yoktur. (Kitab-ı mukaddes) 
namı ile ellerde dolaşan kitaplar, insan eliyle kirletilmiş, bir
çok hükümlec-� değiştirilmiş, birçok tahrifat yapılmıştır. Bu 
cihet, Kur'an'ın şehadetiyle sabit olmuş bir hakikat-ı kat'iy
yedir. Onun için onlarda manevi rızk yoktur, manevi zehir 
vardır .. Bunlardan sakinmak gerekir . 

. Maddi nzklar, yaradılışında saftır, temizdir. Fakat insan 
eliyle kirlenirse, insan ondan nefret ve istikrah eder. Mesela, 
Nisan yağmuru temiz bir kap içinde toplanırsa; o suyu herkes 
kana kana son damlasına kadar içer, fakat aynı su içine kirli bir 
el dalarsa, hiç kimse onu içmek istemez. Manevi rızklar da 
böyledir. Allah'ın vahiy suretiyle indirdiği hakikatlere insan 
eli karışırsa saffet-i asliyesini kaybeder. Ruhun muhtaç oldu
ğu gıdayı veremez bir hale gelir. 

KULA GEREKEN ŞEY: 

Yiyece_ğine, içeceğine, giyeceğine nasıl dikkat ediyOı"sa, 
iyisini ve temizini arıyorsa, ruhunun gıdası demek olan 
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manevi nzklann da halisini ve temizini arayıp bulmak için da
ha fazla çalışması icabeder. Arayan bulur, elverir ki, samimi 
olsun. 

EL-FETTAH 

(Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran.) 

lsm-i şerif feth'dendir. Feth, kapalı olan şeyi açmak 
ma'nasınadrr. Kapalı bir şeyi açmak çeşit çeşit olur. Maddi 
olur, bir kapıyı, bir kilidi açmak gibi. Manevi olur, yürekten 
tasaları, kederleri aup gönlü açmak gibi. Izurapla yanan yü
rekleri, sevindirici şeylerle serinletmek feth olduğu gibi; an
laşılması güç olan ilimlerin üstünden zorluğu kaldırmak, zih
nin takılıp kaldığı müşkülleri açmak da fethdir. Bunların en 
kıymetlisi kalbin kapısını ledünni ilimlere karşı açmak.ur. 
tsm-i şerif bunlara ve daha başka ma'nfilara da şfunildir. Çünkü 
bütün hayr ve bereket anahtarları Allahu tefila'nın emrindedir, 
bütün zorlukları da açacak ancak O'dur. Maddi olsun, manevi 
olsun, dince ve dünyaca olsun her hangi bir hltfunu, ni'metini 
açarsa onu önliyecek ve tutacak bir kuvvet yoktur. İnsanlar bu 
lı1tuf ve ni'metten doya doya faydalanırlar. Amma herhangi bir 
ni'met ve rahmetin de kapısını Allah açmazsa,

1
o ni'metin de-
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�il kendisini, kokusunu bile duyuracak kuvvet bulunmaz. 

Allahu teala, din işlerinde hidayet ve mağfiret kapılan açı

verir, nice insanlar sırlar hazinesi, hikmetler öğreticisi olur. 

Dünya işlerini açar, nice fakirleri zengin yapar, mazlumlara 

yardım eder, keder ve ızurap içinde yaşayanların acılarını gi

derir. 

KULA GEREKE!"'!" ŞEY: 

Bilmelidir ki, Allah'ın feth ve yardımı hiç kesilmez. Her 

insan için her saat, görünmez kapılardan gönlilne bir hayr ve 

bereket kapısı açılmak mümkündür. Allah'tan bunu istemek 

ve sebeplerine yapışmak lazımdır. Mesela, sıkışmışlara fe

rahlık vermek, işte bu sebeplerden biridir. Senden zayıf olan

lara merhamet et ki, senden kuvvetli olanların kahrına uğra

mıyasın, gücün yeterse, elinden gelirse düşmüşlere yardım et, 

düşkün vaktinde sana da bir yardımcı bulunur. Hele hiç insan 

inciune! Zira felaket ve musibet zamanında böylelerine kimse 

acımaz. 

EL-ALİM: 

(Her şeyi çok iyi bilen.) 
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Allahu teala Alim'dir. Her şeyi bilir. Olmuşları bildiği gi
bi, olacakları da, olmuşlar kadar açık bilir. Zamanın başladığı 
tarihten sonuna kadar olmuş, olacak her şey Allah'ın ilminde 
her lahza hazırdır. Hiç bir hadise Allah'ın ilminden bir lahza 
dışarıda kalamaz. Hiç bir şey O'na karşı kendini gizliyemez. 
Mahlukat O'nun yaratmasiyle var olduğu gibi, O'nun tayin et
tiği kadar yaşar, yer, içer. O'nun müsaade ettiği kadar bilir. 
llerisini bilemez. Öteki sıfatları da böyledir. Mesela, Allah'ın 
muktedir kıldığı kadar yapar, ilerisine gücü yetmez. O'nun ira
de ettiği kadar görür, işitir, ilerisinden haberi olmaz. İnsanla
rın her şeyi bir hudut içinde ve bir ölçüye göre olduğu gibi, 
bilgileri de böyle. 

1NSANLARDAK1 İLMİN KIYMETİ: 

Bu varlık içinde insanın bildiği bir ise, bilmediği hadsiz 
ve hesapsızdır. Mesela, arz küresi, insanın evi demektir. İnsan 
oturduğu evin muhteviyaunı bile henüz tarnamiyle öğrenmiş 
değildir. Halbuki bu evin içinde, mahzenlerinde, ambarların
da, dolaplarında acaba daha neler var? diye asırlar boyunca dur
madan, dinlenmeden araşurmalar yapagelmiştir. Yatuğı yerin 
bir metre altında, altun hazinesini bilemediği için açlıktan 
ölen bir insan farzedelim. Yahut devasız derde düşmüş, ümit
sizlik içinde ıztırap çekiyor. Kimbilir o bilinemeyen deva, 
belki de hergün çiğneyip geçtiği bir ottadır. İşte bu haller, her 
şeyi öğrendim zanneden insanların hakikaten acınacak tarafla
rıdır. Evet insanlar bir çok şeyler öğrenmiştir, fakat daha öğre
nilecek o kadar esrar var ki, bilgi arttıkça bunların kesafeti de 
artıyor. Bir de şu var ki, insanlar bildikleri şeylerde tam ve 
mutlak bir biliş sahibi olamıyorlar; bütün bilgiler eşyanın ve 
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hadiselerin dışında kalıyor. İç yüzüne nüfuz euneye sarfedilen 
�ayretlerin sonu, acze vanp dayanıyor. lnsanlann bilgi husu
sundaki aczleri, asıl istikbale dönünce daha açık canlanır. Bir 
lahza sonra ne olacak? Bunu görebilecek bir göz veya gözlük 
insana verilmiş değildir. Zaten bir insanın nihayet yüz .senelik 
lıayau, ezellerin, ebedlerin sonsuzluğu içinde nedir ki? Göz 
uçıp yumacak kadar bir zaman değil mi? Bu kadar la.sa bir ömür 
içinde neyi görecek, neyi bilecek? Eğer aczini görebilirse ne 
mutlu! 

İnsanoğlu, bu günkü atom devrinde elindeki hikmet ve 
kimyanın ışığıyle deniilerin dibinde yüzmesine, havaların 
Ustünde gezmesine rağmen, bilgisi de, kendisi de dar bir çem
her içinde bağlı bulunmaktadır. Mesela, oturduğu arzın sat
hından merkezine doğru yüz kilometre inemediği gibi, aksi is
tikamette de başını alıp hudutsuz uzaklaşamaz. Halbuki arzın 
tabit büyüklüğüne bakarak bu kadarcık mesafe, bir yumurta 
kabuğu kalınlığı demek olduğuna göre, mağrur insan, iki ka
buk arasına sıkışmış kalmış bir vaziyette olduğunu unutur ve
ya idrak etmez de, her şeyi bilirim ve her şeyi yaparım zanne
der. Zaman olur ki, insan bildiklerini unutur da bilmez hale 
gelir. (Unutmak, ilmin afetidir.) Bazan da insan bildiği şeyde 
yanılır ve yanlış bilir. Hakkı batıl, batılı hak sanır. Hele bu 
ne kadar fecidir! 

KULA GEREKEN ŞEY: 

İnsanda birtakım kemaller bulunduğuna şüphe yok, fakat 
bunların mahdut olduğunda da şüphe yoktur. Öyle ki; insanın 
yaşayışı mahdut, mevkii mahdut, bilgisi mahdut, iktidarı 
mahdut, her şey mahduttur. Kendisinde gördüğü bu mahdut 
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kemallerden na.mahdut kemal sezmeli ve bütün na'mahdut 
kemallerin ha.kıki sahit:,i bulunan Allahu tefila'yı bilip rızası
nı gözlemeli. Ebedi saadet, O'nun rızasına ermektir. 

EL-KABID EL-BASIT 
(Sıkan, daraltan.) (Açan, genişleten.) 

Bütün varlık. Allahu tefila'nın kudret k:abzasındadır. lste
diği kulundan. ihsan ettiği servet ve samanı. evlat ve ıyili ya
hut hayat zevkini. gönül ferahlığını alıverir. O adam zengin
ken fakir olur, yahut evlat acısına boğulur. yahut iç sıkınusı
na. ızurap ve huzursuzluk içine düşer. lşte bu haller El-Kabıd 
isminin hükümleridir. İstediği kuluna da yepyeni bir hayat 
verir, neş'e verir. rızk bolluğu verir; bu da El-Basıt isminin 
tecelliyaudır. Allah hakimdir, kuluna baz.an bast ile hazan da 
.k:abz ile muamele buyurur. Bast ettiğinde de, k:abz ettiğinde de 
hikmeti vardır. Hayat imtihandan ibarettir. Allah her kulunu 
bir çeşit imtihana tabi tutar. 

KULA YARAŞAN ŞEY: 

Kabz vaktinde elden çıkan ni'metlerden dolayı hasbelbeşe
riyye müteessir olsa bile, kendini şaşırmamak:. (sabr) denilen 
fazileti bütün bütün kaybedecek derecede yerinmemek. bast 
vaktinde de şımarıp gurur ve heyecana kapılmamak. (şü.kr) d�.-
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nilen fazileti. unutacak derecede sevinmemek ve bu hallerin 
hepsinin de Allah'ın takdiri ile Allah'tan geldiğini ve nic;e giz
li hikmetleri bulunduğunu düşünmek, her iki halde de gönlü
nü Allah'ın rızasına ve hoşnutluğuna bağlayarak kulluk vazi
felerini yerine getirmekten uzaklaşmamaktır. Şu muhakkak
tır ki, taşkınlığa ve şaşkınlığa kapılmadan edebi gözeten, 
ciddi ve ağırbaşlı insanlar, Allah'ın yardımını ve muhabbetini 
kazanmış olurlar. 

TENBIB: El-Kabıd ism-i şeô:fıni tek olarak okumayıp El
Ilasıt ism-i şerifiyle beraber okumak edebe muvafıktır. 

EL-HAFiD 

(Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan.) 

Allahu tefil.a, istediği kulunu yukarıdan aşağı attverir. Şan 
ve şeref sahibi iken rezil ve rüsvay eder ve bu muamelesi çok 
defa, kendisini tanımayan, emirlerini dinlemeyen asilerle 
başkalarını beğenmiyen mütekebbirler ve hak, hukuk tanıma
yan zorbalar hakkında tecelli eder. 

Allah'ın düşürdüğünü yine Allah'tan başka kimse kaldıra
maz. Eğer bunlar bu filo.betten uyanıp ta, Allaiı'a iltica ederek 
vaziyetlerini kurtarabilirlerse, bu muamele kendileri için bü
yük bir ni'met olmuş olur. Bir de bu kötü sıfatlarda onlara or
takk.en, henüz bu akıbete düşmemiş olanlar, bunlardan ibret 
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alarak salah-ı hfil peyda ederlerse, kendi menfaatları için bü
yük bir anlayış göstermiş olurlar. Çünkü bu kötü sıfatlar, in
sanı bu akıbete sürükleyici sebeplerdir. 

KULA GEREKEN ŞEY: 

Bilmek lazımdır ki, düşüren Allah'ur, fakat sebebi insanın 
kendisidir. Dikkat edilirse, düşenlerin uzun zamanlar bu kötü 
sıfatlarla haşir neşir oldukları görülür. Herkesin bildiği gibi 
maddI olsun, manevi olsun yıkan ve yükselten sebeplerden her 
biri daima ayni neticeyi verir ve hiç şaşmaz. 

ER-RA.Fİ' 

(Yukarı kaldıran, yükselten.) 

Allahu teala istediği kulunu indirdiği gibi, istediği kulu
nu da yükseltir. Şan ve şeref verir. Bazı gönülleri iman ve ir
fan ışığiyle parlaur, yüksek hakikatlerden haberdar eder. Bazı 
gönülleri de gaflet ve cehaletle karartır. Onlar da alçaklık çev
relerinde mıhlanır kalır. 

Allah'ın yükselttiği insanlar çok defa melek huylu, tatlı 
dilli, yemekten ziyade yedirmekten zevk alan, temas halinde 
bulunduğu insanların ayıplarını, kusurlarını örtüp, eksikleri
ni tamamlayan, istihkak sahiplerine malıyla, bedeniyle, bil-
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gisiyle, nasihatiyle yardım eden, hakikaten nazik, kibar in
sanlardır. Onlar bu isti.kametten ayrılmadıkça Allah da kendi
lerinden bu ni'meti almaz. 

Allah'ın itibardan düşürüp aşağılatuğı kimseler yine çok 
defa mukaddesaunı arka planlara atarak geçici dünya zevkler: 
için yalan, binbir çeşit hile ve tezvir tuzakları kuran, birbiriy
le boğuşup çarpışan, haksız, utanmaz, kavgacı mahluklardır. 
Bunların görünüşleri göz doldursa bile, gönüller{ hakiki in
sanlık meziyetlerinden sıfır olduğu için kelp tabiatlıdır. İn
sanlık mahfiline çıkacak kabiliyetleri yoktur. Yüzlerce insan 
bir masada tatlı tatlı sohbet ederek yemek yer, fakat iki köpek 
bir iaşenin başında hırlaşır durur. İnsanı Allah'tan uzaklaştı
ran dünyalık da, bir laşedic 

KUL BİLMEK GEREKTİR Kİ: 

Allah insanlar içinde yükselmeğe layık olanları da bilir, 
olmayanları da. Bildiği gibi de yapar. Her işi hikmetli ve yerli 
yerinde olur. Bize düşen vazife, insanlığa yaraşmayan kötü
lüklerden kurtulmağa çalışmaktır. Ancak böylelerinedir ki, 
Allah yardım eder. 

TENB1H - EI-Hafıd ism-i şerifini tek başına okumayıp 
Er-Rafi' ism-i şerifi ile beraber okumalıdır. 
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(İzzet veren, ağırlayan.) 

EL-MÜZİL 

(Zillete düşüren, hor ve 

hakir eden.) 

İzzetin zıddı zillettir, izzet kelimesinde şeref ve haysiyet, 
zillet kelimesinde alçaklık ma'nası vardır. Bunlar hep, Allahu 
tefila'nın mahlukatı üzerindeki tasarrufları cümlesindendir. 
Allah istediği kuluna izzet verir, o kul haysiyet ve vekar sahi
bi olur. Yalancılığa, samimiyetsizliğe tenezzül etmez. Evet o 
da bir insandır. Yemek. içmek, hayatın her türlü zevklerinden 
faydalanmak. ister, fakat onları hep doğru ve meşru yollardan 
temin etmeğe çalışır. Çünkü Allah, insanlann arzu ettikleri 
zevklerin hepsi için kendi rızası ve müsaadesi içinde yollar 
göstermiştir. Kul. o yollardan başka türlüsüne, ölür de yine 
gitmez, çünkü izzet-i nefsi buna manidir. 

İzzet, kibirden başkadır, bunlan biribirine karıştınnarna
lı. İzzet, bir insanın kendi haysiyetini tanıması ve onu fani 
rıi'metler için Allah'ın razı olmıyacağı yollara saparak hakare
te düşürmeyip kıymetli tutmasıdır. Kibir ise, ·insanın kendi
sini bilmemesi ve oniı hakiki rnevkiinin üstünde tutmasıdır. 
İzzet, Allah'ın verdiği bir şeref, bir irfandır. Fakat kibır bir 
maskaralık olduğundan, Müslümanlar için haranı.dır. Kibir, 
maskaralıktır diyoruz. Evet, çünkü azıcık fikir sahibi olan bir 
insan; yerin, göğün büyüklüğünü düşününce, üzerinde barın-
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dığımız koca dünyanın al.em içinde bir zerreden fazla olmadı
ğını anlar. Halbuki insan da o arzın üzerinde bir zerre kalıyor. 
Şu halde yere, göğe karşı bile büyüklenmek haddi değilken, 
onları yaratan Halık'a karşı kibir taslamağa kalkması, ne bü
yük cehalet ve ne hazin bir maskaralıkur! 

İnsanlar içinde itibarsız, haysiyetsiz, zillet içinde yaşa
yanlar da vardır. B,unların gönülleri dünya hırsı ile yanıp tu
tuşmaktadır. Cimrilikleri yüzünden kendilerinden hayır gel
mez. Bunların şian, dünya menfaati için nefsini alçaltmak, 
yarın Hak'kın huzfuuP.da yüzlerini kara çıkaracak çirkinlikle
re tenezzül etmektir. Hele iki günlük azığı bulunan bir Müs
lümanın dilenmesi, şunum yok, bunum yok diye önüne geleni 
rahatsız etmesi, zilletin en bariz örneklerindendir ve haram
dır. Hakiki bir Müslüman fani ni'metlere düşkünlük: yüzünden 
Allah'tan başkasına zillet göstermez ve tapınmaz. 

KULA GEREKEN ŞEY: 

Zillet ve hakaretten kurtulmak, şerefli, haysiyetli ve kuv
vetli olmak istiyen bir kul bilmelidir ki, her türlü izzet ancak 
Allah'ındır ve Allah'ın emrindedir. Bunun için izzet isteyen
ler, şuna buna taparak kendilerini zelil etmemeli, hepsini ge
çip Allah'a yükselmeli ve ancak Ondan istemelidir. 

Bilindiği gibi her inkılapta mühim değişiklikler olur. Bu 
arada birçok insanlar yukarıdan aşağıya düşer. Aşağıda görü
len birçok insanlar da yüksek mevki'lere çıkar. En büyük in
kılap ise ahiret inkılabıdır. Bu gün fakir ve zelil gibi görülen
leri Allah yarın kuvvetlendirip büyük büyük izzetlere erdirir. 
Zengin ve kavi sanılanları da zelil ve perişan eder. Mes'ul ol
mayız zannedenleri mes'ul eder. Uykudakileri uyandırır, ölü-
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leri diriltir, Resulüne vadettiklerini yerine getirir. O her şeye 
kadirdir. 

ES-SEMİ' 

(İyi işiden.) 

Allahu teala işitir. Yüreklerimizdeki sözleri, ellerimizin 
hafif dokunmasından husule gelen sesleri işitir. Mesafeler 
O'nun işitmesine perde olamaz. Kainaun her noktasında işi
tilmek şanından olan her şeyi işitir. Birini işitmesi, ötekileri
ni işitmesine engel olamaz. Her hadiseyi ayni derece açık ola
rak işitir. 

İNSANLARDAKİ İŞİTME SIFATI: Allahu tefila'nın işit
mesine benzemez. Evvela insanların işitmesi, görmesi de bir
çok şartlara bağlıdır. İşitme cihazı dediğimiz kulaktaki bir ta
kım teşkilat, hava ve havanın ihtizazı gibi ki, bu şartlardan 
birine arız olacak sakatlık, işitme sıfatını derhal yok eder. 
Sonra bütün bu şartlar tamam olduğu takdirde de, ancak belli 
bir mesafe içindeki sesleri, sözleri işitirler. Onun dışındaicile-

. ri değil. Daha sonra, işitilecek hadisenin de belli bir ölçüye 
tabi olması şartur. Mesela, işitme cihazının tahammül ede
miyeceği kadar şiddetli gürültüler, kulak zarının patlamasına 
sebep olur. Allahu tefila'nın işitmesi hiçbir şarta, hiçbir kayda 
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ulbi df;ğildir. 

l,v1UTLAK .KEMAL, lZAFİ KEMA.L: 

İşitme sıfatı bir sıfat-ı kemaldir. Çünkü bunun zıddı olan 
,.ağırlık bir kusur, bir eksikliktir. Fakat bilindiği gibi kemal, 
iki türlüdür: Mutlak kemal, izafi kemal. Mutlak kemal kayıt
sız, hudutsuz, şartsız olmak lazımdır. Mesela, işitme sıfatı 
hir kayıt ile mukayyet, bir hudud ile mahdut, bir şart ile meş
rut bulunursa, o zaman mutlak değil, ancak nisbi ve izafi bir 
kemal olur. Kainatta bir lahza içinde milyarlarca işitilecek 
hadiseler vuku buluyor ve bu hadiseler ezelden ebede kadar an
bean hiç kesilmeden değişip duruyor. İşte bunlardan hiç birini 
kaçırmadan ve hiç biri ötekine mani olmadan, hepsini birden 
uyni zamanda ve ayni vuzuhla işitip duran zat Semi'dir. Yoksa 
birini işitip, milyarlarcasından haberi bile olmayan değil. Fa
kat bir sıfat-ı kemal olan işitme kuvvetinden, insanda velev . 
ki, bir zerre olsun bulunduğu için, yine bir kıyrr..eti vardır. Fa
kat bu kıymet, onun mutlak kemale bir kılavuz olmasından
dır. Onunla asıl kemale erilir. Eğer bizde bu kadarcık olsun 
işitme sıfatı bulunmasaydı, daha doğrusu Allahu teala kendi 
kemal sıfatını bize sezdirmek için, bizde bu sıfatın izlerini, 
nişanlarını yaratmış olmasaydı, Allahu teala'nın Semi' sıfatı
nı anlamak için hiçbir yol bulamazdık da bu sıfat-ı ilahiyye 
bize kapalı kalırdı. Bizdeki işitme kuvvetinin kıymeti, bu 
sıfat-ı ilahiyyeye tercüman olmasından ve onu bize öğretmiş 
bulunmasından ötürüdür. İşte bizim "Kemalat" dediğimiz sı
fatların hepsinin de mahiyeti budur. Onun için Esmaü'l
Hüsna'dan herhangi bir ismi (kemfil-i mutlak ma'nası mülaha
za olunarak) mahiı1ka söylemek, hem şirk koşmak, hem yalan-
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cılık etmektir. Allah'ın hiçbir isminde hakilci ma'nasiyle ben
zeri yoktur. İnsanlardaki bütün kemfilat hakiki kemal değildir, 
mecazdır, yani yoldur. Onunla hakikate geçilir. 

KULA GEREKEN ŞEY: 

Mahlukatta görüp te bir kemal sandığı herhangi bir 
ma'naya bağlanıp ta ona kul ve köle olmamalı. Belki ondan 
derhal Allahu teala'nın na'mütenahi kemal ve cem!line is
tidlal ederek bütün varlığıyle O'na bağlanmalı ve ancak O'na 
kulluk etmelidir. 

�, 
EL-BASİR 

(İyi gören.) 

Allahu teala görür. Herkesin gizli, açık yapu.ğını ve yapa
cağını görüp dunna.ktadır. Karanlıklar O'nun görmesine engel 
olamaz. Kat kat karanlığa boğulmuş katran maddelerini ve su
yu teşkil eden rerreleri görür, namütenfilıi aval.imin herhangi 
bir noktasında hiç bir hadise yoktur ki, Allah onu görmüş ve 
işitmiş olmasın. 

Allahu teala., insanları da görür ve işitir yaratmıştır. Gör
me ve işitme cihazlarının yaradılışındaki esrar nedir? Üzerinde 
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bu kadar incelemeler yapıldığı hllde indikçe derinleşen ve bir 
türlü sonu gelmeyen bu kadar i.IJ.ce san'at kudretini, gözü olan
lara gösterip dururken, kendisinin_ görmemesi ve işitmemesi
mümkün müdür? O, işitenleri, görenleri de yaratan ve onlar 
üzerinde istediği gibi tasarruf eden ve hiç benzeri bulunmayan 
tam ve, kadim bir Semi' ve Basir'dir. 

BlZ KULLARA YARAŞAN: 

Vaziyetimizi bilmeliyiz; ağzımızdan çıkanı da kulağımız 
lşitmelidir. Ta ki, Allah'ın sevmediği bir söz kaçırmayalım 
ve Allah'ın sevmediği çirkin vaziyetle� düşmiyelirn ve şa::,cet 
bu yüzden günaha girersek, derhal Allah'ın afv ve mağfiretine 
iltica etmeliyiz. 

ALLAH HER LAHZA B1ZtMLE BERABE;RDlR: 

Allah'ın her hareketimizi gördüğünü ve her sözümüzü işit
tiğini mülahaza etmek ve bu mülahazayı mümkün olduğu ka
dar muhafazaya çalışmak insanı adam eder. Söz temsili: İnsan 
çok saygı gösterdiği büyük bir zaun huzurunda bulunurken, 
uıvırlannda, hareketlerinde ve konuşmalarında edep ve terbiye 
dışına çıkamaz. Başkaları tarafından teşvik edilse de çıkamaz, 
ıorlansa da çıkamaz. Halbuki Allahu teala büyükler büyüğü
dur ve her lahza bizimle beraberdir. O'nun göremiyeceği, işi
ıcmiyeceği bir şey de yoktur. Şu halde Allah'a isyana çağıran
lıı.ra na�ıl uyulur? 
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EL-HAKEM 

(Hükmeden, hakkı yerine getiren.) 

Allahu teala hak.imdir, her şeyin hükmünü O verir ve hük
münü tamamen icra eder. Hakimlerin hakimliğine, hükümdar
ların hükümdarlığına hüküm veren de ancak O'dur. O'nun hük
mü olmadan hiçbir şey, hiç bir hadise meydana gelemediği gi
bi; O'nun hükmünü bozacak, geri bırakuracak, infazına mani 
olacak, hiçbir kuvvet, hiçbir hükumet. hiçbir makam da yok
tur. Allahu teala dinini ve Kitabında bildirdiği hükümleri yü
rütecek, mü'mini, kafiri, dinliyi, dinsizi ayıracak, isyan eden
lere ce:za, itaat edenlere mükafat verecektir. Bunda iman sahip
lerine müjdeler, imansızları korkutma vardır. 

KULA GEREKEN: 

Dine yalandır dememeli, ceza gününü de inkar etmemeli, 
hakimler de verdikleri hükümlerde, kuvvetlerine mağrur olup 
ta hak ve adaletten ayrılmamalı, büyük Hakim'in kudretinden 
korkmalı, O'nun ahkamına sarılmalı, kullarına karşı adalet 
yapmalı, kendi salahiyeti çevresinde salaha hizmet ederek tü
kenmez ecre ermeli. 
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EL-ADL 

(Çok adaletli) 

Adalet zulmün zıddıdır. Zulüm kelimesinde. inciune. can 

yakma ma'nası vardır. Zulmetmiyerek herkese hakkını ver

mek ve her şeyi akıl ve mantığa, hikmet ve maslahata uygun 

olarak yerine koymak da adalet demektir. Mesela, çok zengin 
ve cömert bir zat, zenginlere mal, ilim adamlarına silah. as

kerlere kitap dağıtmış olsa, adalet değil zulüm yapmış olur; 

,;ünkü hiçbirini la.yıkı veçhile yerine koymamıştır. Adaletçe 

i� yapmak için, kitabı alime, silahı askere. malı fukaraya ver

ıııek icabederdi. 

Allahu teala adildir, zalimleri sevmez, zalimlerle düşüp 

kalkanları ve hatta zalimlerle teması olmadığı halde uzaktan 

onlara imrenenleri ve sevenleri de sevmez. Onun için Müslü

ınanlıkta, her ne suretle olursa olsun, zulüm haramdır. menfur 

ve müstekreh bir sıfattır, hasmı da Allah'tır. Adfüet ise mak

bul bir sıfatur. :Bu sıfat kendisinde bulunan zevata (adil) denir 

ve adfiletlerinden dolayı kendilerine hürmet edilir; bu sıfat bil

hassa hakimlere, amirlere, valilere daha ziyade yaraşır. Onla

rın. muamelelerinde zulme kaymayarak daima hak ve hakikati 

aramaları cidden büyüklüktür. 
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ADL İLE .ADİLİN F�I: 

Adalet mefhumunun tahakkuk etmesi için, vücudu iktiza 
eden bir takım vasıflar vardır. Mesela, Allah korkusu, kalp 
selameti, keskin zeka, idrak ve basiret, sür'at-i intilaµ, cefaya 
tahammül, kudret, daima cesaret, asab kuvveti, insaf ve mer-: 

hamet, insanlığa muhabbet ... gibi. Bu vasıflar bulunmayan 
şahıslarda adalet de olmaz ... Fa.kat bu hisler, her insanda ayhı 
derecede inkişaf etmiş olmaz. Bazısında hafif bir gölge gibi 
gelip geçici olduğu halde, diğer bazısında daha sabit ve daha 
devamlı olur. İşte adaiet sıfau, zaaf ve kuvvet de bu vasıfların 
kuvvet _ve selametiyle mütenasip olur. 

Şu halde insanlar, diğer sıfatlarda olduğu gibi adalet sıfa
unda da müsavi olamazlar. Adil insanlardan bir saf teşkil edil
se, en aşağıdaki şahıstan en yukardakine kadar hepsine de (adil)

ünvanı verilir. En baştaki şahsa gelince: Bunu ötekilerinden 
ayırt etmek için, mübalağa ma'nası gözetilerek mastardan 
isim yapılır da, o şahsa adil yerine (adl) denir ve böyle denmek
le guya o şahsın her tarafı adalet kesilmiş, içinde ve dışında 
adaletten başka bir unsur kalmamış gibi bir ma'na mülahaza 
edilir. 

ALLAHT AN BAŞKA ADL YOKTUR: 

lnsanların kemalleri hep.ku_surlu olduğu gibi, adalet sıfat
ları da tam ve kamil olamaz. Aramızda hakimlerin bile hilnne
tini kazanmış yüksek adalet sahipleri bulunabil�se de, bunla
rı hiçbir zaman hakiki ma'nasiyle adl ismini alamazlar. Çünkü 
hakiki ma'nasiyle adl demek, bütün varlığa şamil ve her an de-
ğişip duran, na-mütenahi şuı1n üzerinde adaletini gösteren de-
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mektir. Bu ise ancak Allahu tefila. için mütehaklaknr (gerçek, 
l<!şir). 

Bizim bazı kimseleri eşsiz bir adfiletçi veya filim ... diye 
üvdüğümüz olur, fakat haki.katı düşündüğümüz zaman, bunun 
bir kuru da'vadan ibaret olduğunu teslim etmek zorunda kalı .. 
rız. Çünkü eşsizlik Allah'a mahsustur. 

Hatta. sözümüzü te'vile kalkışıp ta, bizim bazı insanlar 
hakkında (eşsizdir) dememiz, Allah'a karşı değil, kendi emsali 
insanlara karşıdır. Yani, insanlar içinde onun gibisi yoktur, 
demek istiyoruz desek bile, yine da'vayı kazanamayız. Çünkü 
biz eşsizliğini iddia ettiğimiz zatın, insanlar içinde bir benze
ri ve hatta daha üstünü bulunmadığına veya bulunamıyacağına 
sı1ret-i kat'iyede nasıl hükrnedebileceğiz? Mesela, elimizde 
bir adalet ölçüsü var da onunla dünya. sakinlerini mukayese mi 
eltik? Acaba geçmişte daha adil insanlar yok muydu? lleride de 
zuhur ettniyecek mi.? Sonra bu za.t acaba hangi nevi hadiseler 
hakkında adalet yapabiliyor ve bunun için ne kadar zaman ça
lışmış, taallüm ve mümarese yapmıştır? Acaba hayatının ba
�ından sonuna kadar bu sıfau aynı kuvvetle muhafaza edebil
miş midir? Acaba, dostluk, akrabalık veya düşmanlık gibi il
caata kapılmayarak, istisnasız bütün insanlar arasında ad�et 
icraasına muvaffak olmuş mudur? Acaba, ihtiyaç gibi za'f ve
ya fütur gibi sfilim bir düşünceye mani olacak hususlardan. 
ebediyyen uzak kalabilmiş midir? Acaba, mukavemet edemi
ycceği bir kuvvet karşısında kalıp ta, kerhen, vicdanına isyan 
ederek adaletten ayrılmamış mıdır? 

Velhasıl işte bir daha sabit oluyor ki, mahluk demek, aciz 
ve muhtaç demektir. Bu acz ve ihtiyaç içinde gaflet, nisyan, 
hata, korku, ihtiras ve heyecan ... gibi insandan aynlmaz hal
ler arasında, adalet gibi yüksek bir kemali, hem de hakiki 
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ma'nasiyle hamil olması imkansızdır. Belki bu bapta son had 
adalet mefhumunu öğrenmek, mutlak adaleti sevmek, zulmü 
yermek, fikirlerinde ve muamelelerinde elinden geldiği kadar 
adaleti izhar etmeğe çalışmak. lşte mahlukun_ adaleti bununla 
icmal olunabilir. Bu kadarcık olsun adalet duygusu olmasay
dı, Allah'ın bu ismini bilemez, _Allah'ın adaleti hakkında bir 
bilgi edinemezdik. Bizdeki bu duygu Allah'ın adaletini gör
mek için bir aynadır. Allahu teala: adaletini bildirmek için bi
ze bu duyguyu bağışlamıştır. 

ALLAH'IN Y APTIGI HER !Ş, TAM BİR ADA.LET VE 
HlKMETilR: 

El-Hakem ism-i şerifinden sonra El-Adi ism-i şerifinin 
gelmesi ne kadar uygun düşmüştür. Allah �akim ü adidir. On
dan başka hakim ü adi yoktur. Çünkü her şeyi hakkiyle gören, 
işiten ve her şeyin içini dışını, önünü sonunu bilen ve her şeye 
gücü yeten ancak O'dur. Allahu teala'nın ezeli takdirine göre 
yapıp durmakta olduğu her iş, tam bir adalet ve hikmettir. Me
sela, güzellik, çirkinlik, zenginlik, fakirlik, hastalık, sağ
lamlık, ömür uzunluğu ve kısalığı gibi, insanların birbirine 
benzemeyen dış halleri ve filim, cahil, ahmak, zeki, doğru, sa
pık gibi iç halleri, hep Allah'ın takdiri ve işidir ve hepsi de 
adldir, doğru ve yerindedir. Bazıları alemdeki fenalıklara, şer
lere bakarak, mesela, insanlar arasında kör, topal, sağır, dil
siz, yoksul gibileri düşünerek Allah'ın adaletinde bir nevi ek
siklik görmek istiyorlar; halbuki her şeyin yaradılışında insan 
aklının kavrayamıyacağı bir çok gizli hikmetler vardır. Allah 
iyilik de yaratmış, kötülük de; çirkinlik de yaratmış, güzellik 
de. Ve bu sayededir ki, insanlar bunlar hakkında bir fikir sahi-

94 



EL-ADL 

bi olabilmişlerdir. Çünkü kötülüğü görmeyen iyiliği bile
mez, her şey zıddiyle öğrenilir. Eğer alemde hiç çirkinlik bu
lunmasaydı, güzelliğe dair kat'iyyen bir fikrimiz olamazdı. 
Şu halde mahiyetlerin birbirinden seçilmesi için hayr lazım
sa, şer de lazımdır. AUah bunları yaratmakla hayrı, şerri öğ
retmiş, bunların kazanç yollarını açmış, her iki yolun sonu
cunu bildirmiş ve c":ik:diği yolu tutmak için insanları serbest 
bırakmıştır. Hayır ve iyilik yollarını tutanlara hazırladığı 
ni'metleri, şer ve kötülük yoluna gidenlerin de görecekleri 
cezaları şimdiden söylemiş, bildirmiştir. Alla.hu teala terbiye 
ve imtihan için ve herkesin kıymetini ortaya koymak için ne 
güzel nizam kurmuş. Kimbilir bahtsız dediğimiz kör, sağır, 
topal gibi insanların hallerinde de bilemediğimiz s�bebler 
vardır. Bunlar ayrı ayrı incelense, onların o vaziyetlerinde de 
belki bir hikmet olduğu anlaşılır. Bununla beraber, halihazır 
vaziyetlerinin kendileri için muhakkak bir fenalık olduğu da 
malum değildir. Belki de hayırlıdır. 

Mesela, servet bolluğu istemeyen insan yoktur. Halbuki 
nice insanlar serveti yüzünden nice belalara uğramış ve (keşke 
fukara olsaydım da bu haller başıma gelmeseydi) demiştir. 
Evlat ve akraba çokluğu, beden kuvveti, mevki' ve nüfuz şere
fi gibi şeyler de hep böyledir. Allah, Erhamü'r-Rahimın, Ek
remü'l-Ekremındir; kulunun hayır ve menfaatini kulundan da
ha iyi bilir. O'nun nzası, kullarını kendi rızalarından ziyade 
esirger. O'na tefvız-i umur eden kazanır. 

'ÖYLE İSE KULLARA YARAŞAN: 

Gerek kendileri hakkında, gerek başkaları hakkında Allahu 
teala ne takdir euniş ve ne muamele yapmışsa, onun tam bir, 
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adalet ve hikmet olduğuna inanmak ve ona razı olnıak ve asla. 
. şikayette bulunmamakur. 

u, 
., .. ' 

EL-LATİF 

(En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, nasıl 

y3pı!dığına nüfuz edilemeyen, en ince şeyleri 

yapan, ince ve sezilmez yollardan kullarına 

çeşitli faydalar ulaştıran.) 

Allahu teala Latiftir, en ince şeyleri bilir. Nasıl bilmesin 
ki, onları yaratan O'dur. Nasıl yapıldığı gizli olan en ince şey
leri yapar. Mesela: Ruh nedir? Akıl nedir? ilim nedir? Nur ne
dir? Bunların esrarı çözülebilmiş midir? Gözlerin gördüğü 
manzaraları, memleketleri ve çeşit çeşit eşyayı .kafatasımızın 

içinde zapteden ve senelerce sonra onları seyreunek istediği
mizde, idrakimizin önüne açılan o filimlerde, kulakların işit
tiği bunca sesleri, sözleri birbirine kanşurmadan muhafaza 

eden o hazinelerde� akıl ve düşünce sahiplerini düşündürecek o
san'at incelikleri nedir? 

Su, hava gibi hayatımız için en ziyade lazım olan gıdaları 

Allahu teala h1tfıyle bol bir surette yaraunasaydı, bunlar da 
karaborsacıların eline düşseydi halimiz nice olurdu? Henüz 
dünyaya gelmiş bfr çocuğun kulağına laf giunez, gitse bile 
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ıııa'nasını anlamaz. Allah ona, ana memesini ağzına alıp ta 
emmesini lı1tfiyl� ilham etmemiş olsaydı, biz nasıl anlata
rnkUk:? Emerken memeyi ağzında sıkıca tutsun diye meme 
başlarının çocuğun ağzına göre topacık: yaraulması bir lutuf 
değil midir? Velhasıl Allahu teala öyle bir Latiftir ki, her şe
yi bir şeye hazine yapmışur. Mesela, sedef dediğimiz deniz 
hüceğini inciye, arıyı bala, tırUl böceğini ipeğe hazine yapu
�ı gibi, insan oğlunun gönlünü de kendi ma'rifetine hazine 
yapmış ur. Eğer bir gönülde bu mp.'rifet nuru inkişaf edeme
mişse, sahibinin bal yapmaz arılar gibi sMece iğnesi vardır, 
/\nüne geleni zehirler durur. 

Bilenler tasdik eder ki, dünyanın her türlü bahtiyarlığında 
lıir takım elemler, kederler gizlenmiştir, safi değildir. Bunun 
gibi her türlü ızurap ve felaketli hadiselerde de gizli bir takım 
lutuflar, teselli kaynaklan vardır. işte bütün_bunlar El-Latif 
ism-i şerifinin tecelliyaudır. 

KULA GEREKEN ŞEY: 

Kalp gözünü açmalı, Allahu tefila'nın kederleri sürurla ka
rışık bir halde yaratmış olduğunu görmeli; görmeli de haya.un 
hiç eksik olmayan ızurablı demlerinde başkasının tesellisine 
ıııuhtaç olmadan kendi kalbinde Hak'kın tesellisini duymalı, 
kahrında bile lı1tfu görünen Allahu tefila'yı minne.tle anarak 
ecir ve mükafat kazanmalı .. Böyle bir kalbe yeis denilen 
musibet ne kadar uzakur. 
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EL-HABİR 

(Her şeyin iç yüzünden, gizli taraflarından 

haberdar.) 

Allahu tea.la. Habir'dir, en küçük bir mikrobun gece karan
lıklarında gidip geldiği, girip çıkuğı yerlerden, hava boşlu
ğunda uçuşan, kaynaşan zerrelerin harekAnndan haberdar oldu
ğu gibi, mülkünün her tarafında meleklerin varamadığı, insan 
fikrinin ulaşamadığı en gizli noktalarda olan biten şeylerden 
haberdardır. Mesela. diyelim ki, şu �emlekette her Ulhza, 
ferdi, ailevi, içtimai, ahlaki, siyasi, cinai ne işler oluyor. 
Şüphe yok ki, bunların her birine ait binlerce ha.dise zuhur 
edip duruyor. Bunlardan her birinin başlangıcını, sılret-i vuku. 

unu, sonucunu, bütün teferruatiyle iç yüzünü bildiği gibi, 
arz.da, karada, denizde, sema.da, ecramda, berzahta, ecsamda, 
ervahta, velha.sıl bütün ekvanda akıp durmakta olan işleri, 
ha.diseleri, apaçık bilir. En gizli, en duyulmaz sanılan şeyler
den, gönüllerin hiç kimseye açılamıyan esrar ve tema.yülatın
dan, iyi veya kötü, sahiplerinin neler düşündüğünü, neler 
yapmak istediğini, ne düzenler kurduğunu, ne kararlar verdi
ğini bilir; bunların hiç birinden gaflet etmez, hiç birini hü
kümsüz, cezasız bırakmaz ve hiç kimse yakasını kurtara

.maz. 
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KULA GEREKEN ŞEY: 

Allahu tefila Habir'dir. O'na karşı yalandan, hilekarlıktan, 
terbiyesizlikten sakınmalı. Gizli yaparız da cezasız kalırız 
!llıınmamalı. Hi!cetlerden doğrudan doğruya haberdar olmaz di
ye kendisine dilekler sunmak için vasıtalar aramamalı. O'nun 
r4zı olmıyacağı şeylerden son derece çekingen davranmalı
dır. 

EL-HALİM 

(Hilmi çok.) 

(Hilm) suçluların cezasını vermeye gücü yetip dururken 
hunu yapmamak. onlar hakkında yumuşak davranmak ve ceza
hırını geriye bırakmakur. Suçluyu cezalandırrnağa iktidarı ol
mayan acize halim denmez. Halim, kudreti yetişecek, fakat bir 
hikmete binaen yapmıyacak ... 

Allahu teala, halimdir. Her günah işliyeni hemen muaheze 
<'uivermez. Hışm ve gadapta isti'cal göstermez. Niceleri vardır 
ki, önüne gelene fenalık eder. Allah'ın kullarına eza ve cefa 
ruer dururlar da, başlan bile ağrımaz. Bunların böyle kaldığı
na bakıp ta yaptıklarının yanlarına kal,acağını zannetmemeli
dir. Allahu teala Habirdir, onların yapuklanndan gafil değil
dir ve haksızlığı da sevmez, hakkı yerine getirir. Fakat 
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Halim'dir, mühlet verir.'Bu mühlet içinde yapuklanna neda
metle tevbe edenleri afv ve mağfiret buyurur, fakat ısrar eden
ler hakkında hüküm Allah'ın iradesine kalmıştır. Dilerse affe
der, dilerse ukı1bet yapar. Bir ismi de Adl'dir. (Allah imhfil eder 
amma, ihmal etmez.) sözünün ma'nası da budur. 

Bu ism-i şerifte bizim için büyük bir nefha-i teselli var. 
İsyansız günümüz, hatta saatimiz geçmiyor. Buna karşı eğer 
Allahu teala sert davransaydı, her isyan edeni hemen helak edi
verseydi, dünya yüzünde kimse kalmazdı. Allah'ın bu suretle 
mühlet vermesi de büyüklüğünün şanı ve kullar için büyük 
ni'mettir. 

BİZLERE YARAŞAN ŞEY: 

Bu ni'metten faydalanmalıyız, yoksa bu bilme mağrur 
olup ta kötülükte ısrar etmemeliyiz, muamelaumızda mülaye
metle hareket edenleri Allah sever. Binaenaleyh Allah rızası 
için sert ve kaba muameleden mümkün olduğu kadar sakınma
lıyız. Hele umumi işlerde mülayemet pek ma'kul bir hareket
tir. Peygamberirniz'in daima mülayemetle muamele buyurdu
ğunu hiç unutmamalıyız. 

EL-AZİM 

(Pek azametli.) 
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Azamet. büyüklük ma'nasınadır. Hakiki büyüklük Allah'a 
ıııııhsustur. Yerde, gökte, bütün varlık içinde mutlak ve ekmel 
hUyüklük ancak O'nundur ve herşey O'nun büyüklüğüne şahit

ı ir. Bu sıfatta da Allah'a herhangi bir denk bulunması muhal
ılir. Çünkü her şey, her an ve her hususta, Allah'a ihtiyacını 
.cOsterip dururken büyüklük bahis mevzuu olur mu? İhtiyaç 

ile büyüklük bir.birine zıt şeylerdir. Varlığımızı O'na borçlu 

olduğumuz gibi, kafamızda ve kasamızda ne varsa, onları da 
< )'na borçluyuz. İhtiyaçlarımızın husulü O'nun Iı1tf ve kere
mine bağlı, maksatlarımızın meydana gelmesi O'nun iradesi
ne mütevakkıftır. 

MAHLÜKUNBÜYÜKLÜÔÜ: 

Y aradılmışlar kendi aralarında içlerinden bazıları hakkın

ı la "büyük" sözünü kullanırlar. Mesela, zaferler kazanmış bir 
komutana büyük asker, bilgi şubelerinin her hangi birinde 
yepyeni mevzular açana büyük alim, Süleymaniye camii gibi 

�cyranı bile insana hayranlık veren eserler kurana büyük mi
mar ... derler. Kendilerine büyüklük ünvanı verilen bu zatların 
hUyüklüklerini isbat eden alamet. şüphe yok ki, her birinin 

ortaya koyduğu eserdir. Bu eserlere ne kadar nüfuz edilirse, on

ların büyüklük dereceleri o kadar iyi anlaşılmış olur ve o nis
hette de gönüllerde kendilerine karşı bir sevgi ve tazim hissi 
uyanır. Fakat bu eserlere nüfuz edebilmek de bilgiye bağlıdır. 

Süleymaniye camiinin bir abide-i san'at olduğunu ben de gö-
rüyorsam da, san'aun bütün inceliklerine vakıf olan bir mi

mar-mühendis kadar zevk alamam. 
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ALLAHU TEALA BÜYÜKLER BÜYÜÖÜDÜR: 

İyice düşünülünce tasdik edilir ki, büyük dediğimiz bu 
adamları bir damlacık sudan meydana getiren ve onlara büyük
lük vasfını kazandıran, kudret ve kabiliyet bağışlıyan, büyük
ler büyüğü Allahu teala, daha evvel sezilmek, sevgi ve saygı
nın en yükseği ona tahsis edilmek iktiza eder. Her göz atuğı
mız noktada, Allah'ın yarattığı, bir değil, milyarlarca eser gö
rüyoruz. 

Bir çimen yaprağı, Allah teala'nın sun'undaki büyüklüğü 
gösteren bir kitaptır. Ufak bir çimen yaprağında, Süleymani
ye camiinden ziyade san'at esrarı bulunduğuna şüphe yoktur. 
Ben bir nebatat mütehassısı olmadığım halde, kaba görüşle
rimle, bu çimen yaprağındaki esrara tamamiyle nüfuz edilerek 
künhüne, son haddine ulaşıp, son esrara el dokundurmanın 
imkansızlığına kaniim. 

Evet, yaprağın eb'adı, üst ve arka sauhlarının kuruluşu, 
rengi, biçimi, dokunuşu, cilası, kokusu ... birer bahis değil 
midir? Sonra görüyoruz ki, yaprağın tam ortasında uzanmış 
bir ana damardan iki tarafa nasıl birçok damarlar ayrılmış ve 
her ayrılan damar mütemadiyen çatallanıp gitmiştir. Öyle ki, 
bu çatallanmalar gözle ve hatta mikroskopla görülemiyecek 
kadar incelmiştir. Allahu teala o yaprağa gıdalanma ve nema
lanma kuvvetleri bahşetmiştir. O kuvvetlerle toprakların al
tında kendine yarayan ve dağınık bir halde bulunan gıda madde
lerini bir hortum gibi nasıl kendine çekiyor. Bu gıda zerreleri 
ırmaklar gibi o damarlardan akıyor. Yaprağın her zerresi bun
dan nasibini alarak, süt emen yavrucaklar gibi o da büyüyüp 
gidiyor. 

Muhakkak ki, o yaprağın içinde ve dışında çok geniş bir 
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ıcşkilat var ... Alan, veren, çeken, toplayan, saklayan, bağla
yan, ıslatan, kurutan, dokuyan cihazlar, teller, düğmeler var. 
Bunlar Allahu teala'nmemir ve takdiri ile durmadan işleyip 
duruyor. İnsan bunların ne ince, ne acaip şeyler olduğunu öğ
rcnmeğe kalkışsa, sonu acze varır dayanır. İşte Allahu 
ıcala'nın büyüklüğünü görmek ve öğrenmek isteyenler için 
lıir çimen yaprağı, bir kitap kadar derin ve geniştir. 

KULA GEREKEN ŞEY: 

Küçük bir yaprağın yaradılışındaki esrara nüfuz edemiye
ccğini anlayan bir insan, onu yeryüzünde henüz ismini, cis
mini öğrenemediğimiz milyarlarca çeşit nebatata, yüksek 
dağlara, engin denizlere ve o denizlerde yaşıyan hadsiz hesap
sız acaip mahlukata ölçmeli de, kfilnaun yaradılışındaki hile

met ve esrarın zihinler yırucı hey�eti karşısında Yaradan'a 
secdeye kapanmalı ve "Ya Rabbe'l-alemin! Büyüksün, büyük
sün. Büyüklük, ancak Sen'in şanındır. Bizi ancak Sana kulluk 
edip, rızana eren kullarına kat! Cahillerin, Sen'in şanına ya
raşmıyan sözlerinden Sen'i tenzı1ı ve takdis ederiz. Bizi onlar
la beraber tutma" diye daima lı1tf ve merhametini istemeli
dir. 

��).> ............ J 

o 

"{ 

EL-GAFÜR 

(Mağfireti çok.) 
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Allahu tea.la'nın mağfireti. çoktur. Mağfiret, Allah'ın yar
lığamasıdır. lsm-i şerifteki çokluk ma'nası i'tibariyle bir ku
lun kusuru ne kadar büyük ve çok da olsa yine saklar. Meydana 
koyup ta sahibini rezil ve rüsvay etmez demek olur. Bu ma'na 
(Gaffar) ism-i şerifinde daha geniştir. Aynı maddeden bir de 
Gafir ism-i şerifi vardır ve bu üç isim arasında ma'naca şöyle 
bir fark da beyan edilmiştir. Ôafir, umumiyet i'tibariyle kötü 
ve yüz kızartıcı sözleri ve işleri örten demektir. Bu sayede in
sanlar biribirini seviyor, emniyet ve i'ti.mad ediyor. Öyle ya, 
benim gizli kabahatlarım, iğrenç düşüncelerim aşikar olsa, 
Cenab-ı Hak onları öruneyip de, meydana koysa, herkes ben
den selamı-kelamı keser ve kaçardı. Senin de öyle .. bütün in
sanların da böyle.: şu halde Gafir isminin hükmü olmasaydı 
"İnsan topluluğu" diye ortada bir cemiyet bulunmazdı. 

Gafur ism-i şerifinde çirkinliklerimizi melekıit'filemin
den de saklamak vardır. 

Melekıit alemi: Ruhaniler, melekler ve diğer göze görün
meyen nurani ve ecsam-ı latife sınıfı demektir. Melekıit, 
nasut'un zıddıdır. Na.sut, maddi cisim taşıyan insanlık ve dün
ya alemidir. Dünya aleminde herkes birbirine saygı gösteri
yorsa, bu hal Allahu teala kusurlarımızı sakladığı içindir. Fa
kat nasut aleminin göremediğini melekı1t filemi görür. Me
lekı1t alemine sefer ettiğimizde, onlardan da aynı hürmet ve 
riayeti. görmek için, kusur ve kabahatlerimizin onların naza
rında da kapalı kalması lazımdır. İşte melekıit sakinlerine kar
şı da kusurlarımızı örtmesi i'tibariyle Allahu teala 
"Gafıir"dur. Sonra, insan gizli kalmış kabahat ve kusurların
dan dolayı başkalarına karşı hicap duymazsa da kendi nefsine 
karşı mahcuptur. Herkes kendi iç aleminde, vicdanında yaptığı 
kötülüklerden müteessir ve milteezzidir. İnsanı bu ezadan kur-
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tarmak için, kabahatlarını kendi nazarından da örtmek, yani 
kabahat sahibine kabahatlanru bütün bütün unutturmak lı1tfu 
vardır. İşte bu i'tibarla da Gaffar'dır. Allah'ım ne büyüksün, 
ne kerimsin! 

SEVGİLİ OKUYUCU: İçimizi gıcıklayan nefsani ve 
şeytani arzuların bir düziye teMcümü, bir taraftan hevesau
mız karşısında zaafımız, diğer taraftan çok defa ayağunızı kay
dırır, bizi günahkar eder. Bu yüzden Allah'ın �ağfüetine ih
tiyacımız hiç kesilmez. Allah'ın mağfireti ise boldur. Hiçbir 
isteyici bundan boş dörımez. Yalnız mühim olan cihet: Yapu
ğımız kötü işlerden dolayi yürekten bir nedam.e_t acısı duymak 
ve bu acının tazyiki iledir ki, "Ya Rab! Mağfiretini dile
rim .. " diyebilmektir. 

EŞ-ŞEKÜR 

(Kendi rızası için yapılan iyi işleri daha ziyadesiyle 
karşılayan.) 

Şükür; iyiliği iyilik.le karşılamak demekİ:ir. Şükür, Alla
hu teala'ya karşı kulun yapması gereken bir vazifedir. Çünkü 
Allah onu yaratmış ve sayısız ni'metkrine müstağrak kılmış
tır ve bu ni'metlere karşı kullarını şükran veya küfran yolla-
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rından herhangi birini seçmek üzere serbest bırakmıştır. 
Kul şükrederse Allah onun şükrünü karşılıksız bırakmaz. 

Kul serbestliğini şükür yolunda kullanır; elindeki ni'metleri 
Allah'ın rizı olacağı bir surette sarfederse, Allah onun da şük
rünü karşılıksız bırakmaz. İyiliği daha geniş iyiliklerle karşı
layarak ni'metini arttırır. İyiliklerin çoğalmasına meydan ve
rir. çünkü Allahu teili Şekur'dur. Ni'met, esisen kendisinin 
olduğu halde, şükreden kullarına mahz-ı lıitfundan, ni'metle
rini arttırarak şükür muimelesi yapar. 

·ŞÜKRAN YOLUNU TUT ANLARIN AL.AME1LER1 VE
A.KIBE1LER1: 

Kendilerine gelmiş olan ni'metleri, sebeplerden, vasıta
lardan değil, ancak Allah'tan olduğunu i'tiraf ederler. Çünkü 
onlar hediyeyi getiren uşaklara değil, gfüı.deren efendiye bakar
lar. Gönüllerinden inanmışlardır ki, ni'meti yaratan, kısmet 
eden, gönderen, onunla meşgul olacak kuvvetleri, sebepleri 
veren, tertip eden ancak Allah'tır. O halde teşekkür edilmeye 
la.yık olan O'dur. 

Şükran yolunu tutanlar, vücutlarının qer uzvunu ne iş için 
yaraulmışsa ancak o işlerde çalıştırırlar. Mesela., neslin tesel
sül ve devamı için ihsan edilmiş bir uzvu, neslin kuruması 
için kullanmadıkları gibi, hakikatlerin keşfi ile Allah bilgisi 
kazanmak için bahşedilmiş akıl ve zeka nurunu, mefsedetler 
tervici ve hakların iptili için kullanmazlar. Allah'ın verdiği 
her ni'metin kıymetini bilir ve o ni'metten kendi heveslerine 
göre değil, Allah'ın ira.desine ve rızasına göre faydalanırlar. 
Allahu teala Şekur olduğu için, verdiği ni'meti kötüye kullan
mayan bu sadakatlı kullarını sever. Sevdiği için onlara yardım 
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eder. İşlerinde muvaffak kılar, ni'metlerini de artunr. Çünkü, 
şükrü yerine getirifon ni'metleri arturacağına dair Allah'ın 
kat'i va'di vardır. 

KÜFRAN YOLUNU TUTANLARIN ALAMEfLERl VE 
AKlBEILERl: 

Bunlar da gelmiş olan ni'metleri örterler. O ni'metlere dair 
ağızlarından bir kelime olsun işitilmez. Halleriyle, ıavırla
nyle gfiya kendilerine böyle bir ni'met verilmemiş gibi davra
nırlar. Hak yoluna bir para sarfetmezler, fakat şeytan yoluna 
hiç gözünü kırpmadan binlerce lira dökerler ... Böylelerine 
"Kafir-i ni'met" denir ki, nankör demektir. Allah verdiği 
ni'metlere karşı bu suretle nankörlük edenleri sevmez. Sev
mediği için onları himaye etmez. Kendi nefisleriyle, arzula
nyle başbaşa bırakıverir. Onlar da heva ve heveslerine kapılır. 
Bütün ni'metleri o uğurda çürütürler. Zarardan zarara, felaket
ten felakete uğrarlar. Eğer bu zarar ve felaketlerden de akıllan
mazlarsa kapıldıkları bu heva ve heves cereyanları onları niha
yet ebedi helak ve hüsrana sürükler ve bitirir. Böyle bir akı
betten Allah'a sığnırız. 

KULA GEREKEN ŞEY: 

Sıhhatini korumak, mevkiini kuvvetlendirmek için, Alla
hu teala'ya şükretmesini bilmek ve elinden geldiği kadar bunu 
yerine getirmektir. Sermayesinin tükenmemesini, bilakis ço
ğalmasını isteyen ticarethane sahipleriyle, müessesesinin yı
kılmamasını, bilakis uzun ömürlü olmasını isteyen fabrika
törlerin dikkat nazarlarını çekerim. Bu işin hakiki sigortası 
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budur. 

EL-ALİY 

(Pek yüksek) 

Allahu teala bütün .ka.inaun üstündedir. Fakat bu yüksek.
lik cisimlerin yüksekliği gibi, yukardakilerine daha yakın, 
aşağıdakilerine daha uzak ma'nasına değildir. Allahu teala 
kain!un her noktasında her zerreye aynı nisbette yakındır ve 
bu nisbet hiç değişmez. Her insana şah damarından daha yakın
dır. Allahu tefila'nın zan, cisimlerin zatına benzemediği gibi, 
yakınlığı, uzaklığı da cisimlerin birbirine olan yakınlığına, 
uzaklığına benzemez. 

YÜKSEKLlÖlN GERÇEK MA'NAsl ŞUDUR: 

1- Allah'tan daha üstün bir varlık düşünülmesi imkansız
dır. 

2- Bir benzeri veya ortağı veya yardımcısı veya m!beyinci
si olmaktan münezzehtir. 

3- Ş!nına yaraşmıyan her şeyden uzaktır.
4- Kudretde, bilgide, hükümde, iradede ve diğer bütün

kemal ,gıfatlarında üstündür. Şu halde 11·El-Aliy", her şey ken
dinin dununda, emrinde ve hükmü alunda olan Z!t-ı Ecell ü 
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A'la demektir. 
Kabe-i Muazzama'ya Allah'ın evi deniliyor. Bunun 

ma'nası nedir? Kabe-i Muazzama'ya ve mabetlere Allah'ın evi
dir demek. buraları Allah'ın ikametgahıdır demek değildir. Bu 
izafet tebcil ve teşrif içindir. 

İzah edelim: Şahıslara mahsus olan meskenler vardır ve 
her mesken sfilıibine nisbet olunur da, filancanın evi, filanca
nın dükkanı denir. Neden? Çünkü bir mesken veya dükkan ki
me ait bulunuyorsa menfaati de yalruz.ona aittir. Fakat Ka'be
ye ve camilere Allah'ın evi denir. Bundan maksat Allah'a bir 
mesken isnad etmek değildir. Belki Ka'benin veya mabedirı 
hiçbir şahsa ihtisası olmayıp, ammenin menfaati için yapıl
mış olduğunu ve bundan dolayı ehemmiyetinirı büyüklüğünü 
anlaunak içindir. Nitekim amme hakkına da "Allah hakkı" de
nir. Çünkü bu hakkın faydası umuma şamildir. Bir ferde, bir 
şahsa mahsus değildir. 

Allah hakkını yerine getiren, bütün insanların menfaauna 
riayet enniş olur. Onu ihmal eden de, insanları zararlandınnış 
olur. Bir kimse bir meskene tecavüz ederse, yalnız o mesken 
sahibini mutazarrır eder. Halbuki bir cami'ye tecavüz eden, bir 
ferde değil, cemaate tecavüz etmiş olur. 

KULA GEREKEN ŞEY: 

Allahu teala'nın şanına yaraşmıyan i'tikatlardan fikrini 
kurtarmak ve Allah'ın mahlukuna, haksızlık etmekten sakın
maktır. Bir çok cahiller Allahu tefila'yı insan suretinde birci
sim ve bir ruhtan müteşekkil ve insan gibi irıfifile maruz sanı
yorlar. Dünya hükümdarları gibi, kfilnaun en yüksek yerinde 
kendir,e mahsus bir sarayda bulunduğunu ve oradan bir takım 
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vekiller v§.sıtasiyle kain§.u id§.re ettiğini... i'ti.kad ediyor
lar. 

Bütün bunlar ve benzerleri, ulı1hiyet şanına yaraşmıyan 
eksikliklerdir. Allahu teala, hiçbir vekile mahtaç olmadığı gi
bi, zamandan, mekandan münezzehtir. 2.amanlar O'nu sınırla
yamaz, mekanlar O'nu kaplıyarnaz. 2.aman ve mek§.n O'nu na
sıl ihata edebilir ki, zamanı da, mekanı da yaratan O'dur. Onlar 
yokken Allah vardı. 

EL-KEBİR 

(Pekbüyük) 

Göklerde ve yerde eşsiz tek büyük O'dur. Kfilnaun büyük
lüğü, elbette ki Yaradan'ın büyüklüğüne delalet eder. Bulut
suz berrak bir gecede, başını gökyüzüne kaldıran ve orada sayı
sız yıldızların ışıldadıklarını gören aklı başında, iz'anı yerin
de bir insanın bu büyüklüğe hayran olmaması mümkün mü
dür? O parlayan yıldızların herbiri, bizim güneş gibi güneştir 
ve herbiri başlıbaşına bir alemin merkezidir. 
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GÖKLERİN ESRARINI ÇÖZMEYE ÇALIŞAN lLlM
LER: 

Bu ilimler diyor ki, güneş bir alemdir. Göklerin derinlik
leri içinde böyle nice güneşler ve herbirinin etrafında nice 
yavrular ve torunlar vardır. Fakat bu güneşlerin sayısı, bugün 
kat'i olarak tesbit edilememiştir ve o kadar çalışmalar?- rağ
men tesbitine de imkan yoktur, çünkü ihata dairesi genişle
dikçe, ufuklar namütenahiliğe doğru açılıp gidiyor. Bugün bu. 
ilimlerin elindeki netice şudur: Namütenahi feza içinde, 
namütenahi güneşler vardır. 

Halbuki mahlı1kat, namütenahi olamaz, mahlı1kat hakkın
da kullandığımız namütenahi sözü, bizim bilgimize ve ihata
mıza göredir; yoksa Allah'ın ilminde sayısı, zaman ve mekan 
yönünden sınırlı apaçık bellidir. "Namütenahi feza içinde, 
namütenahi güneşler vardır." sözü, hakiki bir namütenahf -
lik mefhumunu değil, kfilnaun bizim idrak ve ihata çerçeve

mize sığmıyacak kadar büyüklüğünü ifade içindir. Farzede
lim, fikir kadar seri bir vasıtamız olsun, bu nakil vasıtası, bir 
hat�u müstakim üstünde, bizi semanın ölçülmesi imkansız 
olan derinlikleri içine sürüklesin, yani saniyede bir milyon 
güneşin önünden geçirsin; bu şekilde, yani saniyede bir mil
yon güneş tadat etmek şartiyle, ömrümüz olsa da milyarlarca 
asır gitsek, yaraulmış alemlerin yine pek azını saymış oluruz 
ve daha milyarlarca asır mesafeler alsak ve sonra etrMımıza bir 
göz atsak, yine içinde güneşlerin kaynaştığı muazzam bir 
gökyüzü göreceğiz ki, bu güneşler aczimizle alay eder gibi, 
bize uzaklardan göz kırpmağa devam edip duracaklardır. 

lşte akıllan durduran, insan havsalasına sığmayan bu var
lı1c, O'nun tek bir iradesiyle meydana gelmiştir ve O, isterse 
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tek bir irade ile daha başka alemler de yarabr. yine kudretinden 
bir zerre eksilmez. Bir zerreyi yaraunakla. bu ölçüsüz, sayrsız 
alemleri yaraunanın O'na göre asla bir farkı yoktur. Velhasıl 
her şeyin varlığı veya yokluğu. Allahu tefila'mn bir iradesine 
bağlıdır. Ol! deyince oluverir. Olma! derse bir anda her şey 
yokluğa dönüverir. Bu, ne kudrettir, ne büyüklüktür! 

BU 1SM-1 ŞERIF HÜKMÜNCE KULA YARAŞAN 
ŞEY: 

Yalnız Allah'tan korkmak, yalnız Allah'ı sevmek, yalnız 
Allah'a kul olmaktır. Korku iki türlüdür; biri. haksız yere ev
bark söndüren zorbaların zulmünden korkmaktır. Bu korku, 
gönüllerde o zorbalara karşı nefret ve istikrah uyandırır. Öteki 
de en yükse} kuvvet ve kudret sahibi olduğu halde. suçlar ba
ğışlıyan, hketler bitiren. af ve ihsanı bol, keremkar bir zatı 
sevmek neticesi olan korkudur. Bu korku gönüllerde, o zata 
karşı derin bir saygı husı1le getirir. Allahu tefila'ya karşı olan 
korku işte budur. Buna daha ziyade "haşyet" denir. Bu haşyeti 
duyan gönüller, Allah'ın emir ve fermanını her şeyin, her hatır 
ve nüfuzun üstünde tutarlar. Hatırını saydığımız veya nüfu
zundan korktuğumuz kimselere hoş görünmek gayreti. Al
lah'ın emir ve fermanını ihmal veya inkara sebep olmamalıdır. 
İnsanoğlu için en büyük musibet, Allah'ın gadabıı:ıa uğra
maktır. En büyük kazanç da, kişinin kendini Allah'a sev
dirmesidir. İnsanların sevgisini kazanmak veya onların 
gözünden düşmek, ehemmiyetli bir şey değildir. Çünkü Al
lahu tefila'nın ezeli takdirine karşı. bunların hiçbir te'siri ola
maz. Bir kimse Allah yanında makbul ise, bütün insanlar 
ondan yüz çevirseler, ona hiçbir zarar gelmez. Bunun aksi-
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ne olarak, Allah yanında makbul olmayan bir kimseye bü
tün insanların hürmet ve ta'zimi ne fayda te'min eder? 

Halık'ı unutup da, mahlukun gözüne girmeye çalışanlar, 

efendisini bırakıp da, kendini kapı yoldaşlarına beğendinneğe 
çalışan ahmak hizmetçi

l

ere benzer. Hem de çalışıp çabalıya
rak kendini mahlfrka sevdirenler, Halık'ın ezeli hükmünü de
ğiştiremiyeceklerinden. beyhude yorulmuş olurlar. Velhasıl 
nazarlar, ancak Allah'ın razı olacağı yere dikilmelidir. Gönül
ler yalnız O'nun rızası ile ferahlanmalı, ancak O'nun gazabı 
ile kederlenmelidir. Bir kimseden halkın yüz çevirmesi, o 
kimsenin Halık'a ilticasını mucip olduğundan, ondan keder
lenmek şöyle dursun, daha sevinmek lazımdır. Şu muhakkak 
ki, halkın teveccühüne aldanmak bir nevi sarhoşluktur. 

EL-HAFİZ 

(Yapılan işleri bütün tafsilatiyle tutan, her şeyi, belli 

vaktine kadar afat ve beladan sakhyan.) 

Allahu teala, insanlar tarafından yapılan hiçbir şeyi kaçır
maz. İyiden, kötüden, insanların yapukları bütün işleri, ko
nuştukları bütün sözleri, kafalarındaki bütün niyetleri ve dü
şünceleri bir bir bilir, hiçbirini unutmaz, hiçbirinde yanıl-
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maz, hiçbirini başkalarına karıştırmaz. O'nun için, yapılan 
kötülüklerin hiçbir zerresi kaybolmaz, yapan cezasını bu
lur. 

ALLAHU TEALA, KAlNATI MUHAFAZA BUYUR
MAKTADIR: 

Gökleri, yeri ve kamu yaratılmışları, ta'yin edilen ömürle
rini tamamlayıncaya kadar, her türlü afat ve beladan muhafaza 
buyurmaktadır. Bu sayededir ki, fezalar içinde ölçüye sığmaz 
bir hızla uçuşan sayısız ecram, birbiriyle çarpışmadan, herbiri 
kendi hududu içinde yüzmektedir. Allahu teala, her mahlı1ku
na, kendine zararlı olan şeyleri bilecek bir his ilham buyur
muştur. Bu da El-Hafiz ism-i şerifinin tecelliyatındandır. Bir 
hayvan kimyevi tahlil raporuna muhtac olmadan, kendine mu
zır olan otları bilir ve yemez. 

İnsanlara da, muzır olan şeyleri haram kılmışur. Mesela, 
halal, zülal bir yemek ekşir veya bozulursa, bir ekmek yanar
sa, haram olur. Çünkü onlar artık gıda maddesi olmaktan çık
mış, uzviyeti zehirleyen muzır şeyler haline gelmiştir. Allah, 
insanların maddi varlıklarını zehirleyen bu kabil şeyleri, fuh
şu, alkolü ve benzerlerini haram kıldığı gibi, ma'nevi varlık
larını zehirleyen dalaleti, sapıklığı, cahilliği ve benzerini de 
haram kılmıştır. 

HARAM, HALAL SINIRLARINI GÖZETMEYENLER: 

Allahu tefila'nın insanları maddi, ma'nevi zararlardan, zul
metlerden muhafaza için; akıl, fikir, basiret vermesi, peygam
berler göndermesi, kitaplar indirmesi, hahUi, haramı bildir-
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mesi hep bu ism-i şerıfin hükmü olarnk _şükrü ödenmez 
ni'metlerdir. Hem Allah ister ki, insanlar bu ni'metlerden fay
dalansınlar. Nankörlük etmesinler. Onun için Allah, bunlar
dan faydalanmak isteyenlerin hafizıdır. Onları günahlara dal
maktan, sapıklara uymaktan, her türlü kötünün kötülüğünden 
muhafaza buyurur. Fakat, ni'metlere karşı körlükte israr ile 
inkar ve şirk bataklarına sapan nankörler, kendi arzulan ile 
Allahu tefila'nın hıfz ve himayesinden yüz çevirmişler demek
tir. Onun için onlar hakkında El-Hafiz ismiyle muamele bu
yurmaz. Er-Rakib ismi ile muamele buyurur. Onların gözle
rini ve kalplerini çevirir, körlük ve dalalet yaratır. Karanlık
lara bırakır ve bir daha anlan nura çıkaracak bir dost ve muha
fız da bulunmaz. Bu nasipsizler Allah'ın verdiği imkanlardan 
faydalanmağı arzu etmediklerinden mes'uliyet kendilerine ait
tir. 

KULA GEREKEN ŞEY: 

Allah'ın ihsan ettiği muhafaza vasıtalarını iyi kullanmak, 
yapuğı iyiliklerin veya kötülüklerin bir zerresinin bile k.;,ıy
bclmıyacağına ve günün birinde önüne çıkacağına inanarak, 
iyilikleri çoğalup, kötülüklerden sakınmaktır. 

EL-Ml.JKİT 

(Her yaratılmışın azığını veren.) 
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tsm-i şerif (ikate) dendir. lkate, gıda vermek demektir. 
Mahluk, yaşamak için gıdaya muhtaçtır. Allahu teala, her 
mahluk için ne kadar yaşama müddeti ta'yin etmişse, ona göre 
de gıda maddesi ta'yin ve tahsis etmiştir. Hiç bir mahluk ken
disi için ta'yin edilen gıdayı bitirmeden ölmez ve hiçbiri baş
kalarına ait gıdadan bir zerre alamaz. Allah her şeyin miktarını 
ve ölçüsünü ta'yin etmiş ve ta'yin ettiği gibi_ de yaratıp ulaş
tırmakta bulunmuştur. Yerden biten şeylere bak! O kara top
raktan nasıl gıdfilanıyorlar ve bu sayede nasıl yapraklar, çiçek
ler, meyvalar meydana geliyor. 

Ana rahmindeki ikizle_ri düşün! Gıdalarını göbeklerinden 
nasıl çekiyorlar, orada sulh ve selametle rahat ve sükı1n içinde 
nasıl yaşıyorlar. Herbiri, Allah tarafından kendisi için ta'yin 
ve sevk edilen ve kandan ibaret bulunan azığım kavgasız, fü

tursuz alıp duruyorlar. Fakat ne yazık ki, dünyaya geldikten 
sonra birçokları bu sulh ve selameti bozuyorlar ve mesela bazı 
kardeşler arasında olduğu gibi mal ve mıras yüzünden birbirle
rine öldürmeğe kalkışıyorlar. Acaba Allahu te.ala bunların 
rızklarını unuttu mu? Yoksa dünyaya çıknktan sonra, "Allah 
rızkınızı, gıdanızı kendiniz te'min edin, ben karışmam" mı? 
dedi. Allah Alim'dir, Habir'dir, unutmak, gaflet etmek, hataya 
düşmek gibi e.k�ikliklerden münezzehtir. Kayyılm'dur, Mü
heymin'dir, Rabbü'l-Alemin'dir. Kulunu görüp gözetmesini 
bir lahza kesmez. Mesela, insan henüz çalışamaz ve istemesi
ni bilmezken, onun gıdasını, onu hiçbir sebep ile mükellef 
tutmadan verir. Fakat vaktaki çalışır, ister ve arar·bir çağa ge
lince, onun gıdasını da bir takım sebepler ve vasıtalar içinde 
sevkeder. Bunda büyük hikmetler vardır. Yoksa vasıtaya, se
bebe ihtiyacı yoktur. Allah insanlar için geçim sebebleri ya
ratmış ve maışetini te'min etmek için herkesi bir sebep ucuna 
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yapışmakla mükellef tutmuştur. Ancak bu sebeplerin meşru' 
olrn.:.:.;ı şarttır. Gayr-i meşru' sebeplerle nzk aranmasını ha
ram kılmıştır ve sonra herkese kendi kıymetini ve verilen 
emirler karşısındaki sadakat derecesini bildirmek için serbest 
bırakmıştır. herkes muhayyerdir, isterse rızkını meşru' yol
lardan arar, dilerse gayr-i meşru yollara sapar, fakat şunu bil
mek gerektir ki, meşru' yollara kanaat edenin gıdası noksan 
kalmış. gayr-i meşru'yollara düşenin gıdası çoğalmış değil
dir. Herkes Allah tarafından ta'yin edilen tahsisatını alır. Bir 
miligram fazla veya eksik olmaz. 

Farzedelim. birisi fazla hırsla başkalarına ait olan parayı 
eline geçirebilir. fakat Allah öyle hadiseler yaratır ki, hırs ile 
eline geçirdiği bu parayı, ayağı ile sahibine götürmeğe mec -

bur olur. Neticede hem beyhude yere yorulmuş. hem de bedava 
başkalarına bekçilik etmiş olur. 

Sebepler nzk yaratmaz, nzk vermez. rızkı Allah yaratır ve 
Allah verir. Sebepler ·birer yoldan başka birşey değildir. Söz 
temsili, her insana mahsus bir boru ... her borunun içi sahibi
ne ait gıda maddeleri ile dolu ... Gıda maddelerinin arkasında 
ölüm vardır. Arkadan. ölümün tazyiki ile, borunun ağzından 
gıda maddeleri akmaktadır. Gıda bitmeden ölüm gelemez, çürı
kü önü tıkalıdır. Gıda hikenince de ölümle karşılaşacağı mu
hakkaktır. İşte sebepler. bu borular gibi birer yoldan ibarettir. 
Eğer sebepler insana rızk vermiş olsaydı, en kuvvetli kazanç 
sebebi akıl olduğu için, akıllıların çok zengin, ahmakların 
çok fakir olması icabederdi. Halbuki nice ahmakların merzuk, 
nice akıllıların mahrum olduğu görülüp duran hadiselerden
dir. 
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ŞU HALDE KULA GEREKEN: 

Mahlukaun rızklarını, ancak Allah'ın yaratıp ulaşurdığı-. 
na inanmış olan bir kul, nzk hususunda O'nun va'dine güve
nir. Rızkını elde etmek için meşru' sebeplerin dışına çık
maz. Vakar ve haysiyetini ayaklar aluna almaz. Yüreğini de 
yalan, hile, ihtiras ve tabasbusla kirletmez. 

EL-HASİB 

(Muhasib: Herkesin hayatı boyunca yapıp 

ettiklerinin, bütün tafsilat ve teferruatiyle 

hesabını iyi bilen.) 

Bazı şeyler vardır ki, onlar rakamlarla ifade olunur. Bu gi
bi şeylerde, neticeyi öğrenmek için bir takım hesap ameliye
leri yapılmak iktiza eder ve muhasipler bu ameliyeleri tamam
lamadan neticeyi bilemezler. Allahu teala, neticesi hesapla 
bilinecek ne kadar miktar ve kemmiyyet varsa, hepsinin neti
celerini hiçbir ameliyeye muhtaç olmadan, doğrudan doğruya 
ve apaçık bilir. Çünkü O'nun ilmi, hiçbir kayıt ve şarta, tet
kik ve tefekküre veya herhangi bir ameliyye icrasına bağlı de
ğildir. 
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ALLAHU TEALA ÇABUK HESAPLIDIR: 

Kıyamet günü, mükellef olan her insanın Allah'a karşı ve
receği hesap vardır. Çünkü, alınmış sayısız ni'metlerin, pek 
tabiidir ki, bir gün hesabı sorulacakur. Onun için, kıyametin 
bir adı da (Hesap günü) dür. Fakat, dünyaya ne kadar insan gel
miş geçmiştir, bunların sayısını Allah'tan başka kimse bi!
mez. Halbuki biz, dünyada, kendi aramızda görüyoruz ki me
sela, bir sı1-i isti'malden dolayı mahkeme altına alınan tek bir 
şahsın hayat safhalarından yalnız sı1-i isti'mfili anlaşılan tek 
bir .safhanın hesabı üzerinde günlerce ve bazan aylarca heyetler 
çalışıyor, raporlar hazırlanıyor ve daha bir çok yorucu şeyler. 
Buna rağmen, hakikatin olduğu gibi anlaşılması mümkün ol
muyor. Dünyaya gelip gitmiş, sayısı! it1sanların hesaplarını 
da sakın buna benzetme! Allahu teala, ilk insandan son insana 
kadar hepsinin hayau boyunca ne kadar nefes aldıklarını ve her 
nefeste, iyiden kötüden neler yapuklarını, göz açıp yumacak 
kadar kısa bir zamanda hesabını görür ve karşılığını verir. İşte 
Allah böyle bir muhasiptir. 

İNSANIN EN KIYMETLİ SERMAYESİ ÖMRÜDÜR: 

İnsanın ömrü, kendi mülkü değildir. Belki Allah tarafın
dan bilahare hesabı görülmek üzere verilmiş ariyet bir serma-
yedir. İnsan, ne kazanacaksa onunla kazanacakur. Ömrü ise; 

her gün, her saat, hatta her nefes aldıkça bitip tükenmekte, 
sual ve hesab yaklaşmaktadır. Onu durdurmak elde değildir. 
Şu halde ömür ne uğurda harcanılıyor ve ne ile mübadele edili
yor, buna dikkat etmek lazımdır. Çünkü hesab günü, herkes 
bu sermayeyi sahibine ödedikten sonra, onun sarf ve mübade-
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lesinden hasıl olacak kara göre mükafat görecek veya açığına 
göre mes'ul olacaktır. İflası tahakkuk edenlerse, ebedi hüsran. 
ve azab içinde kalacaknr. 

HESAB BAŞINDA MEYDANA ÇIKACAK NETİCE: 

Kar, ziyan, iflas. Kar, iman kazanmış, iyi işler yapmış 
(bütün farzlar, vacibler, sünnetler, müstehaplar burada dahil) 
olan kimselerin hesabı. Ziyan iman kazanmış olmakla bera
ber, bir çok kötü işler de yapmış (bütün haramlar, mekruhlar 
burada dahil) veya birçok iyi işler yapmak için önüne çıkan fır
satları kaçırmış olanların hesabı. İflas-Allah'a sığındık- bu, 
imansızlıktır, bunlar için felah yoktur. 

KULA GEREKEN ŞEY: 

Bilmek lazımdır ki, karsız geçen her lahza, o nefis sermi-
yeden heder olmuş bir ziyandır. Onun için, içinde bulunduğu 

vaktin kıymetini bilmeli ve onunla ahireti için ne kar edebil
mek mümkün ise onu kazanrnağa çalışmalı. İnsan, gaflet için
de ise uyanmalı, kendi haline kalarak, başını avuçlarının ara
sına alıp şöyle bir düşünmeli; hayanndan ne sarfetmiş ve kar
şılığında ne kazanmıştır? Hesap başına varmadan, kendi ken
dini hesaba çeken çok şey kazanır. Gerek ölüme kadar, gerek 
ölümden sonra korktuğu şeylerden kurtulma, umduğu şeylere 
erişmenin yalnız iman ve sfilih amel sahiplerine va'd buyurul
muş olduğu Kur'an-ı Azimü-ş-şan'da tekrar tekrar beyan 
edildiğine göre, karını zararını tanıyan uyanık bir Müslüman 
için, iman ve salihat hakkındaki bilgilerini çoğaltmak ve bu 
uğurda faaliyetini arttırmaktan daha tabü bir şey olamazdı. Ne 
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çare ki, yaşadığımız asırda hayat yükü ağırlaştı. Bir de z.arı1ri 
olmadığı halde ve hatta bir çoklarının lüzumsuz ve belki de 
mazarratlı olduğu halde (moda) diye sayısız ihtiyaçlar belirdi 
ve bunlar hakiki ve zaruri ihtiyaçların önüne geçti, ardı arkası 
kesilmeyen mütevali hamleler halini aldı. Biz mütemadiyen 
bunları karşılamak ve te'min etmek için, ömrümüzün bir çok 
saatlerini o uğurda harcayıp duruyoruz. Bu itibarla, ömrümü
zün bir çok seneleri bir su gibi boşu boşuna akıp gitmiştir. 
Bununla beraber me'yus olmak da doğru değildir. Ömrün her 
lahzasını fırsat bilerek, onunla kaçırılmış fırsatları telafiye 
çalışmalı, zayi' edilmiş bir ömrün son bir lahzasında, kendisi
ne ebedi Cenneti kazandıracak iyi bir iş yapmağa muvaffak 
olursa, geçen bütün zayiatı telafi ederek ziyandan kurtulmuş 
olur. 

Allah'tan hidayet ve �vıık istiyelim. 

EL-CELİL 

(Celalet ve ululuk sahibi) 

Evet, celalet ve ululuk Allah'a mahsustur. O'nun zatı da 
büyük, sıfatları da büyüktür, fakat bu büyüklük, cisimlerdeki 
gibi hacim i'tibariyle veya yaşlılık i'tiba.riyle değildir. Al
lah'ın varlığı büyüktür. Zamanlarla ölçülmez; mekanlara sığ
maz, bununla beraber her yerde, her noktada hazır ve nazır. Al-
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lah'ın ilmi büyüktür. O'nun bilmediği, bilmeyeceği birşey 
yoktur. Nasıl olsun ki, her şeyi yaratan O'dur. Kudreti büyijk
tür; her şeyi ve her zerreyi kudretiyle kuşatmıştır. Rahmet ve 
kererni büyüktür. Afv ve gufranı büyüktür. O, unuunayan 
Alim, yorulmayan Kadir'dir. Hazineleri tükenmeyen Zengin, 
emir ve fermanı her yerde yürüyeı:ı. Hükümdar'dır, ortağı olma
yan Malik, veziri bulunmayan Melik'tir. 

Soruyoruz: 
- Hürmet ve ta'zim kimlere karşı yapılır?
- Büyüklere karşı.
- Büyüklüğün alameti nedir, ne ile ölçülür?
- llim, kudret, bütün kainatı kaplayan merhamet gibi sıfat-

larla ölçülür. Bunlardan yalnız bir sıfatın bulunması bile 
kafidir büyüklük için. Allahu teala bildiğimiz, bilmediğimiz, 
bütün büyüklük sıfatlarının sahibidir. Mahlukatta gördüğü
müz bütün büyüklük sıfatları da O'nun bir emanetidir. Diledi
ğine verir, dilediğinden alır. O halde sevilecek, emir ve ferma-
nı her şeyin, her hatır ve nüfuzun, her arzu ve hevesin üstünde 

tutulacak tek varlık sahibi- de ancak Allahu teala'dır. 

KULA YARAŞAN ŞEY: 

Böyle bir celalet ve ululuk sahibine intisap şerefiyle bü
yük ka.Zançlar elde edeceğini düşünerek emirlerini yerine getir
mek, büyük kayıplara uğrayacağını düşünerek de rızasına 
muhalif şeylerden sakınmaktır. Mesela, terfi ve tecziyemiz, 
ticaret hayaurnız ve kredimiz, emrinde bulunan bir şahsa karşı 
hislerimiz, muamelelerimiz nasıldır? Onun hoşlanmadığı bir 
işi yapabilir miyiz? Memnun kalrnıyacağı bir sözü söyliyebi
lir miyiz? Yahud onun sevmediği insanlarla dostluk samimi-
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yeti içinde yaşıyabilir miyiz? İşte bu maddi bir temsildir. Bir 
insan muhakkak surette bilirse ki, her hayrın, her kemalin 
sş.hibi ancak Allah'ur; her ümidin, her emelin tahakkuku an
cak O'nun iradesine bağlıdır; yaşaması, ölmesi, kazanması, 
kaybetmesi, velhasıl her işi yalnız O'nun bir tek emri alunda
dır; artık o insanın ruhu, fikri, kalbi, cismi tamamen O'nunla, 
O'nun sevgisiyle, O'nun korkusuyla dolmuş olur. Yalnız 
O'nu sever, yalnız O'ndan korkar. Gerçi O'ndan başka, O'nun 
sevdiklerini, O'nun yolunu göstermek üzere gönderdiklerini, 
O'nu sevenleri, O'nun sev dediklerini de sever, fakat bütün bu 
sevgiler onlar için değil, hep Allah için, Allah yolunda ve Al
lah rızası uğrundadır. Onun için, yine bütün sevgiler Allah'a 
racidir. 

EL-KERİM 

(Keremi bol.) 

Allahu teala bazı kullan hakkında keremiyle, bazı kulları 
hakkında da intikamiyle muamele tuyurur, emu: ve irade 
O'nundur, O'na hesap soracak, niçin böyle ettin diyecek bir 
kudret yoktur. Allahu teala Kerim'dir, muktedirken affeder, 
va'd edince sözünü yerine getirir. Allah, iyilik edenlere müka
fat va'd etmiş ve bu va'd, kullar için bir hüccet ol�uştur. Al
lah'ın bu va'dini yerine getirecek iyiler, behemehal mükaföu-
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nı bulacaklardır. Bir de tehdit ma'nasına (vaid) vardır. Allah, 
kullarının kötülük yapıp da mücazat görmelerine razı olmadı..:. 

ğı için, kendilerini azab ile tehdit etmiştir. Vaid budur. Bu 
vaid hükmünce, günah yüküyle huzuruna gelen kulların hepsi 
de azab ile mahkum olmak icab ederken, O dilediğini adliyle 
muaheze eder, dilediğini keremiyle afveder. Demek ki, bazı 
kulları hakkında vaidini infaz etmemesi de O'nun liitf ve kere
midir. 

Yine O'nun lı1tf ve keremidir ki, bazı kullarına umduğun
dan ziyade ihsan eder. Çok meşakkatli olmayan bazı ibadetle
re, yine o cinsten kat kat meşakkatli olanların sevabından daha 
çok bir sevab tahsis buyurur. Nitekim bazı zamanlarda, bazı 
mekanlarda yapılan bir ibadete diğerlerinden fazla sevap tahsis 
edilmiştir. Mesela, mübarek gecelerde ve Harem-i Şerif gibi 
mübarek yerlerde yapılan ibadetler imtiyazlıdır. 

Kendine sığınan düşkünleri, kimsesizleri reddetmez. 
Huzuruna çıkmak için vasıtalar aranmasına da müsaade etmez. 
Yarın, hesab ve muhakeme gününde, bazı kullarını inceden in
ceye hesaba çektiği halde, bazılarını da hafifçe geçiverir. Bü
tün bu saydıklarımız, mahza Allah'ın keremi eseridir. Bu gibi 
tahsisat da 

, - ' ' . 

1 'ı; ·�:_�, ' 0-.ı'\; .:.Uı ı:;: 
' ·t- r---J � . . . ı..r-. 

(Yef'alü'llahü ma yeşa'ü ve yahkümü mayürid) hüküm
lerindendir; başka sebeb de aranmaz. Bunların hepsinde, ancak 
Allahu teala'nın kendi bildi_ği hikmetleri vardır. 

ALLAHU TEA.LA.'NIN KERİM İSMİNDEN NÜR VE 
FEYZ ALAN BAHT1Y AR KULLAR: 
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Ferde veya cemiyete karşı. iyi bir iş yapamadıkları gün fe
rah olmazlar. Burada şu noktayı nazar-ı dikkate arzeunek iste
riz: Bilindiği gibi, iyilik yapanlar çok taciz edilir. katlanmak 
büyüklüktür. Meyvesiz ağaca kimse taş aonaz, meyvalı ağaca 
atarlar, yani zahmet verirler. lş bitiren, iyilik seven rahatsız 
edilir. Çünkü uzaktan, yakından dilek sahipleri etrafına üşü
şür. Bilinmelidir ki. bu. Allah'ın büyük bir iltifaudır. teşek
kür etmek lazımdır. Çünkü Allah, kulunu bu hizmetine kabul 
etmekle, onun şerefini arttırmıştır . .Acizlik getirmemeli. Bir 
de kat'iyyen gurı1ra sapmamalı, bu tehlikelidir. Düşünmelidir 
ki, Allahu teala bu şerefi hiç vermeseydi veya vermişken geri 
alsaydı. kul bu imkanları nereden bulacaktı? 

Allah'ın lıltf ve keremine karşı, kişinin ümitsizliğe kapıl
ması da tehlikelidir. Bunun için bir adam ne kadar kötü. ne ka
dar günahkar olursa olsun Allah'ın afv ve kereminden ümitsiz
liğe düşmesi doğru değildir -küfür üzerinde ölmedikçe- çünkü 
ümitsizlik ancak leım olanlara karşı duyulur ve mesela. bu 
adam leımdir. bundan asla hayµ- gelmez denir. Allahu teala ise 
kerimlerin ekremi. leımlerin düşmanı. rahimlerin erhamı
dır. 

ER-RAKİB 

(Bütün varlık üzerinde gözcü, bütün işler 

murakabesi altında bulunan.) 
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Allahu teala, bütün varlık üzerinde bir rasıd gibi her lahza 
gözetip duran bir şa.h.id, bir nazırdır. Hiçbir şeyi kaçırmaz. Her 
birini görür ve herkesin yaptığına göre karşılığını verir. Onun 
için ellerine geçirdikleri kuvvetle, Allah'ın kullarına musal
lat olarak yer yüzünde akıl ve hayale gelmez binbir çeşit fesat 
çıkaran azgın bozguncular, vakti gelince Allah'ın azabından 
kaçıp kurtulacaklarını asla ummasınlar. 

BU İSM-1 ŞERİF HÜKMÜNCE KULA GEREKEN 
ŞEY: 

Kendi iç aleminde, Allah'a karşı gaflet ve muhalefete dü
şürmek için düşmanlarının entrikalarını daima murakabesi ve 
yumruğu altında tutup, teşebbüslerini boşa çıkarmağa çalış
maktır. Buna muvaffak olan ne büyük kahramandır. 

Hiç kimseyle muamele yapmamış, yumuşak huylu bir in
sanın bile, kendi iç aleminde iki düşmanı vardır: Nefs, şeytan. 
Şeytan, insanın yükseldiğini çekemeyen, çok tehlikeli ve kor
kunç bir düşmandır. Nefs de, maddi zevklere pek düşkün ve 
bunların te'mıni için, sahibini muhataralara süren dahili bir 
düşmandır. Şeytan haset yüzünden, geçici hevesleri yaldızlı
yarak ileri sürer. Nefs de, buna imrenir, cehalet ve ahmaklık 
yüzünden, şeytan gibi, ilk babamızdan kalma, kadim bir düş
mana yardakçılık eder. Biri içerden; öteki dışardan, iki düşman 
birleşerek bizi ve ömrümüzü, yani buısün şu saat elimizde bu
lunan maddi ve ma'nevi kuvvetlerimizi, daima fani ve kıymet
siz şeylerle oyalamağa, ömrümüzün o kıymetli saatlerini ge
çici şeylere harcayıp boşu boşuna tüketmiye, yüksek ve baki 
kazançlardan mahrum etmiye çalışırlar. İşte asıl mura.k:2.se 
edilecek düşman bunlardır. 
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EL-MÜCİB 

(Kendine yalvaranların isteklerini veren.) 

Allahu teala kuluna, kulundan daha yakındır. Bundan mak
sat, mekan veya cihet yakınlığı değildir. Çünkü bir mekanda 
veya cihette bulunduğunu kabul etmek, ordakilerine daha ya
kın, başka yerde.kilerine daha uzak gibi, ulühiyyete yaraşmı
yan baul neticeler doğurur. Allah'ın her zerreye, her noktaya 
yakınlığı müsavidir. Onun için ne kadar içten olursa olsun, 
kendisine yalvaranları bilir ve yalvarmalarını işitir. Biz baş
kalarının bize karşı ricalarını işidip duruyoruz ve kendilerine 
cevab da verebiliyoruz; yani ricalarını elimizden geldiği kadar 
is'af ediyoruz. O halde bize bu sıfau bahşeden ve bize bizden 
daha yalcın bulunan Allahu teala'ya arzettiğimiz dualarımızı, 
münacatlarırnızı, her türlü dileklerimizi daha evvel işittiğine 
iman etmemiz zaruri olur. 

Allahu teala kendisinden.ne istendiğini işitir. İstiyeni ve 
istediği şeyi bilir, dilerse lahza içinde verir; dilerse bir zaman 
sonra verir, dilerse hiç vermez. 

Bazan ihtiyaçlarının bertaraf edilmesi için, şuna buna 
müracaat niyetinde bulunan bir kulunun ihtiyaçlarını, onun 
müracaat etmek istediği yerlerin gayrisinden gönderir. Bu 
suretle, o kulunu isteme zilletinden saklar, bazan da bir kulu-
.nun dostları, ahbabları, sevdikleri birleşir; onun pürüzlü işle-
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rini düzeltmek ve yoluna koymak için elbirliğiyle çalışırlar da 
hiçbir şeye muvaffak olamazlar. Sonra Allah, o işleri başka 
yollarla halleder, kulunu minnet yükü alunda kalmaktan kur
tarır. 

Velhasıl, Allah'ın her kuluna ayrı bir muamelesi vardır. 
Kula yaraşan istemektir. Ondan sonra kendi hakkında, Hak'dan 
ne muamele zuhılr ederse, ona memnunlukla razı ve teslim ol
makur. 

CA.HİL T ABllYYEClLER: 

Cahil tabiiyyeciler, namaz, oruç ve Allah'a yalvarmak gi
bi, insanların ancak nezahet ve faziletde yükseldikleri zaman 
anlayabilecekleri ibadetleri, faydasız ve lüzumsuz telakki edi
yorlar. Hele bunlardan bazı müfritlerin, namaz kılıp, oruçtu
tanları hor görmesi, Müslümanların toplaşarak rahmet duala
rına çıkmalariyle veya umumi afet ve beHinın kaldırılması 
için Hak'tan niyazda bulunmalariyle alay etmesi ne kadar kaba 
bir vahşilik, ne kadar büyük bir edepsizliktir. Bunlar Allahu 
teala'nın-haşa- bilmez, işitmez, kör, sağır bir kuvvet olduğu
nu sanıyorlar. Kendisine kulluk etmenin ve yalvarmanın boş 
olduğunu söylüyorlar. İnsan gibi şuurlu bir mahlukun kendini 
yoktan var edip, gören, işiten, düşünen, fikirlerini başkaları
na anlatan bir hale koyan Y aradan'ı hakkında, bu kadar derin 
bir sapıklığa sap�anması ne feci bir körlük ve sağırlıkur. Bu 
sıfatlar Allah'ta yoksa ve Allah yarı,ıtmadıysa, acaba kendileri 
onları nereden ve hangi kaynaktan almışlardır? Güneşten daha 
açık olan bu hakikati inkar etmelerinin tek sebebi, heveslerine 
kul ve köle olmayı, Allah'a kul olmaktan üstün tutmalarından 
başka bir şey değildir. Heveslerine esir olanlar, dünyada da, 

128 



EL-MÜCİB 

ahirette de ziyan ve ızdırap içindedirler. Bunların bol dünyalık 

bulanlarına bile imrenilmez. Çünkü bu dünya bolluğuna rağ

men-Allah ker.dilerine ağız tadı vermediği için-onların dışarı 

taşan çeşitli ızuraplarından başka, kalplerinin derinliklerin

de, kimseye söyliyemedikleri bir takım sızılar vardır ki, içle

rini daima kemirir durur. 

KULA GEREKEN ŞEY: 

Hususi: ve umumi: bütün ihtiyaçların te'mın ve tesviyesi 

için birbirlerinden faydalanmak üzere, arzda yaşayan bütün in

sanların birbirlerine müracaatları ve "yardımlaşma" isteği 

doğru ise de, insan kudretinin üstünde bulunan işler için yine 

insanlara müracaat eunenin doğru olmadığını bilmek lazım

dır. Çünkü, insan kudretinin üstünde olan her müşkülü ancak 

Allah açar ve böyle bir şeyi Allah'tan başkasından istemek 

onu Allah'a denk tutmak olur ki, bu küfürdür, şirktir. 

Esbabı bilinmeyen, çaresi bulunmayan hüccetler vardır 

ki, bunlara "ıztırar hali" derler; bu hallerde yalnız Allah'a il

tica edilir ve yalnız Ondan istimdat umulur ve ancak Ondan 

yardım istenir. Böyle çaresizlik zamanlarında, cahil tabiiyye

cilerin hangi kapıya baş vurduklarını bilmem, fakat Mücib, 

Rahım, Kerım bulunan Allahu teala'ya inanmış olanlar kalb

lerinin bütün samimiyetiyle O'na yalvarırlar. Metanet ve so

ğukkanlılıkla ezeli: mukadderat hükmüne kendilerini teslim 

ederler, nihayet böyle ıztırar hallerinde kendisine iltica eden

ler hakkındaki Allah'ın va'di gelir, çok defa umulmıyan yer

lerden selamet kapıları açılıverir. 
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EL-VASİ' 

(Geniş ve müsaadekar.) 

Allahu teala'nın kudreti ve rahmetinin ve diğer bütün sı

fatlarının genişliği ve tükenmezliği, her zerrede görülüp duru
yor, fakat insana en yakın yine kendi şahsıdır. İnsan kendi var
lığında bu yüce sıfatların izlerini, nişanlarını daha iyi görebi
lir. Mesela, insanların seslerine, konuşmalarına, simalarına, 
tavırlarına dikkat edilsin. Bütün insanlar, hep ayni maddeden 
ve ayni unsurdan yaratıldıkları halde, birbirinin tamamiyle 
ayni olarak iki ses işitilemiyor. Bunu, kulak farkediyor. Bir
birinin tamamiyle ayni iki sima görülemiyor. Bunu da göz 
ayırıyor. Yeryüzünde yaşıyan milyonlarca insanlardan sureti, 
sireti, tavrı tamamiyle birbirine benzeyen iki insan buluna

mıyor. 
Sonra insanlar arasında, bilgisi geniş, ihtisas sahipleri 

görüyoruz, bilgilerinden herkes faydalanıyor. Çok zengin ve 
merhametli insanlar vardır ki, daima geniş ölçüde yardım et
mekten zevk alır ve bunu yapmağa fırsat bulamadığı zaman 
keder duyar. Bazı insanlar da vardır ki, gönülleri denizler kadar 
geniştir, terbiyesiz ve münasebetsiz hareketlerle karşılaşınca 
birdenbire hiddetlenip bulanmaz. Tahammülü geniştir, akila

ne ve hak:ımane davranır, birçok yolsuzların yola gelmesine 
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sebep olur. Nasıl ki. denizler de, bir çok süprüntil ve daha baş
ka kirli şeyler auldığı halde bulanmaz. Eğer Allah. insanlarda 
El-Vası' isminin izlerini bu suretle göstermemiş olsaydı. in
sanlar içinde yüksek mütehassıslar yetişmçz. eli bol cömert
ler görülmez. geniş yürekli insanlar bulunmazdı. Onlar bu
lunmayınca da onların yüzünden görük n faydalar hasıl olmaz
dı. Şu halde, fayda verenlerle fayda g\_•renler hep beraber Al
lah'a yönelip, bu ni'metinden dolayı h,ımd ü sena etmeleri 
lazım gelirken. ne yazık ki. bu günkü dünya Allah'ı tamamiy
le unutmuş bir vaziyette bulunduğundan. nirnP.te nail olanlar 
azmış, tuğyan etmiş. ötekiler de onlara tapmı�. boyun eğmiş, 
aralarında Allah'ı bilenler hor ve hakir kalmı�hr. 

KULA GEREKEN ŞEY: 

Kul bilmelidir ki, Allahu teala Vasi'dir. Yani O'nun ilmi, 
rahmeti, kudreti, afv ve mağfireti geniştir ve her şeyi kJpla

-: 

mışur. Allah'ın ilminden hiçbir şey gizlenemez; öyle ise ı,er �
nerede olursa olsun kötülükten utanmalı. Kudretinden hiçbir 
şey kurtulamaz; öyle ise fenalıktan çekinmeli. Merhametı 
boldur, öyle ise ancak O'na dönmeli. Suçları bağışlamakta, 
emir ve nehyinde genişliği sever. Binaenaleyh ümitsizliğe ka
pılmamalı .. ve ila-ahirihı. 
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EL-HAKİM 

(Buyrukları ve bütün işleri hikmetli.) 

Hakim, hikmet sahibi demektir. Allahu teala'nın buyruk

ları ve yasakları hep hikmettir ve kullar için, hayr ve menfaat 

kaynağıdu. Bu buyruklar Kitap ve Sünnet'in ta'rifıne göre mı

edilirse, ona mahsus hayr ve menfaat husule gelir, insanlar 

bilmediğini öğrenir, her an terakkı eder, fakat ifil edilmezse 

hayr ve menfaat kesilir, terakki de durur. 

Allah'ın yasak ettiği şeylere dikkat edilsin. Her biri insan

lar için birer afettir. Bu afetleri, haram ve halfili yaratan Al

lah'tır. Onları yapabilecek kuvvet ve kudreti veren de O'dur. 

Bununla beraber haramı yasak eden, halali mubah kılan da 

O'dur. Bundaki hikmeti, imtihandu. Bu imtihanla herkes ken

di kıymetini ve insanlar birbirlerinin sadakat derecelerini öğ

renmiş olacaklardu. Yoksa Allahu teala, yasak ettiği şeylere 

riayet edenlerle etrniyenleri, daha kendilerini yaratmazdan ön

ce biliyordu. 

Allahu tefila'nın hiçbiri işi de hikmetsiz ve faydasız değil

dir. Fakat gerek emir ve nehiylerindeki, gerek işlerindeki hik

met ve föidelerin gayesi, kainatın intizamı ve mukadder olan 

va..1<:te kadar devamıdu. Yoksa kendi zatına ait bir menfaat de

ğildir. Çünkü Allah'ın hiçbir şey'e ihtiyacı yoktur ve hiçbir 

beklediği de yoktur. Kainatın küçük bir modeli oları vücudu

muza şöyle bir ibret gözü ile bakarsak görürüz ki, varlığımız-
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dan her _uzvun bir hizmeti vardır ve her şey yapacağı hizmete 
uygun olarak yaratılmıştır. Hiçbir şey hizmetinde aksaklık 
göstermez, su-i isti'mal yapmaz. İşte a'zarnızın birbirine uy
gunluğu, sadakatı ve hizmetini güzel yapması sayesindedir 
ki, "menfaat-i müştereke" meydana geliyor. 

Menfaat-i müştereke dediğimiz, eceli tamamlanıncaya ka
dar, ferdin yaşamasından ibarettir. Ferdin yaşaması için vücu
dumuzda ayn ayrı hizmet gören birçok makinalann birleştiği 
müşterek hedef de, vücıide lazım olan gıdanın alınıp üğünmesi 
ve vücuda muzır maddelerin dışarıya atılması. .. Modelde gör
düğümüz bu tertip ve intizamın bütün kainatta da böyle oldu
ğuna şüphe yoktur. Kfilnaun her cüz'ü, sadakatle yapmakta ol
duğu vazife ile, mensub olduğu kül'lün selametini te'min et
miş oluyor. Fakat bu kanunlar, bu hikmetler ne kadar derin ve 
ne kadar çok, bunların ihatasına imkan yok ... 

KULA GEREKEN ŞEY: 

Bir kul ibadet kastiyle, Allahu tefila'nın bu sonsuz hikmet 
deryalarını düşünür, sezebildiği kadar görür, görebildiği kadar 
imanı kuvvetlenir, parlak.lığı artar. Mesela, vücudumuzun 
devamı için alacağımız gıda methaliyle (girişiyle) vücudumu
za zararlı maddeleri atacağımız mahrecin yaradılış tarzını dü
şünmek bile insanı: "Ya Rabbi! Ne büyüksün, ne hakimsin!" 
derneğe mecbur eder. Öyle ya, evvelkisi gözlerimize ve burnu
muza yakın yaratılmıştır. Çünkü yemeğin nefasetini görelim, 
duyalım, iştahımız artsın. Bir de, şayet yemekte muzır bir 
madde varsa veya ekşimiş ise atalım. Fakat iğrendiğimiz me
vad-dı gaitanın, (dışkı maddelerinin) mahreci (çıkışı) de, his 
kuvvetlerimize mümkün olduğu kadar uzak yaratılmıştır. 
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Sübhana'llah ma a'zama'llfilı .. 

�I 
EL-VEDUD 

(İyi kullarını seven, onları rahmet ve rızasına 

erdiren, yahud sevilmeye ve dostluğu 

kazanılmağa biricik layık olan.) 

Arapçada bu vezindeki kelimeler, yerine göre iki türlü 
ma'na ifado,eder: seven sevilen. Burada her iki ma'na da müm
kündür. Evvelki ma'naya göre, iyi kullarını çok seven, onları 
lı1tf ve ihsanına garkeden demek olur. İkinci ma'naya göre, se
vilmeğe layık ve müstehık olan ancak O'dur demektir. 

Allahu teala kullarını çok sever ve sevdiği içindir ki, onlar 
için namütenahi fuyfizat kaynaklarını açmışur ve bu kaynak
lardan faydalanmak istiyenleri sevmiş, gafletle bunlardan is
tifade etmek istemiyenleri yermiştir. 

FÜYÜzA T NEDİR? 

Zihnimizin Allah'ın açtığı bu kaynaklardan başka hiçbir 
yerden alamıyacağı, hiçbir vasıta ile bulamayacağı bir takım 
yüksek hakikatlar elde etmesidir. Ancak şu da var ki, bu füyfi 

zattan faydalanmak için iman şartur. Muhakkak ki, Allah teala 
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inanmış gönüllerin ıman zevkinden kazanacakları halleri, farz 
kıldığı ibadetlerde depo etmiştir. Feyz istiyen, ibadetlere koş
sun. Bazı ağızlardan işitiliyor ki, bizim için, ibadete lüzum 
kalmamışur. Çünkü ibadetler insanı Hak'ka ulaşurıcı bir 
vasıtadır. Biz ise Hak'ka ermiş ve dfüma Hak ile beraber kalıru
şızdır. Bu söz yalandır. Şu teklif dünyasında, insanı ibadetten 
müstağni kılacak hiçbir mertebe ve makam yoktur. Sevgili 
okuyucu! Şunu düşünelim ki, eğer böyle bir mazhariyet ol
saydı, evvela Peygamberimiz, o mübeccel metbılumuzla As 

lıab-ı filılerinde vakı' olurdu. 
El-Vedud ism-i şerıfinin ikinci ma'nasına göre, Allah 

sevgisi, gönüller için biricik hedef, dostluğu kazanılmak için 
her türlü fedakarlık, seve seve göze alınacak tek ve yüksek bir 
gayedir. Çünkü O'nun dostluğunu kazanan, her şeyi kazanmış 
ve artık başka dost aramağa ihtiyacı kalmamıştır. Bilindiği 
gibi, sevmek idrakten doğar, yani idrak olunan şeylerdeki 
kemal ve yüksekliğe gönül akıverir. Bizde idrak cihazları 
muhtelif olduğu için, her idrak cihazının kendine mahsus sev
diği, meylettiği şeyler vardır. Hepsini,; bilittifak aşık olduğu 
şey biricik sevgili olur. Allahu teala kendini bilen nezih ruh
ların biricik sevgilisidir. Çünkü bütün kemfilat Ondadır. İdrak 
kuvvetleri, müttefikan bu kemfilaun sonsuz lezzetleriyle tatlı 
bir hayat içinde rnesttir. Bu duyguya yükselebilen gönüllerin 
- acz ve za'f içinde kıvranıp durmakta olan - masivaY.a bakmağa
ve onların içinden Allah'a denk olacak bir sevgili aramağa te
nezzülü olur mu?

KULA GEREKEN ŞEY: 

Bir kimsenin çoluk çocuğunu, evini, malını, ticaretini, 
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sıhhatını, hayaunı sevmesi fitri ve tabiıdir. Kulun bunlara 
düşkünlüğü, doğrudan doğruya yaradılışının icabı olduğun
dan, bunları sevmesi hakkında hiçbir zaman sevk ve teşvike, 
fikir ve muhakemeye muhtac olmaz. Fakat AUahu teala'yı 
sevmesi fikir ve muhakeme yoluyla hasıl olur. Şöyle ki, sev
diği bu şeylerin hepsinin de Allah'ın olduğunu ve kendisine 
Allah'ın bir ihsanı bulunduğunu ve bütün bunların fii.nıliğini, 
Allah'ın bakiliğini düşünen bir insan, ancak bu düşünceden ve 
idrakten sonra, Allah'ı daha ziyade sevmeğe başlar. Bu sevgi
lerden evvelkisi tahii, ikincisi kisbidir. 

Kisbi olan sevgiyi, çalışarak tabii olandan ileri geçirmek
tir.Jşte o zaman Allah, Peygamber, din ve vatan muhabbeti, 
her şey üzerine tercih olunur. Allah'ın rızası uğrunda sevilen 
şeylerin hepsi de feda edilir ve bu fedakarlıktan dolayı, gönül
ler yine ferah ve müsterih olur. Muztarip olamaz; niçin? Çün
kü en sevgili şey Allah rızasıdır. Buna da din yoluyla erilir. 
Onu muhafaza edecek olan da vatandır. Bunun için bir milletin 
efradı, din ve vatan muhabbetini her şeye tercih ederse, o mil
let ölmez, yaşar; dünya ve ahirette saadete erer; zira onların 
yardımcısı Allah'ur. Fakat din ve vatan kaygusu gönüllerden 
silinirse, hiç kimse, malıyla veya bedeniyle veya fikir ve kale
miyle bu uğurda yorulmak istemezse, o milletin başından 
felaketler, musıbetler eksik olmaz. En nihayet borluk ve·ha
kirlik uçurumuna yuvarlanır gider. 
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EL-MECİD 

(Şanı büyük ve yüksek.) 

Allahu teala, Azimü'ş-Şan'dır. Göklerde ve yerde en yük
sek şan ancak O'nundur. O'na el ermez, güç yeunez. O, ordu
larla kuşaulmaz, kuvvetlerle mağlı1b edilmez. Bununla bera
ber, kullarına kendilerinden daha yakın ve daha merhametli
dir. Afv u ihsanı bol, rahmet ve inayeti hudutsuzdur. Ni'inet

leri sayılmaz, kerem ve atası rakamlara sığmaz, ahlakı 

kemalat, efali serapa hikmettir. Okuyup durmakta olduğu
muz "Esma'ül-Hüsna" O'nun ne büyük şan sahibi olduğunu 
ve O'na intisab ile rızasını gözleyenlerin ne yüksek şeref kaza
nacaklarını gösterip dunnuyor mu? O ne büyük Ma'bı1d, ancak 
O'na tapanlar ne güzel kul! Onlar, hayatın hiçbir lahzasında 

ye'se kapılmayan, fanilere boyun eğmeyen bahtiyarlardır. 
lsm-i Şerifin ma'nasında iki mühim unsur vardır: Biri 

azamet ve kudretinden dolayı yaklaşılamaz, yanına varılamaz 
olmak, ikincisi de, yüksek huylarından, güzel işlerinden dola
yı öğülüp sevilmektir. Güzel ahlakından dolayı gönüllerde 
yer tutmuş, fakat herhangi bir kuvvet karşısında zebun ve aciz 

kalan bir insana "Mecid" denmediği gibi, haydutlukla geçi

nen, sarp dağlarda müstahkem mevkıa kapanmış şakilere de 
denmez. 
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·Aramızda nisbi olarak bu iki ma'nanın kendisinde birleşti
ği zevat, ism-i şerifin hakiki ma'nasına delalet eden nişaneler
dir. Onlardaki mahdut ma'naya bakılır da bu ma'nfilann ekmel 
bir surette birleşmiş bulunduğu Allah teala'nın "El-Mecid" 
ism-i şerifinde de eşsizliği sezilir. 

KULA GEREKEN ŞEY: 

Allahu teala'nın azamet-i şanı düşünülerek O'na karşı 
gayet ciddi ve samimi bulunmak, ibadetlerinde ve kfilfe-i mua
melatında halis muhlis Allah rızasını gözetmek, yalandan, 
riyakarlıktan, iki yüzlülükten son derece uzaklaşmaktır. Gös
teriş olarak iş yapanların elleri boşa çıkar. 

Söz temsili, on biner liralık, elli biner liralık banknotlara 
benziyen kağıt desteleriyle çantasını şişiren bir adamın, pazar 
yerinde dolaşırken, bunları sahiden "sahihten" para sananların 
imrenmesinden başka eline birşey geçmez. Yankesicilerin, aç 
gözlülerin ağzının suyunu akıtan bu kağıt tomarlariyle, o 
adam pazardan birşey alabilmek şöyle dursun, bir bardak su bi
le içemez. İşte mürailerin, riyakarların işi de tıpkı buna ben
zer. Karşıdan görenleri imrendirir, amma hakikatta o işler 
sahibine hiçbir fayda te'min etmez. 

EL-BAİS 

(Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran.) 
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Allahu teala insanları, ölüp toprak olduktan sonra dirilte
rek kabirlerinden kaldıracak "Mevkıf-ı Arasat" denilen çok ge
niş, dümdüz, ağaçtan, binadan tamamiyle boş bir yere çıkara
caktır. Yani dünyaya geliş gibi, bölük bölük ve birbirlerinden 
doğup türeme suretiyle değil, belki ilk insandan son insana 
kadar dünyaya ne kadar insan gelmiş geçmişse, hepsi birden 
kabirlerinden Arasat meydanına çıkarılıvereceklerdir. Ahiret 
günü yahud Kıyamet günü denilen ve Kur'an'da bunlardan 
başka daha birçok adları olan gün, işte budur. İmanın kökle
rinden biri olan (Ve'l-ba'sü ba'de'l-mevt) de budur. Haktır ve 
gerçektir, muhakkak surette olacaktır. Allahu teala, bu haki
kati bütün indirdiği kitaplarda bildirmiş, bütün Peygamberler 
diliyle insanlara duyurmuştur. Böyleyken insanlar içinde ahi
ret akidesini inkar eden bir sınıf hiç eksik olmamıştır. Her 
Peyg_amber ümmetine bu akideyi haber verdikçe bu herifler: 
(Olur şey değil...) diye bu mühim haberi büyük bir şaşkınlık
la karşılamışlardır. Kur'an'ın da hemen her suresinde bu mev
zua dair ayetler vardır. Çok defa münkirlerin ağızından: "Öl
düğümüz ve bir toprakla bir yığın kemik olduğumuz vakit 
mi, biz mi ba's olunacakmışız? Evvelki atalarımız da mı?" 
dedikleri hikaye edildikten sonra Allah.u teala Resulüne fer
man buyuruyor ki: Onlara deki: "Evet siz ba's olunacaksı
nız; hem de sizler çok hor ve hakir olarak, çünkü o iş bir 
kumandadan ibarettir. Derhal bütün ölülerin gözleri açı
lıverir. O zaman: Eyvah bizlere. İşte ceza günü! derler. 
Onlara denecek: Evet bu, işte sizin yalan dediğiniz fası gü
nü." 

Übeyy b. Halef adında bir ahmak, bir gün elinde toprak al
Unda çürümüş bir kemik parçasiyle, Peygamberimiz Muham
med Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in huzı1-
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runa gelerek kemiğin bir parçasını parmaklan arasında ezip 
toz haline getirdikten sonra: 

- "Allah, bunu böyle çürüdükden sonra diriltir der mi

sin?" demiş. 

- "Evet seni de ba's eder ve ateşe kor." buyurmuştur.
Hatta bu hadise "Yasin" suresinin sonlarındaki birkaç ayet.;.i 
kerimenin inmesine sebep olmuştur. 

Cahiliyye devrinin kaba saba adamları, böyle bir i'tikat
sızlığa batabilir. Çünkü karanlıklar içinde kalmıştır. Fakat 
ortada Kur'an kadar eşsiz bir nur kaynağı, bir gönüller güneşi 
varken, hala böyle kimselerin bulunmasının hidayetsizlikten, 
nasipsizlikten başka bir şeyle izahı mümkün değildir. Yeni 
münkirler, eski münkirlerden bu akidesizliği devr ve teslim 
alırken, birbirlerine tavsiyeleri daima şüphe ve hayrettir. 

Fakat bu şüphe kime karşı ve niçin? Allahu teala'nın kud
retinden şüphe edilir mi? Allah bir şeyi yaratm_ak is�yince ona 
sadece Ol! der. Bu emir ve iradeyi müteakip hemen o şey oluve
rir. Allah kudreti bu. İsterse bir kumanda ile uçsuz, bucaksız 
kainat yok oluverir. Sonra göz açıp yumacak kadar kısa bir za
manda, isterse yine tek kumanda ile yepyeni ve bambaşka 
alemler meydana geliverir. 

Hem biz, Allahu tefila'nın birer damla sudan hergün binler
ce insan-oğlu yaraup onlara can verdiğini görüp duruyoruz. İş
te her gün binlerce insan-oğlunu, nasıl ana kamı kabrinden 
dünyaya çıkarıyorsa, böylece insanları da kabirlerinin kamın
dan ahiret sahasına çıkaracakur. Ba's insanın kabrinin kamın
dan kalkması ve can bulması demektir. Dünyaya d<?ğmak da, 
insanın ana karnından çıkması yoluyle olan bir ba'stir. Bu 
ba'si gören, yarınki ba'si gözüyle görmüş demektir. 

Toprağın alunda milyarlarca habbeciklerin ölüler gibi ya-

140 



EL-BA!S 

up dururken, bahar mevsiminde yağan yağmurlar sebebiyle, o 
cansız kapkara topraklardan, hadsiz hesapsız nasıl bir nebatat 
aleminin fışkırıp çıknğını da her sene görüp dururken, ölüle
rin dirileceğinde şüpheye düşmeye hiç hakkımız yoktur. Çün
kü Yaradan yine yaratabilir. 

Çok defa görülüyor ki, ba'se inanmak istemiyenler bu 
i'tikatsızlıklannı şüphe ile değil de, kat'ı inkar suretinde ifade 
ediyorlar. Mesela onlara, öldükten sonra dirileceğiz ve yaptık
larımızdan sorulacağız dendiği zaman: 

- Canım bırak böyle köhne masalları ... diyorlar.
- Peki bunlar masalmış bırakuk, hangi hakikatları konu-

şacağız? dendiği zaman da: 
- Bugün öğle yemeğini nerede yiyeceğiz? Bu gece hangi

barda toplanacağız? Yakın kimi kafesliyeceğiz? Piyasada han
gi mallar üzerinde fınldak çevireceğiz? .. gibi lakırdılar konu
şurlar. 

· İşte bunlar, işleri kötü, muameleleri bozuk, fikirleri bula
nık olan ve daima başkalarının zararına lüks hayat yaşamak is
teyen kimselerdir ki, ahiret akidesi, mesıiliyet fikri onların 
yüreklerini hoplatan, vücutlarını , ürperten korkunç bir 
mevzı1'dur. lnanmağa değil, işitmeğe bile tahammül edemez
ler. Ahiret akidesi, dünyanın bitmez, tükenmez keder ve ıztı
raplanna karşı, Allah'ın bü)'ük bir lı1tfu ve tesellisidir. Şu 
halde buna inanmıyanlar, Allah'ın bu ni'metinden mahrum 
kalmışlardır demektir. 

KULA GEREKEN ŞEY: 

Ba's hakkında Allah'ın kat'ı va'di vardır. Onun için ona can 
ve gönülden inanmalı. Fırsat ka,çmadan, mevsim geçmeden, 
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ona göre elindeki imkanlardan azami surette faydalanmanın 

yollarını aramalıdır. Dünyada ne ekildi ise, ahirette o biçilece

ğine göre, her çeşit hayırdan çok çok ekmeli. Bir ekinci bilirse 

ki, bu sene gayet çok mahsul olacak, hem ç� eker, hem iyi to

hum seçer. Çünkü tohum ne kadar güzel olursa ve ekilecek ye

re ne kadar emek verilirse, o nisbette geniş mahsul alacağına 

şüphe yok. Burada tohumun güzelliğinden ve ekilecek yerin 

nadas edilmiş olmasından maksat, yapılacak hayırların tam 

yerini bulmak, Allah yoluna verilecek şeylerin temiz ve tay

yip olmasına dikkat etmek ve niyetinde halis-muhlis, yani ka

tıksız olarak Allah teala'nın rızasını gözetmektir. 

EŞ- ŞEHİD 

(Her zamanda ve her yerde hazır ve nazır.) 

Şehid, şahidin mübalağasıdır. Şahid, bir hadise vukua ge

lirken, orada hazır olup, hadisenin vukuunu gözleriyle gören 

kimseye denir. Fakat hadise yerine uzak olanlar, gözleriyle 

göremiyeceklerinden, başka vasıta ile hadiseyi öğrenseler bi

le, onlara şahid denmez. 

Allahu teala işte bu suretle, kullarının görmedikçe bile

miyecekleri bütün hadiseleri bilir, onun için her şeye karşı 

Allah hem şahiddir, hem şehiddir. Allah her yerde hazır ve na

zırdrr demek, her şeye ve her zerreye yakınlığı birdir demektir. 
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Yakın olduğu için, yapılan her işi görmekte ve söylenen her 
sözü işitmektedir. 

O zaten mutlak surette her•şeyi biliyor. Bu yönden O'nun 
adı Alim'dir. Hadiselerin esrarını, iç yüzünü bilmesi yönün
den, O'nun adı Habir'dir. Dış yüzünü bilmesi yönühden de adı 
Şehid'dir. Şu halde başkalarının yanında yapmaktan çekindi
ğimiz kötü işleri, tek başına kaldığımız vakit yapacak olur
sak, her zamanda ve her yerde hazır ve nazır olan Allahu 
tefila'ya ehemmiyet vermemiş oluruz. Allah'ın her yerde bu
lunduğuna ve her işi gördüğüne inanmış olanlar ne temiz, ne 
dürüst insanlardır. Çünkü onlar kimsenin yanında kötülük ya
pamadığı gibi, tek başına kaldığı ve hiç kimsenin görmediği, 
duymadığı yerde dahi bir kötülük yapamaz. Hatta kötülük yap
mayı içinden dahi geçiremez. Çünkü Allah Alim'dir. 
Habir'dir, içimizi de dışımızı da aynı suretle görür ve bi
lir. 

tbn-i Mes'ı1d radiya'llahu anh, bazı arkadaşlariyle Medi
ne civarında bir mesireye çıkmışlardı. Oralarda koyun güt
mekte olan bir çoban gördüler, çobanı yemeğe da'vet ettiler. 
Fakat çoban oruçlu olduğunu söyliyerek özür diledi. Kırlarda 
yaşayan genç bir çobanın ramazandan başka günlerde böyle 
oruçlu bulunması dikkat nazarlarını çektiğinden, yarı latife 
yan da imtihan kasdiyle, kendilerine bir koyun satmasını ve 
koyunun yan etini de kendisine hediye olarak bırakacaklarını 
söylediler. Çoban: 

- "Koyunlar benim değildir ve benim koyun satmağa
salahiyetim ve me'zı1niyetim yoktur." dedi. Bunun üzerine 
asıl imtihan noktasına basarak: 

- "A canım! Koyunların sahibine bu hayvan telef o!du
.1eyiverirsin." deyince çoban yüksek sesle: 
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- "Eyna'llah; demiş ve geçip giuniştir. (Eyna'llah: Allah
nerededir? demektir). 

Sonra lbn-i Mes'ud bu koyunları sahibinden saun alarak 

hepsini de çobana bağışlamıştır. Bu suretle çoban kazandığı 
imtihanın semerisini daha dünyada iken tatmağa başlamışur 
lbn-i Mes'fid arasıra Medine'de bu çobana rastlayınca ona: 

Eyna'llah? diye tak,.lır, latife edermiş. İşte Müslüman
lık ... İşte· Müslümanlar. 

KULLARA YARAŞAN: 

Bu çoban kıssasını örnek tutarsak, mesela, bir hakim, her

hangi bir te'sir altında hak ve adaletin hilafına bir hüküm vere
ceği sırada, yahud bir san'atkar aldığı bir işi yaparken, iş vere

nin farkına varmıyacağı surette, o iş için daha kolay, daha ucuz 
bir hile yolu bulabilir. İş verenin zararına olan bu hileyi kul
lanacağı zaman, Allah'tan korkarak veya utanarak bundan vaz-
geçmesi ne büyüklüktür!.. 

Bir doktor, bir me'mur, bir tüccar, hasılı her meslekten her 

insanın, kanunların mes'ul etmiyeceği ve fakat Allah'ın razı 
olmıyacağı fırsatlardan, Allah için (başka değil) nefsini çek
mesi ne dürüstlük, ne temizliktir. Allahu teala ancak böyle 

kullarının kefili, vekili ve yardımcısıdır. 
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EL-HAK 

(Varlığı hiç değişmeden duran.) 

Hak, varlığı hakiki bulunan zatın ismidir. Yani varlığı 
daima mütehakkıkur; daima sabittir. Allahu teala'nın zau, 
yokluğu kabıll etmediği gibi, herhangi bir değişikliği de 
kabul eunez. Hakikaten var olan yalnız Allah'tır ve hiç değiş
miyerek hakikaten sabit olan da O'dur. Çünkü O, varlığında 
zatından başkasına muhtaç değildir. Kainat dediğimiz başka 
varlıklar ise, Allah�n yaratmasiyle var olmuşlardır. Onların 
içinde varlığı, Allah'a muvazt - yani ezelt ve kadim - hiçbir 
mevcut yoktur. Mesela, ben, sen ve bütün insanlar, birer birer 
nasıl sonradan, Allah'ın yaratmasiyle meydana gelmişsek, 
yekı'.inumuz da öyledir. Bütün hayvanat, bütün nebatat da böy
ledir. Alelumum madenler de, diğer uzvı olmayan varlıklar da 
öyle ... Üzerinde barındığımız arz küresi ve kardeşleri olan 
öteki seyyareler ve peykleri ve bütün bunların merkezi bulu
nan güneş de böyledir. Aralarında büyüklük küçüklük ve 
ömürlerinde uzunlıık ve kısalık gibi farklar varsa da, hepsi de 
sonradan yaraulmış ve her birinin ömrü bir başlangıç ve bir 
son_ile çevrilmiştir. Zamanın ancak bir parçasını işgal eder
ler. Sonra bütün kainat ve onun her zerresi, ömürleri boyunca 
bir hal üzere sabit değildir. Daima halden hale, tavırdan tavıra 
değişir dururlar. Hayatın değişikliğini aya benzetmişler: Ay, 
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başında, görtilür görtilmez incecik bir hilalken, gün gün bü
yük, bedir haline gelir; sonra bu halde de kalmaz, kemali bu
lan, zevale döner. Tamamlığı eksiklik ta'kib eder. Gittikçe kü
çülmeğe başlar. Nihayet tamarniyle perdenin arkasına çekilir. 
Bütün bütün gözden kaybolur. 

İşte bütün kainau kaplayan ezeli nizam budur. Allah'tan 
başka her şey değişir, yıkılır; tekrar yapılır; baki, ancak 
Hak'tır: 

HAK İ'TİKA T, HAK SÖZ: 

İsbau lazım, inkarı mümkün olmıyan her şey hakur; bu 
i'tibarla dürtist i'tikatlara, Hale uğrunda söylenmiş dürüst söz
lere, hale söz, hak i'tikat denir; çünkü bu i'tikatlar ve bu sözler 
de sabittir. Allah onları yaşaur; sahiplerini de mükafatlandı
rır. 

KULA GEREKEN ŞEY: 

Ancak Halc'ka tapmalı, ancak O'na dayanıp güvenmeli; 
başkaları yıkılır. Ara�alı, hale i'tikadı buluncaya kadar çalış
malı; elden gelirse hale için hale sözü söylemekten veya yaz
maktan çekinmemeli; çünkü sabit tutamak sadece bunlardır. 
Bunları tutmağa muvaffak olanlar, yıkılmayan bir akarın 
iradından veya kurumayan bir bahçenin hasılatından faydala
nıp duranlara benzerler. Baullan Allah tervic eunez. Onun 
için baul peşinde koşanlar ümitleriyle beraber yıkılır gider; 
işte insanın uğrayacağı en hazin bir akıbet. 
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EL-VEKİL 

(İşlerini yoluyla kendisine bırakanların işini düzeltip, 

onların yapabileceğinden daha iyisini te'min eden.) 

Kendisine iş ısmarlanan zata vekı1. denir. Allahu teala ne 

güzel ve ne büyük vekı1.dir. İşlerin hepsini tedbir ve idare eden 

O'dur. Fakat kendisi hiçbir işinde vekile muhtaç değildir. O 

her şeyin yerini tutar, fakat hiçbir şey O'nun yerini tutamaz ve 

O'na dayanmadan duramaz. Allah'ın yerini tutacak bir vekil 

düşünülmesine imkan yoktur. Peygamberler bile O'nun maka

mına kaim, vekil olamaz. Fakat O hepsinin üzerinde Rab ve 

Malik olduğu gibi, her şeye karşı Vekil'dir de. Peygamber de

mek, Allah'ın bir vekili demek değildir. Allah'ın buyruklarını 

insanlara öğreten bir emir kulu demektir. Bunun için Hıristi

yanlık dünyasının patriklere, papazlara ve hele Roma'daki Pa

pa'ya "Allah'ın vekilidir" diye i'tikad etmeleri bauldır. 

Allahu teala, !.:endisine yoluyla tevekkül edenlerin işleri

ni en iyi bir neticeye ulaşurır. Gerçi O'na hiçbir şey vacib de

ğildir. Yani hiçbir şeyi yapmağa veya yapmamağa mecburiye

ti yoktur. O'nun iradesi çerçevelenemez; isterse yapar, iste

mezs�� O'na zorla yaptıracak bir kuvvet yoktur. Fakat O'nun 

razı olacağı surette işler kendisine bırakılırsa, hayırlı ve karlı 

olanı i;Jler; adeti ve hilcmeti budur. 
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K1M VEKİL OLABUJR? 

Bilindiği gibi vekil yapılacak zaun, vekil olacağı iş hak
kında kafi derecede bilgi s§hibi olması, o işi yapmağa gücü 
yetmesi, kendisini vekil edenin her bakımdan güvenine layık 
olması iktiza eder. Şu halde, tevekkül, emin ve muktedir bir 
vekile güvenerek, işlerini ona tefviz etmektir. Mesela bir 
da'va için vekil tutmak lazım gelse, evvela. o da'vaya ait geniş 
bilgisi ve müdafaa kudreti, bununla beraber sadakat ve merha
meti var mıdır? Bu cihetler araşunlır ve ancak bu hususlar ta
hakkuk ettikten sonra i'timad edilir. Şu halde, bir adam her iş 
için vekil olamaz, bilemediği veya yapamayacağı işlerde vekil 
de, müvekkil gibi acz içindedir, hele müvekkiline merhameti 
olmayan vekiller daha korkunçtur. 

Hakiki vekil ancak Allahu tefila'dır. Çünkü her işi bütün 
esrariyle bilen ve her müşkülü açan yalnız O'dur. İnsanların, 
birbirlerinin işlerini görüvenneleri mecazi bir vekalettir. On
dan dolayı, vekalet ma'nasından ziyade yardımlaşma ve karşı
lıklı ıvaz ma'nası vardır. Bir tüccar, bir avukata iş verdiği za
man, biri ona bilgisi ile yardım ediyor, öteki de para ıvaziyle 
onu karşılamış oluyor demektir. 

TEVEKKÜL lliTİY Aa VE TEVEKKÜLÜN MA'NASI: 

Bir insanın gerek şahsına ait husılsatta, gerek ailesi umu
runu tedbir ve idarede, çocuklarının terbiyesinde, sağlık işle
rinGe, bir tüccar olduğuna göre; mütemadiyen temevvüc halin
de bulunan ticaret muamelatında veya bir me'mur olduğuna 
göre, resmi işleri etrafında, velha.sıl hangi meslektense ona 
göre iş ve gücünün her gün çeşitleşen pürüzleri karşısında, 
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kar-z.arar dilştinülerek, işler ne kadar hesaplı tutulursa tutul
sun, yine insanın karşısına hiçbir hesapta olmayan şeylerin 
çıktığı çok görültir. Alınan tedbirler, yapılan istişareler, hatır 
ve hayale gelmedik nice sebepler yüzünden hüktimsüz kalabi
lir. Allah korusun, yerden, gökten beklenmedik nice afatlar, 
insan takatırun, fen kudretinin önleyemeyeceği nice engeller 
beliriverir; bütün hesaplar alt tist olabilir. İşte bundan dolayı, 
arzularımıza nail olmak için, elimizden gelen bütün gayreti 
sarf ederek çalışıp çabaladıktan sonra, üst tarafı için telaş ve 
heyecana kapılmıyarak., bütün sebepleri emir ve fermanı al
tında tutan Allah'a tevekkül etmek iktiza eder. 

Burada tevekkülün ma'nası, sarf ettiğimiz bu gayretlerin 
mahsul vermesi, boşuna gitmemesi için Allah'tan muvaffak.i
yet ve yardım dilemektir ve ancak O'na güvenmektir. Bu ise. 
maddi kuvvetten sonra manevi kuvveti de kazanmak istemek
tir. Şu halde tevekkül, manevi bir istimdat demektir ki, her iş
te her insanın buna ihtiyacı vardır. 

Tevekkül denilen ma'nfu:ı.ın bir gönülde yer tutması, sahibi 
için, dünyanın en zengin hazinelerine sahip olmaktan daha 
kıymetlidir. Bilenler tasdik eder ki, bir insan için gönlünün 
feragat ve huzuru en büyük ni'metlerdendir. Çünkü maddi, 
manevi kazançlar, afiyet ve huzur içinde gönül rahatlığına 
bağlıdır. Fikir selametini, gönül huzurunu öldüren başlıca se
bepler: 

1- Lüzumundan fazla hırs, tama, rekapet gibi insana huzur
ve rahat nedir bildirmeyen haller; 

2- tflas edersem, vereme ya..1<alanırsam, işimden atılırsam
gibi kendi kendine zihinde kurulan ma'nasız korku ve helecan
lar; 

3- Başa gelen felaket ve musibetlerin giderilemeyen ızu-
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raplan. Kendisinde bu haller bulunan insanlar, hayatlarında, 
dünyalarına, ahiretlerine yarar bir şeye muvaffak olamazlar, 
müvesvisdirler, hiçbir iş beceremezler; ürkektirler, hiçbir işe 
atılamazlar. Bunlar nlhan hasta ve cidden tedaviye muhtaç bir 
takım zavallılardır. Onların günleri ah, vah ile, vesvese ve ev
haml:ı.� geçer, biter. Bu halleri parayla, pulla gidermek de 
mümkün olmaz. Ancak gönüllerde kuvvetli bir tevekkülün, 
hem de gerçek ma'nasiyle bir tevekkülün yer tutmuş olması 
lazımdır. İşini yoluna koyduktan sonra ötesini Allah'a havale 
edip de O'na güvenmek ve O'nun iyi yapacağına inanmak, kalb 
için büyük bir kuvvettir. 

TEVEKKÜL DEMEK, SEBEPLERİ lHMAı. ElMEK DE
MEK MİDİR? 

Sebeplerin ihmali tembellik demek olduğuna göre, arala
rında zıddiyet vardır. lslam Dininde tevekkül vacib, tembellik 
haramdır. Onun için tevekkül bahsinde şu noktaların da bilin
mesi faydalıdır. 

1- Tembellik etmemek, bir maksadın ele geçmesi için, in
sanlarca ötedenberi bilinen ve yapılan sebepler, tedbirler ve 
çareler ne ise, onları tatbik etmek vacibtir. Çünkü Allahu 
teala bu alemde her şeyin, her hadisenin meydana gelmesini, 
kullarına ilham buyurduğu sebeplerin ve çarelerin yapılması
na bağlamıştır. Buna "tesbib hikmeti" denir. Yani bir şeyin 
yaradılması, bir isteğin verilmesi, ona mahsus sebeplerin 
husul ünden sonra vuku bulur diye Allah, bir nizam koymuş
tur. O'nun adeti bu veçhile akıp gelmektedir. Allah'ın adetinde 
ise değişiklik olmıyacağından, müsbet veya menfi, istediğini 
bulmak için, insanın sebeplere dikkat etmesi lazımdır. Sebep-
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leri ihmal etmek, Allah'ın vaz'-ı esbab hakkındaki ezeli hik

metini çürütmeğe çalışmış olmakla beraber, göz göre göre 

kendini cahilliğin, hastalığın, fukaralığın dişleri arasına at

mak demektir ki, bunların hepsi de dinen haramdır. Halbuki 

sebeplere ehemmiyet verildiği surette, bir hacetinin kazası 

için insan, elinde mevcut bulunan bütün kuvvet ve vesait ile 

Allah'a teveccüh etmiş olur ki, elbette daha ciddi ve daha sami
mi ve binaenaleyh daha kıymetlidir. 

2- SEBEPLERİN HAKİKİ KIYMET1Nt Bll,MEK:

Bunların kıymeti, Allah'a karşı birer dilek vasıtası olmak

tan ibare.ttir. Yoksa te'sir Allah'tandır. Yani sebepler, tıahi 

te'sirin meydana gelmesi için, birer yol olmak üzere, yine Al
lah tarafından tertip buyurulmuştur. Kendisine ancak o yol

lardan müracaat etmek iktiza eder. Fakat maksadın husı11ünü 
sebeplerden değil, onları yaraup ilham eden Allahu tealii'dan 

beklemek lazımdır. Çünkü her şeyin yaradanı ve müessiri 

O'dur. Yani şu iş için çalışuk, çabaladık, artık o ister istemez 
o!acak demeyin; te'siri Allah'tan bekleyin; biz istedik, Allah 
da müsaade ederse olur .. deyin. 

3- Her hususta, Allah'tan başka hiçbir şeye güvenme
mek. Nice insanlar vardır ki, ellerindeki servete veya mevkıa 

veyahud büyük adamlarla olan hususiyetine, yahud yüksek 

tahsil görmüş oğluna veya kızına güvenmektedir. Onların 

varlığı gönlünü doldurmuştur. Yarına emniyetle bakıyor. Al

lah'tan bütün bütün gaflet halindedir. Her teşebbüsünü bu 

kuvvetlerle başaracağına inanmışur. Halbuki bütün bunlar ve 

hatta her şey, bir anda yok olabilir. O zaman yalnız bunlara da

yananın hali ne olur? Bunlara yine dayanmalı, fakat asıl Al-
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lah'a güvenmelidir. 

KULA GEREKEN ŞEY: 

İzahaumızın bir ic_mfili olmak üzere deriz ki, gerçek bir te
vekkül, fikirlerin sükunetini, kalplerin istirahatini te'min 
eden bir kuvvettir. Bunu anlayanlar, haya.un değişip duran dar
lığına ve genişliğine kulak vermezler. Kişinin kendine, mev
kiine, bilgisine, zekasına güvenmesi hep yalandır. İnsana ge
reken, ancak Allah'a güvenmektir. Çünkü O'nsuz hiçbir şeye 
muvaffak olamaz. O'nunla ise, her şeye kadir olur. İnsanın 
kendi gibi zayıf ve fani mahlukata i'timadı, akıl ve hikmete 
uygun değildir. Bugün lehinde bulunanlar, yarın aleyhinde 
bulunabilir; 

İşlerin başarılması için meşru sebeplere başvurulması, 
hatta bu hususta fazla bilgisi olanlara danışılması ve öteden
beri tecrübelerle, fenni incelemelerle kararlaşmış usullerden 
faydalanılması, daha ilerisi için aczini bilerek işini Allah'a ıs
marlayıp ancak O'na i'timat edilmesi gerektir. Bu sayededir ki, 
insan kendini telaş ve heyecandan, üzücü isti'calden, insanlık 
şeref ve haysiyetini kaybetmek tehlikesinden kurtarmış olur. 
Peygamberimiz salla 'llahu aleyhi ve sellem Efendimiz tehli
kenin en uzağını, en gizlisini herkesten evvel görürdü. Ona 
göre ne yapmak lazımsa yapar, tedbirini alır, sonra aldığı bu 
tedbirlere değil, ancak Mevlasına güvenirdi. İşte tevekkül 
babında bize yüce örnek. 
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EL-KAVİY 

(Pek güçlü.) 

Allahu teala kaviy'dir, hiçbir zaman kendisine dermansız

lık erişmez. Kuvvet, tam bir kudretin ifadesidir. Yani "Allah 

kaviy'dir" demek kudret-i tamme sahibidir demektir. O'nun 

kudreti de öteki sıfatları gibi na-mütenahidir, tükenmez, gev

şemez, hudut içine sığmaz. ölçüye gelmez. 

Allahu teala kayıtsız şartsız, her şeye kaadirdir ve hiçbir 

şey Allah'a karşı kaadir değildir. Allah'ın kudreti bahsinde 

zorluk, kolaylık bahis mevzuu olamaz. Bir çimen yaprağını 

yaratmakla. kainatı yaqıtmak birdir. Biri zor. biri kolay değil

dir. YaraUlmışlann isterse milyarlarca emsalini yaratır ve yi

ne de kudretinden bir zerre eksilmez. Hasılı, Allahu teala'ya 

göre ağır ve yorucu bir iş yoktur. Hadisatı ezeli takdiri uyarın

ca yürütmek. mahlukatını hıfzetrnek, amellerini zaptetmek 

O'na ağır gelmez. Ne kadar güç, ne kadar büyük olursa olsun, 

bir işi yapmak için kuvvet ve kudretin yetersizliği yüzünden 

zorlanmaktan ve kendisine herhangi bir sebeple bir durgunluk 

ve gevşeklik arız olmaktan münezzehtir. 
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EL-I\1ETİN 

(Çok sağlam.) 

Allahu teala kuvvet ve kudretinde metindir. (El-Kaviy) is
mi, kudretinin kemalini ifade ettiği gibi, (El-Metin) ismi de 
kuvvetinin şiddetini bildirir. Allahu teala hem Kaadir, hem 
Kaviy, hem Metin'dir. Hiçbir iş O'na meşakkat vermez, hiçbir 
hal O'nu aciz bırakmaz, hiçbir kimsenin yardımına muhtaç ol
maz, hiçbir kimse Onun iradesine karşı gelemez, hiçbir kimse 
O'nun kudretinden kurtulamaz. 

KULA GEREKEN ŞEY: 

Allahü tefila'nın rahmeti vardır, gadabı da vardır. Sevdik
lerine ulaştırmak istediği rahmetini önliyecek bir kuvvet ve 
kudret olmadığı gibi, gadab ve intikamından kurtaracak bir 
kuvvet de yoktur. 

O halde bir kul, istediği lı'.l.tf ve inayeti ancak Allah'tan 
beklemeli; korkusu ve endişesi de ancak Allah'ın gadabını ica
bettiren şeyler olmalıdır. Bu suretle, gönülde Allah'tan başka
sından korkuyu kaldırmak ve ümidi kesmek, yüreklerin bütün 
ümitlerini ve korkularını Allah'a bağlayabilmek, olgunluk
tur. 
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EL-VELİY 

(İyi kullarına dost.) 

Evet; Allahu teala sevdiği kullarının dostudur. Onlara yar
dım eder, sık:ınuları, darlıkları kaldırır, ferahlık verir, hidayet 
eder, dünyaca, ahiretce iyi işlere muvaffak kılar, her çeşit ka
ranlıklardan kurtarır, nurlara çıkarır, gönüllerini nurlandırır, 
bu sayede o gönüller, hayatı bugünün dar çemberi içinde sıkı
şık görmezler, ezellere, ebedlere uzanır; ezellerin, ebedlerin 
hakimi bulunan Allahu teala'yı bilir, birliğini tanır, ancak 
O'na kul olmak şerefiyle, yerin ve göklerin esrarından nice 
hikmetlere erer. Allah dostlannin kulağı da nurludur, gözleri 
de .. işittikleri, gördükleri her şeyden ibretler sezer, yüzleri de 
nurludur; onları görenler Allah 'ı hatırlarlar. 

Allah dostları, Allah'tan başka dost tanımadıkları ve Al
lah'ın rızasına muhalefetten korkup korundukları ve Al
lah'tan başka hiç kimseden korkulan veya bekledikleri olma
dığı ve Allah da kendilerine dost olduğu için, aruk onlara ne 
korku vardır, ne de hüzün. Onun için herkesin korktuğu zaman 
onlar korkmazlar, herkesin tasalandığı zaman onlar tasalan
mazlar. Allah'ın va'di böyledir. Allah'ın sözünü değiştirecek, 

hükümden düşürecek, mesela, Allah'ın korkma, mahzun olma 
dediğini korkutup mahzun edebilecek hiçbir hakim kuvvet bu-
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lunmıyacağı gibi, Allah tefila'nın kendisi de asla va'dinden 
dönmez, sözünü yerine getirir. 

KULA GEREKEN ŞEY: 

Allah'ın dostluğunu kazanmağa çalışmakur. Allah'ın 
dostluğunu kazanan, başka dost aramağa muhtaç olmaz, Al
lah'ın dostluğunu kazanmak, Allah dostlarının sıfatlariyle sı
fatlanmağa bağlıdır. Onların başlıca sıfatları: 

Tali} bir imAnla Allah'a gönül bağladıkları gibi, O'nun 
emirlerini, hükümlerini yerine getirirler; Allah'ın rızasına 
uymıyan hallerden daima korunur ve şüpheli şeylerden sakınır 
dururlar. 

EL-HAMİD 

(Ancak kendisine hamd ü sena olunan, bütün 

varlığın diliyle biricik öğülen.) 

Hamd, ihsan sa.bibi büyüğü övmek .. tazim fikri ve teşek
kür kasdiyle medh ü sena etmektir. Her mevcut hal diliyle ol
sun, kfil diliyle olsun, Allahu tefila'yı tesbih ve takd!s etmek
tedir. Bütün hamd ü senalar O'na mahsustur. Hamd ü şükürle 
kendisine ta'zim ve ibadet olunacak veliy-yi ni'met ancak 

156 



EL-HAMİD 

O'dur. O'nun karşısında kimse harnd ve ta'zim edilmeye layık 
olamaz. Çünkü hamd ü senayı icabettiren bütün kemfilat ancak 
O'nd�dır. Her ni'metin mevlası da ancak O'dur. 

Farzedelim bir fen adamı, kudretinin dışında denecek ka
dar mükemmel bir ı:nakine icat eUniş .. O makine kendi kendine 
işler, konuşur, yazar, muhabere eder, eşyanın resimlerini alır, 
sesleri zapteder ve daha birçok işler yapar. Mucidi, büyük bir 

kalabalık muvkehesinde bu makinenin son tecrübelerini de 
yapıp istediği gibi işlediği görülünce, umumun alkışlarını 
kazandığı gibi, bizzat o makine bile, mükemmel surette ken
dinden beklenen neticeleri vermiş olmakla mucidini alkışla
mış, takdir ve tahsin eUniş sayılır. Bunun gibi - nankör insan
lardan maada - zenelere varıncaya kadar bütün mevcudat, bildi
ği kadar O Sani-i Harnid'in kemalaunı sayıp dökerek, her 
lahza O'nu övüyor, mehdü sena ediyor, alkışlıyor ve hep bir 
ağızdan minnettarlığını i'lan ediyor. 

v Asrr ALI, v Asrr Asız NtMETLER: 

Allahu teala kuluna verdiği hayat, akıl, manuk, suret, 
siret gibi vasıtasız ni'metlerden dolayı nasıl harnd ü senaya 
müstahik ise (hak kazanmışsa, değerse), vasıta ile, mesela, 
insan eliyle sevkettiği ni'metlerden dolayı da yine ancak O, 
hamd ü senaya müstahiktir. Çünkü insan eliyle gelen ni'meti 
ve getiren insanı yaratan, o ni'meti o insanın emir ve tasarrufu 
altına koyan ve onu mahalline vermek için gönlünde arzu 
uyandıran, vermeyi kolaylaşuran, verme yollarını açan, buna 
mani' olacak engelleri kaldıran hep Allah'tır; başkası de
ğil. 
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ALLAHU 'TEALA zA TINDA HAMİDDİR: 

Yani Allah'ın Hamid olması, insanların kendisine hamd 
etmesine bağlı değildir. İnsanlar, ister hamd etsin ister etme
sin, O had-di zaunda Mahmud ve hamd ü senaya müstahiktir. 
Allahu teala Hamid olduğu içindir ki, mahz-i rahmeti, kerem 
ve inayeti ile, insanlara menfaatlanm kaz.anmak için bir talam 
vazifeler, mazarratlardan korunmak için de bir takım sakınma
lar emretmiştir. Onun için mali olsun, bedeni olsun, yahud 
fikre, ahlaka, içtimaiyata ait bulunsun, her saatin kendine 
mahsus ve Allah'ın .emriyle yapılması gereken bir vazifesi 
vardır. Yine Allah'ın lutf ve ihsanı olarak, her vazifenin ken
dine mahsus bir kazancı, ruhani bir zevki ve feyzi vardu. Bu 
vazifeler sırf Allah rızası için yapılırsa, ona mahsus olan feyz 
husule gelir, insan bilmediklerini öğrenir, her an terakki eder. 
Fakat vazife yapılmazsa feyz kesilir, terakki de durur. İşte bu 
vazifeleri teşri buyurup da, o vasıtalarla kullarına ni'metler 
ulaşuran da O'dur. Sonra küfür ve insanı küfre ileten bütün kö
tülüklerden son derece sakınılmasını emretmekle, filıirette, 
son büyük mahkemede, en ağır ve en büyük cezaya çarpılmak
tan muhafaz.a buyuran da O'dur. Çünkü küfrün cezası müebbed 
cchennemlikdir. İnsanoğlunun yapabileceği en büyük cinayet 
de küfürdür. Bir adam küfürden daha büyük bir cinayet yapaca
ğına söz verse, bu söz boş ve kıymetsiz bir lakırdıdır. Çünkü 
küfürden daha büyük bir cinayet yapılamaz. Buna fii'len im 

kan olmadığı gibi, fikren de imkan yoktur. 

C1NA. YETLER NE İLE ÖLÇÜLÜR? 

Bir cinayetin büyüklüğü, küçüklüğü, r�'l.::yc'.<:ı.na getirdiği 
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mazarratın genişliği ile ölçülür. Mesela, bir adam eliyle, di
liyle bir şahsı mutazarrır edebilir, bu bir suçtur; fakat öldürür
se daha büyük bir suç irtikab euniş olur. Allah göstermesin, 
kundak koymuş, birçok evlerin yanmasına, bir çok ailelerin 
perişanlığına sebep olmuş ... bu daha büyük. Bütün bir köye, 
bir memlekete, ülkeye, bütün bir millete zarar yapmış .. Bun
ların dereceleri hep biribirinden büyüktür. Yapılan suçun ge
nişliği hazan da dolayısiyle olur. Mesela, bir mahallenin veya 
bir köyün gözbebeği bir zat olur. Bütün o mahalle veya köy 
halkı, yedi yaşından yeuniş yaşına kadar, o zat için parçalanır
lar, ona ufak bir zarar gelse, derhal hepsi birden o zararı yapana 
düşman olur, buğzederler, intikam alırlar. Niçin? Çünkü o 
zat, o mahallenin hamisidir. Açları doyurur, çıplakları giydi
rir, yetimleri terbiye eder, işgüç sahiplerine sermaye verir, 
cahillerine nasihat, büyüklerine hürmet, küçüklerine şefkat 
muamelesi yapar. Bu sebepten bütün mahalleli, o zata candan 
bağlıdır, o kadar ki, onun üzerine ufak bir toz konmasına bile 
tahammül edemezler ... 

İşte böyle bir zata karşı gerek içlerinden, gerek dışarıdan 
biri bir terbiyesizlik yaparsa, hepsi birden ona düşman kesi
lirler. Evlerde, meclislerde, çarşı ve pazarlarda hep ona lanet 
ederler. Halbuki o kimse ahaliye bir fenalık yapmış değildir. 
Lakin umum ahalinin sevgisini kazanmış bir zata hakaret et
mesi dolayısiyle, bütün o halka fenalık etmiş sayılır. Bazı 
ilim ve fen adamları vardır ki, onlar bir milletin değil, bütün 
beşeriyetin hürmetini kazanmıştır. Biri bu zata karşı fena bir 
muamelede bulunursa, bütün dünyayı incitmiş olur. 

Peygamberlere karşı, terbiye ve edep dışı sözlere cesaret 
edenler, bütün ümmeti gücendirmiş olmaz mı ve bütün ümmet 
bir davacı sıfatiyle onun yakasına yapışmaz mı? Bu ne büyük 
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cinayettir. Bir bedbaht utanmadan Resul-i Ekrem salla'llahu 
aleyhi ve sel��m Efendimiz Hazretlerine dil uzatırsa. milyar
larca ümmet-i Muhammed'e tecavüz etmiş sayılmaz mı? 

Mes'eleyi bu noktadan mülahaza edince, birisi Allahu 
teala'yı inkar etmekle veya buyruklarını haşa tenkit etmekle 
veya her ne suretle olursa olsun üluhiyet şanına layık olmıya
cak bir fikir. bir söz söylemek veya bir iş yapmış. olmakla. 
kendini karalarda gezen. denizlerde yüzen bütün arz sakinleri
nin, göklerdeki mahluka.un. arşın. ferşin velhasıl zerreden 
kürreye kadar bütün mahlukatın la'netine hedef etmiş olur. 
Hatta kendi vücudunun eczası ve hücreleri bile kendisine la'net 
�der. Çünkü terbiyesizlik ettiği zat, kendi de dahil olduğu hal
de, bütün kainatın Hfilikı, mürebbisi, razıkı, nigehbanı. 
hamisi velhasıl her şeyidir. Allahu teala'nın mülkünden başka 
bir köşe, bir bucak olmadığından, bir kafir. kainatın hangi 
noktasında bulunsa, hep la'netle karşılanacak, hiçbir yerde bir 
tek güleryüz görmeyecek. bir tek tatlı söz işitmeyecek. her ta
raf onun için cehennem kesilecektir. Düşünmelirjir ki, insan 
oğlu küfürden daha büyük cinayet yapmağa muktedir midir? 

KULA GEREKEN ŞEY: 

Her halinde. daima, bilhassa küfür karanlıklarını açıp, 
göğüslerde ıman nuru uyandırdığından dolayı, Allahu tefila'ya 
hamd ü sena. etmek, yani şuurla "El hamdü li'llahi Rabbi'l
filemin" demektir. 
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(Na-mütenahi de olsa, bir bir her şeyin sayısını bilen.) 

Hakik.ı na-mütenahilik Allahu teala'ya mahsustur. 
Mahluk ne olursa olsun na-mütenahi olamaz, fakat biz 
mübalağa ma'nası ifade etmek için bu kelimeyi mahluk hak
kında kullandığımız olur. Bu hakiki değil m�cazidir. Mesela, 
deniz suyunun damlaları ve bu damların zerre"ieri ne kadardır? 
Elbette bir sayısı vardır. Lakin bunu bilmek bizim idrakimi
zin çerçevesine sığmaz. Çünkü bizim o zerreleri saymağa kud
retimiz yoktur. Bizim ölçümüze sığmayan bu sayıyı, muay
yen bir rakamla ifade edemediğimizden na-mütenahıdir deyip 
geçiyoruz. Allahu teala ise her şeyi olduğu gibi görür ve bilir, 
yani bütün mevcudatın toptan bir yığın halinde, birbirinden 
seçilmez, karışık bir şekilde değil, cinslerini, nevi'lerini, sı
nıflarını, fertlerini, zerrelerini birer birer saymış gibi gayet 
açık görür ve bilir. Allahu teala, yerde ve göklerde her şeyin 
sayısını, namütenahi de olsa, ihsa ettiği gibi, müddet-i haya
tımızda ne kadar nc.:fcs alıp verdiğimizi de sayar, bilir. İyi, kö
tü bütün yaptıklarımızı, bir bir bilir ve her ne yapıyorsak bir 
bir defterimize, hesabımıza kaydeder. icabında bir bir ortaya 
kor ve söyler. Alım, Habir, Şehfd ism-i şeriflerinde olduğu gi
bi, bu isimde de, dostlarını teşvik, düşmanlarını tehdit var
dır. 
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KULA GEREKEN ŞEY: 

Mademki bütün istediklerimizi Allahu teala bir bir görü
yor ve biliyor, o halde yapacaklarunızı yaparken bunu düşün
mek, hayr veya şer, eğri veya doğru, iyi veya kötü olup olma
dığını hesab eunektir. Hiçbir lahza· gaflet eunemek, her vakit
te, her nefeste, her harekette, her sükunda kendini gözetip uya
nık bulunmak cidden büyüklüktür. 

�I 
� / . 

EL-MÜBDİ' 

(Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak ilk 

baştan yaratan.) 

Ezelde, yani zaman ve mekan mefhumları yokken, Allahu 
teala vardı. Kendisiyle beraber başka birşey yoktu. Kendi ken
dine bir menfaat veya bir mazarrat veya herhangi bir şey yapa
bilecek hiçbir mevcut olmadığı gibi, bazıları tarafından bu
gün kendisinde bir te'sir ve kudret bulunduğu sarulan tabiat da 
yoktu. Velhasıl ortada hiçbir şeyin örneği ve vücudunun mal
zemesi, nizam, varlığının vasıtaları, sebepleri yokken yalnız 
Allah vardı. 

Sonra Allahu teala, varlığını ve kemalini duyurmak, 
mahh1kaunı sonsuz rahmet ve lutfuna doyurmak, hikmetiyle 
kainatı yaraunak istedi ve istediği şekil ve nizam üzerine ya-
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ratn. Her şeyin ilk örneğini meydana çıkardı ve her şeyin yaşa
masını ve kendi cinsinin çoğalıp üremesini bir takım sebeple
re. v!isıtalara, nizamlara, kanunlara bağladı. Bütün bunlar, 
Allahu teala'nın emr ü fermanına musahhar, mahluku ve 
memlı1küdür. 

ll..K İNSANIN YARADILIŞI: 

Arz küresi, yaratıldığından beri nice değişiklikler geçir
miştir. Orada en son insan yaratılmış olduğuna göre, dünyada 
hiç insan yokken, onun ille örneğin\ -büyük babasının may
mun olduğunu iddia edenlerin hilafına olarak-kupkuru toprak
tan meydana getirmiş ve sonra insan zürriyetinin devamını. 
erkek ve kadın nutfelerinin birleşmesine bağlamıştır. Yeryü
zünde yaşayan. henüz cinslerinin sayısını bilemediğimiz 
hayvanatın menşei de yine o topraklar! 

Allah her şeyi, ne derin, ne ince, ne değişmez nizamlara 
bağlamış; her sene bahar mevsiminde o kapkara topraklardan, 
hadsiz hesapsız bir uzviyet aleminin fışkırıp çıktığını da gö
rüp duyuyoru�. Güneşten yere akan hararet dalgalarıyle, de
nizlerden yükselen buharlar, yukarıda tekasüf ederek, kar veya 
yağmur halinde yine yeryüzüne yağıyor. Bu karların ve yağ
murların yeryüzüne, yag°masiyle, hayat verici nehirler, ırmak
lar hasıl oluyor. A�açl�. nebatlar gözlere fer, gönü�lere fe
rahlık veren yemyeşil ovalar� sıra sıra ormanlar, renkleri, ko
kuları, şekilleri başka başka, sayıya gelmez çiçekler meydana 
geliyor; bu sayede her mahlukun ilk örneğini veren o toprak
lar, öteden de onların binbir çeşit gidfilarını, binbir çeşit deva
larını ve daha birçok menfaatlarıni, zinetlerini hazırlamak ve 
vermekle meşguldür. 
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Bütün bu işlerde, tabiaun veya herhangi bir kuvvetin haki
ki dahi ve te'sıri var mıdır? Yaradılmışlar içinde hakikaten 
te'sır ve kudret sahibi herhangi bir şey bulunduğunu ve me
sela, güneşin bizzat her şeye hayat ve hareket verebileceğini 
zannetmek şirktir. Nitekim birçok insanlar, yıldızlara, aya, 
güneşe veya kendi aralarında yetişen kahramanlara, hakiki 
kuvvet ve kudret· sahibidir diye, bir Tanrı gibi tapınmışlardır. 
İnsanlık şeref ve gururunu doğrayan ne çirkin faciadır bu. Olan 
biten her şeyde ilk tc'sir ve kudret nasıl Allahu tefila'nın ise, 
yine öyledir ve daima da öyle olacaktır. Sebeplerde, vasıtalar
da hiçbir te'sir yoktur. Toprağın altından bir otu, bir mantarı 
dürten güneş değildir, belki güneş vasıtasiyle Allah'tır. Fakat 
bu O'nun vasıtaya ihtiyacından değil, yaratılan şeyleri halden 
hale, tavırdan tavıra, şekilden şekle geçirerek, tedbir ve terbi
yesinin, azamet ve kudretinin, rahmet ve re'fetinin izlerini 
basiret sahiplerine göstermek hikmetindendir. Tabiata tapan
lar düşünmelidir ki, toprağın tabiatı ölülük ve durgunlukdur; 
o halde bu ölü topraklan harekete geçiren, faaliyete sevkeden
ve onu üzerinde yaşayan mahluklar için bitmez tükenmez bir
kaynak haline getiren kimdir?

KULA GEREKEN ŞEY: 

Her şeyden evvel kendi şahsını ve ilk yaradılışını düşüne
rek, kupkuru topraklardan böyle görür, işitir, düşünür, konu
şur, nazik, zarif bir mahluk meydana getiren ve aslında ölüden 
başka bir şey olmayan toprakta bunca tahavvülatı gösteren ve 
onu bu derece tekamüle erdiren ancak Allahu tcala'nın kudret 
ve rububiycti olduğunu ve bunların hiç birinde, velevki zahi
ren olsun, başkasının dahli bulunmadığını kat'i surette tasdık 
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etmeli ve yaraulıp durmakta olan mahlukattan hiçbirini, hiç
bir veçhile Yaratan'a denk tutarak, alt tarafı Cehennem çuku
runa inen şirk uçurumuna yuvarlanmaktan son derece sakın
malıdır. 

EL-MUİD 

(Yaratılmışları yok ettikten sonra, tekrar yaratan.) 

Her şey, mukadder olan ömrünü tamamlayıp öldükten son
ra, Allah'tan başka kimse kalmaz; fakat varken yok olan bu in
sanlar hayatlarında neler yapmışlardır? Hangileri afif, nezih, 
temiz yaşamıştır? Hangileri buyruk tanımamış, bir çok ciml
yetler işlemiş, birçok ocak söndürmüştür? Dünya hakimleri 
bunların binde birini olsun meydana çıkaramamıştır. 

Allah Alim'dir, Habır'dir, bunların hepsini biliyor. Muk
sıt'ur, Adil'dir, hakkı yerine getirir. Müntekım'dır, zalimleri 
sevmez, onlardan öç alır. Kudretine, emr ü fermanına karşı ge
lecek yoktur. Şu halde eğer ölmekle iş biuniş olursa, hak yeri-

ı 

ni bulmayacak, zalimlerin bütün yaptıkları yanlarına kalacak 
demektir. Hikmet, akıl ve manuk, elbette ki bunu kabill et
mez. 
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ALLAHU TEA.LA. HAKSIZLIÔI TER Vİt'Ç ETMEKTEN 
MÜNFZZEHI1R: 

Zalimleri, kafirleri, canileri, müşrikleri hesaba çekmek
ten ve onların müstehık oldukları cezayı vermekten aciz değil
dir. Öyle ise, her şeyin ölüp bitmesiyle işler sona ermiş değil
dir. Bunun ilerisinde, iyilerle kötülerin birbirlerinden tama
men ayrılacağı, iyiEğin sevabı, kötülüğün ıkabı verileceği 
umumi bir hesap ve ceza gününün olacağı muhakkakur ve bu 
günün olacağına Alla!l'ın Kur'an'da tekrar tekrar va'di vardır. 
Allah asla va'dinden dönmez. Çünkü buna hiçbir sebep yok
tur. 

İşte o belli gün gelince Allah va'dini yerine getirecek, her
kesin çürümüş bedenini suya, havaya, toprağa dağılmış olan 
eczasını tekrar birleştirecek, parmak uçlarındaki hususiyetle
re kadar en ince mahsı1saunı çevirip yeni baştan yaratacak ve 
her bedenin ruhunu kendisine iade edecektir. 

KULA GEREKEN ŞEY: 

Anlaşılıyor ki, mahlukatın ne ölümü ellerindedir, ne diri
mi, ne de öldükten sonra berzahta kalımı. Bunların hepsinde de 
muhakkak bir acz içindedirler. Ne kendileri, ne de başkaları 
hakkında isteclıkleri gibi tasarruf edemezler. Bunları yapamı
yan da mabud olmaz. Öyle ise, bütün bu tasarruflara sahih bu
lunan Allahu teala'ya kulluğu bırakıp da böyle acizlere tapma
malı; mahlukun hatırı için Halik'a isyan etmemelidir. 
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EL-MUHYİ 

(Can bağışlayan, sağlık veren.) 

Allahu teala cansız maddelere can verir. Bir de bakarsın; 
dün ortada yokken, bugün canlı bir mahluk, mesela, bir nebat, 
bir hayvan, bir insan meydana geliverir. Hergün binlerce in
san hayat bulur, dünyaya gelir. Binlerce insana ölüm gelir, çe
kilir gider. Bütün bunlar Allah'ın emr ü fermaniyle, yaratma
siyle ve milsaadesiyle olur. Allah, yoğu var edip hayat verdiği 
gibi, ölüyil de tekrar canlandırabilir. Öldürüp diriltmenin çe
şitleri vardır. Bunlar adi sebeplerle vaki' olabildiği gibi hari
kulade suretlerde de olur. 

Jnsan kendi evvelini düşünmeli� Bir vakitler ölü idik. 
Hayaumız yoktu, sonra ana rahminde Allah vücudumuzu ya
ratu, hayat verdi, dünyaya çıkardı. Teneffüs ediyor, gıdalanı
yor, büyüyor, boylu poslu, güçlü kuvvetli, arar, düşünür, bi
lir, bulur, işitir, söyler, kırar, koparır bir insan oluyor, döl, 
döş türetiyoruz. Bu hayat bizim malımız değil, sırf Allahu 
tefila'nın bahşettiği bir ni'mettir. Dünya bir imtihan yeridir. 
Orada herkes yapuğı işle kendi değerini göstermiş ve bunu fii
len imzalamış olur. Allah, vaktı gelince öldürecek ve sonra, 
herkese yaptığının karşılığını vermek üzere tekrar diriltecek
tir. 
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KULA GEREKEN ŞEY: 

Yokken verilen hayat ni'metlerine şükretmek, sonra haya
tı gidecek olan ölümü daima gözönünde tutarak güzel işler 
yapmağa çalışmak, ölümle neticelenecek olan bu fani haya.un 
kıymetini ona göre ölçmek ... 

EL-MÜMİT 

(Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan) 

Canlı mahluklar için ölüm mukadderdir ve her an geliver
mesi mümkün bir hadisedir. Allahu teala her kulu için düny.a -
ya geliş ve gidiş zamanı ta'yin etmiştir. Herkes zamanı gelin

ce gelir, ikamet müddeti bitince gider. İnsan, cesetle ruhtan 
mürekkep olarak yaratılmıştır. Ceset aşikar, ruh gizli, ceset 
fani, ruh baki. Şu halde bunlardan herbirine mahsus olmak 
üzere iki türlü hayatın vücudu tabiidir: fanı hayat, baki ha
yat. 

Fani hayat doğmakla başlar, ölmekle biter. Lakin baki ha
yat böyle değildir. İşte şimdi bizim yaşayışımı_z, rı1h ile cese
din birleşmesinden hasıl olan fanı hayatur. Ruhun cesetten 
aynlmasıyle bu hayat biter, fakat ruh yine bakidir, idraki var
dır. Ruh ölmez, belki felç illeti gibi bedeni duygudan ve hare-
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ketten bırakır. Bir tarafı felce uğrayan, ne hale girdiğini anla
dığı gibi, ölü de vaziyetini bilir. Ölüm tam bir felçtir. Kalbi 
ve bütün bedeni kaplar. Aruk ruhun bedeni ile alakası kesil
miş, duygu ve hareket bütün bütün durmuştur. 

Bir temsil: Yaşarken ruh �esede hakim bulunuyor ve ceset 
tarnamiyle ruhun emrinde ve onun arzularına göre hareket edi
yordu; şu halde ölen bir adamın ruhu, maiyetindeki adamları 
dağılmış bir amir vaziyetindedir. Aruk onlara emirler verme
ye ve bu emirleri infaza muktedir değildir. Yahut sermayesi 
tükenmiş, ticarethanesi ve ticaret tesisatı tamamen yok ol
muş bir tacir gibidir. Aruk birşeyler kazanamaz, o ana kadar 
iyi kötü ne kazanmışsa onunla kalır. Ölümden sonra ruh ber
zaha intikal etmiştir, orada kazarıcına göre ya acılar ve ıztırap
lar içinde, yahut sürur ve neş'e içinde haşrı bekler. 

KULA GEREKEN ŞEY: 

Ölüm Allah'ın emridir; ondan korkmak değil, ona göre ha
zırlanmak ıcabedcr. Hayat, ancak şu içinde bulunduğumuz ha
yattır, bunun ilerisi yalandır diyenler de, bu.günün bir yarını 
ve bu dünyanın bir ahireti vardır diyenler de, nasıl olsa bu ha
yattan çıkıp gitmektedirler. Ancak dünyanın boş ve aldaucı 
lezzetlerini gaye edinip, yalnız onlar için çalışanların düny.:i -
lan bitmekle saadetleri de bitmiş olur. Çünkü ilerisi baki ha

yattır. Bunların ise bu hayata ait ne ümitleri var, ne emelleri. 
Fakat fani hayatlarından faydalanarak iman ve irfan kazanan 
ve Allah için çalışıp güzel amellerle Hak'ka kavuşanlar da, 
ebedi saadet ve bahtiyarlık bulmuşlardır. Çünkü Allah dünya 
darı, ahiretten herkese arzu ettiği kadarını verir. Çalışanların 

emeklerini boşa çıkarmaz. 
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EL-HAY 

(Diri, her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten.) 

Hay, diri demektir. Bunun zıddına meyyit denir ki, ölü de
mektir. Mahlukat içinde hayat sahibi olanların ötekilerinden, 
yani taş ve toprak gibi hayatı bulunmayanlardan daha kıymet
li olduğunu görüyoruz. Çünkü hayat sahibi olan her mahluk, 
bir bilgi ve faaliyet kaynağıdır. Bilgi ve faaliyet hayatın izle
ridir. Fakat bu izler her hayat sahibinde müsavi değildir ve her 
hayatın kıymeti bu izlerle ölçülür. 

NEBATAT, HAYVANAT VE lNSANDAKl HAYAT: 

Allahu teala hayat sahiplerine yaradılışlarındaki hikmete 
göre bir hayat vermiştir. Mesela, otlar ve ağaçlar hayat sahibi
dir. Çünkü onlar da doğar, yer, içer, büyür, ürer ve nihayet 
ölür. Hallerine göre bilgileri de vardır. Bir alete, bir vasıtaya 
muhtaç olmadan kendilerine yarayanı, yaramayanı ayırdeder
ler. Faaliyetleri vardır. Havada, suda, toprağın derinliklerin
de, büyümesine, üremesine yarayan maddeleri arar bulur, ken
dilerine çeker, hazmeder. Bizim için türlü meyvalar, gıdalar, 
devalar ve daha binler çeşit faydalı şeyler hazırlarlar. Böyle ol
makla beraber, kendi hayatlarından daha yüksek, daha kudretli 
bir hayat bulunduğundan haberleri yoktur. Halbuki hayvanat-
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taki hayat daha üstündür. Çünkü hayvanlarda fazla olarak duy
gu da vardır: görür, işitir, hareket serbestliği vardır. Nebatat 
gibi olduğii yerde saplanıp kalmaz ve istediği yere gidebilir, 
yatar, koo.kar ... Otlar ve ağaçlardaki hayat bunlara bakarak ek
sik, µ1yıf ve sönüktür. Onun için hayvanat nebatata hakimdir. 
Çiğner, koparır, yer ... Ancak hayvanların üstünde daha üstün 
bir hayat var ki, Allahu tefila Hazretleri bu şerefi de insanlara 
ihsan buyurmuştur. İnsanlardaki hayat bunlardan daha üstün
dür. Çünkü bunlarda saydığımız bütün vasıflar insan"ıarda da 
var. Fazla olarak insanlarda bir takım kuvvetler daha var ki, 
bunların hiç biri ötekilerinde yok. Mesela, insan bir hayvan 
gibi sadece görüp işitmekle kalmaz; aynı zamanda bunlan dü
şünür, inceler, mukayese yapar, muhakeme eder, neticek;· 
alır. Kaynayan suyun, kapağını fırlatmasından buhar kuvveti
ni keşfeder. Her işin önündeyken sonunu görür, ona göre vazi
yet alır. İşte insanlardaki hayat, akıl ve hayale sığmayacak ka
dar büyük hadiseleri bilmeye ve onları başarıp meydana getir
meye elverişli bir kaynaktır. Bir hayat nerde, ötekilerindeki 
hayat nerede? .. Onun için insanlar yer yüzünün efendisidir. 
Demek ki, nebatatta görülen hayat, basit ve iptidai bir hayat
tır. Hayvanattaki hayat daha üstün, insanlardaki hepsinden 
üstündür. Bu üstünlüğü te'min eden şey ise, hayat vasıflarının 
kuvvet ve kıymetidir. 

Haya.un iptidai vasıfları, yemek, içmek, doğurup üret
mektir. Hayatın yüksek ve kıymetli vasıfları iptidai vasıflarla 
beraber bilmek ve yapmaktır. Bu sebeptendir ki, hayatta in
sanlar bile müsavi olmayıp, bilgisi ve kudreti nisbetinde bir
birinden üstündür. Şahıslar olsun, milletler olsun, en ileride 
bulunanlar, bilgisi ve kudreti en çok, en geniş olanlardır. Şu 
halde bir şey bilmiyen, bir şey yapamayan insanlar yaşıyor de-
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ğil, sürünüyor demektir. 

HAKİKİ HA YAT: 

Allahu teala'ya mahsustur. Allah'ın hayau, ilim ve irade
ye mebde olan ezeli bir sıfatur. Kayıtsız şartsız her şeyi bilen 
ve her şeye gücü yeten, ekınel bir �ayattır. Onun için her şeyi 
görür, işitir, bilir, istediği gibi yapar. Yoksa şuursuz, kör, sa
ğır bir kuvvet değildir. Dinsizler O'na öyle iftira ediyorlar. 
Böyle ise bu herifler, kendilerindeki şuurlu ve iradeli hayatı 
nereden ve hangi membadan almışlardır? Bir eser, müessirin
den daha üstün olabilir mi? Yaraulmış olan bir şeyde, kamil 
bir hayat görüp dururken, onu yaratanda noksan, bilgisiz bir 
hayat kabul eunek bir hezeyandan başka birşey değildir. Alla
hu teala ölmez, daima hazır ve nazırdır. Yaşayan mahlOkaunın 
hayauru veren de O'dur. O olmasaydı hayattan zerre kadar eser 
görülmezdi. Hem O'nu ne gaflet basar, ne uyku. O daima fena
dr.11, zevalden, hatadan münezzehtir. Her an Alim, her an 
Habir, her an Kaadir'dir. 

ŞU HALDE KULA GEREKEN ŞEY: 

Her işini O'na ısmarlamak ve her hususta ancak O'na daya-
nıp güvenmektir. 
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EL-KAYYÜM 

(Gökleri, yeri ve her şeyi tutan.) 

Kayyum, kaim'in mübalağasıdır. Kayyam gibi. Her şey 
üzerine kaim demektir. Bunun ma'nası, herşeyin ktyamı, yani 
bir varlık sahibi olarak durabilmesi neye mütevakkıf ise, onu 
veren demektir. Allahu teala, her şeye, mukadder olan vaktine 
kadar durmak için sebeplerini ihsan etmiştir. Onun için her 
şey Hak ile kaimdir. İnsan kendi ruhunun, kendi bedenini na
sıl tuttuğunu ve idare ettiğini gü_zelce düşünürse, bu yüksek 
hakikati birazcık sezebilir. Görülüyor ki, insan yaşayıp du
rurken ölüyor ve o zaman beden yine eskisi gibi görünse de 

. atıldır; görmez, işitmez, suyu çekilmiş değirmen gibi olur ve 
bir zaman sonra da dağılu. Çünkü onu tutan, idare eden ruh idi. 
Ruhun alakası kesilince beden bu hale geldi. 

İNSAN RUHUNDAKİ ESRAR: 

İnsanın ruhunda ve ruhun cesetle olan ala.kasında çok esrar 
vardır. Bu esrara nüfuz etmeye çalışmak, birçok hakikatların 
bilinmesine, .bir çok müşküllerin çözülmesine sebep olur. 
Mesela, ruh cesedin bütün zerrelerine, hüceyrelerine, en ince 
clyafına kadar hayat ve intizam serpiyor; bu sayededir ki, vü-
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cuddan çekici bir güzellik, zindelik ve sıhhat fışkınyor. Ceset 
her an ruhun bu feyz ve inayetine muhtaçtır. Bu kesilirse çir
kin ve müstekreh bir hale gelir. Bunun gibi kainatın her zerre
si her lahza Allah'ın inayetine muhtaçtır. İnayet, bir şeyin ıs
lah ve ibkasına itina :ve ihtimam göstermek ma'nasınadır ki, 
Allahu teala'dan her zerrenin kıyamı için icab-ı hale göre her 
lahza değişen hususi iradedir. Bu irade iledir ki, her zerre 
muhtac olduğu şeyin sebeplerini elde etmiş olur. Allah'ın bu 
inayeti bir lahza kesilmiş olsa, hiçbir şey ayakta kalamaz, her 
şey kökleri kesilmiş ağaçlar gibi devrilir gider. 

Gafil insan! Allahu tefila'nın senden başka nice nice kulla
i'l var. Öyleyken O seni görüp gözetme işini, sa.,nki senden 
başka kulu yokmuş gibi, hususi bir ehemmiyetle yerine ge
ti!·mekted ir. Senin ise O'ndan başka tutanın ve gözetenin 
yokken, seni bırakıverdiği surette, guya elinden tutacak, 
hayatını kurtaracak başka hfunilerin varmış gibi, O'nun kullu
ğunda tembellik edip gevşeklik gösteriyorsun. Allah'ın rah
meti, inayeti ne büyük ... Senin gafletin ne derin! 

KULA GEREKEN ŞEY: 

Bilmek lazımdır ki, Hayy ü Kayyum ·ancak Allahu 
teala'dır. Her şeyi yaratan, tutan, besliyen, bununla beraber 
kendinden hiçbir şey eksilmeyen ve daima Hayy ü Kayyum 
olarak kalan O'dur. Onun için şahadet ederiz ki, O'ndan başka 
ma'bud yoktur. 

174 



EL-VAClD 

�) 
EL-VACİD 

(İstediğini, istediği vakit bulan.) 

Allahu teala her şeyi. bilhassa hükmünü infaz edeceği 
kimseleri, istediği vakitte hemen bulur. Herhangi bır şeyi ele 
geçirmek için zaman kollamağa, tedbir almağa, tuzak �.mrma-
ğa ihtiyacı yoktur. İstediği şey, istediği zaman hemen o lahza 
huzurundadır. Hiçbir şey O'na karşı kendini gizleyemez ve 
O'nun elinin ermiyeceği, gücünün yeuniyeceği bin noktaya 
kaçıp kurtulamaz, her şey daima Hak'kın huzurundadır. 

KULA GEREKEN ŞEY: 

Kendini Allah'a uzak zannetmemeli. Daima: "Ya Rabbi 
huzurundayım; halim sana ma'lıim"demeli. lnsanoğlu der
de düşer, derman a•:ar. Bazen de kendi gibi bir mahluka, mesela 
bir hükümdar veya bir vekile halini arzeunek mevkiine düşer. 
İşte o zaman, derdini söylemek istediği o zatın bulunduğu yere 
kadar gitmek mecburiyetindedir. Bununla beraber vakit ve 
zamanım da kollamak lazım. Çünkü gece ile gündüzün her
hangi bir saatinde mülakat mümkün olmaz; sonra hüviyetine 
ait incelemeler ... ağır ve üzücü sorgular ve bir takım mera
sim ... 
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İnsan bir hük.4mdar sarayına girmek ve bir defacık olsun, 
hükümdar huzuruna çıkmak için bu kadar fedakarlıklara ka.ıla
nır da, hükümdarlar hükümdarı Allahu teala onu günde beş 
defa huzuruna da'vet ettiği halde ihmal eder. Eğer bu ihmal, 
gafletten değil de inkardan ileri geliyorsa, yani kendisini şuur
suz bir tabiatın, gelişi güzel ortaya fıriatıverdiği bir serseri 
sanıyorsa, işin fecaatı daha büyüktür. Çünkü kendisinin böyle 
muazzam bir hükümdarın teb'asından olduğunu öğrenmemesi 
bir ruh için ne acı bir mahrumiyettir! Öyle ya, bir insan kalb 
ve ruhu ile öyle bir zata inanmış ve bağlanmış ki, O'na daya
nan yıkılmaz, güvenen aldanmaz, her hususta kafi, vafi, afv ve 
ihsanı sever, kerem ve semahati bol, kendine kendinden daha 
yakın, kalbinin en ince sırlarına vakıf. Öyle ki, gece ve gün
düz, hangi saatte ve nerede olursa olsun bir hacet için müracaat 
Hızım gelince, yerini aramağa, zamanını kollamağa, vasıtalar 
kullanmağa lüzum yoktur. Samimi bir kalb ile bir kerre "Ya

Allah" dedi mi, o anda kendini sonsuz kudret ve merhamet 
sahibi O zat-ı Ecell ü A'la'nın huzurunda bulur. Böyle bir zata

intisab gibi yüksek bir şerefi atıp da, O'nun yerine kör, sağır, 
merhametsiz bir kuvvete bağlanmak, cidden ağlanacak bir şaş
kınlıktır!.. 

EL-MACİD 

(Kadr ü şam büyük, kerem ve semahati bol.) 
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Allahu teala'nın kendisiyle aşinalığı olan kullarına kerem 
ve semahati ifadeye sığmaz, ölçüye gelmez. Mesela, onları te
miz ahlak sahibi olmağa, iyi işler yapmağa muvaffak kılar da, 
sonra da yaptıkları o güzel işleri, haiz oldukları seçkin vasıf
ları anarak, onları över, sitayişlerinde bulunur. Kusurlarını 
affeder, kötü_lüklerini mahveder. Fakat bunları anarak onları 
utandırmaz. Mazeretlerini kabul eder, haklarını himaye ve 
müdafaa lütfunda bulunur. Sıkışık zamanlarında bilinmeyen, 
alal ve hayale gelmiyen yollardan yardım eder, salah ve saadet
lerinin sebeplerini hazırlar, her türlü müşküllerini hal ve tes
viye eder. Nihayet onlara karşı olan va'dlerini yerine getirir, 
ebedi saadetlere kavuşturur. 

KULA GEREKEN ŞEY: 

Allahu teala'nın bu lutuf ve keremini daima hatırlayarak 
O'nu candan sevmek ve bütün emirlerini baş tacı yapmakur. 
Hatta Allah'tan korkmak bile, O'nu sevmesinin kuvvetinden 
ileri gelmiş olması lazımdır. 

�I 
EL-VAHİD 

(Tek ... Zatında, sıfatlarında, işlerinde, isimlerinde, 

hükümlerinde asla şeriki -ortağı- veya naziri 

-benzeri- dengi bulunmayan.)

177 



ESMAÜ'L-HÜSNA. ŞERHİ 

;'..llahu teala zaunda birdir; O'nun yaratuğı ve ayakta tut
tuğu bir mahluk, hiç O'na denk olabilir mi? Sıfatlarında bir
dir; hiçbir sıfaunın benzeri başkasında yoktur. Mahlukatta, 
bilhassa insanlarda O'nun sıfatlarının benzeri değil, izleri ve 
nişaneleri vardır ki, onlardan Allah'ın yüce sıfatları sezilir ve 
iman edilir. İşlerinde birdir, her şeyi yaratmakta tedbir ve ida
rede hiçbir yardımcıya ihtiyacı yoktur. Maddi, ma'nevı: sebep
ler, kendiliklerinden hiçbir şeyde müessir olamazlar. İsimle
rinde birdir. Esmaü'l-Hüsna'sından hiçbir isminde hakiki 
ma'nasiyle benzeri yoktur. Hükümlerinde birdir, hakimiyet 
münhasıran O'nun şanıdır. Sevabı, ıkabı, helali, haramı tayin 
etmek ancak O'na mahsustur. Şu haramdır, şu helaldir demiye, 
Allah'tan başka kimsenin selahiyeti yoktur. Bu sayılan hu
suslarda Allah'a bir denk bulunabileceğini kabul etmek şirk
tir. Şirk yaradılmışlar içinde herhangi birini, bu hususların 
herhangi birinde Allah'a benzetmek veya Allah'a ortak tut
maktır. Bunun neticesi o mahlukun da Mabutluğunu kabul 
edip ona tapmakur. 

Allahu teala Vahid sıfatiyle muttasıf bii ilahtır. hahlıkta 
tektir. Ondan başka, hak olarak hiçbir ilah yoktur. Amma in
sanların kendi kendilerine uydurdukları, yani ilahlık payesi 
verdikleri yalan ve batıl ilah çoktur. Onun için biz "La ilahe 
illa'llah = Allaıh'tan başka ilah yok" dediğimiz zaman, 
dünya yüzünde bir takım putların birçok kimseler tarafından 
mabut ittihaz edildiğini inkar etmiş olmuyoruz, belki bunla
rın hak olmadıklan�ı bütün dünyaya ilan ve ancak.hak mabut 
olarak bir Allah is bat ve kabul etmiş oluyoruz. Müşrikler puta 
tapar, ateşe, güneşe, insana tapar, veya herhangi bir mahluku 
kendi kendine ilfilı yapar; ilah olarak tanır ve ona tapar. Böyle 
yapmakla onlar da Allahu teala'yı inkar etmiş olmuyorlar, 
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yalnız O'nun yarattığı herhangi bir mahlı1ku mibudlukta O'na 
ortak tutmuş oluyorlar ve bu işi de kendı kendilerine yapmış 
oluyorlar. Yoksa buna ne Allah'ın emri var, ne de bir peygam
berin. Allahu teala insanların şirk bataklığına batmalarına 
razı değildir. Onun için şirkin afv olunmaz (ywtl tevbesiz ola
rak) bir suç olduğunu bildirmiştir ve bütün peygamberler, fi
kirlerden bu şirk sapıklığını kaldırmak için gönderilmiştir. 

Bugünkü Hristiyanlar Allah'ın üç olduğuna inanırlar. On
ların bu i'tikadı da kitabi değildir. Meşhur İznik kongresinde 
toplanan papazların ekseriyetle verdikleri bir karardır.(!) 

KULA GEREKEN ŞEY: 

Allahu teala, insanı şerefli olarak yaratmıştır. Şu halde 
insana yaraşan şey, bu şerefi muhafaza etmektir. Bu da Yara
dan'ı bilmek, yaradılmışı bilmek ve herbirinin hakkını yerine 
getirmekle olur. Şirke sapan bir insan, bu hakları birbirine 
karıştırmıştır. Herhangi bir mahluka baş eğmeyi, ona karşı 
alçalmayı kabul eden korkak, ürkek ve Allah'ın verdiği izzeti, 
cehaletle zillete çevirmiş, kötü bir şahıs olmuş demektir. 

Müşrik bir şahsa soruyoruz: Aylıkla çalıştırdığı uşağının, 
servetinde, şerefinde kendisiyle ortak sanılmasına ve onunla 
bera.ber tutulmasına tahammül edebilir mi? Pek tabiidir ki, 
hayır diyecek. Halbuki o servet ve o şeref, o şahsa Allah vergi
sidir, onun, ona sahipliği a.riyettir, geçicidir. Sonra uşağı da 

(1) Hadiselerin sevk ve icbariyle Hıristiyanlığı kabul etmek zorunda
kalan Roma Kayseri tarafından, Hıristiyanlık dininin neden iba
ret olduğuna karar verilmek üzere, yurdunun dört bucağından ça
ğırdığı büyük, küçük binlerce rahip, vaktiyle büyük ve ma'mOr 
bir memleket olan lznik'te toplanmıştı. Allah'ın üçlüğü ve 
enacil-i erbaa (dört inci!) orada ekseriyetle kararlaştırıldı ve ona 
göre Hıristiyanlık ilmihali yazıldı.
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kendisine servetinde ortak olmasa bile, diğer birçok cihetlerde 
ortakur. Hiç olmazsa mahluk olmakta beraberdir. Böyleyken, 
kendisi için kabul etmediği beraberliği nasıl oluyor da Allahu 
teala hakkında kabul ediyor, aciz, muhtaç, fakir bir mahluku 
O'na denk tutuyor da tapınıyor? 

ES-SAMED 

(Hacetlerin bitirilmesi, ızdırapların giderilmesi 

için tek merci'.) 

Samed Mesmudü'n-ileyh ma'nasına

'·ı�.::_iı · ..:ıı ..t..:a.;'�.,- ı..1.- ,. , • 

"yüsmedü ileyhi fi'l-havaici" demektir. Kapısına hacet 
sahiplerinin akın ettikleri şerefli zata, (Samedü'l-kavm) der
ler. Bir sıkıntıya düşen, bir müşküle çatan insan, bu vaziyet
ten kurtulmak için bir halaskar arar. Bu herkes için tabii bir 
haldir. Aranan halaskar, sıkıntının nev'ine göre değişir. Bu, 
ya bir alimdir veya bir zengindir veyahut bir makam ve selahi
yet sahibidir. Çünkü bir ilim mes'elesinin çözülmesi için, bir 
zengine müracaat edilmediği gibi, bir sermaye buhranından 
dolayı da, sırf ilimle uğraşan bir zata baş vurulmaz. Şurası 
yüksek ihtisas sahibi bir doktorun kapısıdır denir. Bu kapı 
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ES-SAMED 

uzaktan, yakından gelen hastaların merciidir. Ötede yüksek 
bir makam sahibinin bulunduğu söylenir. Bu zat o kadar 
meşgul ki, ziyaretçilerinin kendisiyle görüşebilmeleri için 
sıra. nöbet, gün ve saat beklenir, işte bunların hepsi de (Sa
medü'l-kavm) dır. Çünkü, gece gündüz her birinin kapısına, 
uzak uzak yerlerden nice hacet sahipleri doğrulup gelmekte
dir. 

İçimizde bu çeşit şerefli insanların olması ve hacet sahip
lerinin ihtiyaçlarına göre �erci' bulunması da, Allah'ın bü
yük bir ni'metidir. Allahu teala onların herbirini bir çeşit ih
tiyaca cevap verecek duruma yükseltmiş ve onlarla asıl kendi 
samediyetini göstermiştir. Allahu teala her dileğin biricik 
mcrcıidir. Yerde, göklerde bütün hacet sahipleri, yüzlerini 
O'na döndürmekte, gönüllerini O'na bağlamakta, el açarak 
yalvarmalarını O'na arzetmcktedirler. Her şey O'na dayanır ve 
her şeyin mercii ve maksudu ancak O'dur. 

KULA YARAŞAN ŞEY: 

Haceti, insan eliyle bitmişse de, hacet bitiren insan, o 
kudreti kazanmak için uzun zamanlar emek vermiş, çalışmış, 
Allah da onun emeğini boşa gidermemiş, ona bir meziyeti ih
san buyurmuştur. O halde hacet sahibine yaraşan şey, hacetini 
bitirene karşı teşekkür ve böyle insanları yaraup yetiştirdi
ğinden dolayı da Allahu teala'ya hamd-ü sena etmektir. Me
sela, ilci kişi farzedelim; biri Allahı unutmuş, sırf esbaba ta
pıyor ... Öteki Allah'ı biliyor. Evvelki şahıs hastalandı. Kısa 
görüşlü doktorlarla tedaviye çalıştı, düzelemedi; çok ızdırap 
çekti, nihayet uzak bir bölgede bulunan hastalığın mütehassı
sını öğrendi. Onun geniş bilgisiyle hastalıktan kurtuldu. 

ıs.ı 



ESMAÜL-HÜSNA. ŞERHİ 

Şimdi coşkun bir sevinç içindedir. Teşekkür için hususi suret
te doktoru ziyaret etti. Bir hanra olmak üzere fotoğrafım aldı; 
büyüttü, alun yaldızlı çerçeve içine koydurdu; evinin i'ti.nfilı 
bir yerine astı. Akşam sabah doktorun gölgesini ziyaret et
mektedir. Fikrince hastalığın iyileşmesinde biricik müessir 
doktordur. Şayet hastalık nüksederse doktor hazır. Öyleyse 
doktorla ilgi kesilmemeli, hastalığa karşı böyle bir siper bul
muştur. Artık ondan korkusu yoktur. Doktorla münasebeti 
devam ettirmek için her fırsattan istifade ediyor, samimiyet 
mektupları, hediyeler, teşekkürler ... Fakat Allah'tan bütün 
bütün gaflet içindedir. Allah'ı anmak ve O'na hamd il sena et
mek ne aklına geliyor, ne diline. Halbuki bütün bunları yara
tan ve muvaffak kılan asıl O'dur. Derken bir gün acı bir haber, 
doktor ansızın ölüvermiş ... Şimdi adamcağızın gönlünde çe
şitli ızdıraplar kaynaşmaktadır. 

Allah'a inanmış olan ikinci şalus da, ayni surette hastalan
mış ve aynı yollardan ve aynı ellerden tedavi görmüştür. Bu
nun fikri de şudur: Allah kendisine şifa vermiş, tekrar sıhhat 
ni'metine kavuşturmuştur. Doktor, eczacı, ilaç hep o ni'metin 
husulü için birer vasıta olmuştur. Doktoru, eczacıyı o da se
ver, teşekkür eder, hediyeler gönderir. Fakat hakiki minnet ve 
şükranlarım Allah'a arzeder de "Ya Rab! Sana hamdüsena
lar olsun ki, kulların içinde derdimin inceliklerini görebi
lecek insanlar yarattın ve ona göre de devalar ihsan bu
yurdun" der. (Diğer hacet sahiplerini de bu ölçüye göre dil· 
şünmelidir.) 
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EL-KAADlR 

EL-KAADL'<. 

(İstediğini, istediği gibi yapmağa gücü yeten.) 

Allahu teala, kudretine bir ayna olmak üz.ere kainatı yarat
mıştır. Gök boşluğunun ölçülmesi mümkün olmayan genişli
ği içinde, akıllara hayret ve dehşet verecek derecede birbirine 
uzak mesafelerde milyarlarca güneşler yandırmak ne kudrettir. 
Fezalarda, sayısı belirsiz alemleri birbirine çarpmadan nasıl 
koşturuyorsa, bir damla suyun içinde öylece birbirine temas 
etmeden hesapsız hayvanatı yüzdürüyor. Mikroskobun önüne 
alınan bir parmak yosun parçasında, gayet muntazam orman
lar, çayırlar, çimenler görüp de bu kudrete hayran olmamak 
kabil mi? 

GAFlL İNSAN! Secde edeceksen, kapkara topraklardan 
nur topu gibi insanlar yaratan, bir kemik parçasına (kulak) 
işiune kuvveti, bir et parçasına (dil) konuşma kabiliyeti veren 
kudret sahibine secde et! Yapabilirsen, bu senin için en büyük 
bir şeref olur! 
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EL-MUKTEDİR 

(Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi 

tasarruf eden.) 

Allahu teila her şeye karşı mutlak ve ekrnel surette kadir
dir. Her şeye kaadir olduğu içindir ki, dilediği şeyi yaratır ve 
isterse ondan dilediği kadar kuvvet ve kudret de yaratır. Al
lah'tan başka her şey haddizatında acizdir. Yani hariçten bir 
kuvvetin te'siri olmaksızın kendi kendine acizdir, sağırdır, 

kördür, topaldır, elinden hiçbir şey gelmez; ama Allah mukte
dir kılınca dağları yerinden oynatır. Allah dilerse zayıfları 
kavi, acizleri kaadir kılar. Yerdeki, gökteki bütün kuvvetleri 
ilim ve hikmetiyle dilediği gibi kullanır. Kah olur ki, arala
rında barış yapar, birbirilerini seviştirir, işleri sulh ve müsa
lemet yoluyla tedbir ve idare eder. Kfill olur ki, birbirine çarp
tırır. Çarpışan kuvvetlerden birini, ötekinin kahrı altına alır. 
Mesela, birbirine düşman iki kuvvet, biri iyi fikirlerle, ıslah 
niyetiyle ortaya atılmıştır, öteki ise zalimdir, haksızlıkla 
halkı canından bezdirmiştir. Allahu teala hüsn-ü niyet sahip
lerinin yardımcısı, zalimlerin düşmanıdır. Onun için evvelki
lere kolaylık ihsan eder, tevf'ık verir, teşebbüsleri hiçbir enge
le rastlamaz. Buna mukabil karşı tarafın da gafletini artırır,

zevk ve heveslerinin derinliklerine dalarlar. Öyle ki, berikiler 
mühim noktaları sarıp kuvvet ve nüfuzlarını yerleştirinceye 
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EL-MUKTEDİR 

kadar haberleri olmaz. Sonra birdenbire uyanırlar, fakat iş iş
ten geçmiş olur. 

Hasılı yerde, gökte bütün kuvvetler O'nundur. İnsanlara 
iyilik, ferahlık veren rahmet orduları da, sıkınu ve ızdırap ve
ren azap orduları da O'nun emrindedir. Allah bir millete, bir 
aileye, bir şahsa yardım etmek isterse, neler, ne sebepler yara
ur. Dünya hayretlere düşer. 

KULA GEREKEN ŞEY: 

Kaadir, muktedir ancak Allah olduğuna·ve Allah'ın yardı
mını kazananların asla yenilmiyeceğine can ve gönülden ina
narak, bu yardımı kazanmaya çalışmakur. Fakat Allah'ın yar
dımına eriştikçe azıp şımarmamalı, bilakis daha ziyade tevazu 
ile "Ya Rab! Bu Sen'in lutf ve inayetindir. Şükürlerimizi 
kabul, kusurlarımızı afv buyur. Bu inayetini üzerimizden kes
me!.." diye yalvarmalıdır. 

Allah'ın yardımına nasıl erişilir? Bunun biri müsbet, biri 
menfi iki şaru vardır. Müsbet şaru Allah'a inanmak, emirleri
ni yerine getirmektir. Menfi şaru, her türlü zulümden, haksız
lıktan çekinmektir. Çünkü muhakkak surette Allah, zalimleri 
doğru yola çıkarmaz. İnsanı Allah'ın yardımından mahrum 
eden en kuvvetli sebep zulümdür. 
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EL-MUKADDİM 

(İstediğini ileri geçiren, öne alan.) 

Allahu teala bütün .mahlukatı yaratmıştır. Fakat ancak 
seçtiklerini ileri almıştır. İnsanları dince, dünyaca bazısını 
bazısı üzerine derece derece kaldırmıştır. Mesela, insanların 
Hak yoluna daveti umumidir. Fakat Allah'ın hidayet ettikleri 
davete icabet eder, ileri gider, ötekileri geri kalır. Allah'ın 
emirleri, nehiyleri her kul içindir. Fakat Allah'ın tevfik ver
di."'<leri bunlara uyar, yükselir; diğerleri ayak altında kalır. Al
lah kimini gözde ve gösterişte ileri götürür. Kimini de gönül
lerde ileri götürür. Nice hükümdarlar vardır ki, ölümüne halk 
bayram etmiştir� Nice hiç mevkii olmayan fakirler de vardır 
ki, ölünce halk mat.em tutmuştur. 

Bulundukları yerlerde dalına mevki'leri ileri olan hatır ve 
nüfuz, servet ve saman sahiplerini bir çokları çekemez. Bu çe
kemeyenlere dikkat edilse, onların hep atalet içinde, sefahet 
peşinde dolaşıp duran adamlar olduğu anlaşılır. Tabiidir ki, 
ataletin neticesi, darlık ve ıztırap, sefahetin neticesi, fakr ü 
zarurettir, Allah'ın bu kanunu değişmez ... Şu halde ileri geç
mek isteyenlerin yoluyla çalışması gerekir. Şayet çalışmala
rından sonra Allahu teala yine kulunu zengin etmezse, o kulu
nun halini herhalde kendisinden daha iyi bilir. Kim bilir, Al
lah o kulunu zengin etseydi, onda berikiler kadar da i'tidal bu
lunmayacaktı da, onlardan fazla kötülük yapacak, bu suretle 
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EL-MUAHH1R 

dünybını da filıiretini de harab edecekti. Böyle bir neticeden 
muhafaza ettiği için, o kulun Allah'a şükretmesi lazımdır. 

��:.t,{ ·J
<� .,, 

.> 

EL-MUAHHİR 

(İstediğini geri koyan, arkaya bırakan) 

Allahu teala istediğini ileri, istediğini geri aldığı gibi; 
bazan da kullarının teşebbüslerini, onların bekledikleri za
manda semerelendirmez, maksatlarını arkaya bırakır; hikmet
leri vardır. Bu hikmetleri araştırmalı, sezmeğe çalışmalı. 
Bunlar da ibadettir. Mesela, istemekte kusur edilmiştir . 
.Adaba riayet lazım ... Bazan da mihnet ve ıztırabı arttırmak 
için teahhur eder. Bu surette bunun arkasından çok defa ferah
lık gelir. Bazı kerre de, istenen şeyin ehemmiyetine, kıymet 
ve izzetine işaret için teahhur eder ki, arayan bu uğurda ba71 
güçlüklerle uğraşsın, yorulsun da eline geçince kıymetini bil
sin, muhafaza etsin diye. 

KULA YARAŞAN ŞEY: 

Allahu tefila'nın ileri aldığına veya geri bıraktığına değil, 
ancak Allah ile aşinalık te'sisine ehemmiyet vermektir. Ku
lun, Allah ile münasebeti için tek vasıta ibadet ve ubı1diyettir. 
(İbadet, Allah'ın razı olacağı şeyi yapmaktır. Ubudiyet, Al-
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lah'ın yapuğına razı olmakur.) Allahu teaU'nın müstehık ol
duğu şükrü ve ubudiyeti kimse hakkiyle yerine getiremez. Bu
nunla beraber, kulun asıl ehemmiyet vereceği şey, elinden 
geldiği kadar ubuc!iyet edeplerine riayet edip so'nunda: "Ya 
Rab! Sana layık kulluk edemedik." diye özür dilemek ve kullu
ğunda sadakat gösterenleri Allah'ın ihmal etmiyeceğine inan
maktır. 

Bir temsil: Büyük müessese sahiplerinden biri, hususi 
katibine şu emri yazdırıyordu: Filancanın maaşına bir misli 
zam yapılsın! Çünkü görüyorum ki, o daima vazifesi başında 
ve verilen emirleri büyük bir dikkat ve ciddiyetle yerine getir
mektedir. Öteki adamlarımız arzulan peşinde koşar ve vazife
lerine karşı uyuşuk bir halde bulunurken o, her lahza bize bak
maktadır; ne emir verilecek, ne işaret edilecek diye ... 

İşte Allah'ın kullarının, birbirlerine nispetle dereceleri
nin ve mertebelerinin yüksekliği de bunun gibidir. Allah'ın 
emirlerine, adab ve erkanına dikkatle riayet edenler yükselir. 
Çünkü Allah'ın va'di böyledir. Kulluk vazifesinde kusur eden
lerin işi ise, Allah'ın lütfuna kalmıştır. Hakiki bahtiyarlık, 
buyruk kabul etmektedir. Buyruğa kulak asmamak, emr ü 
fermana itaatsizlik etmek, dünya ve ahirette mahrumiyetin, 
perişanlığın en kuvvetli sebebidir. 

EL-EVVEL 

(İlk.) 
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EL-EVVEL 

Allahu teala bütün varlık üzerine mukaddem olup kendi 
varlığının evveli yoktur. Kendisi için asla başlangıç tasavvur 
olunamaz. Onun. için O'na (Evvel) demek, ikincisi var demek 
değildir. Sabıkı, yani kendisinden evvel bir varlık sahibi yok 
demektir. Çünkü bütün mevcudat varlığı Ondan almaktadır. 
Amma O'nun varlığı kendi zauyledir. Başkasından alınma bir 
varlık değildir. 

(Son) 

Her şey biter, helak ve fenaya gider, ancak O kalır. Varlı
ğının sonu yoktur. Evveliyetine bidayet olmadığı gibi, ahi
riyyetine nihayet yoktur. Onun için O'na Ahir demek, bir 
sabıkı var demek değildir. Bir lahikı yok demektir. 

Allahu tefila'nın varlığı ezeli ve ebedidir. Varlığının baş
langıcı olmadığı gibi nihayeti de yoktur. Çünkü bunlar 
fanilerin, mahdut varlık sahiplerinin sıfatıdır. Mahdut varlı
ğın iki ucu vardır: Biri başlangıç, biri de nihayet, yani biri 
doğduğu, biri de öldüğü uçtur. 

Allahu teala: hem Evvel'dir, çünkü bütün kainatı yoktan 
var eden O'dur. Hem Ahir'dir, çünkü her şeyden sonra kalacak 
da O'dur/ Kainat silsilesi�in ilk halkası Allahu tefila'da biter. 
Dönüş yerinin son noktası da Allahu teala'da kesilir. Her şe-
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yin mebde' ve meadı Allah'ur, yani gelinen ve gidilecek olan 
yer ancak Allahu teala'ya varır ve orada biter. Daha arkası ve 
ilerisi yoktur. 

KULA GEREKEN ŞEY 

Allahu teala hakkında, sadece Evvel'dir veya sadece 
A�ir'dir dememeli, ikisini beraber okuyarak hem Evvel'dir, 
hem Ahir'dir demeli. Maddi, ma'nevi nemiz varsa hepsinin 
O'ndan olduğunu ve bütün işlerin O'na döndürüleceğini ve 
O'nun huzı1runda hesabı görüleceğini mülahaza ederek, her 
türlü icraat ve tasarrufatımızı ancak O'na kulluk namına, ev
vel ve ahir ancak O'nun rızasına uygun yapmak iktiza eder. 

EZ-ZAHİR 

(Aşikar.) 

Allahu tefila'nın varlı�ı her şeyden aşikardır. Gözümüzün 
gördüğü her manzara, kulağımızın işittiği her nağme, elimi
zin tuttuğu, dilimizin tattığı her şey, fikirlerimizin üzerinde 
çalıştığı her ma'na, hasılı gerek içimizde gerek dışımızda şim
diye kadar anlayıp sezebildiğimiz her şey, O'nun varlığına, 
birliğine, sıfat-ı kemfiliyesine şahittir. Çünkü bütün bun;an 
yaratan ve yaşatan ancak O'dur. Hiç bir şey yoktm ki, gerek 
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varlığa çıkarken, gerek varlıkta dururken, her lahza O'nun var
lığını isbat etmiş olmasın ... Her şey hal diliyle şunu söyle
mektedir: "Ben hiçim, beni var eden, tutan, görüp gözeten, 
Allah'tır ve ben her an O'na muhtacım, bende görülen 
kuvvetlerin, kıymetlerin hepsi· O'nun bir em�neti, bir 
hitfu ve ihsanıdır." Bu umumi şehadet, Allah'ın varlığını ve 
sıfat-ı kemaliyesini en müsbet, en aşikar bir hakikat haline 
getirmiştir. Bundan başka bütün peygamberler, bütün temiz 
ruhlu din adamları, ömrünü ilim ve hikmete vermiş irfan aşık
ları, bu hakikatı isbat için ·söylenmedik delil bırakmadılar. 
Buna rağmen dünya yüzünde Allahu tefila'yı inkar eden birçok 
insanlar görülmektedir. Buna nasipsizlik demekten başka bir 
şey söylenemez. 

BİR TEMSİL 

Bu tıpkı şuna benzer ki, bir takım insanlar gezip eğlen
mek üzere şehir civarında bir çiftliğe gidiyorlar. Çiftlik sahi
bi, bunları kabul ediyor, onlara çay, kahve ikram etmekle 
beraber, çiftliğin muhtelif kısımlarını gezdiriyor. Bağlar kıs
mı, meyvalı ağaçlar kısmı, çiçekler kısmı, hayvanat ahırları, 
an kovanları, kümesler ve kümes hayvanları ve daha birçok 
yerleri dolaşarak, nihayet çiftliğin saf hava, bol ziya, tatlı çi
çek kokularıyle dolu salonunda istirahata geçiliyor. Daha 
sonra, bembeyaz sofra takımları üzerinde, çiftlikte yetişen 
taze, temiz gıda maddelerinden hazırlanmış nefis yemeklerle 
ağırlandıktan sonra oradan ayrılıyorlar. 

Şimdi çiftlik ziyaretçilerinin bu gezintiye ait intibalarını 
dinlediğimiz zaman, onlardan herbirinin idrak, zeka, dikkat, 
ulviyeti takdir, intizama hayranlık ve daha bunlar gibi, insan-
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lığa mahsus vasıflarda derecelerini anlamış, daha doğrusu in
sanlık bakımından herbirinin kıymetini ta'yin eUniş oluruz. 
Çünkü çiftlikteki her şeyin durumu, tertibi bir aynadır. Bu ay
nadan çiftlik sahibinin aklı, tedbiri, serveti, anlayışı görülür 
ve bu görüş kabiliyeti herkeste bir değildir. Bununla beraber 
birbirinden az veya çok farklı da olsa, yine insan olanın bu 
çiftlik dolayısiyle çiftlik sahibi hakkında bir fikir edinmiş ol
ması lazım gelir. İşte ziyaretçilerden herbiri kendi görüş ve 
anlayışı nisbctinde bu husustaki hayranlık'.larını açıklarken, 
içlerinden birisi de yalnız yediği yemeklerle tatlıların listesi
ni saymış ve bunlardan başka birşey anlamadığını söylemiş 
olsa, acaba bunun adı nedir? 

Sonra bu dünyaya gelip giUnenin bir çiftlik gezintisi kadar 
da mı.. ehemmiyeti yoktur? Eğer varsa, o halde milyarlarca es
rar hazineleri taşıyan, her zerresinde gizlenmiş sayılmaz, sonu 
gelmez hikmetlerle akıl ve basiret sahiplerini hayretten hay
rete düşüren bu kadar eşyanın şehadetiyle, akıl ve idrak önün
de, varlığı güneşten daha parlak olarak tecelli edip dururken, 
onu inkar edenler, hayau ve hayatın gayesini, yalnız. hayvani 
zevklerin tamamlanmasından ibarettir zannedenlerdir. Peki 
bunlar nedir? 

KULA YARAŞAN ŞEY: 

Varlığına ve birliğine her zerrenin şahadet ettiği Allahu 
teala'yı inkar edenlere kaulıp da, dünyasını, ahiretini harap et
mekten sakınmak; bilakis O'na iman ederek, hudutsuz Iı1tf ve 
kereminden faydalanmakur. 
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(Gizli.) 

Allahu teala'nın varlığı, hem aşikardır, hem gizlidir. 
Aşikardır; çünkü varlığını bildiren izleri, nişanları gözsüzler 
bile görmüş ve bu hakikatler hakikatı yüce varlığa, eşyanın 
umumi şahadetini sağırlar bile işitmiştir. Gizlidir; çünkü biz 
O'nu künhüyle bilemeyiz, amma varlığını kat'ı surette bili
riz. Ortada mademki mahluk var, elbetteki Halık vardır. Bu 
varlara bakarak yaratıcı bir varın varlığını kabul etmek, akıl 
için her hfüükarda zarurettir. Sonra O'nun ilmini, kudretini, 
her şeyi görüp işittiğini... yine kat'ı surette biliriz. Varlar 
içindeki alimleri izliyerek her şeyi bilen alime, güçlüleri izle
yerek her şeye gücü yeten kadire, işitenlerden en iyi işitene, 
görenlerden en iyi görene, yaşayanlardan en kamil hayat sahi
bine geçmek, yine akıl için bir zarurettir. Varlığını Halik'a 
borçlu olan bir var; bilgi, kudret, görme, işitme, yaşama gibi 
yüksek sıfatları şayet Hfili.k ona bağışlamasaydı, nereden bu
lacaktı? Bu izler görülüp dururken, o izleri meydana getiren 
Halık'ta, bu sıfatların yokluğunu akıl kabul eder mi? İşte Al
lahu teala, yarattığı eserlerden izlenerek bu suretle bilinirse 
de (marifet-i hakikiyye) ile asla bilinmez. Yani O'nu tam bir 
biliş ile tanımak, hiçbir mahluk için mümkün değildir. Çün
kü mahlukun akilları da, bilgileri de mütenahidir. Mahdut bir 
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çerçeve içine münhasırdır. Allahu teala ise gayr-i mütenahi-
dir. Önü, sonu olmay:ın bir varlık ve asla bitmez, tükenmez 

ilim ve kudret sahibidir. Mütenahinir:ı, gayr-i mütenahiye tam 
bir bilgi ile ulaşması muhaldir. Mesela, uçsuz, kenarsız deniz
leri bir fincana sığdırmak imkanı var mıdır? Onun için O'nun 
bir ismi de (El-Baun) dır. O'nu tam bir biliş ile bilmek, insan 
takatinin ilerisinde olduğu içindir ki, hiç kimse bununla mü
kellef tutulmamışur. Allah bilgisi husılsund.aki mükellefiye
timizin derecesi, O'nun varlığına, birliğine ve her şeyi bildi
ğine, görüp işittiğine, gücü, kudreti her şeye kafi olduğuna, 
O'nun hiçbir hususta ortağı ve benzeri olmadığına, kemal sı
fatlariyle muttasıf, noksan sıfatlardan münezzeh olduğuna 
iman etmektir. İşte bizim vazifemiz budur. Allah ve Rasıllü 
bize bu kadarını emretmiştir ve bundan ötesini düşünmeyin, 
çünkü ne kadar çalışsanız o ciheti anlamaya gücünüz yetmez 
buyurmuştur. Allah ve Peygamber'in "Burada durun ve bu

radan ileri geçmeyin" dedikleri yerde durmayıp ta, ileri git
mek için aklını zorlayanlar, ya inkar veya şirk uçurumuna yu
varlanmışlardır. Bunlar ellerindeki terazinin ne kadar siklet 
tartabileceğini bilmeyen gafiller gibidir. Mesela, miligram 
tartan terazi de vardır, şayet birisi bununla balya tartmağa kal
kışırsa, neticede balyanın sikletini değil, elindeki terazinin. 
bütün bütün bozulduğunu görür, başka bir şey öğrenemez. Her 
şeyin haddi, hudıldu var, o hudut içinde kullanılırsa faydalanı
lır. Hududu dışında zorlandığı vakit ise, ziyan görülür. 

Bilme cihazımızın da böyle olduğunu unutmamalıyız. 
Malum ya, bir şeyi bilmenin iki yolu vardır: ayan yolu, is
tidlal yolu. Bilinecek olan şey, eğer karşınızda bulunuyor, 
onu aynen ve şahsen gözünüzle açıkça görebiliyorsanız buna 
ayan-beyan bilmek denir. Kafa gözüyle görüp bilmektir. Eğer 
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bilinecek olan şeyin bizatihi kendisi görülmeyip de, hasılları 
ve tezahürleri, yani alametleri ve nişanları görülüyor ve bu 
alametler vasıtasıyla o şeye eriliyorsa, buna da istidlal sure
tiyle bilmek denir. İstidlal, bir şeyi doğrudan doğruya değil de 
ona ait bir nişan, bir iz kılavuzluğu ile görmektir ki, bu da 
akıl gözüyle, kalp gözüyle anlayarak bilmektir. Gerek kafa 
gözüyle olsun, gerek akıl gözüyle olsun, bu bilgi yollarının 
son ucu (hayret) durağına varır ve orada kalır. llmin nihayeti, 
acz ve hayrettir. 

Hiçbir şeyi künhüne ulaşmak ve onu içinden, dışından bü
tün zerratiyle, bütün esrariyle kavrayabilclek mümkün değil
dir. Tam bir biliş ile, değil Y aradan'ı, yaratılmışı bile bilmek 
imkansızlığı açık bir hakikattır. Yaratılmışlar içinde kendi
mize en yakın olan, yine kendi şahsımız değil mi? O halde 
kendi şahsımızı öğrenmek, ötekilerden daha kolay olacak de
mektir. Öyleyken sorarız, acaba insan kendini tam bir biliş ile 
öğrenebilmiş midir? Onun ne acib hazineleri var ki, gözlerin 
gördüğü eşyayı, o çeşitli manzaraları ... kulağın işittiği türlü 
türlü sesleri, o hazinelerde saklayıp senelerce sonra istediği
miz zaman onları oralardan çıkarıp basiretiniz önüne getiri
yor. On, onbeş yaşında tekmil Kur'an'ı ezberlemiş çocuklar 
görüyoruz. Bazı insanlar da var ki, bir kütüphane dolabı doldu
racak kadar hadisler, şiirler, kasideler ve birçok ilmi mesele
lerle hafızalarını donatmışlardır. Bütün bunlar (dimağ) dediği
miz kafatasının içindeki yumuşak maddenin nerelerinde ve na
sıl muhafaza ediliyor? Hem öyle muhafaza ki, fotoğraf maki
neleri, gramofon plakları bunun yanında sıfır kalıyor. Bunla
ra, bu esrara nüfuz etmiş bir insan var mı? 

Allahu teala'nın kudretiyle kurulan bu uzuv, böylece ic:lra
kimizin önünde bir muamma halinde dururken, onu yaratan 
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kudreti, künhüyle nasıl idrak edebiliriz? Hele o kudretin sahi
bi, o ekmel varlığı tam bir biliş ile nasıl biliriz? Allahu 
teala'nın künh-i zatı bir sırr-ı mutlaktır; o sırrı ancak kendisi 
bÜir. O'nun ihataya sığmaktan münezzeh olan azamet ve ulu
luğu sahasına yükselmek isteyen fikirler, uçsuz bucaksız 
deryalara düşmüş katrecikler gibi mahvolur ... biter. 

KULA YARAŞAN ŞEY: 

Allahu tefila'nın hakıkatına ereceğim, O'nu ve O'nun ilmi
ni, kudretini ihata edeceğim diye uğraşmamalı. Zira bu ihata 
muhaldir. Böyle muhal ve imkansız şeylerle uğraşmak Müslü
manlıkta yasa.kur. Çünkü bunda, faydasız yere emek ve ömür 
telef etmek vardır. Binaenaleyh Allahu teala'yı tanımak için 
O'nun zau hakkında tefekküre dalmamalı. Gayet açık ve aşikar 
olan efal ve asarını, ala' ve eltafını düşünmeli, emirlerini öğ
renmeli, bitmez tükenmez Iı1tuflarının yollarını araştırmalı, 
neticesiz şeylerle değil, verimli şeylerle uğraşmalı, dünya ve 
ahiretin saadetini kazanmaya bakmalı. 

Muhakkak surette bilinmelidir ki, kendisince faydalı şey
leri bırakıp ta neticesiz şeylerle çene yarışına çıkanlar, şeyta
na uymuş insanlardır. 



EL-VALİ 

�il;JI 
EL-VALİ 

(B� muazzam kainatı ve her an olup biten hadisatı

tek başına tedbir ve idare eden.) 

Allahu teala valiler, hükümdarlar yaratan ve bütün varlığı 
idare eden biricik ve en büyük Valı'dir. Allahu teala öyle bir 
vali-i a'zamdır ki, bütün kainat daha yaraulmadan önce O'nun 
kudreti ve tasarrufu alunda idi ki, tek bir emirle yokluktan 
varlığa çıkardı. Vakti gelince her şey ancak O'nun kudret ve ta
sarrufunun te'siriyle belirir ve yine ancak O'nun terbiye ve 
iradesiyle gelişir. Yine vakti gelince ancak O'nun iradesiyle 
ölür ve her şey öldükten sonra da O'nun kudret ve tasarrufu al
tındadır ki, onları yeniden diriltir. 

Allahu teala Valfdir. Fakat bildiğimiz valiler gibi olmak
tan Müteali'dir. Bildiğimiz valilerin, vilayetleri içinde olup 
bitenler şöyle dursun, oturdukları binanın içinde ve daima te
mas halinde bulundukları adamlarının çevirdikleri fırıldaklar
dan bile haberleri yoktur. Onların bildikleri birlerle, bilme
dikleri yüzbinlerle ifade olunur. Tedbirlerinin ve yaptıkları
nın nispeti de budı,ır. Halbuki Allahu teala bütün bir hilkat 
aleminde neler oluyor ve daha neler olacak, bütün bunları 
takdır etmiş, ta'yin ve tensip buyurmuştur. Takdirinin hük
müne göre işleri yürüten de ancak kendisidir. O hilkat alemin-
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den, mesela yalnız insan nev'ini alalım: Allah, her insanın içi
ni, dış.mı, kabiliyetini; istidadını ve bütün ruhi temayülatını 
bilir. İyilikle kötülükten hangisine daha fazla düşkün olduğu
nu ve bunların ayrıldığı noktaya gelince, hiçbir zorlama ve 
tazyik görmeden, kendi arzusuyla hangi tarafa yöneleceğini ve 
istediği gibi tasarruf etmek üzere verdiği ömrünü, servetini, 
mevkiini nasıl ve hangi yollarda kullanacağını en ince tafsila
tiyle bilir ve ona göre ezelde her kul için bir fihrist çizmiştir. 
Allah'ın çizdiği bu fihristte, kulun daha vücudu yaraulmadan, 
hayatına ait görüp geçireceği bütün hadiseler tesbit edilmiş
tir. Mesela, Ali'nin hangi tarihte, hangi sene, ay, gün, saat ve 
dakikada, arz küresinin hangi noktasında, hangi memleketin, 
hangi mahallesinin, hangi evinin, hangi odasının, hangi kö
şesinde ve hangi ananın rahminden ve ne suretle doğacağı ve 
doğduğu dakikadan i'tibaren , her an geçireceği ahvali, ne kadar 
yaşayacağı, müddet-i ömründe kaç nefes alıp vereceği, ciğerle
rinin ne kadar hava, mide ve bağırsaklarının ne kadar gıda sar
fedeceği, santimine, milimetresine kadar, ağzından ne kadar 
ve ne mahiyette sözler çıkacağı, kulağının neler işiteceği, 
gözlerinin neler göreceği, ellerinin neler yapacağı, burnunun· 
neler koklayacağı, ağzının neler tadacağı, kafasının neler dü
şüneceği, daha daha ... mesela, hangi kadınla evleneceği ve ne 
kadar çoluk çoc�k sahibi olacağı, iyi veya kötü tekmil arzula
n, tekmil dış ve iç işleri ila-ahirihi, orada yazılmıştır. Her kul 
vakti gelince dünyaya çıkar, yapıp edeceğini, görüp geçirece
ğini tamamladıktan sonra, iyi-kötü yaptıklarının karşılığını 
görmek üzere başka bir aleme geçer gider. Kiramen Katibin 
(zabıt katipliği yapan melekler) herkesin işlediğini yazar. Bü
tün vukuat, noktası noktasına herkesin ezeldeki fihristine gö
re zuhura gelir, öyle ki, hiçbir harfi şaşmaz. İşte her kul için 
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Hak'kın bu yazdıklarına (ezeli mukadderat) denir ki, kulun 
alın yazısı dernektir. Allah yazar, vakti gelince de yazdığı gibi 
yapar. Her kul, yazısını görse gerektir. 

Allahu teala, tiir- tek insanın ahvalini nasıl böyle ilmiyle, 
kudretiyle kuşatmışsa, bütün yaratılmışların da görüp geçire
ceği kaffe-i vukuatı öylece kuşatrnışur. Alemde köru körüne, 
rastgele kabilinden hiçbir hadise yoktur. Ne kadar ehemmiyet
siz olursa olsun, her hadise mutlaka O'nun münasip görmesi 
ve müsaade etmesiyle olur. Bir yaprağın düşmesi, harekete ge
çen bir zerrenin kımıldayışı hep O'nun izin vermesiyle ve ira
desiyle vukua gelir. 

KULA YARAŞAN ŞEY: 

İnsan kendini kör, sağır bir tabiatın hikmetsiz, gayesiz, 
ortaya 'fırlatıverdiği bir serseri sanmamalı. İnsanın şerefine 
yazıktır. İnsan böyle bir Vfili-i A'zam'ın idaresi altında, bütün 
ahvali ölçülü ve hesaplı, sicilli muntazam, varlığının önü ile 
sonu arasında görüp geçeceği duraklar, dönüm noktaları belli 
bir şahsiyet olduğunu bilmeli ve O'na karşı zulümden, haksız
lıktan, sadakatsızlıktan, terbiyesizlikten, vazifesini kötüye 
kullanmaktan son derece sakınmalıdır. 
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��l 
EL-MÜTEALİ 

(Yaratılmışlar hakkında aklın mümkün gördüğü 

her şeyden, her hal ve tavırdan pek yüce.) 

Mesela zengin bir adam hakkında: "Bu adamın yarın fakir 
düşmek ihtimali vardır." denilebilir ve o adam, zenginken fa
kir olur. Şunun bunun yardımına muhtaç bir vaziyete gelebi
lir. Fakat Allahu teala hakkında böyle bir ihtimal düşünülme
si mümkün değildir. Allah öyle bir Allah'ur ki, isteyenler ço
ğaldıkça ihsanı artar, iradesine, hikmetine göre verir. Ver
mekle hazineleri tükenmeyen biricik gam ve thiitealı O'dur. 
Vücı1dünün bütün azası tam ve sağlam, gayet kuvvetli bir şah
sın, günün birinde kör, topal olarak, kolsuz, bacaksız bir hfile 
gelip de yerlerde sürünmesi mümkündür. Bunun gibi bir mil
let de, ne kadar zengin ve bilgili, ne kadar kuvvet ve satvetli 
olursa olsun, ondan daha üstün bir millet bulunmak veya be
lirmek ve o milletin tepesine çullanarak memleketlerini ha
rap, hazinelerini yağma, kendilerini esir, şeref ve haysiyetle
rini ayaklar altına alma ihtimali olabilir. Bu gibi haller, yara
tılmışlar için daima mümkün ve fiilen vaki' olagelen hadise
lerdir. Allahu teala böyle arızalardan münezzeh ve mütealid.ir. 
Öyle ki, bütün kuvvetler, bütün hileler; bütün ordular birleş
se, Allahu teala'ya el uzatamazlar, memleketinden bir zerre 
koparamazlar. İzin ve müsaadesi olmadan hazineleri.rıd�a bir 
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şeyi cebren alamazlar. 

ALLAHU"TEA.LA'Y A 1Fr1RA EDEN MİLLETLERİN 
TEMS1L1: 

Dünya nurunda yaşayan insanlar içinde, Allah'ın yarlığını 
inkar eden ve zaten şahsından ve zevkinden başka bir şeyl<ab-J.l 
etmiyen güruh var ,a da, dinli bir millet olduğunu iddia edip 
dururk,en, Allahu tefila'yı şanına layık olmayan şeylerle vasıf
landıran ve bu bozuk akidelerin dürüstlüğüne inananlar daha 
çoktur. Mesela, Allah'ın -günün serinliklerinde- (adn) bahçe
lerinde dolaştığını, bulutlara inip gezdiğini, evlat ve ıyal 
sahibi olduğunu, bazı mahlukatı ve hele insanları yarattığına 
pişman olduğunu söyleyen ve daha buna benzer üluhiyet şanı
na yaraşmayan hezeyanlarla dinlerini eğlenceye ve oyuncağa 
çeviren zalimlerin bu gibi saçma sapan lakırdılarından O, mü
nezzeh ve mütealidir. Bu iftiralar Allah'a ulaşmaz, kendi iflas. 
tarından ve harabiyetlerinden başka bir netice vermez. Bu tür

lü edep ve bilgi dışı hezeyanlar, derin bir kuyunun dibine dü
şüp de oradan kuyunun ağzına doğru mütemadiyen çirkef atıp 
duran ahmağın haline benzer; attığı şeylerden bir zerresi kuyu
nun ağzına varmaz; yarı yoldan gerisin geriye yine kendi üstü
ne düşer ve bu halden kurtulamazsa, çirkef içinde boğulur gi
der. İşte bunların akibetleri budur. 

KULA YARAŞAN ŞEY: 

(Amentü bi'llahi) diyen bir kul, Allahu teala hakkındaki 
ıınanını sahih·ve dürüst bir hale getirmelidir. Bu da Allah'ın 
Kur'an'da ve hadiste gelmiş olan isimlerini ve sıfatlarını öğ-
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renmekle olur. Aklı olan ve kendini kayıran her insan, ne 
bahasına olursa olsun bunu elde etmeye çalışır, çünkü düny�-
da, ahirette geçer akçe ancak budur, ötekileri kalpur. Dürüst 

bir iman sahibi, ayan halis altun kazanmış gibidir. Kazandığı 
şey dünyanın her tarafında yürür, kendisi de rahat eder . Bozuk 
i'tikat taşıyan da, altın zanniyle kızıl bir bakır alınış gibidir. 
Hiçbir. yerde geçmez, kendisi de rezil ve rüsvay olur. 

EL-BERR 

(Kulları hakkında müsait bulunan ... İyiliği ve 

bahşişi çok olan.) 

Allahu teala, kulları için daima kolaylık ve rahatlık ister, 
zorluk istemez, zorluk çıkaranları da sevmez. Yapılan kötü
lüklerin çoğunu bağışlar, örtbas eder, bir iyiliğe on mükafat 
verir, kötülüğün cezası ise mislini geçmez . Bir kul gönlünde 
iyi bir şey yapmayı kurmuş, fakat herhangi bir engel yüzün
den onu yapamamış olsa bile, bilfiil meydana getirmiş gibi 
mükafatlandınlır. Bunun aksine olarak bir kötülük yapmayı 
tasarlamış ve kararını vermişken, herhangi bir sebeple yap
mamışsa ona ceza vermez. Daha buna benzer nice lı1tuflan, 
müsaadeleri, kere:qıleri vardır ki, sayıya gelmez. 
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KULA YARAŞAN ŞEY: 

Allah rızası için, Allah'ın mahluka.una elinden geldiği ka

dar iyilik etmeğe, hiç olmazsa, tatlı bir söz, tatlı bir yüz, gü

zel bir muamele ile gönül kazanmağa çalışmaktır. Bunu ken

dine huy edinenler, bir gün Allah'ın rızasına kavuşurlar. İşte 

bir kul için en büyük bayram budur. 

ET-TEVVAB 

(Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan) 

Bu ism-i şerif tevbenin mübalağa sigasıdır. Tevbenin asıl 

ma'nası dönmektir; kulun isyan yolundan dönmesi. Bu dön
mek şu üç şeyden ileri gelmiş olursa çok güzeldir: 

1- Yaptığı günahın çirkinliğini sezmek.

2- Allah'ın azabının şiddetini, buna karşı yalnızlığını ve

za'fını düşünmek, Allah'ın azabından kurtaracak yine Al
lah'tan başka bir mevcut olmadığını kat'ı surette bilerek, Al

lah'ın afv ve mağfiretine dönmek mecburiyetini duymak. 

3- Yapuklarına samımı olarak can ve gönülden peşıman
olup, onları bir daha işlememeğe azmetmek. 
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ALLAHU TEA.LA.'Y A NAZARAN TEVBENİN MA'NA.
SI: 

Günahkar kullarının kalblerinde onları gafletten uyandıra
cak, günahlardan döndürecek kôrkula,r yaratmak, tevbe yolla
rını kolaylaşurmak, bu işaretlerden mütenebbih olup günah
tan dönenlerin tevbelerini kabul etmektir. 

Kul Allah'ın razı ·olmıyacağı şekilde hayat sürerken Alla
hu teala, onun dikkat ve basireti önüne düşündürücü ve ibret 
verici hadiseler sevkeder. Allah'ın öyle kullan vardır ki, onla
rın gönülleri kav gibi ufacık bir kıvılcımdan ateş alır. Öyle 
kulları da vardır ki, onların gönülleri taş kesilmiştir. Soğuk 
mermerler üstüne kıvılcım değil, kürekle ateş dökülse yine 
yanmaz. Birçok gönüller de demir gibidir, ateşi görün�e biraz 
yumuşar, kısa bir zaman sonra yine eski halini alır. Onun için 
sık sık Kur'an'ın nasihatlarını dinlemeğe ihtiyaç vardır. Her 
kim, dikkat çekici hadiselerden ibret alıp da Allah'a karşı özür 
dilerse, Allah fazl u keremiyle onun özrünü ve tevbesini kabul 
eder, eder de gadabından rahmet ve mağfiretine dönüverir. 

GÜNAHLARLA BERA.HER KÖTÜ HUYLARDAN DA 
OONMEK: 

Tam temizlik işte budur. Kullardan tevvab sınıfı da bu te
mizliğe muvaffak olanlardır. Çünkü tevbe edenler; taib, 
tevvab olmak üzere ikiye ayrılır. Taib, yalnız dış günahlardan 
tevbe edendir. Tevvab ise, iç günahlar denilen kötü huylardan 
da temizlenen kimselerdir. Yalnız dış günahlardan temizle
nenler, ayrık otunu kesip te köklerini bırakanlara benzer. 
Kökleri durdukça bütün günahlar yine belirir. Dış ve iç günah -
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lardan birden dönmek, ayrık otunu köklerinden söküp atmağa 
benzer, bir daha bitse bile pek az olur. Bu yolda temizlenenleri 
Allahu teala kendi muhabbetiyle müjdelemiştir. 

KULA YARAŞAN ŞEY: 

Bilmek gerektir ki, Allahu teala kulunun tevbesini kabul 
eder. Onun için, ne kadar günahkar olsa da, Allah'ın rahmetin
den ümidini kesmeyip, tevbesinin kabulüne güvenmelidir. 
Ancak kulun tevbedeki sadakatı, kaçırdığı farzları kaza etmek, 
yaptığı haksızlıkları tamir etmekle anlaşılır. 

EL-MÜNTEKIM 

(Suçları, adaleti ile müstahik oldukları cezaya çarpan.) 

Allahu teala'nın intikamı v�dır. Hepimiz, fertler, cemi
yetler bundan tir tir titremeliyiz; çünkü Allah'ın mufilıazesi 
çok elemli ve pek şiddetlidir. 

ALLAH'IN SEVMEDİKLERİ VE BUNLARIN AKIBET
LERİ: 

Allahu teala, buyruklarına isyan edenleri, yer yüzünde tür
lü fesat çıkaranları, çeşitli zulümlerle Allah'ın kullarını ca-
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nından bıktıranlan, kafirleri, müşrikleri, kötü huyluları sev
mez. Fakat adeti öyledir ki, sevmediği bu herifleri hemen kah
redi vermez. Bir zaman mühlet verir, verir amma bu mühletin 
arkası o kadar müthiş ve o kadar korkunçtur ki, bunun en hafif 
temsili: Böyle çeşitli günahlar içinde kulaç atarak tevbe ve is
tiğfar ile Allah'ın afv ve keremine dönmeyi akıllarına bile ge
tirmeyen gafiller, biraz ilerde şiddetle çarparak param parça 
olacakları duvarı görmeden, dolu dizgin at koşturanlara bçm
zer. Halbuki dünyada bu ve benzerleri tüyler ürpertici facialar, 
ahiretteki intikam-ı İlahinin pek küçük birer örneğidir. Çün
kü dünyadaki facialar ölümle biter, Cehennem azabı ise son
suz bir şekilde tekrarlanır durur. Bu azaba ait bir iki hadis-i 
şerif: 

Cchennem'in �teşi tasvir ediliyor: "Dünyanın bir başın
da bulunması farzolunan bir kıvılcımın hararetini, öbür 
başındaki insan duyacak" (Hadis-i şerif meali). 

CEHENNEMDE YEMEK: 

"Dünyaya bir damlası düşse, bütün insanların yiyece
ğini, içeceğini bozmağa kafi ge!ecek derecede acı olan bir 
şeyi, her gün yiyenin hali nasıl?" (Hadis-i şerif meali). 

CEHENNEMDE İŞKENCE AYETLERİ 

"Bütün insanların ve cinlerin birleşerek kaldırmağa 
gücü yetmiyecek ve bir dağa vurulsa o anda toz haline geti
recek derecede ağırlığı bulunan demir kırbaçlar .. " (Hadıs- i 

şerif meali) 
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CEHENNEM ı\ZABININ MÜDDETİNE AKil.. ERDlRlL
MEZ: 

(Veyi, Cehennemde bir deredir ki, kafir oraya düşer 
de, kırk sene sonra dibine erişmez." (Hadis-i şerif meali) 

İnsanoğlu dünya güneşinin yakıcı hararetine, bir polis 
kamçısına, bir karınca ısırmasına tahammül edemezken, onun 
Cehennem ateşinin hararetine, zebanilerin kamçısına, ateşten 
yaraulmış ve etrafında kaynaşap yılan ve akreplerin ızdırabına 
tahammül etmek zorunda bırakılması ve sonra, hele bu azabın 
sonsuzluğu ne müthiş bir ızdırapur. İnsanca yaşamak için Al
lahu teala sınırlar çizmiş, ortaya kanun koymuştur. Allah'ın 
bildirdiği sınırlardan dışarı çıkmak ve Allah'ın kanununa göre 
değil, nefsani arzularına göre yaşamak isteyen heva düşkünle
rini Allah mahv ve helak edeceği zaman, çok defa öyle istidrac 
verir ki, her istediği zahmetsizce meydana geliverir. O da şı
mardıkça şımarır, yükseklerden uçmağa başlar, nihayet bir 
gün ansızın belasını bulur. Zira yüksekten uçanın düşüşü çok 
vahimdir. 

Zu�e, küfre kayan cemiyetler de böyledir. Fir'avun, A.d 
ve Semı1d kavimleri gibi, vaktiyle dünyada yaşamış şevketli 
ve kuvvetli milletler, ellerindeki kuvvete güvenip Allah'ın 
ayetlerini inkar edere� hiçe s�ymışlardı. Sonunda her biri bir 
türlü felaketle bu alemden yok oldu gitti. Ellerindeki kuvvet 
kendilerini kunaramadı. Onları saran şiddetli felaketlerin, kü
für ve inkar yollarında, onların izince gidenlerin hepsinin ba
şına geleceğini Kur'an birçok ayetlerinde haber vermiştir. 
�ele Allah'a irianmış ve O'nun buyruklarına göre yaşamakta 
bulunmuşken azıp da, yoldan çıkan bir milleti, Allahu teala 
dinsiz, imansız ve merhametsiz kafirlerle terbiye eder, onları 
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başlarına musallat kılar. Bu ne korkunç bir felakettir. Salih 
ellerde ıslahı kabul euniyen milletleri bekliyen akıbet bu
dur. 

KULA GEREKEN ŞEY: 

iman ve temiz ahlak kazanmalı. Çünkü bunlar hayır ve re
fah kaynaklandır. Bu kaynaklan çok titizlikle muhafaza eune
li, kurutup körelunemeli, çünkü o zaman hayr ve refah kesilir, 
onun yerine darlık ve ızdırap gelir. Bilinmelidir ki, gerek tek 
bir şahıs olsun gerek bir ev halkı, gerek bir şehir ahalisi, gerek 
bir millet olsun, Allahu teala kendilerine verdiği rahat ve refa
hı, huzur ve afiyeti değiştirmez, onlar iyi gidişlerini değiştir
medikçe. lyi hallerini, kötü huylara çevirenlerin şeref ve 
ni'metleri zail olur. 

EL-AFÜV 

(Afvi çok.) 

Afv, intikamın zıddıdır. Allahu teala bazı suçluları intika
miyle muahaze eder, bazı suçluları da afviyle sevindirir. Haki
katen bahtiyar olanlar, Allah'ın afvine erenlerdir. Bunların 
belli başlı vasıfları şudur: 

Allah teala'ya ve Ahiret gününe inancı olan, yaptığı günah
ların bir kötülük olduğunu bilerek yüzü kızaran ve bu duygu-:-
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nun zorlamasiyle günahlarına tevbekar olanlardır. Bunlara 
karşı, Allahu teala'nın afüv ve hilmiyle muamele buyurması 
ne büyüklüktür. Ne büyük hayır ve rahmet, ne geniş ihsan ve 
keremdir. El-Hamdü li'llah. 

Bu geniş lıltuf ve kereminden faydalanamıyarak intikamı
na uğrayanların ise vay haline! Bunlarsa Allah'a inancı olmı
yan, afvı gördükçe şımaran, her türlü kötülükten zevk alıp, 
bunu kendine adet edinen ve Allah'ın sevmediği çirkinliklerin 
insanlar arasına yayılmasına ve yerleşmesine çalışan, habis 
ruhlu insanlardır. Bu kabil suçları afv ve mağfıret etmek bir 
hayr değil, bir şerdir. Çünkü böyle bir muamele, haklı ile hak
sızı karmakarışık bir hale getirmek, iyiliklerle kötülükleri 
bir tutmak olur. Bu da insanları fenalığa teşvik ve kötülüğe 
ortaklık etmek olur ki, Allahu teala'nın Adi ve Rahmet sıfat
ları böyle eksikliklerden münezzehtir. 

ALLAHU TEALA AFVI SEVER: 

O'nun adetlerinden biri de şudur ki: Asi kullarına afv ve 
ihsan ile muamele yapmayı, onları muaheze etmekten ve ken
dilerinden öç almaktan ziyade sever. Onun içindir ki, günah 

karları birden yakalayıvermiyor. Onlara mühlet vermesinde ve 
hatta günahkarlar için Cehennemi hazırladığını şimdiden ha
ber vermesinde, ondan korunma ve kurtulma sebeplerini öğ
retmesinde,. kendilerini Cehenneme atmaktan ziyade afv ve 
ihsanına, şefkat ve keremine döndürmek hikmeti vardır. Me
sela, çok sahi ve cömert bir zaun şöyle bir ilanı görülür: Kapı
larımız açık, sofralarımız meydandadır. Gelenler ağırlanacak, 
gelmeyenlere sözümüz yok. Aynı şekilde cömert başka bir 
zatın da davetiyelerinde şu kelimeler okunuyor: Gelenler izzet 
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ve ikram görecek, gelmeyenler hakkında adamlarımıza emir 
verilmiştir. Zecri: muameleye teşebbüs edeceklerdir. Tabiidir 
ki, bu ikinci zatın sehaveti evvelkinden daha geniş ve üstün
dür. İşte Cehennemin yaraulışında bu türlü bir zecr vardır. Al
lahu teala'nın kullarına ihsan edip durmakta olduğu sayısız 
ni'metlerini hatırlatmasında da yine bu ma'na seçilmektedir. 
Çünkü Allah insanlardan o ni'metlerin tamamlanması, yani 
fani olan o ni'metlerin baki olan ni'metlerle mükafatlandırıl
masına istihkak 1ca,anmalarını istemiş ve onları kötüye kulla
nıp da intikamına uğramaktan sakındırmıştır. Allahu 
teiila'nın, Kur'an'da birçok yerde, itaat edenler için hazırladı
ğı, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, hayallerin eriş
mediği nimetleri; isyan edenler hakkında ise tertip edeceği çe
şitli ukı1betleri, birbirinden çekici muhtelif üsluplarla ifade 
buyurması, hep ni'metlerinin yollarını tutmağa teşvik, helak 
ve hüsranı mı1cıp ahvalden tahzır içinoo. Onun için bir kul, ne 
kadar günahkar olursa olsun, bir gün Rabbinden utanarak O'na 
döndüğü zaman, Allah onu hemen afv ve gufraniyle karşılıyor. 
Allah'ın rahmeti, kulun günahından çoktur. Doğrulup gelene 
kapısı açıku.r. Fakat eğri kalanlar ne kapıyı bulur, ne de onlara 
kapı açılır. 

AFVLE MAGFİRET ARASINDAKİ FARK: 

Afv, günahların izlerini silip bütün bütün yok etmektir. 
Mağfiret, sadece günahların üstüne bir perde çekmektir.Onun 
için afv, mağfıretten daha ileridir. Mağfiret günahları örtmek
ten ibaret olduğuna göre, günah yerinde duruyor demektir, yal
nız açık değil... Fakat afv tamamiyle günahları silmek mahv 

· ve izale etmektir.
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KULA GEREKEN ŞEY: 

Sevgili okuyucu! Biri seni rencide eder, sonra da beyan-ı 

i'tizar ederse özrünü kabul et, yahut da doğrudan doğruya onu 
afvet ki, Allah'tan mağfiret bulasın. Allah sana, senin başka

larına ettiğin muamele gibi muamele eder: Affedersen afvolu

nursun. İstiska edersen, yani bir hakkı aramakta çok ileri gi

dersen, istiska görürsün. 
Bunalmış ve namuslu borçlulara mühlet vermek veya ala

cağının bir mikdarını veya vaziyetinin icabına göre hepsini 

bağışlamak da böyledir. 

�-WI 
ER-RAUF 

(Pek re'fetli.) 

Allahu teala büyüktür, zengindir, kudret eliyle yarattığı 

ve isterse bir lahzada yok edebileceği mahlı1katından hiç biri
ne muhtaç değildir. Fakat Allah'ın bu gınası mahlı1katına kar

şı re'fet ve rahmetine mani' değildir. Bilakis re'fetinin büyük

lüğüne delalet etmektedir. Mesela dünya yüzünde yaşıyan hay

vanların, o ağzı dili söylemeyen zavallıların halleri ne kadar 

acıklı görünür. Halbuki Allahu teala kemal-i re'fetinden onla

ra bir ilham, bir sevk-i tabii ihsan buyurmuştur. Bu sebepten 
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onlar yaşamalarını te'min edecek maddeleri bulurlar. Kendi 
nevi'lerinin muhafazası sebeplerini bilirler. Helaklerini 
mı1cib olacak ifrat ve tefrite kapılmazlar, bunlardan başka yu
va kurmak, yavrularını gözetip yetiştirmek gibi daha nice iş
ler yaparlar ki, bu esrar, hayvanat ilmiyle uğraşanları hayret
ten hayrete düşürür. 

ARI VE İPEK BÖCEGİ: 

En zarif giyecek maddesi olan ipekle, en lezzetli yiyecek 
maddesi olan balı yapan ve menfaatimizle ilgili olmaları dola
yısıyle bir çoklarımızın meşgul olduğu arı ile ipek böceğinin, 
bunları yapmakta gösterdikleri intizam ve esrara nüfuz etmek 
bile, Allah'ın hudutsuz re'fet ve keremini gc:;termeğe kafidir. 
Sevgili okuyucu! Eğer vaktin müsaitse ve içinde daha geniş 
bilgi edinmek hevesi varsa, öteki hayvanlara ve mesela yerin 
altında yuva tutan karıncalarla, yükseklerde bacalar üstünde 
yuva kuran leyleklere ve hele o nebatatın fasilelerine bir 
bak! 

Allah'm geniş re'feti öyle görülür �;., insan o Rauf u, 
Rahım'e ister istemez muhabbet eder. Çünkü hiçbir mahluku
nu bırakmamıştır ki, hayati ihtiyaçlarını te'min, nev'inin 
bekasını tefckkül edecek ve helak.ini mucip felaketlerden ko
ruyacak sebepleri mebzuliyetle ihsan etmiş olmasın! Vakti 
gelip de mahv ve helak edilenlerin bile -varlığın hey'eti mec
muası için- daha geniş ve daha yüksek bir re'fet eseri olduğuna 
şüphe yoktur. 
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ALLAH'IN İNSANLARA RE'FETİ DAHA BÜYÜK
TÜR: 

Mahlukat içinde bilhassa insanlar için, Allah'ın inayeti, 
kerem ve re'feti, hiçbir ölçüye, hiçbir ifadeye sığmayacak ka
dar geniş ve büyüktür. Hayatımızın kısa bir devresi için ika
metimize tahsis buyurduğu arzın içi, dışı, her zerresi bizim 
menfaatimiz için çalışmaktadır. Maddi rızıklarımızın da 
ma'nev-i rızıklarımızın da kaynaklarını bol bol yaratmıştır. 
Allahu teala insanı, hilkatin gayesi, mahlukatın ekmeli ola
rak yaratmıştır. Yeryuzünde nebati, hayvani bütün hayatlar, 
hülasa oluna oluna, bir zübde-i safiye ve kamile halinde insa
nın nasfbi meydana geliyor. Allahu teala insanların kadın sı
nıfını da öteki mahlı1kiitın dişilerinden seçkin bir güzellikte 
yaraunıştır. Onlardaki letafet ve melahat, hiçbir mahlCıkta bu
lunmaz. İnsanı çeken nefsani lezzetlerden, şehvani istekler
den her ne varsa, hepsi için tayyip, helal ve rızasına uygun 
yollar göstermiştir. Sonra o baha biçilmez akıl ve fikri ver
miş, insanoğlunun kafasına ne ince ma'nalar, nükteler, ne yü
ce hakikatler, hikmetler ilham etmiştir. Sonra bütün bunları 
başkalarına ifade edebilmek için ne zengin lafızlar, kelimeler, 
cümleler öğreuniştir. 

Hele o yazı yazma kabiliyeti, Allah'_n ne büyük ni'metle
rindendir. Yazı yazma aleti olan kalemin, söz söyleme akli 
olan dilin kardeşi olduğuna şüphe yok ve her ikisi de Allah'ın 
büyük ni'metlerindendir, amma ölçüye vurulduğu zaman, ka
lemin sahasının daha geniş, muhatabının daha çok olduğu an
laşılır. İnsan. diliyle yanındakilere, kalemiyle de uzaktakilere 
anlatır. Dille yalnız, işi:enlere, kalemle ise sayısız insadar:ı, 
asırlar boyunca iföde edilir. Eğer yazı olmasaydı, m�sclii üç 
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bin sene evvel yazılan bir kitaptan faydalanabilir miydik? Pek 
eski zamanlarda yaşamış olan ecdadımızın bilgilerinden müs
tefid olmasaydık, terakki edebilir miydik? Ecdadımız da kendi 
ecdadından faydalanmışur. Bir insan birşey keşfeder. Ondan 
yalnız kendisi mi müstefid olur? Hayu .... Demek ki insanlar 
bidayetten şimdiye kadar birbirileri için çalışmışlardır ve bu
nu yazıyla muhafaza etmişlerdir. Halbuki bir hayvan, başka 
bir hayvan için böyle çalışmaz. Velhasıl, insanlar üzerinde 
Allah'ın ni'metlerini saymağa kalkışanlar muhakkak ki mağ 
lup olur. 

Allahım! Bildiğimiz, bilmediğimiz bütün ni'metlerinden 
dolayı, hamd ü minnet ancak Sanadır. 

KULA YARAŞAN ŞEY: 

Allahu teala'nın bunca nimetlerine karşı harnd ü sena 
mefhumunun bir zerresi olmak üzere, Allah'ın mahliikauna 
bir yararlık, malıyla veya bedeniyle veya fikriyle bir fedakar
lık göstermeğe çalışmakur. Ecdadımızı hayırla anmak, ara
mızdaki acezeyi hayırla gözetmek insanlık borcudur. Geçmiş
lere dil uzatanlarla, aceze ve zuafayı hor tutanların dünyada ve 
ahirette rahat edeceği bir yer yoktur. 

MALİKÜ'L-MÜLK 

(Mülkün ebedi sahibi.) 
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Allahu teala mülkün hem sahibi, hem hükümdarıdır. Maliki
yetinde olsun, Melikiyetinde olsun (Melikiyet: amme menfa
ati için kanunlar ve nizamlarla hükumet yürütmek kuvveti. 
Malikiyet: emlak ve arazi üzerinde tasarruf etmek kuvveti) 
O'na bir ortak veya bir denk yoktur. Kullarından bazılarına 
muvakkaten mülk verir, hükümdar yapar, bazılarına da arazi 
ve emlak verir, mülk sahibi yaparrBu suretle onlar, Allah'ın 
verdiği bk mal ve mülk üzerinde ariyet bir melikiyet hakkına 
malik olurlar. Allahu teala verdiği bu hükümdarlık veya mal 
ve servet kuvvetini kullanma ve onlardan faydalanma yolları
nı da bildirmiştir. 

Allah ister ki, kullar nefs ü hevaya uyup da zarar ve ziyana 
uğramasınlar, bilakis bu fani kuvvetle daha büyük karlar elde 
etsinler. 

HÜNER, BU FANİ SERMA YE tt,E BAKİ SAADET KA
ZANMAKTIR: 

İnsanlar bu kuvvetleri yalnız fani maksatlar uğrunda ve 
kendi keyf ve heveslerine göre kullanırlar ve harcarlarsa, ecel 
geldiği vakit bunların hepsi biter, herşeyden mahrum kalır. 
Fakat muvakkat sahihliğe aldanmayarak, f"!lülk_ve melekı1tun 
hakiki sahibi olan Allah'ın emirlerine göre, O'nun rızası için, 
O'nun yoluna sarfederlerse, Allah onları boşa gidermez, ebedi 
ni'metlerle karşılar. Bu suretle ecel gelince, fani hayata bedel 
baki hayat başlamış olur. 
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ALLAH KENDİ MÜLKÜNÜ YİNE KENDİ MÜLKÜ 1LE 
SATIN ALIYOR: 

Allahu teala Mfilikü'l-mülk olduğu için, kulun elindeki de 
O'nun mü�üdür ve hatta kulun bizzat kendisi de. Şu halde Al
lah kendi mülkünü yine kendi mülküyle değiştiriyor; faniyi 
baki ile tebdil ediyor demektir. Fakat burada kazanç yalnız ku
la ait olduğu için, bu kazancı kabul edip etmemek hususunda 
Allah kulunu serbest bırakmıştır. Kul kazanmak: istiyorsa, 
gönül hoşluğiyle Allah'ın rızasını gaye tutarak, elindeki kuv
vetle o uğurda çalışması icabeder. Birçokları bu ariyet kuvvete 
aldanarak, yani bu kuvvet kendisininmiş te, ileride hiç hesabı 
sorulmayacakmış gibi davranarak, Allah'ın kullarına eza ve 
cefa ettiğini, hak, hukuk tanımayarak, bir çok hak sahibinin 
haklarını elinden aldığını ve nihayet günün birinde eli boş, di
li tutuk göçüp gittiğini düşünerek, böyle feci bir sonuçtan Al
lah'a sığınmak ve Allah'ın verdiği bu imkanlarla kendine ve 
başkalarına hayır ve menfaat sağlamağa çalışmak durumunda
dır. 

KULA GEREKEN ŞEY: 

Bir kul için ni'metler azdırıcı değil, düşündürücü olmalı
dır. Köylerde olsun, şehirlerde olsun, malına güvenerek ceb
barlık eden zenginlerle, Allah'ın kullarına zulüm yapan, kuv
vet ve salahiyet sahibi olanlar, bu hakikati daima gözönünde 
tutmalıdır. Menfaatleri bunu icabettirir. 
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ZÜ'L-CELAL�t VE'L-Ll{RAM 

(Hem büyüklük sahibi, hem fazl-ı kerem sahibi.) 

Celal, büyüklük, ululuk ma'nasınadır. Büyüklük nişanesi 

olan ne kadar kemfilfü varsa, hepsi O'na mahsustur. Bu na-mü

tcnahi kcmalattan, velevki bir tek olsun, başkasında bulun

mak imkansızdır, hatta benzeri bile. Gerçi Allahu tea11i, bü

yüklüğünü göstermek, kemalatını sezdirmek için, insanlarda 

o kemaliitın izlerini, nişanlarını yaratmıştır. Bu izlere ve ni

şanlara bakıp da büyüklenmemeli, belki bunların kılavuzlu

ğuyla hakiki büyüğü izleyip bulmalı ve ondan faydalanmalı,

yoksa Allah'ın büyüklüğü önünde zatlarıyle, sıfatlanyle top

yekun bütün mahlukat sıfırdır. Çünkü onlar ne kendilerine

sahiptir, ne de üzerlerindeki ni'metlere ...

Celal sahibi, ancak Allah'tır. O'nun karşısında hiçbir şey 

kendi kendine tutunamaz. Azamet ve celaliyle, her şeyi bir arı

da yok edebilecek derecede büyüktür. O halde, kime ve hangi 

kuvvete güvenerek O'na isyan edilir? 

HER NtMET ANCAK ALLAH'T AN GELİR: 

Allahu teala yoklara varlık, fanilere hayat vererek, onları 

çeşitli ni'metlerine müstağrak kılan fazl u kerem sahibidir de. 
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Mahlukat üzerine akıp taşmakta olan sayıya gelmez, tenahi 
kabul etrerz ni'metler, ancak O'nun ihsanı, O'nun ikramıdır. 
O ni'metlerin velev ki bir zerresinde olsun, O'ndan başka kim
senin hakkı yoktur. Allahu teala insanları, ihtiyaç der::ilen gö
rülmez, tutulmaz iple birbirine bağlamışur. Her insan başka 
insanlara muJ:ıtaçur; tek başına yaşıyamaz. Onun için her 
ni'metin ele geçmesinde, insanlar birbirlerine yardımcı, vası
ta, bir sebep, bir mecra olabilirler. Fakat hiçbir zaman, hiçbir 
ni'metin halikı ve saikı olamazlar. Ni'meti yaradan ·da Al
lah'ur, sevk eden de ... Allah'ın bu sayısız ni'metlerinden daha 
büyük bir ni'meti d� şudur ki: İnsanlara bu fani ni'metleri, 
baki ni'metlerle değiştirme yollarını bildirmiş olmasıdır. O 
halde bu kadar karlı kazançtan kaçmak için, insanda bulurunası 
lazım gelen gafletin kalınlığı ve derinliği nasıl ifade edi-
l. ? ır. 

KULA GEREKEN ŞEY: 

Yalnız Allah'tan korkmak ve yalnız O'na karşı alçalmak, 
yani yalnız Allah'a karşı kendini hor, hakir görmek ve her um
duğunu da, yalnız O'nun lütuf ve kereminden beklemektir. Bu 
hal büyük bir mertebedir. Allah'ın birliğine inarunış olanların 
tam nişanı da budur. İnsanlardan beklediği bir şey olmayan, 
her haceti için Allah'tan başka merci' bilmeyen bir gönül. Al
lah'a yalvarmakta ve Allah'a halini arz etmekte ne yüksek bir 
samimiyet taşır. Böyle gönüller için elbette Allah kafidir. On
ları himaye eder, lıltfuyla muamele buyurur. Onun için hakiki 
tevhid ehli (tevhid ehli, Allahu tefila'nın zatında, sıfatlarında, 
'.efal ve icraatında, birliğine inanmış olanlardır.) olanların 
kimseden ne pervası vardır, ne de umduğu ... Hakiki insanlık 
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ölçüsü işte budur. Tevhid ehlinin öyleleri vardır ki, ayağına 
alun dökmekle başına kılıç tutmak birdir; ne sevinir, ne de ye
rinir. 

TENB1H: Bu ism-i şerif, Allahu teala'nın hususi sıfatla
rındandır. Zü'l-Celal-i ve'l-İkram sıfatı, Allah, Er·Rahman 
ism-i şerifleri gibi, Allahu teala'ya mahsus olan ve O'ndan 
başkası için velev ki mecazen olsun kullanılmayan sıfatlar
dandır. 

"(Ya Ze'l-Cellli ve'l-tkram) diye ısrar ediniz" mealinde bir 
hadıs-i şerıf vardır. Bu ism-i şerffin lsm-i a'zam olduğunu 
söyleyenler de olmuştur. 

fil�J�lv .. 
&.' 

.,. 

EL-MUKSIT 

(Bütün işlerini denk ve birbirine uygun ve yerli 

yerinde yapan.) 

Allahu teala en üstün adalet ve merhamet sahibidir. Her işi 
birbirine denk ve layıktır. Zerre kadar da olsa haksızlığı terviç 
etmez. Kullarına muamelesi tam, adalet ve merhamet üzere
dir. Allah, onlardan hiç birinin yapmış olduğu iyiliğin, bir 
zerresini karşılıksız bırakmaz. :JHrbirlerine karşı yaptıkları 
haksızlıkları düzeltir, hakkı yerfue getirir. Hiçbir mazlumun 
hakkı kaybolmaz. 
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Mahlukattan görebildiklerine dikkatle bak! Allah onları 
nasıl denk ve birbirine uygun yaratmışur. Mesela denizlerin, 
dağların, ovaların doyulmaz güzelliği ne kudrettir. Allah, 
bunları ve daha etrafımızı dolduran güzellikleri görebilmek 
için göz vermiştir. Hamd ti senalar olsun, eğer göz vermeseydi 
bütün bu güzelliklerin icadı abes olurdu. Göz verip de, güzel
likleri yaratmasaydı bu defa da gözün faydası olmazdı. 

Üzetinde banndığımız dünyayı düşün! Eğer o bulunduğu 
mevkiden biraz daha güneşe yakın olsaydı yanar, kavrulurduk. 
Yahut. biraz daha güneşten uzaklaşsaydı, bu defa da soğuktan 
buz kesilirdik. Ya dünyanın sathı, her tarafı deniz olsaydı veya 
her tarafı yalçın kayalarla örtülü bulunsaydı yaşayabilir miy
dik? Ciğerlerimize bol bol çektiğimiz temiz hava dalgaları, 
içimizi temizleyip hayatımıza hayat kattıktan sonra bize ma
zarratlı olan maddeleri de alarak çıkıp gidiyor. Bu ne büyük 
ni'mettir. Eğer hava olmasaydı, yahut havanın unsurlarından 
yalnız biri eksik olsaydı, bizim gibi teneffüsle yaşayan mah 
lukat yok olurdu. Velhasıl onun suyu, havası, taşı, toprağı, ya
zı, kışı, gecesi, gündüzü hep insan ihtiyaçlarını karşılayacak 
surette yaratılmıştır. 

Allahu teala, herkesin istidadını ve kimin neye istihkakı 
olduğunu bilir ve ona göre her hakkı, müstehikkıne ve her şeyi 
müstaiddine ulaştırır. Vereceğini vermek, vakti gelince ver
diklerini geri almak için hiç bir kayıt ve şarta tabi' değildir. 

Zaman gelir daraltır, zaman gelir açar. Fukarayı zengin yapar, 
mülksüze mülk verir. Mülke layık olanı, olmıyanı, kimlere 
niçin ve ne kadar müddet vereceğini de bilir. Buna karşı "Biz 
dururken niçin filana verdi?" denemez. Varlığına, birligine 
inanmış oldukları halde, buyruklarına göre gitmeyen asi kul
larına, zalimleri musallat kılar, onları terbiye eder, gün olur 
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zalimleri birbirine düşürür. 
Allahu teala cehilden, gafletten münezzehtir, hatadan 

uzaktır. Her işin önünü, sonunu bilir ve bildiği gibi yapar. 
Hiçbir işine kimsenin i'tiraz etmeğe hakkı yoktur. Çünkü her 
muamelesi hak.ur, sırf hayırdır. l'tiraza cür'et edenler cahildir. 
Bunlar i'tiraz ettikleri noktalar üzerinde biraz dursalar, biraz 
hadiselerin içyüzüne nüfuz etmeğe çalışsalar, söyledikleri 
sözlerden dolayı utanır, yerlere geçerler. 

BİR DAİREDE GÖRÜLEN İNTİZAM NEYE DELALET 
EDER? 

Bir şehir veya müessese veya bir ev yahut bir daire ziyaret 
edilip de, her şeyin yerli yerinde ve herkesin vazifesi başında 
çalışmakta olduğu görülünce orada adil bir hakim bulunduğu
na derhal hükmedilir. Bunun gibi kainatta herşey şayan-ı hay
ret bir intizam ve ittirat içinde çalışmaktadır. Bu çalışmalar 
öyle dağınık ve birbiriyle çarpışan bir çalışma olmayıp, bü
yük hikmetler ve belli gayeler etrafında birleşmektedir. Alla
hu tefila'nın birliğine, adalet ve merhametine apaçık delalet et
mekte olan bu ahenk ve intizamı, insanların kendilerine örnek 
tutarak bütün muamelaunda hak ve adalet sınrrlannı gözetme
leri ve herhangi bir çarpıklık ve yaraşıksızlıktan sakınmaları 
lazımdır. 

İNSANLARIN EN HAZİN VE ESEF VERİCİ ÇARPIK
LIKLARI: 

Kendini yaratan Halik'ı, ni'metlerini yiyip durduğu o ha
kiki velini'meti bilmemesi ve öğrenememesidir. Bugünün 
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medeniyet üstadı olan milletlerle, onların eteğine yapışarak 
izince gidenlerin, maddi medeniyetin her şubesi hakkındaki 
geniş ve derin bilgilerine ve çalışmalarına hayran olmamak 
kabil değildir. Fakat ne yazık ki, bu adamların Allah hakkında
ki, din ve fazilet hakkındaki bilgileri, pek azları istisna edilir
se koskoca bir sıfırdan ibarettir. Zekalarını, akıl ve fikirlerini 
tamamiyle maddiyata bağlamış, maddiyat da, kendilerini ku
şatmış, birbirleriyle sımsıkı sarmaş dolaş olmuşlardır. Ruh
tan ve ruhun ihtiyaçlarından zerre kadar haberi yoktur. Bunla
rın hali kapıs�nın bir kanadını oymalı, kırmalı tahtalardan 
imfil ettirip, üzerini altın yaldızla boyattığı halde, öteki kana
dını, çürük, delik deşik tahta parçalarından yaptıran adamın 
haline benzer. İşte bu kapının kanatları arasındaki uygunsuz
luk ve manzarasındaki zevk-i selimi rencide eden çirkinlik 
tamamiyle bu adamların iç ve dış durumunun temsilidir. 

KULA GEREKEN ŞEY: 

Bu ism-i şerif hükmünü kendine örnek tutanlar, işlerinde, 
sözlerinde, fikirlerinde ifrat ve tefrite kapılmazlar, i'tidalden 
ayrılmazlar. Onların işleri sözlerine, sözleri fıkirlerine uygun 
ve muvafık olur. İşi sözüne, sözü işine, fikri hiçbirine uy

mayan, samimi bir insan değildir. 
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EL-CAMİ' 

(İstediğini istediği zaman, istediği yerde toplayan.) 

Cem', da�ınık şeyleri bir araya toplamak demektir. Allahu 
teala, vücutlarımızın çürüyerek suya, havaya, toprağa dağıl
mış olan zerrelerini tekrar birleştirecek, bedenlerimizi yeni 
baştan kuracaktır. Bu alemde milyarlarca insanın, milyarlarca 
zerrelerinin birbirine karışmış olduğunu düşünerek, bunun 
Allah'a göre güç bir şey olduğunu zannetmemelidir. Allah'ın 
ilminde, her insanın vücudunu teşkil eden zerrelerin sayısı ve 
bulunduğu yer, ayan beyan bellidir. Bunların lahza içinde bir
leşip bedeni vücuda getirmeleri ise yalnız Allah'ın tek bir 
fermanına bakıyor. 

ALLAHU TEALA BÜTÜN İNSANLARI TOPLAYA
CAK: 

Allahu teala, bir insanın dağılan eczasını nasıl bir lahza 
içinde toplayıp cesedini teşkil ve ruhunu iade edecekse, bütün 
insanları da öylece hesaplarına bakılmak, muhakemeleri gö
rülmek ve herkese yaptığının karşılığı verilmek üzere Arasat 
meydanına toplayacaktır. Allahu teala dünyaya insanları im
tihan için çıkarmışur. Gerçi O, imtihanda kimlerin kazanaca
ğını, kimlerin kaybedeceğini ta ezelden biliyordu. Fakat gı1ya 
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tecrübe ediyormuş gibi, fiilen bu işi açığa vurmak, herkese 
kendi yaptığıyla kendi mertebesini bildirmek ve bu suretle 
kimsenin kimseye bir diyeceği kalmamak hikmetiyle, irisan
lan bir imtihan yeri olan dünyaya sevk etmiştir. Herkes bura
da, imtihanını vermekte, kazanan da, kazanamayan da geçip 
gitmektedir. Fakat vakti gelince bunların hepsi toplanacak ve 
son büyük mahkemede ayrılacak. İyiler ikram ve selamet yeri 
olan Cennette, kötüler de işkence ve azap yeri olan Cehennem
de iskan olunacaklardır. Allah bu suretle dostlarını Cennette, 
düşmanlarını Cehennemde toplayacaktır. 

ALLAHU TEALA HER HAK SAHİBİNİ HASMİYLE 
TOPLAR: 

Hak sahiplerini hasımlanyle huzurunda karşı karşıya geti
rir. Bir zalimin ne kadar davacısı varsa bir anda hepsi etrafında
dır. (O kalabalıkta beni davacım nerede bulacak? dememeli). 
Allahu teala bir kap içinde şekilleri, renkleri, tatları ve daha 
başka vasıfları birbirine benzeyen ve benzemiyen şeyleri top
ladığı gibi, birbirlerine zıt unsurları da toplar. Sıcağı, soğu
ğu, yaşı, kuruyu bir araya getirir, birbirine tecavüz etmeden 
durdurur. 

İLİM MEŞ'ALES1N1N IŞIGIYLA NELER GÖRÜLÜ
YOR: 

İnsanoğlunun elindeki ilim meş'alesinin ışığıyla görebil
diği hakikatler bile, akılları durduracak derecede hayretler ve
riyor. Mesela, bir damla kanın içinde Allah, takriben altı mil
yon kürecik toplamıştır. lşin daha garibi, bu altı milyon küre-
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cik, o bir damla kandaki suyun içinde yüzüyor ve asla birbirle
rine değmiyor. Bir insanda, ortalama hesapla altı, yedi kilo 
kan bulunduğuna göre, insan kanında bulunan küreciklerin sa
yısı trilyonlara çıkıyor, hele o zerrelerin sayısı ise bizim öl
çüleri aşıp taşıyor. Allahu teala, insanoğlunun bu mahdut be
deni içinde, sayıya gelmez hücreleri, zerreleri toplamış, yarat
mışur. Bunların her biri, bir fabrika gibi işleyen, başlıbaşına 
birer alemdir. Tegaddı eder, teneffüs eder, hareket eder, arar, 
bulur, reddeder, doğurur, ölür. Allahu teala bunları bu mahdut 
beden içinde nasıl ilmiyle, kudretiyle kuşatmış, istediği gibi 
tasarruf ediyorsa, bu zerrelerin her biri, kainatın sonsuz ge
nişliği içinde yayılıp dağılsa, yine aynı suretle Allah'ın ilmi 
ve kudreti içindedir. Yine istediği gibi tasarruf eder. Asla fark 
yoktur. Çünkü mülk Allah'ındır ve Allah'ın kudreti, mülkü
nün her noktasında aynı kuvvetle müessirdir, hakimdir, bir 
iradeyle dağılır, bir iradeyle toplanır. 

KULA GEREKEN ŞEY: 

Gafletten uyanmağa, hak.iki vaziyeti sezmeğe gayret et
mektir. Yani, dünyanın geçici görünüşüne aldanmıyarak, ken
disine baki kalacak arkadaşlarının kıymetini ve hüviyetini 
şimdiden teşhis etmeğe çalışmaktır. Çfü·Jcü Allahu teala, her 
kulunu kendi yapuklarıyla toplamıştır. Baki yoldaş, herkesin 
kendi işidir. 

İman ve salih amellerin nurları, gönülleri açan bahçeler, 
köşkler, eşler, hadimler şeklinde ve her amel kendisine müna
sip surette tecessüm eder, sahibine görünür. Küfür, şirk, ceha
let, dalalet ve bütün kötü huyların da karanlıkları yılanlar, ak
repler gibi ürküntü ve ıztırap verici şekilde sahibinin etrafını 

225 



ESMAÜL-HÜSNA. ŞERHİ 

sarıverir. Zaten iyi veya kötü herkesin ameli kendini kuşat
mıştır. Bu itibarla iyi işlerle çalışanlar şimdiden Cennette, 
kötülüklerle uğraşanlar Cehennemdedir. Fakat dünyada sağ ol
dukça fark edilmez. Çünkü maişet derdi, yiyip içecek temini, 
sevdiklerimizin keyfine hizmet aşkı gibi hayat gürültüleri, 
bizi gaflet uykusuna daldırır ve biz adeta iptidai bir değirmen
de gürültü içinde yaşayan değirmenci gibiyiz. Nasıl ki, gürül
tü kesilirse değirmenci o zaman uyanır. Bunun gibi, ruh be
denden ayrılıp da hayat gürültüleri durunca, bir de bakarsın ye
nilen bitmiş, giyilen eskimiş, sevdiğimiz şeylerin hepsi si
linmiş, yok olmuştur. İşte o zaman hakikat bütün çıplaklığıy
la gözlerimizin önünde belirecek ve biz yalnız amellerimizle 
baş başa olduğumuz1-anlıyacağız. Kendini bilmeyecek kadar 
sarhoş olan kimsenin koynundaki şey sevdiği bir çıkın mı, · 
yoksa yiian ve akrep mi, sarhoşluğu gidince anlaşılır. Fakat 
bunu şimdiden anlayıp ona göre tedarikatta bulunmak gerekir. 
Yoksa o zamanki anlayış faydasızdır. 

EL-GANİY 

(Çok zengin ve her şeyden müstağni.) 

Zengin kimdir? Zengin hiçbir şeye ihtiyacı olmıyan, her
şey yanında mevcut bulunduğu için hiçbir suretle başkasına 
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müracaat mecburiyetinde olmayan zat demektir. Bu sıfat, tam 
ve mutlak surette Allah'a mahsustur. Gerek zaunda, gerek sı
fatlarında, gerek işlerinde hiçbir zaman, hiçbir suretle, hiçbir 
şeye muhtaç olmayan, bununla beraber bütün ihtiyaçları tat
min eden tek zengin, O'dur. O'nun sıfatları namütenahidir; 
bitmez tükenmez hazineleri, kaf ile nun arasındadır. İstediği 
her şey (Ol!) demekle bir anda oluverir. 

1HrtY AÇ, MA'Bl]DLUÖA UYMAZ: 

Çünkü hacet eksikliktir. Hacet sahibi, muhtaç olduğu şe
yin tedarikinden aciz bulunuyor demektir. Velev ki bir zerre
nin milyarda biri kadar olsun aciz ve muhtaç olan değil, ancak 
aczleri kaldıran, ihtiyaçları gideren ma'bud'dur. Hele bazı in
sanlar, o kendilerini bir çok mahlı1ktan üstün görüp de gurura 
ve şımarıklığa kapılan zavallılar, yaşamak için havaya, gıda
ya ve birbirlerinin ·yardımına muhtaç bulunmaları gibi daha 
nice eksikliklerle çevrilmişken, şımarıklığı, edep ve terbiye 
dışına taşıracak kadar ileri götürüp, hak ma'bud'u inkar etmek, 
O'na kulluğu kibirlerine yedirememek, öte taraftan da, birbir
lerine kul ve köle olmayı cana minnet bilmek gibi, cidden in
sanlığın temiz alnını kirleten çirkinliği ve bunun iğrençliğini 
göremiyorlar; ne feci bir düşüş!. 

Allahu tefila'mn kulunu ibadetle mükellef tutması, ihtiya
cından değildir. Allah din yolu açuysa, bir takım ibadetler em
rettiyse, kitap indirip içindeki ahkam ile insanları mükellef 
tuttuysa, bunlar kendi ihtiyacı için değil, insanların ihtiyacı 
içindir; insanların dünya yüzünde insanca yaşamaları içindir. 
Mahlı1kat içinde Allah'a ihtiyacı en çok olan insanlardır. İn
sanların maddı ve ruhi o kadar ihtiyaçları vardır ki, bunları tat-
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min etmek. Allah'tan başkasının yapacağı iş değildir. Allahu 
teala kendi yarattığı insanların her türlü ihtiyaçlarını bildiği 
için, bu ihtiyaçlara göre ahkam tesis etmiştir. Yaradan O, der
di bilen de O, dermanı hazırlayan da O'dur. 

İBADETLERDE HEDEF: 

Bazı ince görüşlü zatlar, namaz. oruç gibi dinin emrettiği 
ibadetlere ait hükümlerin sıhhl faydalarını ve mesela namazın 
mükemmel ve muntazam bir idman vasıtası olduğunu, orucun 
hazım cihazını ve dolayısıyle bütün vücut makinesini dinlen
dirmek için çok faydalı bir perhiz olduğunu söylerler .. 

İlim ve hikmet, rahmet ve re'fet sahibi bulunan Allahu 
teala'nın insanlara verdiği emirler, onları mükellef tuttuğu 
vazifeler elbette faydalı şeylerdir. Çünkü Allah, abes ve fayda
sız birşey yaratmaktan münezzeh olduğu gibi, abes şeyler em
retmekten de münezzehtir. Binaenaleyh bu emirlerde yalnız 
sıhhi değil, iktisadi, içtimai, siyasi nice nice faydalar bulun
duğu muhakkak; fakat şu da muhakkak ki, Allahu teala kulu
nun hizmetine muhtaç değildir. İstiğna-yı tam ile, gani ve 
müstağni bulunduğundan, bu faydaların bir zerresine bile ihti
yacı yoktur. Bu faydalar, tamamiyle ve olduğu gibi ibadeti ya
pana verilir. İbadeti yapan bu faydalan kazanırsa da. onun 
maksudu ve hedefi bu değildir. Belki yalnız Allah'ın emirleri
ne uymak ve bu vesileyle O'nun rızasına ermektir. İşte onun 
can ve yürekten aradığı ve uğrunda her şeyi göze aldığı tek gaye 
budur. Her ibadet anca..1< Allah'ın rızasını bulmak fılaiyle yapı� 
lır ve bu fikir tamfuniyle gönülleri kaplamalı ve Allah'ın rıza"' 

sından başka hiçbir fikir, hiçbir düşünce orada yer bulmamalı
dır. Biz bir ibadeti yaparken, idman gibi, perhiz gibi dünyevi 
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menfaat düşü�� �nediğimiz gibi, ahiret menfaatlerini de düşün

meyeceğiz. Mesela, birisi namaza başlarken: "Cennete gire

bilmek için kılıyorum." yahut "Cehennemden kurtulmak i<;in 
oruca niyet ettim." yahut "şu sadakayı veriyorum ... " dese, 
bunlar halis bir ibadet olmaz. Karışık ve katkılı olur. Allallıu 

teala'ya böyle katkılı bir ibadet arzedilemez ve O, böyle iba

detleri kabul etmez; çünkü bu takdirde bunlar Allah emrettiği 

için değil, Cennet ümidi veya Cehennem korkusu için yapıl
mış olur. Farzedelim Allah Cennetin kapılarını istisnasız bü

tün insanlara açtığını ve Cehennemi ilga ettiğini bildirmiş ol

sa, yukarıdaki maksatlarla ibadet edenler artık ibadete lüzum 
görmeyecekler demektir. Çünkü maksatları hasıl olmuştur. 

, Halbuki Allah'ın emri ortada durdukça, maksat hasıl olsa bile 
yine emre itaat lazımdır. 

KULA GEREKEN ŞEY: 

Allahu teala'ya karşı daimi aczini ve ihtiyacını tak.Jir 

edip, gerek kendisi için, gerek başkaları için kulluk mevkiin
den ileri bir mevki aramak deliliğine kapılmamalı ve Allah'a 

kulluk vazifesi yaparken bunu, yalnız Allah emrettiği için ve 

kendisine ibadet olunmak, bütün emirlerine kayıtsız şartsız 
boyun kesilmek, Allah'm tam hakkı olduğu için yapılmalı

dır. 

Bilinmelidir ki, zengin ancak Allah'tır. İnsanlar aciz, 
muhtaç ve fakirdirler. Acz ve ihtiyaç, insana hakiki mevkiini 
gösteren en açık bir mürşit ve bütün mahlukatı hat-u müsta
kim üzere bir sıraya getiren, bir hizaya koyan en umumi bir 

eksikliktir. 
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EL-MUGNİ 

(İstediğini zengin eden.) 

Allahu teala. kullarından dilediğini zengin yapar ve bütün 

ömrünü zengin olarak yaşaur. bazı kullarını da ömrü boyunca 

fakirlik içinde bualar. Bazı kulunu zenginken fakir, bazıları

nı fakirken zengin yapar. Kulları ve servetleri üzerinde diledi

ği gibi tasarruf eunek hakkıdır. Bu tasarruflarda bize acı gelen 

cihet bulunursa, bunda bilemediğimiz hikmetleri vardır. 

O'nun hikmet ve kudret sahibi bir Rab-bi Rauf olduğunu öğ

renmiş olanlar, bu hakikati bilirler de, Allah'ın icraatına gö

nül hoşluğuyla nza gösterirler. 

Bu icraat bir mihenk mahiyetindedir; her kulunun ayarını 

meydana kor. Kiminde teslimiyet ve sadakat, kiminde i'tiraz 

ve şekavet görülür. Bu dünya bir deneme yeridir. Herkes gelir, 

rengini, boyunun ölçüsünü ve ne mal olduğunu gösterir geçer. 

Maksat zenginlikte, fakirlikte değil, maksat imtihanı kazan

maktadır. Bu da Allah'ın yapuğını ve münasip gördüğünü can

la başla kabul etmekle olur, Allah bazı kullarını varlıkla imti

han eder, bazı kullarını yoklukla ... Muhakkak olan bir şey 

varsa o da, varlıklı olanların mutlaka Allah yanında seçkin ol

dukları anlaşılmaz. Allah'ın buyruklarına riayet derecesine 

bakılır; yoksa yalnız zenginliğe kalırsa, varlık yüzünden Al-
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lah'ın hışmına uğrayan kapitalist çoktur. Fakirin de mutlaka 
Allah yanında menfur olduğu anlaşılmaz. Fakit olduğu halde 
Allah'a nazını geçiren nice kullar vardır. 

HERKES ZENGİN OLMAK İSTER: 

Allah insanlar için zenginlik yollarını açmış, sebeplerini 
bildirmiştir. Her insan bu yollardan çalışırsa da kazançları 
müsavi olmaz. Allah'ın hikmetleri vardır. Her kuluna belli 
bir nasip takdir etmiştir. Hakkın takdir ettiği bu nasibi bul
mak için çalışmak şarttır. Çalışqı.ayan mahrum kalır, tembel
lik haramdır, fakat sa'yü gayretten sonra mukadder olan nasi
bine razı olmak ve ilerisi için be:yhude zorlanmamak lazımdır. 
(Kanaat) denilen ma'na da işte b�dur ve zenginlik de, hakikatte 
bu kanaatten ibarettir. Bu sayede kendinden daha üstün olanla
rın malına, servetine veya mevki.ine göz dikmek veya onlara 
haset etmek gibi, iç yakıcı üzütıtülerden kendini kurtarmış 
olur. Bunda geniş bir gönül ferahlığı vardır. Bunun aksi gidiş
de olanlar çok haris, çok tamahkar olanlardır. Bunlar için rahat 
ve huzur yoktur. Onlar şöyle bir sükun içinde yemek bile yi
yemezler; bilfarz bütün çevrelerine malik olsalar, madem ki 
doymazlar, yine fakirdirler. Çünkü bunlar, daima kendilerinin 
servet veya mevkiinin başkalarından daha çok olmasını ister 
dururlar. Bu ise mukadderaun ezeli hükmüne karşı durmakur. 
Böyle yersiz istekler, ancak sahibini üzmekten başka bir neti
ce vermez. 

BAHTİYAR ZENGİN: 

Bahtiyar zengin, elindeki servetle dünya ve ahireti birden 
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kazananlardır. Servet sahipleri, yemekle dünyasını, yedir
mekle de ahiretini kazanmış olur. Şu halde Allah'ın verdiği 
ni'metlerden israf etmemek şartiyle yemelidir. Diğer yandan 
da, Allah yoluna seve seve bağışlamaktan, yedirmekten de çe
kinmemelidir. Mali yardıma muhtaç, umumi işler ve insanlar 
arasında darlığa düşmüş hakiki yoksullar hiçbir zaman eksik 
olmaz. Bunlar ahrret postacısıdır. Ahirete gönderilecek şey
ler, onlar vasıtasıyla gönderilir. Böyle bir postahane bulun
ması da büyük bir ni'met değil midir? Allah herkese serveti 
müsavi surette ihsan etmiş olsaydı, dünyanın nizamı bozulur, 
yeryüzünde fesatlar çıkardı. 

H&İNE SABREDEBİLEN FUKARA: 

Yüz kızartıcı nice kötülükler vardır ki, servet vasıtasiyle 
kolayca elde edilir. Fakir olan bir adam içkiye, fuhşiyata, ku
mara ve diğer kötülüklere tab'an düşkün olsa bile, elinde para 
olmadığı için bu fenalıkları yapamaz. Fakat böyle bir adam 
zengin olursa bütün ayıpları meydana çıkar. Çünkü fırsat bul
muştur. Aile yuvasındaki dirlik: bozulur, birçok samimi dost
lariyle arası açılır. Şu halde bu kabil kimseler hakkında fuka
ralığın daha hayırlı olduğunda şüphe yoktur. Gerçi fukaralığın 
sabrı çok güçtür. Fakat ecri de o nispette büyüktür. Mesela aç
ken önüne çıkan haramı yemeyip de, helali buluncaya kadar 
sabretmek, değme babayiğitin karı değildir. Yırucı köpekler 
.et bulursa hemen yerler. Acaba bu koyun eti mi, yoksa eşek eti 
mi, demezler; yani haram, helal seçmezler ve nefsi azınca, eli
ne geçen herhangi bir dişiyle çiftleşir. Eğer insan da böyle ya
pacak olursa onlardan ne farkı kalır? İnsanlık sınırları edeple, 
ahkamla çevrilmiş değil midir? 
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KULA GEREKEN ŞEY: 

Allah'ın zengin ettiği kullar, şülcre ait Kur'an'da ve hadis--

te gelen esaslan belleyip şükür bahsini bütün incelikleriyle 

okuyup öğrenmelidir. Bir memleketin zenginleri, senede bir 

defa yüzde iki buçuk hesabiyle verecekleri zekau - ki bu nis

pette fukaraya para vermek farzdır, bundan ziyadesi Allah uğ

runda göze alınacak fedakarlık derecesine bağlıdır, hamiyyette 

endaze olmaz - tam olarak verseler, bir de zekat verecek kudret

te olanlar, her biri başka başka değil de, aralarında birleşip, 

anlaşarak, bir sene için çevrelerindeki fulcranın haline, mev

simlerin icabına göre muntazam bir surette tevzi etseler, fu

kara içinde ağlayan göz, sızlayan yürek bir hayli azalmış olur. 

Hele fukara çocuklarının, kabiliyetlerine göre memlekete ya

rar bir şekilde yetiştirilmesi, daima göz önünde tutulmalıdır. 

Çünkü insanlar arasında ayyaş, hırsız, serseri gibi muzır mik

ropların türeyip üremesi, ancak bu suretle azaltılmış olur. 

Zenginler, yukarıdan aşağı düşmek ihtimalini, gördüğü ve 

alıştığı bolluk hayattan uzak kalmak, vaktiyle kapılarında 

hizmet etmiş uşaklara boyun eğmek, ihtiyaç zorlukları içine 

düşmek acılarını da, vaktiyle bir levha gibi göz önünde tuta

rak, içinde bulundukları saadetin hamd ü şükründen gaflet et

memelidir. 

Alçak tabiatlı insanların zengin olması, cemiyet için teh

likeli bir beladır. Bir cemiyette bu çeşit zenginlerin belirme

si, Allahu teala'nın o cemiyete gadabına işarettir. 

Allah'ın verdiği ni'metlerin artıp eksilmemesini arzu 

edenler, ni'metin şükrünü yerine getirmelidir. Onun hakiki 

�igortası odur.
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EL-MANİ' 

(Bir şeyin meydana gelmesine müsaade etmiyen.) 

İyiden, kötüden birçok arzularımız vardır ki, biri bitme
den, birkaç tanesi uç gösterir. Yaşadığımız müddetçe bunlar 
ne biter ne tükenir. Biz de bu arzulanmı21 elde etmek için çalı
şır dururuz. Her arzumuz bir takım sebeplere, sebepler de 
(Mani') ve (Mu'ti) olan Allahu tefila'nın emr ü fermanına bağ
lıdır. Allahu teala, isteyenlerin isteklerini dilerse verir, o za
man isteyenin tuttuğu sebepler çabucak birbirine eklenir, ke
netlenir, maksat da meydana geliverir. (El - Mu'tı) ism-i şeri
finin ma'nası budur. Allahu teala bazı isteklere de müsaade et
mez. O zaman isteyenin tuttuğu sebepler kısır kalır, mahsul 
vermez. Bu da (El - Mani') ism-i şerifinin ma'nasıdır. 

Bir mülk almak veya evlenmek veya bir memuriyete geç
mek için teşebbüse girişiriz; derken ortaya akla hayale gelme
dik bir takım vasıtalar, sebepler çıkar; onlar bizim maksadı
mıza ulaşmamıza engel olurlar ve biz ha oldu, ha oluyor diye 
beklerken, bir de bakarız o iş bozulmuştur. Geri kalır, elimiz 
boşa çıkar, bu neden? Çünkü o işin ya henüz vakti gelmemiş
tir, vakti gelince yeniden canlanır. Bu takdirde Allahu teala 
(El - Muahhir) ism-i şerifinin hükmünce muamele buyurmuş 
demektir. Çünkü O, her şey için bir vakit ta'yin buyurmuştur. 
Hiçbir şey va)ctinden evvel meydana gelmediği gibi, vaktin 
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gelince de bir lahza arkaya kalmaz; yahut da. o iş hiç mukadder 
değildir. Bu takdirde (El -. Mfuıi') ism-i şerifinin hükmü zuhura 

gelir. İstek sahibi geri kalır; çünkü Allah'ın takdir ettiği, yani 
ezelde yazdığı olur, yazmadığı olmaz. Herkes gayret edip uğ
raşmakla, velev ki ehliyeti ve liyakati olsa bile, istediği vakit 

istediği mevkie atlayamaz veya serveti elde edemez. Evlat ve
ya torun sahibi olamaz. Ezeli tertibi veya kaderin hükmünü 
gözeunek lazım; takdir, tedbir ile ne değişir, ne de bozulur. 

Kaderin hükmü ise ancak teşebbüsten sonra anlaşılır. Eğer Al
lahu teala, kulunun arzusunu is'af edecekse, teşebbüsü üzeri
ne onu ihsan eder, euneyecekse teşebbüs akim kalır. Fakat biz 
insanlar isteriz ki, her teşebbüsümüz mahsı11 versin; hiçbir 

işimiz aksamasın. Allahu teala bazı isteklerimizi vermediği 
zaman insanlık hali, daha doğrusu hamlık icabı canımız sıkı

lır, bazı sert konuşmalar yapar, taşkın haller gösteririz. Bun
ların doğru bir şey olmadığı muhakkak ... Fakat sevgili oku
yucu, bu mes'eleyi gel seninle beraber düşünelim: 

Allahu teala isteklerimizden bazılarını veriyor, bazılarını 

vermiyor. Vermediği zaman muhakkak ki, bir hikmeti vardır. 
Çünkü verilmemesinin başka türlü izahına imkan yoktur. Ak
lın, naklin ittifakıyle şu yüce hakikatler tesbit edilmiştir: 

1- Kulunun istediğinden haberdardır.
2- Kulunun istediği o şeyin cinsinden hazinesinde na-mü

tenahi mevcuttur. 

3- Bunu istediği zaman kuluna ulaştırmağa kadirdir.
4- Allahu teala kendisinden bir şey istenenlerin en zengi

ni, en merhametlisi, en kerimi , en cömerdi, en kuvvetlisi ol
duğu gibi, en hakimidir de. Her işinde birçok hikmetleri var
dır. Bu hikmetlerin bazısı anlaşılsa bile, birçokları karşısında 

insan anlayışı acz ve hayret içindedir. Şu halde kulunun bazı 

235 



ESMAÜL-HÜSNA ŞERHİ 

arzularını vermemesi acaba nedendir? 
Bundan haberi olmadığından mı? Haşa ... 
Kulunun istediği şeyi bulamadığından mı? Haşa ... 
Yetiştiremediğinden mi? Haşa ... 
Bahillikden mi? Haşa ... 
Bunların hepsinden, O münezzeh ve mütefilidir ... 
Hikmetinden mi? Evet. Hikmetinden ötürü vermedi. Bi-

zim salahımızın, onun verilmemesinden olduğuna inanmalı
yız. Buna aklımız erse de, ermese de hakikat budur. Söz temsi
l i: 

Evladına çok düşkün bir baba, öyle ki çocuklarını esen 
rüzgardan bile sakınıyor, onların ufak bir rahatsızlığı uğrunda 
bütün servetini dökmek istiyor. Aynı zamanda çok sehavetli, 
cömert bir baba. Yerli, yabancı, tanıdığı, tanımadığı kimsele
re yedirip içirmekle onların ihtiyaçlarını görüp gönüllerini al
makla zevk duyuyor. Böyle bir baba, çocuğunun mide ve bar
sagını bozmamak için, itidalinden fazla yiyip içmesine mü -

saade etmese, yahut ham meyvalara, abur cubur şeylere atılma
sına mani' olsa, buna bahil veya merhametsiz bir baba diyebi
lecek miyiz? Tabiidir ki, diyemiyeceğiz.Çünkü o, çocuğunun 
hayrını ve salahını düşünerek menetmiştir. Allah'ın kullarına 
merhameti ise, bu babanın evladına olan merhametinden çok 
fazladır. 

KULA GEREKEN ŞEY: 

Teşebbüsten, yani çalışıp çabaladıktan sonra arzusuna nail 
olan "Eh mukaddermiş, çahşıtnf.ı: Allah ihsan buyurdu.'' de
meli ve Allah'a şükretmeli. Şayet eli boşa çıkarsa "Mukad

der değilmiş, çalıştık amma Allah vermedi. 11 diye Hak'kın 
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takdirine razı olmalı ve bunda O'nun mutlak bir hikmeti oldu
ğunu düşünerek işin sonuna bakmalı ve kat'iyyen sözünde ve 
işinde fazla taşkınlık göstermernelidir. 

�l 
ED-DARR 

(Elem ve mazarrat 

verici şeyler yaratan.) 

(Hayr ve menfaat verici 

şeyler yaratan.) 

Menfaatları ve mazarratları yaratan, ancak Allahu 
tefila'dır. Bütün vukuat sebeplerle meydana geliyorsa da, se
bepler yoğu var etmez. Onlar ancak insanların elinde birer tu
tamak ve Hak'tan bir isteme vesikası olmak üzere yaratılmış
tır. İnsanın menfaat ve mazarraunda hakim ve rakipsiz mües -
sir ancak O'dur. Allahu teala gerçi mazarrat verici şeyler yarat
mıştır. Fakat onlardan zararlanmamızı değil, bilakis maddf, 
manevf bütün zararlardan sakınıp, korunmamızı emretmiştir. 
Allahu teala, insanlara menfaat ve mazarrau ayırt edecek kuv
�et verdiği gibi - ki bu kuvvet, akıl ve ilimdir - bunlardan her
hangi ,�irinin sebeplerini tutabilmek üzere kendilerine tam bir 
serbestlik de vermiştir. Bu serbestliğe binaen, bir insan hangi 
tarafın sebeplerini tutarsa akıbeti oraya çıkar ve bu akıbeti bi
le bile, kendi arzusuyla hazırlamış olur. Allah isterse bu ser
bestliği kaldırabilir, buna muktedirdir ve o zaman insanlar 
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kendi arzulariyle iyiden, kötüden bir şey kazanamazlar. Fakat 
insanlardan hangilerinin iyiliğe, hangilerinin kötülüğe daha 
istekli bulunduğunu ortaya koymak için bu serbestliği devam 
ettirir. 

HA YIR DA ŞER DE İNSANLAR İÇİN BİRER 1MT1HAN
DIR: 

İnsan dünyaya gelir, rüşt çağına ulaşınca fazileti de anlar, 
rezileti de. İki tarafın isteyicisi de çıkar. Allahu teala, imtihan 
için herkesin hareketine meydan verir. İstediği tarafın sebep
lerini yaratır. Her iki tarafın da tellalı, teşvikçisi, vasıtaları 
bulunur. Derken insanlar ikiye bölünür, iki muvazi ırmak gi
bi iyiler iyiliğe, kötülür kötülüğe akar, koyulur gider. Allahu 
teala Halimdir, Sahurdur, kötüleri hemen kahredivermez; 
mühlet verir, rızklarını da kesmez. Bu arada yol değiştirenler 
de görülür. Kötülükten iyiliğe dönenler olduğu gibi, iyilikten 
kötülüğe doğru kayanlar da bulunur. İmtihanın neticesi de 
hatimede, yani son nefeste belli olur. Maddi bir temsil: 

Malumdur ki, bir duvar ne tarafa eğilmişse çok defa o tara
fa yıkılır. Sağ tarafa meyleden bir duvar günler geçtikçe o tara
fa meyli artar ve nihayet o tarafa göçer. Bunun aksi de böyle
dir, amma bazan tam duvarın yıkılacağı anda fevkalade bir hfil, 
bir hadise oluverir. Mesela, müthiş bir bora ve fırtına kopmak 
gibi... Bu hadise yüzünden, sağa yıkılacakken sola veya sola 
yı.kılacakken sağa yıkılabilir. Bu da her zaman müm.k:ündür. 

Kötü yollarda giderken kalbinde Allah korkusu bulunan ve 
günün birinde Allah'ın rızasına uygun herhangi bir iş beceren
ler, çok defa doğru yola döndürüldüğü gibi, iyi yollarda bulu
nuyorum diye kendini beğenip, kendine kıymet veren ve Al-
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lah'ın kullannı hor, hakir tutan kimselerden de - Allah'a sı
ğındık - bulunduğu mertebeden kovulanlar bulunur. Onun için 
akıbet endişesini hiç unutmamak ve hayatımızın hayırla ve 
imanla bitmesini daima Allah'tan dilemek lazımdır. 

KAHIR YÜZÜNDEN LÜTUF: 

Allahu teala iyilik yollarında yaşayan kullanndan bazı 
sevdiklerini ağyardan örtmek için onların üstüne darlıktan ve 
ıztıraptan bir tül gerer. Bu makbı1liyet işaretidir. Onun için 
buna, kahır yüzünden lı1tuf denir. Bir de, bunun aksine olarak 
bazı kötülerin de tuttuklarını kolaylaştırır, her işini asan 
eder. Onlar da işleri rastgeldikçe şımarır, şımardıkça azar, Al
lah'tan büsbütün gaflet eder. İyi yola dönmek aklına bile gel
mez. İrşat sözü kulağına bile girmez. Derken, bu delalet yolla
rında hora teperken hayat perdesini hüsranla kapatır gider. Bu 
da Iı1tuf yüzünden kahır olur. Çünkü görünüş i'tibariyle işleri
nin arzusuna göre zuhur etmesi bir Iı1tuf ise de, elde fırsat var
ken aklını başına aldırmayıp, mukadder olan akıbetine, Al
lah'ın ebedi kahır ve gadabına çekip götürmesi i'tibariyle kah
rolmuştur. 

ZARARLI ŞEYLER NEDEN CAztP GÖRÜNÜR? 

Allahu teala, yasak ettiği şeylerle kullarını birçok mazar
ratlardan ve korkunç akıbetlerden korumuşken, insanların ço
ğu yine bunlara atılır durur. İnsan oğlu men olunduğu şeyin 
üstüne düşer. Çünkü yasak edilen şeye riayet edenlerle etme
yenler, seçilmek ve neticede riayet edenler takdir, etmeyenler 
tekdir edilmek hikmetinden ötürü, yasak edilen şeyler tatlı gö-
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rünür. Mesela nice insanlar hesna. müstesna helali varken. ha
ram olan çirkin ve murdar kadınlara can ve gönülden bağlanır. 
Eğer o kadın helali olsaydı. şüphesiz yüzüne bile bakmazdı. 
Hele içkinin. kumarın, fuhşun namusa. vücuda, servete do
kunduğunu çocuklar bile bilip dururken. nice yaşlı başlı in
sanların bunlara harisane düşkünlüğü hep bu cazibenin tesiri
dir. Eğer içki, kumar ve emsali fenalıklar yasak olmayıp da. 
bilfarz bunların yapılması din tarafından emredilmiş olsaydı, 
insanlar din nasıl emrediyor diye. dini de inkara kalkışırdı. İş
te bunlar gibi dinen yapılması yasak edilmiş ne kadar ma'sıyet 
varsa. hepsinin ilk ucu insanı mest edecek kadar parlak ve yal
dızlı olduğu halde. alt ucu maddi:. manevi birçok mazarratlara, 
acı nedametlere bağlıdır. 

BUGÜNKÜ ZARARLAR. DÜNKÜ HAT &ARIN NETİ
CELERİDİR: 

Kederlerimiz hep kendi hatfil.anmızdan doğar. Bir mazarrat 
gelince. onun sebebini kendimizde aramalıyız. Mesela bir 
hasta güzelce düşünür ve hastalığının sebeplerini araştırırsa, 
bunun vaktiyle kendi ihmali ve dikkatsizliği yüzünden hasıl 
olduğunu anlar. Ticaret veya başka herhangi bir teşebbüste 
muvaffakıyetsizliğe uğrayan. bunun neden ileri geldiğini dik
katle incelemiş olsa, evvelce bu işe layıkıyla hazırlanmadığı, 
hesaplarda kusur ettiği veya işinde sebat gösteremediği anlaşı
lır. Vaktiyle göz göre göre kaçırılmış fırsatlar. sonra insana 
ilelebet iç sızısı olur. Taclı hükümdarlar bile. tahumn üzerin
de hatalarının cezasını çeker. Akıllı müşavirleri dinlemez ve 
ihtiyatlı reyleri reddederse, kendini istinat noktalarından 
mahrum etmiş olur, hatalara düşer, zararını çeker. Bazı ah. 
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maklar da vardır ki, bir mahlukun gözüne girmek, teveccühü-,.. 
nü kazanmak için, Halık'ın gadabını mucip işlere aulır. Bun
lar da çok defa, ilk silleyi, teveccühünü beklediği adamdan 
yer. İbret verici bir hikmettir. 

Velhasıl, her insan felaketini, yapuğı fenalıklardan bu
lur, bunun için (etme-bulma) dünyası denmiştir. İnsan oğlu 
bahtiyarlığını da, yapacağı iyiliklerden bulur. 

MAZARRATLAR BİRER TERBİYE VE TEKA.MÜL UN

SURUDUR: 

Görünüşte mazarrat olan şeyler, hakikatta kulun terbiye
sini ve adam olmasını mucip olduğundan, ayn-ı hayr olur. 
Gerçi mazarratlan yaratan Allah'tır; fakat onu kazanan, iste
yen ve işleyen de kuldur.i İsteyen cezasını çekerken başkaları
na ibret ve intibah vesilesi olur ki, bu da bir çeşit hayır ve ih
sandır. Bir zarara uğrayan, o zararın meydana gelmesine kendi
si sebebiyet verdiğinden1 bu sebepleri bulup geri dönmesi ne 
kadar latif bir terbiyedir. Uğradığı zararlardan ders alabilmek, 
ne kadar büyük kazançtır. Ayağı kaymıyan, aldanmıyan insan 
hemen yok gibidir. Fakat aynı hataya iki kere düşmemek hü
nerdir. Hatalar ders yerine geçmelidir. Hatasını hatırda tutup 
da tekrarından sakınmak, insanı adam eder, kıymetini arttırır. 
Mesela, denizin fırtınalı havalarında birçok kazalar, maceralar 
atlatarak ustalaşan kapt�nın kıymeti elbette fazladır. İflasa 
uğrar gibi olup da aklını başına alıp, işini, gücünü ona göre 
yürüten tüccar da öyle değil mi? Velhasıl dünyada aksilik ve 
daha bir takım can sıkıcı hadiseler, felaketler, musibetler ol
masaydı ve insanın başına gelmeseydi, sabr, metanet, cesaret, 
soğukkanlılık gibi - ancak türlü hadiselerle uğraştıktan sonra 
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- kazanılacak meziyetleri insanlar nasıl bulacaku?

KULA GEREKEN ŞEY:

Allah bir kı,ıluna elem. tasa, korku, hastalık, fakirlik gibi 
bir sıkınu verirse, onu yine Allah'ta:n başka açacak yoktur ve 
eğer bilakis, lezzet. sevinç, sıhhat, gına, muvaffakiyet gibi 
bir menfaat verirse, onları devam ettirecek olan da ancak 

·· O'dur. O halde ferahlık zamanında olsun, ızurap zamanında ol
sun, yalnız Allahu teala'ya müteveccih olmak, onun hükmü
ne, emr Ü fermanına razı ve teslim olmak lazımdır. Çünkü iki
si de bir membadan çıkıyor. Haktan geliyor. Öyleyse hakur.
gerçektir, yerindedir ve her birinde bizim aklımızın ermediği.
eremiyeceği birçok sırlar, birçok hikmetler vardır.

Ni'metler içindeyken, o ni'metleri kötüye k41lanmaktan
sakınarak. Allah'ın hesabından korkmak icabettiği gibi, fela
ketler içine düşünce de ye'se kapılmayıp, o felaketlerin açıl
ması için yalnız Allah'a yalvarmak iktiza eder. Ancak burada
dikkat edilecek.nokta şudur:

Bir felakete uğrayınca sade diliyle değil, bütün vücudiyle,
varlığiyle Allah'a yalvarmak gerektir. Yani, Allah'ın bize il
ham buyurduğu bir takım lafızlar, kelimeler vasıtasiyle ken
disine yalvarıp, derdimize derman istediğimiz gibi. yine
O'nun yaratarak bize ilham buyurduğu bir takım çarelere ya
pışmak suretiyle de isteyeceğiz. Çünkü bunların her ikisi de
duadır. Şu kadar ki, kav len dua. lafızlar ve kelimelerle vücuda
geldiği halde, fiilen dua da bizce bilinen çareler ve tedbirleri
yapmakla hasıl olur. Bunların her ikisi de mümkün olduğu
takdirde taksir ve ihmal edilmemelidir. Çünkü bir insanın
mfilik olduğu bütün kuvvet ve vesait ile Alla.hu tefila'ya tevec-
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cüh etmesi hiç şüphe yok ki, daha ciddi ve daha kıymetlidir. 
Mesela bir hasta: (Ya Rab, bana ve umum hastalara şifalar ih
san buyur) diye yalvardığı gibi, o hastalığı giderecek veya 
ağırlığını azaltacak, ortada fen ve tecrübe ile ma'h1m ve mu
hakkak sebepler, tedbirler varsa, bir taraftan da onlara sarı
lır. 

Zulme, hakarete, yoksulluk acılarına uğrayanlar da böyle. 
Yani, bunların da meşru yollardan korunma ve kurtulma se
beplerini araşurmak ve bu uğurda yerine göre akıl ve fikirle
riyle, beden veya servetleriyle, velhasıl ellerinde bulunan 
maddi, ma'nevı bütün kuvvetleriyle çalışmak lazımdır. Bir sı
kınuriın açılması için esbabına sarılmak, Allah'ın hüküm ve 
fermanına razı olmamak ma'nasına gelmez. Bilakis esbabını 
tutarak o yoldan Allahu tefila'ya, O müsebbibü'l - esbaba arz-ı 
hfil etmek demektir ki, bu da bir ibadettir. 

ÇA.RESİZ SIKINTILAR: 

Bazı felaketler vardır ki, onlara karşı insan kudretinin ya
pabileceği bir çare yoktur ve o zaman insanların elinde fiili bir 
dilek vasıtası da bulunmayacağından, yalnız dilden ve gönül
den Allah'a yalvarılır. Dünyada bulundukça böyle ağır imti
hanlarla müptela olmamayı haktan istemeliyiz. Bununla bera
ber, her vakit ooyle bir hadise ile karşılaşmak mümkündür ve 
işte o zaman haddinden fazla telaş ve he'yecana kapılmak çok 
muzır ve tehlikelidir. Böyle muhakkak. acz içinde kalanlar, 
Allah'ın hazır ve nazır olduğunu, kafi ve vekil bulunduğunu 
düşünerek, mümkün olduğu kadar sükunet bulmaya çalışmalı
dır. Aksi takdirde insan kendine kıymış olur. Tehev:vüzle. ya
pılacak. tedbirlerse, felaketi arttırmak.tan başka bir şeye yara-
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maz. Bu sebepten insanların metanetlisi ve soğuk.kanlısı da, 
böyle çaresizlik zaman1mnda belli olur. Bize biz.den daha mer
hametli bulunan Allahu ıeala'ya şuurla inanmış olanlar, böyle 
zamaniarda aşın derecede teessür ve heyecana kapılmayarak, 
gönül hoşluğuyla Allah'tan gelecek emr ti fermanı beklerler. 
Eğer bu müşkül durumdan kurtulmak için Allah tarafından bir 
çare ve imkan, bir tedbir yolu ilham ve ihsan buyurulursa, dik
kat ve i'tina ile ondan faydalanırlar. Aksi takdirde "Allahım! 
Hüküm ve ferman Sen'indir. Bizi fermanına razı olanlar
dan et." diye sabır ve ta.atla ancak Allah'a sığınırlar. Kaderin 
hükmü ne ise elbette yerini bulur. Bağırıp çağırmakla, Allah'a 
karşı isyan etmekle buna karşı durulmaz. Asi olarak kaderin 
hükmüne teslim olanlarla, gönül hoşluğuyla teslim olanların 
arasında, namütenahi fark vardır. Çünkü biri bir yaşar, biri 
namütenahi yaşar. Yani, asi olanın görüp göreceği o kadardır. 
ilerisi hüsran ve ıztıraptır. Razı olan ise, ebedi hayatla daima 
zinde ve ferahtır. 

Velhasıl sevgili okuyucu! Bir felakete uğrayınca sakın if
rat derecede mahzun olma. Allahu teala'nın gizli lı1tuf ve ina
yetleri vardır. Senin için sezmediğin yerden saadet sebepleri 
yaratır. Her felaketin hikmetsiz ve sonu hayr ve rahmetsiz ol
madığına candan inan da, nefret ve istikrahıru mucip hadiseler
den �üteneffir olmamağa, kalbinin parlaklığını. bulandınna
mağa çalış . 
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({Münevvir ma'nasına} Alemleri nurlandıran, istediği 

simalara, zihinlere ve gönüller� nur yağdıran.) 

Nur, ışık demektir. Işık ta'rif istemez. Çünkü o gözlüye 
gizli değildir. Allahu teala mahsustu görmek için ışık yarat
tığı gibi, ma'kulatı anlayabilmek için de, ışık yaratmışur. 
Mahsılsatı gösteren ışık, Güneşin: ziyası, onu gören de göz
dür. Makulatı gösteren ışık, iman ve irfan nılru, onu idrak eden 
de basiret, yani kalb gözüdür. 

İM.AN NÜRU VE GÜNEŞİN Z1Y Ası: 

Güneş, gökleri ve yeri aydınlatıyor, bu sayede etrafımız
daki eşyayı görüyor, onların biçimlerini, renklerini, nevi'le
rini öğrenip kendilerinden faydalandığımız gibi dağlarda, kır
larda, çöllerde geçeceğimiz yolların selamet taraflarını, tehli
keli bataklıkları veya uçurumları görüp duruyoruz. Demek ki, 
Allahu teala güneşi, bize maddiyaumızda faydalı ve tehlikeli 
noktaları gösteren bir nur olarak bağışlamıştır. Bunun gibi 
maneviyat aleminde de yine faydalı şeyleri sezmek. tehlikeli 
noktaları görme):c için, tınan nuru ihsan buyurmuştur. Al
Iah'ın insana en büyük bağışlarından biri d�, gönlünde uyan-
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dırdığı iman güneşidir. El-Hamdüli'llah, bu güneşin nuru 
sahibinin yüzünü, suraunı güzelleştirip letafetlendirdiği gi
bi, siretini de parlaur, bütün kötü huylardan kurtarır. Çünkü 
kötü huylardan herbirinin küfre inen bir yolu vardır. Onun için 
imanla barışamaz. Mesela, başkasının elde ettiği ni'metin yok 
olmasını istemek: Bunu tahlil edersek, hasedde Allahu 
tefila'ya i'tiraz ma'nası bulunur. Yani hasid, demek istiyor ki, 
"Ya Rabbi bu ni'meti bu adama vermemeliydin; çünkü bu 

ona layık değildir." haşa, Allahu teala vereceği yeri bileme;. 
miş demek oluyor ki, bunun küfür olduğunda şüphe yok
tur. 

İman nuruyla, insanı içinden, dışından kuşaunış olan böy
le tehlikeli karanlıklar açılır. Altı, üstü, sağı, solu, önü, ar
kası nı1r içinde kalır. Karanlıktan ileri gelen kuruntular dağı
lır, hakikatlar sezilir, gönüllerde emniyet ve ferahlık nurları 
doğar. Haktan gelindiği ve yine Hak'ka dönüleceği bilinir. 

İiv1AN NURUYLA AYDINLANMAYAN GôNÜILER Nİ
ÇİN MUZTARİPTİR? 

Çünkü oralarda bütün kötü huylar toplanır ve bunların her
biri birer diken olur da, sahibine rahat yüzü göstermez. İğneli 
fıçı işkencesine atılmış gibi daima ızurap verir. Halbuki şuur
lu bir imanın hakim olduğu kalblere fena huylar giremez; gir
se bile barınamaz. Bu şuna benzer ki, bir hükumet son derece 
adil olur, en ufak bir hak.sızlığa meydan vermez, hudutları üze
rinde uyanık ve kahir kuvvetler bulundurur, dışardan hiçbir 
fenalığın ve fena kimselerin içeri girmesine imkan bırakmaz. 
O memlekete, yabancı kötüler giremez, girse de yüz bulama_z.
Bir hainliğe kalksa başı ezilir. Kaçacak, barınacak kuytu bir 
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köşe arar, fakat en hücra yerleri kaplayan adalet ışığı gözlerini 
kamaşurır, kalbini daraltır. 

BiI de bunun aksini düşünelim: Kudret ve servet i'tibariyle 
birbirinden üstün olan insanların birbirlerine tecavüzlerini 
önleyemiyen, adalet ve insafı yerine getiremiyen, ilim ile ada
leti takbih, zulümle cehaleti tervic eden biI hükumet tasavvur 
edelim. Kaatil, cani, yankesici, dolandırıcı, zani, ayyaş, ku
marbaz hasılı bütün ahlaksız ve kötü insanlar çarçabuk orada 
toplanır; yüz bulur, söz sahibi, mevki' adamı olur. Sonuç: 
Kaviler zaiflere çullanır, mallar, canlar, ırzlar, namuslar mü
bah olur. Derken karşılıklı saldırışlarla insanlar birbirini yer, 
bitirir. Kötü insanlarla dolu bir memlekette barınmak ne ka
dar güçtür. Orada yaşamak, gecesi gündüzünden, gündüzü ge
cesinden daha ıztıraplı bir hayattır. İşte bu misalde, insanın 
bedeni bir memlekete, iyi huylar medeni ve kibar insanlara, 
kötü huylar, vahşi ve kaba insanlara, iman ile küfür de, hakim 
bir kuvvete benzetilmiştir. Kötüler nuru sevmezler. Çünkü 
nur bunların ayıbını meydana kor. 

Küfrün hakim olduğu bedenlerde bu suretle korkunç bir ka
ranlık ve kararsızlık, bitmez tükenmez bir ızurap ve üzüntü 
vardır. İmansızlar - ne kadar neş'eli görünmeğe çalışsalar da
bunu acı acı duymaktadırlar. Bu haller cehil ve küfür karanlı
ğının bir neticesidir. Bu karanlık, Allah'tan hidayet erişmez
se, ileriye doğru eksilmez, bilakis artar. Öyle ki, hayatın ağır 
ve ıztıraplı dakikaları, daha ıztıraplı olan kabir karanlıkları
na, bu da mahşer karanlıklarına ve nihayet Cehennem karan
lıklarına çeker, götürür. 

Ruh ise karanlıktan hoşlanmaz. Daima nur ister. Bunun 
için bu fan� hayatın mahdut karanlıklarını açmak için birçok 
masrafl:ı..ra ve külfetlere katlanan bizlerin baki hayatımızın, 
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na-mütenahi, asırlar sürecek olan karanlıkları hakkında, bir 
ölü gibi hissiz ve lakayt kalmamız izah edilemez bir gaflet, 
anlaşılmaz bir sarhoşluktur! 

KULA GEREKEN ŞEY: 

Gönlündeki iman nurunu söndürmekten son derece salcın
mak gerektir. Çünkü bunun neticesi kalb körlüğüdür. Bunun 
fecaatini ölçmek için göz körlüğünü düşünmek lazım. Ama 
olan bir insanın vücudu ne kadar zinde ve sağlam olursa olsun, 
daimi bir zindan içinde demektir. Sonra gözdeki görme kuvve
ti zayıf olur, keskin olur veya bütün bütün yok olur. Dikkat 
lazım, kaltrgözü de böyle taksimatlıdır. Fakat kalb körlüğü, 
göz körlüğünden kötüdür. Çünkü gözü kör olan yedilir, yola 
gider. Fakat kalbi kör olan yedilmez, yola da giunez. 

Hani bazı öyle h§.diseler olur ki, onlar bizim için adeta 
ölüm, kalım mes'elesi olur. O hadiseler karşısında ne kadar 
uyanık ve dikkatli bir vaziyet almağa çalışırsak, im§.n nuru
nun muhafazası mes'elesinin, ondan daha çok dikkat ve basire
te layık olduğunu asla göz önünden ayırmamalıyız. Çünkü o, 
bizim ebedi saadetimizi temin edecek en kıymetli servetimiz
dir. 
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�a, 
EL-HADİ 

(Hidayet lıltfeden, istediği kulunu hayırlı ve karlı yolla

ra muvaffak kılan, muradına erdiren.) 

Hidayet. Allah'u teala'nın lıltuf ve keremiyle kuluna -sonu 
hayr ve saadet olacak- isteklerinin yollarını gösterivermesi 
veya yola götürüp mura.dına erdirivermesidir. Sadece yolunu 
ve sebeplerini gösterivermeğe irşad; neticeye erişinceye kadar 
yola götürü vermeye (tevfik) denir. Hidayetin zıddı dalalettir. 
Dalalet. doğru yoldan bile bile veya iğfale kapılarak sapmak
tır. Hidayetin neticesi iman, dalaletin neticesi imansızlıktır. 
İnsanın kalbi, terazinin iki gözü gibi im.ana doğru eğilmeğe 
elverişli olduğu gibi, küfre doğru da eğilmeğe elverişlidir. 
Terazinin gözleri boşken nasıl, kılı kılına beraber duruyorsa, 
kalb de imanla küfre karşı müsavi surette müstait olarak yara
dılmıştır. Şu halde kalbin imanla küfürden birini tercih ve il
tizam etmesi için mutlaka çekici bir sebep icabeder. Hidayeti. 
de, dalaleti. de ancak Allah yaranr. Yfuıi gönüllere imanı sevdi
ren sebepleri Allah yarattığı gibi, küfür tarafını tutturan se
bepleri yaratan da O'dur. Kullarından istediğine hidayet. iste
diğine dalalet verir. Allah'tan başka insanları hidayet ve bah
tiyarlığa eriştirecek, yahut dalalet ve hüsrana düşürecek ha
kiki bir fail yoktur. Allah'ın hidayet ettiğini kimse saptıra
maz. Allah'ın sapıttığını kimse doğru yola getiremez. Yalnız 
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burada şu noktayı iyi ·bilmek lazımdır ki, Allahu tefila'nın bir 
kulunda dalalet yaratması, o kulun, kendi arzusu ile sapıklık 
yolunu tutmuş olmasındandır. Yoksa kul iradesini, kabiliye
tini dalfilete yöneltmedikçe Allah onu cebren dalalete sevk et
mez. Nitekim insanlarda hidayet ve iman asıldır, dalfilet ve kü
für sonradan arız olmuştur. Cüz'i iradenin sı1-i isti'malinden 
doğmuştur. 

İNSANLARA İMAN, Y ARADILIŞLARINDA BAGIŞ
LANMIŞTIR: 

Bezm-i elestde, yani hilkat sabahında, ruhlar meclisinde 
Allahu tefila hepimizden ahd ve misak aldı. O'nun huzurunda 
doğru yola gideceğimize hep bir ağızdan söz verdik. Gerçi biz 
bu macerayı hatırhyamıyoruz ama, onu Allahu teala Kitabın
da bildirmiş, bu suretle kat'ı olarak ma'lı1m olmuştur. Haurh
yamamak, inkar vesilesi olamaz. Biz üç günlük kısa hayau
mızda bile, nice mühim ve hayati hadiseleri unutup duruyo
ruz; mesela bu günün insanları arasında, tufan gibi büyük bir 
beliyyeye bile inanmıyanlar görülüp işitilmektedir. İşte ezeli 
iman, Allah'ın bir hidayeti ve bu maceranın tatlı bir hat.!Tası 
ve insanlarda her türlü fazilet ve ahlak sermayesidir. Dünyaya 
çıkma zamanı gelince, her ruh için cismani ve ri.ıhani �vvet
lerle mücehhez bir ceset bağışlaması, dünyaya kitaplar indir
mesi, peygamberler göndermesi, dünyada gördüğü, işittiği, 
fikren mülahaza ettiği her hadisede bir hikmet dersi göstere
rek, ezeli iman nurunu kuvvetlendirip, parlaklığını arttırma
sı, hep Allahu teala'nın muzaaf hidayetleridir ki, kul, hidayet 
istedikçe ve hidayete uydukça Allah'ın hidayeti de daima artar 
durur. 
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Dünyaya geldikten sonra kendi güzel arzularıyla ezeli 
imanlarında sabit kalabilmek ve onu kuvvetlendirip, nurunu 
arttırmak bir kul için dünyada, ahirette verilen ni'metlerin en 
büyüğü ve en kıymetlisidir. Çünkü iman her hayrın köküdür. 
lman olan kalbde buiunmıyacak hayr yoktur. Dünya ve ahire
tin bahtiyarlığı da ancak imanla hasıl olur, başka değil. Bun
lar hakkı tanır, hakka hünnet eder, hak söze boyun keser, hak
sızlığa, zulme ölür de yine tahammül etmez; elinde kuvvet de 
olsa, teşvik de görse hakkı çiğnemez, hak söyler, hak dinler, 
hak ile yaşar, hak olarak ölür. Hak'tan geldiği gibi şaşmadan, 
sapmadan yine Hak'ka gider. İşte Allah'a karşı sözlerinin eri 
olan hakperest babayiğitler bunfaidır. 

Bir kısım insanlar da dünyaya gelir. Gözünü açar açmaz az
gınları görür, çevresini Allah ile aşinalığı olmayanlar bürür, 
onlann Allah'a �arşı, küfran ve isyan hareketlerine bu da alı
şır. Kendi kötü arzusuyla ezeli imfuunı bırakıverir. Kazanmak 
için geldiği dünyMa sermayesini de kaybeder. Hak yolundan 
sapar, hayatı herı-:ıen dünya yaşayışından ibaret sanır, bütün 
kuvvetiyle dünyaya tapar, derken bir gün gayya-yı esfele ka
yar gider. İşte Hak'tan dönen, dalaleti tutan, sözünden cayan, 
nefsine uyan azgınların akıbeti de budur. 

KULA GEREKEN ŞEY: 

Bilinmelidir ki, dünyada insanları iyiliğe çağıran hida
yet müşritleri bulunduğu gibi, kötülükleri süsleyerek iyi
liktir diye yutturmaya çalışan şeytanlar da vardır. Ara
mızda şeytan tabiatlı nice insanlar vardır ki, adamı yoldan çı
karırlar. Öyle kurnaz, öyle sıcak davranırlar ki, insan onların 
samimiyetinden şüphe etmeyebilir. Fakat parasını bitirip vü-
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cudunu harap ettikten sonra bir daha semtine uğramazlar. Buna 
karşı melek tabiatlı insanlar da vardır. Bunlar da insanın yolu
nu Allah'a ve rızasına çevirirler. Bunlarla tanışabilmek Al
lah'ın büyük lıltfu ve hidayetidir. Bunu kazanmak için Allah'a 
yalvarmalı. bunun için de, Fatiha suresini çok okumalıdır. 
Çünkü orada 

= "İhdine's-sırata'l-müs
takim" = Ya Rab bizi 

doğru yola hidayet et" dileği vardır. 

EL-BEDİ' 

(Örneksiz, misalsiz, acib ve hayret verici alemler 

icad eden.) 

Bedi, mübdi, ma'nasınadır. Mübdi', ibda' eden, yani örneği 
bulunmayan bir şey ihtira ve icad eden demektir. Bedi' ile 
mübdi' arasında fark da yok değildir. Gerçi her ikisinde de ör
neksiz icad ma'nası varsa da örneği bulunmayan -velev ki bir 
tek olsun- bir şey ihtira edene mübdi, denilebilir; amma bedi' 
denmez. (Bedi') hiç birinin de örneği ve misali yokken, sayısız 
şeyler icad ve ihtira eden, düşünmeğe, araştınnağa muhtaç ol
madan, kolaylıkla ve dalına misilsiz şeyler yaratmak, icad et-
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mek adeti ve kadim sıfatı bulunan zat demektir ki, bu ma'naca 
Bedi' ancak Allahu teala Hazretleridir. 

Örneği yokken Allah'ın kudretiyle meydaria gelen fevkala
de güzel ve insana hayret verici şeylere de ibda' olunmuş 
ma'nasına -bedi' denildiği vardır. Bu i'tibarla gökler ve yer ve 
Allah'ın yarattığı her şey, ne kadar bedf, ne kadar misalsizdir! 
Allahu teala onlardan hiç bir zerre yokken, ortada örnek ve 
misal tutulacak hiçbir şey bulunmuyorken, ilk önce bunları 
ihtira etmiş, her nev'in ilk ferdini, ilk örneğini ibda' edip yok
tan vücuda getirmiştir. Her nev'in ilk ferdi misilsiz olarak ya
ratıldığı gibi, bir nev'in bütün ferdleri de her yönden tamamiy
le birbirinin aynı değildir. Aralarında hem benzerlik var, hem 
ayrılık var. Mesela insan nev'ini alalım: Surette, sirette tama
miyle birbirinin aynı iki insan bulmak imkansızdır. Bu ba
kımdan denilebilir.ki, her insanın, her zerrenin yaradılışı baş
lı başma bir bediadır. 

SATRANÇ TAHT ASINA HAYRET EDEN: 

Halife Ömer'ül-Farıik (Radıyal'lahu anh)'in sohbetinde 
bulunanlardan biri bir gün: "Şu satranca şaşın yorum. Satranç 
ta)l_tasını1:1 eni de, boyu da birer arşından fazla değilken, insan 
onun üzerinde binlerce oyun oynasa, bir oynadığı oyun mutla
ka öbürüne benzemez." demiştir. 

Hazret-i Ömer buna cevap olarak: "Bundan daha ziyade 
hayret verici şeyler vardır. Mesela insanın eni bir karış, boyu 
bir karıştan ibaret olan yüzünde kaşlar, gözler, burun ve ağız 
gibi azanın yerleri kat'iyyen değişmediği halde, yine dünya 
yüzünde yüzleri tamamiyle birbirine benzeyen iki insan bula
mazsın. Şu ufacık deri parçası üzerinde bu sayısız değişiklik-
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leri, bu sınırsız bedialan gösteren Allah Celle Şanühıl ne bü
yük kudret ve hikmet sahibidir!" dedi. İşte kainat baştan başa 
böyle bedialarla, acibelerle doludur. Fakat onu görmek için 
düşünmeyi ve her şeye dikkatle bakmayı adet edinmek iktiza 
eder. 

!:>İK.KA T VE TECESSÜS: 

İnsanoğlunun mühim hassalanndan biridir. O, dinini de, 
dünyasını da bununla kazanacakur. Mesela, ağzı kapalı bir 
tencerede su kaynıyordu. Derken birdenbire kapak fırladı. Bu 
hadiseyi gören bir adam dikkat etti, düşündü. Acaba bu kapak 
neden fırladı? Sebebini aramağa başladı. Nihayet suyun tabah
huru neticesinde hasıl olan tazyikten ileri geldiğini ve bu taz
yik.in müthiş bir hareket amili olabileceğini keşfetti. Buhar 
kuvveti işte bu basit hadiseden doğdu. Meydana konan bllyük 
hakikatler, hep böyle küçük vakıalara dikkat etmekle bulun
mamış mıdır? Eğer insanlarda bu hassa olmasaydı, bu kadar 
ilimler, fenler meydana gelir, sanayi bu kadar incelir miydi? 
Bu dünyacası ... Bu hassa yaraulmışlar üzerinde tatbik ve icra 
edildiği zaman da Allah bilgisi kazanılır. Emek verip dikkat 
edenler, Allah'ın azamet ve kudretini sezenler, dirilir, nimet
lerini düşünen gönüllerde Allah sevgisi uyanır. Allah'ın, iyi
liği sevapla karşılayacağını düşünen gönüllerde isyan korku
su çoğalır ve nihayet bir kul, Allah'a karşı kusurlarını ve çe
şitli günal].larını idrak edebildiği zaman, büyük bir hicap ve 
pişmanlık acısı duyarak hemen tevbeye ve Allah'ın afv u mağ
firetine döner ve bunların her biri imrenilir birer makamdır. 
Dikkat ve tefekkür bu kadar zengin mahsıll verdiği için, 
Kur'an 'da ve hadiste insanları tefekküre teşvik ve dbet eden 
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birçok ayet ve hadis vardır. Tefekkür tslfun'da büyük ibadetler
dendir. 

KULA GEREKEN ŞEY: 

Allahu teala dilediği kuluna hikmet verir. Kendisine ilim 
ve hikmet bağışlanan, hakikaten büyük hayra ulaşmışur. Bir 
kul anlayışı nisbetinde Allah'ın her şeyde parlayan hikmetle
rini görmeye, bu bahtiyarlığa kaulmaya çalışmalıdır. İnsan 
var ki, onun hayattan nasibi, sadece yemek içmekten ibarettir, 
ondan ilerisine kafa yormaz. Halbuki kendisine hikmet veri
lenler, yenilip içildikten sonra, bu gıda maddelerinin vücutta 
kana tahavvül ederek et olması, tırnak olması, kıl olması, gö
rür göz olması, düşünür fikir olması gibi ince ince bedialan 
görürler ve bu çeşniyi taunak için uzun seneler emek vermek
ten, üzücü yorgunluklara katlanmaktan zevk alırlar. 

Ne güzel söylemişler: Hikmetle uğraşanlar ışık, ilimle 
uğraşanlar yol gösterici, öğütçüler lamba, akiller diri, cahil
ler ölüdür. Herkes beğendiği sınıfı seçsin. 

�w, 
EL-BAKİ 

(Varlığının sonu olmayan.) 

Bu ism-i şerif varlığın devamını bildiren bir kelimedir. 
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Varlığın devamı, önü ve sonu olmamakladır. Önü olmamak 
mülahazasıyla Allahu teilla'ya (El-Kadim), sonu olmamak 
mülahazasıyla (El-Baki) denir. Bu ma'nalara yakın (El-Ezeli, 
El-Ebedi) ism-i şerifleri de vardır. Ezel demek, geçmişte baş
langıcı olmayan; ebed demek, ilerde sonu olmayan demektir. 
Allahu teala'nın varlığı imtidad, istimrar ve devam bakımın
dan zaman mefhumunun içine girmez. Çünkü zaman denilen 

· şey: Kainaun yaradılmış olduğu lahzadan i'tibaren adem'e
doğru akışının derecelerini gösteren bir mefhumdur. Şu halde
yaradılmışlarla başlamıştır ve onla.da bitecektir. Kainat yok
ken zaman da yoktu, fakat Allahu teala vardı. Kainat biter, za
man da biter, fakat Allah Bfild'dir.

DÜNYA BİR BEKLEME ODASI VEYA BİR M1SA
F1RHANED1R: 

Dünyayı bir misafirhaneye benzetmişlerdir, ne doğru tem
sil. Yolcu oraya gelir, birkaç gün eğlenir, sonra, bırakır gider. 
Bu misafirhaneye binlerce asırdan beri kimler geldi, gitti, na

, sıl memleketler, ne muazzam medeniyetler kurdular, şimdi 
ise, onların yerlerinde yeller esiyor. 

İnsan ve dünya yüzündeki her şey böyledir. Dünyaya gelir, 
hayat safhaları, bebeklik, çocukluk, yiğitlik, kocalık, birbi
rini sürükler, çeker, vakti gelir ukbaya göçer gider. Dünyada 
işlediklerini orada görür. Dünyanın, ahiretin tarlası olduğu
nu, dünyada anlamamışsa ahirette anlar. Burada ne ektiyse ora
da onu toplar. Hayırsa mükafat, şerse mücazat görür. Bu haller 
arkadan gelenlerde de devam eder. Büyük bir geçit resmi gibi 
�erkes sırasıyla gelir geçer. Dünya kimseye kalmaz; dünyanın 
kendisi de kalmaz. Ber şey fanidir. Baki Allah'tır ancak. 
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KULA GEREKEN ŞEY: 

Bu geçici hayata aldanıp kıymetli ömrünü boşuna telef et
memek, dünyaya niçin geldiğini öğrenip, Allah'ın rızasını ka
zanmak üzere hayatından faydalanmak, haline ve mevkiine gö
re Allah'ın kullarına lı1tuf ile, hilm ile, adaletle muamele yap
mak, fani hayatla baki hayat kazanmakur. 

FANi HAYATLA BA..Kİ HA YAT NASIL KAZANILIR? 

İnsanların yorgunluklarından yalnız dünyada faydalan
makla kalmayıp, bu çalışmalarının mahsulünü ebediyete ka
dar toplamak için, o işleri ebedileştirmek, üzerlerine birer 
(ebedidir) damgası vurdurmak, iktiza eder. Böyle damga ile 
damgalanan ameller, beka ile muttasıf olur. Her şey çürüyüp 
bittiği zaman bunlar bitmez. İnsanın yaptığı işler içinde, 
ebedi damgası alabilecek olan, kendisiyle Allah'ın rızası is
tenmiş olanlardır. Maadası fanidµ-. Mesela, bir doktor, bir mi
mar, hastalık olmayan, inşaat yapılmayan bir aleme göçtükle
ri zaman, onların ilmini arayıp soran olmaz; bedenleri gibi 
ilimleri de söner gider. Fakat dünyadayken o ilimleriyle Allah 
rızası için bir iş yap�ışlarsa işte o, ebedidir ve ondan faydala
nacaklardır. 
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EL-VARİS 

(Servetlerin geçici sahipleri, elleri boş olarak 

yokluğa döndükten sonra, varlığı devam eden, 

servetlerin hakiki sahibi.) 

Allahu teala mülkün varisidir, her şeye varis ancak O'dur. 
Çünkü mülkün ortaksız sahibi O idi. Ortaksız varisi de O ola
caktır. 

Allahu teala mülkünden istediği mikdan, istediği insanla
ra verir, yani onlara. muvakkat bir zaman için tasarruf hakkı 
bağışlar. Onlar da bunun Allah'ın bir lı1tuf ve ihsanı olduğunu 
unuturlar, kendileri için müktesep bir hak sanırlar da tasarruf
larında hiçbir emr ti ferman tanımazlar. Hayatta bulundukları 
müddet, ancak kendi keyiflerine göre kullanırlar. Ölünce mal 
ve mülkümüz varislerimize kalır ya, o da bir kar diye haklı 
haksız demeyip mal toplarlar. İşte bu şekilde tasarruf davasın
da bulunanların ellerindeki ariyet tasarruf hakkı alınır. Kendi
leri de gider, biter de, ortaksız olarak Evvel ve .Ahir, Baki ve 
Malik bulunan Allahu teala kalır. 

KULA YARAŞAN ŞEY: 

Elindeki mal ve servetin hatta hayatının sahip ve maliki 
ve sonunda varisinin ancak Allahu teala olduğunu bilerek, 
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kendisinin bir em!netçi bulunduğunu kabul etmeli ve işleri 
nefsani arzularına göre değil, Allah'ın emirlerine ve kanunla
rına göre yürütmelidir. Allah'ın sevmediği ve emrettnediği ta
sarruflarla, sağken türlü türlü bozuk muameleler, öldükten 
sonra da, mesela, varisleri baklanda, kanun dışı olarak kimine 
az, kimine çok, kimine hiç bir vasiyyet yapmamak gibi, ken
disini çok ağır bir mes'uliyet altına atmamalıdır. 

ER-REŞİD 

(Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp dosdoğru 

ve bir nizam ve hikmet üzere akıbetine ulaştıran.) 

Reşid, mürşid ma'nasınadır. Mürşid kelimesi başlıca iki 
ma'na ifade eder. Birincisi doğru ve selamet yolu gösteren de
mektir. Bu ma'naca (El-Hadi) ism-i şerifiyle beraber olur. 
İkincisi hiçbir işi boş ve faydasız olmayan, hiçbir tedbirinde 
yanılmayan, hiçbir takdirinde hikmetsiz bir şey bulunmayan 
zat demektir. Burada ma'na budur. 

Küçük, büyük işlerin kumandası ancak Allahu tefila'nın 
elindedir. Her iş O'nun iradesi ve tedbiriyle meydana gelir ve 
yine Q'nun takd.iri çerçevesi içinde neticelenir. Allahu 
teala'nın tekvini olan tedbirleri, kainatın idaresine ait emirle
ridir. Her şey bu tedbirlere göre ve tam bir mecburiyet içinde 
vazifesini yapıp durmaktadır. 
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Teşrii olan tedbirleri ise, mükellef olan insanların saadet 
ve refahı için bilhassa Kur'an'da gelmiş olan emirlerdir, bun
larda cebir yoktur, dini işlerin cebirle değil, insanların irade
leriyle yapılması istenmiş ve bu iş onların ihtiyarına bırakıl
mıştır. Onun için bir kulun, irade-i cüz'iyesini kullanmadan 
aradığı sevap husule gelmez. Şu halde insanların, kendileri 
için va'd buyurulan saadet ve refahı bulmak istiyorlarsa, kendi 
arzulanyle Allahu teala'nın teşrii olan emirlerini yerine getir
mek, bu suretle rızasın� ermek için niyet etmeleri ve gayret 
göstermeleri lazımc::.r. 

KULA GEREKEN ŞEY: 

İşlerinde ve muamelaunda hayır!! ve kazançlı tarafı tuta
bilmek için tedbirli ve uyanık bulunmaktır. Bu da akıl gibi Al
lah'ın en büyük ihsanı olan hassayı terbiye ederek, çalıştırmak 
ve nefsi, aklın idaresi ve baskısı aluna almakla olur. Akıl, irı,
sanı hayvandan ayırt eden bir kuvvettir. Vazifesi Allah'ın ka
nunlarını anlamak ve onların hükümlerine göre vücut makine
sini idare etmektir. Bu akıl her insanda varsa da, ancak işleri
ni, sözlerini aklının idaresiyle yürütenlere akıllı denir. Yoksa 
yalnız kendisinde akıl bulunana değil. Biz kendi kendimize 
akıllı adam olmakla ve hayrını, şerrini bilenlerden bulunmak
la iftihar eder, kimsenin aklını ve icraauru beğenmeyiz. Fakat 
emin olunuz ki, zengin, fakir, alim, cahil binlerce insan için
de, aklına göre yüıiiyen pek az kimse bulunur. Ötekiler hep ak
lı lüzumsuz bir şeymiş gibi bir tarafa atarak, nefislerinin arzu-
lanna göre giderler. Akıllarından faydalanamadıkları için bun
lara akıllı denmez. 
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AKLIN TER..'"3İYESİ: 

Hiç aklı olmayana deli derler. Bunlar bir şeyle mükellef 
değildir. Fakat aklı olup da onu terbiye edemediğinden, yerli 
yerinde ondan faydalanamayanlara ahmak denir, sefih de denir. 
Aklın terbiyesi ilme bağlıdır. Onun için İslam dininde kadın, 
erkek her ferdin hususiyetine göre, din ve dünya ilmi öğren
mesi farzdır. Akıl, ilimle kuvvetlenince, sahibine daima olan 
biten işlerin nereden çıktığını ve hangi yollardan akıp geldiği
ni dikkat nazarına aldırır. Her hadisede Allah'ın iradesini, kud
retini sezdirir, O'nun rızası için çalışmayı sevdirir. Onun için 
büyükler demişler ki: İhsan-ı tıahi'nin en hayırlısı akıl, afet
lerin en zara.rhs:. cchldir. 

NEFS VE ISLAHI: 

Nefs insanın içinde şiddetli bir istek kaynağıdır ki, insan 
bununla işine gelen, hoşuna giden her şeyi kendine maletmek, 
nerede ve kimin elinde olursa"olsun çekip almak, işine gelme
yen her şeyi yok ennek ister. Bu istek hayvanlarda da bulundu
ğu için, insanla hayvan arasında müşterek sıfatlardandır. İçi
mizde mütemadiyen fışkınp duran bu istek kaynağının arzula
rı mutlak surette verildikçe, o sırnaşık insanlar gibi, daha 
ziyade arsızlanır, verdikçe azar, onu imlaya getirmek güç olur. 
Sahibini de yener. Onun için nefsi Allah'ın razı olacağı hudut
lar içinde tutarak taşkınlıktan, fasit heveslerden alıkoymak 
lazımdır. Bu da nefsi, aklın hükmü ve idaresi aluna almakla 
olur. İnsan doğduğu günden i'tibaren, işine geleni çekmek, 
gelmeyeni atmak için çalışmaktadır. Bu hal insanların maya
sında vardır. Eğer bu olmasaydı alemin nizamı bozulurdu. 
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Şayet bu kuvvet aklın baskısı alana alınmayıp serbest bırakı
lırsa, yine alemde here ü merç hasıl olur. 

Akıl, nefsin isteklerini gözden geçirir, Allah'ın rızasına 
uygun olanlarını kabul, olmayanlarını reddeder. Aklın eli, 
nefsin dizginini tutarsa, kötü yollara bırakmaz, hakka baul, 
ha.ula hak dedirtmez. Nefsini aklının baskısı altına alabilenler 
hakikaten büyük insanlardır. Mes'ut olanlar da bunlardır. 
Çünkü onlardan mahlukat mutazarrır olmaz, memnun olur. 
Halkın memnun olduğundan Hak da razı olur. 

J.ı�)/. lı.U 

' ,,,-4 

ES-SABÜR 

(Çok sabırlı.) 

Allahu teala Sabfu'dur. Asilerden öc almakta istical et
mez, kendilerine mühlet verir. Kullarının binbir çeşit edep ve 
saygı dışı hallerini görüp dururken ve onları bir lahzada yok 
edivermeye kudreti varken, bunu yapmıyor. Münkirler O'nun 
hakkında yoktur diye bar bar bağırırken, müşrikler kendine if
tira edip dururken, yine naz ve ni'met içinde yaşamaktadırlar. 
Onların tahsisatını hemen kesmiyor, sıhhat ve afiyet veriyor. 
Çünkü O, her şeye bir müddet tayin euniştir. Her şey muayyen 
olan seyrini tamamlayacaktır. Vaktinden evvel isti'cal eunez. 
Vakti gelince de bir lahza geri bırakmaz. Allah'ın verdiği bu 
mühlet de şüphesiz büyük bir rahmettir. Şayet bu mühlet için-
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de tevbeye gelirlerse tevbelerini kabul eder, suçlarını bağış
lar. 

BU lSM-1 ŞERiFİN (HALIM) lSM-1 ŞERIFlYLE 
MA'Nı\.-CA FARKI: 

Her iki ism-i şerif ma'naca birbirine yakındır. Yalnız bu 
ism-i şerif, asiler tevbeye muvaffak olamadan dar-ı cezaya gö
çerlerse, kendilerine intikamın orada icra edileceğini bildirir. 
Halim ism-i şerifi ise, daha ziyade afv ve mağfireti bildirir. 
Fark budur. 

SABIRLI ADAMLAR, FAZll.ETLl İNSANLARDIR: 

Yukarılarda bir iki defa tekrar ettiğimiz bir hakikau son 
olarak bir daha söyleyelim: İslam ahlakında sabır, şükür, te
vekkül, tefviz, nza ve teslim gibi imanın bütünlüğünü ve in
sanlığın en yüksek mevkiini bildiren ve yüce ma'nalar taşıyan 
kelimelerden hakiki ma'nanın tamamiyle zıddı bir ma'na anlı
yorlar ve mesela, sal5ırlı bir adam denince miskinlik içinde ya
şarnağa, hor ve ha.kir kalmağa, dövülüp sövülmeğe katlanan 
bir şahıs anlıyorlar, halbuki bu sabır değil (tezellül)dür. Te
zellül ise haramdır, yani bir mü'min için kendini Allah'tan 
başkasına karşı alçalttnası helal değildir. 

Sabır, Allahu teala'nın huylarından biridir. Onun için sa
bırlı adamlar, faziletli insanlardır. Cehalete, zulme, buhle 
sabredilmez, haksızlığa sabredilmez, bunlara karşı durulur ve 
yoluyla izalesine çalışılır. Sabırlı bir adam demek, din>n ve 
aklın kabul edip de nefsin hoşlanmadığı veya nefsin arzulayıp 
istediği halde dinin VP .. ı...ıın beğenmeyip reddettiği hususlar-

263 



ESMAÜ'L-HÜSNA. ŞERHİ 

da, daima dinin ve aklın muktezasına uyarak, nefsin dizginini 
ona göre kullanan zat demektir. Sabır büyük makamlardan bir 
makamdır. En müşkül işler, sabırla başarılır. En çetin ve dola
şık mes'eleler sabırla çözülür. 

Dünyanın rahat ve refahı sabırlı elde edilir. -İnsan önce 
kendisine ağır gelen sa'y ve gayreti göstermez, uzun zamanlar 
büyük.lere hizmet etmek zahmetine katlanmazsa, geçim için 
bir hüner ve ma'rifet sahibi olamaz ve sonraki hayaunda rahat 
edemez. Ahiretin ebedi saadeti de sabırla kazanılır. - ···cennet, 
günlün istemediği şeylerle çevrilmiştir." (Hadis-i şerif 
meali.) İnsan onlara uğramadan Cennet'e geçemez. Bütün fazi
letler sabırla bulunur. Fazilet ve kemal hiçbir vakit kolayca ve 
meşakkatsiz ele geçmez. Yol üzerinde para bulunur ama, ilim, 
ahlak, fazilet bulunmaz. Gayretli insanlar bu uğurda nice zah
metlere uğrarlar. Gayret ve zahmetleri nisbetinde ahlak ve fa

zilet sahibi olurlar. 

KULA GEREKEN ŞEY: 

Haksızlığı, Hak'ka tecavüzü adet ·edinenler bilmelidir ki,

Allahu teala zalimlerden intikamını alır. Allah'ın yakalaması 
çok şiddetlidir, O'nu hiçbir kuvvet önleyemez. Allah'a isyan 
edip dururken Ô'nun müsaadesine ve imhaline maruz kalanlar, 
kat'iyyen buna aldanmamalıdır. Günün biri[jde hatır ve hayale 
gelmeyen azap kendilerini sarıverir. Her halde Allıi.h'a dön
mekte, O'nun afv ü mağfiretine sığınmakta isti'cal etmek ge
rekir. 

Hayatta sabredilecek yerlerde sabredenlere, Allahu teala 
ha�siz hesapsıt sevap ve mükafat va'd buyurmuştur. Bir irısa
nın hiddeµne mağlup olmaması, birlikte yaşadığı kimselerin 
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bazı kusur ve kabahatlerini hoş görmesi, günah olan şeylere 
dönüp bakmaması, onların vereceği geçici lezzetlere aldanma
ması sabır olduğu gibi, ilim ve fazilet yolunda, memleket uğ
runda, rahatını, uykusunu, malını ve hatta icabında canını 
feda edivermek de sabırdır. Allah'tan gelen ve define çare ol
mayan :felaketler, hastalıklar ve kazalar vardır. Onlara taham
mül etmek ve o gibi hallerde eline, diline sahip olmak, bağı
rıp, çağırmamak, yakasını paçasını yırtmamak, başını, göğ
sünü dövmemek, rast geldiğine dert yanmamak ve hatta yüzü
nü bile ekşiunemeğe gayret etmek de sabırdır. Hak'tan kuluna 
musibet gelir. Hiç şüphe yok ki, ecri de beraber gelir. Sabre
derse o ecri alıt, edemezse musibet birken iki olur. Biri musi
betin kendisi, öteki de kaçırmış olduğu ücrettir. Halbuki 
Hak'tarı gelen ücreti kaybetmek, musibetin bizzat kendisin� 
den daha ağırdır. 

----------oOo------·---
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İnsanlık tarihi gözden geçirilsin ... Felfilcetlerin, musibet
lerin, ardı arkası kesilmeyen hücumlarıyle nice medeniyetle

rin, cemiyetlerin yok olup gitmesinin iç sebepleri araşurıl
sın ... Görülecektir ki, bu müthiş faciaların her birinde hep ay

nı sebep, aynı amil hakim olmuştur: Allah bilgisizliği. 
Allah duygusu gönüllerden silindiği zaman, hakiki insan

lık kıymetleri ve bütün ahlaki faziletler de derhal yıkılır. On

dan sonra artık o topluluk medeni ve insani bir topluluk değil
dir. Sırtlanların yaşayışından daha kötü bir saldırganlık görü
liir. Zamanımızda bütün çalışmalar, bütün düşünceler maddi

yatın hududu içinde kalmıştır. Bu maddi dünyada bir çokları 
arasında maneviyat düşmanlığı, medeniyet ve kibarlık ölçüsü 

olarak kabul edilmiş, münkirlik alabildiğine yayılmıştır. Bu 

şımarıklığın, tabiat kanunlarına hfilcim bulunmanın verdiği 

sarhoşluktan ileri geldiğine şüphe yoktur. Ancak şu da mu

hakkak ki, bugünkü maddi ilerlemeler, maneviyatla muvazi 
clarak başbaşa yürüseydi, dünya yüzünde hakiki ve samimi bir 
medeniyet havası bütün gönüllere genişlik ve ferahlık vere

cek, içinde bulunduğumuz bunaltıcı ve ızuraplı bir yaşayış 
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olmayacaku. 
Ne yazık ki, böyle olmadı. Tabiı kuvvetlerden faydalan

mak fazileti, ahlakı ve insanlığı bütün bütün atmak bahasına 
saun alınmış oldu. Asrımızın tamamiyle maddileşmiş ve ade
ta bir taş kesilmiş olan insanları, tavırlarıyle, hüviyetleriyle 
işte meydanda. Dış cepheleri ne kadar temiz, iç cepheleri ne 
kadar iğrenç! 

Kal�lerinde binbir çeşit hile, iğfal, yalan ve ihtiras kayna
şırken, giyinişlerindeki zarafet, yüzlerindeki tebessüm ve he
le asla yürekten olmayan samimiyet ve nezaket gösterileri, 
ruhlara i'timat yerine, nefret telkin ediyor. 

Bu içsiz medeniyet dünyasında yer yer dalgalanan kargaşa
lıklar ve bu yüzden dökülen kanlar, çekilen ızdıraplar hep 
maneviyatta hasıl olan tezebzübün ve Allahsızlığın tabii: bir 
neticesidir. Allah'ı unutmakta ısrar edildikçe, bu hallerin kor
kunç bulut katarları gibi, birbiri ardınca devam edip gitmesin
den korkulur. 

Tek çare: Allah'ı bilmek ve Allah'a dönmektir. Onun için 
insanlık aşıklarının, ruh mürebilerinin fikir ve elbirliğiyle 
ancak bu nokta üzerinde çalışmaları icabettiğine inanmış bu
lunuyoruz ve bu inancımızın sevkiyledir ki, aczimize ve hiç
liğimize bakmayarak, Ulu Allah'ın 99 adını bildiren hadıs-i 
şerıfi şerhettik. 

Gayemiz, zaten gönüllerde var olan Allah bilgisini açmak 
ve kökleştirip kuvvetlendirmekti. Bu i'tibarladır ki, şayet ba
zı sözlerimizde bir nevi' tekrarlama olmuşsa bile, biz bunları 
bililtizam çok görmediğimiz gibi, şuracıkta da yazılarımızın 
bir icmalini kaydetmekten kendimizi alamadık: (Tekerrürden, 
tekarrür hasıl olur). 

Evet Allah'ı bilen bir cemiyet efrau, birbirini seven bir 
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cemiyettir. Allah'ı l;)ilmeyen yığın da anarşi halinde kaynaşan 
bir volkandır. 

Üzerlerinde Allah'ın hakim ve murakıp bulunduğunu ka
bul etmeyenler, yalnız ilci şeydan korkarlar: Kanunun hüküm
lerinden, zabıta kuvvetinden ... Şayet kanunun hükümlerin
den, zabıtanın takibinden serbest kalacaklarını bilseler, onla
rın yapamıyacağı yoktur. Fakat ruhlarının derinliklerinde giz
ledikleri niyet ve düşüncelerinden Allah'ın haberdar olduğunu 
bi...lcnlcr, kötü maksat ve düşüncelerinden dolayı Allah'a karşı 
utanırlar da, kanunun cezalandırmıyacağına veya zabıtanın 
ulaşamıyacağına emin olsalar bile, ruhlarını kirletmezler. 

Onların ruhları, hisleri, fikirleri, lekesiz ve tertemiz olur. 
Allah'ı hakkiyle bilenin yalan aklına gelmez. Hileyi hiç dü
şünmez, kimseyi aldatmaz. Çünkü bütün bunlar Allah'a ehem
miyet vermemenin neticesi olan kötü şeylerdir .. 

Allah'ın IG.tfunu bilen intihar etmez. Keremini bilen 
me'yı1s olmaz. Büyüklüğünü bilen büyüklenmekten titrer. 
Birliğini bilen, insanlığın şeref ve haysiyetini yok eden, ruhu 
kirleten şirkten kurtulur. Allah'ın hilmini bilen, yapmakta 
olduğu kötülüklerin cezasının geriye bırakıldığını ve bu arada 
nedametle vazgeçtiği surette afva uğrayacağını, ısrar ettiği 
takdirde korkunç bir akıbetin kendisini beklemekte olduğunu 
takdir eder. Allah'ın kudsiyetini bilen, Allah'tan başka her şe
yin, ne kadar büyük olursa olsun, aciz, muhtaç, eksik olduğu
nu tasdik eder. Emniyetin, selametin yalnız Allah'tan olduğu
nu bilen, içine düştüğü her türlü darlık ve ızdıraptan dolayı 
yanlış kapıya yalvarmaz. İzzet ve Kibriya sıfatlarının Allah'a 
mahsus olduğunu bilen, haysiyet ve şerefini muhafaza eder de 
Allah'tan başkasına zillet göstermez. Varları yok, yoklan var 
edip duran Allah'ın, öldükten sonra tekrar dirilteceği hakkın-
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daki va'dine inanır ve giderini ona göre düzenler. 
Allah'ın adlini bilen, kötülükten uzaklaşır. Mülkün sahi

binin Allah olduğunu bilen, elindekinin başında; (ileride he
sabını vermek mecburiyetinde olan) bir emanetçi olduğunu 
i'tiraf eder. Kendisine ulaşmış olan her ni'metin, ancak Al
lah'ın sevk ve iradesiyle geldiğini bilen, yalnız Allah'a boyun 
eğer. Verilen ni'metler hayır yollarında kullanıldığı surette 
Allah'ın bunları kat kat arttıracağını ve ebedileşeceğini bilen, 
önüne çıkan her hayırlı işi kıymetli birer fırsat telakki eder ... 
ila-ahirihi. 

Velhasıl Allah'ı bilenler sevişir, birbirlerine kenetlenir, 
bir cisim gibi olur. Ara bozan şeytan, aralarına girmez. Dünya 
ve ahiretin sıtadeti de, işte bu birlikten doğar. Allah'ı bilme
yenler de hep dövüşür, birbirlerine düşmanlık kapısı açar. 
Şeytan araya girer, derken her birinin başına bir çok gaile dü
şer. Rahat ve huzur görmeden bu alemden göçerler. 

İşte önümüzde iki yol: Biri suret-i mahsusada dikkatle, 
önemle açılmış ve üzerinde milyarlarca ayak izleri görülen bir 
yol... bir cadde ... Öteki de ötede caddeden ayrılmış, belli be
lirsiz, tek tük bir kaç iz ... Evvelkisi Allah'ı tanıyanların yo
ludur. Görülen izler de, peygamberlerle, temiz yürekli fazilet 
sahiplerinin, dinli ve imanlı ilim ve hikmet adamlarının izi
dir. İkincisi de, nefsinin arzularına uyan, görmez, işitmez, ne 
yaptığını bilmez bir kuvvet olan tabiata tapanların yolu ... 
Sevgili okuyucu! Bu yolların hangisinde selamete çıkacağını 
kendin tayin et ve ona göre git! .. 

�** 

Bu kitapta yazmak istediğimiz şey burada bitti. Bunu bi-
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ne yüz binlerce ham dil senalar olsun Allah'ım!.. 

13 Ekim 1949 
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Esmaü'I Hüsna şerhi; Allah'ın 99 

ismi şerifinin geniş bir açıklamasıdır. 

� 
Bu eser, Yüce Allah'ı bilmeye ve 

tanımaya yardım edecek -sahih 

oldµğunda hiçbir tereddüt bulunmayan

Peygamberimiz (s.a.v.) efendimizin 

bir Hadis-i Şeriflerinin izahıdır. 

Ebu Hureyre (Radiyallahu anh)'den; 

Allah'ın Rasulu (s.a.v.) buyurdu ki: 

"Muhakkak ki Allah'u Teala'ya mahsus 

olarak doksan dokuz isithi vardır. 

Herkim bu 99 ismi hakkıyla zikrederse 

cennete girer, sonsuz saadete ulaşmış olur." 
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