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Merhûm Fehim Tandaç'ın kritik edisyonunu takdîm etmekte oldu�um Öz Söz 

– Din Bilgilerinin Özünden Söyler ba�lıklı risâlesi 1944 yılında "Do�u Ne�riyâtı" 
adına Burhaneddin Basımevi'nde 3. hamur, rengi çok açık sütlükahveye çalan bir ka-
�ıda basılmı� ve "bir lira" fiyatla yayınlanmı�tır. Kapa�ı açık sarı renktedir. 
14,5×20,7 cm ebadında 64 sayfadan olu�an risâlenin sonuna beyaz kâ�ıda basılmı� 
bir de "Do�ru-Yanlı� Cetveli" ilâve edilmi�tir. �ç kapakta, risâleyi bastıranın �brahim 
Altın oldu�unu ö�reniyoruz.  

 
Merhûm Fehim Tandaç hakkındaki bilgilerimiz ise maalesef sınırlıdır. Kendi-

sinin Üsküdar do�umlu olup Do�ancılar semtinde ya da civârında ik�met etti�ini, 
kuvvetli bir �âir1 ve Aktar Hocalar'ın dükkânının2 müdâvimlerinden oldu�unu3, gene 
bu dükkânın müdâvimlerinden emekli kaymakam melâmî Abdull�h Bey'in4 mürîdi 
ve halîfesi oldu�unu ve bu dükkânın kar�ısındaki sırada, sola do�ru verev do�rultuda 
bulunmakta olan kırtâsiyeci dükkânının sâhibi �zzet Bey'in5 de Fehim Tandaç'ın 
mürîdlerinden oldu�unu bilmekteyiz.  

 
Söz konusu risâlenin bendeki nüshasını 28 Mayıs 1961 târihinde, Kurban 

Bayramı'nın 3. günü aktar dükkânının sâhibi Sâim Düzgünman ve ailesinin bayramı-
nı tebrike gitti�imde,  Sâim Efendi'nin o�lu ve XX. yüzyılın en me�hûr 
ebrûzenlerinden merhûm Mustafa Düzgünman hediye etmi�ti. 

 
Mustafa Düzgünman'ın, Aktar Dükkânı'nın ba� müdâvimi ve Azîz Mahmûd 

Hüdâyî türbesinin türbedârı E�ref (Ede) Efendi'ye Fehim Tandaç hakkındaki dü�ün-
cesini sordu�unda: "�yi �âirdir" diye kısa bir cevap almı� oldu�unu a�abeyi Ahmet 
Düzgünman nakletmektedir. 

 
Gençli�imde bu risâle âleme bakı� zevkimin �ekillenmesine katkıda bulun-

mu�tu. Bu esere duymakta oldu�um mânevî bir nevi borç, bu eseri bugünkü ku�akla-
ra da, hatâsıyla sevâbıyla, tanıtmam gerekti�ini ilhâm etmi� bulunmaktadır. 

 
Risâlenin bu kritik edisyonunda yazarın uslûbu ve dili muhâfaza edilmi�tir. 

Fakat risâle, hissedildi�i kadarıyla, eski harflerle kaleme alınmı� ve, bunun do�al so-
nucu olarak da, mürettipler tarafından yeni harflerle dizilirken bâzı imlâ hatâları or-
taya çıkmı�tır. Bu i'tibârla bu edisyonda metnin uygun bir imlâ ile düzeltilmesine 
dikkat edilmi�tir. Kelimelerin imlâsı da, eksiklikleri anlam kaymalarına yol açabilen 
                                                 
1  Fehim Tandaç Bey’in �âirli�i hakkında Bk. Sâdettin Nüzhet Ergun, Türk Mûsıkîsi Antolojisi, s. 
467, 468 ve 489, �stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, �stanbul 1942. 
2  Bk. Ahmed Yüksel Özemre, Üsküdar’da Bir Attâr Dükkânı, 4. baskı, Kubbealtı Ne�riyâtı, �stanbul 
2003. 
3  A.g.e., s. 24. 
4  A.g.e., s. 24 ve 43. 
5  Bk. Ahmed Yüksel Özemre, Üsküdar, Ah Üsküdar!, 1. ve 2. baskılar, s. 59-61, Kaknüs Yayınları, 
Üsküdar 2002. 
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(virgül, noktalı virgül, tırnak, soru ve nidâ i�âretleri gibi) noktalama i�âretlerinin ta-
mamlanması da böyle bir gayretin sonucudur. �fâdeyi kuvvetlendirmek üzere yalnız-
ca birkaç yere kö�eli parantezler içinde italik olarak ifâdeler ilâve edilmi�tir. Okuyu-
cuyu, her an bir Osmanlıca-Türkçe lûgata müracaat etmenin sıkıntısından kurtarmak 
için eski kelimelerin anlamları dipnotlar aracılı�ıyla gösterilmi�tir. 

 
Risâlede yazarın kendisine ait dipnotlar, yalnızca, (hangi sûrenin hangi âyeti 

oldu�u belirtilmeksizin) harekesiz arap harfleriyle dizilmi� olan ve türkçelerini metin 
içinde kendi zevkine göre vermi� oldu�u 32 Kur'ân âyetinden ibârettir. Bütün bu 
âyetlerin Kur'ân'daki yerlerini tek tek tesbit etmek epeyi me�akkatli oldu. Bunları bu 
edisyonda, gene dipnot olarak, sûre ve âyet numaralarını açıkça belirterek fakat lâtin 
harfli transkripsiyonlarıyla verdik. Âyetlerin sonunda parantez içindeki romen 
rakkamları sûre ve normal rakkamlar da âyet numaralarını göstermektedir. 

 
Merhûm yazarın Melâmîli�in, mensûbu bulundu�u kolundaki özel anlayı�ın-

da ve bâzı istiârelerinde izhâr etti�i, bana göre, isâbetsizlikler gene dipnotlarında 
okuyucunun dikkatine ve fehâmetine sunulmu�tur. 

 
Cenâb-ı Peygamber Efendimiz bir hadîsinde: "Hikmet mü'minin yitik malıdır. 

Nerede bulursa alır" demektedir. Fehâmet, idrâk ve temyiz ehlinin (mekânı Cennet 
olsun) merhûm Fehim Tandaç'ın bu küçük risâlesindeki hikmetli yerleri isâbetle te�-
his ve tesbit ederek zevk alacaklarını umarım. 

 
Bu kritik edisyonu hazırlarken isâbetli îkazları ve kritikleriyle bu edisyona 

katkıda bulunmu� olan evlâdlarım Necmettin �ahinler ve Hasan Alpay beylere de 
�ükrânlarımı ve dualarımla birlikte muhabbetlerimi arz ediyorum. 
 
 
Üsküdar, 10 Mart 2003                                               Prof.Dr. Ahmed Yüksel Özemre 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 5 

,���!#����$�A��C�
 
 
Bu kitap Cumhûriyet devrinin feyzli havasını teneffüs etmi� bir eserdir. Ha-

yatın insanlardan bekledi�i en de�erli hizmet, ya�atmak için ya�amak, meyva olup 
çürümeden yenilmektir. 

 
Üsküdar, 30 A�ustos 1944                                                                FEH�M TANDAÇ 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6  Bu ba�lık tarafımdan eklenmi�tir. 
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Kur'ân, bu mukaddes kitap, âlemleri yaratan, Ulu Tanrı'nın zâtı ile k�im ve 
kadîm bir kelâmıdır, mânâlardan bir mânâdır. �erîat dili buna "Kelâm-ı nefsî" nâmını 
verir. 
 

Kur'ân lâfzı Arap lûgatinde câmi'7 ve muhît8 mânâsınadır. 
 

Kur'ân ondan evvel inen semavî kitapların kâffesini câmi' en son bir kitap ol-
du�u gibi All�h tarafından insanlara gönderilen peygamberlerin en sonu olan âhır 
zaman peygamberine verilmi� mukaddes bir kitaptır. Yalnız araplara, arapçayı bilen-
lere münhasır de�ildir. "Biz seni ancak bütün insanlara gönderdik"9 me'alindeki â-
yet-i kerîmesinin pek sarih olan delâletinden anla�ıldı�ına göre cins ve mezheb tefrik 
edilmeksizin insanların cümlesi bu kitabın ahkâmiyle me'mûr kılınmı�lardır. �u veyâ 
bu kavime mahsûs de�ildir. All�h'ın bu dâveti "Ben All�h'ın kuluyum" diyenlerin 
hepsine �âmildir. 
 

Kur'ân'ın ve geçmi� peygamberlere gelen ilâhî kitapların Arabî, �brânî, Sür-
yânî ve sâir muhtelif dillerle libaslanması10 zamanın, mekânın alımına, durumuna gö-
redir. Sırf bir mânâ olan All�h'ın kelâmı hiç bir dile münhasır de�ildir. All�h  îcâbın-
da her dilden söyler. Yüksek âlimlerden, Rûhülbeyân tefsirinin sâhibi �smail Hakkı 
1137 Hicrî senesinde te'lif edip Matbaa-i Âmire'de basılan Hadîs-i Erbain �erhinin 
33 üncü sayfasında "Âdem Cennet'ten lisân-ı Türkî ile kalk demekle kıyâm edip çık-
mı�tır. Zîra Dünyâ'da âhir11 tasarruf  Türk'ündür" dedikten sonra bunu iyi anla, ger-
çek telâkki et, mânâsına gelen Fefhem ciddâ! tenbihiyle biz  Türkler'i  uyanıklı�a  
dâvet etmi�tir. 
 

Bu haberin, Türk oldu�u târihin �ahâdetiyle12 sâbit olan Nûh Peygamberin 
o�lu Yafes'ten rivâyet edildi�ini gençlikte kütüphânelere devâm etti�imiz sıralarda 
eski yazma kitapların birinde biz de görmü�tük. Fakat hangi kütüphânenin hangi bir 
kitabında oldu�unu maatteessüf �imdi hatırlayamıyoruz. 
 

Bu müjdeyi âriflerden �smail Hakkı  gibi ke�if ve yakîn sâhibi bir zâtın îtimâ-
da de�er bir mehazda görüp söyledi�i muhakkaktır. Fakat nerde gördü�ünü tasrih 
etnıemi�tir. �n�âall�h  bu hakîkat müdekkik bir vatanda�ımız tarafından meydana çı-
karılır. � 
 

                                                 
7  Câmi’ : toplayıcı, toplayan, cem eden. 
8  Muhît : saran, çevreleyen, ku�atan, ihâtâ eden. 
9  “Ve mâ erselnâke illâ kâffeten linnâsi be�îren ve nazîren velâkinne ekserennâsi lâ ya’lemûn” 
(XXXIV/28). 
10  Libaslanmak : elbiseye ya da kıyâfete bürünmek. 
11  Âhir : son, en son. 
12  Hiç ku�kusuz bu, yazarın hüsniniyetini belirten fakat enfüsî bir beyândır. 
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Kur'ân'ın gökyüzünden yeryüzüne inmesi için mânevî bir takım vâsıtalardan 
geçmesi tabiîdir. Burasını iyice anlamak için zihinde saklı, fakat henüz sûret libâsı-
na13 bürünmemi� bir mefhûmun bulundu�u muhîti gökyüzü, bu mânâyı anlatmak is-
tedi�imiz sâhayı da yeryüzü farzedelim. Mefkûremiz semâsında her taallûktan14 
mücerred bir mânâ olarak mevcûd olan bu mefhûmu gökyüzünden yeryüzüne indir-
mek yâni kar�ımızdakine yâhut uzaktakine bildirmek istedi�imiz zaman vücûdumuz 
nâhiyesinde düzülmü�, kurulmu� bir takım âletler vardır. Bunları i�letece�iz. 
 

Bunlar zihin, fikir, kalb, hançere, hulkum15, a�ız, dil, di�, dudak gibi dâhilî 
âzâdan ibârettir. Bunlar bir takım vâsıtalardır ki gökteki bir mefhûmun16 hâriçte ta-
hakkuku yâni gökten yere inmesi için birer tenezzül basama�ıdır. 
 

Maksadımızı kar�ımızdakine bildirmek için bu merdivenin vücûdu nasıl zaru-
rî ise sırf bir mânâ olan All�h  kelâmının da gökten yere inmesi için kendi 
kudsîyetine göre Kur'ân'da hâdiste isimleri geçen Akl-ı Evvel, Kalem-i Âlâ, Levh-i 
Mahfûz, Ar�, Kürsü, Sidre-i Müntehâ, Cibrîl-i Emîn gibi mânâ basamaklarından ine 
ine en son kelimeler sûretinde kisvelenmesi17 de o nisbette tabiîdir. 
 

Bu mertebeler, bu basamaklar ayrı ayrı hizmetlere tâyin olunmu� birer melek-
tir. Melk lâfzı Arap dilinde kuvvet, �iddet mânâsına gelir. Ulu Tanrı'ya Melîk-i Muk-
tedir, kuvvet ve ha�mete mâlik hükümdarlara melîk denilmesi de bu alâkaya göredir. 
 

Kur'ân'da zikrolunan Kavseyn kelimesini tetkik eden mânâ erlerinin beyânına 
göre Kâinat'ın yaratılı� �eklini gösteren vücûd dairesi ortasından çizilen mevhûm18 
bir hatt-ı müstakim19 ile iki kavse ayrılmı�tır. 
 

Bu muhît dairenin sa� tarafındaki kaviste All�h'ın isimleri, sol cihetindeki 
kaviste de mahlûkatın isimleri görülür. Meselâ All�h'ın Muhît isminin kar�ılı�ı yâni 
bu ismin faaliyette bulundu�u tecellî yeri mahlûkat isimlerinden Ar�'tır. All�h'ın Nûr 
isminin kar�ılı�ı Güne�, Mübin isminin kar�ılı�ı Ay, Lâtîf isminin kar�ılı�ı Cin, Kavî 
isminin kar�ılı�ı bahsimizin mevzuu olan Melek, All�h'ın Camî' isminin kar�ılı�ı da 
bu vücûd dairesinin devrini ilim ve zevk yoluyla bitirip kemâle eren �nsân'dır20. 
 

Vücud dairesinden alınan �u hülâsadan meleklerin All�h'ın Kavî ismine maz-
har oldukları anla�ıldı. Bu meleklerin kendilerine usanç gelmeden me'mûr oldukları 

                                                 
13  Libâs : elbise. 
14  Taallûk : ilgi, nisbet, ba�ıntı, râbıta. 
15  Hulkum : bo�az. 
16  Mefhûm : kavram. 
17  Kisvelenmek : bir elbiseye, bir kılı�a ya da bir kıyâfete bürünmek. 
18  Mevhûm : vehmedilmi�, yok iken var sayılmı�. 
19  Hatt-ı müstakim : do�ru çizgi. 
20  Yazarın Cenâb-ı Hakk'ın Esmâ'sının tecellîlerini, bu garib ve pek basit �emaya göre, fevkalâde sı-
nırlı tecellîgâhlara tahsîs etmi� olması en azından acâibtir. 
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hikmetleri kusursuz yaptıklarını, iki, üç, dört ve daha ziyâde kanatlara mâlik bulun-
duklarını Kur'ân bize bildiriyor21. Bu kanatların bir makinenin aksâmından mütehar-
rik birer kuvvetli âlet oldu�unu izaha hâcet yoktur. 

 
Bu meleklerin yaratılı�ı emir âlemindendir. �nsanlar gibi hem emrin, hem 

nehyin ikisini birden idâreye müsâid bir mâhiyette de�ildir. Onun için kendileri �srâ-
fil sûru üflemek emrini her an bekledi�i gibi îcâd22 ve i'dâmı23 îcâb eden emirlere 
muntazırdır24. Bunlardan hiç biri "yapmayın" gibi nehye25 ait menfî bir k�nûnun 
hükmüne tâbi' de�ildir. Çünkü mâhiyetleri kuvvetten ibârettir. Kuvvet ise faaliyeti 
mûcibtir, atâleti de�il. 
 

Bu meleklerin büyükleri vazifelerinin muayyen husûsiyetine göre Cebrâil, 
Mîkâil, �srâfil, Azrâil gibi isimlerle anılır. �u vücûdumuzun te�ekkülüne illet olan su, 
ate�, hava, toprak gibi esas unsurlar ne ise bu dört büyük melek de kuvvetlerin, mâ-
nâların asıl cevheridir. Di�er melekler bu dört büyük rüknün sa�ı�a26 sı�maz efrâdı-
dır27. 
 

Âlemlere rahmet [olarak] gelen, Dünyâ'nın en son, en ulu peygamberi, bu 
meleklerin birer kuvvet oldu�unu �u yolda i�âret buyuruyor: "Gökten ya�an ya�mu-
run her bir katresini yeryüzüne birer melek indirir. Bu vazife için Kıyâmet'e kadar 
bir daha o mele�e nöbet gelmez". 
 

Peygamber efendimizin bu telkinlerinden, o ya�mur tânelerinin her biri Kâi-
nat'ta sârî hayatın mevcûdiyetine vâsıta olan birer kuvvet oldu�u ve bu kuvvete �erî-
at dilinin melek dedi�i anla�ılıyor. Ve her diri olan �eyin hayatı da su ile vücûd bul-
du�unu Kur'ân bildiriyor28.  Bunun için su, hayat unsurlarının en ba� temelidir.� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21  “El hamdü lillâhi fâtırüssemâvâti ve-l ardı câılilmelâiketi rusulen ûliy ecnehıtin mesnâ ve sülâse ve 
rubâa’...” (XXXV/1). 
22  Îcâd : meydana getirme, yeniden bir �ey çıkarma. 
23  �'dâm : yok etme. 
24  Muntazır : gözleyen, bekleyen 
25  Nehy : yasaklama. 
26  Sa�ı� : sayı, hesap. 
27  Efrâd : ferdin (= birey) ço�ul hâli. 
28 “Ve cealnâ min el mâi külle �ey’in hayyin” (XXI/30), kezâ: “Vall�hü halaka külle dâbbetin min 
mâi” (XXIV/45). 
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�lmî ve fennî müsbet hakîkatlerin durumu zaman ve mekânın geçirdi�i tabiî 

ve zarurî olan inkılâblarla de�i�mez. Yalnız her fennin esâsına ve teferruatına mah-
sûs bir takım tâbirlerle insanların tensibine29 göre bir hâdiseye konulan isimler, vasıf-
lar zaman ve mekânın îcâbına göre de�i�ir. Meselâ fizik denilen tabiî ilim �im�e�i ve 
yıldırımı, elektrik kuvveti; ziyâ kudreti ve gök gürlemesini havanın, bulutların �id-
detle harekete gelip çarpı�ması30, gökten ya�an ya�murların [yere dü�mesini de] câ-
zibe kuvvetiyle yere dü�mesi diye izah ediyor. 
 

Din lisânı, bu hâdiselerin âmiline "Melek" ismini veriyor. �htiyar ninelerimiz 
ise �im�ek çaktı�ı vakit görünen ı�ı�a meleklerin kamçılarından çıkan kıvılcım, gök 
gürlemesine bu kamçıların sadâsı, ya�mur ya�arken güne� açılırsa gökte meleklerin 
dü�ünü var; yeryüzüne saçu31 serpiyorlar, diye bu hâdiselere münâsib isim takı-
yorlar.. 
 

Hülâsa, enfüs denilen gayb âlemindeki mâkuliyeti sâbit olan mâlûmat ile âfâk 
denilen zuhûr ve muayene âlemîndeki fiile gelen mahsûsatın hepsi birer nevi kuvvet-
lerdir ki bunların umûmuna �erîat dili "Melek" ismini vermi�tir. Bunlar me'mûr ol-
dukları hizmetleri yerli yerinde yaparlar. 
 

�u hâlde dinin "ya�mur tânelerini gökten melekler atıyor" demesiyle fennin 
"ya�murları gökten yeryüzüne câzibe kuvveti indiriyor" demesi arasında, esas 
i'tibâriyle bir fark yoktur. Bunların muhtelif telâkkilere göre ayrı ayrı isimler, vasıf-
larla anılması hakîkatlerini de�i�tiremez. Mâhiyetleri her hâlde mahfûz kalır. 
 

Bunlar All�h'ın "kelime"leridir. Hiç bir vechile tebdil32 ve ta�yîre33 u�ratıla-
maz34. Meselâ su bir hakîkattir. Geçti�i yerin mâdenî hassalarından aldı�ı evsâfı ta-
kınır. Karakulak, Çamlıca, Göztepe, Tomruka�a35, çe�me ve kuyu suları dedi�imiz 
gibi isim, vasıf de�i�ir. Fakat suyun hakîkati hiçbir zaman de�i�mez. � 

 
 

                                                 
29  Tensîb : uygun bulma. 
30  Burada vahim bir ilmî açıklama hatâsı gözlenmektedir. Gök gürlemesinin sebebi havanın ya da bu-
lutların çarpı�ması de�ildir. Rüzgârın etkisiyle sürüklenen bulutlarda hava ile sürtü�meleri dolayısıyla 
olu�an statik elektrik  yükünün bir buluttan di�erine ya da buluttan yere intik�li esnâsında vuku bulan 
bo�almanın (de�arjın) hâsıl etti�i gürültüye gök gürlemesi denir. 
31  Saçu : Dü�ünlerde ve benzeri bâzı toplantılarda saçılan para, kıymetli e�yâ, pirinç vs... 
32  Tebdil : de�i�tirme. 
33  Ta�yir : bozma, ba�kala�tırma 
34  "... Lâ tebdîle  li kelimâtill�h ..." (X/64) 
35  Bu su kaynakları �stanbul’un Anadolu yakasındadır. Karakulak suyu Beykoz’daki bir kaynakdan, 
Çamlıca  suyu Büyük ve Küçük Çamlıca Tepeleri’nin eteklerindeki iki kaynakdan, Tomruka�a suyu 
ise Büyük Çamlıca Tepesi’nin ete�indeki bir ba�ka kaynaktan çıkar. 
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"Hudûs" gaybın �ahâdete, gizlinin açı�a çıkmasına denir. 

 
Kadîm olan Kur'ân'ın nuzûlü için kurulan ve yukarıda zikrolunan mânâ basa-

maklarından ba�ka, bir de madde merdiveni vardır. Onlar da kâ�ıt, kalem, mürekkep, 
cild, okumak, yazmak, ezberlemek basamaklarıdır. Bunlar Kur'ân'ın en son nüzûl 
mertebeleridir ki, kadîm olan All�h  Kelâmı'nın "Mushaf" denilen zâhir �eklinden i-
bârettir. 
 

Bu vâsıtalara her ne kadar hâdis, yâni sonradan olma deniliyorsa da kadîme 
olan alâkalarından ve o mukaddes mânânın bu sûretle zuhûruna vâsıta olduklarından 
dolayı mânâ erlerinin: "Hâdis, kadîme muk�rin36 olunca kendisinde hudûstan eser 
kalmaz" dediklerine göre biz onları da ayni kadîm hükmünde tutar; kabını ve cildini 
tâ'zimlerle öpüp yüzümüze, gözümüze süreriz. 
 

Bu maksadı tenvir için37 �erîat'ın farzetti�i cenâze namazındaki ahkâmı 
mütâlea edelim: Kendisinde mânâdan, rûhtan eser kalmayıp yalnız toprak yı�ınından 
ibâret olan bir külçeye kar�ı aynı All�h'a ibâdet edercesine ellerimizi ba�layıp neden 
namaz kılıyoruz? Artık bunun bu �ekilde saygıya de�er bir mâhiyeti kalmı� mıdır? 
�erîat'ın emrine sathî nazarla bakanlardan böyle bir sual vârid38 olabilir. Lâkin mâ-
nâya dalınacak olursa bunun cevâbı kendili�inden meydana çıkar. Herkesce mâlûm 
olan hakîkatlerdendir ki, All�h, Âdem'in cismini kendi mülkü olan topraktan yapıyor, 
sonra kendi Rûh'undan da Âdem'e Rûh nefhediyor. �u hâlde Âdem'in gerek 
cismâniyeti, gerek rûhâniyeti her ikisi All�h'ın kendi mülkünden tesviye39 edilmi� 
oluyor40. �imdi burada: Âdem'in kendi hesabına kaydedilecek bir sermâyesi olmayıp 
yalnız kendisine takılan ad ile sandan ibâret kaldı�ı anla�ılıyor. 
 

Demek ki All�h'ın kendi eliyle kendi mülkü olan topraktan tesviye edip yap-
tı�ı bu be�eriyet çerçevesi içinde, bu insanî memlekette All�h'ın Zâtı'na mahsûs Rûh-
'un bir müddetçik misâfir kaldı�ı hâtırasını saygılamak için eller ba�lı, gönüller say-
gılı bir durumda kılınan cenâze namazı o külçeye de�il, do�rudan do�ruya All�h'a 
mahsûs olarak kılınıyor. 
 

Bu cenâze namazında �erîat'ın emretti�i erkân içinde insâniyet mefhûmunun 
yüksekli�ini belirten bir çok i�âretler, müjdeler vardır ki bunların hepsini ayrı ayrı i-
zaha bu mevzuun tahammülü yoktur. Yalnız bunlardan mevkie münâsib olan41 bir 
kaçını mütâlea edelim: Bu namazın, ellerin içi öne ve dı�ı arkaya dönük olarak kaldı-

                                                 
36  Muk�rin : biti�mi�, ula�mı�, eri�mi�, yakla�mı�, bir yere gelmi�, mülâkî olmu�. 
37  Tenvir için : aydınlatmak için. 
38  Vârid : vürûd eden, ortaya çıkan. 
39  Tesviye : berâber etme, bir seviyeye getirme, ihdâs etme. 
40  “Fe izâ savveytühu ve nefahtü fîhi min rûhî fe kaûlehu sâcidiyn” (XV/29). 
41  Mevkie münâsib olan : duruma uygun olan. 
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rılıp dört tekbirle kılınması cismin temeli olan su, ate�, hava, topraktan ibâret dört dı� 
unsurun arkaya atıldı�ına, içi yâni Rûh'u öne yöneldi�ine i�ârettir. Bu namazın yalnız 
kıyam hâlinde edâsı Rûh'un ula�tı�ı âleminde, kıyâmına, bek�sına delâlet eder. Bu 
namazda, rükû, secde olmaması insanlık devresi tamam olup artık Rûh için ba�ka bir 
tavır ile istihâleler geçirme�e mahal olmadı�ını bildirir. 
 

�slâm �erîat'ının bir cenâze namazında kurdu�u ahkâmın hikmeti ibretle dü-
�ünülürse Kâinat'ta sonradan olma hâdis bir �ey olmayıp bütün bu tecellîler All�h'ın 
ilmindeki zâtî mâlûmatın bu imkân âleminde zuhûr nöbetleri geldikçe denizin dalga-
ları gibi dalgalanıp hâricî bir sübût buldukları ve devirlerini bitirdikten sonra yine a-
sılları olan denize, yâni geldikleri yere ric'at etmi�42 oldukları pek açık anla�ılmı� o-
lur. Hakk Tealâ bir hâdis-i kudsîsinde:  "Ben bir gizli hazîne idim, bilinmek istedi�im 
için halkı yarattım"43 buyuruyor. Buradaki (yarattım) tâbirinden maksat "�lmimdeki 
zâtî malûmatı izhâr ettim" demektir. Bu malûmat ise o gizli hazînenin içinde ne varsa 
onlardır. Ba�ka bir yerden katılma, sonradan olma, yâni hâdis, yabancı bir �ey yok-
tur. 
 

�u hâlde Lâilâheillâll�h gizli bir hazînedir. Muhammedün Resûlull�h o ha-
zîneden çıkmı� mukaddes bir cevherdir. Önceki bir çekirdektir. Sonraki o çekirde�in 
sînesinden çıkan mubârek bir a�açtır. Buhâra �âirlerinden Bidil'in Peygamberi'imize 
söyledi�i bir nâtın içinde "Ahad'ın kuca�ından bir mum peydâ oldu, renksizli�i renge 
soktu, boyadı"44 meâlinde gâyet ârifâne bir beyti vardır. All�h'ın isimlerinden Ahad 
ism-i �erîfinin ortasına bir mim konûrsa "Ahmet" olur ki, bu beytiyle "Ahadiyet 
Ahmediyetle zâhir olur" mânâ-i ârifânesini îmâ etmi�tir. 
 

Kelime-i tevhidi bu �uhûd ile tatmak ve tasdîk etmek gerektir. Yoksa iki vü-
cûdu birle�tirmek mânâsına de�ildir. Çünkü burada mevcûd olan bir vücûddur. 
Mısrî'nin: 
 

Vahdeti  kesrette bulmak, kesreti vahdette hem, 
Bir ilimdir ol ki, cümle ilm-ü irfân andadır. 

 
dedi�i gibi hakikî âlimler çekirdekte a�acı, a�açta çekirde�i mü�âhede ederler. Ba�ka 
türlü hakîkate aykırı bir tevhid tanımazlar. Sevdiklerini bildiren, gösteren her ne var-
sa aynı sevgi ile onları da severler. 
 

Bu zevkleri, ba�larından, a�kın [ve] alâkanın acı tatlı bir takım hâllerini geçi-
renler pek güzel tatmı�lardır. Sevdiklerinin terini sildikleri bir mendili burunlarıyla 
de�il rûhlarıyla koklarlar. Uykuyu vücûdlarının istirâhatı için de�il, sevdiklerini rü-
yâlarında görebilmek ümidiyle severler. Hangi bir pencereden, cemâlini görmek mü-
yesser olur diye evinin etrafını Kâbe tavaf eder gibi gece gündüz dola�ırlar. 

                                                 
42  Ric’at etmek : geri dönmek. 
43  “Küntü kenzen mahfiyyen fe ahbabtü en u’refe fe halaktü-l halkı liu’ref” 
44  Zi âgu�-i ahad yek mûm cû�id,  
    Be bî reng-i libâsi renk pû�id. 
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��te All�h'ı hakkiyle seven â�ıklar da böyledir. Onun zuhûruna delâlet eden 

vâsıtaları kendinden ayrı görmezler. Onun için bunların ilminde hudûs, âraz gibi ârı-
zalar barınamaz. Bunlar hudûsu eski dostlarından birinin kendilerini ziyâret maksa-
dıyla evlerine misâfir gelmesine benzetirler de yalnız bu geli�e ve o misafirin kabûl 
edili�ine hâdis derler. �u hâlde (hudûs) bir emr-i nisbîdir. Hudûstan evvel o misafirin 
yoklu�unu îcâb etmez. Belki vücûdunu zarurî kılar. 
 

Bunun için bunlar Kâinat'ın sonradan yaratılmasına bu i'tibârla hudûs derler; 
ba�kalarının tasavvuru gibi hiç yokken, sonradan var oldu faraziyesine kulak asmaz-
lar. Peygamberimiz bir hâdisinde: "All�h  vardı, fakat onunla beraber ba�ka bir �ey 
yoktu" buyurmu�tur. �lim Medinesi'nin kapısı olan �mâm-ı Ali: "�imdi yine öyledir" 
vecizesiyle bu hâdis-i �erîfi pek âlimâne bir sûrette izah etmi�tir. Çünkü e�yânın 
müstakil bir vücûdu yoktur. Öyle bir �ey görülse bile serâb gibi mevhûmdur. Ancak 
bir hayâlden ibârettir. 
 

Bunun  için  Süleyman efendi merhûmun Mevlîd'inde: 
 

Cümle âlem yo� iken ol var idi 
 
mısraının mânâsı: "Her ân ve zamanda hakikî mevcûd olan All�h'tır. Sâir görünen 
e�yânın vücûdu yoktur. Onun zuhûruna vâsıta olan mertebelerinden ba�ka bir �ey 
de�ildir. Yâni All�h'ın yabancısı de�ildir.." demektir. Çünkü All�h'ı iyi bilenler onun 
her ân bir �e'n45 ile zâhir oldu�una tam bir kanaat ile inanmı�lardır. Bunlar All�h'ın 
Kâinat'ta her ân tecellî eden Hâlik, Râzık46, Mu'tî47, Mâni'48 gibi âlem ile münâsebeti 
muhakkak olan isimlerini, sıfatlarını zaman ve mekân ile kaydedip bu isimlerin ön-
den sona kadar tecellîden âzâde bir atâlet devresi geçirmi� oldu�unu kabûl etmezler. 
Zîra All�h'ın ilminde teceddüt muhâldir. 
 

Peygamberimiz efendimizin amcazâdeleri ashâbdan büyük tefsir sâhibi �bni 
Abbas hazretleri: "Hakk Tealâ Âdem'den evvel yüz bin âdem daha yarattı" meâlinde 
bir hadîs rivâyet ediyor. 
 

Bu hadîs-i �erîf ondan buna, bundan ona yoluyla bir alay isim ile yâni an'ane 
ile sâbit olmayıp bizce ismi, �ahsı belli olan �bni Abbas gibi büyük bir sahâbenin ri-
vâyetinde tek kaldı�ı için hâdis usûlünü tedvin edenlerce pek o kadar kabûle �âyan 
görülememi�tir. Lâkin �eyhülekber Muhyiddin Arabî gibi hilkatın esrârına hakkiyle 
vâkıf olan bir büyük mânâ âlimi Fütûhat'ında:  "Ben bir gece Beyt-i�erîf'i tavâf e-
derken rûhanî bir zâtın, sizin gibi biz de bir çok seneler bu beyti tavâf etmi�tik dedi-
�ini i�ittim. Bu zâtın kim oldu�unu kendinden sordum. "Bana ben senin ecdâdında-

                                                 
45  �e’n : realite, görünen  yâni be� hissimizle algıladı�ımız hakîkat. “Külli yevmin hüve fî �e’n” 
(LV/29) âyeti O’nun (yâni All�h’ın) her ân realitede (realitenin içinde) bulundu�unu, oldu�unu beyân 
etmektedir. 
46  Râzık : rızık veren. 
47  Mu’tî : îtâ eden, veren. 
48  Mâni’ : men eden, geri bırakan, alıkoyan, engel olan. 
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nım" dedi. Vefât edeli kaç yıl oldu�unu sordum. Yüz yirmi bin sene oldu�unu söyledi. 
Bunun üzerine kendisine "Bugün elimizde bulunan târihlerin dedi�ine bakılırsa Â-
dem babamız yaratılalı daha sekiz on bin seneye varmadı�ı anla�ılıyor" dedim. Bana 
"Sen hangi âdemden bahsediyorsun? Size yakın olan Âdem'den mi, yoksa size uzak 
olan Âdem'den mi?" deyince o zaman �bni Abbas hazretlerinin rivâyet etti�i bu hâ-
dis-i �erîfi hatırladım" diyor. 
 

Münâsebet gelmi�ken �urasını da arzedelim ki büyük Peygamberimizin �bni 
Abbas'dan mervî49 olan bu hâdis-i �erîfi ile "Nefsini bilen Rabb'ini bilir"50, "All�h  
Âdemi kendi sûretinde yaratmı�tır"51 gibi pek derin mânâları bildiren ve râvîsi52 bu-
nun gibi tek kalan yâhut hiç râvîsi olmayıp da yalnız ke�if ve yakîn sâhibi vârisler ta-
rafından tasdîk edilen hadîsler de vardır. 
 

Bu hâdislerin me�hur olmaması, yâhut râvîsinin tek kalması, ehl-i hakka göre 
zayıf ve garip olmalarına delâlet etmez. Çünkü insanlarla akıllarının erebilece�i de-
recede konu�ulmasını53 emir buyuran peygamberimiz, k�biliyeti yüksek olanlarla 
konu�tukları vakit, münâsebet dü�tükçe böyle derin ve ince mânâları kendilerine hu-
sûsî bir sûrette telkin ederlerdi. 
 

Bunun için bu ve buna benzer di�er hâdisler o inceliklere mahrem olan ehli-
nin sînesine sinmek sûretiyle bir nevi imtiyâz ve husûsiyet kesbedip �una ve buna 
yayılmaya lûzum görülmemi�tir. 
 

Bir de Peygamberimiz bir hadîsinde "Benden rivâyet edilen hâdislerin mânâ-
sı, Kur'ân'daki bir âyetin meâline uygun gelirse o söz benimdir. E�er bir âyete muvâ-
fık olmazsa o hâdis katiyen benim de�ildir", buyurmu�tur. 
 

Böyle inceliklere liyâkat sâhibi olanların malı olan hadîslerden, biraz evvel 
zikri geçen "Nefsini bilen Rabb'ini bilir" meâlindeki hâdis-i �erîfin yalnız Hazreti 
Ömer tarafından rivâyet edildi�i, yâhut hadîs olmayıp Ömer'in bir sözü oldu�u söy-
lenmektedir. 
 

Hâlbuki muhakkikler, kılı kırk yaran ilim adamları, bunun Resûlull�h'ın sahîh 
hadîsi oldu�unu ve çünkü meâli Kur'ân-ı Kerîm'e mutâbık bulundu�unu �u meâldeki 
âyet-i kerîme ile isbat ediyorlar:: "Onlar All�h'ı unuttular, All�h  da onlara nefisleri-
ni unutturdu"54.  Yâni All�h'ı bilseydiler, nefislerini de bilirlerdi. Cümle aks olunun-
ca55: "Nefislerini bileydiler All�h'ı da bilirlerdi" mânâsı çıkar ve "Nefsini bilen All�h-
'ını bilir" meâlindeki hadîsin sıhhati bu âyete uygun gelmekle sâbit olur. 
 

��te böyle nice hadîsler vardır ki �öhretten çekinen muhâtabları gibi garip 
kalmı�lardır. � 
                                                 
49  Mervî : rivâyet olunan. 
50  “Men arafe nefsehu fekad arafe rabbehu” 
51  “�nnall�he halaka âdeme alâ sûretihi” 
52  Râvî : rivâyet eden. 
53  “Kelimûnnâse alâ kaderi uk�lihim” 
54  “Ve lâ tekûnû kelleziyne nesûll�he fe ensâhüm enfüsehüm; ülâike hümül fâsik�n” (LIX/19). 
55  Aks olununca : tersinden okunup idrâk edilince.. 
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Kur'ân'ın ba�langıcında "��bu kitapta �üphe yoktur"56 meâlinde bir âyet var-

dır. Mâlûm oldu�u üzere �üphe, var-yok, olur-olmaz gibi birbirine aykırı iki zıttan 
herhangi birinin seçilememesinden ileri gelir. �üpheyi izâle eden keyfiyet ise bu iki 
zıttan birinin his ile mânâya uygun gelenini seçip yakîn hâsıl etmekle olur. 
 

Kur'ân'da �üphe olmadı�ını bildiren bu ilâhî telkînin delîli yine Kur'ân'da 
"Âfakta yâni hariçte gösterece�imiz âyetleri, insanların nefislerinde, yâni mânâla-
rında da gösterece�iz. Tâ ki hak onlar için tebeyyün etmi� olsun"57 meâlindeki âyet-
tir. Kendi nefsine yine kendinden ba�ka delil olmayan All�h  bu müjde ile insâniyet 
mefhûmunu tebrik edip �ereflendiriyor. 
 

Nitekim Hayat, �lim, Semi', Basar, �râde, Kudret, Kelâm, Tekvin gibi �slâmi-
yet'te inanılması farz olan sekiz sıfatın insanlık âyinesinden görülmesi Hakk ile halk 
arasında bir münâsebet bulundu�una muhkem bir burhandır. 
 

Bu sıfatlara Sıfat-ı Subûtiye denilmesi, subût bulacakları, zuhûr edecekleri 
muhîtin, tafsil i'tibâriyle âlem ve icmâl cihetiyle de âlemin özü olan Âdem olmasın-
dandır. Âdem dedi�imiz meyva âlem denilen a�acın mahsûlüdür. ��te bu sıfatlar 
temâmiyle Hakk'ındır. Bunları kendine nisbet etmeye kimsenin hakkı yoktur. Yalnız 
bunların, insanda tecellîsi mazhariyet alâkasına göredir. 
 

Âdem ile Havva'ya "Sakın bu a�aca yakla�mayın!" diye tenbih olunması 
kendilerine Hakk'tan gayri bir vücûd verip [de] All�h'ın mülkünü benimseme[me]leri 
içindir. Hâlbuki Âdem, �eytân denilen nefsin arzusuna kapılıp o a�açtan yedi, Rabb-
'ine isyân edip tu�yân etti58. 
 

�nsanın kendine mahsûs elinde, avucunda bir sermâyesi olmadı�ını bu fasıl-
dan evvelki melek bahsinde mütâlea etmi�tik. �imdi de namazın her bir rek'âtında iki 
defa secde edilmesinin hikmetini ara�tıralım: Malûmdur ki secde i�âret ilmine59 göre 
varlıktan yok olmak demektir. Namazdaki birinci secde gûyâ varını tamamiyle Hakk-
'a vermeye i�ârettir; ikinci secde ise "Yâ Rabbi! Neyim vardı ki onu Sana vermi� ol-
dum, beni ma�firet et!" ricâsiyle birinci secdenin secde-i sehvi mak�mına geçer. 
 

Burada münâsebet gelmi�ken Kur'ân'da hikâyeleri anılan Ashâb-ı Kehf'in ge-
çirdi�i ahvâli bahsin tenvirine medâr olmak üzere biraz mütâlea edelim. � 

                                                 
56  “Elîf, lâm mîm. Zâlike-l kitâbi la raybe fîh” (II/1-2) 
57  “Senüriyhim âyâtinâ fi-l âfâkı ve fî enfüsihim hattâ yetebeyyene lehüm ennehu-l hakku.." (XLI/53) 
58  “... Ve asâ âdemü rabbehu fe �avâ” (XX/121). 
59  ��âret �lmi : Tasavvufta ilâhî esrâr ve hakîkatleri ve kezâ tevhidin inceliklerini ehline idrâk ettire-
bilmek üzere i�âret, îmâ, remiz, telmih ve misâller kullanılmasına dayalı bir metodolojiye verilen isim. 
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Arapça kehf  lâfzı, Türkçe'de ma�ara ve sı�ınacak yer demektir. ��âret ilmin-
de ise All�h'dan emânet olarak insanlara verilmi� olan �u be�eriyet çerçevesidir. 
 

Bunların kaç ki�i oldu�una dair ihtilâf vardır: Kimi üç, kimi be�, bâzısı da ye-
di ki�i, sekizincisi kapılarında bekleyen köpekleridir demi�lerdir ki bu hakîkate uy-
gundur. �lim Medînesi'nin kapısı olan Hazreti Ali de soranlara bu yolda cevap ver-
mi�lerdir. 
 

Bunların isimleri �branî dilinde: Yemlîha, Mekselînâ, Mislînâ, Mernû�, 
Debernû�, �âzenû�, Kefe�tetayyû� ve köpeklerinin adı da Kıtmîr'dir. 
 

Bu isimler mânâsız, mühmel61 kelimeler de�ildir. Bunlar tertib sırasiyle A-
rapça'ya çevrilirse hayat, ilim, semi, basar, irâdet, kudret, kelâm mânâlarında olmak 
üzere yedi sıfat olur. Sekizincisi tekvindir ki �branî'si, Kıtmîrdir. ��âret diliyle de 
Nefs demektir. 
 

Bu Ashâb-ı Kehf'in evsâfını Kur'ân-ı Kerim �öyle bildiriyor: "Sen onları gör-
sen uyanık sanırsın, hâlbuki onlar uykudadır. Onları sa�a sola biz çeviririz. Onların 
köpekleri de bileklerini ma�ara kapısının e�i�ine yaslamı� oldu�u hâlde durur"62 
 

��te be�eriyet g�rında63 yatan Ashâb-ı Kehf dedi�imiz bahtiyarlar bu Sıfat-ı 
Subûtiye'ye mazhar olmakla beraber mâbudlarına kar�ı kendilerinde bir varlık teveh-
hüm etmeyen All�h'ın hâlis mü'min kullarıdır ki bunları uykuları esnâsında sa�a sola 
çeviren mâbudları olan All�h' tır. 
 

                                                 
60  “Ashâb-ı Kehf “ya da “Ma�ara Dostları” Grek, Süryânî, Arap, Alman, �ngiliz, Fransız, Hindû ve 
Çin kültürlerinin ortak bir mazmûnu olarak kar�ımıza çıkmaktadır. Filozof Aristo dahî, Lidia devleti-
nin ba�kenti olan ve Manisa’nın bugünkü Sâlihli ilçesi sınırları içinde harâbeleri bulunan Sardeis �ehri 
civârındaki “Yedi Uyuyanlar”dan bahsetmektedir. Bunlara Batı Edebiyâtı’nda verilen isimler de�i�ik-
tir. Meselâ Katolik Kilisesi’ne göre bunlar: Maksimyanus, Malkus, Martinianus, Dionisiyus, Joannes 
(Yuannis, Yahyâ), Serapion ve Konstan-tinus’tur. Katolik kilisesi her sene 27 Temmuz  gününü, �ehid 
addetti�i bu zevâtın kutlanmasına tahsîs etmi�tir. Fakat Grégoire de Tours’a (MS. 538-594) göre bun-
ların isimleri: Ahilidis, Diomedis, Diogenus, Probatus, Stefanus, Sambatus ve Kuiriakus’tur. Do�u Ki-
lisesi’ne göre ise bunlar: Maksimilyanos, Yamblikos, Martinos, Yuannis, Diyonisos, Eksakostadinos 
ve Antonios’tur ve bunların kutlanmasına 4 A�ustos ve 22 Ekim günlerini tahsis edilmi�tir. Fakat Hı-
ristiyan kaynaklı “Ashâb-ı Kehf” anlatımlarında bunların köpeklerinden hiç söz edilmemektedir. Söz 
konusu ma�aranın ise Türkiye’de Efes’de oldu�undan söz edilmektedir. Bununla berâber pekçok yer-
de (bu arada Türkiye’de Tarsus’da, Fransa’da Brötanya bölgesinde, Yemen’de de...) Ashâb-ı Kehf’e 
izâfe edilen ma�aralar bulunmaktadır. Merhûm Fehmi Tandaç’ın Ashâb-ı Kehf’in �brânîce oldu�unu 
beyân etti�i isimlerinin �brânîce de�il de Süryânîce kökenli olmaları, yaptı�ımız incelemeye göre, da-
ha kuvvetli bir ihtimâl olarak görünmektedir. Bunların hayat, ilim, semi, basar, irâde, kudret, kelâm ve 
tekvîn’e delâlet ettikleri iddiası ise kuvvetli görünmemekle birlikte belirli bir te’vil zevkini yansıtmak-
tadır. 
61  Mühmel : mânâsız, bo�. 
62  “Ve tahsebühüm eyk�den ve hüm ruk�dün ve nükallibühüm zâte-l yemîn ve zâte-� �imâl;  ve 
kelbühüm bâsıtun zirâ ayhi bil vasıyd...” (XVIII/18). 
63  G�r : ma�ara. 
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Kim ki "Mâzâ�albasar64 Sultânı"nın tıflı  ola, 
Mısrıyâ  �ol feyz-i  akdes  nûru  oldu  dâyesi65, 

 

Mısrî Niyâzî � 
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64 "Mâzâ�albasaru ve mâ ta�â" (LIII/17). "Gözü kaymadı ve sınırı a�madı" anlamındaki bu âyet 
Cenâb-ı Peygamber'e i�âret etmektedir. 
65  Dâye : dadı, dayı. 
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Mâlûm oldu�u üzere irâde yâni dilemek All�h'ın bir sıfatıdır. E�er Arap di-

linde Cüz'î lâfzı Küll'den ayrılmı� bir parça mânâsına ise bu irâde-i cüz'iye tâbiri ilim 
bakımından sak�metle66 mâlûl görünür. Çünkü bu cüz'î tâbirinden All�h'ın küllî irâ-
desinden ayrılıp da öteye beriye da�ılmı� mânâsı anla�ılır. Hâlbuki All�h'ın bu sıfat-
ları hiçbir vechile67 k�bil-i taksîm de�ildir. Bunlar tıpkı Güne�'in ziyâsı gibidir. Oda-
yı aydınlatan ziyâ pencerelerin k�biliyetine göre Güne�'indir. Yoksa kül olan 
Güne�'den ayrılıp da parça parça öteye beriye taksîm olunmu� de�ildir. Öyle tasav-
vur olunursa o vakit asıl irâdenin sâhibinden, bu sıfat eksile eksile biter. O vakit bir 
i�in ba�langıcında Besmele çekip All�h'dan istiâne etmenin yâhut All�h  dilerse olur 
mânâsına gelen "in�âall�h" demenin hiç bir mânâsı kalmaz. Çünkü bu babda68 her ne 
yolda mütâlea edilirse edilsin araya bunun yarısı Hakk'dan, yarısı kuldan, yâhut ço�u 
Hakk'dan, birazı da kuldan gibi koyu koyusuna bir nevi ortaklık giriyor ki bu da [giz-
li] �irkten ba�ka bir �ey de�ildir . 
 

Bunun için akla, zevke, tam bir kanaat verecek derecede ötedenberi hallinde 
güçlükler çekilen, hattâ halli imkân hâricinde görünen bu irâde-i cüz'iye meselesini 
e�er câiz görülürse âfakî bir misâl ile izah edip kısa keselim: Tavla oynanırken "se-
yek" atmak istenir. Çünkü i�e o yarar. Lâkin oynayan kimse elindeki zarları attı�ı 
vakit hiç istemedi�i ve i�ine yaramayan "�e� be�" gelir oturur. �imdi ne yapmak lâ-
zım? 
 

�stenilen, "seyek" mi oynanır, yoksa hiç istenilmedi�i hâlde kendi elimizle 
kondurdu�umuz "�e�be�" mi oynanır? Tabiî zarlar ne oynamayı hükmettiyse onu oy-
nama[k]dan ba�ka çâre yoktur. ��te elindeki zarları yine kendi eliyle atmak irâde-i 
cüz'îyesini sarfetmek demektir ki bir nevi tedbîrdir. Fakat atılan zarlar ne geldiyse o 
da takdîrdir. Tedbîr takdîre uymazsa kazâya rızâdan ba�ka elden ne gelir? 
 

�u hâlde "�râde-i cüz'îye elimdedir, istedi�imi yaparım" dâvâsiyle lâ�uurî69 
bir hâlde Kader'in hükmüne kar�ı sava�a çıkan kahramanların benimsedikleri irâde-i 
cüz'îyenin ilimde kazandı�ı kıymet i�te bu kadarcıktır. 
 

�u hakîkat her �eyden evvel bilinmelidir ki All�h'ın Kur'ân'ında, Peygamber-
'in hadîslerinde, gerçek ve yüksek âlimlerin eserlerinde insanlara böyle bir irâdenin 
verildi�ine dair hiç bir i�âret yoktur. Bilâkis Kur'ân-ı Kerîm'de "Bir a�acın herhangi 
bir dalını kesseniz, yâhut kesmeyip de o dalı yine öylece a�acında bıraksanız, bu her 
iki hâl All�h'ın izniyle olur"70 meâlindeki âyetin hükmüne bakılırsa bu iki �ıktan ge-

                                                 
66  Sak�met : bozukluk, yanlı�lık, eksiklik, sakatlık, noksanlık. 
67  Hiçbir vechile : hiçbir �ekilde. 
68  Bu babda : bu konuda. 
69  Lâ�uurî : Bilinçsiz. 
70  “Mâ kata’tüm min liynetin ev terektümûhâ k�imeten alâ usûlihâ fe bi iznill�h... ”(LIX/5) 
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rek vukua gelen kesme fiilinin, gerek zuhûra gelmeyip de yalnız tasavvurda kalan 
kesmemek niyetinin ikisi de All�h'ın irâdesiyle oldu�u i�âret buyurulmu�tur. 
 

Di�er âyetlerde ise "Sizin istedi�iniz olmaz ancak All�h'ın istedi�i olur"71 ve 
"Her  
hareket edenin nâsiyesi All�h'ın elindedir"72 ve "Sizi ve i�ledi�iniz i�leri yaratan 
All�h'dır"73  ve "Yapaca�ınız bir i� için ben bu i�i yarın yapaca�ım demeyin, ancak 
All�h  dilerse olur deyin" (5) buyuruluyor. 
 

"All�h  mü'minlerin nefislerini, mallarını satın aldı. Muk�bilinde kendilerine 
cennet verildi"74 meâlindeki âyet-i kerîmede verildi�i i�âret buyurulan cennet nefis 
ve hevâ erbâbının husûsiyle amellerinin muk�bilinde ücret bekleyen sofuların imre-
nip de a�ızlarının sularını akıttıkları  cennet  de�ildir.  Bu  cennet All�h'ı  gerçekten 
seven â�ıklardan, yüksek mânâ  erlerinden Yunus Emre'nin: 
 

Cennet Cennet dedikleri birkaç evle birkaç hûri;  
�steyene ver gel ânı mevlâm seni isterim seni75. 

 
diye  candan özledi�i ve yine bu mânâ erlerinden Mısrî Niyâzî'nin: 
 

Ne hâsıl ey Niyâzî Cennet-i �rfân'a varmazsan  
Tutalım Hakk senin anda yerin Dârünnaîm etmi�. 

 
dedi�i mânâ ve  irfân cennetidir. 
 

��te bu cennet kendilerinde varlık benimsemeyen, kuvvet ve kudreti 
mâbudlarından bilen, Lâhavle'yi All�h'ın istedi�i gibi okuyan kimselerin girebilece�i 
cennettir. 
 

Bir de �u âyet-i kerîmeye bakalım da ibret alalım; benli�imizle küs kütük 
kalmıyalım; fırsat var iken yol alıp maksada ermeye çalı�alım. 
 

�bret almak istedi�imiz âyet-i celîlenin meâli �öyledir: "All�h, peygamberle-
rin hepsini toplayıp meb'us oldukları ümmetlerden ne yolda cevap aldıklarını soru-
yor: Peygamberlerin hepsi birden: Biz ne yaptı�ımızı bilmiyoruz. Gaybı bilen ancak 
sensin"76 diye cevap veriyorlar. 
 

                                                 
71  “Ve mâ te�âûne illâ en�âall�h; innall�he kâne aliymen hakiymâ” (LXXVI/30) 
72  “�nniy tevekkeltü alall�hi rabbî ve rabbiküm; mâ min dâbbetin illâ hüve ahazün bi nâsiyetihâ; inne 
rabbî alâ sırâtın müstakiym” (XI/56) 
73  “Vall�hü halakaküm ve mâ ta’melûn” (XXXVII/96). 
74  “�nnall�he�terâ min el mü’miniyne enfüsehüm ve emvâlehüm bi enne lehümü-l cenne....” (IX/111). 
75  Bu mısrânın da “�steyene ver Sen ânı! Bana Seni gerek Seni” �eklinde olması gerekirdi. 
76  “Yevme yecmaull�hü-r rusule mâ zâ ücibtüm; k�l� lâ ilme lenâ; inneke ente allâmü-l guyûb” 
(V/109) 
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Bu mubâreklerin dinî, ahlâkî, medenî, içtimaî bakımdan vücûda getirdikleri 
inkılâblar be�eriyetin kudreti fevkindedir77. Bununla beraber All�h'ın kendilerine 
tevcih etti�i78 bu suale kar�ı yaptıkları hârikulâde i�lerin hepsini kendilerinde fâil ve 
mutasarrıf79 olan mâbudlarının80 tecellîsi oldu�unu hep bir a�ızdan ikrâr81 ve tasdîk 
ettiler. Kendilerine irâde-i cüziye nâmiyle bir pay ayırıp "Biz de �unu yaptık, bunu 
yaptık" diye bir �ey söylemediler. Bu sınamaya kar�ı ilim ve edeb ö�rendikleri mual-
limlerinden tam numarayı aldılar. Ve yine onun izniyle meb'us82 oldukları kavmi 
cehlin karanlıklarından ilmin aydınlıklarına ça�ırdılar. 
 

��te nefislerini, mallarını All�h'a satan All�h'ın hâlis mü'min kulları bunlardır. 
��te be�eriyet g�rı83 içinde All�h'ın sa�a sola çevirdi�i Ashâb-ı Kehf  bunlar oldu�u 
gibi taayyün84 kubbeleri içinde kendilerini All�h'dan ba�kası bilmeyen ve kendilerin-
de irâde-i cüziye tasavvur etmeyen velîler de bunlardır ve bunların izlerinden 
ayrılmıyan  bahtiyârlardır. 
 

Bu mubâreklerin ahlâk ve evsâfı aynı Kur'ân'dır. Peygamberimizin vefâtından 
sonra ashâbdan bâzı kimseler, Ay�e vâlidemizden, Peygamber efendimizin evde bu-
lundukları müddetçe ahlâk ve etvârından85 bazı �eyler sordukları zaman 
mü�ârünileyha86 vâlidemizden "O'nun ahlâkı Kur'ân idi" cevâbını almı�lar ve bu âri-
fâne ifâdeden istifâde etmi�lerdir. 
 

Ana karnındaki bir çocu�un te�ekkül eden âzâ vâsıtaları çıkaca�ı muhitteki 
maksadlara uygun bir sûrette nasıl tertib olunmu�sa, meselâ görmek maksadına göz, 
i�itmek maksadına da kulak vâsıta oldu�u gibi Kur'ân ile insan arasında da aynı mu-
tâbakat tesis edilmi�tir. Onun için Kur'ân insâniyet mefhûmunun en kıymetli bir cev-
heridir. �nsan da bu mukaddes cevherin parlak mayasiyle bezenmi� bir mahfazasıdır. 
Nasıl ki, hadîs-i �erîfde: "�nsan ve Kur'ân ikizdir" buyurulmu�tur. Fakat yalnız sûrete 
ba�lanıp da insanın Kur'ân ile ne yolda bir münâsebet tesis etmi� oldu�unun zevkini 
tatmıyanlar Kur'ân ile ikiz do�mu� sayılmazlar. Çünkü "All�h Kur'ânı tâlim etti, in-
sanı yarattı"87 meâlindeki âyetin dizili�ine bakılırsa ilk önce Kur'ân tâlim ediliyor. 
Sonra insan yaratılıyor mânâsı anla�ılıyor. Hâlbuki buna kar�ı insan yaratılmadan 
evvel Kur'ân kime tâlim olunuyor suali de vârid görünüyor. 
 

Bu   âyetin  �u   �ekilde  dizilmesine  basîret  gözüyle   bakılacak olursa insa-
nın yaratılması  kendisine  Kur'ân tâlim olunmaya  ba�lıdır,  Kur'ân'ın ancak insan 

                                                 
77  Fevkinde : üstünde. 
78  Tevcih etmek: yöneltmek. 
79  Mutasarrıf : tasarruf eden, kullanan. 
80  Mâbud: Kendisine ibâdet edilen, All�h. 
81  �krâr : tasdik, kabul, itirâf; inancını açıkça beyân etme. 
82  Meb’us : ba’s edilmi�, gönderilmi�. 
83  G�r : ma�ara. 
84  Taayyün : belirli kılınma. 
85  Etvâr : tavırlar. 
86  Mü�ârünileyhâ (Mü�ârünileyh’in di�ili) : [daha çok saygıya de�er kimseler için kullanılan]  i�âret 
edilen, sözü edilen, adıgeçen hanım 
87  “Er rahmân; alleme-l kur’ân; halaka-l insân”(LV/1-3). 
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mefhûmunu takrîr etti�ini ilmî ve ahlâkî bir sûrette zevk ve o mânâda tahakkuk eden 
o anda insan olarak yaratılmı� olur mânâsı bu âyetin bu sûretle dizili�inden pek açık 
olarak anla�ılır. ��te o vakit Kur'ân ve  insan nüshaları  birbiriyle birle�ir ve "Bu ki-
tapta �üphe yoktur" kanaatine �üphesiz bir îman ile varılmı� olur. � 
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Yalnız nefsine ait bir �erîat için vahiy ile kendine melek gelen kimse Nebî, 

bu �erîati ba�kalarına da bildirmeye me'mûr olursa bu Nebî o zaman Resûl olur88. 
 

Nübüvvet ve Risâletin keyfiyetine ister melek, ister velî ne olursa olsun hiç 
bir zümre efrâdından birinin ilmi, zevki eri�emez. Çünkü nübüvvet ve risâlet ilâhî bir 
ihtisâstır89. Cenâb-ı Hakk "All�h  kendi risâletinin keyfiyetini ve bunu emânet edece�i 
yeri kendisi bilir"90 meâlindeki bir âyet-i kerîme ile bu ihtisâsa i�âret buyurmu�tur. 
Bunun kudsiyeti be�eriyet çerçevesi içine giremez. Bize dü�en vazife bunlara uymak 
ve All�h'dan kendilerine salâtlar, selâmlar niyâz etmektir. � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
88  Rahmetli yazar Fehim Tandaç’ın burada isâbetsiz bir beyânına �âhit olmaktayız. Peygamberler 
Cenâb-ı Hakk tarafından seçilip bir kavme ya da Hz Muhammed misâlinde oldu�u gibi bütün insanla-
ra gönderilirler. Her bir peygamber ya 1) kendisinden evvelki bir peygamberin getirmi� oldu�u �erîatı 
te’yid ve tahkîm için, ya da 2) yepyeni bir �erîatı tedrîs için gönderilir. Bir zâtın peygamber olarak zu-
huru onun velâyetinin zuhuruna takaddüm eder. En azından bunun Hz. Mûsâ, Hz. �sâ ve Hz. Muham-
med için böyle oldu�u müsellemdir. Velâyetin olmazsa olmaz �artı ise Mi’râc olayının bizâtihî ya-
�anmasıdır. Bir kimseyi ancak, onun Mi’râc olayını ya�aması velî kılar. Mi’râc asl� kesbî de�il fakat, 
tıpkı peygamberlik gibi, vehbîdir; yâni bunu ancak All�h kuluna lûtfeder. Mi’râcı gerçekle�en zât velî 
olur ve All�h tarafından tekrar bu âlemin idrâk seviyesine irsâl edilir. O bu vasfıyla bu irsâl fiiline uy-
gun olarak resûl’dür, fakat peygamber yâni nebî de�ildir. �er’an tâbi’ oldu�u nebînin �erîatına ba�lı-
dır. Buna göre her nebî All�h tarafından irsâl edilmi� olmak hasebiyle resûldür; ama her resûl nebî de-
�ildir. 
89  �htisas : uzmanlık. 
90  “... All�hu e’alemu haysü yec’alü risâletühu ...” (VI/124). 
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All�h'ın kullarına gönderdi�i herbir peygamber o asırda ya�ayan insanlar her-
hangi fenne ve san'ata meyil ve ra�bet göstermi�ler ve bununla ma�rur olmu�larsa o 
hünerde, o bili�te onları âciz bırakacak bir mûcize ile görünür. Meselâ Mûsâ 
Aleyhisselâmın devrindeki insanlar sihirbazlıkta pek ziyâde mâhir idiler. Hâlâ 
yahudilerdeki hokkabazlık kendilerine o zamandan mirâs kalma bir oyundur. Bunun 
üzerine Hakk Tealâ Hazretleri Mûsâ'nın koyunlarını güttü�ü asâyı bu kavmin göster-
di�i hiyle ve efsûnlara kar�ı ejder sûretinde temsil ettirdi. Sihirbazların hiylelerini bu 
ejdere yutturdu. 
 

Mûsâ'nın koyunları Hakk'a dâvet etti�i kavmi idi Elindeki asâsı da tevhid ilmi 
idi. Yâni Mûsâ hiç bir sûretle yenilmez bir ilim kuvveti ile kavminin vehim ve hayâl 
mahsûlü olan âdetlerini, ibâdetlerini alt üst etti. Bu ilâhî kuvvet kar�ısında sihirbazlar 
müdafaadan âciz kaldılar. Hepsi birden secdeye kapandılar. Biz âlemleri yaradan 
Mûsâ ve Hârun'un Rabb'ine îmân ettik dediler. 
 

�sâ Aleyhisselâm zamanında hastalara, alillere91 nefes  eden üfürükçüler türe-
di. Bunlara kar�ı �sâ körlerin gözlerini, sa�ırların kulaklarını açtı ve onlara hakkı gös-
terip i�ittirdi. Dilsizlere ezân okuttu. Kalbleri cehil ve inadın zulmetiyle kararmı�, 
ölmü� kimseleri tevhidin ebedî hayat verici nefhasiyle mezarlarından kaldırdı. Ebedî 
bir hayata kavu�turdu. 
 

�sâ'dan bu mûcizeyi gören üfürükçüler herkese nefes etmek �öyle dursun, 
kendileri nefes alamadılar. Bunlardan da bir ço�u havarîler gibi All�h'ı, Peygamberi 
tasdîk edip îmâna geldiler. 
 

Nebîlerin seyyidi  olan Hazret-i  Fahr-i Âlem  asrında ise fesâhat ve belâ�atle 
sözler söylemek, �iirler ve kasîdeler yapmak hevesi vardı. Muhârebelerinde bile bir 
beyit söyleyerek ok atarlardı. Fasîh söz söyleyen �âirler, kasîdelerini, manzûmelerini 
Kâbe'nin duvarına asarlar, benzerini meydana getiren var mı diye cihâna salâ okur-
lardı92. O zamana kadar ki, âleme rahmet gelen Peygamber, kendisine hâs bir 
belâ�atle Kur'ân'ı okumaya ba�ladı. Güne� do�unca nûrsuz kalan yıldızlar gibi bu 
manzûmeler sönük, nâzımları da hayretlerinden dilsiz kaldılar. 
 

Bu büyük Peygamber, bunları Kur'ân'daki sûrelerden birinin mislini yapmaya 
dâvet etti. Hiçbiri bu imtihâna sokulamadı. En son Kâbe'nin duvarına gurur ile astık-
ları manzûmeleri elleriyle indirip ayaklarıyla çi�nediler. Târih bu vak'anın �âhididir. 
 

Kur'ân-ı Kerîm'deki hakîkatleri, derin mânâları anlamak, Arapça'yı ve bu di-
lin san'atlerini, k�idelerini iyi bilmekle mümkün de�ildir; olsaydı, o belâ�atle, fesâ-

                                                 
91  Alîl : hasta, sakat, kötürüm, yatalak. 
92  Salâ okuma : meydan okuma. 
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hatle kasîdeler yapıp gurur ile Kâbe'nin duvarına asan �âirler, Kur'ân'ın ne dedi�ini 
elbette anlarlardı. O vakit Peygamber gelmeye bile lûzum görülmezdi. 
 

All�h, Kur'ân'ı bir melek vâsıtasiyle Kâbe'nin damına, yâhut Hıra da�ının te-
pesine indirtir ve yine o melek vâsıtasiyle: "Ey Arap kavmi, i�te size öz ana dilinizle 
bir kitap gönderdim, o kitabı alın okuyun, içindeki emirleri, nehy'leri ve sâir ahkâmı 
ona göre tatbik edin" diye ilân ettirirdi. 
 

Lâkin böyle olmadı. All�h'ın ve târihin �ahâdetiyle ve o asırda ya�ayan insan-
ların tevâtürü93 ile sâbit oldu�u üzere ömründe hiç muallim görmemi�, okuyup yaz-
mamı�, hiç bir kimse ile dinî, felsefî bir mübâhesede94 bulunmamı�, daha üç ile be� 
ya� arasında anadan öksüz, babadan yetim kalmı�95 sevdi�i bir kulunu kendi içlerin-
den seçti, onu peygamber yaptı. "Kur'ân'ın ne dedi�ini, size ö�retecek, beni bildire-
cek i�te budur. Beni severseniz, buna uyun!" diye Muhammed Mustafa sallall�hu a-
leyhi ve sellemi gösterdi.  
 

Anasından, pek büyük bir �âir, hem de büyük bir ârif olarak do�an Fuzûlî'ye 
All�h  ganî ganî rahmet eylesin; �imdiye kadar hiç bir kimsenin bu yolda tam bir vu-
zuh ile söylemeye muvaffak olamadı�ı bu hakîkati Peygamber Efendimiz'e söyledi�i 
bir nât içindeki: 
 

Sen bildirdin ki kimdir All�h ,  
Sensiz kim olurdu andan âgâh?. 

 

beytiyle son derecede  ârifâne bir sûrette belirtmi�tir. 
 

��te bu büyük peygamber, All�h'ın ne o�lu idi, ne karde�i. Yalnız All�h'ın 
sevgili bir kulu idi. �u mâruzâttan anla�ılaca�ı üzere her bir peygamber meb'us oldu-
�u kavmin, güvendi�i hünere, mehârete kar�ı kendilerini âciz bırakan bir mûcize ile 
zâhir oldu�u gibi peygamberlerin seyyidi, Dünyâ'nın en ulu ve en son peygamberi 
olan Fahr-i Âlem efendimizin de Kâinat'a okudu�u Kur'ân en büyük ve en �anlı bir 
mûcizesi idi. Lâkin o engin hakîkatler ummânına dalıp cevher çıkarmak, yalnız A-
rapça bilmekle ancak kıyılarda dola�abilen kenar ehlinin i�i de�ildir. 
 

O derin ilim deryâsının dibinde sedefler içinde saklı cevherler bu ulu pey-
gamberin ilmine vâris olan mahremlerine, i�âret dilinin ilâhî nefhasından teneffüs  
eden mânâ dalgıçlarına müyesserdir. 
 

Kimse bilmez her ne remzettiyse etti yârine, 
Gamze-i fettân-ı yârin cümbü�-i �ûhânesi96.� 

                                                 
93  Tevâtür :  a�ızdan a�ıza yayılma, söylenti. 
94  Mübâhese : kar�ılıklı konu�ma. 
95  Bu cümle Hz Muhammed’in annesi ile babasını kendisi üç ile be� ya� arasında iken kaybetti�ini 
telmîh edecek tarzda düzenlenmi�. Oysa, bilindi�i gibi Hz Peygamber’in babası Abdull�h, o do�ma-
dan 3-4 ay önce vefât etmi�tir. Hz Peygamber’in annesini Âmine ise kendisi henüz  6 ya da 7 ya�ında 
iken yâni M.S. 576-577 sularında vefât etmi�tir. 
96  Aldatıcı, câzib süzgün bakı�lı yârin o insanı kendinden geçiren e�lencesinin yârine i�âret yoluyla 
ne anlattı�ını kimse bilmez. (Merhûm Fehmi Tandaç’ın bir gazelinden). 
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Velî gerek îtikatta, gerek âmelde, tâbi' oldu�u peygamberin �erîatine tâbi'dir. 
Ayrıca bir �erîata sâhib de�ildir. Bunlar Kur'ân'ın vârisleri olan mânâ erleridir. Bu 
vârisleri All�h  Kur'ân'ında "Senden sonra kullarımız içinden seçti�imiz kimseleri bu 
kitaba vâris ettik. Bu vârislerden kimi nefsine zâlim, kimi muktesid, kimi de sâbık-
tır"97 meâlindeki bir âyet ile bildiriyor. 
 

Zaman ve mekânın tesiriyle de�i�meyen ilmî hakîkatlerden ba�ka zaman za-
man de�i�en asrî teamüllerle, be�erî temayüllerin geçirmekte oldu�u inkılâb safhala-
rının tabiî seyrine göre gelen peygamberler gibi bu vârisler de muhtelif sınıflara ay-
rılmı�lardır. Bu vârislerden, nefsine zâlim olanlar �unlardır: Kendi mazhariyetlerin-
den her ne yapılırsa onu mâbudları olan All�h'dan bilirler; ilimleri, edepleri bundan 
kendi nefislerine pay çıkarmıya müsâit de�ildir; All�h'ın emrinden gayri nefislerinin 
isteklerini yapmadıkları için bu vârislere zâlim denilmi�tir. Bu zulüm ise mezmûm98 
de�il, cidden makbûldür99. Çünkü bunlar halkı tenvir etmek maksadiyle daima, 
Hakk'a ve onun hükmüne nâzırdır. 
 

Kur'ân'a vâris olanların ikincisi muktesiddir. Bunlar da insanları zulmetten 
nûra çıkarmak maksadiyle daima halk ile beraber bulunurlar. Fakat azimleri, kasitleri 
do�rudan do�ruya Hakk'adır. Bu i'tibârla bunlara muktesid100 [= orta yollu, mûtedil, 
ılımlı]  denilir. 
 

Kur'ân'a vâris olanların üçüncüsü de "sâbık bilhayrât" olanlardır. Bunlar hayır 
olan bu vücûd mertebelerini seyir ve sülûk ile bitirip geldikleri yoldan yine nokta-i 
zât olan birli�e ula�mak için bu âlemde müsâraat edip101 ferdâniyet sırrını tatmı� o-
lanlardır102. Bunlar, Peygamberimizin "Ko�unuz, zîra tefrid ehli, tecrid erbâbını 
geçmi�tir" yolundaki telkinini can kula�iyle dinlemi�ler, devirlerini bu sûretle sona 
erdirmi� olanlardır. 
 

��te bu üç sınıf kâmiller All�h'ın Kur'ân'ına, Peygamber'in ilmine vâristirler. 
Bulundukları asrın durumuna, tâliblerin varı�ına göre, Kur'ân'daki ilâhî ahkâmın ha-
kîkatlerini, i�âret mânâlarını bildirirler. 
 

Bunlar vâris oldukları ilmin nûriyle körlerin gözlerini, sa�ırların kulaklarını 
açıp kendilerine Hakk'ı gösterir, hakîkati i�ittirirler. Bunların kerâmetleri ilmîdir. 
Çünkü kendileri ilim ve fikir adamlarıdır. Bunlardan bamba�ka bir takım mahlûklar-

                                                 
97  “Sümme evrasna-l kitâbelleziynastafaynâ min ibâdinâ fe minhüm zâlimun linefsihî ve minhüm 
muktesidün ve minhüm sâbikun bil hayrâti bi iznillâh; zâlike hüve-l fadlul kebîr”(XXXV/32) 
98  Mezmûm : zem edilmi�, yerilmi�. 
99  Makbûl : be�enilen, ho�a giden, geçerli, îtibâr gören. 
100  “Ve alall�hi kasdüssebîl ....” (XVI/9)  
101  Müsâraat : (sür’at’ten) 1. acele etme, çabuk davranma, 2. te�ebbüs etme, giri�me. 
102  “Ülâike yüsârıûne fi-l hayrâti ve hüm lehâ sâbik�n” (XXIII/61) 
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dan denizde yürüyen, havada uçan, fırına giren kahramanların takındıkları kerâmet 
ise vehimdir. 
 

Bu vârislerin �ekil ve kıyâfetçe sâir insanlardan ayrı bir alâmetleri yoktur. 
Bunlar askerden, kâtipten, tüccardan, esnaftan olur. Her türlü sınıflar içinde bulunur-
lar. Bunların mümtaz bir vasıfları varsa kendilerinde bir irâde, bir varlık tevehhüm 
etmezler. �limlerini, edeblerini Hakk'dan alırlar. Bunlar yalnız Arapça'yı Türkçe'ye 
çevirmekle kendilerini herkese âlim gösterip gururlanan gürûhtan olmadıkları gibi 
"Sen bu gece be� bin, yarın ak�am on bin tane "All�h çek!" diye bir takım safdilleri 
i�inden gücünden alıkoymaya, All�h'ın, istirahat için verdi�i uykudan mahrûm 
bırakmıya sebeb olan takımdan da de�illerdir103. 
 

Zikretmek ne demek  oldu�unu bu  vârislerden  sormalı. ��te All�h'ın "Kubbe-
lerim   altında velîlerim  vardır. Onları  benden ba�ka  kimse bilmez" dedi�i velîler 
Kur'ân'a vâris olan bu mânâ erleridir. All�h, bunları taayyün kubbeleri  altında giz-
lemi�tir. Bunları arayıp bulmak gerektir. 
 

Arayıp bulan, kullu�un kılan 
Telkinin alan buldu hâlâtı.   
                                  Niyâzî  � 
 
 
 
 
 
 

                                                 
103  Üçüncü Devre Melâmîleri’nin Fehim Tandaç’ın mensûb oldu�u kolunda zikir âdetâ hakir görül-
mekte ve kemâle ancak nazar ve sohbet aracılı�ıyla eri�ilebilece�i hakkında yanlı� bir kanaat olu�mu� 
bulunmaktadır. Üçüncü Devre Melâmili�i’nin kurucusu olan Muhammed Nûrü-l Arabî hazretlerinin 
yüzbinden fazla mürîdinin oldu�u rivâyet edilmektedir. Bu kadar insana 1) tasavvufun inceliklerini i-
zah etmek, ve 2) bunların gerektirdi�i hâlâtı kazandırmak mümkün de�ildir Kendisi de Nak�ibendî ta-
rîkatından icâzetli olan Hazret, sayı ile çekilen zikrin nefs üzerindeki kiri, pası temizleyici etkisini pe-
k�lâ bilmektedir. Ancak bu kadar geni� bir kitleye zikir tâlim etmek ve bunun rüyâlar, gündelik ahvâl 
ve etvârdaki etkinli�ini herbir mürîd için tâkib etmek tek bir ki�inin altından kalkabilece�i bir keyfiyet 
de�ildir. Bu sebepten ötürü, Muhammed Nûrü-l Arabî hazretleri zikri mahdûd bir zümreye ta’lîm et-
mi�; di�er büyük kitleyi ise, bunları zikir ile yüklemeden, sohbetleriyle tenvîr edip belirli ve kararlı bir 
îmân düzeyinde muhâfaza etmek yolunu seçmi�tir. Böylece bu kitlenin ve daha sonra da halkın indin-
de, Hazret’in seyr-i sülûk metodunda büyük bir devrim yaparak zikri kaldırmı� ve mürîdleri yalnızca 
nazar ve sohbetle kemâle erdirmi� oldu�u hakkında yaygın bir vehim teessüs etmi� bulunmaktadır. 
Muhammed Nûrü-l Arab hazretlerinin zikir metoduyla yeti�tirmi� oldu�u gerçek halîfeleri el’ân hem 
habs-ı nefese dayanan zikir, hem nazar ve hem de sohbete dayanan bir e�itim uygulamaktadırlar. 
All�h’ın güzel isimlerinin zikrine dayanan nefs tezkiyesi’nde, zikir sayısı lâlettâyin de�il, mürîdin nef-
sinin bulundu�u dersteki geli�mesi dikkate alınarak belirlenir. Kâmil mürebbi’ler zikir sayısının mü-
rîdin kaldıramıyaca�ı kadar çok, ya da nefsine beklenen iyile�tirici etkiyi yapamıyacak kadar az olma-
sı hâlinde mürîdin geli�mesinin mümkün olmadı�ını bildiklerinden bu sayıyı herbir müridin durumuna 
göre ince âyârlarla belirlerler. Optimal zikir sayısına ula�ıldı�ı vakit mürîdin dersini geçmesi kolay o-
lur. 
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Zikir, yâni anmak, ilim ve �uur ile mezkûru mütâlea ve mü�âhede etmektir. 

Peygamberimiz bir hadîsinde: "All�h'ın doksan dokuz ismi vardır. Bunları sayan 
Cennet'e girer" buyurmu�tur. Malûmdur ki "All�h" lâfz-ı �erîfi esmâ ve sıfatın hep-
sini câmi' olan bir �sm-i Zât'tır. �u hâlde All�h'ı zikretmek [Onu] tafsilâtiyle aramak 
demektir. Bunun tafsilâtı da doksan dokuz Esmâ-i Hüsnâ'dır. Bu isimlerin taallûk e-
dece�i muhit de âlemdir. Bu isimlerin âsâriyle âlemde tecellî eden All�h  bir yerden 
mu'tîdir104, yâni bir mazhardan verir, di�er bir mazhardan da mâni'dir. Bir yerden 
bâsıttır105, di�er bir yerden de k�bızdır106. Bir cihetten rahîmdir. Di�er cihetten 
müntekimdir107. 
 

Bunları bizim anlayaca�ımız gibi Türkçe konu�alım: All�h  bir yerden verir, 
ba�ka bir yerden de vermeyi meneder; bir yerden açar; ferahlandırır, di�er bir yerden 
kapar sıkar; bir yerden acır, esirger; ba�ka bir taraftan azab eder, öç alır. 
 

Bu isimlerin eserlerini âlemde mü�âhede etti�imiz zaman All�h'ı anarsak yâni 
gördü�ümüz �eylerin iyi kötü her ne olursa olsun All�h'ın Kâinat'ta tecellî eden isim-
lerinden bir ismin mazharı oldu�unu ilim ve �uhud ile zevk ve tahakkuk edersek Al-
l�h'ı o anda zikretmi�, anmı� oluruz. Çünkü bu ilim vücûdumuz nâhiyesindeki enfüsî 
kuvvetlerden her bir kuvvete g�lip geldikçe dilimizde zikrin elfâzı108 deverân etme-
se109 bile, herbir hareketimizle, sözümüzle All�h'ı anmı� oluruz. 
 

Zikrin, zâkirin ne demek oldu�u Kur'ân-ı Kerîm'in "Ricâlden öyleleri vardır 
ki alım satımları, i�leriyle, güçleriyle me�g�liyetleri All�h'ı anmaktan kendilerini alı-
koymaz"110 meâlindeki âyet-i kerîmesiyle pek açık bir sûrette bildirilmi�tir. Peygam-
berimiz zikrin keyfiyetini soran bir kadına cevâben: "Kızım senin zikrin elinde ve e-
lindeki i�nenin ucundadır. All�h'ın sana verdi�i kuvvet ve kudreti anarak, ayâlinin, 
çolu�unun, çocu�unun giyeceklerini dikmek, yamalarını yamamak, yiyeceklerini pi-
�irip önlerine koymak senin için bir zikirdir" dedi�ini unutmamalıdır. 
 

Hakikî zikirden maksat, duygu ve uyanıklıktır. Yoksa medlûlünü, mânâsını 
bilmedi�i bir �eyin yalnız lâfzını, ismini dilde dola�tırmak, i�inden gücünden kalıp 
mesle�ini meskenete devretmek de�ildir. Maksat Hakk mefhûmunun, ne demek ol-
du�unu yakîn derecesinde bilip a�k ve �evk ile All�h'ı anmaktır. 
 

Mevlid sâhibi  Süleyman Efendi merhûm  Mevlid'inde: 

                                                 
104  Mu’tî : Veren ,itâ eden. 
105  Bâsıt : geni�leten, açan, ferahlık veren. 
106  K�bız : sıkan, daraltan. 
107  Müntekim : Hakka yapılan tecâvüzü cezâlandıran. 
108  Elfâz : lâfızlar, kelimeler, sözler. 
109  Deverân etmek : dönüp dola�mak. 
110  “Ricâlün lâ tülhîhim ticâretün ve lâ  bey’un an zikrill�h...” (XXIV/37). 
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Bir gez All�h dise �evk ile lisân 
Dökülür cümle günâh misli hazân 

 
beytiyle  bu hakîkati ne  güzel izah etmi�lerdir. 
 

Bu tafsilâttan anla�ıldı�ına göre, ister velî, ister �eyh, ister mür�id ne olursa 
olsun hiç bir zümre efrâdından birinin All�h'ın zikrini sayı ile tâyin etmeye din, �erî-
at, hakîkat bakımından salâhiyeti yoktur111. Peygamberimizden de böyle sayı ile bir 
kimseye zikir verildi�i kat'iyen sâbit de�ildir. 

 
�urasına pek derin dü�ünmelidir ki dâvet olundu�umuz yere gidebilmek için 

ilkönce oranın duhûliyesini ibrâz etmemiz gerektir. Oranın duhûliyesi duygu ve uya-
nıklıktır. Peygamberimiz Kur'ân'da kendisinin ve tâbi olanların dâvet olundukları ye-
re basîretle yâni duygu ile ça�rıldı�ını emr-i ilâhî ile bildiriyor. 
 

Cennet denilen yer hiç ekilmemi�, çırçıplak düz ovadan ibârettir. Ne meyvalı 
bir a�acı, ne barınacak bir kö�kü yoktur112. Bu muvakkat113 hayata gözlerimizi kapa-
dı�ımız vakit ça�rıldı�ımız yere giderken bu muhitteki kazancımızı sermâye olarak 
beraberimizde götürece�iz. E�er Cennet'e girmek müyesser ise orada îcâb eden tesi-
sat, götürdü�ümüz bu malzeme ile kurulacaktır. 
 

Bir melek koltu�umuza girip de "Buyurunuz mak�mınız burasıdır" diye bizi 
Cennet'in hazırlanmı� herhangi bir kö�küne oturtacak de�ildir. 
 

Cennet'in böyle oldu�u gibi cehennemin odunlarını, zincirlerini de yine sâhibi 
buradan yüklenip, boynuna takıp götürecektir. 
 

Hülâsa Cennet'in miyârı; ilim ve mârifet, Cehennem'inki de vehim ve cehâlet-
tir. Cehennem'in zincirleri insanın kendi vehim ile kendi mânâsında yarattı�ı bir ta-
kım kayıtlardır. O kayıtlar durdukça bu zincirlerin boyundan çıkaca�ı yoktur. 

 
Ba�ı çöz, ıtl�ka uç, kalma kafeslerde esir; 
Olma zincire mukayyet, mah�er-i  enzârda 
Ke's-i kâfûru bırak humhâne-i  ebrârda  
Ayn-i Kevser'den gel iç meyhane-i ahrârda114 
 

                                                                                  Fehim Tandaç 
 

                                                 
111  Bu bir selâhiyet sorunu de�il bir metod sorunudur. Bk. Dipnot no.103. 
112  Düzgün Türkçe ile: “Ne meyvalı bir a�acı, ne barınacak bir kö�kü vardır”, ya da “Meyvalı bir a�a-
cı da, barınacak bir kö�kü de yoktur” denilmesi gerekirdi. 
113  Muvakkat : belirli bir süre ile sınırlandırılmı�. 
114  Ba�ı çöz, serbestli�e uç, kafeslerde esir olarak kalma/Nazarların deh�et verici kalabalı�ında zinci-
re ba�lı kalma/Kâfur kâseyi dindarların �arap mahzeninde bırak da/Gel, köle ve esir olmayanların 
meyhânesinde Kevser’in kayna�ından iç! 
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Kur'ân'da bildirildi�ine göre, Cennet'in sekiz, Cehennem'in de yedi kapısı 
vardır. Hâlbuki Cehennem kesâfet ve kesret ehline mahsûstur. Cennet ise letâfet ve 
vahdet ehlinin dura�ıdır. Bu i'tibârla Cehennem'in kapıları Cennet'in kapılarından 
fazla olması îcâb eder. Çünkü ehlinde kesret-i �uhûdu g�lip geldi�i için oraya giren 
daha çoktur. Bundaki hikmet nedir? Malûmdur ki Cennet ve Cehennem nisbî ve 
i'tibârîdir. Biraz evvel söylenildi�i gibi birinin hâsılı ilim, di�erininki cehildir. Türk-
'ün yüksek âlimlerinden Mısrî: 

 
Ger azâb-ı âhiretten bulmak istersen halâs, 
Ârif ol kim cehl odundan kopiser cümle azab115 

 
beyti ile bu hakîkati güzel izah etmi�tir. Onun için Cennet'in kapıları bir fazla olup 
sekiz olmu�tur ve sekizincisi de ilim ve irfândır. E�er insanda bu �uhûd tahakkuk e-
derse vehmin yarattı�ı yedi Cehennem ilmî ve �uhûdî bir istihâle116 geçirip o anda 
hemen Cennet olur. O vakit bu �uhûd ile Cennet sekiz olur.. Nitekim bu �uhûd ile 
Nemrûd'un nârı �brahim aleyhisselâma nûr olmu�tur. E�er bu zevk, bu �uhûd olmaz-
sa geriye kalan yedi Cehennem oldu�unda �üphe yoktur. 
 

Bu cehennem ate�i nâr-ı tabîattir. Bir kimse ona mahkûm olursa Cehennem 
faaliyete gelip yalınlanır, insanı yakar. �lim ve �uhûd ilâvesiyle sekize çıkarılırsa, bu-
nunla beraber yedi Cehennem sekiz Cennet olur. ��te Cennet kapılarının bir 
fazlasiyle sekiz olu�unun, Cehennem kapılarının yedi kalı�ının ilmî sebebi budur. 
 

��te bu incelikleri tam bir yakîn ile bize ö�retenler Peygamberimizin  "Âlimler 
Nebîlerin vârisidir" dedi�i ilim ve fikir adamları olan velîlerdir ki insanları vehmin, 
cehâletin  bo�ucu  kâbuslarından  kurtarıp ilmin, irfânın feyizli havasiyle  teneffüs  
ettirir, nereden gelip nereye gidece�ini bildirir. �lim ne demek oldu�unu, Kur'ân'ın 
insanlara ne dedi�ini bunlardan sorup anlamalı. Yoksa daha Peygamberimize Nü-
büvvet gelmeden a�a�ı yukarı 35 - 40 sene evvel vefât eden anasını, babasını îmân 
etmeden  öldükleri için Cehennem'de yanıyor diye anıran, davul kadar risâleler yapan 
�eytân'ın vârislerinden de�il.  

 
Bu mâkule mahlûklara ulemâ demeden ise Cennet, Cehennem mültezimleri117 

demek tam mânâsiyle yara�ır.  
 

Çıkar a�zından ate�ler yakar �eytân-ı mel'ûnu    
Sanasın yedi Tamu'nun118  azâbı  kendidir  vâiz 

 
Mısrî   Niyâzî  � 

 

                                                 
115  Âhiretin azâbından kurtulmak istersen/Ârif ol! Çünkü bütün azâbın sebebi cehâletin odunudur. 
116  �stihâle : bir hâlden bir ba�ka hâle dönü�mek. 
117  Mültezim : 1) iltizam eden, üzerine alan; 2) tutan, destekleyen; 3) devlet gelirlerinden birini götürü 
olarak toplamayı üstlenen, tahsildar. 
118  Tamu : Cehennem. 
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Kur'ân'da, beyân olundu�u üzere Peygamberler vâsıtasıyle bildirilen emirler, 
nehiyler, hikâyeler, misâller umûmun kullandı�ı dilin edâsına, �îvesine göre bildiril-
mi�tir. Yüksek erim sâhibleri119 umûma söylenilen bu sözlerden kendi hisselerini bu-
lup çıkarabilirler.. 
 

E�er bu sözler bu mâk�le120 yüksek tabakalar esbâbının alım verimlerine121 
göre söylenilmi� olsaydı k�biliyetleri zayıf olan a�a�ı tabakada bulunanların hakları 
verilmi� olmazdı. Onun için Kur'ân umûmun belki de avâmın alı�ına göre inmi�tir. 
 

Bundan dolayı mânâ ve sûret, zâhir ve bâtın gibi mânâ i'tibâriyle bir, yanlı� 
telâkkilere göre yekdi�erine aykırı tâbirler ortaya yayılmı�, bunlardan her birinin ta-
raftarı ötekine kar�ı saldırıcı bir durum takınmı�tır. Bunlardan kimi "Biz zâhire baka-
rız" diye asıl maksûd olan mânâdan bir zevk duymamı�, �erîat'ın ayn-ı hakîkat olan 
ahkâmını yalnız sûrete122 hasredip123 orada mıhlanmı� kalmı�, kimisi de "Biz mânâya 
bakarız" dîye nefislerinin arzusuna göre �erîat'ın mutahhar124 ve mukaddes ahkâmını 
tâ'tile125 yeltenen azgınların bataklı�ına yuvarlanıp gömülmü�tür. 
 

Do�rusu bir hakîkate aykırı bakan bu iki fırkanın ikisi de enbiyânın dâvet et-
ti�i birli�in do�ru yolundan sapkın bir durumda kalmı�lardır. Bunlardan hiç biri pey-
gamberin, tebli�ine me'mûr oldukları hakîkati herkesin alı�ına göre birer misâli sûre-
te temessül ettirip göstermeye çalı�tıklarını hiç anlamamı�lar, yâhut anlamak isteme-
mi�lerdir. Rûh, cesed, nûr, zulmet gibi birbirinin e�i olan e�yâyı yekdi�erine yabancı 
görmü�ler; bunların mânevî nikâhlarına �âhit olup bu izdivaçtan do�an mârifet mah-
sûlünü sevip koklayamamı�lardır. 
 

Te�bihte hatâ olmaz a! Yüzüne akseden güne�in ziyâsiyle rek�bet edercesine 
güzel alımlı genç bir kızın yüzünü nûra, gül goncaları gibi kıvırcık siyah saçlarını da 
zulmete benzetelim. Biri ak nûr, öteki kara nûr. Bunların her ikisi o güzel kızın yü-
zünde birlikte görünürse nûr ile zulmetten her biri di�erine zıd görünmedikten ba�ka 
biri ötekinin revnâkını126 arttırır. Burada "iki zıd birle�mez nazariyesi" yerine yüksek 
âlimlerden birinin "Ben iki zıddı birle�tirerek All�h'ı bildim" düstûru geçer, Vahdet 
ve ayniyet denilen birlik sâbit olur. Ancak bu güzelli�e revnâk veren bu siyah saçlar 
o güzelin ba�ından kesilerek ayrı bir yerde görülürse o zaman birlikteki letâfet kesâ-
fete, nûr [da] zulmete dönüp bir takım isimlere, vasflara ayrılmı� olur. 
 

                                                 
119  Yüksek erim sâhipleri : sezgi ve anlayı�ları yüce ki�iler. 
120  Bu mâk�le : bu kategoriden. 
121  Alım verimi : fehâmet, idrâk ve temyiz. 
122  Sûret : dı� görünü�, �ekil. 
123  Hasretmek : mahsus kılmak. 
124  Mutahhar : temiz. 
125  Tâ’til : durdurma. 
126  Revnâk : 1) güzellik, letâfet, terâvet, 2) göz alıcılık, parlaklık. 
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��te sûret, mânâ namlariyle pek yanlı� bir telâkki neticesi olarak ikiye ayrılan, 
fakat mânâ i'tibâriyle bir olan bu keyfiyetleri birbirine aykırı görmek, bo� yere bir ih-
tilâfa sebebiyet vermektir ki her bakımdan do�ru bir �ey de�ildir. All�h  hiçbir �eyi 
lûzumsuz, hiç bir sûreti rûhsuz yaratmamı�tır. Yalnız her sûretin hükmü mahfûz 
kalmak �artıyle onun hakîkatini bulup birli�e yetmek ve bu zevk ile kullu�u bile bile 
yapmak gerektir. Çünkü bu hilkatten maksat ilmin, mârifetin meyvasını alıp yemek 
ve yedirmektir, ilimsiz, �uursuz küskütük ham ervah127 kalmak de�ildir. 
 

Nübüvvet ile velâyetin, sûret ile mânânın bir oldu�unu Mûsâ ile Hızır'ın 
Kur'ân'da bildirilen macerâları isbâta kâfîdir. � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
127  Ham ervah : 1) olgunlu�u bulunmayan ki�i, 2) fehâmet, idrâk ve temyiz yoksunu. 
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Hazreti Mûsâ nübüvvetin ahkâmını vilâyetin esrarı ile birle�tirmek ve ilâhî bir 

ilim ö�renmek niyetiyle arkada�ına "Ben mecmaalbahreyne, yâni iki denizin birle�ti-
�i yere ula�mayınca rahat duramam. Me�er ki bir çok asırlar geçirip bekleyece-
�im"128 diyor. 
 

Mûsâ'nın böyle bir a�k ve �evk ile candan özledi�i yer nübüvvet ile velâyetin, 
sûret ile mânânın bir göründü�ü telâkıy129 noktasıdır ki i�te orası Hızır'ın dura�ı, âb-ı 
hayatın kayna�ıdır. Ve Hakk ve hakîkati bulmak için seyir ve devri îcâb eden merte-
belerin en sonuncusudur. 
 

Arap dilinde fetâ genç, dinç bir kimseye denirmi�. Tefsirlerin, târihlerin rivâ-
yetine göre Mûsâ'ya yolda� olan bu yi�it de o asırda bulunan Nûn isminde bir zâtın 
o�lu Yu�â peygambermi�. 
 

Bu zât, Mûsâ'nın vefâtından sonra nebî olmu�tur. Mûsâ kendisiyle bir çok 
zaman beraber bulunan bu pîrda�ı130 ile Hızır'ı arayıp bulmak sevdâsiyle yola düzül-
mü�ler. Yolda acıktıkları vakit yemek için bir balık kızartıp zembilin içine koymu�-
lar. Bir hayli yol aldıktan sonra deniz kenarında bulunan bir büyük kayanın üzerine 
yaslanıp biraz dinlenmi�ler. 
 

�htimal ki Mûsâ biraz uyumu�. Yu�â orada gezinirken zembilin içindeki balık 
hemen sıçrayıp denize atlamı�, denizde kendine bir yol açıp oradan kaybolmu� git-
mi�tir. 
 

Yu�â bu keyfiyeti Mûsâ'ya açmayı unutmu�. Oradan kalkıp yine yollarına de-
vam etmi�ler. Bir hayli gittikten sonra Mûsâ, Yu�â'ya: "Arkada�, çok yorulduk, acık-
tık, �urada biraz dinlenelim, balı�ı da getir, karnımızı doyuralım" deyince, Yu�â: 
"Ba�ımıza geleni sorma, deniz kenarındaki o büyük kayaya yaslanmı�tık; bir de bak-
tım ki zembilin içindeki balık birdenbire dirildi, denize atladı, kendine tuhaf bir yol 
açıp oradan kayboldu, gitti; bu hâdiseyi o vakit sana söylemeyi �eytan bana unuttur-
du" dedi. Bunun üzerine Mûsâ: "Hadi kalk gidelim, bizim de istedi�imiz, aradı�ımız 
i�te orasıdır" deyip geldikleri yoldan izlerini izleyerek o büyük kayaya döndüler. 
Çünkü zenbilin içinde balı�ın dirilip denize girmesinden, orasının Hızır'ın dura�ı ve 
iki denizin birle�ti�i âb-ı hayat kayna�ı oldu�unu Mûsâ anlamı�tı. 
 

                                                 
128  “ Ve iz k�le mûsâ lifetâhü lâ ebrahu hattâ eblu�a mecmaalbahreyni ev emdıye hukubâ”(XVIII/60) 
129  Telâkıy [Arapça lik�’ yâni: 1) görme, rast gelip kavu�ma, 2) yüz, çehre (Meh-lika: ay yüzlü, Bed-
lika: çirkin yüzlü)]: biribiriyle kar�ıla�ıp bulu�ma, biribirine ula�ma. 
130  Pîrda� : aynı bir bilge ve ya�lı ki�iden feyz alanlara i�âret eden bir sıfat. Buradaki kullanımıyla ne 
anlatılmak istendi�i pek belli de�il. E�er Mûsâ ile Yu�â’nın aynı bir bilge ki�iden feyz aldıkları ifâde 
edilmek isteniyorsa, hiç de�ilse, bu bilge ki�inin isminin verilmesi gerekirdi. 
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Hızır'ı arayan bu iki yolda� hakkında Hakk Teâlâ Kur'ân'da "Rahmetimizden 
kendisine rahmet ihsân etti�imiz ve zâtî ilmimizden kendisine ilim ö�retti�imiz kulla-
rımızdan bir kulumuzu buldular"131 buyurmu�tur. ��te Hızır da bu zât idi. 
 

Kur'ân'da Türkçe'ye çevrilen bu hikâyenin sonunu, yine bildirmek üzere, �im-
dilik bırakalım da zembilin içindeki balı�ın dirilip de denize atlamasındaki keyfiyetin 
ne demek oldu�unu ara�tırıp bulmıya çalı�alım. 
 

Do�rusu bu babta132 mütâlea yürütmek bizim haddimiz de�ilse de sohbetle-
riyle mü�erref oldu�umuz Peygamber'imizin vârislerinden133, nasîbimiz kadar ihsân 
olunan mânâlar üzerine biraz muhabbet edelim: Zembilin içindeki cansız balık, za-
manın Hızır'ından, mânâlar âb-ı hayatını içmeyip yalnız sûret esiri olan rûhsuz, mâ-
nâsız ölülerden kinâyedir134. E�er bunlar iki denizin yâni sûret ile mânânın135 birle�-
ti�i yere ilim ve irfân yolundan varıp asrın Hızır'ı elinden bir kadeh âb-ı hayat nû� et-
selerdi, zembilin içinde dirilip âb-ı hayata atlayan balık gibi ebedî bir hayata sâhib 
olurlardı. 
 

�u sözlerden anla�ıldı�ına göre Kur'ân'da enbiyâ lisâniyle bildirilen hikâyeler, 
misâller, insanlara birer ibret ve hikmet dersidir. Çünkü maksat sûret ile mânâyı bir-
le�tirip alınacak neticeden rûh ve mânâyı tatmak ve tattırmaktır. Onun için bu hikâ-
yelerden, misâllerden zevk almaya bakmalıdır. Yüksek âlimler, Hakk'ı ve Hakîkat'i 
anlayan gerçek erler, diyorlar ki: "Peygamberlere kar�ı bütün insanlar çocuk hük-
mündedir, bir çocu�unu anası, babası îcâbına göre bir takım oyuncaklarla nasıl oya-
lıyor, umacılarla nasıl korkutuyor, terbiyesine çalı�ıyorsa, herkese anadan babadan 
daha �efkatli olan peygamberler de ümmetlerini aynı �ekilde terbiye ederler. �u hâlde 
bunlar bizi terbiye etmek için her ne söylediler, ne tavsiye ettilerse bunların hepsi 
do�rudur, hepsi yerindedir, hepsi bizim selâmetimiz içindir. Bu i'tibâr ile onların teb-
li�lerine, emirlerine itaat etmek herkese farz olmu�tur. Yalnız din[in] ne demek ol-
du�unu bilmeyen beyinsizlerin kendi vehimleriyle din nâmına uydurdukları hurâfe 
ve efsâneler müstesnâdır". 
 

��te bu gibi mahlûklar için peygamberimiz bir hadîsinde: "Kur'ânı kendi 
re'yile tefsir edenler kâfirdir" buyurmu�tur. 
 

Gelelim Mûsâ ile Hızır'ın macerâlarından kalan hikâyenin tamâmına. Bu iki 
arkada� aradıklarını bulunca Mûsâ hemen Hızır'a: "All�h'ın zâtına mahsûs olarak 
ta'lîm olundu�un ilimden bana da ta'lîm etmekli�in için sana tâbi' olmıya geldim. Tâ 
ki bu ilimde kemâle ereyim" dedi. 
 

                                                 
131  “Fe vecede abden min ibâdinâ âteynâhü rahmeten min indinâ ve allemnâ min ledünnâ ilmâ” 
 (XVIII/65). 
132  Bâb : 1) kapı, 2) konu, husûs. 
133  Burada söz konusu olan, hiç ku�kusuz, Hz Muhammed’in ilminin mânevî vârisleridir. 
134  Kinâye : 1) îmâlı üstü kapalı söz, 2) telmih ederek üstü kapalı anlatma. 
135  Ya da bir ba�ka ve belki de daha isâbetli bir deyimle: Zâhir ile Bâtın. 
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Hızır Mûsâ'nın bu ricâsına: "Senin benimle musâhabete136 tâkatin yoktur. 
Benden görece�in keyfiyetler senin nübüvvetinle sûretâ137 aykırıdır. Sen bunlara na-
sıl sabredebilirsin?" yollu bir muk�belede bulundu138.  
 

Buna kar�ı Mûsâ: "Bunların hepsine beni in�âall�h  sabretmi� ve senin buy-
ru�una itaat etmi� bulursun" deyince Hızır Mûsâ'ya:  "Mâdem ki bana teslimiyet için 
söz verdin, �u hâlde benden, senin nübüvvetine aykırı gördü�ün keyfiyetleri sana bil-
dirinceye kadar sabret, benden bir �ey sorma!" diye tenbih etti. 
 

Oradan ayrılıp bir gemiye bindiler. Gemi sâhibi bunları kalender139 gördü�ü 
için kendilerinden gemi ücreti istemedi. Gemi yoluna giderken Hızır tuttu, bu gemiyi 
deldi. Mûsâ bunu görünce Hızır'a: "Geminin içindekiler denize dökülsünler, bo�ul-
sunlar diye mi bu i�i yaptın? Hâlbuki onlar insâniyet140 ettiler de bizi gemiye bele� 
bindirdiler. Ne kadar kötü bir i� yaptın, bilir misin?" diye söylendi. 
 

Bunun üzerine Hızır, Mûsâ'ya: "Ben sana, benim yapaca�ım i�lere sabrede-
mezsin demedim mi?" dedi. 
 

Mûsâ, Hızır'a: "Unuttu�um bir husûsta daha ilk önceden beni muâhezeye141 
kalkıp da sana olan teslimiyetimi güçle�tirme!" diyerek özürler diledi 
 

Sonra bunlar gemiden çıkıp giderken yoldaki köylerin birinde sokakta oyna-
yan bir takım çocukların içinde henüz bulû�a ermemi� bir o�lanı Hızır yakalayıp 
kesti. 
 

Mûsâ'nın �erîat'ına hiç bir vechile uygun gelmeyen bu hâdise üzerine Mûsâ 
yine Hızır'a: "Bir kimseye kar�ı bir cinâyet i�lemeyen bir mâsuma kıydın, bir kötü i� 
yaptın ki hiç bir i�e benzemez" diye itiraz etti. 
 

Hızır, buna cevap olarak: "Sana ben, benimle sabredemezsin demedim mi?" 
diye evvelki nakaratı tekrar etti. 
 

Artık bunun üzerine Mûsâ'nın söyleyecek bir sözü kalmadı. Yalnız: "Bundan 
sonra sana bir �ey sorarsam, artık benimle musâhabet etme. Zîra seninle olan ahdi-
mi bir kaç defa bozdum. Özrümü sona erdirdin. Artık sana kar�ı itizâr edecek bir ba-
hânem kalmadı" diye itirâfta bulundu.  
 

                                                 
136  Musâhabet : kar�ılıklı sohbet etme. 
137  Sûretâ : görünü�leri açısından. 
138  Muk�belede bulunmak : kar�ılık vermek. 
139  Kalender : 1) alçak  gönüllü, 2) üstüne ba�ına dikkat etmeyen, 3) dünyevî heveslerden uzak, rind 
me�rep.  
140  �nsâniyet : insanlık. 
141  Muâheze : 1) azarlama, 2) tenkid etme. 
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Yine yollarına devam ettiler. Bir köye u�radılar. Acıktılar, köylülerden yiye-
cek istediler. Köylüler bunlara yiyecek vermediler. Orada köylülerin hemen yıkılmak 
üzere e�rilmi� duvarını Hızır yaptı, do�rulttu. 
 

Mûsâ yine duramadı: "Yâhû, görüyorsun ki ikimiz142 de aç kaldık. Bunlar bize 
bir lokma ekmek vermediler. Buna kar�ı sen tuttun bunların duvarını düzelttin. Bâri 
buna muk�bil bir ücret isteyip alaydın da hiç olmazsa onunla bir ekmek alıp karnı-
mızı doyururduk" deyince, Hızır, Mûsâ'ya: "��te �imdi tam ayrılmamız zamanı geldi. 
Artık senin sabredemedi�in keyfiyetlerin hakîkatini sana bildireyim" diyerek yaptı�ı 
i�leri �u sûretle te'vile ba�ladı: 
 

"Deldi�im gemi bir takım fakirlerin malı idi. Bîçareler denizde bir gemi ile 
mai�etlerini temine u�ra�ırlardı. Önde müstebit, zâlim bir hükümdar vardı. Ho�una 
giden her sa�lam gemiyi sâhiblerinden zor ile alırdı. Bu sebeple gemiyi ayıpladım143 
ki bu zâlimin eline geçmesin. Sâhiblerinin elinde kalsın da, onunla geçinsinler, de-
dim. 
 

Kesti�im çocu�un anası, babası mü'min, kendisi de azgın bir kâfirdi. �leride 
anasının, babasının üzerine saldırıp onlara da küfrü kabul ettirmesinden korktuk. 
Buna binâen kendilerine hayırlı bir evlâd ihsân etmesini All�h'dan diledik. 
 

Yaptı�ımız duvar da iki yetim çocu�un idi. Altında onlar için saklı bir define 
vardı. Babalarının salâh ve hulûsuna merhameten, senin Rabb'in bunlar bulû�a gir-
dikten sonra bu saklı definenin o vakit ellerine geçmesini istedi" dedikten sonra Hı-
zır, Mûsâ'ya: "Senin sûretine sabredemedi�in ahkâmın hakîkate te'vîli144 i�te budur" 
dedi. 
 

Mûsâ ile Hızır'ın bu maceraları Kur'ân-ı Kerîm'den tercüme edilmi�tir. � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
142 Burada Yu�â’nın unutulmu�, yalnızca Musâ ile Hızır’dan söz edilmi� olması dikkat çekicidir. 
143  Ayıplamak : sakatlamak, kusurlu kılmak. 
144  Te’vîl : bir olayı Allâh’ın indinde saklı olan hakîkatine rücû ettirmek. 
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Hazreti Mûsâ gibi azîm ve kitap sâhibi ulu bir peygambere, ilâhî bir ilim 

ta'lîm eden bu sûret ve mânâ mualliminin nev'iyeti, �ahsiyeti nedir ve kimdir? 
 

Biz bunu Kafda�ı'nın Simrug-ı Ank�'sı gibi ismi var cismi yok deyip de ge-
çemeyiz. Zîra All�h'ın ancak din olarak tanıdı�ı �slâm[ın] �erîatı'nda asırdan asıra 
yuvarlanıp gelen hurâfî efsânelere barınacak yer yoktur. Bu �erîat'ın sâhibi olan bü-
yük peygamber ilân etti�i dinin esâsını muhkem delillerle kuvvetlendirmi�, din ve 
ahlâk husûsunda hiç bir keyfiyeti müphem145 bırakmamı�tır. Zaman, ve mekânın îcâb 
etti�i husûsiyete göre bunlardan bir kısmını sarâhat di�er kısmını da i�âret diliyle146 
bildirmi�tir. ��te her yerde, her zamanda ismi anılan Hızır'ın kim oldu�unu soranlara 
büyük peygamber "Hızır oturdu�u yeri ye�illendirir" cevâbını vermi�. Yalnız ileride 
anlayabilece�imiz bir hikmete mebnî147 �ahsının tâyinini istidâdın kuvvetine, telâk-
kinin câzibesine bırakmı�tır. 
 

"Hızır" lâfzı Arap dilinde, ye�illik mânâsına gelen "Huzret" anasından148 
do�ma bir isim yâhut ye�illendirici mânâsında bir sıfat olsa gerektir. Hem bu kelime-
nin do�rusu, bizim bildi�imiz gibi "Hızır" de�il "Hazır" imi�. Hadîslerde bu �ekilde 
mazbuttur149. Her ne ise burası bize gerekmez. Yalnız bize peygamberimizin i�âret 
buyurdu�u yoldan Hızır'ı bulalım. 
 

Malûmdur ki Mûsâ, Kur'ân-ı Kerîm'de bildirildi�i üzere nebîlerden �uayb 
peygamberin dâmadıdır. Tam 20 sene kaynatasıyla beraber bir yerde bulunmu�, ilmî 
feyzini ondan almı�tır. Zâten peygamberlerden her birini di�er bir peygamber yeti�-
tirmi�tir. Yalnız âhir zaman150 peygamberinin muallimi All�h'tır. Kendisine ümmî 
denilmesi de hiç bir muallim görmeyip anadan do�ma âlim oldu�u içindir.  
 

Mûsâ'nın "�ki denizin birle�ti�i yere ula�mayınca rahat edip duramam" yo-
lundaki â�ıkâne feryadına kar�ı imdâdına yeti�mi�, Mûsâ fidanını âb-ı hayat ile sula-
yıp ye�illendiren ve son nübüvvet, velâyet meyvasını o mubârek fidanda yeti�tiren 
Hızır, Mûsâ'nın kaynatası olan �uayb peygamber oldu�unu peygamberimiz efendi-
mizin "Hızır oturdu�u yeri ye�illendirir" meâlindeki hadîs-i �eriflerinin i�âret ve mâ-
nâsı bize göstermi�tir. 
 

Artık, bunun üzerine Hızır'ı vehimde ya�atmak, Mûsâ ile aralarında geçen hâ-
diseleri yalnız hikâye nev'inden telâkki edip de rûhundaki mânâyı tatmıya çalı�ma-

                                                 
145  Müphem : belirsiz, mâhiyeti �üpheli, kapalı, vuzuhsuz, anla�ılmaz. 
146  ��âret dili : hakîkatları semboller (remizler) aracılı�ıyla ifâde ve tebli� eden özel dil. 
147  Mebnî : 1)... den dolayı, ... den ötürü, 2) binâ olunmu�, kurulmu�, 3) istinâd eden, dayanan. 
148  Anasından : herhâlde kökünden denilmek isteniyor. 
149  Mazbut : kaydedilmi�. 
150  Âhir zaman : son zaman, Kıyâmet’in kopmasına yakın zaman. 
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mak All�h'ın tekrîm151 edip yarattı�ı insâniyet mefhûmiyle te'lifi k�bil152 bir keyfiyet 
de�ildir. 
 

�urasını pek iyi bilmelidir ki Hızır'ın yâni Mûsâ'nın kaynatası �uayb pey-
gamberin, Mûsâ'ya gösterdi�i misâlî sûretler, Mûsâ'nın seyir ve sülûku esnâsında ge-
çirdi�i ilmî safhaların sinema filmlerinde temsil edilen gösteri� �ekilleri gibidir. 
 

Bu sûretlerin rûhu, Mûsâ'nın mânevîyâtıdır. Bunları vücûdün hâricinde tasav-
vur etmek gölge ile konu�mak kadar abestir. 
 

Hızır'ın deldi�i gemi, misâlde Mûsâ'nın vücûdudur. Yâni vücûdda, All�h'ın 
mülkü olan kuvvet ve kudreti [bizzât kendisinden ne�et etti�ini vehmederek] be-
nimsemektir. Bu vehim, vücûdda müstebit bir hükümdar kesilir, tasarrufu ele alır. 
Rûhun gıdâsı olan mâneviyât vâsıtalarını gasbeder. 
 

Peygamberimiz bir hadîsinde: "Îmânın aksâmı153 çoktur. En sonuncusu yolda 
gelene geçene ezâ veren mâniaları ortadan kaldırmaktır" buyuruyor. ��te bu ârıza 
benliktir. Maksûda154 varılacak yolu kapar. 
 

Yine peygamberimiz "Benlik bir günâhtır ki ba�ka bir günâh ile kıyâs kabûl 
etmez" buyurmu�tur. Bu u�ursuz engeli ortadan kaldırmak gerektir ki hakkı 
anlamıya, hakîkate varmıya yol açılsın. Mevlâ rûhunu takdîs buyursun, Niyâzî: 
 

Ferhad bugün ben oldum, varlık da�ını deldim 
�irin'ime varma�a her cânibim155 yol oldu.  

 
beytiyle bu hakîkati pek ârifâne bir sûrette  izah etmi�tir. 
 

Mûsâ'nın Hızır'ı olan �uayb peygamber ilk önce bu gemiyi ayıpladı. Ona gu-
rura mâni olan bir leke bıraktı ki nübüvvetin tebli�i esnasında kendine bir gurur gel-
mesin! Bir de halkın ya�dıraca�ı yaygaralar, inkârlar, yalanlamalar nefsine güç gel-
meyip bunlar nübüvvetin zarûrî îcâblarından oldu�unu hazm ile bu hakîkatleri zâlim 
ve gaddar olan nefsin tahakkümünden korusun, kurtarsın! 
 

Hızır'ın yolda çocuklarla oynayan bulû�a varmamı� o�lanı katletmesi, pey-
gamber efendimizin bir hadîsinde "Sıddîkiyet mertebesini ihrâz156 etmi� olanların 
ba�larından en son çıkan alâka mansıb ve riyâset157 sevdâsıdır" buyurulmu�tur. 
 

                                                 
151  Tekrîm : yüceltme, büyük saygı gösterme. 
152  Te’lifi k�bil : uyu�ması mümkün. 
153  Aksâm : kısımlar. 
154  Maksûd : hedef. 
155  Cânib : yan, taraf, cihet, yön. 
156  �hrâz : kazanma. 
157  Riyâset : ba� olma. 
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Mevcûdiyeti tevehhüm158 edilen bu varlık ve riyâset muhabbeti insanda kalır-
sa henüz bâli� olmamı� ve olmak k�biliyeti de kalmamı� olan bu hayırsız o�lanın 
yâni rütbe, riyâset muhabbetinin ana, baba mak�mında olan maddîyât ve mânevîyâtı 
en son küfür ve inkâra mecbûr edecek derecede muzdarîb kılaca�ı için bunun büsbü-
tün ortadan kalkması ve ona bedel ilâhî bir varlık ile ebedî bir hayata mazhariyete lâ-
yık hayırlı bir evlâd ihsân buyurması Hakk Teâlâ'dan istenilmi�tir. 
 

Buradaki ana [ve] baba, sûret ve mânâya i�ârettir. 
 

Hızır'ın, Mûsâ'ya gösterdi�i garîbelerin en sonu kendilerine yiyecek verme-
yen köylülerin yıkılmaya mâil159 duvarını ücretsiz do�rultmasıdır. Bu ona i�ârettir ki 
âlemlere rahmet gelen nebîler [ve velîler] tebli�lerine muk�bil kimseden bir ecir bek-
lemezler. Bu duvar misâlde �erîat'tır. 
 

Burada hatırladı�ımız bir vak'ayı münâsebet gelmi�ken söyleyelim. Kendi-
sinde tecellî eden ilâhî bir cezbenin hücûmuna tâkat getirmiyerek "Ene-l Hakk" nâra-
sını göklere çıkaran Hall�c-ı Mansûr'u aldıkları fetvâ üzerine �ehit etmeye götürdük-
leri sırada kendisini seven Cüneyd ve �iblî gibi yüksek âlimlerden bir kaç ki�i 
Hall�c'ın yanına sokulup �erîat'ın zâhirine aykırı görünen bu "Ene-l Hakk" sözünden 
vazgeçmesini kendisinden, son derecede ricâ ediyorlar ve bu sûretle îdam hükmünün 
halîfe tarafından iptâl edilece�ini de kendisine bildiriyorlar. Bu co�kun â�ık bunlara 
�u yolda cevap veriyor: "Arkada�lar, �erîat bir duvar gibidir. Ben bu duvardan cez-
bemin tesiriyle bir ta� dü�ürmü�üm. Dü�ürdü�üm bu ta�ın yerine kellemi koymakla 
bu noksanı tamamlayaca�ım. Çünkü All�h'ı hakkiyle seven â�ıkların secdesi ba�ları-
nı yere koyup yine kaldırmakla de�il, All�h  yolunda ba�ları kesilip yerde yuvarlan-
makla makbûle geçer", ve mubârek boynunu cellâda uzâtır. 
 

�erîat'a aykırı söz söyledi diye çıkarılan fetvâlar mûcibince �ehid edilen bir 
Tanrı dostunun �erîat'a olan muhabbet ve alâkasının ve onu vik�ye160 için canını se-
ve seve kurbân etmesi hakkında gösterdi�i sadâkat, ve teslimiyetin yüksekli�ini 
mahbûbu olan All�h'dan ba�ka bir ferd takdîr edemez. Onun için burada sözü kısa 
kesip mevzuumuza geçelim: 
 

�erîat bir muhkem duvar ise altında saklı olan define de hakîkattir. Bu define 
henüz bulû� ça�larına ermemi� iki yetim karde�indir. Bunlardan birinin adı "söz", 
ötekininki de "öz"dür.. Babalarının adı da "birlik"tir. Babaları bir gün onlara: "Evlât-
larım sizin için saklı bir define vardır. Bu define sizin elinize geçmek için size ve-
rece�im �u ö�ütleri yerli yerinde tutmanız gerektir. Bu definenin etrafı korkunç ej-
derhaların, daha bir takım yırtıcı vah�î hayvanların hariçte hiç vücûdu olmayan sû-
ret ye resimleriyle tılsımlanmı�, çevrilmi�tir. Bunların hepsi evhâm ve hayalâttan i-
bârettir. Sakın olmıya ki bunlardan korkasınız. �ecî olunuz. Zîra peygamberimiz: Al-
l�h  �ecîdir, �ecaati sever velev ki bu �ecaat bir yılanı katledecek derecede gösteril-
mi� olsun buyurmu�tur. Bu yılan ise insanı her türlü ilâhî ve rûhânî meziyetten mah-
                                                 
158  Tevehhüm : kuruntuya dü�me, vehimlenme. 
159  Mâil : meyilli. 
160  Vik�ye : koruma, gözetme , kayırma. 
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rum bırakan nefs ve nefsin en kötü sıfatlarından olan varlık ve benliktir. �lk önce bu 
yılanın kafasını bir daha kaldırmıyacak derecede iyice eziniz. Sonra bu definenin 
saklandı�ı yeri, bu duvarı sa�lamla�tırınız. Yâni peygamberin size emânet etti�i �e-
rîat'a sıkı yapı�ınız. Onu muhkem tutunuz. Aranızdaki senlik benlik ayrılı�ını kaldırın 
da ikiniz bir �ey, bir can olun. Bu öyle bir definedir ki içindekiler harcandıkça ço�a-
lır. Bunun anahtarı her türlü meziyetin istinat161 noktası olan birliktir. Bu define bu-
nunla açılır. Bunun için siz de isimleriniz olan söz ile özü birle�tirin. Atanız gibi iki-
nizin de adınız birlik olsun. Bu sûretle rü�dünüzü isbât edip sizin için saklanılan de-
fineye sâhib olun" yolunda vasiyet ve nasihatta bulunur. 
 

Nübüvvet ile velâyetin, sûret ile mânânın ayrı ayrı birer keyfiyet olmayıp iki-
sinin bir oldu�u Mûsâ ile Hızır'ın macerâlarından alınan neticeden anla�ılmı�tır. 
 

��te "Hızır" dedi�imiz bu müstear162 nâmın sâhibi her nerede bulunsa, her ne-
rede otursa orasını daimî bir feyiz ile ye�illendirir. Dü�künlerin, âcizlerin imdâdına 
ko�ar, bunun isminin tâyin edilmemesinin hikmeti budur ki gerek maddî gerek ma-
nevî her yerde her zamanda, ferdlerin yâhut cemiyetlerin sıkıldıkları zaman imdâdına 
yeti�en her hangi bir �ahıs Hızır'dır163. Nitekim Mûsâ'nın Hızır'ı kaynatası �uayb 
peygamber, Türk'ün Hızır'ı[nın] da sevgili Atası Atatürk oldu�u gibi. � 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
161  �stinat : dayanma. 
162  Müstear : takma, i�reti olarak kullanılan. 
163  Bu yorum yazarın enfüsî bir yorumu olup "Hızır" kavramı bu kadar basite indirgenemez. (XVII-
I/65)'de açıkça belirtildi�i vechile Hızır lâlettâyin bir zât de�il, All�h tarafından özel bir Rahmet ve 
özel bir ilimle tahkîm edilmi� bir zâttır. 
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Yukarıdanberi serencâmı mevzuumuzu �ereflendiren Mûsâ peygamberin 

kaynatası tarafından fazîleti isbât edilen birlik keyfiyetinin misâli ve âfakî164 �ekilleri 
ilim yoluyla ne sûretle tesbit ve takrîr edilmi� ise Dünyâ'ya gelen her peygamberin de 
kavmine bildirmek istedi�i mânâları, hakîkatleri birer münâsib �ekil ve sûrete koya-
rak temsil ve telkin ettikleri muhakkaktır. Ezcümle Hazreti Mûsâ ibâdethanelerinden 
çıkıp i�lerine güçlerine giden ümmetine "a�aç kavunu" denilen kaba limonu koklaya-
rak gitmelerini tavsiye ediyor. Limonun üstü çentik çüntük olmayıp yumurta gibi düz 
ve pürüzsüz olanı onlarca pek makbûldür. 
 

Sinagog'da165 icrâsı mûtad olan âyin sona erdikten sonra bu limonu herkes 
koklaya koklaya çıkar ve i�lerine giderler. Bu limonun �ekli tıpkı insanın sol memesi 
altındaki kalb dedi�imiz yüre�e benzer. 
 

Hazreti Mûsâ bu limonu Sinagog'da koparılan havranın patırdısından ba�ı tu-
tup baygınlık geçirenlerin kendilerine gelmeleri için koklamalarını emretmemi�tir. 
All�h'a bu sûretle sunulan ibâdetin ilâhî feyzini kendi mânâlarına, kalblerine de kok-
latmak ve o ibâdetten bir mânâ duymak gerekli oldu�unu �eklen kalbe benzeyen bu 
limon ile temsil ederek kavmini mânâya, duyguya dâvet etmi�tir.  
 

Bu büyük peygamberin mânâ âlemine yâdigâr etti�i bu ho� misâlden rûhânî 
bir zevk duymaya ra�bet göstermeyen ve yürekleri bu limon, gibi saf pürüzsüz 
olmıyan kimseler bu limonu koklamak de�il, halka yapıp burunlarına taksalar bile 
vehimlerinde yarattıkları putlara tapmaktan ba�ka nefislerine yarar bir �ey yapmı� 
olmazlar. Çünkü (put) demek rûhsuz cesed gibi mânâsız bir sûret demektir. Cansız 
sûrete tapanlar �üphesiz putperesttir. 
 

All�h'ın kullarına emretti�i ibâdetlerde istedi�i �ey sırf mânâdır. Tekrîm edip 
yarattı�ı insanların abesle i�tig�l etmelerini istemez. Kur'ân-ı Kerîm'in bir âyetinde 
"Onların ibâdet yerlerinde kıldıkları namazlar ıslık sadâsiyle el ayak patırdısından 
ba�ka bir �ey de�ildir"166 buyuruluyor. 
 

Acaba bu âyet ile Hakk Tealâ hangi peygamberin ümmetini murâd ediyor di-
ye �üphelenmek, kendisiyle mensûb oldu�u cemaati daraya çıkarıp bu tekdiri di�er 
bir kavme mal etmek hiç de do�ru olamaz. Çünkü Dünyâ'ya ne kadar peygamber 
geldiyse hepsi namaz ile me'mûr olmu�lardır. Onun için bu âyetin medlûlü bir kav-
me, bir millete münhasır de�ildir. Kim olursa olsun, hangi dine, millete, mensûb o-

                                                 
164  Âfakî : objektif. 
165 Sinagog : mûsevîlerin ibâdethânesi, havra. Yazar bu kelimeyi sinagon  olarak almı�; herhâlde bir 
dizgi hatâsı olsa gerektir. 
166  “Ve mâ kâne salâtühüm ınde-l beyti illâ mükâen ve tasdiyyeten...” (VIII/35). 
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lursa olsun her kim kıldı�ı namazın sûretteki erkân ve e�kâlini yapıp mânâsındaki 
zevki tatmaz ve duymazsa bu âyetin tevbihi dairesinden167 kendini kurtaramaz. 
 

Peygamberimiz bir hadîsinde "Namaz mü'minin Mi'râc'ıdır" buyuruyor. E�er 
kılınan namaz yukarıki âyette gösterildi�i gibi namaz içinde okunan kelimeleri te�kil 
eden harflerdeki sinleri ıslıklamak, �ınları �aklatmak, ayınları çatlatmaktan ibâret ka-
lır da rûhtan, mânâdan bir zevk duyulmazsa bu �ekilde kılınan namaz ne keyfiyetle 
Mi'râc olabilir, biraz dü�ünmelidir. 
 

�imdiye kadar sırası dü�tükçe tekrar ediliyor ki peygamberlerin tebli� buyur-
dukları ahkâmın sözü ile özünü birlikte tatmaya çalı�mak insanlı�ın, husûsiyle 
mensûb oldu�umuz �slâm Dini'nin en mühim k�idelerindendir. Görülüyor ki pey-
gamberlerin ümmetlerine tebli� ettikleri hükümlerden gözetilmesi îcâb eden mânâla-
rın yalnız sûretinde kalmak din nâmına hiç do�ru bir �ey de�ildir. Çünkü bunların 
hepsi taklitten, görenekten ibâret bir takım resimler ve âdetlerdir. Bunlarla hiçbir za-
man maksûda varılamaz. Bunlar, gerde�inde e�ini bekleyen mânâlar hûrisi gelin ha-
nımın yüzündeki duvak gibidir. E�i olan damad beyin gerde�e girdi�i vakit bu duva-
�ı saygı ile kaldırıp e�inin cemâlini mütâleaya ve o günkü töreni tebrik ile saadetleri-
nin devâmını temenni yolunda îcâb eden mülâtafaya168 koyulması  lâzım gelirken 
bunları körgeçti yapar da duva�ı, gelinli�i hangi ma�azadan kaça aldıklarını, hangi 
modistraya169  yaptırdıklarını, kuma�ın, cinsini, nev'ini  sormakla  zavallı  kızca�ıza  
sıklet kâbûsu170 kesilir ve  her  türlü nezâketten, duygudan mahrûm bulunursa, bu 
yolda, yüz görümlü�ü alan gelin hanımın gerdekten dı�arıya fırlayıp da anasına, ba-
basına yâhut bu i�e vâsıta olanlara kar�ı "Beni  yaktınız!" diye feryadlar koparmasın-
da yerden gö�e kadar hakkı oldu�u gibi sûrete kapılıp da mânâdan bir zevk alamayan 
rûhsuzlar da  aynı seviyededir. � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
167  Tevbihi dairesinden : azarlama alanından. 
168  Mülâtafa : kar�ılıklı, biribirlerinin ho�una gidecek lâtif sözler söylemek. 
169  Modistra : kadın terzisi. 
170  Sıklet kâbûsu : a�ır sıkıntı, karabasan. 
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Gerek akla, gerek nakle uygunlu�u sâbit olan �slâm �erîatı ile zanna, telâkki-

ye müstenid171 olan felsefe daima uygun kalmı�tır. Çünkü her ikisinin aradı�ı bir ha-
kîkattir. Aralarında yalnız bir söz de�i�ikli�i vardır. Biri All�h  der, buna  sa�lam i-
nanır. Öteki mebde172,  illet173 gibi kelimelerden [hareketle] bu mefhûmu anlamıya 
çalı�ır. Biri neviler, cinsler arasında insan denilen en mütekâmil bir metni okuyup 
hatmetmi�tir. Di�eri bu metnin milyon senelerdenberi tekâmül devrelerini geçirmeye 
çalı�an ve âlem denilen �erhleriyle174 u�ra�makta bulunmu�tur. Biri muhakkiktir, 
hükmünde isâbet eder, �slâm filozofları gibi. Di�eri müctehiddir, zannında bazı kere 
hatâya dü�er, ecnebî filozofları gibi. 
 

Bunlar müctehidler gibidir. "Hükümlerinde isâbet ederlerse iki ecir, �âyet ha-
tâ ederlerse bir ecir alırlar"175. Çünkü hakkı izhâr için ictihâd denilen çalı�ıp çabala-
ma hakları kendileri için her an mahfûzdur. 
 

Bunlar ba�ka bir dine mensûb anadan babadan gelmekle hiçbir vakit kâfir de-
�illerdir. Bunlara küfür isnâdı cehilden ba�ka bir �ey de�ildir. Çünkü küfür ve îmânın 
ikisinde de bilgi ve duygu aranır. Ve asıl küfür kendine kanaat veren bir hakîkati bir 
kasıt ile ta�yîr176 ve tebdîl177 etmektir. Tevrat'ı, �ncil'i tahrîf eden yahudi hahamlarıy-
la hıristiyan papazları gibi. 
 

All�h  bunlara Kur'ân-ı Kerîm'de "Ey ehl-i kitap, niçin hakkı bâtıl ile örtüp 
gizliyorsunuz? Hâlbuki siz hakkı, bâtıl olarak gösterdi�inizi bilirsiniz"178 buyuruyor. 
 

��te kasıt ile bir hakîkati de�i�tiren kimselerin bu ilâhî i�âretten anla�ıldı�ına 
göre asıl kâfir olduklarına, hiç �üphe yoktur. 
 

Pek yüksek âlimlerden Simavna kadısının o�lu merhûm Bedrettin Vâridat  
nâmındaki kitabında diyor ki: 

                                                 
171  Müstenid : dayanan, yaslanan. 
172  Mebde : ba�langıç, ilk unsur, prensip, ilke, kaynak, esas. 
173  �llet : sebep. 
174  �erh : yorum. 
175  Yazar, burada, sahîh olmayan bir rivâyete dayanan bir hadîsi îmâ etmektedir. Bu: “Bir kimse 
ictihâd eder de ictihâdında isâbetsiz olursa bir, isâbetli olursa iki ecre nâil olur” meâlindeki bir rivâyet-
tir. “De ki Rabb’im adâleti emretti...” (VII/29); “Keyfinize uyarak adâletten sapmayın...” (IV/135); 
“All�h sizlere emânetleri mutlak� ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmetti�iniz zaman adâletle 
hükmetmenizi emreder...” (IV/58); “Ey îmân edenler! All�h için hakkı ayakta tutan, adâletle �âhitlik 
eden kimseler olun! Bir toplulu�a duydu�unuz kin, sizleri âdil davranmamaya itmesin! Adâletli o-
lun!...” (V/8) âyetlerine bakılacak olursa bir kimsenin isâbetsiz, yâni adâlete uymayan hüküm verme-
sindeki hatâsı ve isâbetsizli�inin kendisine bir ecir kazandırması asl� mümkün de�ildir. 
176  Ta�yîr : deforme etme. 
177  Tebdîl : dönü�türme. 
178  “Yâ ehle-l kitâbi lime telbisûne-l hakka bi-l bâtılı ve tektümûne-l hakka ve entüm ta’le-
mûn”(III/71). 
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Bir gün, Resûlull�h Efendimiz, meclis-i �erîflerinde ashâbı ile muhabbet e-
derken top patlar gibi bir gürültü i�itirler. Orada bulunanlar bu gürültüden 
korkarlar. Peygamberimiz efendimiz "Hakk Tealâ, bu âlemi yarattı�ından- 
beri tâ yedinci kat semâdan bir ta�ı attı. �imdi Cehennem'in dibini buldu. Bu 
onun gürültüsüdür" buyurur. Bundan kimse bir �ey anlamaz. Bir müddet son-
ra mescitten çıkıp herkes yerli yerine giderken bir evin içinden "Ah babacı-
�ım, vah dedeci�im1" diye vâveylâ i�itirler. Sebebini sorarlar. O gün ömrünü 
fesâd ve nifâk ile geçirmi� 95 - 100 ya�larında bir münâfıkın öldü�ünü haber 
alınca ashâb içinde kadri lâyikiyle takdîr edilememi�, All�h'ın "Kubbelerim 
içinde öyle velîlerim vardır ki benden ba�ka onları kimse bilemez" iltifâtiyle 
mümtâz ve i�âret ilmine hakkiyle vâkıf olan Huzeyfetülyemanî hazretleri ya-
nındakilere:"Demin peygamberimizin yedinci kat semâdan Cehennem'in dibi-
ne dü�üp gümbürtüsünü i�ittirdi�i ta�ın ne oldu�unu anladınız mı? ��te bu-
dur" diye onları bu husûsta tenvir etti. 

 
��te Kur'ân'ın Cehennem'in en a�a�ı tabakalarında ebediyen cayır cayır yana-

caklarını bildirdi�i mahlûklar bunlardır. All�h'ın dedi�i kâfir de i�te bunlardır. �sterse 
adı Yusuf, isterse Yasef olsun. Bunları farz-ı muhâl olarak Cennet'in orta yerine de 
koysalar, yine yüreklerindeki nifâk ve fesâd ate�ini izhâra imkân bulamayıp içeriden 
yanar tutu�urlar. Bu nifâkın yüreklerinden çıkması mümkün olmadı�ı için kendileri-
nin de Cehennem denilen ma'hûd179 yerden çıkamıyacakları pek tabiî ve bedihîdir180. 
 

Peygamberimiz münâfıklara pek ziyâde iltifâtta bulunûrlardı. Bu iltifât sıçra-
maya müstaid181 ve müsaid olup yaygara çıkarmıya sebep olacak ate�i külleyip ört-
mek gibidir. Bir de iltifâta kar�ı utanıp da içerilerinde dumanı tüten nifâk ate�inin dı-
�arıda hava alıp alevlenmesine, etrafa sirâyet etmesine mahâl kalmaması içindir. 
 

Bu ifâdeden münâfıkları için için yakan ate�in ne demek oldu�unu, All�h, kâ-
firi ne mânâda kullandı�ını, münevver mütefekkirlerimiz güzel anlamı�lardır. �u 
hâlde yürekleri Hakk'a ba�lı, karakterleri temiz olanlar, insanlık mefhûmunun yük-
selmesi için çalı�anlara herhangi vesiyle ve sebeple olursa olsun kâfir, gâvur demek 
din ve husûsiyle be�eriyet mefhûmuyla te'lifi k�bil olmıyan efsânelerdendir. 
 

Mü�rikler, bir gün huzur-i peygamberîye gelip Resûlull�h Efendimize "E�er 
All�h  isteseydi bizi bu putlara ibâdet ettirmezdi. Bizim elimizde bir �ey yok. Bunların 
hepsi All�h'ın elindedir. Buna kar�ı biz ne yapabiliriz" diyorlar. 
 

Peygamberimiz bunlara cevaben "Dilinizle söyledi�iniz bu sözleri kalbinizle 
de söyleyin. �imdi sizi cennetle teb�ir edeyim" buyuruyor. 
 

Bundan anla�ılıyor ki All�h'a kalben bu kadarcık bir teslimiyet göstermek �s-
lâm mefhûmiyle mutâbık kalıyor. Kendilerine resmî bir �ahâdet telkin etmeye lûzum 
                                                 
179  Ma’hûd (ba�ka ve yanlı� yazılı�la: mâhut): sözü geçen, mezkûr, 
180  Bedihî : apaçık. 
181  Müstaid : yetenekli. 
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görmüyor. Fakat onlar bu sözü yürekten söylemiyorlar. Yalnız Resûlull�h'ı ilzâm182 
etmek kasdiyle söylüyorlar. 
 

��te Kur'ân'daki "Mü�rikler dediler ki, e�er All�h  isteseydi biz putlara ibâdet 
etmezdik. Mü�riklerin bu sözleri kalblerinin bilgi ve duygusu ile de�ildir. Söyledikle-
ri yalandır"183 meâlindeki âyet-i kerîme buna �âhittir. Demek ki bu sözleri bilgi ve 
kalblerinin duygusiyle söylemi� olsalardı, derhal islâmiyetleri sâbit olacaktı. 
 

��te bunun gibi içi, dı�ına uymayanların sözü küfür, kendileri de hem kâfir, 
hem münâfık sayılır. Hattâ All�h'ın mânâları ummânı olan �eyhülekber Muhyiddin 
Arabî Hazretleri ki All�h'ın rahmetlerinden bir rahmet olmak üzere Dünyâ'ya gelmi�-
tir, Peygamberin emriyle, insanlara, ilim adamlarına yadigâr bıraktı�ı Fusûs'unda Fi-
ravun'un îmân ile Âhiret'e gitti�ini, rûhunun temiz olarak kabzedildi�ini Kur'ân-ı Ke-
rîm'deki âyetlerin i�âret mânâlariyle isbat ediyor. 
 

Yalnız �urasını arz etmek isteriz ki sûretâ �slâm'dan gayri anadan babadan ge-
lenleri kâfir telâkki edecek mâhiyette aklı, husûsiyle vicdanı susturacak hiç bir delil, 
hiç bir kuvvet yoktur. Do�du�undanberi ana koynunda büyümü�, yine ana baba kol-
tu�unda hayata atılmı� bir gencin durumunu dü�ünelim. 
 

Anasından, kilisenin papazından gördü�ü, dinleyip belledi�i âmiyâne akîde 
ve ibâdetlerin do�rusunu i�risini bu genç kimden ö�renecek? Hangi bir vâsıtayı ken-
dine kılavuz edip de sâlim bir istik�met tâkib edebilecek? �nsaf ile dü�ünülecek olur-
sa bu ve bu gibi �slâmiyet'in hikmetini, hakîkatini incelemeye yol bulması gayri 
mümkün, veyâ muhâl olan sâir dinlerden gelenlere küfür ile hükmetmek "Kâfirdir, 
gâvurdur" demek kat'iyyen do�ru de�ildir. 
 

Do�rusunu söylemek lâzımsa insanlara anadan, babadan mirâs kalma hiç bir 
din yoktur. Çünkü herkes dine taklîd ile de�il, hakkın ilhâmından gelen duygu ve 
bilgi ile dâvetlidir. Din demek ilim demektir, idrâk ve �uur demektir. �slâmiyet'te 
tesbit edilen bir usûle göre mukallidin184 îmânı do�ru sayılmıyor185. Onun için bu gi-
bi tetkik ve tahkîk kuvvetini haiz olamıyanlarla erimleri, varı�ları zayıf bulunanların 
bu husûsta mâzur görülmesi tabiîdir. Bunlar hakkında sükûtu ihtiyâr edip keyfiyetle-
rini Hakk'a bırakma[k]dan ba�ka çâre yoktur. 
 

                                                 
182  �lzâm etmek : tartı�mada cevap veremez duruma dü�ürmek. 
183  “Seyek�lülleziyne e�rakû lev �âall�hu mâ e�raknâ ve lâ âbâünâ ve lâ harramnâ min �eyin. Kezâlike 
kezzebelleziyne min kablihim hattâ zâk� be’senâ. Kul hel indeküm min ilmin fe tuhricûhülenâ. �n 
tettebiûne illezzanne ve in entüm illâ tahrusûn” (VI/148). 
184  Mukallid : taklitçi. 
185  Merhûm Fehmi Tandaç’ın bu iddiasına katılmak mümkün de�ildir. �erîat ki akıl bâli� olmu� ve 
bunamamı� herkesin tâbi’ oldu�u bir düzendir, bu düzen ancak taklîden ö�renilir. �erîat’a taklîden 
dahi olsa uyan bir kimse All�h’ın emrini yerine getirdi�i için elbette belirli bir ecre kavu�ur. Çünkü 
All�h âdildir. Dini taklîden de�il de üstün bir ilim ve �uurla, yâni tahkîken kavramak ise All�h’ın her 
kulunun gerçekle�tirebilece�i bir husûs de�ildir. All�h’ın kendilerini böyle bir ilimle donattı�ı tahkîk 
ehlinin mertebesi, hiç ku�kusuz, daha yüksek olacaktır; zîrâ All�h Kur’ân’da: “Onlar [yâni insanlar] 
All�h katında derece derecedirler...” (III/163), “Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. All�h on-
lara kar�ılıklarını verir,asl� kendilerine haksızlık yapılmaz” (XLVI/19), “Biz diledi�imizin dereceleri-
ni yükseltiriz” (VI/83) denilmektedir. 
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Yalnız ilimleri, �uurları, din bahislerini tetkik ve tahkîke müsâid olan müte-
fekkirlerle her �eyi inceden inceye ara�tırıp bulmaya çalı�tıkları görülen filozoflar bu 
babda mes'uliyetten yakalarını kurtaramazlar. Çünkü bunlar kendilerinin hiç bir nok-
tada birle�emediklerini, �slâm filozoflarının ise bir noktada ittifâk edip dinlerinin tel-
kin etti�i hakîkat üzerinde sâdık ve sâbit kaldıklarını ve her husûsta müttehid186 bu-
lunduklarını da iyi bilirler. 
 

Hele �slâm'ın en büyük filozoflarından E�'arî'lerin, Gazalî'lerin, Muhyid-
dîn'lerin, �bni Sinâ'ların muarızlarını müthi� darbelerle sükûta mahkûm ettiklerini de 
çok iyi bilirler. Böyle oldu�u hâlde gerek nakliyeti, gerek akliyeti ilim ve âlem naza-
rında sâbit ve muhakkak bulunan �slâm Dini'nin en mâkul ve makbûl bir din oldu�u 
hakkında bir kıyas yapmaları kendilerinden beklenirdi. Bu keyfiyet onlar için en mu-
kaddes bir vazife idi. Her ne sûretle olursa olsun bu borcu hakkiyle ödeyemedikleri 
ve bu husûsta uyanık bulunmadıkları için sona kadar mes'uliyetten, vicdan azâbından 
kurtulamazlar. � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
186  Müttehid : birle�mi�, birlik olmu�. 
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Matematikte Bir sayı de�ildir, sayılmayı kabûl etmez187. Bir, kendi nefsine 
vurulursa kendinden ba�ka bir �ey çıkmaz, bir kere bir, birdir. Fakat iki sayıdır. Bu 
ve sâir sayılar birbirine vuruldukça büyür. Lâkin bir, ne büyür, ne küçülür. Çünkü, 
bir, basittir, mürekkep de�ildir. Kendi vâcibü-l vücûddur188, çünkü varlı�ı kendin-
dendir. Sayılar ise mümkînü-l vücûddur, varlıkları kendilerinden de�ildir. Bir, hakî-
katte bütün sayıların yaratıcısıdır. Çünkü vücûdları onunla k�imdir. �ki, birin 
vücûdiyle iki olmu�tur. On sayısı birin vücûdiyle on olmu�tur. Ondan bir çıkarılırsa 
on yok olur189. 
 

Böyle sayılar kendiliklerinden ayrıca bir vücûda sâhib olmadıkları gibi gerek 
muayyen mertebeleri, gerek büyüyüp küçülmeleri, hülâsa bütün mevcûdiyetleri, ha-
kîkatleri olan Bir'in vücûdiyledir. Yalnız, bir, o sayıların hiç birinden de�ildir; onla-
rın hiç birine de benzemez. Sayılarla mücâneset190 ve mümâseleti191 yoktur. Çünkü 
kendisi bu sayıların mûcididir. Onun vücûdda �eriki, nazîri192 yoktur. 
 

Kur'ân'da, "All�h onları arkalarından muhîttir"193 meâlinde bir âyet vardır. 
Bu ne demektir? Bu âyetle hangi bir mânâ, nasıl bir hakîkat bildirilmek isteniyor? 
Bunu arayalım: 
 

�imdi �u ifâdelerden ö�rendik ki Bir, sayı de�ildir, fakat sayıların mûcidi ve 
hâlikıdır. Bir'in önünde sonu olmıyan sayıların hepsi kendi yaratıcıları olan Bir'in 
muayyen mertebelerdeki zuhûrundan ibârettir. Gerek ço�almada, gerek azalmada 
hepsi Bir'e muhtaçtır, hiçbiri kendili�inden ba� kaldırıp da bizim de Bir'den ba�ka 
ayrıca bir vücûdumuz vardır diye meydana çıkamaz. Çünkü Bir, öndeki sayıların hâ-
likıdır. Aralarından o sayıları muhît olan, Bir'in kendisidir. O sayıların hepsi, 
mûcidleri olan Bir'e secde ile me'mûr ve mahkûmdur. 

                                                 
187  “Bir” (1), matematik ilmine göre, bal gibi sayıdır; hem de sıfır (0) ile iki (2) sayıları arasında yer 
alan yegâne tamsayıdır. Bununla beraber özelli�i olan bir sayıdır; “bir” hangi sayı ile çarpılırsa çarpıl-
sın, ya da hangi sayı “bir” ile bölünürse bölünsün  sonuç olarak hep o sayıyı veren sayıdır. “Bir”in 
çarpma ve bölme i�lemlerine göre haiz oldu�u bu özelli�ine benzer bir özellik de toplama ve çıkarma 
i�lemlerin göre “sıfır” için geçerlidir. “Sıfır” hangi sayı ile toplanırsa ya da hangi sayıdan çıkarılırsa 
sonuç olarak hep o sayı veren sayıdır. Merhûm Fehim Tandaç’ın “Bir” hakkındaki istiâresi [benzetimi] 
bir �eyler anlatabilmek ve insanda bir mânevî zevk uyandırabilmek için faydalıdır. Ancak bu istiârenin 
her bir ögesinin hakîkatı bire-bir temsil etti�i söylenemez. Nitekim. “bir” sayısını “sıfır” sayısı ile çar-
pacak olursanız sonuç sıfırdır ve istiârenin yol göstericili�i burada biter. ��te bunun içindir ki bu ben-
zetimi kullananlar “bir” ile “sıfırı” sayıdan saymamak gibi  çeli�kili bir iddiada bulunurlar. 
188  Vâcibü-l vücûd : varlı�ı zarûrî ve kendili�inden olan, yoklu�u dü�ünülemeyen, yaratılmamı� olan. 
“Bir” sayısına vâcibü-l vücûd demek onu All�h ile bir tutmak, yâni �irk ko�maktır. “Bir”in vâcibü-l 
vücûd olması, ifâdesini a�an islâmî edeb dı�ı, münâsebetsiz bir beyândır. 
189  “Bir”den “bir” çıkarılırsa, bu sefer de “bir” yok olur. Nerede “bir”in vâcibü-l vücûdlu�u? Bu istiâ-
re isâbetsiz bir istiâredir. 
190  Mücâneset : aynı cinsten olmaklıl, hemcinslik. 
191  Mümâselet (ya da mümâsele): benzeme, andırma. 
192  Nazîr: benzer, e�, örnek, emsâl. 
193  “Vall�hü min verâihim muhiytâ” (LXXXV/20). 
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Di�er bir âyeti kerimede bu hakîkat ne kadar güzel tebârüz ettirilmi�tir: Bu 

âyette "Onlara arkanızı dönünüz, nûra kavu�ursunuz denildi"194 buyuruluyor. Bunu 
kim söylüyor, arkalarına dönüp Nûr'a kavu�acak olanlar kimlerdir? ��te bunu söyle-
yen, sayıların hâlikı, mûcidi olan Bir'dir; kendisine muhâtab olanlar da Bir'in 
vücûdiyle mevcûdiyetleri sâbit olan sayılardır. Bir, öteki sayılara sizin kendili�iniz-
den vücûdunuz vardır sanmayın, arkanıza dönün, vücûdunuzu nûrlandıran, aslınız 
olan Bire o sûretle kavu�ursunuz. Duygunuz, bilginiz böyle olursa sizden mevhûm 
olan varlık zulmeti kalkar, nûr olursunuz. 
 

�imdi bu misâli enfüse yâni mânâya hülâsaten tatbik edelim. Âlemleri yaratan 
All�h  yarattı�ı Kâinat'a ve oradaki mevcûdat ve me�hûdata hitâb edip diyor ki: "Ey 
nev'iler, cinsler, ey insanlar! Hakikî vücûd sâhibi benim. Sizin vücûdunuz, Bir'den 
sonra gelen sayılar gibi i'tibârî ve ârızîdir. Sayıların vücûdu Bir ile k�imdir. Her han-
gisinden Bir kaldırılırsa195 onun mevcûdiyeti kalmaz. Sizin ancak i'tibârî bir görünü-
�ünüz var. Siz kar gibisiniz. Karın hakîkati sudur. Kar tahlîle gelmez. Bir tencerede 
kaynatıp da suyu bir tarafa, karı bir tarafa ayıramazsınız. Çünkü orada iki vücûd yok-
tur. Orada asıl vücûd sâhibi sudur"196. 

                                                 
194  “Yevme yek�lü-l münâfik�ne ve-l münâfik�tü lilleziyne âmenûndurûnâ naktebis min nûriküm 
kıylâ ric’û verâeküm fel temisû nûrâ....” (LVII/13). 
195  Sıfırdan “bir” nasıl kaldırılacak? 
196  Bu münâsebetle  Ganiyy-i Muhtefî mahlasıyla Nefesler  (2. Baskı, Kaknüs Yay., Üsküdar 2002) 
yazan bir zâtın su ve kar ile ilgili bir Nefes’ini a�a�ıda takdîm ediyoruz: 
 
  Vahdet'e giden tarîk önce Tevhîd'den geçer. 
  �drâki için bunun, Mür�id misâller seçer. 
 
  Fehâmet, idrâk, temyiz misâl ile bilenir. 
  Vesvese, vehim, hayâl ancak böyle elenir. 
 
  Temyizi tahkîm eden müstesnâ misâldir Su. 
  Tetkik et fehâmetle, vehmin kurmadan pusu. 
 
  Donsa da, ya da Su'dan buharlar etse sudûr, 
  Bu zuhûrun ardında bulunan yalnız Su'dur. 
 
  Aslı yalnız Su olan kar zerrelerini gör! 
  Hayrân ol tenevvü'e, idrâkin de�ilse kör. 
 
  Cevhere bütün a'râz âriyeten eklenir. 
  A'râzla mücehhez Su böylece çe�itlenir. 
 
  Su zerrâta "kadîm"dir, hem de onun "bâtın"ı; 
  Zerrâtsa "hâdis" olur; bu mümkünâtı tanı! 
 
  Su'da da zerrâtta da Vücûd aynı. Farklı: hâl. 
  Zerrâta, bundan nâ�î, Su'yun "hulûl"ü muhâl. 
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Karlık haysiyeti, gölge gibi yalnız bir görünü�ten ibârettir. ��te bu sebeptendir 

ki �slâm �erîat'ında kar ile tahâret olmaz, onunla abdest alınmaz. Çünkü karın sudan 
                                                                                                                                          

"Vücûd" hep aynı vücûd; bu da Su'yunki ancak. 
  Zerrâtın zuhûruna yalnız Su açar kucak. 
 
  Hem izafî hem hayâl, vücûdu bu zerrâtın. 
  Sonu Su olur, âhir, bütün taayünâtın. 
 
  Kar zerreleri asl� Su'yun aynı de�ildir, 
  Olurlar ancak Su'yun bu Vücûd'unda zâhir. 
 
  "Vücûd bakımından Su": aynıdır, mevcûdâtın; 
  Kesret zâhirdir ama Vücûd Tek'dir ve Bâtın. 
 
  Bir bakıma, gayrısı da de�il bunlar Su'yun. 
  Zerrâtın mâhiyeti hakkındaki bu oyun, 
 
  A'râza yönelirsen örter sana Vücûd'u; 
  Kesret içre görürsün artık sen de mevcûdu. 
 
  Hak'kın Hâlik ve Bedi' esmâsının âsârı 
  Olarak halk olunan zerreler bulsa nârı, 
   

Hörmetine Mümît'in terkeder a'râzını; 
  Su'da fânî olarak tadar Vahdet hazzını. 
 
  Emsâli fehmederek anla gerçek fâili: 
  Sıcaklık, bu zerrâtın, olmakta Azrâil'i! 
 
  Isıyla yok olunca zerrâttaki tüm a'râz, 
  �nkılâb eder Su'ya, hepsi de bilâ ivaz. 
 
  Bu inkılâbı müdrîk ne kadar varsa zerre 
  Beyânda, lisân-ı hâl üzre, binlerce kerre: 
 
  "Emânetti bu a'râz, bu ahvâl ise düyûn; 
  �nnâ li-l mâ'i, ve innâ ileyhi râciûn". 
 
  "Lâ mevcûde illâ Hû" sırrı böyle fâ� oldu; 
  Nûr-i Zât parlayınca kesret de hemen soldu. 
 
  Anladın ki ef'alin, sıfâtın ve zâtının 
  Zâhiri: evhâm imi�; Zât Nûru'ymu� bâtının. 
 
  Bu idrâkin zevkiyle olursan mest-ü hayrân 
  Tevhîd-i Zât üzere edersin seyr-ü seyrân. 
 
[Açıklama – Âriyeten: ödünç olarak, geçici olarak; Bilâ ivaz: kar�ılıksız, bir menfaat kar�ılı�ı olmak-
sızın; Düyûn: borçlar; “�nnâ li-i mâ’i, ve innâ ileyhi râciûn”: “Muhakkak ki biz sudanız ve muhak-
kak ki biz ona dönücüyüz”] 
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ba�ka ayrı bir vücûdu yoktur. Görünü�iyle, hakîkati olan suyu muvakkat bir müddet 
için örtmü�tür. Güne�'te eriyip de kendisine ârız olan karlık haysiyeti kalkınca hakî-
kati meydana çıkar. O vakit onunla tahâret olunûr ve abdest alınır. Aklınızı ba�ınıza 
alın, nereden geliyorsunuz, nereye gidiyorsunuz? Siz bunları anlamak için bu âleme 
geldiniz, emin olunuz ki bir daha bu âleme avdet muhâldir. Deniz kenarına oturdu-
�unuz vakit görürsünüz; dalgaları sâhile gelip gider. Hiç tasavvur eder misiniz ki ge-
len bir dalga, ayni �ekilde, ayni mikyasta ve kiloda bir daha gelmi� bulunsun, bu 
mümkün de�ildir. O vazifesini bitirip gitti, nöbetini savdı. Zâtî malûmattan ne alabil-
diyse ebediyen öyle ha�rolaca�ı muhakkaktır. Bunların dalga olmalarındaki vazifele-
ri denizin azamet vs �evketini, kudret ve kuvvetini görüp asıllarına secde etmek ve 
dönmektir. E�er sâhile gelen dalga denizden ba�ka ayrıca bir vücûda mâlik oldu�unu 
tevehhüm ederse bir an sonra fânî olup o vücûdu kaybedecek, bir daha 
bulamıyacaktır. Bula�ık çukurundan çıktı�ı deli�i bulmak için kıvranan kör solucan 
gibi öteye beriye kıvranıp duracaktır. 
 

All�h,  Kur'ân'da: "Sırlar a�ikâr oldu�u gün yâni iç dı� oldu�u gün her ne sû-
rete bürünüp kaldıysa o sûretten kurtulmıya insan için ne bir kuvvet, ne de bir yar-
dımcı olamaz"197 buyuruyor. Mısrî Niyazî, bu hakîkati bildirmek için �u beyti ne gü-
zel söylemi�tir: 
 

Yevm-i tübla'dır198 o gün her mâ'ni199 bir sûret giyer;  
Kimi insan, kimi hayvan, kimisi nâlân olur. 

 
Yâni vehim ile giden kendine mal etti�i vücûdu aramaya çabalayacak, bula-

mayacaktır. ��te Cehennem böyle vehim içinde kalmaktır. Cenâb-ı Hakk, Kur'ân'da 
"Cehennem, gören için, tebârüz etmi�tir, meydandadır"200 buyuruyor. 
 

Bu dalga böyle geçti, vazifesini yapamadı. Bu hilkatten aranılan maksadı bu-
lamadı, tâ aslına kavu�amadı. Nöbetini suiistimal etti, fırsatı kaçırdı. Hasret Cehen-
nem'ine girdi, orada kaldı. Bir dalga daha geldi, sâhile çarptı. Bir an sonra o da fânî 
oldu; fakat dalgalıkla zuhûr etti�i vakit: "Bu vücûd benim de�ildir, denizin bir tecel-
lîsinden ibârettir" dedi ve kendine hiç bir �ey mal etmeyip aslını tasdîk ve ona secde 
etti. Bu dalga öteki gibi vehim ile de�il, ilim ile gitti, dalga iken ilmiyle, aynı deryâ 
oldu. ��te ehlûll�hın: "Mânâ erlerinin kendi vücûdundan fanî olan aynı Hakk olur" 
dedikleri budur. Yoksa vah�îler gibi insanlardan da�lara kaçıp yememek, içmemek, 
All�h'ın îtidal üzere yarattı�ı ve hüsn-i  muhâfazasını emânet etti�i bu vücûdu bo� 
yere yok etmek, kendine tedricî bir intihâr kapısı açmak de�ildir. Bu hilkatten maksat 
da, bu hakîkati böyle bilmek, ça�rıldı�ı yere bu zevk ile, bu �uhûd ile varmaktır. 
 

                                                 
197  “Yevme tüblesserâir. Fe mâ lehû min kuvvetin ve lâ nâsır” (LXXXVI/9-10). 
198  Tübla diye bir kelime lûgatlarda bulunmuyor. Bu herhâlde tûbâ yâni güzellik, iyilik, ho�luk olacak 
iken yanlı� dizilmi� olsa gerektir. 
199  Ma’nî : mânâ, anlam. 
200  “Ve bürrizeti-l cahıymü li men yerâ” (LXXIX/36). 
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�imdi tefsir haddimiz de�il, yalnız muhterem okuyucularla Kur'ân-ı Kerîm'-
deki �hlâs Sûresinin ilmî ve hakikî medlûlünden, Hakk'ın ihsân etti�i kadar biraz 
muhabbet edelim: 
 

"Kul hüvall�hu ahad": Söyle ki, All�h Bir'dir, yâni hesapta belledi�iniz Bir 
gibi birdir, bu Bir, müstakil bir vücûd  sâhibidir. Ba�ka  bir sayının yardımiyle vücûd 
bulmamı�tır, vücûdu kendindendir. ��te vacibü-l vücûdun mânâsı budur. "All�hu-s 
samed":  Samed lâfzı, Arap  dilinde: "Kendi kimseye muhtaç olmayıp her �ey ona 
muhtaçtır" mânâsına gelir. O öyle bir, birdir ki birli�i kendindendir. Di�er sayılarda-
ki üçün be�in yardımiyle bir olmamı�tır, kendi o sayılara muhtaç de�ildir, di�er sayı-
lar vücûdda ona  muhtaçtır. Onlardan zuhûr eder, onun vücûdundan ba�ka bir �ey de-
�ildir. "Lem yelîd":  kimseyi  do�urmadı, yâni kimsenin babası de�ildir. "Ve lem 
yûled": Kimseden do�madı, yâni kimsenin çocu�u de�ildir. Anası, babası olamaz. 
Bir'in sâir sayılarından hiç biriyle nev'iyet ve mümâseleti  olmadı�ı gibi All�h'ın da 
mahlûkattan hiç biriyle bir münâsebeti yoktur. �u hâlde, "Velem yekünlehû küfüven 
ahad":  sayılardan hiçbiri ona e� olamaz. Çünkü sayılar, Bir'in vücûduyla mevcûd 
olmu�lardır. Kendi vücûdları, asılları olan Bir'e göre nisbî ve i'tibârîdir; birin vücûdu 
ise kendindendir. 
 

��te �hlâs sûresinin bizim anlayabilece�imiz derecede mânâsı budur. Bu sûre-
ye ihlâs denilmesinin sebebi de All�h'ın sırf zâtından ve evsâfından ibâret olup ba�ka 
bir �ey karı�mamı� olmasıdır. Bunda All�h'ın birli�i, Kâinat'ın onun vücûdiyle k�im 
oldu�u, kimseden do�madı�ı, kimseyi do�urmadı�ı ve bir kimse kendine e� olmadı�ı 
ilmî, aklî, mantıkî bir sûrette izah ve isbât edilmi�tir201. Dikkat ve insâf ile dü�ünüle-
cek olursa ulûhiyetin �ânına yakı�an da budur. 
 

Böyle iken Yahudiler'in Üzeyr'i ve Hıristiyanlar'ın �sâ'yı All�h'ın o�lu îtikâd 
etmelerindeki �uursuzluk her bakımdan kendini gösterir. 
 

Din nâmına de�il, insanlık mefhûmunun yüksekli�ine kar�ı pek derin bir tees-
süfle söyleyebiliriz ki �znik papaslar meclisinin202, hıristiyanlık akîdesi olarak tesbit 
etti�i üçlük ve birlik keyfiyetleri birle�tirilerek hem üç, hem bir olan All�h'ın bu üçün 
biri sûretinde anadan do�up kullarının günahlarını ancak bu sûretle af ve ma�firet 
edebilmek için kendini üç be� yahudinin i�kenceleri altında ba�ıra ça�ıra kurbân etti-
riyor ve bu fedakârlıkla kullarının selâmetini temin etmi� bulunuyor. 
 

��te sayısı milyonları geçen, belki milyara yakın bir be�eriyet kütlesinin yirmi 
asırdanberi tanıdı�ı, taptı�ı bir mâbud, i�te vehm-ü hayâl fabrikasının mâmulâtından, 
insanların yaratıp ilân etti�i mevhûm bir mâbud... Derin bir teessüfle garazsız, ivaz-
sız olarak yine söyleyebiliriz ki, bu îtik�d ile hıristiyanlı�ın mevcûdiyetini müdafaa 

                                                 
201  Hiç ku�kusuz bu bir isbât de�ildir. Yalnızca izaha ve üstün bir fehâmet, idrâk ve temyiz uyandır-
maya yönelik bir i�’âr ve bir telmihtir. Cenâb-ı Hakk’ı  ya da O’nun  esrârını isbât etmek demek her 
�eyi muhît olan All�h’ı ya da esrârını isbât kalıpları içinde kayıt altına almak demektir ki bu, en azın-
dan mantıken, muhâldir. Bu esrâr isbât edilmez, yalnızca zevk edilir. 
202  �znik’de M.S. 325 yılında �mparator Konstantin’in zorlamasıyla toplanıp karar almı� olan “�znik 
Konsili”ne i�âret ediliyor. 
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için akıl ve mantık huzuruna çıkacak yüzü, Hakk ve Hakîkat'e kar�ı söyleyecek bir 
sözü yoktur. Fakat aidiyet ve nakliyeti birbirine uygun olarak sâbit kalan �slâm dini, 
teâruzu203 hiç bir sûretle mümkün olmıyan kat'î ve ilmî bir �ekilde mevcûdiyetini, 
bek�sını ilân ve isbât etmi�tir. Akıl, mantık, hikmet ve her türlü yükseklik, sırf ilim 
olan Muhammed'in dini huzurunda diz çöküp bir daha ba�ını kaldırmamak üzere 
secdeye kapanmı�tır. � 

 
 

                                                 
203  Teâruz : biribirine zıt olma, çatı�ma, çeli�ki. 
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                      K���"�1�
 
Mihribânımdır tabîbim,  derd  dermândır  bana, 
Derd-i a�k-ı bergüzâr-ı ahd-ü peymândır bana.  
Zûlmet-i �âm-ı garibân heman aydınlatır, 
Tar-ı zülf-i �ebçera�ı nûr-i handândır bana.  
Zahm-i hûna �âm-ı dilden �evk ile cû�ân olur, 
E�k-i çe�m-i  ergavân reng-i  çera�andır bana  
G�libâ bir �âir-i ahd-i ezel olsa gerek, 
Andelib-i ho�nevâ herdem gazelhândır bana. 
Âlem-i imkân-ı mânâdan süzülmü� zübdedir, 
Katre-i e�k-i  nezihim bahr-i ummândır bana.  
Bir kitâb-ı münzelim ki, bende devri hatmolur, 
Râtb-ü yâbis her ne var mü�tâk-ı hayrândır bana.  
Müncelî olmaz cemâli paslı bir âyinede, 
Gösteren bu sûret-i Rahmân'ı, insândır bana. 
Mushaf-ı hüsn-i bedii ba�ka tefsir istemez, 
Gamze-i  çe�mân-ı râzâmûz-i Kur'ân'dır bana.  
Yâdigâr-ı yârdır, a�yâra fâ�  olmaz Fehim, 
A�kımın  yâd-ı  hazîni  da�-i  pünhândır bana. 

 
AÇIKLAMA204 - E�'ar : �iirler. Mihribân : �efkatli, merhametli, muhabbetli, güleryüzlü, yumu�ak 
huylu. Bergüzâr : hediye, hatıra. Peymân : yemin, and. Tar-ı zülf : saç teli. �ebçera� : gece parlayan 
yakut. Handân : gülen, güler yüzlü. Zahm-i hûn : öldürücü yara. Cû�ân : co�an, kaynayan E�k-i 
çe�m: akan özya�ı. Ergâvân: erguvan çiçe�i. Çerâ�an : 1) tekkelerde mum yakan dervi�; 2) etrâfı ay-
dınlatma, �enlik, donanma; 3) suçluların ba�ında yaralar açıp herbir yaraya fitiller koyup uçlarını ya-
karak yapılan bir i�kence tarzı. Andelib : bülbül. Ho�nevâ : güzel sesli. Râtb-ü yâbis: 1) kurudan 
ya�dan; 2) münâsebetli münâsebetsiz  söz; 3) yanlı� do�u a�za geleni söyleme. Mü�tak : özleyen, can 
atan. Müncelî : 1) parlayan, parlak; 2) meydanda, besbelli olan Gamze : 1) süzgün bakı�; 2) çene veyâ 
yanak çukuru. Çe�mân : gözler. âazâmûz : esrârları ö�reten. Da� : yara, iz. Pünhân : saklı, gizli.  
 

                         K���"�M�
 
�em'ası �âm-ı garîbânın hayâl-i yârdır, 
Tanyeri erbâb-ı a�ka matla-i didârdır. 
Dü�tü�ü yerden yine kalkar aya�a meyke�ân, 
Mest-i a�kın secdegâhı hâne-i hammârdır. 
Bir bakı�ta kavsi imkân-ü vücûbu gösterir, 
Kıble-i ikbâl-i â�ık ebrû-i dildârdır. 

                                                 
204  Bu ve bundan sonraki "Açıklamalar" eserin ilk baskısında bulunmayıp, söz konusu �iirlerin zevki-
ne varılabilmesi için, bu edisyonda eklenmi�tir. 
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Cennet-i nefse o yüzden fürceyâb olmak diler, 
Kıblesi sûretperestin rahne-i  divârdır. 
Vehmi kaldır ârif ol nûr-i mübîne secde et! 
Nûru bulmazsan emîn ol vardı�ın yer nârdır. 
Nefsine ister mülâyim gelsin ister gelmesin, 
Her çe�it  nak�-i  havâdis cilve-i deyyârdır. 
Rükn-i �artı böyledir �slâm-ü îmânın Fehim, 
Hayr-ü �errin Hâlik'i  bir Fâil-i Muhtâr'dır. 

 
AÇIKLAMA - �em'a : mumlu fitil, muma batırılmı� fitil. Matla : 1) do�ma, tulû; 2) Güne�, Ay ve 
yıldızlar için do�dukları yer; 3) gazel ve kasîdenin ilk beyti. Didâr: yüz, çehre. Meyke�ân : �arap içen-
ler. Hâne-i Hammâr : �araphâne. Kavs : yay.. �kbâl : birine do�ru dönme, arzu, istek. Ebrû : ka�. 
Dildâr : birinin gönlünü almı�, sevgili. Fürceyâb : aralık, geçit bulan. Rahne-i divâr : duvarın yarı�ı. 
Mülâyim : yumu�ak huylu. Nak�-i havâdis :  süslü sözler. Deyyâr : biri, bir kimse. Fâil-i Muhtâr : is-
tedi�ini yapmakta serbest olan. 
 

 
                        
���������������K���"�N�
 
Bir e�in yok, nûru târif etme�e hâcet mi var?  
Bîmisâle misli terdif etme�e hâcet mi var? 
Ahsen-i takvîmi mir'at-i �uhûd etmi� iken 
Hüsnünü tahsîn-ü tavsîf etme�e hâcet mi var? 
Do�rusu sormak gerek mâhiyeti malûm iken  
Secde-i �blîs'e teklif etme�e hâcet mi var? 
Fevkaeydîhim'de  bâriz gör yedull�hı bugün,  
Rü'yet-i ukbâya tesvif etmeye hâcet mi var?  
Hakk budur insân ile Kur'ân tev'emdir Fehim;  
Ayrıca tefsîr, tasnîf etme�e hâcet mi var? 

 
AÇIKLAMA – Terdif : 1) arkası sıra yürüme; 2) yanına katma. Ahsen-i takvîm : en güzel �ekilde ya-
ratılmı� olan: insân. Mir'at-i �uhûd : �ehâdet âleminin aynası. Tahsîn : güzel bulup takdir etme. Tav-
sîf : vasıflandırma. Fevkaeydîhim: XLVIII. sûrenin (Fetih sûresinin) 10. âyetine yollama yapılmakta-
dır. Yedull�h : All�h'ın eli. Rü'yet-i  ukbâ : Âhiret görüntüsü. Tesvif : geciktirme, atlatma. Tev'em : 
ikiz, e�, benzer. Tasnîf : sınıflandırmaya tâbi' tutma. 
 

 
                       K���"�3�
 
Mest-ü hayrânım temâ�a-i cemâl-i yârda,  
Kalmadı artık alâkam sâgar-i ser�ârda.  
Nâzeninim  gözlerin güldükçe  durmaz a�larım, 
Hande eksik olmasın ol nergis-i  bîmârda. 
Çekti�im derd-i  firâki  söylemem bir kimseye 
Gönlümün yâd-ı  elîmi  saklıdır dildârda.  
Bir düzen olmaz gazel vâdisinin seyrinde hiç, 
Mürg-i dil daldan dala fırlar uçar gülzârda. 
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Ba�ı çöz, itlâka uç, kalma kafeslerde esir! 
Olma zencire mukayyed mah�er-i enzârda! 
Ke's-i kâfuru bırak humhâne-i ebrârda, 
Ayn-i kevserden gel iç meyhâne-i ahrârda.  
Azm-i gülzâr etmiyorsun g�libâ gördün Fehim,  
�btisâm-ı nevbâhar-ı gül�en-i rûhsarda 

 
AÇIKLAMA - Sâgar-i ser�âr : a�zına kadar dolu içki kadehi. Nâzenîn : çok nazlı. Hande : gülme, 
gülü�. Nergis  : güzelin gözü. Bîmâr : hasta. Derd-i firâk : ayrılık derdi. Mürg-i dil : gönül ku�u. 
Gülzâr : Gül bahçesi. �tlâk : salıverme. Enzâr : bakı�lar. Ke's-i kâfur : kâfurdan kadeh. Ayn-i Kevser 
: Kevser'in kayna�ı. Humhâne: �arap küplerinin konuldu�u yer. Ahrâr : hür olanlar. �btisâm : tebes-
süm etme, gülümseme. Nevbâhar : ilkbahar. Gül�en : gül  bahçesi. Rûhsar : yanak, yüz. 

�
 

 
K���"�O��

 
�âyet rakîb olursan sen gülnihâle kar�ı 
U�rar güne� küsûfe farz-ı muhâle kar�ı  
Görsün de ebrûvânın ebr-i hîcâba girsin 
Çık seyre nûr-i dîdem nûr-i hilâle kar�ı  
Reng-ü bahâ senindir her bir çiçekte lâkin  
Güller neden soluktur rûhsâr-ı âle kar�ı  
Binbir günü sayıp geç ey mevlevî-i devrân 
Çilen dolar dönersin �ems-i cemâle kar�ı 
Ya�lar akar gözünden özler seni özünden  
Tatlı gelir Fehim'e firkat visâle kar�ı 

 
AÇIKLAMA – Rakîb : üstün olmaya çalı�an. Gülnihâl : gül fidanı.  Küsûf : Güne� tutulması. Farz-ı  
muhâl : olmayacak bir �eyi olacakmı� gibi dü�ünme. Ebrûvân : ka�lar. Ebr-i hîcâb : örten bulut. Nûr-
i dîde : gözün nûru. Bahâ : güzellik, zariflik. Ruhsâr-ı âl : yüce ki�ilerin yüzü. �ems-i  cemâl : tasav-
vufî anlamda bir ı�ık kayna�ı olarak görünü� alanına çıkan All�h'ın adı. Visâl: kavu�ma,  bulu�ma. 
 

 
                        K���"�C�
 
Sevdi�im kenz-i vücûdun mâlik-i ferdânesi 
Neyyir-i âzam ânın bir kemterin dürdânesi  
Ebrüvân-i âyet-i "All�hu nûrun" matla'i 
Hüns-ü matla'dır edâ-i dide-i mestânesi  
La'l-i gülnâr-i leb-i deryâ-i nûrâ nûrdur. 
Gerden-i billûr-i pâk-i kevserin peymânesi  
Sîne-i sîmin teni âyinedir hûrîlere 
Zümre-i gılmân-ı Cennet hüsnünün divânesi  
Tir-i  çevri çok mudur ettiyse göz göz sînemi 
Andelibin, hâr-ı güldendir sütûn-i lânesi  
Anla�ılmaz bakmayınca dide-i hakbin ile  
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Mest-i a�kın ba�kadır peymânesi, meyhânesi  
Kimse bilmez her ne remzettiyse etti yârine 
Gamze-i fettân-ı yârin cünbü�-i �ûhânesi 
Mesti lâya'kıl olunca durma nû�a nû� ol! 
Böyledir pîr-i mug�nın umde-i pirânesi  
A�k ile kâ�ânedir mutlak gönül virânesi 
A�ksız virânedir amma gönül kâ�ânesi  
Kimse olmaz lem'a-i nûr-i ebedden müstenir 
Olmadıkça �u'le-i �em-i ezel pervânesi 
A�k-ü �evk ile Fehim'in sundu�u bu nev gazel 
Meclis-i yârâna olsun tuhfe-i rindânesi 

 
AÇIKLAMA - Kenz-i vücûd : varlık hazinesi. Mâlik-i ferdâne : yegâne mâlik. Neyyir :  Nûrlu, par-
lak. Kemter : hakir, i'tibârsız, a�a�ıda bulunan. Dürdâne : inci tanesi. "All�hü nûrun": Nûr/35. âyete 
atıf. Edâ : ödeme, yerine getirme. Dîde : göz. Mestâne : sarho�casına. Lâ'l-i gülnâr : nar çiçe�i kır-
mızısı. Leb-i deryâ : deniz kenarı. Gerden : gerdan, boyun. Sîne-i sîmin : gümü� gibi beyaz olan kalp. 
Tir : ok. Hâr : diken. Sütûn-i lâne : yuvanın dire�i. Hakbin: hakkı teslim eden. Fettân: câzibeli, gö-
nül alıcı, ayartan kadın. �ûh: Ne�eli, �en, oynak kadın. Mesti lâya'kıl : Sızmı�, sarho�. Nû�a nû� : �ç-
tikçe içerek. Pîr-i mug�n : ya�lı meyhaneci. Kâ�âne : kö�k, mâlikâne. Müstenir : nûr, ı�ık alan, par-
lak. Pervâne : Geceleri ı�ı�ın etrafında dönen küçük kelebek. Tuhfe : Hediye, arma�an. 

 
                      �D�������P�
 
Görün ey dilber-i âlem sana canlar nisâr olsun. 
Gönüller tab-ı hüsnünle kızarsın lâlezâr olsun  
Öten ku�lar, çalanlar, ça�layanlar bîkarâr olsun 
Açıl ey gonce-i nâzım, cihâna nev bahâr olsun  
Bahârın  ihti�am-ı  hüsnüne  âyinedâr olsun    *  
 
Nesin ey a�k bilmem sen çözülmez bir muammâsın 
Zuhûrunda  kuyûd-i  âferîni�den muarrâsın  
Harim-i nûr-i mutlakdan gelen bir tatlı sevdâsın 
Semâ-ı rûh-i â�ıkta gezer �ems-i dilârâsın  
Medârın evc-i âlâ, müstakarrın g�r-i yâr olsun * 
 
Dönen sahbâ-i  a�kımda senin mihr-i cemâlindir  
Gezen pî�inigâhımda senin nûr-i hayâlindir. 
Teselli eyleyen dildâdeni va'd-i visâlindir  
Beni sermest eden çe�mân-i mest-i zîmeâlindir 
O �ehbeyt-i bedîa beyt-i kalbin cilvezâr olsun   *  
 
Hava-i a�k ile bir andelîb-i zâre demsâzım 
Düçe�m-i hûn fe�ânımdan akan ya�larla hemrâzım  
Tutup yâdın elinden i�velerle yâr-i mümtâzım  
Didi lûtfen bana ey can fedâ-i  cilve-i nâzım  
Sana  ancak benim yâd-i hayalim yâdigâr olsun  * 
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Çekinmez sevdi�im aslâ enîn-i infiâlimden  
Sun ey sâki-i sîminber bana câm-ı melâlimden  
Çal ey sâzende-i rûhum nevâ-i nây-i hâlimden  
Çık ey mutrîb bir az sen de meyân tut hasb-i hâlimden 
Fehim'e sûzidilârâ rakîbe, sâzikâr olsun. 
 

AÇIKLAMA – Muhammes :aynı vezinde be�er dizelik bendlerden olu�an �iir.  Nisâr: Saçma, serp-
me. Tab-ı hüsn : güzel yaratılı�. Lâlezâr : lâle bahçesi. Kuyûd-i âferîni�: yaratılı�ın kayıtları. Muarrâ 
: soyunmu�, arınmı�. Dilârâ : gönül alan, gönül kapan. Medâr : dayanak noktası, sebep, vesiyle. Müs-
takar : yerle�ilen yer. G�r-ı yâr: yârın ma�arası. Sahbâ-i a�k : a�kın al �arâbı. Mihr-i cemâl : güzelli-
�in güne�i. Dildâde : gönül vermi�. �ehbeyt : �ah beyit. Bedîa : be�enilen ve takdîr edilen. Demsâz : 
uyumlu arkada�. Hûn fe�ân : kan saçan. Hemrâz : sır arkada�ı. Enîn : inilti. Sîminber : gümü� 
vücûdlu. Melâl : usanma, bıkma. Sâzende : çalgıcı. Mutrîb: çalgı çalan. Meyân : orta, ara, vasat. Sû-
zidilâra : Türk müzi�inde bir makam. III.Selim tarafından terkîb edilmi�tir. Sâzikâr : saz çalan sanat-
kâr. 
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