
 





Yaratılış Gayesi 
 
Niçin yaratıldık? 
Allah mahlukatı niçin yaratmıştır sorusunun cevabı yoktur, bilinemez, O dilemiş ve 
yaratmıştır, niçin böyle dilediğini ancak kendisi bilir. Bize bildirdikleri bizi (kulluğumuzu, 
dünya hayatımızı) ilgilendiren şeylerdir, mahlukatın niçin yaratıldığını bilmemiz gerekmiyor, 
ama bizim bu dünyada vazifelerimizin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor, bunlar da 
bildirilmiştir. 
 
Vazifemiz Nedir? 
İnsanın varlık gayesi kulluktur. Çünkü bizi insan olarak yaratan Allah bizden bunu istiyor. 
İnsan diğer canlılara göre daha üstün bir şekilde yaratılmıştır. Bundan dolayı Allah’ı bilip 
tanıması gerekir. Allah’ın verdiği akıl bunu gerektirir. Sayamayacağımız kadar nimetleri Allah 
bize vermiştir. Bir insan başka bir insana karşılıksız bir hediye verdiğinde teşekkür eder. 
Bize sayısız nimetleri veren Allaha karşı teşekkürümüzde bir kulluktur. Eğer Allaha karşı 
sorumluluklarımızı yerine getirmezsek, bizi yaratanı tanımazsak akılsızlık yapmış oluruz. 
Çünkü insan hayvanlardan farklı yaratılmıştır. Bunun gergi kulluktur. Diğer canlılarda kendi 
dilleri ile Allaha kulluk yapar. Fakat insan aklıyla, iradesiyle kulluk yapan en şerefli varlıktır. 
Kulluk yaptığımızda yani ibadetlerimizi yerine getirdiğimizde görevimizi yapmış oluruz. 
Öğretmen nasıl bize ev ödevi veriyor ve onu yapmamız gerekiyor, yapmadığımızda 
cezalandırıyor. Çünkü öğrenci olmanın gereği ev ödevlerini yapmak, derslerine çalışmaktır. 
İnsan olmanın gergide kulluktur. Kulluğunu yapmayan insanda ev ödevini yapmayan öğrenci 
gibi cezalandırılır. 
 
Bütün varlıkların özeti olan insan, eğlence için, oyun için, yiyip içmek, gezmek, yatmak, keyif 
sürmek için yaratılmadı. Kulluk vazîfelerini yapmak için, Rabbine itaat, kuvvetsizliğini, 
ihtiyacını göstermek, Ona sığınmak ve yalvarmak için yaratıldı. Muhammed aleyhisselâmın 
bildirdiği ibâdetlerin hepsi, insanlara faydalı şeylerdir. İnsanlara yaradığı için emir 
edilmiştir. Yoksa, hiçbir ibadetin Allahü teâlâya faydası yoktur. Candan teşekkür ederek, 
minnet ile ibadet yapmalı. Tam teslim olarak, emirleri yapmağa ve yasaklardan kaçınmağa 
çalışmalıdır. 
 
Allahü teâlâ hiçbir şeye muhtaç olmadığı hâlde, kullarını emir ve yasaklar vermekle 
şereflendirdi. Herşeye muhtaç olan, biz kulların, bu büyük ihsana, bol bol teşekkür etmemiz, 
bunun için de, emirleri yapmağa, candan sarılmamız lâzımdır. 
İnsan başıboş bir varlık değildir. Her istediğini kafasına göre yapamaz. Bizi yaratan Allah’ın 
iste- diklerini yapmalıdır. Allah’ın istediklerini onun rızası için yaparsak kulluğumuzu yapmış 
oluruz. Böylelikle huzura kavuşuruz. Her şeye gücü yeten Allah’ı tanımazsak bu ağır dünya 
hayatındaki zorluklara güçsüz halimizle karşı koymak zorunda kalırız. Ödevini yapmayan 
öğrenci cezaya itiraz edemez. 
 
Biz kulluk yapmakla değer kazanıyoruz. Kulluk yapmayıp Allah’ı tanımazsak su koca 
kâinatta güç- süz halimizle büyüklük taslamış oluruz. Hem bu dünyada hem de ahirette 
cezasını çekeriz. Varlık gayesini bilmeyen bir insan bos bir hayat yasar. Hayati anlamsız 
olur. Allah’ın verdiği o kadar değerli nimetleri bos yere harcamış olur. Dünyada yaratılan her 
varlığın bir görevi vardır. Mesela ağaçlar oksijen üreterek havayı temizlerler. Güneş isi ve 
 



ışık vererek dünyayı aydınlatır. Bunun gibi birçok örnek verebilir. Allah her varlığa bu şekilde 
bir görev vermiş ve insanlara da kulluk ve ibadet yapma görevini vermiştir. İnsanın iki 
yönü vardır. Bir yönü maddi diğer yönü manevidir. Maddi yönündeki ihtiyaçları yemek 
yemek, su içmek yani yaşamını sürdürmektir. Manevi yönündeki gıdası ise KULLUKTUR 



Yaşama Gayesi Ve İdeal İnsan 
 
İnsan kim olduğunu ve niçin varolduğunu, “Nereden geliyorum, nereye doğru gidiyorum?, Ne 
için varım?” gibi temel sorularına cevaplar ararken, çevresindeki diğer varlıkların sundukları 
ipuçlarını kullanabildiği için, aradığı cevaplara ulaşması ve bu cevapları bulması bir derece 
daha kolaydır. 
 
Bu nedenlerle, her bir insanın kendi hayatının anlamını bulması gereken yer, ya insanın 
kendi varlığıdır. Kendi hayatının anlamına dair sorularına cevaplar bulabilmesi, kendisini 
diğer varlıklardan ayıran özelliklerini sorgulamasıyla mümkün olacaktır. 
 
İçerisinde yaşadığı âleme dikkatli bakan bir insan, en mutlu yaşayanların ve başarıya 
zorlanmaksızın ulaşanların, önce bitkiler, sonra da hayvanlar olduğunu görecektir. Mutsuz 
bir bitki veya bir hayvan yoktur, bu dünyaya mutlu ve başarılı bir yaşam sürmeleri için 
gönderilmişlerdir. Donanımları da böyle bir yaşam için oldukça uygundur. Onların huzurlarını 
bozacak nefisleri, benlikleri, kavga sebebi olabilecek hazıra yönelik yoğun istekleri yoktur. 
İnsan, hayvan değildir. ortak yönler olmakla birlikte, huzurunu ve lezzetini bozacak farklı 
donanımları da vardır. 
 
Bir doktor için, bir trafik kazasında yaralanan insanlara yardım etmek ‘doktorluk’ sıfatının 
gereğidir. Bu yardımı yerine getirmediği takdirde, doktor olan şahıs acziyete düşmez; 
ancak, sahip olduğu sıfatın gereğini yerine getirmemiş olur. Bu durum ise, o sıfatı 
çirkinleştirir. Yine, cömertlik sıfatı, ihsan etmeyi gerektirir. 
 
Neticesinde ihsanın olmadığı bir cömertlik tasavvur edilemez. Bu ve benzeri insandaki 
sıfatsal zenginlikler, manevî güzellikler dışarıda tezahür etmek isterler. Nasıl ki beste 
dinleyicisiz olmaz, şiir okuyucusuz yerini bulamaz.. bu bilinmeyen ve tanınmayan Yaratıcı, 
meydana koyduğu bu coşkulu varlıklar bestesini, kâinat orkestrasını muhatapsız 
bırakmayacak, muhatap olacak şuurlu varlıkları mutlaka yaratacaktır. 
 
Sonuç: 
1.İnsanın varlık gayesi kulluktur. 
2.Bu dünya sınav yeridir. İnsan da bu sınavı kazanmak için yaşamalıdır. Yaratılış gayesini 
anlayan ve ibadet eden insan bu sınavı başarır 
3. İnsan, kullanım kitabı (Kur’an ve Sünnet) sanatkarı tarafından yazılıp eline verilmiş 
mükemmel cihazdır. 
 
İdeal insan demek , hayata ait görevlerini yerine getiren, güzel ahlaki, başkaları 
tarafından sevilen ve örnek olarak gösterilen insan demektir. 
İnsanların yaşama gayesi ile İdeal insanların hal, hareket ve durumları arasında sıkı bir bağ 
vardır. Bizim yaşama gayelerimizi maddeler halinde yazacak olursak; 
1-Allah’a karşı görevlerimizi yerine getirmek 
2-Ailemize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek. 
3-Okulumu aksatmamak 
4-Derslerimizi zamanında ve düzenli yapmak 
5-Çevremize karşı örnek bir insan ve başkalarına faydalı bir insan olmaktır. 
6-Yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım etmektir. 



7-Cennete gidecek bir hayat yaşamak 
 
İdealimiz olması gereken insanlar bizlere örnek olanlardır. Mesela en basta Peygamberimiz, 
Fatih Sultan Mehmet, Sultan Alparslan vs. 
 
Yaşama gayesi İdeal bir insan olmak olanlar Allah’ın 
* Dersin sonunda çocuklardan örnek almak istedikleri kişilerin isimleri sorulmalı. Sonraki 
zamanlarda davranışlarındaki güzelliklere göre çocuklara o kişinin ismiyle hitap edilebilir. 



 
İMTİHAN DÜNYASI ve HAYATIN GAYESİ 
 
Ayetler : 
Andolsun biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça çallardan, canlardan ve ürünlerden 
eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. (2,155) 
 
Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız ancak bir imtihan konusudur. Allah yanında ise büyük bir 
mükafat vardır. (8,28) 
 
Her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi şerle de, hayırla da deneyerek imtihan ediyoruz ve siz bize 
döndürüleceksiniz. (21,35) 
 
İnsanlar ve cinlerin yaratılış gayesi, Cenab-ı Hakka hakkıyla kul olmaktır. Bu ise hayatı 
kuşatmış bir dizi imtihanı başarmakla mümkündür. Hatta bir anlamda hayatın kendisi de 
başlı başına bir imtihandır. Nitekim ayet-i kerimede ‘O, hanginizin daha güzel iş yapacağını 
denemek için ölümü ve hayatı yarattı.’ buyurulmaktadır. ‘Hayat’ın kendisi bir imtihan olunca, 
bu imtihanın süresi insanın bütün bir ömrünü kapsıyor demektir. Öyleyse insanın yaşadığı 
her ‘an’, karşılaştığı her ‘olay’ bir ömür boyu imtihanın bir parçasıdır. Cenab-ı Hak bizleri, 
bizlerden şükür ve ibadet meyvesini almak ve rızasını böylece ifade etmek ve en ulvi şekilde 
rızasının ifadesi olan cennete koymak için, şu imtihan yurduna getirmiş bulunuyor. 
İnsan imtihan sancılarını, ızdıraplarını çekerek ruh dünyası kemale erecek, günahlardan 
arınacak ce insan Allah’tan razı, O, insandan razı, bir çile ve ızdırabın neticesi cennet 
hayatına liyakat kesbedecek. Herkesin imtihanı kendi seviyesine göredir, mukarrebinin tabi 
tutulduğu imtihan herkesinkinden daha çetindir. Allah’ın bahşettiği iradeyi kullanamayanlar 
veya kendilerine verilmiş olan istidatları kötü yerde kullananlar, imtihanı kaybetmiş ve 
Allah’ın rahmetinden uzak kalmışlardır. Şeytan Hz. Adem ile imtihan olurken gururuna 
kapılmış, en güzel bir şekilde yaratılan Hz. Adem’in Allah’ın irade ve kudretine ayinedarlık 
ettiğin sezememiş ve rahmet-i ilahiden tard edilmiştir. Bazı bedbaht insanlar da 
peygamberlerin onlara Allah’tan rahmet olarak gönderildiklerini kavrayamamış ve onlardan 
yüz çevirmişlerdir. Bir dönem gurur ve kibirlerini yenememiş, bir dönem dünyanın aldatıcı 
güzellikleri onların hak ve hakikatleri görmelerine engel olmuş. Bütün güzel huy ve faziletleri 
müşahhaslaştırmak için Asr-ı Saadete müracaat etiğimiz gibi, dünyanın bir imtihan meydanı 
olduğunu idrak etmiş, yüce davası uğruna candan canandan geçmesini bilmiş yiğitlerden 
imtihan sırrını anlayabiliriz. Evet, imtihanın en çetin olanlarına peygamberler maruz kalmıştı. 
Bizim maruz kaldığımız belaların bin misline maruz kaldı. Baş yarılması, ayak parçalanması, 
başına işkembe konulması, evinin muhasara edilmesi, kendisine inananların işkenceye 
maruz bırakılması hiç bir devirde eş ve emsaline rastlanmayan şeylerdir bunlar. 
 
O devirde birbirine bağlı yüzlerce imtihan zincirinden sadece bir tanesi: 
Bi’setin yedinci senesi Resul-i Ekrem Efendimiz’e (A.S.M.) karşı korkunç bir boykot ilan 
edildi. Umumiyet itibari ile en ağır maddeleri şu hususlar teşkil ediyordu: Haşimoğullarına kız 
alıp vermek yok, pazarda onlara ticaret imkanı yok, çarşıda gezmelerine imkan vermek yok, 
panayırlardan onlara istifade ettirme yok. Bunlar maddeler halinde yazılmış ve tatbik 
edilmişti. Evet, durum müslümanlar zaviyesinden içler acısıydı. Müslümanlar sabırla, 
metanetle güneşin doğacağı, Peygamber’in (A.S.M.) ‘Yardım ne zaman Yarabbi’ diyeceği ve 
Allah’ın (C.C.) ‘İşte şimdi yardım’ diyeceği anı bekliyorlardı. Kimse müslümanların yüzüne 



bakmıyordu. Allah çok merhametli ama imtihana tabi tuttuğu kimseler tepe aşacak kimseler 
mi? İslam yükünü taşıyacak kimseler mi bunlar? İşte bu imtihanı vermeleri gerekiyordu. İşin 
enteresan tarafı bundan öte Mekke’nin sokaklarında, daha henüz bıyığı terlememiş 
Mus’abları, Habbabları, Suheyb-i Rumileri görüyoruz ve ‘Resulullah neredeyse biz de 
oradayız.’ diyorlardı. İmtihanı güzel verdileri acıya katlandılar ve ‘İşte yardım’ ayeti 
ızdırapların, çilelerin ufkunda ulviyetiyle tecelli etti. 
Bütün bu sıkıntıların neticesi bir bayram, bir saadet, Resulullah’ın makbulü olma ve Allah’ın 
rızasına nail olma. İşte böylesine bir ızdırap, bulutun yüzündeki ekşilik gibi, altında tatlılık 
olan bir ekşiliktir. Evet, imtihan eleminin zevali, muvaffakiyet lezzetine inkılap etmişti. 
 
İmtihan ve Sabır 
Dünya bir imtihan meydanıdır. İnsandan istenen bu imtihana karşı sabır gösterip Allah’ın 
rızasını kazanmaya gayret etmedir. Allah (C.C) ayet-i kerimede ‘Elbette o sabredenlere 
mükafatlarını yaptıkları işlerin en güzeline göre vereceğiz.’ (Nahl 16/96) buyurmuştur. 
Bu dünyada imtihan karşımıza kulluktaki zorluk, masiyetin nefse hoş gelmesi ve istikameti 
korumadaki güçlük, semavi ve arzi belelar şeklinde tezahür edebilir. Bu imtihanlardaki 
sabretmemiz, sabırdaki mertebemiz bizim Allah indindeki yerimizi belirleyecektir. 
Ayrıca, bu imtihanlar Allah’ın bize vermiş oluğu iradenin hakkını vermede de önemli 
vesilelerdir. Kul, bu amansız gibi görünen hadiseler karşısında sabredecek, kullukta zirveye 
ulaşacaktır. Belki de başkalarının bin türlü ibadetle ulaştıkları şahikalara sabır dinamizmiyle 
ulaşacaklar. Zaten bir hadiste ‘Cenab-ı Hakk kuluna ameliyle ulaşması zor bir makam takdir 
buyurmuşsa ibadet-ü taatiyle o zirveye ulaşması imkansız görünen o kimseyi nefsi ve ailesi 
itibari ile müptela kılar. Sonra da o iptilaya karşılık ona sabır verir, derken kulunu yükseltip o 
menzile erdirir.’ buyrulur. Bu açıdan denilebilir ki: Bela, mükellefiyetin ağırlığı ve masiyetin 
baskısı potansiyel birer rahmettir. Bu bela ve mükellefiyetler insana, sabrettiği takdirde onu 
semalara pervaz ettirecek bir rampa gibi olur. O, bu sabrı karşısındaki istidatları inkişaf eder, 
ruhi kemale ulaşır ve cennete ehil olur. Hz. Mevlana insanın Allah yolundaki irade kavgasını 
şöyle özetler: ‘Bir buğdayın insana gıda ve kuvvet, onun dizlerine derman, gözlerine nur ve 
yaşamasına esas olabilmesi için, onun toprağın bağrına gömülmesi, toprakla mücadele ede 
ede filizlenip gelişmesi, sonra biçilip harmanda öğütülmesi, teknelerde yoğrulup hamur 
haline getirilmesi, fırınlara atılıp, ateşte pişirilmesi, sonra dişlerle bir kere daha parçalanıp 
mideye gönderilmesi zaruridir.’ 
 
Kaynak: 
1 - Hitap çiçekleri 
2 - Kur’an fihristi 
3 - Fasıldan Fasıla 
4 - Hadis Ansiklopedisi





Tesbihat 
 
Tesbihati ihmal etmemeliyiz 
Tesbihat denilince aklımıza öncelikle namazlardan sona yaptığımız tesbih ifadeleri gelir. 
Peygamber Efendimiz pek çok hadislerinde, namaz sonlarında okunacak tesbihat ve duaları 
bildirmiş, bizlere de bunları yapmamızı tavsiye etmiştir: 
‘ Bir gün Efendimiz ( Sallallahu aleyhi ve sellem), ‘Ben size, eşsiz gecelere erişebileceğiniz, 
sizden sonrakileri geride bırakacağınız ve sizin yaptığınız yapandan başka hiçbir kimsenin 
sizden daha ustun olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi?’’ Diye buyurur. Bunun üzerine ashab: 
‘’Evet , ey Allahin Resulü (öğretiniz )’ derler. Efendimiz ( sallallahi aleyhi ve sellem ) de : ‘ Her 
namazın peşinden otuz üçer defa tesbih (subhanallah), hamd (elhamdülillah) ve tekbir 
(Allahu Ekber) okursunuz ‘ buyurur. 
 
Başka bir hadisi şerifte ise bu mesele şöyle ifade ediliyor: ‘’ Kim her namazın peşinden otuz 
üç defa Allah’ı tesbih eder, otuz üç defa hamd eder ve otuz uz defa da Allah’ı tekbir eder, 
yüzü tamamlamak için de : ‘La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehulmulku ve lehulhamd 
ve hüve ala külli şeyin kadir’ derse, hata ve günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile 
bağışlanır. ‘’ 
 
Evet, hadisleriden tesbihatin ne kadar önemli olduğu anlaşılıyor. Biz, haklı veya haksız 
sebeplerle bazı zamanlarda tesbihati ihmallerimize kurban verebiliyoruz. ‘Ne de olsa 
tesbihati yapmak sünnet. Yapmasam da olur (!)’ Düşüncesini bir taviz olarak 
değerlendirmemiz lazım. Çünkü insanın  fıtratı buna çok müsaittir. Öncelikle tesbihati terk 
eden, zamanla namazlarının sünnetlerini terk edebilir. Ve bu durum insani, -Allah korusun- 
namazlarını tamamen terkine kadar götürebilir. Bir mümin , ibadet hayatında sünnetlere, bir 
manada insanın sahib-i sünnet ile yani Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ile irtibata 
geçmesinin adı hayatına hayat kılmalıdır. 
 
Kuran-i Kerimden  
‘’Kullarım Beni senden soracak olurlarsa bilsinler ki Ben pek yakınım. Bana dua edenin 
duasına icabet ederim. Öyleyse onlarda davetime icabet ve Bana hakkıyla inanıp tasdik 
etsinler ki doğru yolda yürüyerek selamete  ersinler.’’ (Bakara Suresi, 186. Ayet)  
 
‘Baksana göklerde olan, yerde olan, herkes, kanatlarını çırparak ucan dizi dizi kuşlar hep 
Allah'ı tesbih ederler. Onlardan her biri kendi duasını ve tesbihini pek iyi bellemiştir. Allah 
onların yaptıklarını hakkıyla bilir. ‘ (Nur suresi, 41. Ayet) 
 
Gönüller sultanından  

● Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu: - Allah katında, duadan daha 
kıymetli bir ibadet yoktur.  

● Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu: - Kime dua kapısı açılırsa ona 
rahmet kapıları açılır. Allah’ın en çok sevdiği şey, kendisinden afiyet istenilmesidir. 
Dua, basa gelen için de, gelmeyen için de faydalı olur. Kazayı ancak  dua önler. Onun 
için, duaya sarılmalısınız. 

● Allah Resulü ( sallalahu aleyhi ve sellem) buyurdu: Kişi , Müslüman kardeşine 
arkasından dua ederse melekler, ’Amin! Aynisi sana da olsun!’ Derler.  



● Allah Resulü ( sallalahu aleyhi ve sellem) buyurdu: - Kim , şiddetli ve sıkıntılı 
durumlarında duasının kabul edilmesinden hoşlanıp sevinç duyarsa rahat 
durumundayken çok dua etsin.  

● Allah Resulü ( sallalahu aleyhi ve sellem) buyurdu: -Kulun , Rabb’ine en yakın olduğu 
hal, secde halidir. Onun için secdede duayı çoğaltın! 

 



GEYİK VE YAVRULARIN DUASI 
Azizlerden birisi daima bir arkadaşına ziyarete gider ve evinde misafir olarak kalırdı. Hane 
sahibi de her defasında kendisine av eti ikram ediyordu. Bir gün yine misafir olarak gittiğinde, 
başka şeyler ikram edilir ve ev sahibine: “Her zaman bana av eti ikram ederdin, bugün başka 
bir şey ikram etmene sebep nedir?” diye sorar. Ev sahibi de şöyle anlatır: 
“Benim adetim daima av yapmaktır. Bir gün yine su içeresine tuzağımı kurmuş ve bir yere 
gizlenmiştim. Biraz sonra yanında üç tane yavrusu olduğu halde bir geyik geldi. Su içmek için 
suya yaklaştığı zaman tuzağı görünce, içmekten vazgeçip gittiler. Ertesi gün tekrar geldiler. 
Fakat tuzağı görüp yine içmeden gittiler. Üçüncü gün geldiklerinde susuzluktan ayakta 
duracak halleri kalmamıştı. Yine su içmek için yaklaştıkları zaman tuzağı gördüler. Fakat bir 
türlü cesaret edip yaklaşamıyorlardı. Suyun etrafında dolaşmaya başladılar. Başka bir suda 
bulamayınca, geyik yüzünü semaya doğru kaldırdı gözlerinde yaşlar aktığı halde tazarru 
etmeye başladı. Bir müddet sonra bulutlar peyda oldu. , gök gürleyip şimşekler çakmaya 
başladı. O derece yağmur yağdı ki, dereler ve göller dolup taştı. Geyik ve yavruları da sulanıp 
gittiler. Ben de bir hayvanın dergah-ı izzette duası kabul olduğu halde, insan olan niçin 
gafletten uyanmaz diyerek o günden sonra avlanmayı bıraktım” diye hikaye eder.  
 
DUANIN KABULÜNÜN SIRRI 
Şeyh İshak hazretleri bir köye giderken, yolda salih bir derviş ile karşılaşırlar. Derviş 
“subhanallah! Biz zatınıza dua ettirmek için geliyorduk, burada tesadüf ettik” deyince Şeyh 
hazretleri: Sizlere ne oldu ki, dua ettirmek üzere bana geliyordunuz, der. Derviş: 
Sultanım, emirimiz bize iki köle emanet etmişti. Bir kere kaçtılar, Cürcan vilayetinde bulduk. 
Bu defa yine kaçtılar. Eğer bulunmazsa, hepimizi öldürecek. Şeyh hazretleri hemen 
bineğinden iner ve iki rekat namaz kılarak dua etmeye başlar. Biraz sonra kölelerin 
bulunduğuna dair haberci gelir. Şeyh İshak hazretlerinin hizmetinde olan derviş: 
“Efendim bunca zamandır hizmetinizde bulunuyorum. Hiç kusur etmeden daima rızanızı 
tahsil etmeye gayret gösterdim. Kıldığınız şu iki Rekat namaz ile yaptığınız duayı , bu fakire de 
öğretinde, bir hacetim zuhur ettiğinde benim de duam hemen kabul buyrulsun,” der. Hazret 
ise: “Ey derviş, bu duanın kabulü şimdiki kılınan iki rekat namaz için olmayıp belki 30 seneden 
beri nefsimi haram lokmadan muhafaza ile kılınan namaz içindir,” buyurdular.    
 
EN MAKBUL DUA 
Duaların en makbulü hangisidir biliyor musunuz? Belki biliyorsunuz, belki de şu anda 
hatırlamıyorsunuz, ben söyleyeyim: 
-En makbul dua, haberiniz olmadan sizin için yapılan duadır? 
…Vezirin biri daha uzun seneler yaşamasını istediği padişah için dua ettirmek istiyormuş. 
Makbul duanın habersiz yapılan dua olduğunu bildiğinden bunu nasıl temin edeceğini 
düşünüp dururken aklına gelen fikri hemen tatbik safhasına koymuş. 
Ülkenin ihtiyaç sahiplerini çağırmış, onlara bol miktarda ödünç para vermiş, verdiği bu borç 
paranın ödeme günü olarak sultanın ölüm gününü göstermiş. 
-Ne zaman sultan öldü diye bir haber duyarsanız işte o gün parayı getireceksiniz, ödeme 
gününüz sultanın ölüm günü, demiş. 
Bunu duyan padişah çok kızmış, sadık sandığı vezirinin böyle bir kötülük yapacağını 
sanmadığından çağırıp sormuş: 
- Sen benim bir an evvel ölmemi mi istiyorsun? 
Vezir şöyle cevap vermiş: 



- Hayır sultanım! Tam aksine, çok uzun yaşamanı istiyorum. Bunun içinde haberin olmadan 
senin uzun ömürlü olmana dua ettiriyorum. Zira borçlular parayı daha geç ödemek için senin 
daha geç ölmeni, yani uzun ömürlü olmanı isteyecekler! 
Sultan buna çok sevinmiş, gerçekten de yapılan dualar tesirini göstermiş, uzun zaman ülkeyi 
huzur içinde idare etmiş. 
 



BİR ANNENİN DUASI 
Hastanede oğlumun baş ucunda kalmama, bir anne olduğum için değil, doktor olmam 
sebebiyle müsaade ettiler. Çocuk felci salgını son hadde yükseldiğinden, oğlum da çocuk 
felcine müptela oldukları sanılan diğer çocuklarla beraber hastanenin hususi bir koğuşunda 
nezaret altına alınmıştı.  Koridorun öbür ucundaki odalarda çocukların ağladığını 
duyuyordum. Fakat zavallı oğlum, belkemiği muayene edilirken korku içinde “anne” 
diyebilmiş, sonra da buhranlı bir uykuya dalmıştı. Muayene bittikten sonra mütehassıs 
doktor bana döndü, yüzünde yorgun ve üzüntülü bir ifade vardı. 
- Çok müteessirim, doktor, galiba çocuk felci, dedi. 
(…Kadın doktor eve gider. Burada bir telefon gelir. Telefonda yeni bir çocuk felci vakasının 
olduğunu anlar ve oraya doğru gider. Gittiği yer oldukça yoksul bir ailenin evidir. Burada, iki 
zayıf çocuk ve bir de ağır hasta bir çocukla karşılaşır…) 
-“Çocuğunuz çok hasta, fakat elimizden geleni yapacağız” dedim. 
Anne, çocuğunun saçlarını okşadıktan sonra bana dönerek: 
- “Dua edelim” dedi. 
Senelerden beri doktorluk yaptığım halde, bana dua etmemi teklif eden bir müşteriye 
rastlamıştım. Bu kadının benim bilmediğim bir bilgiye sahip olduğunu hissedip teklifini kabul 
ettim. Çocuklar ve annesiyle birlikte ben de yere diz çökerek duaya başladım. Kadının vecd 
halinde tatlı bir sesle söylediği dualar, kalbime saplanıyordu. 
…Birden bire onların derin imanı bana tesir etmiş olacak ki, yüksek sesle: 
- Allah’ım, sen bu duaları kabul et, diye yalvardım. 
Duası bittikten sonra kadın doğrularak, çocuğun başucuna gitti. Hasta, sakin bir şekilde 
uyuyordu. Bunun üzerine annesi bana dönerek: 
- Gördünüz mü? Allah duamızı kabul etti, dedi. 
Söyleyecek söz bulamadım. Çocuk cankurtarana nakledilirken uyanmadı. Geçen yarım saat 
içerisinde, nefes alması ve nabzı normal hale girmişti. Kulübeden ayrılırken para çantamı, 
annesinin avucuna sıkıştırdım. “Yarın gece gelirim” dedim. 
Otomobilime doğru yürürken başımı kaldırıp göğe baktım. Sabah oluyordu. Hastaneye 
yaklaşırken hiç korkmuyordum. İçimden bir ses, oğlumun bana bakarak gülümseyeceğini 
fısıldıyordu. 





ŞÜKÜR VE HAMD 
Gerçek şükür nimetten ziyade, o nimeti gönderen sonsuz kudret ve engin rahmet sahibi olan 
Yüce zatına ve O'na şükür etmekten aciz olduğunu anlamak ve sadece O'na minnettar 
olmaktır. Nitekim Hz. Davut (as.): ‘Ya Rabbi sana nasıl şükredeyim? Halbuki şükür de Sen’den 
gelen bir nimettir’ diye dua ettiğinde; Cenabı Hak, ona işte şimdi (gerçek manada) bana 
şükrettin diye vahyetti.  
 
Şükrün temelinde ve başlangıcında tezekkür ve tefekkür vardır. Zira: Ancak bu hasletlere 
sahip olanlar gerçek şükür mertebesine ulaşır ve teşekkür etmesini bilirler. Şükürsüzlüğün ve 
nankörlüğün temelinde cehalet, gaflet ve gurur vardır. Yüce Allah'ın gerek celali ile yani 
adaleti ile tecellisi olsun gerekse cemaliyle yani rahmetiyle tecellisi olsun; her iki tecelli de 
bizim için nimettirler. Çünkü: Hem cemalinden korkmak ve cemaline müştak olmak suretiyle, 
hem de bize ihsan ettiği nimetlerini kesmesinden korkmak ve ikram ettiği lütuflarının 
devamını istemek sayesinde mukaddes zatını tanımış, sevmiş ve O'na itaat etmekle şükürde 
bulunmak lüzumunu duymuş ve kavramış oluruz.  
 
Kainat içinde en acib, en garip en zengin en güzel en şirin en kapsamlı en harika ve en parlak 
hakikat rızıktır. Sonra görüyoruz ki her şey, rızık etrafında toplanıp onu elde etmeye 
çalıştıkları gibi rızık dahi bütün çeşit ve kısımlarıyla manen ve maddeten, halen ve kavlen 
şükür ile ayakta duruyor. Şükür ile meydana geliyor, şükrü yetiştiriyor, şükrü gösteriyor ve 
şükrü gerektiriyor.  
 
Cenabı Hak kulundan bollukta şükür, darlıkta ise sabır ister. Şayet kul, içinde bulunduğu halin 
muktezasına göre hareket eder ve o halin hakkını verirse, yani bollukta şımarmadan şükür, 
darlıkta da ümitsizliğe düşmeden sabrederse içinde bulunduğu halin gereğini yerine getirmiş 
ve gerekli olan vazifesini ifa etmiş olur Cenabı Hakk’ın kullarından şükür istemesi, haşa buna 
ihtiyacı olduğundan değildir. Çünkü, O'nun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Fakat kulların 
şükretmeye ihtiyaçları vardır. Çünkü: Yaptıkları şükrün karşılığı, mükafat ve sevap olarak yine 
kendilerine dönecek ve yine kendilerine fayda sağlayacaktır. Nitekim rivayette vardır ki 
Cennete ilk çağrılanlar her halükarda Yüce Allah'a çok hamdeden kimseler olacaktır. Özellikle 
Muhammed (sav.) ümmeti ki, onlara çok hamdeden ve çok şükreden manasında 
HAMMADUN denilmiştir.  
 
Lezzetli bir nimeti yiyen bir kimse eğer şükrederse; o yediği nimet o şükür vasıtasıyla onun 
vücudunda bir nur olur ve ahirette kendisine bir cennet meyvesi haline dönüşür. Verdiği 
lezzet ile de Yüce Mevla'nın rahmetinin iltifatı ve ikramının eseri olduğunu düşünmekle 
büyük ve sürekli bir lezzet ve bir zevk alır. Eğer şükretmezse, o geçici olan zeval ile bir elem 
ve bir teessür bırakır ve meyvenin kendisi de kazurat olur. Ve elmas kıymetindeki o nimet, 
şükürsüzlükte kömüre dönüşür.  
  



Şükür: 
RİSALE… 
…Kur'ân-ı Hakîm, nasıl ki şükrü netice-i hilkat gösteriyor. Öyle de, Kur'ân-ı kebîr olan şu 
kâinat dahi gösteriyor ki, netice-i hilkat-i âlemin en mühimi şükürdür. Çünkü, kâinata dikkat 
edilse görünüyor ki, kâinatın teşkilâtı şükrü intaç edecek bir surette, herbir şey bir derece 
şükre bakıyor ve ona müteveccih oluyor. Güya şu şecere-i hilkatin en mühim meyvesi 
şükürdür. Ve şu kâinat fabrikasının çıkardığı mahsulâtın en âlâsı şükürdür. 
Çünkü, hilkat-i âlemde görüyoruz ki, mevcudat-ı âlem bir daire tarzında teşkil edilip, içinde 
nokta-i merkeziye olarak hayat hâlk edilmiş. Bütün mevcudat hayata bakar, hayata hizmet 
eder, hayatın levazımatını yetiştirir. Demek, kâinatı hâlk eden Zat, ondan o hayatı intihap 
ediyor. Şükrün mikyâsı kanaattir ve iktisattır ve rızadır ve memnuniyettir. Şükürsüzlüğün 
mizanı hırstır ve israftır, hürmetsizliktir, haram-helâl demeyip rast geleni yemektir. 
 
NİMETLERDEKİ MUHABBET VE LEZZET 
…Meselâ, nasıl ki bir padişah-ı âlî, sana bir elmayı ihsan etse, o elmaya iki muhabbet ve onda 
iki lezzet var: 
Biri: Elma, elma olduğu için sevilir. Ve elmaya mahsus ve elma kadar bir lezzet var. Şu 
muhabbet padişaha âit değil. Belki, huzurunda o elmayı ağzına atıp yiyen adam, padişahı 
değil, elmayı sever ve nefsine muhabbet eder. Bâzan olur ki, padişah, o nefisperverâne olan 
muhabbeti beğenmez, ondan nefret eder. Hem, elma lezzeti dahi cüz'îdir, hem zevâl bulur; 
elmayı yedikten sonra o lezzet dahi gider, bir teessüf kalır. 
 
İkinci muhabbet ise, elma içindeki, elma ile gösterilen iltifatât-ı şâhânedir. Güyâ, o elma 
iltifat-ı şâhânenin numûnesi ve mücessemidir diye başına koyan adam, padişahı sevdiğini 
izhâr eder. Hem, iltifatın gılâfı olan o meyvede öyle bir lezzet var ki, bin elma lezzetinin 
fevkanidedir. İşte şu lezzet, ayn-ı şükrandır; şu muhabbet, padişaha karşı hürmetli bir 
muhabbettir. 
 
Aynen onun gibi, bütün ni'metlere ve meyvelere, zâtları için muhabbet edilse, yalnız maddî 
lezzetleriyle gafilane telezzüz etse, o muhabbet nefsânîdir; o lezzetler de geçici ve elemlidir. 
Eğer Cenâb-ı Hakkın iltifatât-ı rahmeti ve ihsanâtının meyveleri cihetiyle sevse ve o ihsan ve 
iltifatâtın derece-i lûtuflarını takdir etmek sûretinde kemâl-i iştihâ ile lezzet alsa, hem mânevî 
bir şükür, hem elemsiz bir lezzettir. 
 
 
YÜKSEK MİNAREYE ÇIKARTILANLAR 
…Bir adam, yüksek bir minareye, her basamakta mertebesi yükselerek ve üzerine konulan 
hediyeleri alarak çıkarsa, “Niçin o minareden daha yüksek bir yere çıkarılmadım?” diye 
şikayet etmeye hakkı olmadığı gibi , karşılıksız verilen onca hediyeye de teşekkür etmesi 
insanlığının gereğidir. 
 
Öyle de insan, yokluğun karıştırmalarında bırakılmadığına, varlığa erdirilmesine, vücuduna, 
hayatına, cansız bir varlık olmadığına, hayvan olmadığına, insan olmasına, İslamiyeti bulup 
dalalete kalmadığına, sıhhat ve selamet nimetine…ve hadsiz nimetlere şükretmeli; hırs ile, 
hak etmediği ve ücretini ödemediği şeyler hakkında, “Niçin sahip değilim?” diyerek haddini 
aşmamalıdır. 
 



NÜKTELER... 
ŞÜKÜR DE AYRI BİR ŞÜKÜR İSTER 
Musa (a.s.) Allah’a  
-“Sana şükrüm, senden bana verilen ayrı bir nimettir ki, o da ayrı bir şükür ister” demişti. 
Allahu Teâla, Musa (a.s.)’ya şöyle vahyetti: 
-İşte bunu bildiğin anda, bana şükretmiş olursun. 
Diğer bir haberde : “her nimetin benden olduğunu bildiğin vakit, ben de bu bilgini şükür 
olarak kabul ederim” buyurmuştur. 
 
ŞÜKÜR NASIL ÖDENİR 
Hz. Musa (a.s.), bir münacatında: 
- “İlahi, atamız Âdem’i kendi yed-i kudretinle yarattın, ona şu, şu…nimetleri verdin. O, bunun 
şükrünü nasıl ödedi?” diye sordu. Allahu Teala da: 
-“Bütün bunların benden olduğunu bilmek ve hiçbir zaman bunu unutmamak suretiyle…” 
buyurdu. 
Demek ki, nimetlerin Allah’ın olduğunu idrak etmek, manevi bir şükürdür. 
 
AĞLAYAN KAYA 
Peygamberlerden biri, bir gün yolda giderken küçük bir kaya parçası görür, kaya durmadan 
su sızdırmaktadır. Peygamber bu duruma şaşar. Bu sırada kaya parçası Allah’ın izniyle dile 
gelerek Allah’ın  

نیرِفاَكْلِل ْتَّدُِعا ُةَراَجِحْلاَو ُساَّنلا اَھُدوُقَو ىتَّلا َراَّنلا اوُقَّتاَف اوُلَعْفَت ْنَلَو اوُلَعْفَت ْمَل ِْناَف َ 
“… yakıtı, insan ve taş olan cehennem ateşinden sakının. Çünkü o ateş kâfirler için 
hazırlanmıştır.” (Bakara 24) mealindeki ayetini duyduğumdan beri o korku ile hep ağlıyorum” 
der.  
Bunun üzerine peygamber Allah’a yalvardı da o kaya parçasını cehennemden bağışlattı. Fakat 
bir müddet sonra aynı kaya parçasının yanına vardığında onu yine aynı şekilde ağlar durumda 
bulur. Ona “peki, şimdi niye ağlıyorsun” diye sorar. Kaya parçası ona “ o zamanki ağlamam 
korkudandı. Şimdi ise şükür ve sevinç gözyaşı döküyorum” diye cevap verir.  
İnsan kalbi de taş gibidir, hatta belki de taştan bile daha katıdır. Bu katılık ancak hem korku 
hem de şükür halinde ağlayarak giderilebilir.   
 
ŞÜKÜR VAZİFEMİZİ YERİNE GETİREBİLİYOR MUYUZ? 
Yaptığımız ibadetlerle Cenab-ı Hakk’ın bize lütfettiği varlık, insaniyet, İslamiyet gibi külli 
nimetlerden ve akıl ve hafıza, göz, kulak gibi cihazattan kat-ı nazar, sadece elle yemek 
yemenin dahi şükrünü yerine getiremeyiz. Şöyle ki: 
Farz-ı muhal olarak, insanlar bu dünyaya gelmeden önce kendilerine: “eğer rızkınızı ağzınızla 
yerden toplarsanız, hiç ibadet etmeyeceksiniz. Yok eğer rızkınızı elinizle yerseniz, her gün beş 
vakit namaz kılacaksınız” şeklinde bir teklifte bulunsaydı, hiç tereddütsüz bütün insanlar 
ibadet etmeyi kabul edeceklerdi. 
Bu hale göre bizler, yaptığımız ibadetlerle nazarımıza çarpmayacak kadar ehemmiyetsiz 
gördüğümüz bir ibadetin dahi şükrünü eda edemiyoruz. Nerede kaldı bunlarla ebedi Cenneti 
bihakkın kazanabilmek!... 
 
ÜÇ CİHETLE ŞÜKÜR 
Her bir azamız için Cenab-ı Hakk’a üç cihetle şükürle mükellefiz. Bunlardan birincisi, o azanın 
gördüğü vazifeler ve onunla edindiğimiz istifadeler cihetiyledir. İkincisi: o azanın bedenimizde 



bulunduğu yeri itibariyledir. Üçüncü cihet ise, her bir azanın bizim için aynı zamanda bir zinet 
oluşu noktasıdır.  Mesela, O Hakim-i Mutlak bize göz nimetini ihsan etmekle beraber 
gözlerimizi ayaklarımızın veya koltuğumuzun altında yaratsaydı, o nimetlerden ne derece 
istifade edebilirdik.? Bu hale göre böyle bir nimete mazhar olmanın şükrü yanında; 
gözlerimizin yüzümüzde ve yüzümüzün de bedenimizin en münasip yerinde bulunması 
cihetiyle de ayrıca şükretmemiz lazım geliyor.  
Diğer taraftan, o Hakim-i Mutlak bize kokular alemini temaşa için ihsan ettiği burun nimetini, 
yine yüzümüzde ve hali hazır yerinde yaratmakla beraber, burnumuzun boyunu bir karış 
kadar uzun etseydi, bu defa da bu azamız bizim için bir zinet olmaktan çıkardı. O halde, 
azalarımızın zinet olma vechini de unutmamalı ve o noktadan da şükrümüzü edaya 
çalışmalıyız.  
 
YOK İKEN VAR OLMA NİMETİ 
Cemaatiyle Horasan sokaklarında yürüyen Bayezid’in arkasından bir köpek yaklaşır, kendisini 
yolda geçmek ister. Talebeleri buna izin vermek istemezler. Bunu fark eden büyük veli, 
cemaatini durdurur, köpekle yüz yüze gelir, şöyle bir müddet bakışırlar, sonra yol verir, köpek 
gider. Talebeler lüzumsuz bir yol veriş şeklinde düşünürlerken büyük veli durumu izah eder.  
- Bu köpek bana ne dedi biliyor musunuz? 
-  Hayır bilmiyoruz. 
- Dinleyin öyleyse, bana ilham ettiği hakikati köpek dedi ki: 
-“Ey Bayezid, ezelde senin hangi faziletin vardı ki, sana insan cübbesi giydirdi, benim de hangi 
günahım vardı ki bana köpek postu layık gördü?” Ben dedim ki: 
- “Doğru söylüyorsun. Ezelde benim herhangi bir meziyetim yoktu ki bana insan sureti 
giydirsin, senin de herhangi bir günahın mevcut değildi ki sana köpek postunu layık görsün. 
Bu tamamen bir ilahi taktir meselesidir. Taktir böyle tecelli etmiş. Yoksa sendeki şu postu 
bana, bendeki şu cübbeyi de sana layık görebilirdi yaratan!” Köpek dedi ki: 
- Öyle ise, ezeldeki eşitsizliğimizi düşünerek bana yol ver. Mutlaka önde gitmen 
gerekmediğini düşün. 
Ben de ona yol verdim, önde gitmeyi zaruri görmedim. 
Ey sahip olduğu nimetten habersiz müşteki insan ! senin hangi meziyetin vardı ki, sana insan 
sureti vermiş, şuna da köpek postunu layık görmüş. Aslında sen bu posta bürünebilirdin, o da 
senin bu suretine girebilirdi. Bunu neden düşünmüyor, başlı başına bir nimet içinde olduğunu 
neden hatırlamıyorsun da, ille de ayağının altına halılar, sırtına çaputlar, cebine madeni ve 
kağıt parçaları arıyor, bunlarla bir nimete mazhar olduğunu vehmediyorsun? Bundan önceki 
esas nimeti hiç aklına getirmiyorsun. Bu nankörlük değil de nedir?... 
 
ŞÜKÜR 
Bir bayram arifesiydi. Yedi- sekiz yaşlarındaki kızımın elinden tutmuş elbise, ayakkabı gibi 
ihtiyaçlarını temin için çarşıya çıkmıştık. Çocukluğumdan hatırlarım, yeni bir ayakkabı 
alındığında sevinçten onunla birlikte yatmaya kalkardık. Çocuğu sevindirebilmek için birkaç 
dükkan gezmiş, pek çok masraf yaparak önemli ihtiyaçlarını temin etmiştik. Ancak kızım 
dükkanın birinde ufak, kırmızı plastik bir çanta görmüş, bunu isterim diye tutturmuştu. Ucuz 
bir şey olmasına rağmen böyle lüzumsuz bir şeyi almayı gereksiz görmüş, üzerinde 
durmamıştım. Saatlerce dolaşıp, eve geldiğimizde sevinçle bana teşekkür edeceğini umarken, 
küçük kızımın davranışlarındaki terslik ve memnuniyetsizlik dikkatimi çekti. Sebebini 
araştırdığımda, meselenin küçük ve basit çantanın alınmamış olması olduğunu anladım ve 
birden sinirlenerek: 



“-Bu ne nankör çocuk, onun için binlerce lira harcadım, en önemli ihtiyaçlarını temin ettim; 
oysa o kırk paralık basit bir şey için bunların hiç birini görmüyor” diye hışımla bir tokat 
yapıştırdım. 
Fakat anında kafamda bir şimşek çaktı. Peki ya sen! Sana sağlık, mutluluk, huzur gibi, en 
azından sahip olduğun bu çocuklar gibi son derece önemli nimetler bahşeden Rabbine ne 
derece müteşekkirsin? Dualarında dünyaya ait, kendince önemli, gerçekte ise Cenab-ı 
Hakk’ın sana bahşettiği nimetlerin yanında, ancak idrakten yoksun bu ufacık çocuğun istediği 
kırk paralık çanta gibi kalan isteklerin gerçekleşmediğinde, dualarının kabul olmadığını 
sanmak gibi gaflete düşen, üzülen sen değil misin? Allah’ın senin için taktir ettiği çok önemli, 
ancak senin idrak edemediğin sayısız nimetlere sonsuz bir sevinçle şükretmek gerekmez mi? 
Şükretmeyi bilmek için, ilahi tokatı yemek mi gerekir?  
 
BAŞKALARININ ACIDIĞI HALE, O ŞÜKREDİYORDU 
Adamın biri, Muhammed bin Vasi Hz.’lerinin bacağında gördüğü bir yaradan dolayı: “- sana 
acıyorum” demişti. Muhammed bin Vasi de ona şu manalı cevabı vermişti: 
-Ben de, bu yaranın gözümde çıkmadığına şükrediyorum… 
 



BELAYA SABIR, NİMETE ŞÜKÜR 
Halin iki durumdan başka yorumlanamaz. Onlar, belâ ve nimet halidir. 
Belâ içinde isen sabretmeye çalış. Sabretmeye çalışmak, her insan için en az yapılması 
gereken bir vazifedir. Bundan sonra sabırlı olmak var. Zorla sabretmek, pek iyi sayılmaz. 
Bizzat haliyle sabırlı olmak daha iyidir. Ama güzeli rızadır. Bundan sonra uysallık gelir. Uysal 
olmak, bir insan sahibi için en iyi şeydir. Kendini yok görüp kadere teslim olmak da iyidir, ama 
herkes bunu yapamaz. Bu, varlığını ilahî varlığa veren zümrenin işidir. 
Sana gelen nimet olduğu takdirde şükür yolunu tutman gerekir. Bu şükür ise üç şekilde olur: 
Dille, kalple ve bütün duygularla. 
 
Dil İle Şükür: Bütün nimetlerin Allah'ın olduğunu itiraf etmek. Nefse, kuvvete, halka, güç ve 
kuvvetine bir pay çıkarman şükrü bozar. Birçok vasıta ile sana iyilik yapılabilir. Bunları da 
Allah tarafından yaratılmış birer sebep bilmen gerek. Çünkü dış görünüşte her ne kadar bazı 
sebepler ve deliller varsa da bunların Ötesinde ilahî kudreti sezmen gerek. 
Her şeyi yapan Allah'tır; yaradan, veren, getiren O'dur. O, şükredilmeye herkesten daha 
lâyıktır. Neden sebeplere bağlanmak doğru görülsün? Asıl sebebi de yaratan Allah olduğuna 
göre şükre hak kazanacak olan da Allah *(cc.) olmalı, değil mi? 
 
Sana bir hediye gelse., o hediyeyi getiren güzele mi bakman lâzım?.. Ona mı nimet sahibi diye 
itibar göstermen gerek? Hayır, asıl o hediyeyi sana gönderene şükür ve saygılarım takdim 
etmen gerekir. Nimeti getireni görüp onun esas sahibini unutuyorsan şu ayetin bildirdiği 
zümreye dahil olursun: 
- "Onlar, dünya hayatının dışını bilirler, bunun ötesinden gafildirler." 
Akıllı kimse, işin sonunu bilendir. Sebeplere bağlanan kısa akıllıdır. Dışa bağlanıp işin iç 
alemini unutmak bir cahillik sayılır. 
 
Kalp île Olan Şükür: Bu bir itikat işidir. Buna inanmak lâzımdır. Kopmaz bir manevî bağa 
sarılmak gerektir. O bağ şöyle gelişmelidir; bilmelisin: içinde ve dışında durmanda veya 
yürümende ne gibi tat ve iyilik varsa hepsi Allah’ındır. Hatta yaptığın şükür bile. Kalben 
bunları bildikten sonra dilin ona bir tercüman olmalıdır. 
Allah-ü Teâlâ Hazretlerinin şu ayetlerine iyice inanmalısın. Çünkü kalpten bunlara inanmış 
olman bir şükürdür: 
- "Sizde olan bütün nimetler Allah'tandır. Allah, dışınıza ve içinize nimetlerini bol bol 
sermiştir/' 
-  "Allah'ın nimetlerim saymakla tüketemezsin." 
Bunlara inanmış olan bir iman sahibi için Allah'tan başka yardımcı ve şükre layık kimse 
düşünülebilir mi? Duygulara Olan Şükür: Bu da bütün duyguları ibadetle kullanmakla olur. 
Şunu da ilave edelim ki Allah'ın emirleri dışında hiçbir sese kulak vermemek lazımdır. Bu 
durumda nefis, şeytan ve şahsî arzu uyulmaması gereken şeylerdir. Allah'tan gayri hiçbir şeye 
uymamak lâzımdır. Hele Allah'a ibadet eder gibi bir şeye tapmak hiç olmaz. Bu yapıldığı 
takdirde zalimler içine girilmiş olur. Bu zümreye zalim denildiği gibi haksızlıklar için cebir 
kullanan demek de olur. Allah'ın emri dışında başkasına emir vermek, bir zor kullanma 
olmasa dahi zulümdür. Bu hali insan şahsi için yapsa da zulüm olur. Bu yol, salih ve yararlı 
insanların yolu sayılmaz. Bunlar hakkında ilahî hüküm şudur: 
- "Allah'ın emri haricinde hüküm veren fasıktır.” Denir, Diğer bir âyetle ise kâfir olduğu beyan 
edilir. 



Bu işin sonu da iyi olmaz. Netice ilahî bir azap olan cehenneme kadar götürür. O cehennem, 
akla gelen basit ateş gibi değildir. Onu tutuşturacak şey, kükürt taşı ve insandır. Dünyanın 
hafif ateşine bir'an dayanmak imkansızdır. Ahire tin büyük azabına nasıl dayanılır? Nefse 
uyar, halka tapar, Hakkı bırakırsan gideceğin yerin cehennem olacağını unutma. O gün orada: 
- "Kurtuluş, kurtuluş.." 
Diye bağırmak fayda getirmez. Her ne kadar: 
- "Allah... Allah... Allah..." 
Söylesen yine seni çıkaran olmaz. Ancak imanın elden gitmemişse bir zaman yanar, sonra 
çıkarsın. Ancak günah kadar yanmak lâzımdır. 
Nimet ve belâ halinde ol ve onların icaplarını yerine getirmeye bak. Bütün ömrün bunların 
dışında değildir. Yukarıdan beri anlattığım gibi her şeyin has hakkını öde.. Belâya sabret.. 
Nimete de şükür... 
Belâ halinde insanlara şikâyette bulunma. Bu halinde en ufak bir sıkıntı hali dahi belli 
etmemeye çalış. Halini kimse bilmesin. Hakkı itham etme. Hikmetine karışma. Nimetini boşa 
götürme. Dünya ve âhiretle işlerine yarayacak şeyleri seç. Eğer bir derdin varsa Allah 
istemedikten sonra kimse şifa veremez. 
 
- Derdi Allah verdi; şifayı kul verdi.. Deme. Derdi veren Allah, şifa sebebini de veren yine O. 
Aksi halde Hakk'a eş koşmak olur. Halbuki O'na mülkünde ortak yoktur. 
O'nun izni olmadan iyilik ve kötülük olmaz. Ne gelir olur ne de gider. Gerek afiyet gerek gayrı 
hepsi O'nun emriyle olur. Gerek dış âleminde gerekse iç âleminde insanlara fazla kıymet 
verme. Herkesi olduğu kadar değerlendir. Netice de onlar da senin gibi bir kuldur. Allah'ın 
isteği olmasa senin hiçbir şeyin zayi olmaz. Bu hallerde sana düşen en büyük iş, sabretmek ve 
razı olmaktır. Çünkü Hakkı bırakıp halka koşmak haramdır, yasaktır. 
Hakkı her Kötülükten tenzih et. Nefsin şerrinden ona sığın. Tevhid yoluna gir. Onun birliğini 
itiraf et. Nefsin elinden kurtulman en büyük iştir; buna çalışman lâzımdır. Taa ömür sona erip 
nefsin bitinceye dek sabırlı ol; Hakkın emirlerine uy. 
Elbet darlık gider. Bir gün olur darlık kalkar. Nimet gelir; saadet selamet yolları açılır. 
Peygamberimizin (s.a.v.) halini düşün. Diğer peygamberlerin başına gelenleri dinle. Bilhassa 
Eyyûb Peygamberin hali senin için en büyük derstir. Hepsinin sıkıntısı gitti; hem de gecenin 
gündüze karşı yok olan karanlığı gibi. Yaz olunca kaybolan kışın soğuğu gibi. Her şeyin bir 
zıddı vardın Her şeyin bir sonu ve her şeyin bir bitim tarihi olur. Sabır, her iyiliğin anahtarı 
hükmündedir.  
Bir Hadis-i Şerifte: 
- "Bir vücut için kalp ne ise iman sahibi için de sabır odur." 
Buyuruldu. Diğer yerde ise: 
- "Sabır, imanın hepsidir.” Buyurulmuştur. 
Şükür, nimetin saklanma kabıdır. Gelen her nimet bir muhafazaya muhtaçtır. Muhafaza 
edilmezse yok olup gider. Nimetlere şükür etmediğin zaman elinden hepsi gider. Bu 
anlatılanlar, büyük öğütlerdir; bunları oku. İbret al. İnşaallah bir gün kurtulursun. 
ŞÜKÜR VE KUSURLARI İTİRAF 
Amelini görme. Onlarla böbürlenme; bu hal sana yakışmıyor. Nefsi görmek, yapılan işlere 
karşılık beklemek iyi olmuyor. En iyisi bunları Hak'tan görmektir. Bütün işleri onun yardımıyla 
yaptığını anla; ona göre işlerini ayarla. 
Eğer bir kötülüğü yapmıyorsan düşün. Bu halin senden mi yoksa Hak'tan mı? Elbette Hak'tan. 
O, seni esirgedi. O, seni sakladı. Buna hamd etmek gerek. Şükür etmen lâzım. Nerede şükür? 
Buna akılsızlık derler. Başkasının gücünü kendine mal etmen yerinde olur mu, akıl kârı mı? 



Şu misaller sana bir şeyler, anlatır sanırım. 
Sen düşmanla çarpışıyorsun, fakat gücün yetmiyor. Öteden kuvvetli biri geliyor, düşmanın 
elini bağlıyor. Yere seriyor. Sen de yapacağını yapıyorsun. 
Sonra her şeyi kendin yaptığını iddia ediyorsun. 
Halbuki o kuvvetli adam gelmeseydi senin bir iş yapacağın yoktu. Belki de düşman seni 
öldürecekti. 
 
Diğeri de şu: Biri vardır, zengindir. Herkese ödünç verir. Veyahut ihsan eder. Sen de bir şeyler 
almak istersin, ama sana vermez. Öteden biri gelir, sana kefil olur ve alırsın. 
Sonra da: 
- Ben aldım. Benim itibarım var. Diye söylenmeye başlarsın. Yakışır mı? İşte bu iki misal 
sanadır. İşlerini düzenle. Şükret. Sana verilenle yetin. Daima Allah'ı öv; her iyiliği ona ver. Şer 
işleri sana yükle. Nefsini Islaha çalış. Eğer birini kötüleyeceksen nefsin yeter. Çünkü bütün 
şerrin yuvası odur. 
Yaradanı daima bir yaratıcı olarak bil. Ona göre edepli ol.. Nefsini kötülüğün yuvası gör, ona 
göre terbiye et. 
Bazı büyük bilginler şöyle derler: 
- Sana lâzım olan gelir. 
Buna bir Hadis-i Şerifte işaret edilir: 
- "Çalışınız, birbirinize yaklaşınız. Kötü yolları kendinize kapayınız. Herkes yaratılışının gereğini 
" yapar. 
 
 
 
 
 



NİMETİ GÖRMEK 
Şeyh Sadî, ayakkabısız kalmış. Ayakkabı alacak parası da yokmuş. Can sıkıntısı ile Kufa 
Camii'ne gitmiş. Caminin önünde ayaksız bir dilenci görünce, ayakkabısız ayaklarına bakıp 
şükretmiş. 
İnsanın kendisine ait hiçbir sermayesi yoktur. O da herhangi bir zerre gibi sonradan 
yaratılmıştır, o da sair mahluklar gibi hiçbir şey yaratamaz. Ona verilenlerin hepsi lütuf ve 
ihsandır. 
İnsan, sahip olduğu maddî nimetler açısından kendisinin gerisindekilere bakıp şükretmeli, 
manevî durumu kendisinden iyi olanlara bakıp kulluğunu artırmaya azmetmelidir. 
Zira şikayet için hiçbir haklı sebebi yok, şükür için sebebi çoktur. 
 
ŞÜKRETMEK 
Padişah, daha önce hiç deniz yolculuğu yapmamış bir /    köle ile aynı gemide yolculuk 
yapıyordu. Köle korkudan titriyor, bir türlü sakinleşmiyor, vaveylası ile herkesi huzursuz 
ediyordu. Padişahın keyfi kaçmıştı. Bir adam öne atıldı: 
-İzin verirseniz onu sakinleştireyim, dedi. Padişah: 
-Ne yaparsan yap, yeter ki şu adamı sustur, dedi adama... 
Adam, kölenin denize atılmasını istedi. Bağırıp çağıran köleyi suya attılar. Birkaç defa batıp 
çıkan köle: 
-Boğuluyorum, imdat! diye bağırmaya başladı. 
Köleyi yakalayıp, gemiye çıkardılar. Bir köşeye bıraktılar. Köle artık sessizce oturuyordu. 
Padişah, adama, niçin öyle yaptığını sordu. Adam: 
-Gemideki huzur ve güvenin farkında değildi, dedi. Suya düşünce değerini anladı. 
Nimeti artıran, lezzeti lezzet yapan şükürdür. Şükretmek yerine şikayet edenler sahip 
olduklarından da mahrum kalırlar. İnsanlar, maddi durumları itibari ile kendilerinin 
altındakilere, manevî yönleri ile de üstündekilere bakmalıdır. Birincilere baktıkça şükredecek, 
ikincilere baktıkça daha güzel hâle gelebilmek için gayretini artıracaktır. Hakikî saadet 
bundadır.  
 
KERAMETLİ KOYUN 
Fidda hanım, fakir bir insanın hanımıydı. Kocası gece gündüz çalışıp çabalar, ama günlük 
nafakadan fazlasını elde edemezdi. Bu yüzden yavrularına süt sağacakları bir tek koyunu 
ancak alabilmişlerdi. Koyun onlar için biricik geçim kaynağı idi. 
Ama ne Fidda hanım hâlinden şikayetçiydi, ne kocası. 
İkisi de Allah'ın verdiği sağlık ve afiyete şükürler ediyordu. Haklarında takdir edilen helâl rızka 
rıza gösteriyorlardı. Ne var ki, bir kurban bayramında bu müşterek huzurları bozulur gibi 
oldu. Evin beyi, ellerindeki tek koyunu kurban etmek istiyordu. Hanım ise: 
- Bize kurban vacip değildir. Hem sütüyle çocuklarımızı beslediğimiz koyunu kesmemiz doğru 
da olmaz. Sonra çocuklarımızı ne ile besleriz? Diye itirazda bulunuyordu. 
Bey, sonunda o güne kadar çektiği maddi sıkıntılardan asla müşteki olmayıp haline rıza 
gösteren hanımının bu itirazını anlayışla karşıladı. Koyunu kurban etmekten vazgeçti. 
Allah'ın hikmetine bakın ki, bayramdan bir kaç gün sonra bir misafir geldi. O akşam 
kendilerinde kalacaktı. Halbuki sofraya koyacak hiçbir şeyleri de yoktu. Evin beyi bu defa 
mahcubiyet hissi duymuş, hanımına teklifini tekrar etmişti: 
- Bu koyunu keseceğim. Misafir sofrasına koyacak başka bir şeyimiz yok çünkü. 
Fidda hanım düşünmeye başladı. Akşam sofranın boş olacağını hatırlayınca, o da boynunu 
eğdi. 



- Başka çaremiz yoktur. Bari duvarın dışına çıkar, benim görmediğim yerde kes. 
Hanım evin avlusu içindeyken evin beyi dışarı çıktı. Sütüyle çocuklarım beslediği koyunu, 
misafir için kesmeye başladı. 
Bu sırada, avlu içinde kesim işinin bitmesini bekleyen hanım, birden şaşkına döndü. Çünkü 
duvarın üzerine sıçrayan bir koyun, avluya atlamış, az sonra da yanına kadar gelerek kendisini 
koklamaya başlamıştı. 
Fidda hanım, beyinin koyunu elinden kaçırdığını düşündü. Ama dışarı çıkıp bakınca, koyunun 
kesilip yüzülmeye başlandığını gördü. Hayreti artmıştı... Komşulardan birinin koyunu 
duvardan atlayıp içeri girmiştir, diye düşündüler kan koca. Köyde tellâllar çağırttılar, koyunu 
sahibinin almasını istediler. Ne var ki, hiç kimse çıkıp da: 
- Benim koyunum kayboldu, sizin avluya atlayan koyun bizim olabilir, demedi. 
Fidda hanım, durumu İmam Efendiye anlattı. Hoca Efendi şu tavsiyede bulundu: 
-  Bu koyunu besleyiniz. Besleme ücreti olarak da sütünü çocuklarınıza içiriniz. Şayet sahibi 
çıkarsa besleme ücreti olarak sütünü içmiş olursunuz, koyunu da sahibine iade edersiniz. 
Çıkmazsa Allah'ın size lütuf ve ikramı olur, muhtaç olduğunuz için sizde kalabilir... 
Bu arada Fidda hanım, koyunda garip şeyler görmeye başladı. 
Ne zaman bakracı memeleri altına koyup da sağmak istese koyunda hemen bol süt hâsıl olur, 
bir defasında sade süt tadında, bir defasında da bal tadında bol süt sağardı. Nihayet meçhul 
koyunun bu gizemli durumu çevrede meşhur oldu. 
Misafirlerinin hatırı için kestikleri koyuna mukabil Allah'ın bir defasında sade süt, bir 
defasında da bal tadında süt sağdıran bir koyun ihsan etmiş olması, ayrıca bu sütün dertlere 
şifa olma özelliği de taşıdığının ortaya çıkması etrafa şayi oldu. Artık herkes eline hediyeler 
alıp fakir Fidda hanımı ziyarete geliyor, kâsesini de bu şifalı sütle doldurarak ayrılıp gidiyordu. 
 
SAKANIN EŞEĞİ 
Fakir bir saka, o sakanın da bir eşeği vardı. Zayıf zavallı bir eşekti, sırtında yüzlerce yara vardı. 
Değil arpa ot bile bulamıyordu. 
Padişahın atlarının bakıcısı bu sakayı tanıyordu. Onunla eskilere dayanan bir ahbaplığı vardı. 
Bir gün sakaya rastladı: 
"Bu zavallı eşeğin hâli ne böyle, nerdeyse zayıflıktan ölecek." dedi. Saka yana yakıla anlattı: 
"Sevgili dost biliyorsun ki ben fakir bir insanım o sebepten bu zavallı hayvana bakamıyorum." 
dedi. 
Padişahın ahır başı: 
"Sen bu hayvanı bana ver birkaç gün padişahın ahırına bağlayayım ona padişahın atlarının 
yeminden vereyim, biraz düzelsin." dedi. 
Saka eşeği seve seve verdi. Eşeği alıp padişahın ahırına getirdiler. Eşek ahırdaki temizliği 
bakımı atların hâlini görünce: 
"Yarabbi, dedi. Bu nasıl iş bu atlar senin yaratığın da ben senin yarattığın değil miyim benim 
halime bak, bunların durumuna bak, böyle olur mu?" 
Aradan birkaç gün geçmeden savaş çıktı. Ahırlardaki atları çekip eğerlediler. Savaş alanına 
yolladılar. Günlerce süren savaştan sonra atlar döndüğünde her birinin vücudunda yüzlerce 
yara vardı birçok ok ucu hâlâ vücutlarında duruyordu. 
Atların ayakları bağlandı cerrahlar geldiler, başladılar atların orasını burasını yararak, ok 
parçalarını, mızrak uçlarını çıkarmaya. Bunu gören eşek, daha önce düşündüklerinden, 
söylediklerinden bin pişman oldu. Haline şükretti. 
 
 



 
2-BAKARA/172.AYET: Ey müminler! siz o hayvanlar gibi olmayınız. {*}  size kısmet ettiğimiz 
rızıkların maddi ve manevi temiz olanlarından yiyiniz. Çünkü yaratılış âleminde rızkın haramı 
da var, helali de; pisi de var, temizi de. Fakat siz, bunların temizlerinden ve kimsenin hakkı 
geçmeyerek meşrû şekilde kazanılan helallerinden insanca yiyiniz. Hem hayvanlar gibi pis 
boğaz olmayınız, hem de bir takımlarının yaptığı gibi helal, hoş ve temiz şeylerden kendinizi 
mahrum etmeyiniz. Temiz temiz, helal helal yiyiniz. {*}  Onları yaratan, veren Allah'a 
şükrediniz. O helal ve temiz rızıklarla beslenen vücudunuzu, görünen ve görünmeyen 
organlarınızı, ne için yaratılmışlarsa onda, yani yaratılış gayelerinde kullanınız. 
     Çünkü yukarda da açıklandığı üzere şükrün gerçek bir şekilde yerine getirilmesi, nimeti 
ihsan edene bu suretle karşılık vererek saygı göstermektir. 
     Vücudun organlarından her birinin bir yaratılış hikmeti vardır. Bunun bir kısmı genel olarak 
herkes için bellidir. Diğer kısmını da "Organların faydaları bilimi" (Fizyoloji) denen ilimle yavaş 
yavaş, ard arda tetkik etmek mümkündür. 
     Mesela neslin devamı için verilmiş olan bir organı, nesli kaybetmek için kullanmanın, yine 
aynı şekilde gerçekleri keşfedip, Allah'ı tanımak için bahşedilmiş olan aklı, bozgunculuğu 
körüklemek ve hukuku iptal için sarf etmenin, nimete karşı büyük bir nankörlük olduğu ne 
kadar açıktır. 
     İnsanlığın kıymetini bilmeyerek pis ve haram şeyler yiyenler, böyle nimete karşı 
nankörlüğe düşecekleri gibi, nimete nankörlük edenler de maddî ve manevi pislikten 
kurtulamazlar. Birinden korunsalar, diğerine mutlaka bulaşırlar. 
 
Allah’a şükreden bir kul olmayayım mi?  
Hz. Aişe annemiz Efendimiz’in kulluğunu şöyle dile getirir: ‘Bir gün Allah Resulü bana: ‘ Ya 
Aişe ! Müsaade eder misin bu gece Rabbimle beraber olayım.’ Diye seslendi. Ben de : ‘Ey 
Allah’ın Resulü! Seninle olmak hoşuma gider fakat senin hoşuna giden şey daha çok hoşuma 
gider. ‘ dedim. Bunun üzerine kalktı, abdest aldı ve namaza durdu. O gün sabaha kadar 
gözyaşı döktü ve namaz kıldı.’ 
(Ibn Hibban, es -Sahih 2/386) 
 
Allah Resulü ( sallallahu aleyhi ve sellem) ibadetlerinde adeta bir kulluk abidesiydi. Namaz 
kılarken, kaynayan bir tencere gibi ses çıkarırdı; ağlayıp  gözyaşı , döktüğü zaman O’nu görüp 
dinleyenleri rikkate sevk ederdi. Bazen sabaha kadar namaz kılar ve ayakları şişerdi hatta Hz. 
Aişe Validemiz, bu gayretini çok görerek, ‘Gelmiş geçmiş günahları affedilen sen, niçin bu 
kadar kendini yoruyorsun?’ Diye sormuş , O’da: ‘ Allah’a şükreden bir kul olmayayım mi?’ 
Cevabini vermişti.  
  
 
 
  





ALLAH SEVGİSİ  ve KORKUSU 
 
Allah’ı bilmeden, tanımadan yani bir insan kamil manada inanmış ise hakkıyla sevemez ve 
korkamaz O’ndan. Bu her zaman böyle olmuştur, kalpte bitmiştir iş. Acaba bu konuda 
mutmain miyiz? İnandırdık mı kendimizi buna? Acaba herhangi bir olay karşısında tevekkül 
edebiliyor muyuz, sırtımızı rahatlıkla koltuğa yaslayabiliyor muyuz? Yoksa eyvah ‘Ya bu 
koltuğun yaslanacak yeri yoksa’ diye vehime kapılıp binbir tereddüt içine mi giriyoruz veya 
karşıma binler ordular çıksa vız gelir mi diyoruz. Yemyeşil bir manzara karşısında 
duygularımız şaha kalkıyor mu yoksa herşeyin O’nu fısıldadığını duyamıyor muyuz? Acaba 
imanın lezzetini doya doya yaşayabiliyor muyuz? 
 
İşte kamil manada inanmış isek, o andan itibaren sevgiden ve korkudan bahsedebiliriz. 
İnanmayan insana cehennemden bahsetsen ne olur, veya cennetin güzelliklerini anlat, içinde 
en ufak sevgi veya korku duyacak mı acaba? Ve belki o anda şöyle bir soruyla karşılaşmamız 
muhtemeldir: ”Yahu insan aynı anda birisini hem sevip, hem de ondan korkar, akıl alacak iş 
mi bu?” Bu soruyu soranın her zaman hissettiği bir duygudan bihaber olduğu açıktır. Buna 
verilebilecek en güzel örnek, kendimizdir, biz aynı anda babamızı hem sevip hem de ondan 
korkmuyor muyuz, korkmamız sevmemize engel mi oluyor? Hayır, belki de bu korkumuz ona 
karşı olan sevgimizden, saygımızdan, aman bir hata yaparım endişesinden kaynaklanmıyor 
mu? 
 
Evet Allah’ı sevmek O’nu tanımakla olur ve insan, O’nu tanıdıkça, bildikçe kalbine korku 
yerleşir. Kalbine imanın oturduğunu, ruhuna sanki bir şeylerin aktığını hisseder, her an 
teyakkuzda olur, her an kontrol edildiğini idrak eder. Burada Allah’ın sıfatlarından 
bahsedilebilir. (Daha fazla bilgi Fasıldan Fasıla 2 sayfa 247 sıfatlar İhya 1. Cilt) Biz burada 
Kudret, Semi ve Basir sıfatlarından bahsedeceğiz. 
 
Kudret Sıfatı 
Allah herşey üzerinde mutlak kudret sahibidir (Maide 120). Çünkü kainatın yapısını muhkem, 
yaratılışını sıralı ve düzenli görüyoruz. Güzel dokunmuş, mütenasib nakışlarla işlenmiş ve 
çevrilmiş bir elbiseyi gören bu elbisenin kuvvetsiz bir ölü tarafından yapılmış veya aciz bir 
insanın eseri olduğu vehmine kapılırsa, o vakit akıl denilen nimetten soyunmuş, ahmaklık ve 
cehalet erbabının mesleğine girmiş olur. 
Semi ve Basir Sıfatları 
Allah’ın Semi, Basir olduğunu, kalpteki fısıltıları, vehimleri ve fikirdeki gizlilikleri gördüğüne, 
zifiri karanlık bir gecede kara taşın üzerinde yürüyen simsiyah karıncanın ayağından çıkan sesi 
işittiğine ve kendisini gördüğüne inanmak ve bilmektir. 
 
Ayrıca : 1 - Sızıntı 15. Cilt 170. Sayı 71. Sayfada bulunan Havf ve Haşyet başlıklı yazıdan 
yararlanılabilir. 
     2 - İlham Kaynakları 153. sayfa 
  



ÜMİT 
 
Büyük ve ciddî istihâleler arefesinde bulunuyoruz. Toplum sancı sancı üstüne kıvranıp 
duruyor ve yeni birşeyler doğurma eşiğinde... Yıllar yılı binbir paradoksla kendine has 
çizgiden uzaklaşmış yığınlar, gelecek hakkında oldukça endişeli ve ümitsiz. Yürekler 
dermansız.. zihinler fakir.. ilhamlar sevimsiz... 
 
Ruh dünyası böylesine sarsık ve istikbâli iç içe kaos, canı dudağında perişan kitleler, dizlerine 
derman, yüreklerine fer bekliyorlar. Kendisinden hayat ve saadet umduğu havârisini, iman ve 
ümit mesajlarıyla karşısında bulması, onun için en hayatî bir mevzudur. 
Ümit herşeyden evvel bir inanç işidir. İnanan insan ümitlidir ve ümidi de inancı nisbetindedir. 
Bu itibarladır ki, sağlam inanç mahsulü çok şeyler, bazılarınca hârika zannedilmektedir. 
Aslında, ümit, azim ve kararlılık, iman dolu bir kalbe girince, beşerî normaller aşılmış olur. Bu 
seviyede gönül hayatına sahip olamayanlar ise bunu fevkalâdeden sayarlar. 
Hele insan, inanacağı şeyi iyi seçebilmiş ve ona gönül vermişse, artık onun ruh dünyasında, 
ümitsizlik, karamsarlık ve bedbinlikden asla söz edilemez. 
 
Fert, ümitle varlığa erer; toplum onunla dirilir ve gelişme seyrine girer. Bu itibarla, ümidini 
yitirmiş bir fert var sayılamayacağı gibi, ümitden mahrum bir toplum da felç olmuş demektir. 
Ümit, insanın kendi ruhunu keşfetmesi ve ondaki iktidarı sezmesinden ibarettir. Bu sezişle 
insan, kâinatlar ötesi Kudret-i Sonsuz’la münasebete geçer ve onunla herşeye yetebilecek bir 
güç ve kuvvete ulaşır. Bu sayede, zerre güneş; damla derya; parça bütün ve ruh kâinatın bir 
soluğu hâline gelir. 
 
Âdem Nebi (as), semâsının karardığı, azminin kırıldığı ve canının dudağına geldiği bir devrede, 
ümitle silkindi, “Nefsime zulmettim.” dedi ve dirildi. Şeytan ise, gönlünden akıttığı ümitsizlik 
kan ve irini içinde bocaladı durdu ve nihayet boğuldu... 
 
Her gönül eri ümitden bir meş’âle ile yola çıkmış, bununla tufanları göğüslemiş; fırtınalarla 
pençeleşmiş ve dalgalarla boğuşmuştur. Kimisinde ümit bir Cûdî (1) tomurcuğu, kimisinde 
İrem bağları kimisinde de Medineleşen bir Yesrib (2) haline gelmiştir. Bu vâdide her ümit 
kahramanı, aynı zamanda Hakk katının azizi, halkın da bayrağı olmuştur. 
Ümit ve azimle coşan bir Berberî köle, Herkül sütunlarına yeni bir nâm getirmiş ve deniz aşırı 
ülkelerin efsanevî kahramanı olmuştur. Ve, yine ümitle yıldırımlaşan genç bir serdar, çağlarla 
oynamış ve beşer tarihinde pek az insanın elde edebildiği yüceliklere ermiştir. 
Bir de, herşeyin bittiği; milletin kaddinin büküldüğü, gururunun kırıldığı devrede, iman ve 
ümidin dâsitânî bir hâl alması vardır ki; inancın derecesine göre, onu elde eden, kâinata 
meydan okuyabilir; ellibin defa çarkı, düzeni bozulsa sarsılmadan yoluna devam eder; 
yoklukta, varlık cilvesi gösterip ölü ruhlara can olur. 
 
Ümitle uzun yollar aşılır; ümitle kandan irinden deryalar geçilir ve ancak ümitle dirliğe ve 
düzene erilir. Ümit dünyasında mağlûb olanlar, pratikte de yenilmiş sayılırlar. Ne yiğitçe ve 
çalımla yola çıkanlar vardır ki, iman ve ümit zaafından ötürü, yarı yolda kalmışlardır. Küçük 
bir zelzele, gelip geçici bir fırtına, akıp giden bir sel, onların azim ve iradelerini de beraber alıp 
götürmüştür. Ya kendilerine ümitle bağlanılıp sonradan onlarla beraber yeis bataklığına 
düşüp boğulanların hâli, o hepten yürekler acısıdır. 



Aslında gerçeği bulamamış ve ona dilbeste olamamış kimselerin başka türlü olmaları da 
mümkün değildir. Makama, mansıba ümit bağlamış; servete, samana gönül vermiş ve gelip 
geçici, yıkılıp gidici şeylerle avunup durmuş kimselerin, er geç hüsrana maruz kalacakları 
muhakkaktır. 
 
Solmayan renge, sönmeyen ışığa, batmayan güneşe dilbeste olan bir ruhtur ki; gecesi sabah 
aydınlığında, gündüzü cennet bahçeleri gibi rengârenktir. Böylelerinin, karanlık bilmeyen 
ufuklarında güneşler kol gezer ve değişen mevsimler, farklı manzaraların büyüleyici 
meşherleri gibi birbirini takip eder durur. Veyahut herbiri bir ulu ağaç gibi, semaya doğru ser 
çekmiş ve kök kök üstüne zeminin derinliklerine inmiştir ki; ne karın, dolunun şiddeti, ne de 
tipinin, boranın yakıp kavuruculuğu onları müteessir etmez. Sonsuza bağlanmış ve ümitle 
dolu bu gönüller, bahar demez, yaz demez; hazan demez, kış demez, kucak kucak meyvelerle 
gelir ve o görkemli kametten bekleneni yerine getirirler. 
 
Bizler topyekün bir millet olarak, dayanıp darılmayan, azmedip yılmayan ve hele ümitsizliğe 
asla kapılmayan yol göstericilere; ekmek kadar, su kadar, hava kadar ihtiyaç içindeyiz. 
Hevesle yola çıkıp hevâlarına göre aradıklarını bulamayınca, ya ümitsizliğe düşmüş veya 
Yaradan’la cedelleşmeye girişmiş olanlara gelince; onlar bizden, biz de onlardan fersah 
fersah uzak bulunmaktayız. Mâmâfih, feleğin geniş dairedeki çark-ı çemberi, hiçbir zaman, 
yerdeki bu sefillerin kokmuş felsefelerine ve bozuk hendeselerine göre cereyan 
etmeyecektir..! 
 
Binbir ümit tomurcuğunun tebessüm ettiği ve binbir tohumun, toprağın altında kara düşecek 
cemreyi beklediği şu günlerde, ümitden mahrum gönüllere ümit dileklerimizle... 
 
 
1) Cûdî: Hz. Nuh (a.s)’ın tûfandan sonra gemisi ile sahile çıktığı dağın ismi.2) Yesrib: Medine-i 
Münevvere’nin Müslümanlıktan evvelki ismi. 
          
ÜMİT VE SEBAT 
 
Soru: Bazı hâdiseler ümitsizliğe sebep oluyor. Ne tavsiye buyurursunuz? 
 
Cevap: Hepimizin bast hali her zaman devam etmeyebilir. Birbirimize moral vermeliyiz. Ruh 
haleti müsaid olanlar diğerlerine anlatmalı. Bilhassa sadmelere ilk muhatap olanlar sarılabilir. 
Bunlar bizim elimizde olan şeyler değildir. Bedir’de galibiyet vardı. Aynı güçle Uhud’a gelindi, 
fakat mağlup olundu. Sonra Hendek’e müdafaya çekilindi. Efendimiz (sav), müşrikler dönüp 
giderken arkalarından, “Bundan sonra sıra bizde” buyurmuştu. Hâdiseler, “devr-i daimler” 
içinde sürüp gitmektedir. Önemli olan sebattır. Osman Gazi, başlangıçta tek bir köye sahipti 
ve etrafı tekfurlarla doluydu. Ama, o ölüm döşeğinde, Bursa da kuşatma altındaydı ve 
vasiyetine “Beni Bursa’ya gömün” diyordu. İstanbul surlarına kadar gelenler, “Burada 
ölünüyor, bırakıp gidelim” deselerdi, İstanbul fethedilemezdi. Düşünün ki, İstanbul 17 defa 
kuşatıldı. Vazifelerinin şuurunda olanlar geldiler, vazifelerini yaptılar ve gittiler.  
FASILDAN FASILA-1 
 



Havf ve Rec`a: 
HAVF VE HAŞYET 
 
Arapçada, korkma, ürperme, irkilme ma’nâlarına gelen havf; ıstılâhî ma’nâsı itibariyle; şer’an 
haram olmayıp da daha hafif mertebede memnu bulunan bir şeyi işlemekten sakınma 
anlamına, sofiyece de; “recâ” duygusunun yanında, hak yolcusunun emniyete düşüp 
aldanmaması ve kuruntulara takılıp kalmaması için manevî seyr ü seferde hem bir denge 
unsuru ve hem de nâz u şatahata götürecek düşünceleri tadîl eden bir iksirdir. 
Havf, Kuşeyrî’ye göre; ma’nâ yolcusunun, Allah’ın sevmediği, hoşlanmadığı şeylerden 
sakınmasını ve uzak kalmasını sağlayan, onun içindeki bir korku duygusu şeklinde 
yorumlanmıştır ve daha çok da, gelecekle alâkalı gösterilmiştir. 
 
Evet havf, ya bir insanın arzu etmediği şeylere maruz kalacağı endişesinden veya isteyip 
dilediği şeyleri kaçıracağı düşüncesinden kaynaklanır ki, her iki durum da istikbâl ile 
alâkalıdır. Kur’ân-ı Kerîm de, pek çok âyât u beyyinatıyla amel ve davranışların ilerideki 
neticelerini nazara vererek istikbâl buudlu bir dünya kurmayı hedefler.. O’nun kurmak 
istediği dünyada geleceği iyi ve kötü semereleriyle bir ruh, bir ma’nâ, bir düşünce, hattâ bir 
aksesuar olarak görmek her zaman mümkündür. O, müntesiplerinin gönlüne bütün bir hayat 
boyu âkıbetendiş olmayı aşılar ve ayaklarını yere sağlam basmalarını hatırlatır: “ -Hiç hesaba 
katmamış oldukları şeyler Allah tarafından karşılarına çıkarılıverdi” (Zümer, 39/47) ürperti 
hasıl eden fermanı: “ -De ki: Amellerin bütün bütün boşa gidenini size haber vereyim mi? 
Onların ameli ki, dünya hayatında bütün çalışmaları boşa gittiği halde kendilerini güzel iş 
yapıyor sanmaktadırlar” (Kehf, 18/103) gönülleri hoplatan beyanı gibi daha pek çok âyet var 
ki bunlar insanın hayat dantelâsının öteden getirilmiş atkı ipleri gibidirler.. -Bu iplerle hayatını 
kanaviçe gibi örene ne mutlu- Kur’ân sık sık bunlarla gönüllerimize uhrevîlik aşılar ve 
gözlerimizi ukbâya çevirir. 
 
Cenab-ı Hakk nurlu beyânında, bizi huzûruna celp ve maiyetiyle şereflendirmek için çok defa 
havfı bir kamçı olarak kullanır. Bu kamçı, tıpkı annenin itaplarının, yavruyu onun şefkatli 
kucağına çektiği gibi; insanı ilâhî rahmetin enginliklerine cezbeder ve onu cebrî lütufların 
vâridâtı ile zenginleştirir. Bu itibarla, Kur’ân-ı Kerîm’de havf u haşyetle tüllenen her emir ve 
direktif, bir buuduyla ürpertici ise de diğer yanıyla rahmet televvünlü ve inşirah vericidir. 
Ayrıca, Cenab-ı Hakk’tan havf edip O’na karşı saygılı olan bir vicdanın, başkalarının kasvetli ve 
yönlendirmeden uzak, yararsız, hatta zararlı korkularından kurtulması bakımından da ayrı bir 
önem arzeder. Cenab-ı Hakk, nûrefşân ve ümitbahş beyanında yer yer: “ -Eğer gerçek 
mü’min iseniz, onlardan korkmayın, benden korkun!” (Âl-i İmrân, 3/175) buyurarak, insan 
mahiyetindeki korku hissinin sağa-sola dağıtılarak dağınıklığa düşülmemesini: “ -Sadece ve 
sadece benden korkun” (Bakara, 2/40; Nahl, 16/51) diyerek de hiçbir yararı olmayan fobilere 
girilmemesini ihtar eder ve: “ -Her an üzerlerinde nigehban bulunan Rabbilerinden korkar ve 
emrolundukları şeyleri titizlikle yerine getirirler” (Nahl, 16/50) ve: “ -Havf u haşyet içinde, 
aynı zamanda tazarru ve niyazlarının kabul olacağı ümidiyle Rabbilerine dua ederler...” 
(Secde, 32/16) gibi pür envar beyanlarıyla havfla mamur, haşyetle serfiraz gönülleri senâ 
eder. Eder, zîra hayatını havfa göre örgüleyen bir ruh, iradesini temkinli kullanır, adımlarını 
dikkatli atar ve ayağını çürük bir yere basmamaya çalışır. İşte böyle titiz ruhlar rızâ semasının 
üveykleri sayılırlar. İşte size, Lücce sahibinden havfla alâkalı hoş bir tesbit: 
“Eğer Cenab-ı Hakk’ın kahrından korkuyorsan dinde sabit kadem ol; zîra ağaç şiddetli 
rüzgarlara karşı kökleriyle yere muhkem tutunur.” 



Havfın en aşağı mertebesi, imanın şartı ve muktezası olan havftır ki : “ -Eğer gerçek mü’min 
iseniz benden korkun” (Âl-i İmrân, 3/175) meâlindeki âyet buna işaret etmektedir. Bunun bir 
üstü ilim buudlu havftır ki: “ -Allah’tan, kulları arasında ancak alimler hakkıyla korkar” (Fâtır, 
35/28) âyeti de bu mertebeyi ihtar eder. Daha üst bir mertebe ise marifet mertebesidir ve 
heybet televvünlüdür ki: “ -Allah size kendisine karşı ürperti içinde bulunmanızı emreder” 
(Âl-i İmran, 3/28, 30) beyan-ı sübhânîsi de bunu hatırlatır. 
 
Bundan başka, bir kısım sofîler havfı; biri heybet, biri haşyet olmak üzere kendi içinde de 
ikiye ayırmışlardır. Her ikisi de korku ve saygı düşüncesinden kaynaklanmasına rağmen 
bunlardan heybet daha ziyade “firar” yörüngeli, haşyet ise “ilticâ” mahreklidir. Seyr u sülûkte 
heybet sahibi, sürekli firar düşüncesi içindedir; O’nunla oturur-kalkar, O’nu düşler ve O’nu 
tasarlar; haşyet sahibi ise, her lâhza ayrı bir mülâhaza ile O’na ilticâ etme vesileleri araştırır 
ve O’na sığınma fırsatları kollar. 
 
Bu itibarla da çok defa, rehbet yolunu seçenler, firarı da devam ettirirler.. firarı devam 
ettirdikleri için de kolayı zorlaştırır ve ruhbanların maruz kaldığı sıkıntılara maruz kalır, 
dolayısıyla da firarın hasıl ettiği bu’diyet ölçüsünde, O’ndan uzak kalmanın ızdırabını yaşarlar. 
Hayatlarının her lâhzasında “hevâ”yı “hüda”ya çevirebilmiş haşyet salikleri ise, her an ayrı bir 
iltica yol ayrımında ayrı bir “kurb” kevseri içer ve “daha yok mu?” diyerek coşarlar. 
Haşyet, kâmil ma’nâda bir enbiyâ hususiyetidir.. nebiler, sürekli içinde âdetâ İsrafil’in 
sûrunun duyulduğu bu atmosferde ve Hakk’ın, azamet u celâlinin savleti karşısında bir can ile 
ölür, birkaç can televvünü ile dirilirler. Onların his, şuur ve idrâk ufuklarında her zaman: “ -
Cenab-ı Hakk azametle dağa tecelli edince, dağ şâk şâk oldu, parçalandı ve Musa kendinden 
geçip bayıldı” (A’râf, 7/143) gerçeğinin tulû ve gurûbları yaşanır. Akrabü’l-Mukarrabîn ve 
Seyyidü’l-Haşiyîn de: “Ben sizin görmediğinizi görüyor, duymadığınızı duyuyorum; bilebilseniz 
ki, gök bir gıcırdayışla gıcırdayıp inledi ki!. Zaten öyle olması gerekirdi; zira göklerde 
meleklerin secdegâhı olmayan dört parmak kadar bile boş yer yoktur. Allah’a yemin ederim 
ki, eğer azamet-i ilâhî adına benim bildiğimi bilseydiniz, az güler çok ağlardınız, hatta 
zevcelerinizle bir arada bulunmaktan kaçınır, dağ ve sahralarda çığlık çığlık Allah’a 
yalvarırdınız” buyurur. Bu hadiste hem Peygamberin ilticâ buudlu haşyeti -ki, kendi, 
bilinebilecek herşeyi bildiği halde firarı değil O’na sığınmayı seçmiştir- hem de diğer 
insanların firar buudlu heybetlerini anlatmıştır.. ve Ebu Zerr hadîsdeki: “Keşke, kökünden 
sökülen ve kesilip-biçilen bir ağaç olsaydım” ilavesiyle kendi hesabına bu düşünceye beliğ bir 
tercümandır..! 
 
Haşyet ve mehabete göre programlanmış bir ruh, havf mülâhazası olmasa da günahlara 
bulaşmaz.. işte mehabet bendesi bir ismet kahramanı!: “ -Süheyb ne yüksek bir karakterdir -
muhalfarz- Allah’tan korkmasa da günah işlemez.” 
 
Havf erbabı bazen sızlar, bazen ağlar ve gözyaşlarını ceyhun ederek günde birkaç defa 
hususiyle de yalnızlık zamanlarında gözyaşlarıyla “bu’d” ateşlerini söndürür ve bu’dlar bu’du 
cehennem üzerine yürür. Zira: “ -Allah korkusundan ağlayan birinin, sağılmış sütün yeniden 
memeye dönmesi muhaliyeti gibi cehenneme girmesi mümkün değildir” fehvâsınca, 
cehennem ateşini söndüren en tesirli iksir gözyaşlarıdır. Bazen de, hem yaptıklarını hem de 
yapmadıklarını sürekli birbirine karıştırır; yaptıklarının “hüdâî” olmayıp da “hevâî” 
olduklarından, yapmadıklarının ise bütün bütün şeytânî olmasından, irkilir, devamlı hüzünle 
yutkunur.. ve isabetli karar verebilirse doğrulur O’na ilticâ eder. Bunlardan birinci şıktakiler: “ 



-Rabbilerinin huzuruna döneceklerinden ötürü, yürekleri çarparak vereceklerini verirler” 
(Mü’minûn, 23/60) mealindeki âyet münasebetiyle, Aişe Validemiz’den nakledilen şu vak’ayı 
misâl olarak gösterebiliriz: Validemiz buyurur ki: “Bu âyet nâzil olunca ‘âyette zikredilenler, 
zina etme, hırsızlık yapma, içki içme gibi haramları irtikap edenler midir?” diye Rasûlullah’a 
sordum. İnsanlığın İftihar Tablosu Seyyid’ül-Ma’sûmîn: “Hayır ya Aişe, âyette anlatılmak 
istenen, namaz kılıp, oruç tutup sadaka verdiği halde, kabul olup olmaması endişesiyle tir tir 
titreyenlerdir, buyurdular.” Birinci kategoride zikredilenlere “düz mü’minler” diyeceksek 
ikincilerine “derin mü’minler” veya “kamil insanlar” demek uygun olur zannederim. 
Ebû Süleyman-ı Dârânî: “Kulun, havf ve recâ arası bir yol tutup gitmesi esas olmakla beraber, 
her zaman kalbin korku ve saygıyla atması daha emin bir yoldur” der. Aynı düşünceyi 
paylaşan Şeyh Galip ise havf mevzuundaki hislerini şu müstesna mısrasıyla âdetâ hülâsa eder: 
Bin havf ile ceşm-i cânı bâzet! 
 



RECÂ 
Gelecek adına emellerle dopdolu olma ve arzu edilen şeylerin elde edilebileceği ümidiyle 
yaşama ma’nâlarına gelen recâ, sofilerce: “Gönülden istenen bir şeyin tahakkuk etmesi 
inancıyla meydana geleceğini ümit etme ve bekleme” şeklinde tarif edilmiştir. Bu itibarla, 
hasenât adına bir şeyi işleyip kabulünü beklemek, kezâ ma’siyetten tevbe edip hüsn-ü kabul 
göreceği mülâhazasıyla ümitlenmek birer recâdır. 
 
Hata, günah ve seyyiatın şahsa yüklenmesi, hasenâtın ise, Allah’ın rahmetine atfedilmesi 
esasına dayanan recâ, sâlikin bir kısım yanlışlıkların, kötülüklerin ve yakışıksız şeylerin ağına 
düşmemesi, iyilikler ve güzelliklerle de şımarıp küstahlaşmaması için, istiğfar ve dua 
kanatlarıyla sürekli “seyr ilallah” ufkunda seyahatla şerlerden kaçınıp hayırlara sığınması; 
inâbe ve tazarru lisanıyla da devamlı “seyr maallah” ikliminde Hakk kapısının tokmağına 
dokunmasından ibaret sayılmıştır. Böyle bir denge kurulabildiği takdirde, ne havfta inkıta ve 
ye’s, ne de recâda gevşeklik ve şatahat olur. 
 
Evet, günahlardan kaçınıp Allah’dan inâyet beklemek, yarışırcasına hayrât ve hasenât 
yolunda koşup sonra da Allah rahmetinin enginliği mülâhazasıyla o kapıya yönelmek sadık bir 
recâ ve sadıkların recâsıdır. Aksine, amelsiz hasenât beklemek veya ömrünü günah 
vadilerinde geçirdiği halde, Allah’ı kendi hesaplarıyla bir şeylere -estağfirullah- icbar ediyor 
gibi “buhbuha-i cennet” den dem vurmak yalancı bir recâ ve Hazret-i Rahmanü’r-Rahim’e 
karşı da bir saygısızlıktır. 
 
Recâ, bir temennî değildir; temennî, herhangi bir tasavvur ve düşüncenin meydana gelmesi 
mevzuunda kat’iyyet bulunmayan, dolayısıyla da ümid va’detmeyen bir beklenti olmasına 
mukabil, recâ; matluba ulaştıracak bütün vesileleri değerlendirip, rahmeti ihtizaza getirme 
yolunda peygamberâne bir basîret ve şuurla bütün iltica kapılarını zorlamanın ad ve 
ünvanıdır. 
 
Bir diğer ifade ile recâ; ilim, kudret ve irade sıfatları gibi, rahmet ve affediciliğin de ihata ve 
şümûlüne inanıp, ehadiyet dalga boyunda bir kısım teveccühlere muntazır olmak demektir. 
Kur’ân-ı Kerim’in rahmetin herşeyi aştığını (A’râf, 7/156); bir kudsî hadîsin de, ilâhî rahmetin 
her zaman gadabın önünde bulunduğunu ifade etmesi, zannediyorum, bu gerçeği 
hatırlatmaktadır. Şeytanların bile ümid ve ümniyeye kapılacağı böyle engin bir rahmete karşı 
lâkayd kalmak, hatta o rahmetin mevcudiyetini inkâr ma’nâsına gelen recâ hissini yitirip ye’se 
kapılmak affedilmeyen bir günahtır. 
 
Reca:  
“Kerem kıl kesme Sultanım keremin bînevâlerden Keremkâne yakışır mı kerem kesmek 
gedalerden..” 
M. Lütfi Efendi deyip kalben Kerim ü Vedûd’un cömertliği etrafında pervaz ederek O’na 
sığınma yollarını araştırmaktır. Rabbin mülâtefesi sayılan böyle bir mazhariyeti elde etmiş 
olanlar hiç tükenmeyen bir hazine bulmuş sayılırlar. Hele insan sahib olduğu şeylerin 
bütününü kaybettiği veya ona karşı her türlü musibet bendinin yıkıldığı veyahut hayra 
muvaffak olamamanın, şerden kurtulamamanın ızdırab ve inkisarını vicdanında duyduğu.. 
yani sebeplerin bitevî sükut edip her yolun “Müsebbibu’l-Esbâb”a döndüğü hengâmda, recâ, 
bir berk olur, burak olur.. onun yollarını aydınlatır ve onu, ulaşılması insan gücünü aşan 
ulaşılmazlara ulaştırır. 



Gazze’de son dakikalarını yaşayan İmam-ı Şafiî’nin recâ adına şu son ve dolgun soluklarını 
kaydetmeden geçemeyeceğim: 
“Kalbim kasvet bağlayıp yollar da sarpa sarınca, ümidimi affına merdiven yaptım.. günahım 
gözümde büyüdükçe büyüdü ama, onu alıp affının yanına koyunca, affını tasavvurlar üstü 
büyük buldum.” 
 
Allah korkusunun insanı günahlardan uzaklaştırıp, O’na yönelttiği, O’na yaklaştırdığı yerlerde 
sürekli “havf” soluklamak; ye’s çukurlarına düşüldüğü veya ölüm emarelerinin belirdiği 
zamanlarda da “recâ”ya sarılmak, havf-recâ dengesi adına ölçü sayılacağı gibi, ruhta hâsıl 
olan emniyet duygusuna karşı korku unsurlarını harekete geçirmek, ümitsizlik hazanlarının 
esip-savurduğu hengamda da recâ seralarına sığınmak da ayrı bir yaklaşım keyfiyeti 
sayılabilir. Bu itibarla, bazen en mükemmel amelin yanında duman duman korku tütebilir ve 
az bir amelin sağında-solunda da recâ tüllenebilir... 
 
Yahya b. Muaz’ın bu mülâhaza için bir tazarruunu kaydetmek istiyorum: “Allahım, çok defa 
günah ve hatalara bulaştığım zaman, ruhumda taşıdığım recâ, en mükemmel amellere iktiran 
eden recâdan daha güçlü görünüyor; zira ben arızalarla ma’lûl bir insanım; kat’iyen masun 
sayılamam.. günahlara bulaştığım zaman hiçbir iş ve amele değil, bilâ kayd u şart senin affına 
itimat ederim.. nasıl etmem ki, sen cömertlikle mevsufsun!”  
 
Zaten çoklarınca recâ, Zât-ı Uluhiyyet hakkında hüsn-ü zan beslemenin bir başka buudu 
sayılmıştır. Ve: "-Benim kulumla maiyyet ve muamelem, onun benim hakkımdaki zannına 
bağlıdır" mealiyle vereceğimiz kudsî hadis de bu mülâtefenin ifadesidir.  
Ebu Sehl’i, rüyada tarifler üstü nimetler içinde yüzüyor görür ve sorarlar: “Üstad bu yüksek 
payeyi nasıl elde ettiniz?” Ebu Sehl cevap verir: “Rabbim hakkında beslediğim hüsn-ü zan 
sayesinde.” 
 
Bu itibarla denebilir ki, eğer recâ, Cenâb-ı Hakk’ın engin rahmetiyle tecelli etmesi için bir 
vesile ise, insan iyi-kötü hiçbir halinde bu vesileyi elden bırakmamalıdır. Evet, insanın ameli, 
ihlâsı, hasbîliği, diğergamlığı önemli birer güzellik buudu sayılsalar da, insan yanlı olmaları 
itibariyle, Allah’a ait bulunan affın yanında çok önemsiz kalırlar. Zira öncekiler, zâhîrî esbab 
açısından insanın işi ve davranışları sayılmasına karşılık, ikincisi doğrudan doğruya Cenâb-ı 
Hakk’ın rahmet buudlu şe’n-i hâssı ve mülâtefesidir. 
 
Havf u recâ insan gönlüne Allah’ın en büyük armağanıdır. Bundan daha büyük bir armağan 
varsa o da, bu iki duygu arasındaki muvazeneye riayet ederek, onları Allah’a ulaşmada birer 
nurânî kanat olarak kullanmaktır. 
 
Vela tey’esu min ravhilleh......devamını yaz.  
Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak  
Alçak bir ölüm varsa, eminim, budur ancak 
Dünyada inanmam, hani, görsem de gözümle 
İmanı olan kimse gebermez bu ölümle 
Ey dipdiri meyyit “iki el bir baş içindir” 
Davransana .. Eller de senin baş da senindir.  
His yok hareket yok, ar yok .. Leş mi kesildin? 
Hayret veriyorsun bana. Sen böyle değildin 



Kurtulmaya azmin niye bilmem ki, süreksiz 
Kendim mi senin, yoksa, ümidin mi yüreksiz? 
Atiyi karanlık görüvermekle apıştın 
Esbabı elinden atarak yeise yapıştın 
Karşında ziya yoksa, sağından, ya solundan,  
Tek bir ışık buluver. Kalma yolundan 
 
İrşat konumunda olanların çoğu sadece cenneti ya da cehennemi nazara verip, insanları ya 
aşırı ye’se yada aşırı güvene sevk ederler. Amelleri kılı kırk yararcasına hassas davranmak 
gerekirken, bu amellerin nimetlerin şükrünü edada yetmeyeceğini idrak etmeli. Efendimiz 
“hiç kimse ameliyle kurtulamaz” buyuruyor. Sen de mi ya Rasulallah diyorlar. Allah’ın fazl u 
bereketi olmazsa bende diyor. Ben hiçbir şey yapmadım cehennemliğim, bir şey yapmama 
gerek yok ve devamlı ibadetlerimi yaptım demek yanlış.  
 
 
Hz. Enes RA anlatıyor: “Resûlullah AS ölmek üzere olan bir gencin yanına girmişti. Hemen 
sordu:  
 “Kendini nasıl buluyorsun?”  
 “Ey Allah’ın Resûlü, Allah’tan ümidim var, ancak günahlarımdan korkuyorum” diye 
cevap verdi. Resûlullah AS da şu açıklamayı yaptı: “Bu durumda olan bir kulun kalbinde (ümit 
ve korku)  birleşti mi Allah o kulun ümid ettiği şeyi mutlak verir ve korktuğu şeyden de onu 
emin kılar.” 
Tirmizî, Cenâiz 11, (983); İbnu Mâce, Zühd 31, (4261). 
Ebu Zerr RA anlatıyor: “Resûlullah AS buyurdular ki: “Ben sizin görmediğinizi görür, 
işitmediğinizi işitirim. Nitekim sema uğuldadı, uğuldamak da ona hak oldu. Semada dört 
parmak sığacak kadar boş bir yer yoktur, her tarafta Allah’a secde için alnını koymuş bir 
melek vardır. Allah’a yemin olsun, benim bildiğimi siz bilse idiniz az güler, çok ağlardınız, 
yataklarda kadınlarla telezzüz etmezdiniz, yollara, çöllere dökülür, (belanızı defetmesi için) 
Allah’a yalvar yakar olurdunuz.” 
Ebu Zerr RA ilâve etti:”Keşke sökülen bir ağaç olsaydım.”  
 
  



ALLAH (C.C.)’NIN RAHMETİ; HAYATUS SAHABE 
 
Ebu Zerr naklediyor: hz Peyg. Sav şöyle buyurmuştur: 
“Ben, cennete ilk girecek adamla ateşten en son çıkacak adamı çok iyi biliyorum. O. Şu 
adamdır ki kıyamet günü getirilir. (ilgililere) “bunun küçük günahlarını bir bir kendisine 
söyleyin. Büyük günahları gizli kalsın” diye emir verilir.bunun üzerine o şahsa: “sen falan gün 
şöyle şöyle yapmıştın”denir. O da isnad edilen suçları kabul eder. Büyük günahları da açığa 
vurulacak diye tir tir titrer. Adam günahlarını inkar etmeyince alakalılara: “işlediği her günaha 
mukabil bir sevap verin” buyrulur. Adam bu emri duyunca: “benim daha başka günahlarım 
da vardı. Onları burada göremiyorum.” Der. 
Ebu Zerr diyor ki: “Rasulullah (sav) adamın bu itirafını naklederken o kadar güldü ki azı dişleri 
gözüktü. 
“ben, cehennem ateşinden en son çıkacak adamı çok iyi tanıyorum. O şu adamdır ki 
sürünerek ateşten çıkar. Kendisine: yürü, cennete gir, denir.  
Adam cennete girmek üzere gider, bakar ki insanlar cennetin bütün makamlarını almışlar. 
Geri döner ve:  
Yâ Rabbi insanlar bütün makamları almışlar, der. Bunun üzerine Cenâb-ı Hak tarafından o 
şahsa: 
Dünyadaki durumunu hatırlıyor musun? Denilir. O da evet , der. Öyleyse iste,denir. O da 
ister. Kendisine : “istediklerinle birlikte dünyanın on katı kadar yer senindir” buyrulur. 
Adam: “Yâ Rabbi, sen âlemlerin Mâliki iken benimle alay mı ediyorsun? Der. Ravi diyor ki: 
“Rasulullah (sav), adamın bu şekilde söyleyeceğini naklederken o kadar güldü ki azı dişleri 
belirdi.” 
  



RECÂ 
 
Gelecek adına emellerle dopdolu olma ve arzu edilen şeylerin elde edilebileceği ümidiyle 
yaşama ma’nâlarına gelen recâ, sofilerce: “Gönülden istenen bir şeyin tahakkuk etmesi 
inancıyla meydana geleceğini ümit etme ve bekleme” şeklinde tarif edilmiştir. Bu itibarla, 
hasenât adına bir şeyi işleyip kabulünü beklemek, kezâ ma’siyetten tevbe edip hüsn-ü kabul 
göreceği mülâhazasıyla ümitlenmek birer recâdır. 
 
Hata, günah ve seyyiatın şahsa yüklenmesi, hasenâtın ise, Allah’ın rahmetine atfedilmesi 
esasına dayanan recâ, sâlikin bir kısım yanlışlıkların, kötülüklerin ve yakışıksız şeylerin ağına 
düşmemesi, iyilikler ve güzelliklerle de şımarıp küstahlaşmaması için, istiğfar ve dua 
kanatlarıyla sürekli “seyr ilallah” ufkunda seyahatla şerlerden kaçınıp hayırlara sığınması; 
inâbe ve tazarru lisanıyla da devamlı “seyr maallah” ikliminde Hakk kapısının tokmağına 
dokunmasından ibaret sayılmıştır. Böyle bir denge kurulabildiği takdirde, ne havfta inkıta ve 
ye’s, ne de recâda gevşeklik ve şatahat olur. 
 
Evet, günahlardan kaçınıp Allah’dan inâyet beklemek, yarışırcasına hayrât ve hasenât 
yolunda koşup sonra da Allah rahmetinin enginliği mülâhazasıyla o kapıya yönelmek sadık bir 
recâ ve sadıkların recâsıdır. Aksine, amelsiz hasenât beklemek veya ömrünü günah 
vadilerinde geçirdiği halde, Allah’ı kendi hesaplarıyla bir şeylere -estağfirullah- icbar ediyor 
gibi “buhbuha-i cennet” den dem vurmak yalancı bir recâ ve Hazret-i Rahmanü’r-Rahim’e 
karşı da bir saygısızlıktır. 
 
Recâ, bir temennî değildir; temennî, herhangi bir tasavvur ve düşüncenin meydana gelmesi 
mevzuunda kat’iyyet bulunmayan, dolayısıyla da ümid va’detmeyen bir beklenti olmasına 
mukabil, recâ; matluba ulaştıracak bütün vesileleri değerlendirip, rahmeti ihtizaza getirme 
yolunda peygamberâne bir basîret ve şuurla bütün iltica kapılarını zorlamanın ad ve 
ünvanıdır. 
 
Bir diğer ifade ile recâ; ilim, kudret ve irade sıfatları gibi, rahmet ve affediciliğin de ihata ve 
şümûlüne inanıp, ehadiyet dalga boyunda bir kısım teveccühlere muntazır olmak demektir. 
Kur’ân-ı Kerim’in rahmetin herşeyi aştığını (A’râf, 7/156); bir kudsî hadîsin de, ilâhî rahmetin 
her zaman gadabın önünde bulunduğunu ifade etmesi, zannediyorum, bu gerçeği 
hatırlatmaktadır. Şeytanların bile ümid ve ümniyeye kapılacağı böyle engin bir rahmete karşı 
lâkayd kalmak, hatta o rahmetin mevcudiyetini inkâr ma’nâsına gelen recâ hissini yitirip ye’se 
kapılmak affedilmeyen bir günahtır. 
 
Reca:  
“Kerem kıl kesme Sultanım keremin bînevâlerden Keremkâne yakışır mı kerem kesmek 
gedalerden..” 
M. Lütfi Efendi deyip kalben Kerim ü Vedûd’un cömertliği etrafında pervaz ederek O’na 
sığınma yollarını araştırmaktır. Rabbin mülâtefesi sayılan böyle bir mazhariyeti elde etmiş 
olanlar hiç tükenmeyen bir hazine bulmuş sayılırlar. Hele insan sahib olduğu şeylerin 
bütününü kaybettiği veya ona karşı her türlü musibet bendinin yıkıldığı veyahut hayra 
muvaffak olamamanın, şerden kurtulamamanın ızdırab ve inkisarını vicdanında duyduğu.. 
yani sebeplerin bitevî sükut edip her yolun “Müsebbibu’l-Esbâb”a döndüğü hengâmda, recâ, 



bir berk olur, burak olur.. onun yollarını aydınlatır ve onu, ulaşılması insan gücünü aşan 
ulaşılmazlara ulaştırır. 
 
Gazze’de son dakikalarını yaşayan İmam-ı Şafiî’nin recâ adına şu son ve dolgun soluklarını 
kaydetmeden geçemeyeceğim: 
“Kalbim kasvet bağlayıp yollar da sarpa sarınca, ümidimi affına merdiven yaptım.. günahım 
gözümde büyüdükçe büyüdü ama, onu alıp affının yanına koyunca, affını tasavvurlar üstü 
büyük buldum.” 
 
Allah korkusunun insanı günahlardan uzaklaştırıp, O’na yönelttiği, O’na yaklaştırdığı yerlerde 
sürekli “havf” soluklamak; ye’s çukurlarına düşüldüğü veya ölüm emarelerinin belirdiği 
zamanlarda da “recâ”ya sarılmak, havf-recâ dengesi adına ölçü sayılacağı gibi, ruhta hâsıl 
olan emniyet duygusuna karşı korku unsurlarını harekete geçirmek, ümitsizlik hazanlarının 
esip-savurduğu hengamda da recâ seralarına sığınmak da ayrı bir yaklaşım keyfiyeti 
sayılabilir. Bu itibarla, bazen en mükemmel amelin yanında duman duman korku tütebilir ve 
az bir amelin sağında-solunda da recâ tüllenebilir... 
 
Yahya b. Muaz’ın bu mülâhaza için bir tazarruunu kaydetmek istiyorum: “Allahım, çok defa 
günah ve hatalara bulaştığım zaman, ruhumda taşıdığım recâ, en mükemmel amellere iktiran 
eden recâdan daha güçlü görünüyor; zira ben arızalarla ma’lûl bir insanım; kat’iyen masun 
sayılamam.. günahlara bulaştığım zaman hiçbir iş ve amele değil, bilâ kayd u şart senin affına 
itimat ederim.. nasıl etmem ki, sen cömertlikle mevsufsun!”  
Zaten çoklarınca recâ, Zât-ı Uluhiyyet hakkında hüsn-ü zan beslemenin bir başka buudu 
sayılmıştır. Ve: "-Benim kulumla maiyyet ve muamelem, onun benim hakkımdaki zannına 
bağlıdır" mealiyle vereceğimiz kudsî hadis de bu mülâtefenin ifadesidir.  
Ebu Sehl’i, rüyada tarifler üstü nimetler içinde yüzüyor görür ve sorarlar: “Üstad bu yüksek 
payeyi nasıl elde ettiniz?” Ebu Sehl cevap verir: “Rabbim hakkında beslediğim hüsn-ü zan 
sayesinde.” 
 
Bu itibarla denebilir ki, eğer recâ, Cenâb-ı Hakk’ın engin rahmetiyle tecelli etmesi için bir 
vesile ise, insan iyi-kötü hiçbir halinde bu vesileyi elden bırakmamalıdır. Evet, insanın ameli, 
ihlâsı, hasbîliği, diğergamlığı önemli birer güzellik buudu sayılsalar da, insan yanlı olmaları 
itibariyle, Allah’a ait bulunan affın yanında çok önemsiz kalırlar. Zira öncekiler, zâhîrî esbab 
açısından insanın işi ve davranışları sayılmasına karşılık, ikincisi doğrudan doğruya Cenâb-ı 
Hakk’ın rahmet buudlu şe’n-i hâssı ve mülâtefesidir. 
Havf u recâ insan gönlüne Allah’ın en büyük armağanıdır. Bundan daha büyük bir armağan 
varsa o da, bu iki duygu arasındaki muvazeneye riayet ederek, onları Allah’a ulaşmada birer 
nurânî kanat olarak kullanmaktır. 
 
Havf-Reca Dengesi 
İmam-ı Gazalî’ye göre insanda, gençlik devresinde havf, yaşlılık döneminde de recâ duygusu 
ağırlıklı olmalıdır. 



Ümit ve Sebat 
 
Soru: Bazı hâdiseler ümitsizliğe sebep oluyor. Ne tavsiye buyurursunuz? 
 
Cevap: Hepimizin bast hali her zaman devam etmeyebilir. Birbirimize moral vermeliyiz. Ruh 
haleti müsaid olanlar diğerlerine anlatmalı. Bilhassa sadmelere ilk muhatap olanlar sarılabilir. 
Bunlar bizim elimizde olan şeyler değildir. Bedir’de galibiyet vardı. Aynı güçle Uhud’a gelindi, 
fakat mağlup olundu. Sonra Hendek’e müdafaya çekilindi. Efendimiz (sav), müşrikler dönüp 
giderken arkalarından, “Bundan sonra sıra bizde” buyurmuştu. Hâdiseler, “devr-i daimler” 
içinde sürüp gitmektedir. Önemli olan sebattır. Osman Gazi, başlangıçta tek bir köye sahipti 
ve etrafı tekfurlarla doluydu. Ama, o ölüm döşeğinde, Bursa da kuşatma altındaydı ve 
vasiyetine “Beni Bursa’ya gömün” diyordu. İstanbul surlarına kadar gelenler, “Burada 
ölünüyor, bırakıp gidelim” deselerdi, İstanbul fethedilemezdi. Düşünün ki, İstanbul 17 defa 
kuşatıldı. Vazifelerinin şuurunda olanlar geldiler, vazifelerini yaptılar ve gittiler.  
 



YEDİNCİ RİCA 
 
Bir zaman, ihtiyarlığın başlangıcında, Eski Said'in gülmeleri Yeni Said'in ağlamalarına inkılâp 
ettiği hengâmda, Ankara'daki ehl-i dünya beni Eski Said zannedip oraya istediler, gittim. Güz 
mevsiminin âhirlerinde Ankara'nın benden çok ziyade ihtiyarlanmış, yıpranmış, eskimiş 
kalesinin başına çıktım. O kale, tahaccür etmiş hâdisât-ı tarihiye suretinde bana göründü. 
Senenin ihtiyarlık mevsimiyle benim ihtiyarlığım, kalenin ihtiyarlığı, beşerin ihtiyarlığı, şanlı 
Osmanlı Devletinin ihtiyarlığı ve Hilâfet Saltanatının vefatı ve dünyanın ihtiyarlığı, bana gayet 
hazîn ve rikkatli ve firkatli bir hâlet içinde, o yüksek kalede geçmiş zamanın derelerine ve 
gelecek zamanın dağlarına baktırdı ve baktım. Birbiri içinde beni ihata eden dört beş 
ihtiyarlık karanlıkları içinde, Ankara'da en kara bir hâlet-i ruhiye hissettiğimden, bir nur, bir 
teselli, bir rica aradım. 
 
Sağa, yani, mazi olan geçmiş zamana bakıp teselli ararken, bana mazi, pederimin ve 
ecdadımın ve nevimin bir mezar-ı ekberi suretinde göründü. Teselli yerine vahşet verdi. 
Sol tarafım olan istikbale, derman ararken baktım. Gördüm ki, benim ve emsalimin ve nesl-i 
âtinin büyük ve karanlıklı bir kabri suretinde göründü, ünsiyet yerine dehşet verdi. 
Sağ ile soldan tevahhuş edip hazır günüme baktım. O gafletli ve tarihvâri nazarıma o hazır 
gün, yarım ölmekte ve hareket-i mezbûhânedeki ıztırap çeken cismimin cenazesini taşıyan bir 
tabut suretinde göründü. 
 
Sonra bu cihetten dahi meyus olunca, başımı kaldırıp, ömrümün ağacının başına baktım. 
Gördüm ki, o ağacın tek bir meyvesi var; o da benim cenazemdir, o ağaç üstünde duruyor, 
bana bakıyor. 
 
O cihetten dahi tevahhuş edip başımı aşağıya eğdim, o ömür ağacının aşağısına, köküne 
baktım. Gördüm ki, o aşağıda olan toprak, kemiklerimin toprağıyla mebde-i hilkatimin 
toprağı birbirine karışmış bir surette, ayaklar altında çiğneniyor gördüm. O da derman değil, 
belki derdime dert kattı. 
 
Sonra mecburiyetle arkama baktım. Gördüm ki, esassız, fâni olan dünya, hiçlik derelerinde ve 
yokluk zulümatında yuvarlanıp gidiyor. Derdime merhem ararken, zehir ilâve etti. 
O cihette dahi hayır göremediğimden, ön tarafıma baktım, ileriye nazarımı gönderdim. 
Gördüm ki, kabir kapısı tam yolumun üstünde açık görünüp, ağzını açmış, bana bakıyor. 
Onun arkasında, ebed tarafına giden cadde ve o caddede giden kafileler uzaktan uzağa 
nazara çarpıyor. Ve bu altı cihetten gelen dehşetlere karşı bana nokta-i istinad ve silâh-ı 
müdafaa olacak, cüz'î bir cüz-ü ihtiyarîden başka birey elimde yok. O hadsiz a'dâ ve hesapsız 
muzır şeylere karşı tek bir silâh-ı insanî olan o cüz-ü  ihtiyarî, hem nâkıs, hem kısa, hem âciz, 
hem icadsız olduğundan, kesbden başka birey elinden gelmez. Ne geçmiş zamana geçebilir, 
tâ ondan bana gelen hüzünleri sustursun; ve ne de istikbale hulûl edebilir, tâ ondan gelen 
korkuları men etsin. Geçmiş ve geleceklere ait emellerime ve elemlerime faydası olmadığını 
gördüm. 
 
Bu altı cihetten gelen dehşet ve vahşet ve karanlık ve meyusiyet içinde çırpındığım 
hengâmda, birden Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyânın semâsında parlayan iman nurları imdada 
yetişti. O altı ciheti o kadar tenvir edip ışıklandırdı ki, gördüğüm o vahşetler ve karanlıklar yüz 



derece tezauf etseydi, yine o nur onlara karşı kâfi ve vâfi idi. Bütün o dehşetleri birer birer 
teselliye ve o vahşetleri birer birer ünsiyete çevirdi. Şöyle ki: 
İman, o vahşetli geçmiş zamanın mezar-ı ekber suretini yırtıp, ünsiyetli bir meclis-i münevver 
ve bir mecma-i ahbap olduğunu biaynilyakîn, bihakkılyakîn gösterdi. 
Hem iman, bir kabr-i ekber suretinde nazar-ı gaflete görünen gelecek zamanı, sevimli saadet 
saraylarında bir ziyafet-i Rahmâniye meclisi suretinde biilmilyakîn gösterdi. 
Hem iman, nazar-ı gaflete bir tabut vaziyetinde görünen hazır zamanı ve o hazır günün 
tabutiyet şeklini kırıp, o hazır gün uhrevî bir ticaretgâh dükkânı ve şâşaalı bir misafirhane-i 
Rahmânî suretinde bilmüşahede gösterdi. 
 
Hem iman, nazar-ı gaflete ömür ağacının başında cenaze şeklinde görünen tek meyvesi 
cenaze olmadığını, belki ebedî bir hayata mazhar ve ebedî bir saadete namzet olan ruhumun, 
eskimiş yuvasından, yıldızlarda gezmek için çıktığını biilmilyakîn gösterdi. 
Hem iman, kemiklerimle mebde-i hilkatimin toprağı, ayak altında ehemmiyetsiz mahvolmuş 
kemikler olmadığını, belki o toprak, rahmet kapısı ve Cennet salonunun bir perdesi olduğunu 
sırr-ı imanla gösterdi. 
 
Hem iman, nazar-ı gafletle arkamda, hiçlikte, yokluk karanlığında yuvarlanan dünyanın 
vaziyetini sırr-ı Kur'ân'la gösterdi ki, o zâhirî zulümatta yuvarlanan dünya ise, vazifesi bitmiş, 
mânâsını ifade etmiş, neticelerini kendine bedel vücutta bırakmış bir kısım mektubat-ı 
Samedâniye ve sahâif-i nukuş-u Sübhâniye olduğunu gösterdi. Dünyanın mahiyeti ne 
olduğunu biilmilyakîn bildirdi. 
 
Hem iman, ileride gözünü açıp bana bakan kabri ve kabrin arkasında ebede giden caddeyi, 
nur-u Kur'ân ile gösterdi ki, o kabir, kuyu kapısı değil, belki âlem-i nurun kapısıdır. Ve o yol 
ise, hiçliğe ve ademistana değil, belki vücuda, nuristana ve saadet-i ebediyeye giden yol 
olduğunu, tam kanaat verecek bir derecede gösterdiğinden, dertlerime hem derman, hem 
merhem oldu. 
 
Hem iman, o elinde pek cüz'î bir kesb bulunan cüz'î bir cüz-ü ihtiyarî yerine, o hadsiz düşman 
ve zulmetlere karşı, gayr-ı mütenâhi bir kudrete istinad etmek ve hadsiz bir rahmete intisap 
etmek için o cüz-ü ihtiyarînin eline bir vesika veriyor; belki de iman, o cüz-ü ihtiyarînin elinde 
bir vesika oluyor. Hem o cüz-ü ihtiyarî olan silâh-ı insanî, gerçi zâtında hem kısa, hem âciz, 
hem noksandır. Fakat, nasıl ki bir asker, cüz'î kuvvetini devlet hesabına istimal ettiği vakit, 
binler derece kuvvetinden fazla işler görür; öyle de, sırr-ı imanla o cüz'î cüz-ü ihtiyarî, Cenâb-ı 
Hak namına, Onun yolunda istimal edilse, beş yüz sene genişliğinde bir Cenneti dahi 
kazanabilir. 
 
Hem iman, geçmiş ve gelecek zamana nüfuz edemeyen o cüz-ü ihtiyarînin dizginini cismin 
elinden alıp kalbe ve ruha teslim eder. Ruh ve kalbin daire-i hayatı ise cisim gibi hazır zamana 
münhasır olmadığından, pek çok seneler maziden, pek çok seneler istikbalden daire-i 
hayatına dahil olduğundan; o cüz-ü ihtiyarî, cüz'iyetten çıkıp külliyet kesb eder. Zaman-ı 
mazinin en derin derelerine kuvvet-i imanla girebildiği ve hüzünlerin zulmetlerini def 
edebildiği gibi, nur-u imanla istikbalin en uzak dağlarına kadar çıkar, korkuları izale eder. 
İşte, ey benim gibi ihtiyarlık zahmetini çeken ihtiyar ve hemşire ihtiyareler! Madem, elhamdü 
lillâh, biz ehl-i imanız; ve madem imanda bu kadar nurlu, lezzetli, sevimli, şirin defineler var; 



ve madem ihtiyarlığımız bizi bu definenin içine daha ziyade sevk ediyor. Elbette imanlı 
ihtiyarlıktan şekvâ değil, belki binler teşekkür etmeliyiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


