


-2-



-3-



-4-



-5-



-6-



-7-



-8-



-9-



-10-



-11-



-12-



-13-



-14-



-15-



-16-



-17-



-18-



-19-



-20-



-21-



-22-



-23-



-24-



-25-



-26-



-27-



-28-



-29-



-30-



-31-



-32-



-33-



-34-



-35-



-36-



-37-



-38-



-39-



-40-



-41-



-42-



-43-



-44-



-45-



-46-



-47-



-48-



-49-



-50-



-51-



-52-



-53-



-54-



-55-



-56-



-57-



-58-



-59-



-60-



-61-



-62-



-63-



-64-



-65-



-66-



-67-



-68-



-69-



-70-



-71-



-72-



-73-



-74-



-75-



-76-



-77-



-78-



-79-



-80-



-81-



-82-



-83-



-84-



-85-



-86-



-87-



-88-



-89-



-90-



-91-



-92-



-93-



-94-



-95-



-96-



-97-



-98-



-99-



-100-



-101-



-102-



-103-



-104-



-105-



-106-



-107-



-108-



-109-



-110-



-111-



-112-



-113-



-114-



-115-



-116-



-117-



-118-



-119-



-120-



-121-



-122-



-123-



-124-



-125-



-126-



-127-



-128-



-129-



-130-



-131-



-132-



-133-



-134-



-135-



-136-



-137-



-138-



-139-



-140-



-141-



-142-



-143-



-144-



-145-



-146-



-147-



-148-



-149-



-150-



-151-



-152-



-153-



-154-



-155-



-156-



-157-



-158-



-159-



 
1 

 

 



 
2 

 

[1] 

SAADET-İ DÜNYA 

{Ahlak-ı Hamide ve Mebahis-i Hikemiyeyi Camidir} 

Müellifi: Cezair Bahr-ı Sefid Valisi Abidin Paşa 

Maarif Nezaret-i Celilesinin 103 numaralı ruhsatname-i 

resmiyesi ile matba-i vilayetde tab olunmuştur  

RODOS  

1312 

[2] 

Cenab-ı Vacibü’l-Vücuda arz-ı ubudiyet ve mehemmedetten 

acizim ki layık olmadığın hâlde ğarik-i in’am-ı bî-payan 

buyurdu. 

Fahri Kâinat Aleyhi Efdalü’t-Tahiyyat Efendimiz Hazretlerinin 

Ruhaniyet-i Mukaddese-i Nebeviyelerine tevessül eder ve 

cihan-ı manevinin merd-i feridi Hazreti Mevlana-yı Rumi 

Kaddese Sırrehu’s-Sami’nin penah-ı hakayık-ı iktinah-ı 

ruhaniyesine iltica eylerim.  
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[3] 

“Saadet-i Dünya” namını haiz olan işbu eser-i acizanem veli 

nimet-i eazimü’l-Gazi Sultan Abdülhamit-i Han-ı Sani 

Efendimiz Hazretlerinin  

Asr-ı mesadet- hazr mülukanelerinde cilve-nümay-ı saha-i 

hikmet olduğundan pençe-i garet-gir-i nisyana ram olmayarak 

ilelebet saadet-nüma ve hikem-efza olması eltaf-ı 

samadaniyeden müsterhemdir. 

Abidin 

[4] 

Bilütfihi Teâlâ niam ve hikem-i dünya kesir ve la-

tuhsadır.  Dünyada Halikımızın misafiri ve mahlûku 

mükerremiyiz. Kemali  kerem-i Rabbaniyesi ile bu muvakkat-

hanemizi niam-ı batına ve zahire  ile müzeyyen buyurmuş ve 

inam-ı kesire-i mütenevviayı his ile  istifade edebilmek için 

batıni ve zahiri vesait-i  adide-i ruhaniye ve akliyye ve 

bedeniyye bahş ve ita eylemiştir.  Arif ve zarif olanlar cennetin 

nümunesini daha burada  iken görürler ve dünyayı velinimet 

bilip esmar-ı bi-şumar seadet iktitaf ederler.   

Dünya, ahirete ve ebediyete nispeten bir laib, bir sel-i seriü’l-

cereyan ve bi emn ü emandır. Fakat ahirete 

nispet  aramayınca dünya bir nimeti uzma, bir mahal-i 

füyuzat-bahşadır.  Cenabı Rabbi Zül-mennandan dünyada 

insana bahş olunan 
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[5] 

eltaf ve tecelliyat-ı maneviye binihaye ve ihsanat-ı cismaniye 

füzün ve bî-gayedir. Ezcümle ademden vücuda gelip adam 

olmak, işitmek, görmek ve her an hayat bahş olan  havayı 

teneffüs etmek, leziz yemekler, elez sular ekl ü şürb eylemek. 

Yoruldukta oturmak, cisme muktezi elbise giymek, haneler 

içinde yatmak,  hengâm-ı hararette güzel gölgelere iltica 

etmek, leyl ü nehar  tabii ve mesnu olan nurlara gark olmak. 

Canfeza sadalar işitmek. Revayih-i tayyibe istişmam eylemek. 

Evlad ve akraba ve ehibbayı sevmek ve sevilmek ve bir 

mahbub-ı gülfemin ruhsarından lemean eden envar-ı hayat-

nisarını bir leb-i şirinin tebessüm ve güftarını, bir çeşm-i 

ahunun nigah-ı dilrubasını, bir endam-ı hoş-hiramın nezaket 

ve mişvarını  

[6] 

görmek, işitmek. Ve agaşte-i nur-ı muhabbet olan bir kalb-i 

rakik ve aşk-zedenin hissiyatı aşikanesini bir lezzet-i azime ile 

ızmar ve izhara mecbur bulunmak. Tabakat-ı ardıyeden teali 

ve tesaud edip aşk-ı yezdan ile mesut olmak gibi ahval ne 

büyük niam-ı Rabbaniye ne azim ihsanat-ı semadaniyedir.  

Bu ahval her an gözlerimiz önünde cereyan ve umman ü 

menabi-i hikmetden  bila dağdağa nebean eylediğinde akıl ve 

basar me’lûf oluyor ve bu hazain-i celilenin kıymeti feramuş 

olunuyor.  
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Beden-i insana atf-ı nazar-ı hikmet edilince akıl gibi bir nur-ı 

füyuzata mevfur bulunur ki o nuru anlamakta akıl dahi hayran 

ve bî-derman kalır.  

[7] 

kadiri mutlak hazretlerinin eser-i tertib-i garibi olarak 

bedende asab halk olunmuş. Ve asaba meded-res olan 

seyyalat-ı mütevvia-i latife bir nisbet-i hayret-i efza ile ictima 

eylemiş. Ve husule getirdikleri netice-i azimeye manevi bir 

nur-ı gayrı meri ilave olunarak bu akıl zahir ve bariz olmuştur. 

Ki bedenin cirm ve sıkletine nispeten milyarca cesim olan 

kâinatı anı vahit de seyran ve ihata ve kuvvay-ı mütenevviası 

vasıtasıyla işitmiş. Ve mütalaa eylemiş olduğu ahval ve mekali 

hıfz ile saadeti intac edecek esbab-ı ğayrı hazireyi bir fenni 

azim ile müheyya ve hale ve istikbale tesirat-ı garibesini icra 

ve kemal-i zuhur ile beraber mahlûkatı gayrı maneviyeye karşı 

kendini ihfa eyler. Bu akıldır ki ruhani olmayan  

[8] 

ahval ile meşgul olunca akl-ı cüziye ve icabat-ı dünyeviyeyi 

meşru surette icra edince ve ruhaniyat ile müşteğil ve hikmet-

feza olunca akl-ı külliye mensub olmuş olur.  

Bu kuvve-i müdebbirenin Eflatun kavlince makarrı dimağda ve 

Aristo fikrince menşei kalptedir. Akıl bir tair-i kudsidir ki cihanı 

ruhani ve cismaniye ye doğru müsteid-i tayeran ve mesafatı  

keen lem yekün hükmünde bırakıp letafetiyle cihan-ı gayrı 

maddiye de kabil-i cereyandır. 
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Mamafih bu iki mertebeden hangi mertebede bulunursa 

bulunsun, bu şemsi münir fikre cenabı hakkın bahş eylediği 

tabi’leri ki havası zahire ve batıneyi istimal edince akıl, yani 

insan dünyada bile  

[9] 

müstağrak-ı envar-ı Cenabı Yezdan olmuş olur. Bu nimetleri 

layıkıyla hissetmek için bu nimetlerden mahrum olmuş bir 

âdemi farzedersek o halde bunların kıymeti runüma olur.  

Mesela envar-ı şemsiyeyi ve hilkatın tevlid eylediği en güzel 

mahlûkat ve eşyayı göremez bir ama en can feza sadaları 

işitmez ve efkarını beyana ve celbi menfaat ve muhabbete 

gayrı muktedir bir ebkem me’külat ve meşrubatın ekl ü 

şürbünden aciz ve sıhhatini gayb ile enva-ı evcaa düçar olmuş 

bir mariz hatıra getirilsin. Ve o bî-çaregana dense ki: siz 

mahrum olduğunuz bu nimetlere min-ba’d nail ve bunların 

sahibi olan Cenabı Mevla’nın lütfüne bu vecih ile vasıl 

olacaksınız. O gibi mahrumların bu nimetlere  

[10] 

mukabil ne türlü şükür edecekler, edna teemmül ile anlaşılmış 

olur. Binaenaleyh elan sağ ve sağlam ve her an nail-i enam 

olanlar hasbe’l-kaza belalara giriftar olmazdan evvel ne için 

Cenabı Hakk’a şükür ve muhammedet ne için terk-i küfran ile 

ibadet ve ubudiyyet etmesinler?  
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Halik-ı lemyezelin nihayetsiz olan ihsanat-ı celilesi niam-ı bî-

nihayesi nasıl feramuş olunur? Bu alayı valay-ı hilkat nasıl 

böyle azim ve muntazam halk ü icad olundu?  

Zerrat-ı cihan cümlesi bir hareket-i bî-payan ile gayrı münkati’ 

surette arz’ı-endam ve cevelan eylerler. Hüsnler, letafetler 

kendilerini izhar ve irae için müsabakat-ı daimede bulunurlar. 

[11] 

Mütenevvi elvan zarafet-nişanlar cihanı ihata ile gözleri 

meserrete, aklı hikmete, ruhu kudsiyyete davet kılarlar. Had 

ve hesaba gelmez latif sedalar hava-i nesimide ki cereyanlar 

güzel ve mevzun ağaçların yapraklarının vezzan-ı riyah ile 

harekât-ı hafilerinden mutahassıl fışıltılar her taraftan çıkan 

ahengi can-fezalar berrak ve rakid göller. Müzeyyen gülzarlar 

can bağışlayıcı rayihalar ne nimetler ne lütuflardır. 

Kalp ve aklımızı cihan-ı lahuta is’ad için şems ve kamer 

asumanın iki keff-i münevveri gibi nurani surette taharri 

ederler. Manendi kulüb-i aşikîn gibi, bazen rakid bazen 

mevvac-ı bihar ve deryaların tehevvülatı ve dalgalarıyla cenabı 

Hâlık’ın azameti ve celaletine şehadetleri 

[12] 

cibal-i şahikanın rif’ati, vasi ormanların eşcar ve şükufeleri ile 

tezyin ve içlerinde sakinleri olan, mürgan-ı hoş elhanın gündüz 

gürültüsü gecelerde dağdar-ı muhabbet olmuş bülbüllerden 

maadasının müstağrak-ı sükunet olması hengamı gurupta ulvi 
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olan güneşle deryaların ve cibal ve sahraların sakitane ve 

sakinane veda etmesi ve bu mahbub-ı nuraninin firakından 

sonra zuhur eden nücum ve kamer ile bihar ve cibal ve 

sahraların ta be sabah ülfet eylemesi, ğarik-i muhabbet olan 

aşık ve maşukun muhib ve mahbubun kalplerinde derya-asa 

temevvücat-ı latifenin ve bazen iftiraktan münbais ızdırabat-ı 

şedidenin his edilmesi, ve mamafih her halde muhabbetten 

bi-intiha lezzetlerin şa’şaa-paş olması ve dine ve devlete ve 

millete ve insaniyete 

[13] 

vaki olan hüsnü hadematdan sonra derk edilen lezzet ve 

saadetin envar-nisar bulunması ve bu gibi gayrı mütenahi 

niam-ı Rabbaniyenin zuhur ve vücudu nasıl feramuş olunabilir. 

Bu hikmet-i baliğayı, bu intizam-ı celili görüp de hâlik ve 

nizam-ı cihana mı iman getirmeli? Yoksa mütenevvi suretlerde 

müsteğrak-ı şeamet ve nuhuset olan ve pek çok yaprakları 

kendi kalp ve akılları gibi zulmet, küfür ve humk ile tesvid 

eden ve reylerini türrehat ile tezyine kalkışan ve bir müddet 

sonra hâk-i zillet içinde giriftar-ı mahv-ı nisyan ve hüsran 

olacak olan münkirin bî-dinin manen muhtel bulunan asap ve 

dimağlarından zuhur eden efkâr-ı habaset-disarlarına mı 

inanmalı? Haşa, o merdudlar  

[14] 

rütbe-i celile beşeriyetten sakıt ve mazullerdir. Onlar kitap-ı 

müstetab-ı insaniyetten bu vasi’ meydan-ı muhabbet ve 
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hikmetten dur ve mehcurdurlar. Onlar intizam-ı azîm cihanı ve 

Cenabı Latif ve Kerimi göremezler. Milyarlarca güneşleri, 

kamerleri ve cihanları halk eden ve pek çoğu dünyadan büyük 

olan nücumu bu vasi şeş cihata yağmurların kateratı gibi her 

tarafa hemişe yağdıran ve o ecrama dahi dahi hayat ve 

memat veren hazreti Hakk’ı bilemezler. Birkaç seneden beri 

münkirîn bî-din olanlar azim müşkülat-ı akliye ve fenniyeye 

giriftar olup pusulayı şaşırmışlardır. Zira bundan evvel iki şey’i 

zan ve güman ederlerdi. Biri cemadatdan vesima deniz 

dibinden ziruhun hâsıl olabilmesi ve binaenaleyh insan ve sair 

hayvanatın  

[15] 

vücudu hâşâ emri Huda’ya müstenit olmayıp cemadattan hâsıl 

olmuş olmasıdır. 

Diğer zanları “Darvinizm” nam tahmin üzere hayvanatın ıslah-ı 

cinsi ile beraber bir cinsten diğer cinse munkalip olabilmesidir. 

Bu son fikre “seleksiyon” tabir ettiler. Son senelerde ise ehli 

fennin tahkikat-ı amika ve fenniyelerine nazaran cemadattan 

ziruhun hâsıl olması mümkün olmayıp bir ziruh hemcinsi olan 

diğer bir ziruhtan hâsıl olacağı gibi bir cins hayvanın diğer 

cinse inkılâbı dahi muhaldir. 

Mesela, mandaya ne kadar hizmet olunsa fil veyahut deve 

olmaz. Hüsnü hizmet yalnız ıslah 

[16] 
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edebilip, fakat cinsi teğayyür edemez. Yani iyi bakılsa güzel ve 

kavi ve büyük mandalar yetiştirilir. Amma manda hiçbir vakit 

deve veya başka cins hayvan olamayacağı gibi deve dahi hiç 

bir vakit manda veya fil olamaz. 

Bu halde gerek insanın gerek sair hayvanatın mevcut olması 

maddeden veya taklibden hâsıl olmayıp hayatları bir emri 

Hakk’a, bir ferman-ı Huda’ya vabeste olduğu fennen tahakkuk 

eyledi. 

Bu hakikati meşhur Pastör ve Berhu ve Felamaryon Florans. 

Mandöğac. Ruement Fezaks. Zebiz Petzal gibi dünyanın ve 

asrımızın ve elan hayatta olan  

[17] 

en büyük ehl-i fenn tarafından fennen ispat olundu. 

Hatta meşhur Pastör der ki “Velev dünyada bir insan kalsa, o 

insanın vücudu Hak Teâlâ’yı ispata kâfidir. Binaenaleyh 

insanın sair hayvanattan münkalib ve sair hayvanatın 

cemadattan hâsıl olduğuna dair münkirlerin tahminat-ı 

mecnunaneleri külliyen ve fennen bî-esas kalmıştır. 

Münkir olanları ıskat ve ibhat için intizam-ı malâ-nihaye 

ecram-ı semaviye ve nice nice delail-i akliye kâfi ve yalnız 

inatları manidir. Münkirin; kemal-i intizam-ı ecram ü cihanı 

tabiat yapmış derler. Hangi tabiat?  
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Tabiat; gayrı müdrik olan mevad ve ecza ve cemadatın 

minhaysi’l-mecmu’ ismi ise onlar değil makul ve muntazam bir 

şey yapmak, cemadat zaten akıl ve intizamdan arî olduğu  

[18] 

münkirlerce dahi emri bedihidir. Tabiat cemadat ve eczay-ı bî-

idrakin ismi değilse, o halde tabiat kuru bir isim kalıp 

münkirlerin Anka-i mevhumlarıdır ki namı var, cismi yok bir 

vehim ve hayalden ibarettir. 

Biz ki bi-hamdillahi Teala muvahhidiz. Kâffe-i mahlukatı ve her 

şeyi evvel ve ahır, ebedi ve ezeli olan cenabı Mevla Müteal 

halk ile kullarını dareynde ihya ve her sahibi fikri saadet-i 

namütenahi ile âlem-i lahuta isna eylediğine kalben mütmain 

ve kavlen dahi sadık ve mu’terifiz. Mamafih bu edille-i azime-i 

katiyyeden başka münkirlerin humk ve cehillerini izhar için 

diğer bir keyfiyyet, diğer bir mesele meydana koruz. 

Şöyle ki; insanda zahir gözle görünmez akıl  

[19] 

olduğunu münkirler dahi inkâr edemezler. Akıl kendi bedenini 

istediği gibi idare ve tahrik edebileceği derkârdır. Bu emri celi, 

bu keyfiyet-i azim, aklı ehli iman için bir emri feyzi Rabbanidir. 

Münkirin için aklı ruhani, manevi olmayıp insanın bedende 

mevcut olan zerratın ictima’ ve hareketinden mutahassıl bir 

kuvve-i madiye-i gayrı mer’iyyedir ki beden vasıtasıyla o 

kuvve-i gayrı mer’iyye hâsıl olduktan sonra bedeni istediği gibi 
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idare ve tahrik edebilir. Bu takdirce zerrat-i maddiyyeden 

ibaret olan cisim ve madde aklı tevlid edebilir. Böyle iddia 

edilince münkirlere deriz ki: İnsanın elli altmış yetmiş 

kıyyeden ve zerrati madiyeden ibaret olan 

[20] 

cismi idare edici bir akıl tevlid eylediği gibi cihanın her cihette 

gayrı munteha ve her noktayı muhit ve mâlî olan zerrat ve 

mevad-ı metenevvia-i müteharrikenin dahi kendi azamet ve 

cesametlerine layık ve mütenasib bir aklı küll tevlid eylemeleri 

iktiza eder. Ki aklı insanı kendi bedenini nasıl keyfe mayeşa 

idare ve tahrik ederse kaffe-i cihanın mevadından hasıl olan o 

aklı küll dahi kaffe-i cihanı keyfe ma’yeşa idare edebilir. Bu 

sualden, bu kaziyeden mantıkça münkirler için halas ve 

kurtuluş yoktur. Yani eğer aklı insaniyi vücuda getiren cisim ve 

maddedir derler ise cihanın malanihaye olan zerrat ve mevadı 

dahi bir akl-ı külli intac etmesi lazım gelir ki o akıl bütün cihanı 

istediği gibi idare ve tahrik edebilir. Böyle bir aklı külli  

[21] 

kabul ederlerse o halde münkirin Cenabı Huda’yı müevvelen 

kabul ve ikrar etmiş oldular. 

Cisim ve madde aklı tevlit edemez derlerse o takdirde aklı 

insanı münkirlerin hayalatını mevad ve zerattın neticesi değil 

Halik-i lem-yezel’in ihsan eylediği bir feyzi manevidir. Ki beden 

gibi harikulade ve muntazam yapılmış bir cevher-i hikmet-

eserde cilvenüma olur. Ve her ne vakit cisim ve beden maraz 
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ve sair esbabdan bozulur veya zaman-ı tufuliyetde nakıs 

bulunursa akıl ve ruh-u manevi kendisine gayrı layık görecek 

bir menzile izhar-ı füyuz etmekten tehaşi eyler. Elhasıl humk 

ve cehilleriyle beraber münkirler mevte takarrüb ettikçe 

mükedder ve mağmum ve ehli iman ve ikan olanların sinni 

ilerledikçe rahat-ı kalp 

[22] 

selamet-i fikir, emniyyet-i istikbal yani eltaf bi-melal ile 

meşhundurlar. Bihakkın insan olan kimse bu in’am-ı bi-payanı 

anlar da Cenabı Bediü’s-semavat ve’l-arz’a müteşekkir ve 

dünyanın nimetleri arasındaki cefalara dahi sabir olursa 

müstehakk-ı sa-paş ve aferin ve dareynde makbul ve saadete 

karin olmuş olur. 

İnsanlar hilkaten tab’an necib ve mükerremdirler. Öyle bir 

mahluk-ı kerimdirler ki ruh ve akıl ve kelam bunlarla 

mükemmel ve tam olur. Nev-i beni beşerin ceddi azamları 

meğbut ve mescud-i melaik ve eflak ü deryayı irfan ve pak idi. 

Nezd-i ehli din ve yakînde nev-i beşerin manevi olan derecat-ı 

meali gayatı bî-had ve nihayet ve hattı terkibatı cismaniye ve 

akliyesi dahi dai-i hayrettir.  

[23] 

İnsan küre-i arzda görünen ve zihnen derk edilen kâffe-i 

mahlûkatın serfirazı ve birçok sıfat-ı âlîye ile cümlenin 

mümtazıdır. Kâinatın revabıt-ı uzmasından mutahassıl netaic-i 

mesudenin hemen kâffesine insan, hilkaten mail kuvay-ı 
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mütenevviasına hüsni istimali halinde lütf-i Hak ile cümlenin 

feyzine nail olmuş olur. Bilemediğimiz hikemi hafiye-i 

Rabbaniye üzere nur-ı mücessem olarak halk olunan güneşten 

ve nice nice kâinattan hissemend olmak için bervechi 

muharrer insanda gözler ve sada için semi’ler ve revayih için 

kuvve-i şamme ve et’ame ve meşrubat için kuvve-i zaika halk 

olundu.    

Muktezayı hikmet cenabı Huda insan talip ve matlup ve rağıb 

ve mergub âşık ve ma’şuk olarak nümayan  

[24] 

ve küremizde malum olan mahlûkat içinde en müstaid ve 

bîned ve nediddir. İnsan tabi’-i ferman-ı cenabı yezdan olunca 

manen varis-i mülk-i cihandır. 

Hazreti Mevlana-yı Rumî Kaddese sırruhu’s-sami mesnevi-i 

şerifte buyururlar: 

{İn Dem O Ra Han U Baki Ra Bima} 

{Ta Tu Başi Varis-İ Mülk-İ Cihan} 

Davet-i lütfü Huda, sermaye-i feyzi  bî-intihadır. Akil olan 

kimse bazı mahlûktan lezzet ve bazısından ibret alır. Fakat 

müstefit olmak için hem bedenini hem akıl ve nefsini ıslaha 

sa’i olması labüddür. Bedenin ıslahına vasıta-i uzma itidal ile 

ve hareket ve taharete itina etmektir. İnsan manevi bedenine 

vasidir. Misal-i dürrü yetim olan  
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[25] 

bu cevher-i akdesi zinhar ihmal etmemeli ve mamafih 

icabından ziyade kendisine bir şey vermemeli. Cisim ve beden 

hevayic-i mübremden mahrum bırakılır ise gayrı muktedir ve 

hissiyatı kasir’ ve bilakis icabından fazlaya nail olur ise sakil ve 

zarir olur. Beni beşere en ziyade mazeret ve hakaret iras eden 

keyfiyet atalettir. Atalet ise dai-i cehl ü nikbettir. Âdemi en 

muteber ve bahtiyar eyleyen iman ve ikdam-ı tamdır. 

Dünyada hiç bir insan yoktur ki ataletten zillet ü hasar ve sa’y 

ve ikdamdan nefi’ ü kâr görmemiş olsun. Fevaid bahşa olan 

kaffe-i mevcudat hilkat ve iktidarlarına göre seyr ü hareket 

edip hareketleri hasebiyle hâsıl olan ahenk-i azim-i kainattan 

her an yeni bir âlem yeni 

[26] 

bir cihan nümayan olmuş olur. Ehli irfanın cenabı hakka iki 

büyük şükrü iman ve iykan ile beraber intizam-ı azim-i 

cihandan ve ondan mutahassıl keyfiyat hikmet 

beyyinatdandır.  

Kâinat içinde intizam-ı azimin heybetini bu parlak cihanların 

letafetini küre-i arzda bulunan bilcümle mahlûkattan en 

ziyade fehm ü his eden ve ondan en ziyade kesbi lezzet ve 

ulviyet eyleyen insan iken insan aslını necabetini feramuş ile 

kendisini giriftar atalet etse ne büyük günah ve nikbet ne şeni-

i nikmet ve zillettir. 
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Hazreti Mevlana Rumi Kuddise sırruhu’s-sami buyururlar ki, 

bilfarz suya düşmüş gark olacak iki kişiden biri kendini bila sa’y 

ve güşiş terk etse ve diğeri velev faydasız olsun beray-ı halas 

çabalasa 

[27] 

beyhude yere ibraz-ı sa’y eden ataletle boğulandan 

müreccahdır. 

Hekimi meşhur Aristo ile cihanın en büyük Hükeması insanın 

saadetini münhasıran mesaide ve ikdam ve gayrette bulurlar. 

Mutedil ve layık olan mesai yirmi dört saatte kaç saatten 

ibarettir? Sual edilse bittabi saatlerin suret-i mahsusada 

miktarı tayin olunamaz. Zira esbabı bi-nihayeden dolayı 

zaman-ı mesai, muhtelif ve mütenevvidir. Fakat şu kadar 

denile bilir ki on beş yaşından elli beş yaşına kadar olan 

insanların yatması yedi ile altı saat arasında olmalı ve icra-yı 

ubudiyyet-i mefruzaya mahsus olan zamandan başka 

mütebaki saatlerin bazısını kâr ve kesbe 

[28] 

ve bazısını taama ve bazısını mütalaaya ve seyrü teferrüce 

hasr etmeli. 

Saatlerin tayini ve tahsisi zımnında herkesin bulunacağı 

beldede en akil olanlar ve en hazık-ı etibba ile edeceği 

müzakerat bais-i feyz ve necattır. 
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İnsan kendisini bedbaht ve nafir-cam ad ü güman etmek 

kadar hata ve cefa olamaz. Nevi beni beşer ne için bedbaht ve 

hüzün-aver olsun? Cenabı Kadiri Mutlak gibi bir rahim ü 

kerimin abd ve mahlûku olmak nimet-i cihan kıymeti insana 

kâfi değil midir? Bu fikri ubudiyyetle terakki ve teali 

etmeyenler düşünsünler. Ki dünyaya gelmezden evvel nasıl 

müddet-i medide geçmiş ve vefatlarından sonra nasıl 

zamanlar geçecektir. Bu halde dünyada bulunacakları zaman 

[29] 

mazi ve istikbale nispeten bir an değil, bir an milyonlara 

taksim olunsa ondan dahi az kalacağı nümayan iken öyle az 

bir müddeti hayat içinde gariki elem ve keder olmak kâr-ı akıl 

mıdır? 

Veladetten memata kadar insan vukuat saikasıyla çar-naçar 

ilerlemeye icbar olunur. Merd ü dânâ olanlar son menzile 

varmak arzusuyla en makbul tariki ihtiyar ederler. Ve mevte 

varıncaya kadar merdane yürümeye karar verirler. 

Bu mühim seferde tarik-ı muhtelife mevcut ve amade 

olduğundan ashabı akıl mahz-ı hayır olan cihete meyyal ve 

saadet-meel olurlar. 

Öyle ceht, öyle tarik ihtiyar etmeli ki saadet-i ebediyye-i 

uhreviyyeyi intac etmekle beraber bu cihanın bu 
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[30] 

dünyanın her hali her macerası her makbul olan hestisi 

salikine nafi’ olsun. Ve her zerrenin şuhudundan her sadanın 

semaından her zikr ü fikr-i makbulün vücudundan mükemmel 

bir gülzar-ı manevi, bir ahunun kalbi istihsal edilsin. Mert 

olanlar leza’izi meşrua-i dünyeviyeden kendilerini hissemend 

ederler ve mevti suriye tekarrüb ettikçe müste’men olurlar. 

Ve bu seyahat-ı dünyayı lütuf ve keremle tenvi’ ve manen 

temdit ve her an bahtiyarane tecdit eylerler. Bu seferde en 

sevgili refikleri meydana getirdikleri ömrü hayriyeleri ve niyat-

ı aliyeleridir. Ve hazreti Mevlana-yı Rumi misillu derler ki:  

{Ger hakimi nist in tertib çist/ ver-hekimi hest çün fi’leş tehist} 

[31] 

yani eğer bir hâkim-i mutlak yok ise bu tertibi azim-i kâinat 

nedir? Ve eğer hâkimi var ise “ki belagat ile var demektir” öyle 

bir hâkimi mutlak’ın fiili nasıl boş ve tehi olur? Ve insanlar 

nasıl saadetsiz olabilir? İnsana gelen vukuat mektebe giden 

etfal in ellerine verilen kitaplara, risalelere teşbih olunsa, 

sezadır. Etfale sureta o kütübü resailin vücudunu icra-yı 

leibyata mani bir sermaye-i cefa ve eza, ad ve ihsa eylerler. 

Halbuki onların içinde mestur olan ibarat hakikatte etfale 

ba’is-i irfan ve necattır. 

Binaenaleyh Cenabı Haktan verilen cefaların içinde hikmet ve 

hayır his edemeyenler velev sinnen ihtiyar olsalar dahi etfal-i 

maneviyedirler. İnsana lezzet ve saadet 
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[32] 

bahşeden ahval-i celileden biri de hemcinsine ve belki gayrı 

muzır olan kaffe-i zi-ruha merhamet ve muavenet etmek ve 

kendini ecza-yı garray-ı insaniyeden bilip sairlere edeceği 

muaveneti aynı saadet olduğunu bilmektir. Eğer muhabbet ve 

himmeti yalnız kendi şahsına hasreder ise kat edeceği tarik-i 

hayatı bir beyaban bir beriye-i vahşet-nişane tebdil etmiş ve 

feriştekan-ı muhabbet ve re’fetden mahrum olarak vahşi bir 

surette vadi-i gaflette yürümüş ve encamı bi gam-küsar olarak 

girdap ve ızdırap içine düşüb galatide-i hak ü hasar olmuş 

olur. Cefa ve safa iki cenah-ı maneviyedir ki dünyada cisim ve 

ruhun irtibatına ve ehli dil olanların terakkiyatına sebep 

olurlar. Mevsimi şitade nevbahar, leylde nehar, gamda mesar 

his 

[33] 

ve derk etmeyenler mahrum-ı hikmet ve bi-itibardırlar. 

insanlara en müfid dersler en hikmetamiz tecrübeler 

dershane-i vukuat-ı elimede istihsal ve o sebeple kendilerini 

fariğü’l-bal ederler. Tarihan mücerrebdir ki en büyük olarak 

zuhur eden siyasiyyunun, müeliflerin, mukaddematı hüzün ve 

esefle tahmir olunmuş ve mesaibe gösterdikleri sabır ve sebat 

hasebiyle huy ve hulkları takviyet, kalbleri himmet, namları 

şöhret bulmuştur. 

Halık-ı lemyezel hazretleri kaf’fe-i mahlukatını vesima 

kendisini derk eden ve ubudiyetle muhabet eyleyenleri 
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sevmiş ve sevdiği için hassas kalbler, âlî fikirler vermiş ve 

esma’ ve sıfat-ı bi intiha ile mümtaz ve ser-firaz kılmıştır.  

[34] 

Kamil olan insan için her keyfiyette bir hikmet ve lezzet ve her 

vak’ada manen terakki ve saadet vardır. Mamafih bu nimet bu 

saadet atıllar hakkında bilakis calibi mesuliyet ve nikmet olur. 

Eczayı azim-i kainat lisan-ı hal ile insana derler ki biz akıl gibi 

ihsanat-ı maneviyenin ekserisinden mahrum iken hemişe 

cereyan ve deveran ve halimize göre teavün ile naşir-i feyz-i 

Yezdanız. Ya sen ki muhtar ve hikmeten serfirazsın, sen ki  

nihad-ı pâkin hasebiyle ırsen necib ve edibsin. Sen dünyada ne 

yaparsın ve hangi emri hayrın icrasıyle bahtiyarsın? 

Bu sual-i hikmet-meale verilecek cevap, cevabı  kavli değil, 

cevabı fi’li olmalı. Yani insan bu hakdandan mürur ve 

uburunda hemcinsine terk eylediği muhsenatı göstermeli.  

[35] 

İcrayı vazife bazan zan ve güman olunduğu vech ile muris-i 

ızdırabat-ı kesire olmayıp vazife mu’tad olunca bir lezzet ve 

mes’adet ve en müessir vasıta-i meserret ve nusretdir. 

Nezdi hikmet- binan da her bir adem iki şahsiyet-i mümtaza 

ile muayyendir. Şahsiyetin biri cismani ki bu zahir gözle 

gördüğümüz insan-ı suri, diğeri hissiyat-ı ruhaniye ve 

akliyeden müteşekkil insan-ı ma’nevidir. 
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Akıbet-bin olanlar dünyanın ahvali makbulesinden meşru’ 

suretde hissemend-i izzet ve kasib-i lezzet olmakla beraber en 

ziyade sevdikleri ve hizmet eyledikleri keyfiyet, ruhani ve 

ebedi olan şahsiyet-i maneviyenin mesudiyetidir. 

[36] 

Öyle şahsiyeti ma’neviye ki ashabı, mesnu ve suri olan 

dağdağa ve tantana-i cihana karşı bir tebessüm hikmet 

mevsum ile mürur ve ubur ederler ve aynı hayal olan 

ahvalden hazar ve tevakki ve beka ile terakkı eylerler. Ve 

measiden pâk-damen ve icrayı vazife ile müste’men ve 

mahbub ve makbul Cenabı Rabb-ül menn olurlar. 

Hikmet-i Huda yalnız dünyada değil kaffe-i avalim ve mafiha 

hareketleriyle makbul suretde bir intizam-ı umumi teşkil edip 

her ferd bu umumun bu küllün cüzüdür. Eğer insan  atıl kalır 

ise cihan makinesinin kırılmış bir aleti gibi pesmande sayılıp 

intizamın ve hareketi umumiyenin bahş eylediği halat-ı hikmet 

ayatdan mahrum ve meş’umdur. O makule etfal-i şuyuhnüma 

lezaiz-i gayrı meşruadan 

[37] 

ve renk ve suretden magbun olup ibretle dikkat etmezler ki 

mevsim-i nevbaharda bile lale-har olan bazı nevşüküfte güller 

içinde manzar-ı fırsat-tesmim, mar zehri bar olduğu gibi lezaizi 

gayrı meşruada dahi helahil-i hayat-rübalar vardır. Nefs-i 

emmare nail-i hürriyet olunca sahibi giriftar-ı mezellet olur. 

Hem de gayrımeşru suretde istihsal-i lezaize münhemik 
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olanlar her haddi tecavüz ile israf edeceklerinden israfları az 

müddet içinde adem-i hissi intac ve binaenaleyh dünya ve 

ukbada kendilerini zelaile ve ta’n ve teşnialara amac ederler. 

Küfran-ı nimet, insaniyette en büyük yara, en vahim bir zillet 

ve nikbet ad olunmağa layıkdır. İyilik gören kimse mukabilinde 

fenalık işlerse ve bilfarz bu hareketin zararını  

[38] 

göremeyip halk isabetine kani olsa o halde fenalık ve mazarrat 

görmemek fikriyle herkesin hemcinsine adem-i insaniyet ve 

belki mazarrat göstermesi icab edecek ve bu vecihle meydanı 

dünya bir musibetgah’a, dehşetfezaya mübeddel olacağı 

hüveydadır. 

Bilakis şakir-i nimet olmak dareynde mucibi selametdir. Şükür 

ve muhammedet evvela her nev’i nimeti bahş eden Cenabı 

Halık-ı izzete elyakdır. Saniyen devlete seza ve ahradır. Zira 

devlet namus ve hayatımıza, akrabamıza mal ve menalimize 

zalimlerden muhafaza ve bundan fazla peder ve mader-i 

müşfik gibi terbiyemize, iaşemize saadet ve selametimize 

mütemadiyen mürüvvet ve merhamet ira’e eyler. Salisen 

şükür ve muhammedet  ebeveyne sezadır. Ebeveyne 

ibtidadan ta’ mevtlerine kadar 

[39] 

evlatlarına merhamet ve muavenet ederler. Evladın en ufak 

ızdırabı ebeveynin en azim azabıdır. Evladın baliyen marazını  

nasıl sirişk-i hüzün ve muhabbetle tertib ve tayin eyledikleri 
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cümleye ma’lum ve meczumdur. Evladın rıza ve gıda ve 

terbiye ve ma’nen ve maddeten ihyalarına ve fazla olarak 

vefatlarından sonra dahi nail-i mal ve miras etmek için 

ebeveynin ihtiyar eyledikleri zahmet ve himmet müsellem-i 

cihan ve vareste-i ityandır. Halbuki bu lütüflara karşı bazı 

evlad bu dünyada ebeveyne muhabbet ve enkıyada bedel 

ademi itaat ve zulüm ve inad ederler. O makule insan-suret, 

hayvan-siretler, merdud-ı cenab-ı hüda ve mağdub-i üli’n-

nehadır. O kafir nimetler istima’a etse derler ki ebeveyn ve 

akraba  bizi şütem ve sitem ile  

[40] 

giriftar-ı eza ederler. Bu şaki-i kaziblere en ufak kelamımız 

budur ki mesela bir insan rüyasında bir âdemi görüpte o 

âdemi şetm ve seb edecek olsa uyandıkta o makule 

şatimlerden muğber ve münkesir olur mu? Bittabi olmaz. Zira 

bilir, rüyadaki şetm ve seb gayrı hakikidir. Ebeveynden  dahi 

evlada vaki olan şetm ve eza düşmanvari ve hakiki olmadığı 

cümleye celi ve ra’na olduğu  halde onu hakiki suretde telakki 

ile ondan dolayı muğber olmak ebeveyni iz’ac etmek, 

ebeveynden teberri eylemek gibi ahval müstehak-ı taan ve 

la’net-i dü-sera olacağı hüveydadır. 

İnsanlar için velayet-i zahire ve batına vardır.velayet-i zahire 

binnisbe sehil ve fakat velayet-i batinanın icrası müşkildir. Zira 

icra-i hükümet için 
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[41] 

cismani zahire olan mevani’ yine vesait ve himmet-i 

hükumetle mündefi’ olabileceği bedihi. Amma mevani-i 

batına gayrı mer’i ve hafi ve bazan na’mütenahidir. 

Mevani-i batınanın ref-i havf’ü hüda, ve ahlakı hamide ve  

hasais-i celile ile araste olan merdan-ı Huda’ya mahsustur. Bu 

güna insanlar kendi vücutlarında velayet edebilmek için 

hemen her kârda iradat-ı Rabbaniyeye istinad etmiş ve kalb ve 

akılları mücahidat-ı azime icra eylemiştir. Hılkaten âlî olanlar 

ali sıfat ve külliyen ta’rik-i zillet ve haseddirler. O zümre-i 

celilenin ecsamı arza merbut, akıl ve kalbleri asuma’n-ı 

maneviye mütevccih ve vicdanları mesud ve şahsiyetleri 

mahbub-ı cenab-ı vedud olur. O taife-i celilenin a’sa’rı 

[42] 

zahiresi gıybet ve hased gibi ahlak-ı zemimeden müberra 

olmakla beraber  zulmü rafi’ adl ve muhabbeti calib ve 

insanlara nafi’dir. Zahiri seferlerde birkaç eyyam veya sene 

hareketle menzili maksuda vusül mümkün olabilir. Seferi 

manevi ise zaman ve mekandan azade ve süfliyyattan 

varestedir.  Binaberin bu seferde saadeti dünya ve ukbayı âlî 

bir surette arzu ve taharri eden insan, izn-i hak ile hareket ve 

kendini mazhar-ı izz ü ve saadet eyler. Bu hal-i ulvi-meele dahi 

çare, a’mali âlîye ve ameli saliha ve muhabbet-i Mevladır. 

Mazi, gerçi geçmiş bir zaman ise de zihin ve kalb-i insan; 

hasbel-hılka ara sıra maziye müracaat eyler. Ahlak-ı hamide 

ashabı kendi mazilerini bir gülşen-i 
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[43] 

safa bahşa bulacakları hasebiyle mazilerinden mesrur ve 

bahtiyar ve ehli zulme i’tisaf olanlar ef-a’li kabihalarından 

dolayı mürur etmiş zamanlara hah ve na-hah atf-ı fikr ve nazar 

eyledikçe muazzeb ve dağ’dar olurlar. Muharebat-ı zahirede 

şücca’ için nasıl fütuhat ve teshira’t-ı makbule var ise ahlakı 

zemimenin ref’i ve yerlerine ahlak-ı hamidenin celbi uğrunda 

vakı olan mücahedat dahi öyle ve belki daha makbul fütuhat 

saadet a’yat’dır. Fütuhat-ı deruni indi uli’l-elbab da feyz-i 

daimi ve naşir-i saadet sermedidir. Ahlak-ı hamide şehr-i 

şehirine müzafferan vusul ve duhule nail olan nik-bahtan 

hem-nişin-i enbiya ve urefa ve gayrı münkatı’suretde mazhar-ı 

tecelliyat-ı hudadırlar. böyle insan-ı saadet-iktiranlar 

[44] 

için dünya bir derya-yı hikmet ve mezraa’i mes’adet ve ahiret 

mekan ve divan-ı lika ve devlet ve ebediyyetdir. Hayatımız 

mes’ud olmak için şer’in ve vicdanın mesağ vermediği ahvali 

işlememeli, işlenilir ise hem maddeten mütenevvi’ azaplar 

sernüma hem tesirat-ı vicdaniye rahat fersa’ olur. En ufak bir 

sui hareketden en azim ve vahim bir netice-i mazarra ve en 

ufak bir hüsn-i halden en mesud ve makbul bir keyfiyet-i 

mergub zuhur edebilir. Mesela bir şerareden bir şehr-i şehir 

muhterik olur. Ve göze görünmez derecede asgar bir 

tohumdan en mahsuldar bir şecer ve o şecerden bir ravza-i 

esmar-âver vücud bulabilir. Arus- ı saadet , haremsaray-ı pâk-i 

vicdandan 
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[45] 

ve menba-ı celili sa’y ve ikdamdan zuhur ile en parlak bir 

suretde arz-ı endam ve sahibini dareynde hoş-kâm ve be-kam 

eyler. Bila hud’a ve bila garez icray-ı vazife eden nik-bahtan ve 

vicdanın rahat ve meserretine ve icabı halinde refikasının 

muavenetine nail ve ta’rifi gayrı kabil hissiyat-ı ulviyeye vasıl 

olurlar. Hiç bir fikr-i ruhaniyeleri olmasa bile fenalıktan zuhur  

edecek ızdırabatı zekiler his ve idrak ve kendilerini netayici 

vehimeden halas ve pak ederler. Mesela sarhoşluk bazı 

suretle lezzet bahş olduğundan meyhur olan kimseler işret-i 

ihtiyar ederler. Fakat içmezden evvel sarhoşluğun baş ağrısını 

ve el ve ayakların ra’şesini ve bedenin her suretle zayıf 

[46] 

ve izmihlalini, şarib olan kimseler maddeten ve fi’len ru’yet 

edebilseler idi günahtan sarf- ı nazar, ta’dad olunan mazarrat-

ı cismaniyeden dolayı min ba’ad azalarına bir katre bile 

koymamağa bile karar verirler idi. Müstaid olan kimse kâmil 

olanların ahlak-ı hamide ve hârekat-ı celilelerini tahkik ile 

iktidarı nisbette, onlara iktida ve imtisal eder. Hasail-i 

makbule ibrazı ile kendisi dahi hemcinsine misal olmak üzere 

çalışır. Ve bir işe mübaşeret edeceği vakit yalnız aklıyla iktifa 

etmeyip akil olan zevatın reyine müracaat ve ondan sonra 

azmü sebat eder. İstikbal hakikatte zulmet ve bazen muris-i 

vahşettir. Aklı beşer istikbali kâşif bir şem’i münir olduğu 

ezher ise de henkam-ı zulmetde bir odayı tenvir için birkaç 

şemi’a 
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[47] 

ihzar ve müheyya olunsa oda daha münevver olacağı malum-

ı.uli’n-neha olduğu misillu ehli irfan ile dahi icrayı, meşveret, 

rafi’-i zulmet ve dafi’-i mazarrattır.  

Bahtiyar olan insan bir an hadid ve gamnak ve en ahırda 

mutabasbıs ve pür-bak olmaz. Bilakis hemişe manendi cibal-i 

rasiyat rasi ve rasih ve vası’ olur. Her kar’da hazm ü hazer 

seza-i akl-ı celil nev-i beni beşerdir. Hazm ve hazer ile hareket 

etmeyenler, şeytanların ve şeytani sıfat olanların hiyel  ü 

hud’alarına pa-mal ve hemişe muzdarib’ül-hal ve madun-ı nisa 

ve vennk-i ricaldirler. Bihakkın merd olanlar sabr ve sıdk ile 

müzeyyen,  gam ve aczden vareste ve efal ve e’amal-i 

ciddiyeye mürtebit ulviyete nazır ve icrayı adalete hazırdırlar. 

Hüsn-i ahlaka mukabil mükafat bi-haddir. 

[48] 

Alelhusus rıza-yı cihan-bahşayı Rabbaniyeyi celb eylemek 

fermanı Yezdan-ı icra etmek vicdanı pak tutmak takibat-ı 

cezaiyeden ve ağraz-ı şahsiyeden masun olmak münsiflerin 

takdiri ve tahsinini ve ekser evkatta muhabbet ve 

muavenetlerini istihsal kılmak az mükâfat mıdır?   

Hayatın bulutları su’i ahlakın ve yeis ve füturun tevlit veya 

uzaktan irae eyledikleri halat-ı elimedir. 

Onları refeden muhabbet-i Yezdan ve ahlak-ı hamide ve hub-i 

insanidir. Bir insan hal ve kalinde tul ü dıraz yeis ve fütur ibraz 



 
28 

 

eyler ise mağlubu şeytan ve mayub-ı ehli irfandır. Çok 

kimseler vardır ki hariçten gelen akrabasının, ehibbasının 

istikballerine gitmek için izhar-ı kesalet ederken düşman 

bilindikleri ğumumu kable’l-vürud  

[49] 

na-bimahal istikbale istical ve kendilerini tufan-ı vesavise 

pamal ederler. Ekser görülen bu hal-i garaip meale sebebi 

zahir gamın semt ve hududunu ve maverasını ve meserretten 

bile daha seriüz-zeval olduğunu bilmekten insanların gafil ve 

zarir olmalarıdır. Bu gûne tav’an bedbaht olanların mezruatı 

evham ve hayalat böyle tohum ile vücuda getirdikleri 

mahsulât gam ve feryattır. Dünya seferinde mesudane 

yürümek isteyen kimse kendini efkâr ve amal-i zaideden 

mümkün olduğu kadar tahlis ve tahfif etsin. Zira bir hamal ne 

kadar kavi olsa yine usretle yürümeğe mecbur olup başını 

semt-i asumana doğru imaleye muktedir olamayıp kütah-bin 

ve hemişe süfliyata nazır ve bihuzur ve gayrı metin olur. 

[50] 

Amal ve efkâr-ı zaide ile muzdarip ve pür-reyb olanlar manen 

hamal-i eskal ve giriftar-ı vebaldirler. Mal ve servet nevi ben-i 

beşer için şayan-ı muhabbet bir keyfiyet olduğu vareste-i 

işarettir. Mamafih servet eğer din ve devletin selametine 

vesair umur-ı hayriye’nin icrasına istimal olunursa sahibine bir 

nimet ve aksi halinde mucibi zillettir. 



 
29 

 

Servete dair Mevlana-yı Rumi Kaddese sırrehus-sami 

hazretlerinin tarifi her kelamı gibi mahz-ı hikmettir.  Ol kani-

irfan emr ü ityan buyururlar ki insanın sefine-i vücudu hemişe 

deryayı vukuat içinde bulunur. Mal ve servet ise su gibidir. Su 

sefinenin altında olunca ne kadar çok olsa sefine o kadar 

suhuletle kat’ı  

[51] 

mesafat eyler. Bilakis sular içine girer ise sefine mağruk olur. 

Kezalik mal ü menal ayakaltında olup da onun muhabbeti 

mazarrat ile kalb ve aklı ihata etmezse o halde mal insanın 

suhuletle ilerlemesine bir vasıta-i alü’lâldir. Amma mal ve 

menalin muhabbeti tamamiyle kalbe girer ise sahibinin su-i 

ahvalini ve belki izmihlalini intac eder. Elhasıl arifin yedinde 

toprak altın ve nadanın elinde altın toprak olur. 

İlm iki nev’idir. Biri ilmi manevi ki hakaik-ı eşyayı hikmet-i 

maneviye ile irae  ve izhar eyler. Bu nevi ilim ve irfan nurun 

ala nur olup ashabı dareyni bihakkın nazır ve telakki-i 

tecelliyat-ı ruhaniyeye hemişe amade hemişe hazıradır. 

[52] 

hazırdırlar. Fakat ilmi manevi filan mekteplere, falan hocaların 

nezdine şu kadar sene devam ve ikdam ile katiyen hâsıl olur 

şey olmayıp ilmi maneviyenin husulü ikdamat-ı mütevaliye ile 

beraber hususi surette bir himmet ve ihsanı ruhaniye menut 

ve vabestedir. Binaenaleyh bu ilmi âlîye mazhar olabilmek 
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isteyenler hemişe adil hemişe saf ve mukaddem ve 

merhametli, marufu amir, münkeri nahi olup, feraizi icra ve 

bir pir-i hikmet-zamirin terbiye-i maneviyesine iltica ederler. 

Ve bu gûne himmet ve ikdamat ile beraber ilmi maneviye 

destres olmak balada arz olunduğu üzere yine hususi bir 

merhamet-i samedaniyeye varestedir. Binaenaleyh bu 

mahalde ilmi manevi-ye dair izahat-ı mesruda ile iktifa edip 

mesai-i 

[53] 

maddiye ve akliye ile tahsili mümkün olan ilmi zahireden 

bahis ve ona fikri imale edelim. 

İlmi zahiri dünyada her şeyde zahir gibidir. Envar-ı irfan 

vasıtasıyla zulmet-i istikbal keşf ü hall olur. İlim, saadet ve 

rahatı calip, mezellet ve meşakkati rafi’ olup hakayık-ı ahvali 

kema yenbeği irae ve dünyayı tezyine ve ona mensup olanları 

kam-bin eyler. Ulum ve fünun, saadet hayatı istihsal için bir 

umman-ı hikmet-i nümun dur. Medeniyet-i hazıra ulumun 

eseri ve saday-ı velvele-endaz-ı terakkiyat kezalik ilim ve 

irfanın in’ikasıdır. Zekâvet-i fıtriye ile muhammer olup 

kendilerine ilim ve irfan-ı zahireyi dahi ilave etmiş ashabı 

kemalin aklı bir meşale-i hikmete-engiz, bir memba-ı saadet–

riz olduğu barizdir. 
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[54] 

Bihakkın kâmil olan bir sahibi ilim ü irfanın nazarında dünya ve 

mafihada ki esbabı devlet ve mesadet-i mehya ve 

muvaffakiyet ve kâm-bini her canipten cilve-nüma olur. Öyle 

bir insan-ı bahtiyar her nerede bulunsa makbul ve muteber ve 

ekser halatda bir tali-i fercam ona muin ve yaver olmuş olur. 

Ulum ve fünun un esmar-ı saadet-i bari ne derecede lezzet 

bahş olduklarını anlamak, o esmara nail olanlara mahsustur. 

Ulum ve fünun içinde böyle hakayık ve meani vardır ki en 

parlak şuaranın hayalatı bile geride kalır. Sureta bazı mertebe 

adi görünen ilmi nebatat, ilmi hayvanat ashabının bile 

hissiyatı, cühelanın hissiyatından binlerce e’aladır.  Sırf maddi 

ve adi görünen bu iki ilmin 

[55] 

ashabı bir sahrada bulunsalar her şukufe her nebat her dıraht 

her berk ü bar her nevi zi-ruh onlara göre bir kitabı hikmet-

disardır. O kitap her varakında bedi-i ve sanai-i hilkatten 

haber verir. Ve akıl ve kalbe bir cihan-ı cedit gösterir. Teneffüs 

eylediğimiz havadan bir metre mikâp alıp kemayenbeğı ru’yet 

ve keşfi mümkün olsa o metre mikâp içinde milyonlarca zi-ruh 

mahlûkat görünecek ki o zi-ruhun her biri bir cihan-ı sağir-i 

hususi teşkil eder. Bir avuç toprak alınsa sureta şayan-ı dikkat 

görünmüyor. Fakat o avuç toprağı teşkil eden eczadan her bir 

zerre şimdiki hal ve dereceyi bulmak için yüzlerce a’sar ve 

duhur hararet-i şems ile hilkatin mevad-ı vesilatı-ı sairesine 
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[56] 

tabi olup ta ki bu nejat-ı masnu’a-ı hilkat mertebe-i hazırasına 

pa-nihad oldu. Elhasıl mevcudatı cemadat-nümada ne hikemi 

hafiye ne tezyinatı garibe ne tensikatı münevvere vardır ki 

onların hakaikina cahil olan kimse nezdlerinden bin defa geçer 

de hiçbir şey göremez, anlamaz iken âlim ve dânâ yek nazarda 

keşfi hakaik ve fehm-i hikem-i bi-intiha eyler. Bir hekime sual 

olundu ki bu gece ne nevi hikmetler ile meşgul oldu? Kibrit 

ispermeçet ve libasla meşgul oldum, dedi. Ki bu adi şeylerin 

teşkilinde bile pek çok asırlarda binlerce amelenin ve ehli fen 

ve sanatın bazen münferiden, bazen müctemien teşebbüsatı, 

mesaisi, mekasıd ve imali cari olmuştur. Ve filhakika hekimin 

ifadesi gibidir 

[57] 

en adi bir masnu’ fikren tahlil olunsa bir cihan-ı hikmet bir 

cihan-ı mesai keşif ve rüyet olunur. 

İlmi heyet ile meşgul olan bir dânâ, ecramı mala-nihaye-i 

kâinatta ne cihanlar, ne şemsler, ne devranlar, ne nurlar 

keşfeder de kalbi süfliyattan nefret edip ulviyata suud eyler. 

Ve mesela iki yüz sene sonra falan gün falan saatte falan 

noktada bir kevkeb-i nuranî zuhur edeceğini haber verir. 

Badehu o dânâ’nın eceli gelir, vefat eder. Muasırlarından 

kimse kalmamış, unutulmuş iken ilminin mekşufu olan kevkeb 

yevm ü an-ı muayyende sernüma olmuş ve cihanı hayrette 

bırakmış olur. 
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Bir tabibi hazık, beden-i insani de milyonlarca olan 

[58] 

kan gruplarının içindeki ta’yinat ve şahsiyat-ı zi-hayatı ve 

milyarca olan a’sabda derkar olan sanatları elhasıl bedeni 

insanı bir cihanı sağir-i hikmet musır olduğunu görür de 

tezyid-i irfan ve ıslah-ı ebdan eyler. Cihan-ı azim-i gayrı 

mütenahiye ve semaya mukabil ehli-fen şimdi bir cihan-ı 

sağir-i bi-nihaye keşf ve derk etmektedirler. O da bu senelerde 

şöhret-yab olan mikrop (bakteriyoloji) fennidir. Çend ay evvel 

(Rovda Dömond) nam risale-i mevkutede görüldü ki kanın 

iğne ucu kadar görünen bir küresinde yirmi milyonu 

mütecaviz zi-ruh mevcudat keşfolundu. O mevcudat-ı sağıra 

zi-ruh olabilmek için bittabi birçok azaya muhtaçtır. 

[59] 

İnsanın keşfedebildiği mikropların madununda dahi öyle 

mikroplar olması varid-i hatırdır ki onlara göre balada zikr 

eylediğimiz mikroplar dağlar gibi azim kalmış olur. Elhasıl 

cihan-ı kebir-i sema namütenahi olduğu misillü cihan-ı sağir-i 

gayrı mer’i kezalik nihayetten vareste ve beridir. Elektrik, 

kimya, mıknatizm, fenni askeri, fenni bahri, fenni siyasi, fıkhı 

hukuk, diplomatlık,  fenni hukuku düvel, ilmi tarih, geometri, 

hendese, riyaziyat, ekonomi, politika, fenni ziraat, fenni 

musiki ve hadd ü hesaba gelmez fünun ve sanayi ile beraber 

şimendifer, telgraf, telefon, buharlı buharsız makineler, 

elektrik nurları, matbaa, pusula vesair hesapsız olan ihtaraat 

nevi beni beşeri 
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[60] 

nasıl tezyin, nasıl tabakat-ı ulviyeye isna eylediği vareste-i 

tafsil ve ispattır. Ulum ve fünun ve sanayi maddeten insana 

bahş eyledikleri fevaid ve esbab-ı saadet-meab gayrı 

mütenahi olduğu misillu mensubinin his eyledikleri lezaiz-i 

akliye ve terakkıyat-ı kalbiye dahi kezalik bi-nihayedir. Binaen 

aleyh insanların birinci vazifeleri kendileriyle evlad ve akraba 

ve vatandaşlarıyla kâffe-i insanları mümkün olduğu kadar ilim 

ve fen ve sanata sevk ile bu küre-i arz insan gibi bir mahlûk-ı 

celilin meskeni olmak üzere şayeste ve saadetle areste olsun. 

Birde terbiyeden bahsedelim: ahlakı ihya eden terbiye üç 

yaşında olan bir tıfldan bedi’ ile altmış 

[61] 

yetmiş yaşına varınca yani insan terki hayat edinceye değin 

gayrı münfek olmalı. Fakat bittabi etfalin gençlerin rüşt-ü 

hakikiye malik olanların ihtiyarların zükur ve inasın terbiyesi 

mutefavit olacaktır. Şu kadarki bu tefavüt-i surinin nazargahı 

ve ıllet-i gaiyesi tevhid olur. Zira cümleden maksad temin-i 

ruhani, ahlak-ı hamide, hubbü insaniyet ve hubbü devletdir. 

Terbiyesiz bir zeka, terviyesi bir ilim gayet kuvvetli harun 

huysuz bir esb’e müşabihtir. Ki ilerlemek için kuvvetini sarf 

edeceğine, geriden geriye ma’kusan rücu’ ile menhus bir 

suretde israf-ı kuvvet eylemiş olur. 

Hekimin biri der idi ki: ey vatandaşlarım ben sizin âlî’ 

binalarınız ile hiç bir vakit iftihar 
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[62] 

etmeyeceğim. Beni müftehir etmek arzu eder iseniz âlî ve 

yüksek ahlak meydana getiriniz. Evlad ve akrabanıza ve 

kendinize ulvi, vatanperver sadakat güsteri ahlak bahş ediniz. 

İkdam ve merhamet, sabr ve şecaat ve miknet şükufeleriyle 

hesti-i maneviyenizi tezyin ediniz. Ki bu şükufeler sayf ü 

şitanın harif ü nevbaharın tesiratıyla halel-pezir ve pejmürde 

olmaktan  masundur.  

Terbiye insan için bir libas-ı nuraniyedir. Ki baktıkça daha 

ziyade nur efza ve dilruba olur. Gençler tahsile bedi’ 

edecekleri günden itibaren ikmal-i ilm ile mekteplardan 

çıkıncaya kadar mürebbileri tarafından dikkat olunmalı. Ki  

talebe mektepleri mahalli eza ve bela ad etmeyib belki 

mektebi her mahallden 

[63] 

sevgili ad etsinler. Bu nokta-i azime ve mergubeye desrtes 

olmak üzere ibtida mektep hocaları ile müdürler ve hükümet 

memurları talebenin pederlerinden  daha müşfik olmalı ve 

talebenin hatası olursa cezası münhasıran tezyid-i meşguliyet 

ve ders ve nasayih-i hikemiye ile itayı takviyet etmeli. 

Mamafih şayet hilkaten düşman-ı namus bir genc-i menhus 

görülürse onu çürük bir diş ad ile ile en kolay bir suretle 

mümkün olduğu kadar sebebini ilan etmeyerek mektebden 

ihraç eylemeli. Diş çıkarmak her ne kadar acı bir şey ise de,  

cümlenin malumu olduğu üzere zaruridir. 
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Balada zikr olunan şefkat ile beraber mekteblerin mevakii 

dilküşa olmak üzere daima dikkat etmeli ve gençlerin aklını 

[64] 

ilim ile kalblerini ahlakı hasene ile tezyineye sa’y eylemekle 

beraber bedenlerinin sıhhat ve afiyetini güzel gıda  hava ve 

ta’lim ve tefric ile ıslah kılmalı ve talebeyi günde  ekal iki defa 

bahçelere veya sair havadar yerlere çıkarıb her defada üçer 

çeyrek oynamak, gezmek, oturmak için serbest bırakmalı.  

Bazı avrupa şarlatanları veya ahmakları cefaya alıştırmak 

hülyasıyla kış-yaz talebenin dizlerine kadar ayaklarını 

dirseklerine kadar, elerini açık bırakıp en soğuk vakitlerde bile 

ince bir ceketten başka bir şey giydirmezler. Ve cinnetin en 

son haddine varmak üzere bazan kışın açıkta soğuk sular ile 

dahi banyo ve duşlar verirler, bu ise hılkate karşı insanların 

sıhhat ve hayatını tehlikeye ilka etmektir. 

[65] 

bu  sırada elime geçen gayet muteber bir kitaba göre  

müamele-i mezkuradan hasıl olan emraz ve telefat tahminat-ı 

adiyeden firavan ve gayet elim surette mucib-i hüsran olduğu 

müsteban olmuştur. 

Binaberin soğuklar başlar başlamaz talebeye fanilalar ve 

ızdırap vermeyecek suretde kalın elbise giydirmeli ve banyo  

edecek olur ise mahfuz odalarla etibbanın tarifi üzere soğuk 

veya sıcak veya ılık sulara müracaat ile daima soğuk olmaktan 

muhafaza etmeli ve sıcak mevsimlerde hafif elbise ve soğuk 
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banyolara ve yaz-kış bunlardan eksik olmamak üzere 

pamuktan mamul bir kuşak bulundurmalı ve iklimimizde 

günde iki defa olacak taamlarında her birine sinnine göre 

kuvvetli, leziz 

[66] 

etsuyu ve her taamda yirmiden kırk dirheme kadar yağsız 

pişmiş bir pirzola ya kebab gibi etler ve birer rafadan, taze 

yumurtanın taamı ve mamafih bu üç taamdan başka mevsime 

göre talebeye sebze, tatlı, balık yemek vermek faideden hali 

değildir. 

Bu tarifat-ı maddi ise de talebe ve herkes için elzem 

olduğundan bu mahalde yazmaktan ihtiraz eylemedim. Bir de 

gençler tahsili ilm eder iken kendi veya akrabaları için tahsilde 

hasıl olacak saadet ve lezzeti rahat ve itibarı en parlak suretler 

ile kendilerine tefhim etmeli ve icrayı feraiz ile ahlakı hamide 

ve hubbu insaniyet ve hubbu devlet ile Cenabı Hakk’ın rızasını 

istihsal ederler ise dünya ve ukbada meratibi a’liyeye nail 

[67] 

olacaklarını  sinlerinin tahammülüne göre münasib lisan ve 

misaller ile tefhim etmeli ve hocaları tarafından dahi o yolda 

cenabı hakka ubudiyet ve devlete sadakat ve nevi beni beşere 

insaniyet ve muhabbet gösterilmeli. Zira tarif-i fi’li, tarifi 

şifahiden daha ziyade nafi olacağı emri-celidir. 
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Talebeye bunu dahi daima tefhim etmeli ki mekteplerden 

çıkınca tahsil ve tehzib-i ahlak için dünya denilen bir mekteb-i 

azime gireceklerdir.   

Binaenaleyh dünyada ahlak-ı hamide ashabının etvarı hikmet-

nisarlarına hemişe dikkat ve celilül-kadr olanlara iktida 

etmekle itiyad etsinler. 

Gençler için en makbul dersler din-i mübine takviyet 

[68] 

verenler ile beraber kavaid-i lisaniyeyi okuyup sehivsiz olarak 

sürat ve suhuletle yazmak ve birde fıkıhtan mecelleyi 

mümkün olduğu kadar zabt etmek ve tarih-i umumi ile 

beraber hekimane yazılmış bir veya birkaç tarih-i hususiyi ve 

ilm-i hesabdan ahz ve ihtisada muktezi olan kavaidi tamamiyle 

ve coğrafyayı ve bir miktar hukuk-u devlet ile ekonomi, 

politika ve kozmografi dahi öğrenmektir. 

İşte her genç için labud olan şeyler bunlar olup, fakat 

içlerinden badehu malumatını tevsi’ etmek isteyenler vesima 

bir ilm-i hususi ile meşgul olacak olanlar, mesela tabib, 

mühendis, avukat ressam olacak gençler tahsil edecekleri ilm-i 

fenne dair olan şeyleri mekatib-i aliye-i mahsusada tafsilen 

tahsile mecbur 
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[69] 

olacakları şüphesizdir. Fakat zikr olunan ulum ve fünun için 

dahi daima talebenin ragbetine dikkat etmeli ki hilkati hangi 

ilm-i fenne meyyal ise onunla işgal edilsin. Zira arzusuz, 

meyilsiz ilim ve fenne icbar etmek çıkmaz sokağa sokulmaktır. 

Gerek mekatibde hini tahsilde bulundukta ve gerek ba’det-

tahsil mekteb-i azimi dünyaya girdikten sonra bize rehber-i 

saadet olacak ve kalb ve akıl ve ahlakı ihya edecek hükm ü 

iradat-ı celile-i Kuraniye olduğundan bu kitabımızda daha bazı 

ahval badel-ifade ahlak-ı hamidenin ruhu mesabesinde olan 

birkaç ayat-ı beyyinat-ı hükmü Kuraniye namıyla diğer bir 

te’lif-i acizanemize inşaallahu Teâlâ derc ve tefsir ve bu 

vecihle kulub-i müstaidin niam-ı bakıye ile dilşad ve dilsir 

olacaktır. 

[70] 

Ehli irfan olanlara diğer bir saadet, mütalaa-i kütüb ve resailde 

derkar olan lezzettir. Bu cihanda eyyamı ve leyali meşhun-ı 

gam ü şadi olarak hemişe cereyan ve pençe-i sitemkar div-i 

girive dehr, ruyi arzdaki zi-ruhu mağlup ve düçar-ı fena ve 

hasar eyler. Nice duhat-ı manend-i şümus-ı baziğat bu adem-i 

abad dünyadan mürur ve ubur eylemiş iken o âli himmetler 

ukul ve kulüb-i tenvire kabil olan mütalaat-ı amikalarını kütüb-

i hikmet uslublarına derc ile bu alem-i insaniyet için bir miras-ı 

âli bıraktılar. 

Cenab-ı Hakk’a şükür olunur ki: ehli kemalin mahsul-i efkarı 

zayi’ olmamak için icad-ı kilk ü kitabet 
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[71] 

ve envarı mütalaa-i fikriyeleri sihab-ı zulmet-engiz i’asar ve 

duhurdan sıyanet olundu. 

Ashabı hikmet gerçi bu hâkdandan mürür ve hicret ettiler ise 

de hikmeten hazır ve terk eyledikleri asar-ı irfan-barlarıyla 

hakayık ve saadeti naşirdirler. 

Müellifin-i kiram bila kahr ü cefa, bila renc ü eza bila havf ü 

reca rağib ve taliplere karşı leyl ü nehar tecarib ve mütalaarını 

izhar ederler. 

Bazı avan-ı usret-resanda hasbelkader kendi akraba ve 

ehibbasından bile terk ü nisyan olunurken kitab ve resail, bila 

dağdağa hemişe muhibbi sadık, hemişe refik-i şefik, hemişe 

müheyya olup kendilerinden her ne müşkil sual olunursa bila 

hiddet bila müdahane ita 

[72] 

cevaba ve ihsan-ı tesliyete amadedirler. Kitablar ne mağlub-ı 

hab-ı gaflet ne tarik-i ülfet ve muhabbet olurlar. 

Hükemadan biri der idi ki benim dostlarım  kitaplarımdır beni 

istedikçe her asrın dühatı nezdimde müheyya bulunur. Ve 

sohbet ve nasihatleri ile kalbim ihya olunur. 

Akıl ve hünerce orta olan adamlar bile istenildiği halde 

vaktıyle bulunmazlar ve bulunsalar, vaktıyla ayrılmazlar. Fakat 
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dünyada en meşhur olarak gelmiş-geçmiş kâmillerin mahsul-i 

fikirleri olan kitab ve resail leyl ü nehar arz-ı didar ederler ve 

her ne vakit terk edilseler bila kin vahdet-i ihtiyar-ı uzlet 

eylerler. O müellifin-i kiramdan bazısı cihan-ı ukbanın ahvali 

azemet-meailini ruhani bir surette nakl ü beyan, bazısı hılkat 

ve tabiatta 

[73] 

zahir ve meknuz olan bedayi-i hayret-bahş-i ukul  olacak 

suretlerde tarif ve bazısı ebdanın sıhhat ü emraz ve havaic ü 

müdavatını ve hayat ü mevtin tecelliyat-ı mütenevviasını 

tavsif eylediler. Cünud-i hüzn ü keder, renc-aver olur ise o 

kütüb ve resail cünud-ı gam-nümuda karşı ilkai teselli ve talibi 

âli ederler.  

Ehli yakîn  olan müellifin sabr ü sebatı, sıdk ü vefayı ırz u 

namusu, şecaat ü merhameti dilpesendane suretlerde ifade 

ve ma’nen ve maddeten terakkı etmek için pekçok esbabı 

amade kıldılar. 

Şuarayı benam müşfik ve muharrik olan kelam-ı mevzun pür 

mazmunlarıyla kalp ü aklı ihtizazat-ı latifeye imale ve nur-ı 

muhabbeti hassas olan kulübe isale ederler. 

[74] 

Müverrihin-i kiram zaman-ı mazideki vukuatı azime ve 

mutenevviayı arz ü beyan ederken her bir vakıanın hikmetini 

ve o hikmetten mutahassıl netayici esbabı ibret-ayatıyle inba 
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ve ona binaen hal ve istikbalde hatayı dafi’ fevaidi calib, birçok 

nesayih ve dersleri i’ta ederler.   

Telifatın fünun ve maarife dair verdikleri izahat vareste-i tafsil 

ve isbat olup ifadeleri bila enaiyet , ülfetleri  bila eziyyetdir. 

Hasbelbeşeriyye letaife dair bir kitap mütalaa oluncak olsa, 

gam ve gussa tebessüm ve handeye mübeddel, asab 

müsterih, kalb münferih olur. Hemde bunca hizmetlere 

mukabil kitab ve resail bir mezd ve ecri sa’il olmayıp hanenin 

bir köşesinde birkaç tahtadan 

[75] 

ibaret bir kütüphane ve kütüphane olmasa dahi adi bir dolap 

ile kanaat ve itaat ederler. 

Hele mütalaa eden zat kalben, aklen vasi bir kahraman-ı irfan 

ise sureta sukuti görünen o âlî müellifleri hatıra getirir ve o 

eazımın ervah-ı pür-agahileriyle güya müşavere eder de 

onlardan hissemend-i feyz olmuş olur. 

Elan bir mahalde akil ve dana’ bir zat bulunduğu haber alınsa 

onu görmek, ülfet eylemek pek çok arzu olunurken ya cihanı 

tenvir eden şümus-ı hikmeti nasıl ihmal etmeli. Mesela 

ezmine-i maziyede Arablardan İbn-i Sina, Muhyiddini Arabi, 

İmamı Gazali, İbn-i Haldun, Hazin, Ebu Sıri ve tadat ile bitmez 

nice fehul-ı arap.  

Ve Hazreti Mevlana-i Rum-i, İbni Attar, 
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[76] 

Sadi, Firdevsi, Nizami, Cami, Hafız gibi lisan-ı fars da üsb-i 

irfanı ileri sürmüş merdan-ı cihan-ı bi-akran.  

Ve lisan azb-el-beyan-ı Türkî de İbni Kemal, Fuzuli, Nefi, Nabi, 

İbrahim Hakkı ve-sair nice hükema ve şuarayı bi-hemta. Ve 

pek çok müverrihin ve ehli yakin zevat-ı âlî sıfat. 

{1: Arap ve Fars ve Türk lisanında haiz-i fazıl ü kemal olan 

binlerce müellifinin esamisini görmek isteyen zevat Beyrut’ta 

muahharen tab’ edilen Dairetül- Maarif ve Rıfat beyin Lügat-ı 

Tarihçesi ve merhum Ziya Paşanın Harabatı gibi asar-ı 

mutebere müracaat eylemeleri lazım gelir.}  

Ve Yunaniler’den Homeros ve Pisagores ve Ksenofon ve 

Sokrates ve Hipokrat ve Eflatun ve Aristo ve Teofrast ve 

Tokizis ve Polib ve Aşil ve Sofokles ve Opizis 

[77] 

ve Aristofan ve Galinus ve Pilotarh.  

Ve Romalılardan Siseron, Seneka, Markorel, Tasid, 

Titliyohoras.  

İngilizler’den Şekspir, Luk, Nevton, Hum, Jipen, Adam Simit, 

Makoli, Valterskot, Almanlardan Layibniz, Kan, Hegel, Gote, 

Şiller, Niymer.  
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Fransızlar’dan Monten, Dekart, Bovesvie, Molyer, Korney, 

Rasin, Monteskiyo, Jan Jak Ruso, Gizu, Tier, Tiyera, Vilemon, 

Mister, Mişela, Jul Simon, Bartelemi., 

Ve italyanlar’dan Tas, Petrarek, Makyavel, Filanzeri, 

İspanyollardan meşhur Don Kişot müellifi Servantes. 

Amerikalılar’dan 

[78] 

Franklin gibi nice müellifin benam mahsul fikirleriyle daima 

nezdimizde bulunsalar ne hal-i meali meel, ne zevk-i hikmet 

iştimaldir.  

Elhasıl bu asırda kitapsız hane, ruhsuz bir beden ve akılsız bir 

baş gibidir. 

Saadeti dünyaya medar olan diğer bir cihette ehibbayı 

sadıkadır. Muhibbi sadık dostunu sıyanet ve intaç-ı mes’adet 

eyler. 

Eflatun hocası Sokrat’a der idi, bana bir muhibb-i vefadar 

kâfidir. Ciddi surette sadık ve vefi bir dost bulmak için 

evvelemirde insan kendi ahlakını tehzip ve ıslah etmesi 

lazımdır. 

Zira muhip olacak zat eğer bihakkın mert ve âlicenap 

 



 
45 

 

[79] 

ise sevecek adamın ahvalini bilmeğe mecbur olduğu vareste-i 

irtiyabdır. 

Muhabbeti bir tarike, bir kapıya teşbih ederler ki işlenmez ise 

har u pas tutup halel bulur. Yani muhabbete ait vezaif-i 

insaniye ihmal olunursa muhabbet feramuş olup neticesiz 

kalır. Elde iken dosta muhabbet ve riayet etmeli, zira elden 

çıkar ise çekilen nedamet ve ziya faidesiz ve ayrıca baisi 

hüsrandır. 

Muhabbeti calip iğbirarı dafi olan diğer bir halet, gıybetten 

hali daima âli olan ashabı himmete müdavemet etmektir. 

Gevher-i muhabbet en âlî tabakatda olduğu vareste-i işaret 

iken kendini gıybet ve fuhşiyyat ile meratib-i aliye-i 

insaniyeden ıskat eden kimse nasıl o halet 

[80] 

aliye’yi süfliyat içinde bulur. Ve nasıl bu sefer-i müşkülat-aver 

dünyada aleyhinde celp eylediği düşmanın müzahamından 

vareste olarak katı mesafat edebilir.  

İnsan, dost-u hakiki bulmak isterse balada zikr olunduğu üzere 

kendi ahlakını tehzib ve ıslaha mecbur olduktan başka ahlakı 

zemime ashabı olanlardan dahi içtinap etmesi labuddur. Zira 

kötü adamların demi ve nefesleri bir sami-garet ittisamdırdır 

ki en latif ezhar-ı muhabbet-nisarı en güzel gonca-i kami, 
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müddet-i kalile zarfında kurutup pejmürde hâl ve pür melal 

eyler. Hazreti Sadi Gülistan’da der ki hamamda bir gün bir 

güzel rayihalı toprak parçası (kil) bir mahbub 

[81] 

elinden elime erişti. O kile dedim sen misk-ü amber misin ki 

senin bu dilaviz kokundan mesut oldum. Cevaben dedi ben 

adi bir balçık ve çamur idim. Fakat bir müddet güller ile hem-

nişin olduğumdan hemnişini bana güzel tesir eyledi. Ve buna 

dair olan Farisi ebyat pek meşhur olduğundan yazmadan 

içtinap eyledim. Yani insanın velev haddi zatında bir itibar 

olmasa dahi eğer âlî olanlar ile muhabbet ve ülfet eder ise 

onların himmetiyle o da nail-i şeref ve saadet olmuş olur.  

Saadet-i dareyni arzu eden ehli hikmet, zamanın kıymetini 

takdir ile zamana muhabbet ederler. Zamanın tabibi azim ve 

dürrü yetimdir. Şitayı nevbahara, leyli nehara, ehzanı mesara, 

tohumu eşcara, ham olanları puhteye 

[82] 

emrazı sıhhate, fakrı servete, nikbeti mesadete, tebdil ve 

tahvil eder. Ve fakat daire-i usrdan sâha-i yusra isal edebilmek 

için zaman, hubb u  havf-ullah ile müzeyyen insan ister. Yoksa 

inkâr ve itiraz-ı bî-şümar ile meş’um ve nabekâr olanlar tedmir 

ve bilye-i elimeye esir kılar. Hilkatin en büyük hadimi ve amili 

zamandır. Zaman aheste, aheste ilerlemekle kâffe-i mahlûkata 

galebe çalar.  
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Zamanın zahir gözler ile görünmeyen kemal-i iktidarı sahra ve 

deryadan dağlar çıkarır ve bazen cibal-i şahikayı ve sahraları 

deryalara çevirir. Zamanın hamli mümted olsa dahi tevlidi 

mukarrerdir. Akil olanlar zamana imtisal ederler ve bi-

dağdağa nokta-i matlubeye vasıl olurlar. 

[83] 

Zamanın âdeti, izni hak ile mahlûkatı tevlid etmek, büyütmek, 

terbiye vermek, badehu iras-ı zaaf ile imate ve ifna eylemek 

ve yine vücud ve elvan-ı âhar ile diğer mahlûkatı meydana 

getirmek ve bu vech ile bir devr-i münkatı icra etmektir. 

Hakikatte sahibi hayat zamanını muhafaza ve eyyamı ve 

saatlerini hüsnü istimale itina eden kimselerdir.  

Hikmeten ehli hayat güneşin tulu ve gurubunu daha ziyade 

müşahede edenler olmayıp zamanını mesudane geçirenlerdir. 

Akçe, mal ve hane ve bu gibi şeyler zayi olur ise telakki ve 

telafileri kabil olup, fakat mürur eden bir dakikanın iadesi için 

cihanın kâffe-i hazaini sefer olunsa iadesi kabil değildir. 

Saatler iki cenahlı mürğan-ı manevidir ki her an 

[84] 

tayeran ve insanların amalini lisanı hal ile cihan-ı gayba nakl 

ve ityân ederler. Zâyi olan zaman, ahval-i gayrı meşrua ve 

müştehiyat-ı hayvaniye ve inat ve atalet gibi ahlak ve ahval-i 

zemime ile mürur eden saatler olup yoksa feraizi icra ile 

beraber tahsil-i ulum ve fünun, hizmet-i devletde bezli- 
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insaniyet, seyr ü seyahat, hubb ü vedâd elhasıl meşru surette 

taharri-i lezzat ile imrar edilen evkat, zayi değil, ayn-ı hayat ve 

evvelce cehulane mürur eden zamana göre nevan telafi-i 

mafaddır. Zamanını na-bi-mahal gayb eden atıl ve tembellerle 

cezaen kendi zamanları dahi kendilerine müezza olur. Ve o 

nevi insanların saatleri berk-asa mahv ü napeyda olur iken 

güya bir tertib-i sahirane ile tezyid-i ğumum 

[85] 

için o bedbahtların her günü bir sene kadar mümted olup 

biter tükenir şey değildir. 

Zaman, atıllara sem ü cefa, mukaddimlere hayat ve sefadır. 

İnsanların ekserisi acib kütah-bindirler ki sim ü zer gibi türabın 

kadrini canlarından mercuh tutar da hazain-i cihanı meydana 

getiren ve bir daha ele getirmek mümkün olmayan zamanı 

laubaliyane telef ederler. 

Zaman hemişe hareket eylediğinden hareket edenleri sever ve 

yalnız onlara ciddi surette muavenet eyler. Kalb ü dem-i insani 

leyl ü nehar hareketle hayat-nisar olduğundan hareket 

halinde cismaniyâtta muteber ve maneviyatta hayr-averdir. 

Mamafih zaman gibi kalb ü dem dahi harekette bir maksad-ı 

makule muhtaçtır. Bila-maksat bırakılınca 
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[86] 

kendisini ifna eder.  Şol değirmen taşına benzer ki tahn 

edecek mayası ve zahiresi olunca devranda salim olur. 

Hareketinde tehi bırakılınca kendi vücudunu ifna eyler. Kuşlar, 

karıncalar bile zamanlarını zayi etmeyip zamandan istifade 

etmek için bir burudetten hararete ve hararetten burudete 

intikal ve hemişe talibi fırsat ve itidal iken akıl ve hikmete 

müsteid olan nev-i beni beşer, zamanı ademi takdir ile 

hayvandan dûn ve beter kalınca bittabi bâis-i hayret ve nefret 

olacağı emr-i zahirdir. 

İhtiyar bir hekim der idi. hayfa ki genç olarak terk-i hayat 

eylerim. Zira gerçi bana çok eyyam ve leyali runüma olduysa 

da yine zamanı basiretle telakki eyleyemedim ve ne hareket 

[87] 

daimesinden ve ne de talim-i hikmet-engizinden kemayenbegı 

müstefid olamadım. Cismaniyat da insan beyaz kıllar ile 

maneviyatta ibraz edeceği asarı hikmet-dûsar ile ihtiyar ad ve 

şumar olunur. Dünyada malik olduğumuz eşya, sârik ve 

düzdler tarafından sirkat ve ifna olunabileceği gibi 

zamanımızın dahi sârikleri hüveydadır. Zamanın en ufak 

dakikası hayatımızın bir parçasıdır, çünkü hayat zaman ile 

tadat olunur. 

Mesela falan adam elli-altmış-yetmiş sene yaşamış denir ve 

binaenaleyh hayat zaman ile sayılmış olur. 
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Dünya ne acib sihir-sâz dır ki en kavi mahiyetleri kütah-binana 

en zayıf  gösterir mesela zaman su hava sureta kuvvetsiz 

görünür. 

[88] 

amma hakikatte kuvvetleri nihayetsiz bulunur en nazik beden 

ve gözleri en güzel bir sim-ten, kâşaneleri en azim şehir ve 

kasabaları, emri cenabı Huda ile zaman, su, hava, nâ-bedid ve 

na-peyda eyledi. Şimdi o nezaket-i bi-nihayeden o azameti 

cihan pesendaden ne ses ve sada ne renk-i vefa kaldı. Tatvil-i 

bahs-i zaman hassas olanların ciğerini mecruh ve kân 

edeceğinden buna dair bu kadarla iktifa ve fikrimizi başka 

semte irca edelim.  

İnsanlar için saadeti dâi olan diğer bir keyfiyet seyahat ve 

harekettir. Seyahat yalnız tezyidi sıhhat değil, tecdidi hayattır. 

Cihanın lezzeti ve mes’adeti, içinde bulunanlara ait olmayıp 

içinde bulunmakla beraber cihanı görenlere aittir.  

[89] 

Seyahat hem manevi hem cismanidir. Seyahat-ı maneviye 

kalben ve aklen, vicdanen bir fikirden diğer bir fikre hikmet-

engiz, bir halden diğer bir hal-i ruhu efzaya terakki ve teali 

etmektir. 

Manevi seyahat müşkül ve azim ve bî-had olduğundan buna 

dair bu mahalde bu kadarla iktifa ve seyahati cismaniyenin 

lezaizi ve fevaidini bahse ibtida edelim.  Seyahat isteyen en 
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evvel güzel mevsimi ve güzel mevakii ihtiyar etmesi 

muktezidir. Hengâm-ı seyahatte mümkün olduğu kadar gam 

ve keder-i dünyadan kalbini pak ve Müberra kılsın,  yoksa 

gayet mahzun ve mağmum olarak seyahat edince mahalli 

seyahat ol hastanın yatağına benzer ki mariz rahat etmek 

arzusuyla yatağı içinde diğer  

[90] 

Tarafa dönerde beyhude zahmet çeker. Eski zamanda 

Atina’da zenginin biri Eflatunun hocası Sokrat’a tesadüf ile der 

ki kalbim hemişe gam-kîndir. Kesbi meserret etmek için İtalya 

ve başka yerlere gitmek azmindeyim, ne dersiniz? Sokrat 

tebessüm ile dedi ki; “eğer kendinizi beraber götürecek iseniz 

seyahatte meserretiniz mevhumdur, yani yalnız yerlerin 

güzellikleri kâfi olmayıp, kalp ve zihinlerin dahi kuvvet ve 

selameti şart-ı sefadır” Mamafih magmumul-kulüp olanlar 

dahi seyahatten bazı mertebe fayda görecekleri hüveydadır. 

Bahş-i sıhhatle beraber seyahat, seyyaha itayı malumat ve ref-

i müşkülat eyler. İnsan seyahatte ehli irfanı bulur.  

[91] 

Ve nevi beni-beşerin mahsul-i say-i ve hikmeti olan asar-ı 

azamet- nisârını görmüş olurlar. Hele hilkatin azameti 

seyahatlerde kemayenbegi ve suret-i mütenevviada meri 

olacağı emri celidir. 

Bilfarz bir seyyah ikindi vakti âli ve eşcarlı bir dağda bulunup 

da bir taraftan denizi ve deniz içindeki beyaz kuşlar ile onlara 
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müşabih olan yelkenli kayık ve sefineleri ve dalgaların 

temevvücatı ve o dalgalara güneşin ara sıra verdiği buseleri 

diğer taraftan yeşil ve rengin sahralarda aheste aheste 

yürüyen hayvanat sürüleriyle onların melih, acib sesleri ve 

dağın en yüksek mahallinden sürat ve dağdağa ile taştan taşa 

düşen süt gibi berrak sular ile o suların  

[92] 

sahraya varıp maşuk ve matlupları olan ve vüsatli nehirlere 

vuslatını ve dağ eteğinde ufak, berrak bir gölün etrafındaki 

vadilerde sayedar ve elvan-ı mütenevviaya malik ağaçları ve o 

sırada bir genç sayyadın tüfeğinden çıkan mermiyatın inciler 

gibi sath-ı mâya dağılmasıyla giriftâr-ı hüzün ve dehşet olmuş 

bi-günah binlerce kuşların yerlerinden sıçrayıp hazin hazin 

çıkardıkları ses ve sedalarını işitip gördükten sonra isrigrak-ı 

vecd ile eb’ad-ı deryada yakutlar içinde güneşin gurubu ve 

vakti gurupta köylü kızların köylerine avdetle ceyyid havaların 

bahşettiği selamet-i kalp ve safvet-i sine ile nağmat-i 

canfezalarının semaya doğru isalleri ve seyyahımız daha 

yatacak yere varmaksızın gecenin başka bir levn ve renk 

[93] 

İle irâe eyledi ki künbed-i semayı ve ona müteallik nurani 

ecram-ı bi-nihayeyi ve arus-ı eflakın yani mah-ı tabânın 

mahzunane, mahbubane lika ve şuâ-ı muhabbet fezasıyla 

cibal ve vadileri derya ve sahraları nâzikâne tenvir kılması gibi 

ahval ve hâlâtın runüma olması ne elez hissiyattır. 
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Ba’dehu seyyah yatacağı mahalle varır ve mürur eylediği ve 

edeceği yerlerden birçok malumat, birçok lezzetler alır.   

Yorgun olarak uyur ve cismi ve kalbini daha rahat bir halde his 

etmiş olur. 

Sabah tekarrüp edince envar-ı âfitabın pişrevleri yani mürgan-

ı hoş elhan en evvel uyanır ve güzel ve mütenevv’i sesleriyle 

bir subh beşareti ilan ve yalnız bülbüller âşıkane figan eylerler. 

[94] 

Bir müddet sonra ufuk-ı ulvi bazen kırmızı ve her halde nurani 

görünmeğe başlar ve onu müteakip şems-i Münir ecniha-i 

zerriniyle aheste, aheste terakki ve dağ ve sahraları tarifi 

gayrı-kabil envâra gark ile evc-i semaya doğru teali eyler. 

Bu terakki esnasında jale-har birçok şükufe-i misk düsarın, 

birçok eşcar-ı letafet nisarın yaprakları emvac-ı nuraniyede 

mestur, renkleri elmas ve yakut-VARİ ve cümlesi uzaktan 

âteşin olarak mer-i olur.  

Bu ahvali gören seyyah, hassas bir kalbe malik ise Halik’ına 

nasıl azim-i muhammedet, nasıl azim-i ubudiyet arz etmesin? 

Seyyah bu hissiyat-ı azimede iken âfitabla beraber sair ecram-ı 

semaviyenin harekât-ı muntazamasına kâinatın azamet 
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[95] 

Malanihayesini teemmül ve teaakkul ile hilkati celalet-âyât 

içinde en bedbaht, en ahmak münkirin-i bi-dini bulur ki bu 

nihayetsiz intizamı tesadüfe veya daha müphem tabir ile 

tabiat tesmiye eyledikleri emr-i mevhume haml ederler. 

Tesadüf tabiat ne demek? Akıl ve fikir ve teşebbüsün yokluğu 

ve fikdanı demek olduğunu münkirler dahi mukarrerdirler. Bu 

bedbahtlar nerede muntazam bir bina görürler ise bunun 

mimarı kimdir? Mesnevi-İ şerifi, Fütuhat-ı Mekkiye’yi İhyayı 

Ulumu, Yunani ve Avrupalıların telifatını görünce bunların 

müellifi kimdir? Derler. Hâlbuki beyan eylediğimiz binalara 

kitaplara göre sun-ı Huda’nın intizamı ve tertibi milyonlarca 

daha mesnu daha mensuk daha âli iken niçin bu azamet ve 

intizamı tesadüfe veya tesadüften beter ve bi-haber olan 

[96] 

Tabiata yani cemadata haml etmek isterler? Bunda 

anlaşılmayacak bir şey var ise münkirinin bedahate karşı umy 

ve basiretsizlikleridir. 

Sabah olup azimete hazırlanmış olan seyyahımıza gelelim ve 

münkiranı bizzarure amak-ı zulmette bırakalım. Seyyahımız 

yatmış olduğu mahallin ashabıyla bade’l-veda’ kat’ı tarika 

ibtidâ ve mürur edeceği mevkiin ahvali letafet iştimallerine 

atf-ı nazar meserretle kesb-i safa eyler. Yed-i beşerden 

mesn’u olmayıp hulkî olan letafet ve azameti müşahededen 

sonra hemcinsinin asar-ı mesaisini de görmeyi arzu eder. Ve 

Avrupa’yı gezmek üzere bir sevk-ı tabii ile memaliki 
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mahrusanın en güzel bir iskelesine iner de Marsilya’ya methi-i 

azimet olan bir vapurun 

[97] 

biletini alıp içeri girer. Ve içeri girmesiyle en evvel ahmal ve 

iskali kaldıran buharlı makinelerin ma’hud gürültüsünü ve 

meyve vesaire satmak üzere iskeleden vapura kayıklarıyla 

yanaşmış genç ve ihtiyar kayıkçıların celb-i rağbet için 

çıkardıkları tuhaf tuhaf söz ve seslerini ve vapurun 

nerdübandan çekilmeleri zımnında vapur tayfasından birinin 

gazubane olarak i’ta eylediği emre karşı kayıkçılardan bir 

ihtiyarın müstehziyane verdiği cevaptan diğer kayıkçıların 

azim kahkahasını ve yolculardan bazısının güvertede vakurane 

gezmesiyle bazısının eşyalarının yerleştirmesi için telaşını ve o 

sırada deniz kuşlarının beyaz kanadları ile vapurun etrafına 

dolanıp ya vapurdan atılan ekmek vesair ufak 

[98] 

Tefek şeyleri veya yüksekten gördükleri balığı kaldırmak 

arzusu ile denizin sathına kadar süratle inip yine havaya 

kalkmalarını görür – işitir ve bu ehemmiyetsiz ahvalde dahi 

başka bir zevk ve lezzet bulmuş olur. Vapurun hareket edeceği 

vakit ve saat gelince çıkacak olanlar vapurda kalanlar ile 

derece-i muhabbetlerine göre kalbi veya celi bir suret-i 

telehhüfle veda. Ve yolcular sandallar ile deniz kenarında 

bulunan akraba, ehibbaya beyaz mendiller sallayarak icra-i 

resm-i müfarakat. Ve bu suretle dahi tarafeyn ilan-ı hub ve 

vedad ederler. Vapur fekki lenger edince yolcular bırakılan 
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şehir ve kasabayı ve o sırada limana girecek diğer vapur ve 

yelkenli Kayıkları seyr ü temaşa ve vapurun içinde kalmış 

olanları ondan sonra 

[99] 

Bir dikkat-i hususi ile bakmağa ibtidar ederler. Bazan hatır ve 

hayale gelmeyen âdemler vapurda görünür. 

Mesela bir ecnebi setre pantolonlu olduğu halde güya 

Anadolu halkına takliden kırmızı papuş giyer ve başına bir 

sarık sarar da onlarla iftihar eder. Aslı meçhul bir genç şalvarlı 

olarak eldivenleri ile ufak bir dürbünü elinden gözlükleri 

burnundan Çantasını omzundan sigara ile âdi bildiği 

fransızcayı ağzından bırakmıyor. 

Diğer bir tarafta gayet şişman bir ihtiyar on bir yaşlarında olan 

kuru bir kızıyla kemali ehemmiyetle mükâleme eder. Vapur 

ambarları kapanıp üzerine eşyalarıyla kendilerini yerleştirmiş 

yolcuların latifeleri, handeleri, şarkıları ve ara sıra münazaaları 

ayrıca 

[100] 

calibi nazar-ı dikkat olur. Bu ve bu gibi hâlât ile vapur birkaç 

saat kat’ı mesafat ve karadan mübaadet eyledikten sonra 

deryanın azamet-i tabiisi gözlerde runüma ve kalbi hassas, 

fikri âli olan seyyahın derununa nice nice hissiyat-ı celile ve 

amika peyda olmuş olur. 
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Derya güya saye güya aşık-ı mirât-ı semadır, ki hemişe 

semanın yani sihâb ve hevânın rengine tabi olur. 

Ve bazan mâi, bazan berrak bazan sarı görünür. 

Manen denize müşabih bir şey var ise o da vasi’ olan kalb-i 

insan ve sima kulüb-i aşikândır ki onlar dahi misal-i derya bir 

vakit rakid bir vakit mevvac, bir vakit letafet-engiz, bir vakit 

hüzün-âmiz olur. 

[101] 

Deryanın sûri ciheti dahi fevkalade azamet-endaz, pek çok 

hissiyat-engiz ise de derun ve a’makı daha ziyade şayanı 

tahkik, mûcib-i hayret birçok zi-ruhu, birçok zi-kıymeti malik 

bir cihan-ı esrar bir mülk-i azim-i cenab-ı sameddir. 

Deryadaki zi-ruh beyninde nasıl tağayyürât, ne ictimâ’lar, nasıl 

firkatler, ne nizâlar, ne âşti’ler nasıl hayât ve memâtlar câri! 

Ve mamafih bunların hakaikına kemayenbegı yalnız Cenabı 

Huda-i müteâl, müttalidir. 

Denizde milyarlar ile mikroplar olduğu misullu öyle azim 

hayvanat vardır ki cesamet ve halleri tarif olunsa kariin 

hayalata haml edecekleri şüphesizdir. Denizin temaşası kalbe 

hissiyat-ı kesire ve azime iras  
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[102] 

etmesi revadır. Çükü insan hisseder ki tarihin mazbutu olan 

duhur ve a’sar içinde akvamı maziye ve hâliyenin ne kadar 

sefineleri, ne kadar donanmaları, ne kadar kahraman 

askerleri, ne büyük hükümdârân, ne âli kumandanları, ne 

cesur ser-askerân, ne hikmet şinasân, ne meh-ruyân bu ma-i 

laciverdi üzerinde mürur ve ubur etmiş ve o sefineleri o 

donanmaları mürur ederken İçlerinde ne cünbüşler ve 

âhengler ne müzakerât-ı hikmet fezalar ne muharebat-ı tâkat 

fersalar vuku bulmuş ne kıymetdar ve nazenin hayatlar ne 

sefâin ve gevherler bu umman-ı dehşet nümada gark ve 

nâbedid olmuşlardır. 

O rakid görünen denizin sathına bad-gar-i  

[103] 

sarsar-ı ecniha-i dehşet-engizini vurunca celalet-i derya, 

hayret feza bir suretde runüma olur. 

Her bir mevci, bir gazanfer kahr-âver bir şirmest  bir şir-i ner 

gibi gadban olarak on yirmi otuz arşın yerinden fırlar da güya 

bad-ı sarsarı takib ve tahrib için sinesini yarar ve hiddet ve 

şiddetinden köpürmekle beraber çıkardığı âvaze-i gadab, 

na’ra-i demmar ve helak velvele- endaz arz ü eflak olmuş olur. 

Deniz üstünde iken, deniz ile sema insanın en ziyade dikkatini 

celb edeceği hüveydadır. 
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Sema, semavat, âsumân, felek, eflâk; ecramı azime 

mütenevvia-i gayrı mütenahi ile onların mevaki ve 

cevelangahilerinin ismidir. 

[104] 

Bu vakur ve pür nur olan asumân, küre-i arzdan nazar 

olununca sükuti sükûnetli Münir sami celilül-kadr görünür. 

Sema azamet-i hikmetleri devrân ve cevalanları envar ve 

havaları intizam-ı hayret-bahşayı havi bir cihan-ı ferid ve bi-

nediddir ki kürre-i arz ile kürre-i arza müsavi bir milyon 

kürelerin bir noktada cem-ini farz etsek semanın bir nokta-i 

asgari ve kemteri bile olamaz. 

En muntazam ve azim rasathanelerin en mükemmel alat-ı 

dürbünleriyle semaya nazar olundukda mevaki’ ve ebad-ı 

mütenevviada küreler kevkebler, şemsler ecram-ı münire ve 

gayrı münire müşahede olundukça kudret ve azamet-i 

Rabbaniye hatıra gelir de kürre-i arz ile içindeki mahlûkat hiç 

mesabesinde 

[105] 

kalıp külliyen feramuş olmuş olur. Dünyanın en birinci 

riyaziyyunundan ad olunan meşhur “Nevton” her ne vakit 

rasathaneye çıkıp da cihan-ı semayı seyredecek olsa azamet 

ve kudret-i semadaniye kendini ihata ile lerzan olarak büka 

eyler idi. El-an hayatta bulunan en meşhur ehli-nücum, 

azamet ve intizam-ı azim-i semaya meftundurlar. 
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Kaside-i şerife-i Bürdeye olan şerh acizanemde dahi bil-

münasibe işâr eylediğim üzere ehli nücûmun içinde semâvâtın 

ahvâli hikmeti iştimaliyle pek çok meşgul olup buna dair bir 

hayli kitaplar te’lif eden meşhur “Felamuryen“ Meskûn 

Âlemlerin Kesreti” namıyla yazıp rağbet-i umumi hasebiyle 

tekrar eden tabının 

[106] 

otuzuncu defasında yüz doksan dördüncü sahifesinde 

mesturdur ki şuâ-ı şemsin kat’ı eylediği mesafe her saniyede 

yetmiş beş bin “Liyyu” ki altmış bin küsur saattir. İmdi, küre-i 

arza baid ecramı semaviye vardır ki mesafeleri fennen 

musâha olunduğunda mezkûr süratle beraber şuâlarının küre-

i arza gelebilmesi için yüz bin sene muktezidir. 

Artık ebâd ve mesafat-ı gayrı mütenahiyi tefekkür etmeli de 

bihakkın azamet neden ibaret olduğunu anlamalı. Mebhus ve 

malum olan süratle beraber şuanın kürre-i arza vürudu için 

muktezi olan sinin ve asar ve duhur aklı beyhud ve meftun 

bırakacağı ve bu mesafata ve muhtevi oldukları ecrama göre 

küre-i arz bir zerreden ufak 

[107] 

kalacağı bedihi olup mamafih süratle şualarının ber-vechi 

muharrer vürudu, yüz bin seneye muhtaç olduğu, mezkûr 

avalim-i azime-i hayret bahşadan sonraki ebâdı gayrı 

mütenahi ile nispet olunsa onların dahi âdi bir zerreden ufak 

kalmış olacağı emri celidir. 
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Cenabı Huda-i mütealin halk eylediği bu avalim ve cihanların 

etraf ve içlerinde ne mahlûkat-ı cismani ve ruhani, ne 

hüsünler, ne akıllar, ne nurlar, ne ruhlar, ne feyzler vardır. 

Avrupa’nın hikmet şinasanından biri der ki “Bazı ecramı 

semaviyede tahmin ve his eylediğim terkibata ve olması labüd 

olan hevayı nesimilerine göre o ecrâmda öyle akıl ve fikri 

cevval mahlûkat olmalı ki küre-i arzın en büyük filozofu onlara 

bir göre bir tıfl-i şir-har 

[108] 

kalacağı aşikârdır. Semavatta zi-ruh hayvanatın vücudunu 

Avrupa hükemâsı birkaç seneden beri pek parlak tabirat ve 

ibarat ile keşfiyat-ı cedide gibi ad ederek ilan ederler. 

Hâlbuki bu hakikat Kuran-ı Azim-üşşân da sarahaten emr u 

irade buyruldu. Şöyle ki: Sure-i celile-i Şûrâ’nın yirmi 

dokuzuncu ayeti kerimesinde buyrulur: ,.- manayı şerifi:   

“Allah-ü Teâlâ’nın âyat ve alaim-i kudretindendir, semavat ve 

arzın halk ve yaradılışı ve semavat ve arzın içlerinde 

hayvanatın halk ve dağılması, Cenabı Huda istediğinde 

bunların cemine kadir ve muktedirdir” Ecramı semaviyenin 

[109]  

Hareket-i daimesi dahi nass-ı celile ile müsbittir. 

Yâsin-i şerifte ferman buyrulur: {* } 
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Manayı Şerifi:  “Cümle ecrâm sabâhat ederler yani yüzerler ki 

hareket eylerler demektir, mevâki-i nücûm ise ind-i mevlada 

dahi gayet âli kadrdır”  

Sure-i vâkıa-nın yetmiş beşinci ayet-i kerimesinde buyrulur {*} 

Manay-ı Celil-i bi-adiili: “İmdi nücumun mevakiine kasem 

etmem zira o yemin ve kasem büyüktür. Eğer siz bildiniz (ise)” 

Elhasıl sema bir âlem-i baladır ki ulvi halk olunmuş insanlar 

semayı tahattur edince yeryüzünde kendilerini garip ve yetim 

ad ederler. Ve ruh ve akılları avalim-i celile-i  

[110] 

Semaviyeye pervaz ve cevelan eyler. Sema yetimiin ve 

mazlumiin ve ehli yakinin melcei ve penahı ve ervah-ı 

mukaddesenin cevelangâhıdır.  

Her ne ki semaya tesaüd ve uruc edebilir ise telh ve keduretini 

terk ile ulviyet Melahat kesb eyler.  Hatta sath-ı zemin ve 

deryadan nisbeten semaya karib ve sema addedilen havayı 

nesimiye doğru suûd eden denizin acı suları bile bu miktar 

terakkiden sonra acılıklarını terk ile kesb-i lezzet ve halavet 

ederler ve bârân suretiyle yine inip denize muttasıl olunca bir 

Talha-i firkat-engize giriftar olarak tekrar acı olurlar. Dünyada 

manen semaya müşabih bir şey aranırsa o da, re’s-i insandır ki 

bedene nispeten en yüksek bir noktada 
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[111] 

müdür olarak bulunur. Re’si insana dahi bila-hikmet nazar 

olununca asumane-asa ehemmiyeti mestur ve na-peyda kalıp 

fakat o lahm ve kemik parçaları arasında gözbebeği bir iğne 

ucu kadar ufak iken yek nazarda yüz bin senelik mesafedeki 

kevakibi ru’yet eyler. 

Semi’ler ise hariçten zuhur eden en ufak bir sedayı bile isti’ma 

ve fehm ederler. Kuvve-i zaika en keskin mikroskopların 

suhuletle keşf edemeyeceği terkibatı ve bazen mikropları bile 

derhal his eyler fehm-i hikmet tev’em-i insani, en dakik 

meaniyeyi beyana iktidar gösterir. Hele dimağ arz ve semaya 

keşf ve mesaha ile beraber öyle tasvirat ve teşebbüsatta 

bulunur! Öyle ulum ve maceraları hıfza muktedire olur ve öyle  

[112] 

Feyz-i azimi rabbainye maliktir ki uli’l-elbab hayretyab olurlar.  

Seyyahımız derya ve semaya pek çok nazar eylediğinden ve 

mütenevvi hissiyata mazhar olduktan sonra bir de o saate 

kadar görmediği bir melek-simayı vapurun güvertesinde gezer 

olduğunu görmüş ve akıl ve kalbini bir veleh ve hayret teshir 

ve ihata eylemiştir. Gördüğü peri-peyker on altı yaşında bir 

duhter-i sihr-vaer idi ki endam-ı nazik hıramı ruh-ı gül-famı, 

fem-i hoş-Kâmı çeşmi-hun aşamı tebessüm-i dilaramı güya 

başka bir cihanın meta-ı dilrubasından idi.  
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Hüsn, kalbin amiri ve aşkın masiridir. Hüsn yek lahzada şevk 

ve hüznü havf ü ümidi renk-i sürh feridi tevlid eyler. Hüsn bir 

ahenk-i Cismani ve manevidir ki cismaniyat da 

[113] 

Hüsnün meded-resi bir endam-ı metbu, bir renk-i, şirin, 

tenasübü aza ve şive-i dilrubadır. Hüsnün ziynet-i manevisi 

ismet ve iffet terbiye ve nezaket, Lütf ü re’fet ve hissiyat-ı 

şairane ile vefa ve muhabbettir. Hüsn, cihan-ı maneviden 

verilmiş bir tavsiyedir ki hamili her nerde bulunsa makbul ve 

mergup ve mahbup olmuş olur.  

Nevi beni beşerde sair meziyetler meşkûk iken hüsn hemişe 

mer-i ve meşhud olduğundan hüsnün vücudu şek ve 

şüpheden a’ridir. Mamafih hüsn-i cismani bila mesai 

bahşedildiği gibi mürur-ı sinin ile bila sual ahz ü istihsal 

olunur. Hüsn bila ismet nahlinden koparılmış bir şükufedir ki 

kariben pejmürde ve beyhude olmuş olur. Hüsnden 

mütahassil muhabbetin mebdei zemin 

[114] 

müntehası asumandır. Hüsn âlem-i melahatın nevbaharı ve 

hissiyat-ı amikanın masarıdır. Hüsnü yalnız bir hale ramı 

pâmal eyler. O da ejder-i mürur zaman ki her halde bi-

Amandır. 
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Seyyaha fırsat bulunca böyle bir afet-i devrana atfı nigah 

edeceği vareste-i iştibahtır. Vapur rakid bir deniz üzerinde 

bila-mevani kat-ı mesafe eyler idi.  

Akşam oldu. Güneş gurup eyledi. Gece saat iki raddelerine 

varınca biri semada diğeri vapurun güvertesinde iki mah 

doğdu. Seyyah ikisini de seyr Eyledikten sonra o nur-u 

mücessemin lisanına tamamıyla aşina olduğundan münasip 

bir vesile bulup zikr olunan güzel kız ile validesine kendini 

,prezente- etti. Onlarda hüsn-ü 

[115]  

kabul ile mukabeleten kendilerini {prezente} eylediler. Bila 

vasıta, bila münasebet sabıka bu nev-i prazanta kaidesiz ise de 

vapurlarda insanların kılleti, mahallin tenki ve vahdeti 

hasebiyle kavaidi mevzua bazen tecavüz edildiği seyyahın 

nezdinde hüveydadır. 

İptida havanın ve denizin letafetinden bedi ile ba’dehu 

seyahatten ve mahın nuraniyetinden ve nihayet sada ve 

muhabbetden bahis açıldı. Bu mubahesin teşrihinde 

tarafeynden ibraz olunan maharet yine tarafeyne bais 

memnuniyet ve belki mucib-i muhabbet oldu. Mâh-ı envar-ı 

nisar şua-ı mahzunanesiyle ruy-i Deryayı garip bir surette 

tenvir ve tezyin eyledi ve sathı deryada pek ufak görünmeye 

başlayan dalgaları altından muzavva Şeffaf küreler gibi 

gösterdi. Vapurun 



 
66 

 

 

[116] 

çarkından muttarid surette çıkan seda vapurun yürümesinden 

hasıl olan bir nevi Kehkeşan-ı mayi’ ve bahrı hal ve mevkiin 

şi’r-i muhabbet masirini tezyid kıldı. Seyyah güzel sedanın 

tesiratından dahi dem vurdu. Bu kelam ve dem-i 

muhabbetten mütevellit her bahis gibi uzadı, sonra kızın 

validesi seyyaha hitaben dedi ki Madam Vazal’in sesi ne kadar 

güzel ise şarkı söylemekte ki inadı o kadar çirkindir.  

Seyyah bu kadar teşci’ edilince ve gecenin ilerlemesinden 

dolayı vapurun güvertesinde kendilerinden başka kimse 

kalmadığını görünce Madam Vazal’e hitaben validenizin 

birinci iddiasını tasdik ve ikincisini tekzip ediniz dedi. Madam 

Vazal bunun üzerine zarifane tebessüm edip 

[117] 

cüzi bir tereddüt ile tarifi na-kabil güzel hazin, aheste bir 

sedayı can feza ile nağmeye başladığında seyyah şiddet-i şevk 

ve şüguftan külliyen tebah oldu. Zira o vakte kadar ne böyle 

güzel bir ses işitmiş ve ne de istikbalde işiteceğine ümidi 

kalmıştır. 

Nağme dört beş dakikaya kadar imtidad eyledi vapurun direk 

ve serenlerinde merbut olan iplere rüzgârın çarpmasıyla 

ondan dahi mutahassıl sedayı hazin operanın sedasına hem 

ahenk ve karin oldu. 
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O sırada kızın validesi yerinden kalktı seyyaha dedi, 

görüyorum ki siz gayet asabisiniz, gözünüzden gözyaşı akar, 

sizi müteessir eyledik af buyurunuz. Rüzgâr da çıktı korkarım 

Madan Vazal üşümesin 

[118] 

Biz gidelim. Kız dahi mahzunane, müteessirane kalktı seyyahın 

elini tutup “Adiyö” diyerek validesiyle kamaraya indi. Seyyah 

pür-ah güvertede yalnız kaldı. Tul müddet beyhud olarak kalbi 

yandı, aklı uçtu, badehu seda ve muhabbetin hakikati üzere 

teemmül eyledi. 

Güzel seda, lisan-i gayb, riyah-ı maneviye ruhun şeffaf libası 

ve Eflatun’un kavlince ruhun gıdasıdır, seda ruh ve kalbin 

tercümanı, şiirin meşale-i nuraniyesi mesar ve ekdarın yoldaşı, 

bad-ı ülfet ve muhabbetin hem-razıdır. Mahlûk-u mükerrem 

olan insandan başka, güzel seda tuyur ve vuhuşa ve her nevi 

hayvana bile tesirat-fezadır. Sedanın şebnemi muhabbetin 

gözyaşıdır. Seda asumandan arza bahş olunmuş bir nimet-i 

uzma, bir şahin-i dilrubadır. 

[119] 

seda mimar-ı muhabbettir, seda hayat-ı hafi ve âb-ı zilal-i 

manevidir. Hüsn-ü seda müessir, câlib-i feryat, ve mürur eden 

ezmineyi mucib-i yad olur. Kendi hissiyatının şarihi olmak 

üzere mahlûk-u mükerrem olan insandan imal edilen alat-ı 

musikiyenin avazından başka süratle akan sulardan, 

sahralardan, cibal ve vadilerden,  yüksek ağaçlardan, 
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hanelerin sakfinden mürur eden rüzgârın bile hazin hazin sesi 

bir name-i ulviyete karin dir. Ki güya ezmine-i maziyenin 

risayeti ve nabedid olmuş asar ve edvarın mirâti ve tağayyür 

eden mülkler ve ahvalin muhbir ve muhtarıdır.  

Amak-I maneviyede mesar ve ekdarın bir irtibat-ı hafileri 

olmalıdır ki nik-Baht olanlar ile bed-bahtan hissiyatlarını 

hemişe seda ve nağmât ile izhar ve beyan ederler. Cenabı 

[120] 

Hakkın bârgâh-ı kibriyasına en ziyade şevk ve ubudiyetle arz 

olunan münacaatın en müessirleri, seda iledir. İnsanlar 

harikulade bir surette icrayı meserret veyahut keduret 

eylemek için sedaya müracaat ederler.  

Hatta bahçelerde, çayırlarda, ağaçlarda, kalmış, yatmış kuşlar 

uyanınca birinci hareketleri ve ondan sonra ekser vakitleri ses 

ve seda ile geçer. Kalbi insanî gam ve sürur ile mali oldukça 

mütehammil olmadığı fazle-i hissiyatını seda ile neşr ü ifşa 

eder. Aşk-zede olanların seda ve nağmeleri bir mürğ-i 

dilrubadır ki ecniha-i gayrı meriyesini açıp gözle görünmez an-

ı muhabbet iktıran-ı maşuku tutmak için hevai muhabbet 

içinde tayeran eder. Eski zamanda güzel seda esher’den 

mütevellit bir keyfiyet-i cân-feza addolunurdu. 
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[121] 

Bu asırda ise seda sihre dahi tefevvük eylediği vareste-i 

enbadır. 

Eflatun der idi ki ulvi halk olunmuş insanlar şiddet-i maraza 

müptela olunca dünyaya müteallik ahvalden hiçbir şeyi 

işitmek istemezler. Fakat güzel bir seda işitirler ise ruh-u celil-

ul-kadrleri ihtizaza gelir. 

Zira sedanın cihan-ı gayb ve şuhuda irtibat ve iştiraki vardır. 

Bazı emraz-ı asabiyeye nağmelerin tesirat-ı külliyesi vareste-i 

şüphedir. Seda, asaba hayat-ı hafidir, tehyic-i gayret için 

meydana-ı harpte bile musikiye müracaat olunduğu bedihidir. 

İnsanlar lisanlarını bilmedikleri başka akvamın kelamından bir 

lafız bile anlamaz iken herhangi kavmin hazin bir nağmesini 

istimâ etseler 

[122] 

onu hissederler. Zira seda lisan-ı umumi ve kalbi, lisanı 

manevidir.  

Aşk ve muhabbete gelelim. Aşk ve muhabbet mirası sâmi-i 

nev-i beşer, ruhu insaniyet, can-ı kâinat calib ve cazim-i ecram 

ve zerrattır. Dünya ve mafihânın kâffe-i lezayiz ve mesarı aşkın 

lezzet ve meserretine muadil olmak şöyle dursun muhabbetin 

eleminden hâsıl olan zevk ve lezzeti bile vermeğe muktedir 

olamazlar. Zira sair lezaiz cismani ve maddi aşk ise ruhani ve 

cilve-i maneviyedir. Aşk kalp ve ruhun şir ve şiiridir. Yalnız 
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envar-ı sirac-ı aşk ile a’mak-ı kulüb tenvir ve mergup olmuş 

olur. Aşkın vech-i zahirisi âlem-i şuhudda hakikat-i batınesi 

cihan-ı lâhuttadır. Envar-ı nisar olan âşık, aşksız olan aklı, bir 

tıfl-ı nadan bir tıfl-i şir 

[123] 

hare ad ve şümar eder. Aşkın ateşi rûyi-zeminde, dud ve alevi 

semavat ve eflaktadır. Aşıkiin rayiha-i tayyibe-i cenneti daha 

dünyada iken istişmam ile kam-bin oldular. Şems-i aşkın bazı 

şuâ’ı muhabbet zede olan insanların vecihlerinde sürh ve zerd 

olarak runüma olur. Su ile ateşin bir yerde bila-halel İçtimaı 

muhal iken aşığın gözünde sirişk ve ateş-i muhabbet içtima ve 

hun-ı kalb hemişe imdada yetişip nur-ı basarı ihya eder. Her 

dert ve elem, talib-i deva ve merhem iken maraz-ı aşk 

devadan mütevakkı ve renc ü elem ile mütelezziz ve bakidir. 

Bila aşk saadet-i mutlaka beklemek kansız bedenine sıhhat 

aramak gibidir. Lezzet-i aşk feramuş olunamaz feramuş 

edenler 

[124] 

bulunur ise onlar vatan-ı aslilerinden münkati olmuş manevi 

serserilerdir. Mevt ve fena her şeye lerzan ve ram eylediği 

hüveyda iken yalnız aşk ve muhabbet mevtten havf ve 

mücanebet eylemez. Belki aşk-ı hakiki mevt-i sûrîyi meşru 

surette taharri eyler. Ta ki hicranı vuslata, narı nura tebdil 

eylesin. Hurşid-i ali’l-kadr-i muhabbet nasıl ve ne vakit doğar 

ne yolda seyr ve hareket eyler. Nereden gelmiş, nereye gider 

olduğunu lafzan tarif etmek muhaldir. Bu hakaiki bilmek 
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vücudunu eritip manendi âb-ı zülal kesb-i safvet ile o hurşide 

visal ile hasıl olur.  

Aşk bi-misil ve bi-nazir olduğundan kemayenbeğı tariften ali 

ve beridir. Herhangi kalb ve dimağda (?) aşk 

[125] 

ve muhabbet endam-nüma olduysa o kalp ve dimağa göre 

servet ve şöhret etfal-firib olarak adi kuklalardan ibaret kaldı. 

Aşk hasebiyle kendilerini telef edenlerin adedini istatistik 

tanzim edenler ilan ederler. Amma aşktan hayat-yab olanları 

bilemediklerinden ilan edemezler. Kan hayat-ı hayvani, aşk 

hayat-ı insanidir. 

Aşkın ateşi her ateşten şedittir. Zira sûrî olan ateş yalnız cismi 

yakar, ateş-i aşk ise birden kalp ve aklı ve bedeni ihrak eyler. 

Gülzarı aşk yalnız mümtaz ve kalbi olan ehli seyre açıktır ki o 

gülzara ücret duhuliye gözyaşıdır. Aşkın kemali cennet-i 

suriyedir. Sadık olmayan sahib-i aşk ol hilekâr tacire 

müşabihtir ki nihayet iflas-ı ilan ve kendisini 

[126] 

muayyeb ve nalân etmiş olur. Hicran-zede olan bir kalb-i 

muhterik yetim kalmış bir hasta çocuğa müşabihtir ki ona 

ibraz olunacak rıfk ü muhabbet sezayı insaniyettir. Aşktan 

akan gözyaşı abıhayat-ı ruhanidir. Aşkın meserreti nevbahar-ı 

hayattır. Devayı bedeni tabipten, hayat-ı kalb-i habipten 

aramalı. Zerrat ve ecram-ı cihan aşk ile raks ve devran ederler. 
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Zerratın iltisakında ki irtibat ecramın cevelenında ki intizam 

netice-i celile-i aşktır.  

Muhabbetin sebebi tevellüdü fıkdan ve hicran, illet-i gaibesi 

vuslat ve iktirandır. Yani cisim ve ruhun rağıp ve meyyal 

olduğu şeyde bir feyz görür ki onun vusuliyle saadet-i 

matlubesi husul bulur. İşte cezb-i maddi ve incizab-ı manevi 

bu esas-ı azimeye mübtenidir. 

[127] 

insanlar için zahiri olan muhabbete en ziyade seza ehli hüsn 

ve iffeti olan taife-i nisadır ki bahşeyledikleri zevk ve meserret 

cihanı maddi ve manevi arasında bir sermaye-i feyz ve 

saadettir. Zevk-i nisanın hafasında bir maksat ve matlub-ı 

manevi mevcut ve bakidir, o da bekayı nesl-i nev-i beni 

beşerdir. İnsan ictima-ı cismaniyeyle meydana getirdiği evladı 

sevdiği gibi, aklın müteaddid olan kuvvesinin veya his ve 

kalbinin feyzinden mutahassıl âsâr dahi evladı maneviyedirler. 

Mesela bir müellifin kuvve-i mütenevvia-i akliye ve 

kalbiyesinden hâsıl olan bir kitab o müellifin veledi manevisi 

ve mahbubu kalbidir. Bu nev-i evlad dahi hayırlı ise hayr ile 

yâda sebep olacakları vareste-i irtiyabdır. Maddi 

[128] 

mer’i muhabbetlerden başka muhabbet-i akli ve vecdi vardır. 

Mesela insan-ı kâmil adalet ve merhamet ve intizamı sever. 

Gerçi bu sefanın cemalini zahiri gözüyle göremiyor ve nede 
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zahiren görmek için ümit ediyor. Filhakika sıfat-ı âliye ye olan 

muhabbet o sıfatın muzahirinden yani zuhur eyledikleri 

ömürdeki hüsn-ü halden başlar ise de badehu o muzahir ve 

eczayı muayyene akıl ve kalpten nihan olur. Zira müzahirdeki 

âsâr ehli irfan tarafından sıfatı bâtıniyenin in’ikasatı ad ve 

şumar olunur. Ve encamı muhabbet-i asla raci olmuş olur. 

Mesela havada gezen bir kuşun sayesi zeminde süratle 

hareket seyran ederken bir tıfl-ı nadan o sayeyi asl-ı mürg ad 

ve güman ile onu tutmak için beyhude yere koşar 

[129] 

yorulur. Arif ise o sayenin aslı bir mürğ-i bülend pervaz 

olduğunu anladığından gözlerini süfliyattan kaldırıp âli nazar 

olmuş olur. Arif olan sıfat-ı celileyi âsarı zahirelerinden ziyade 

kendi aynlerindeki feyzlerinden sever. Zikrolunan adalet, 

merhamet, intizam gibi sıfat ve esma-i hüsnü bî-intiha olarak 

cümlesi cenab-ı huday-ı müteal’a raci ve ibtida ve intihaları 

eser-i feyz-i samedani olduğundan bilinen ve bilinmeyen 

kaffe-i inam ve füyuzatın bahşendesi ve muhsin-i hakikisi yine 

cenab-ı rabbü’l-ekvan olduğunu itminan ile bildiğinden ve 

lahm ve kemik ve dem ve renk ve bu gibi keyfiyat ve tezyinat-ı 

zahire ve faniye mürur-ı zaman ile ibtida çirkin badehu 

perişan badehu nabedid olacaklarını nur-ı akl ile keşf 

[130] 

eylemesinden ecsam ve elvan-ı fena-resan’a rabt-ı kalp 

etmeyip manendi Hazreti İbrahim {La Uhibbil-Afilin} yani 

batanları sevmem der de her hüsnün her feyzine umman-ı bi 
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payan olan cenabı halik-ı veduda rabt-ı kalp ve muhabbet 

eyler. Ve tecelliyat ve terkibat-ı celileye muzahir ve garik-i 

envar-ı bi-şümar olur. Aşk-ı hakiki olanlar baki ve cavidî ve 

mağbut-ı melaike ve eflakiyan ve şaibe-i ğıl ve elemden âli ve 

nail-i emin ve emândırlar. Muhabbetten bahs olunduğundan 

aşk ve muhabbete dair en âli surette izhar-ı hissiyat eden bazı 

zevat-ı ulviyet-i nihad-ın eser-hame-i hikmet alamelerinden 

cilve nüma olmuş üçer gazelin bu mahalde derci münasip ad 

olundu. Hazreti Mevlana-yı Rumi Kaddese sırrehus-sami aşk 

ve belagat ve fesahatta bi-ned ve nedid ve cihan-ı manevide 

[131] 

Serfiraz ve ferit olduğundan zatı-pak Hazreti Celaleddin-İ 

Rumi, şiirde dahi kıyas ve şibihten ari ve herhalde âlidir. 

Hazreti Mevlana’dan sonra cihanın birinci şuarasından 

ma’dud olup gazaliyat ile izhar-ı muhabbette dâi-i hayret 

olmuş Şeyh Sadi, Molla Cami Hafız Şirazi, Fuzuli, Bağdâdî ve 

hekim ve arif meşhur İbrahim Hakkı, hazaratının gazeliyat-ı 

envar-ı âyâtlarından üçer gazelin bazı ebyatını bahs-i aşk ve 

muhabbetten sonra bu mahalde derc ve tahririni münasip ad 

eder. 

Ve teminen Mesnevi-i şeriften yalnız üç beyt-i şerifin işârına 

bed’ eylerim. 

Bu üç beytin birincisinde *mutrib başladı+ 
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[132] 

İbare-i celilesi mestur olduğundan acizelerine dahi bir şevk-i 

derun-i bahş ile derc ve eşâra başladım. Mesnevi-i şerifi farisi 

telif olunduğu bedihi isede bu gencine-i hikmette nitekim 

teminen âtide yazılan üç beyt-i şerif misillu) Arabî dahi ebyat-ı 

şerife vardır. Mezkûr üç beyt-i şerifin Türkçe tercümelerini de 

yazdım. Fakat gazeliyat tercüme olunsa letafet ve 

belagatlarından pek çok kaybedecekleri hüveydadır. Zira güzel 

ve şairane yazılan gazeliyatın yüzde kırk belki yüzde elli altmışı 

kıymet ve itibarları haiz oldukları efkar ve mezamine ait ise, 

yüzde kırk ve belki yüzde ellisi yazıldıkları lisanda şuaranın 

intihab eyledikleri infaz ve ibaratın kuvvet ve şivelerindedir. 

Binaenaleyh gazeliyatı tercüme etmek    

[133] 

letafetlerini mahv eylemek demektir. Eski Yunanî ve yeni 

Avrupa şuarasına gelince. Yunanîlerden “Homeros” ve 

“Osilos” “Orapizis” “Sofokles” Roma(lı)larda bunlara yakın 

hemen şair yok gibidir. 

İtalyanlarda meşhur şairler zuhur edip onların içlerinde en 

büyük “Dante” nam şair-i şehirde İngilizlerde Şekspir 

fevkalade bir şairdir, Fransızların birinci şairi “Korneil” Olup 

“Rasin” ise Korneil’den pek geridir. “Lamartin” dahi hissiyatı 

çok bir şairdir “Viktor Hugo” Lamartinden dûndür. Komedya 

yazmakta ise eski yunanlılardan “Aristofanes” Fransızlardan “ 

Molier” emsalsizdirler. Bu tadat eylediğim şairlerden başka 
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[134] 

Avrupa’da binlerce şuara var ise de beyan eylediğim şuaranın 

asarını mütalaa eden insan ma-bakisini şair addetmekten 

içtinap eder. 

Mesnevi-i şerif:,- 

Manay-ı şerifi: “Mutrib-i kemal lezzetinden insanı habdar ve 

beyhud edici bir beyte başladı. Böyle diye ey şol kimse ki ben 

seni görmüyorum. Bana bir ke’s ve piyale inale et. Yani şarabı 

muhabbetle mali bana bir kadeh ver.” 

Mesnevi: {} 

[135] 

Manay-ı Şerifi: “sen benim vechimsin. Eğer ben vechimi 

görmez isem acib değildir. Zira gayetle kurb  ve yakınlık hicab 

ve perde-i iştihabdır. Nitekim insan her şeyi görür iken 

kurbiyyet hasebiyle kendi yüzünü hatta her şeyden karib olan 

gözlerini bile göremez. “Erah” deki “h” zamiri veche racidir.  

Mesnevi: {} 

Manay-ı şerifi: “sen benim aklımsın eğer ben seni göremez 

isem acib değildir. Zira bu adem-i ruyet kesret-i iltibas ve ve 

ihtilattan neşet eder. Nitekim aklın insana kemal-i kurbiyeti ve 

asarı her şeyden ezher 
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[136] 

İken akıl bu zahir gözüyle görülmez. Aşk ve ruh dahi onun 

gibidir ki eserleri bedid ve cevherleri na-bediddir.  

EZ SA’Dİ{} - {} - {} [137] {} - {} - {} - {} –  

SA’Dİ{} - {} - {} - {} – [138] {} - {} - {} - {} –  

SA’Dİ{} - {} - {} - {} –  [139] {} - {} - {} - {} –  

CAMİ{} - {}  [140] {} - {} - {} - {} – {} 

CAMİ,- - {} –  [141] {} - {} - {} - {} –  

CAMİ{} - {} –  [142] {} - {} - {} - {} –  

HAFIZ{} - {} – [143] {} - {} - {} - {} – {} – 

HAFIZ -{} – [144] {} - {} - {} - {} – {} – {} [145] 

HAFIZ -{} - {} - {} - {} – {} – {} [146] {} - {} - {} –  
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Fuzuli 

Sabadan gül yüzünde sünbül pür piç-i tab uyanır 
Sanasın pür açıp gülşende bir müşkiin ğurab uyanır 
 
Hayal-i arızın cevelan eder bu çeşm-i pür-nemde 
Nitekim mevcelenmiş suda aks-i afitab uyanır 
 
Ruhun görgeç olur suz-i derun derd-i dil hasıl 
Bahar eyyamı sıçrar berk rahşanda sihab uyanır 

[147] 

Bu gamlar kim benim vardır bairin başına koysak 
Çıkar kafir cehennemden güler ehli azab uyanır 
 
Kılur göz perdesin hunnab hasret-i çak-i her dem kim 
Ruhunda lezzet-i didar zevkinden nikab uyanır 
 
Fuzuli reşkden titrer dil-i pür hunu uşşakın 
Bina kuşunda yarin her zaman kim dürr-i nab uyanır 

Fuzuli 

Ah eylediğim serv-i hıramanın içindir 
Kan ağladığım gonca-i handanın içindir 
 
Serkeşteliğim kakül-i müşkinin ucundan 
Aşüfteliğim zülf-i perişanın içindir 
 
Bimar tenim nergis mestinin eleminden 
Hunin ciğerim la’l-i dür-efşanın içindir 
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[148] 
 
Yaktın tenimi vasl günü şemi’ tek amma 
Belli kim bu tedarik şeb-i hicranın içindir 
 
Kurtarmağa yağma-i gamdan dil ü canı 
Sayim nazarı nergis-i fettanın içindir 
 
Can ver gönül ol gamzeye kim bunca zamanlar 
Can içre seni sakladığım anın içindir 
 
Vaiz bize dün duzağı vasfetti Fuzuli  
Ol vasf senin külbe-i ahzanın içindir 

Fuzuli 

 

Ney gibi her dem ki bezm-i vaslını yad eylerim 
Ta nefes vardır kuru cismimde feryad eylerim 
 
Ruz-i hicrindir suzay-ı mürğ-i ruhum kim bu gün 
Bu kafesten ben seni elbette azad eylerim 
[149] 
Kan yaşım kılmaz vefa giryan-ı gözüm israfına 
Bunca kim her dem çeker kanımdan imdad eylerim 
 
Bilmişim bulmam visalin lik bu ümid ile  
Gah gah uz hatır naşadımı şad eylerim 
 
Levh-i alemden yudum eşk ile mecnun adını 
Ey fuzuli ben dahi alemde bir ad eylerim 
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İbrahim Hakkı 

Ey ezeli refikimiz 
Gülşenimiz baharımız 
Vay ebedi şefikimiz 
Mahrem-i yar-ı garımız 
Dilde sen ey serverimiz 
Hazırımız huzurumuz 
Maye-i şeker ve şurumuz 
Sabr ile hoş kararımız 
Olmaz ahırımız 
Zahirimiz zamirimiz 
Yar-ı mürid ve pirimiz 
Munis-i gam-küsarımız 
[150] 
Nazır-ı bî-nazirimiz 
Nasır-ı bî-nasirimiz 
Dilber-i dest-girimiz 
Cümleden ihtiyarımız 
Aşık ve hem habibimiz 
Nasib ve hem nasibimiz 
Merhem ve hem tabibimiz 
Cabir-i inkisarımız 
Rafiimiz ve refiimiz 
Saniimiz bediimiz 
Camiimiz cemiimiz 
Hasıl-ı kâr ve barımız 
Cümleye eyledik ata 
Sıhhat ü mihnet şifa 
Hakkı’ya bahş kıl fena 
Ta ola fakr ola kârımız 
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İbrahim 

 

Aşkındır eden terbiye a’yan-ı cihanı 
Eflak eder anınla bu raks-ı deveranı 
 
Aşkınla hemişe bulur eşya bu vücudu 
Zerrat-ı cihan cümle zemini ve zamanı 
 
[151] 
 
Aşkın düşürüp bu silsile-i mevc ile bağlar 
Vadilere feryad ederek ab-ı revanı 
 
Aşkınla yanıp fani olan buldu bekayı 
Aşk oldu vücud u adem nam u nişanı 
 
Aşkındır olan aşık ve maşuk ve muhabbet 
Onunla bulur can u dil esrar-ı nihanı 
 
Çün sağir ecsama dolar bade-i ervah 
Aşkındır o saki ki verir bade-i canı 
 
Bir şey ki ayandır o beyan istemez asla 
Hakkı nice vasf edesin ol aşkı reayanı 
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İbrahim Hakkı 

 

Tecrid ve tecerrüd reh-i kaşane-i dildir 
Her hane ki viranedir ol hane-i dildir 
 
[152] 
 
Can sem’in açıp dinle semai ki hemişe 
Afak dolu nağme-i mestane-i dildir 
 
Mecnundur için Leyla yüzünden mi aşkı 
Eflak mı ve hudüs ile peymane-i dildir 
 
Ol şule ki pervanesidir cümle-i zerrat 
Devr eyler o şevkıyle ki pervane-i dildir 
 
Her cana cihan içre nihan bade verir aşk 
Ol hamr ile âlem dolu meyhane-i dildir 
 
Asl-ı dü-cihan dildir odur revnak-ı eşya 
Mamure-i âlem heme virane-i dildir 
 
Ey Hakkı gönül sahibidir mahrem-i dildar  
Mahrum-ı likadır o ki bigâne-i dildir 
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[153] 

“Saadet-i Dünya müellifi devletlû Abidin Paşa Hazretlerinin 

bundan evvel tab edilen Tercüme-i ve Şerh-i Mesnevi-i şerif ve 

Kaside-i Bürde nam asar-ı bibedellerinde münderic muhtasar 

tercüme-i hali” 

Pederi Arnavutluk hanedanından ve Çam taifesinden Ahmed 

namında olub bu tarihden elli dört sene mukaddem Yanya 

vilayeti dâhilinde ve hudud-u Yunanî’ de vaki’ (Preveze) 

şehrinde tavattun edeceği sırada Tepedelenli Ali Paşa’dan ve 

Bekir Ağa’dan kalan konak ve sekiz kıt’a cesim çiftlikat-ı 

Hümayun mahz-ı lütf-ü Cenab-ı Padişahî olarak ba-irade-i 

seniye uhdesine tevcih ve ihsan buyurulmuşdur. Müşarün-

ileyh Abidin Paşa Hazretlerinin mümaileyhin sulbünden olarak 

5 Rebiülevvel sene 1259 tarih-i hicrisine müsadif  

[154] 

şehr-i martın yirmi dördüncü Salı günü akşamı yani Çarşamba 

gecesi saat dört raddelerinde Preveze şehrinde tevellüd edib 

ikmal-i tahsilinden sonra Saye-i İhsan-vaye-i Hazret-i Padişahî’ 

de Silahşörlük hizmet-i müftehiresiyle der-aliyeye gelmiş ve 

badehu maskat-i re’si ve vatanı olan Preveze mutasarrıf 

muavinliği ve merkez kaymakamlığı ve bir müddet mutasarrıf 

vekâleti hizmetlerinde bulunarak sonra birinci sınıfdan Narda 

kaymakamlığı ve oradan rütbe-i saniye sınıf-ı sanisiyle İzmir 

meclis-i temyiz-i hukuk riyaset-i saniyesi ve İzmir’de fevkalade 

olarak teşkil olunan komisyon riyaseti ve komisyon-u 

mezkûrun ba-emr-i âli ilğasında mütemayiz rütbesiyle Sofya 
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mutasarrıflığı ve Sofya’ya gitmezden evvel kaza-i erbaa ve 

oradan Tekfur Dağı 

[155] 

ve sonra Varna mutasarrıflıkları ve mezkûr mutasarrıflıktan 

yüz lira maaşla ve rütbe-i ûlâ sınıf-ı sanisiyle der aliyede Bursa 

komiserligi memuriyetlerine nakl eylemiş ve mezkûr 

komiserlikdeki memuriyeti beş sene ve birkaç ay imtidad 

etmiştir. Bursa komiseri iken devlet-i aliyenin istikrazatı ve 

borsalar muamelatı ve umur-u maliye hakkında kaleme aldığı 

kitab mearif nezaretinin ruhsatıyla tab’ ve neşr olunmuş ve bu 

müddet içinde bab-ı aliyede bir hayli mühim komisyonlarda 

bulunduğu gibi mebusan azasının ahali tarafından birinci ve 

ikinci derecede intihabatına dair yapılacak nizamnamenin 

müsveddesini ba-emr-i âli tanzim eylemişdir. Müşarünileyh 

hazretleri, Arabî, Farisî, Türk, Arnavud, Fransız, Yunan 

lisanlarına 

[156] 

aşina ve Yunan lisanında dahi bir hayli asâr-ı manzume ve 

sairesi olub asâr-ı mezkûra der-saadetde lisan-ı Yunanî üzere 

tab’ ve neşr olunan  (Neologos) gazetesiyle Yunan matbuatı 

tarafından sitayişle neşr olunmuş ve asâr-ı edebiyesi Paris’de 

akd ve (Silogos) tabir edilen cemiyyet-i ilmiyede medh ve 

takdir edilmiş ve  

Adana valiliginde bulundukları esnada başlayıp iki sene 

müddet zarfında ikmaline muvaffak oldukları altı ciltten ibaret 
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(Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif)  nam eser-i fuad-averlerini 

ve kaside-i bürde şerhi geçen sene tab ile idi-i istifadeye tevdi’ 

buyurmuşlardır. Rusya muharebe-i ahiresi esnasında Bursa 

komiserliği uhdesinde kalmak üzere Arnavudluk 

hanedanından ibaret 

[157] 

Yanya’ da teşkil olunan komisyon riyasetine saye-i ihsan-vaye-

i Cenab-ı Padişahîde rütbe-i ûlâ ile bâ-irade-i seniye tayin 

buyrulub Yanya’da ve icray-i riyasetde iken riyaset-i mezkûre 

uhdesinde kalmak üzere Yenişehir mutasarrıflığı dahi ihale ve 

tevfiz kılınmıştır. Badehu ba-telgrafname-i âli dersaadete celb 

u davetle Kürdistan islahatı içün Mamuretülaziz ve 

Diyarbakır’a yirmi bin kuruş maaşla i’zam kılınarak bir müddet 

sonra Kürdistan islahatı memuriyeti uhdesinde kalmak üzere 

Rumeli beylerbeyligi payesiyle Sivas komiserligiyle Sivas 

valiligine tayin ve bu memuriyetde altı ay kadar kaldıktan 

sonra Selanik vilayeti valiligine ve oradan ba-irade-i seniye 

der-aliyeye celb ile avatıf-ı alemşumül Cenab-ı cihan-baniden 

rütbe-i vezaretle 

[158] 

Hariciye Nezareti-i celilesine nasb buyrulmuş ve bir müddet 

sonra merhum Kadri Paşanın riyasetinde bulunan hey’et-i 

vükeladan Kadri Paşa ile bazısının tebdili sırasında infisal 

ederek ba-irade-i seniye münasib bir maaş tahsisiyle o esnada 

birinci rütbeden Mecîdî nişan-ı zişanıyla bi’t-taltif Adana 

vilayeti valiliğine tayin olunmuştur.  
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Müşarün ileyhin bazı ecnebi nişanları dahi vardır. Adana 

vilayetinde dört sene dokuz ay bulunarak def’a-i saniye olmak 

üzere Sivas vilayeti valiligine tahvil-i memuriyet eylemiş ve 1 

Teşrinievvel sene 301 tarihinde Sivas’a muvasalat ve bir sene 

kadar ikametden sonra Ankara vilayetine tayin ile Ankara’da 

iken nişan-ı Zişan-ı Osmanî’nin dahi birinci rütbesine nail 

olmuştur. Ankara valiliği  

[159] 

Yedi sene ve yedi mah imtidad edip oradan Cezayir Bahr-ı 

Sefid valiliğine tayin ile elan vilayeti müşarün-ileyha da 

daavat-ı hayriyet-ayat ve infaz-ı iradat-ı seniye-i hazreti 

mülükdariye hasr-ı evkat etmektedir. Cezayir Bahr-ı Sefide 

geldikte Fransa’nın en büyük cemiyet-i ilmiyesi olan 

“akademi” ye mensup “palem” nişanı Fransa devleti 

tarafından verilip talikine irade-i seniye şeref-südur 

buyrulmuştur. Müşarün-ileyh hazretleri Türkçe Tarifat ile bir 

nahv-i Arabî telif buyurdukları gibi bir tefsir-i şerif dahi 

yazmaktadırlar. Müşarün-ileyh Abidin paşa’nın mürşidi Tarik-i 

Halveti’den der-aliyede merkez efendi dergâh-ı şerifi post-

nişini merhum Nureddin Efendi “Kaddese Allahu Teala 

Sırrehu” idi. Müellif müşarün-ileyhin  

[160] 

Pederleri Ahmed bin Zeyne’l-Abidin bin iki yüz atmış beş 

tarihinde ramazan-ı şerifin yirmi yedinci gecesi sabaha doğru 

hasbel-icab bulunduğu Konya şehrinde kolera hastalığından 

irtihal-i dar-ı beka idüb şehr-i mezkûrda vaki’ Alaaddin Cami 
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şerifinde ve Alaaddin türbesinin birkaç hatve kurbunda 

medfundur (Rahmetullahi aleyh). Validesi Arnavudluk’da 

Çepar familyasından olub ismi gibi zatı dahi Saliha idi. Bundan 

birkaç sene evvel Preveze kasabasında irtihal-i dar-ı beka 

eylemiştir (Rahimellahu teala aleyha) 

Fi 27 Ağustos Sene 310 

Cezayir Bahr-ı Sefid Merkezi Rodos 
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Kitap hakkında birkaç söz 

 

 Kitabın müellifi Abidin Paşa 1843 yılında Preveze’de 

doğmuştur. Devlet Adamıdır. Preveze, Tekfur Dağı, 

Narda kaymakamlığı, Bursa, Sivas, Adana, Ankara, 

Cezayir ve Akdeniz Adaları Genel Valiliği, Hariciye 

Bakanlığı gibi görevlerde bulunmuştur. Çeşitli 

komisyonlarda üyelik ve başkanlık yapmış, seçim ve 

borsa işlemlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikleri 

kaleme almıştır. Devlet adamlığının yanı sıra velut bir 

yazardır. Şairdir. Arapça, Arnavutça, Yunanca, 

Fransızca, Farsça lisanlarına vakıftır. Birçok eseri, 

şiirleri, makaleleri içerde ve dışarıda basılmıştır. 

Fransa ve Yunan edebiyat çevrelerinde bilinen ve 

takdir edilen birisidir. Eserleri içinde en bilinenleri 

Mesnevi Şerh ve Tercümesi, Mevlana’nın 

Mesnevi’sinin birinci cildine yapılmış altı ciltlik şerh ve 

tercümedir. Kaside-i Bürde şerh ve Tercümesi, Âlem-i 

İslâmiyet-i Müdafaa, Meâli-i İslâmiyye basılan 

eserlerindendir. Kayıtlarda bir Kuran-ı Kerim tefsiri 

üzerinde çalıştığı yazılıdır. 1906 yılında İstanbul’da 

ölmüştür. Kabri Fatih Camii avlusundadır. Kitabın son 

bölümünde “Abidin Paşa’nın Tercüme-i Hâli” başlığı 

altında kısa biyografisi verilmektedir.  
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 Kitabın bu baskısı Toronto Üniversitesi Arşivi’nde, 

dijital PDF dosyası olarak bulunmaktadır. PDF dosya 

adı (sadetidny00bidn) şeklindedir. Mevcut çalışma bu 

dosya üzerinden gerçekleştirilmiştir. Çalışmada metin 

Latin harflerine çevrilmiş, ayrıca sadeleştirme 

yapılmıştır. Her iki metinde de orijinal metnin sayfa 

numaraları *+ parantez içinde daha küçük puntolarla 

verilmiştir. Kitabın aslında olmayan paragraf başlıkları 

ilave edilmiştir. Eldeki çalışmada önce sadeleştirilen 

sonra Latin harflerine çevrilen metinler son olarak da 

kitabın orijinal metni şeklinde sıralama yapılmıştır.  

 Abidin Paşa’nın eserlerinden biri de “Saadet-i Dünya” 

adıyla 1894 yılında basılan bu kitaptır. Kitap küçük 

hacimli bir broşür niteliğindedir. Kitabın iç kapağında 

(Saadet-i Dünya) Başlığının altında daha küçük 

puntolarla (Ahlak-ı Hamide ve Mebahis-i Hikemiyeyi 

Camidir) ibaresi vardır. Devamında (Müellifi: Cezair 

Bahr-ı Sefid Valisi Abidin Paşa) satırı gelmektedir. 

Künye bölümünde (Maarif Nezaret-i Celilesinin 103 

numaralı ruhsatname-i resmiyesi ile matba-i vilayetde 

tab olunmuştur RODOS 1312) satırları okunmaktadır. 

Takdim metninde Hazreti Peygamber (S.A.V.) ve 

Hazreti Mevlana Rumi (K.S.)’nin ruhaniyetine iltica 

edilmekte, kitap; Padişah Abdülhamit Han-ı Sani’ye 

ithaf edilmekte, nisyan canavarının pençesine 

uğramaması hep hikmet ve saadet vermesi temenni 

edilmektedir.  



 
3 

 

 Muhteva olarak bu kitapta insanın dünya saadetini 

nasıl elde edeceğine dair başlıkları veya paragrafları 

olmayan düz bir metin görmekteyiz. Fakat bu metin, 

Abidin Paşa’nın düşünce sistematiğindeki disiplinin 

ipuçlarını verecek şekilde akıp giden bir metindir. 

Fikirlerin beslendiği kaynaklarla gerektiği yerlerde 

irtibat kurar. Ayetler, hadisler, hikmetler, kelamı 

kibarlar, metaforlar, şiirler ve alıntılarla güçlenir. 

Zaman, zaman bu gücü çağlayana dönüşen bir nehir 

coşkunluğu görülür. Sonuçta insanın varoluşundan 

başlayan, aklı, ruhu, kalbi ve öteki âlemle bağlantı 

kuracağı iletişim noktalarını hatırlatarak mutluluğun 

kaynaklarını göstermeye çalışmaktadır. Bu işlemi 

yaparken öğütler verir, eleştirir, ayıplar, bazen azarlar. 

Mesela ona göre mutluluğun temel esası çalışmaktır, 

çaba ve gayret içinde olmaktır. Böyle olmayanlar, 

atalet içinde olanlar yaratılışa karşı gelmekle itham 

edilir. Yine mesela ona göre mutluluğun temel 

esaslarından biri inançtır. İnançsızların düştükleri 

bataklık oldukça ağır, hakaretamiz ifadelerle 

tanımlanır.  
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 Bir diğer yönüyle bu kitap batılılaşma sürecimizin yapı 

taşlarından biri olma konumundadır. Abidin Paşa, 

yaşadığı dönemin şartlarında bir bilim adamı, bir 

aydın, bir entelektüeldir. Son derecede dindardır. 

Kendi ifadesiyle “Şeriat-ı garra, şeriat-ı mutahhara, 

şeriat-ı zat-ı pâki” her çıkmaz sokağın tek çaresidir. 

Tasavvufun inceliklerine vakıf, geleneğin taşıdığı 

kültüre en ince noktalarına kadar hâkimdir. Bununla 

beraber Avrupa’nın lisanına, edebiyatına, bilimine 

atıflarda bulunacak kadar aşinadır. Bu iki kültürün 

eklektik bir yaklaşımla bir arada bulunabileceği –ve 

hatta bulunması gerektiğini- göstermeye çalışmış 

gibidir. Bu yüzden ne batıcılar ne de batıcılığa karşı 

olanlar tarafından gerektiği kadar takdir ve ilgi 

görmemiştir. Bu kitap; Müslümanların dünya 

dendiğinde “o bir leştir, ona ilgi ve itibar gösteren 

köpektir” anlayışından çok uzakta –belki tam 

karşısında demek daha doğru olacaktır- bir yaklaşımla 

kaleme alınmış bir kitaptır. Dünya cennetten bir 

numune yapılabilir, hatta insanın en birinci vazifesi 

budur. Dünya ahrete kıyaslandığında süratle zeval 

bulacak, emin olmayan, geçici bir yer olabilir. Ama 

ebedi âlemi kazanma yeri olması açısından bakılırsa 

Allah’ın en büyük lütfü, inayeti, ihsanıdır. Kıymetini 

bilmek, gereği gibi davranmak kulluk vazifesidir, 

demektedir.  
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 Kitabın kayda değer bir diğer yönü döneminin 

özelliğini yanıtsan dil zenginliğidir. Bu dil zenginliğinde 

Abidin paşa’nın birçok lisana aşina oluşunun çok fazla 

katkısı olmadığını düşünmek lazımdır. Çünkü o 

dönemin bütün eli kalem tutanlarının ortak özelliği 

olan lisan zenginliği onda da müşahede edilmektedir. 

Mesela “libas” kelimesinden türetilip “iltibas” 

şeklinde cümle içinde benzeşme manasında 

kullanılışında adeta dilin şahlanışı müşahede edilir. Ne 

acıdır ki o dili anlamak, Paşa’nın edebiyat gösterisiyle 

iyice meşakkatli hâle geldiğinden istenmeden ve hatta 

kerhen bir miktar “sadeleştirme” denilen dili daha da 

daraltma işlemine cüret edilmiştir. Bu çaba, metnin 

şiiriyetinden çok şey kaybettirse de idrake 

yakınlaştırmaya faydalı olduğu iyi niyeti taşıyan bir 

çabadır.   

 Bunların dışında gerek fikirleri ve tezleri, gerekse 

İslam anlayışı arayışında tartışanların atladıkları bir 

pencereyi açmasının yanı sıra her biri başlı başına bir 

aforizma sayılacak sağlam cümlelerle kurulmuş kunt 

bir metnin içine girmiş oluyorsunuz. Tek başına bu 

özelliği bile verilen emeği haklı kılmaya yeterli 

görülmelidir.  

 

 

 



 
6 

 

 

 

 

 

DÜNYA SAADETİ NEDİR? NASIL ELDE EDİLİR? 

 

Dünya 

Allah’ın lütfü olan dünya nimetleri ve onların hikmetleri 

sayılamayacak kadar çoktur. Biz dünyada bizi yaratanımızın 

misafiriyiz. Onun şerefli mahlûkuyuz. Rabbimiz noksansız 

cömertliğiyle bu geçici hanemizi görünen görünmeyen 

nimetlerle müzeyyen buyurmuştur. Ayrıca o çok çeşitli 

nimetleri hissederek istifade edebilmemiz için bizlere görünen 

görünmeyen, bilinen bilinmeyen birçok akli, bedeni, ruhani 

vesait bahşetmiştir. Arif ve zarif olan insanlar cennetin 

numunesini daha burada iken görürler. Dünyayı nimet olarak 

bilirler. Onun sayısız meyveleriyle yetinirler, kanaat ederler.  

Dünya ebediyete ve ahirete nispeten bir oyun ve eğlence, 

hızla akıp giden bir sel, güvensiz ve insafsız bir yerdir. Ama bu 

nispet aranmadığında büyük bir nimet, feyizler bahşeden bir 

mahaldir. Cenabı Hakk’ın dünyada insana bahşettiği [5] lütuflar 

ve manevi tecelliler sonsuz, cismani ihsanları sınır 

çizilemeyecek kadar çoktur.  
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Varoluş 

 

Yokluktan gelip var olmak, ademden gelip âdem olmak, 

işitmek, görmek, her an hayat veren havayı teneffüs etmek, 

leziz yemekler, çok lezzetli sular yemek ve içmek. Yorulunca 

oturmak, bedeni korumak için gerekli elbise giymek, haneler 

içinde yatmak, hararet zamanında gölgeye iltica etmek, gece 

ve gündüz tabii veya yapılmış nurlara gark olmak. Canfeza 

sedalar işitmek. Güzel kokular koklamak. Evlat, akraba ve 

ahbapları sevmek ve sevilmek. 

Gül ağızlı bir sevgilinin güzel yüzünden parlayan hayat saçıcı 

ışıltısını, bir şirin dudaklının tebessümünü ve konuşmasını, bir 

ahu gözlünün Dilruba bakışını, bir hoş endamlının salınarak 

yürüyüşünü, nezaketini, edasını, tavrını, tarzını [6] görmek, 

işitmek. Muhabbet nuruna bulaşmış yufka bir kalbin ve aşka 

çarpılmış birinin aşka dair hissiyatını büyük bir lezzet alarak 

bazen gizlemeye bazen açıklamaya mecbur bulunmak. 

Yeryüzü tabakasından yükselip yücelerek Allah’ın aşkı ile 

mesut olabilmek ne büyük nimet ne büyük ilahi ihsandır.  

Bu durumlar bu hâller her an gözlerimizin önünden akıp 

gittiğinden, hikmet deryasının kaynağından gürültüsüzce taşıp 

durduğundan akıl ve bakışlar alışıyor ve bu yüce hazinenin 

kıymeti unutuluyor.  
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Akıl 

İnsan bedenine hikmetine dikkat ederek atfı nazar edildiğinde 

akıl gibi feyizler saçan bir nur bulunur ki o nuru anlamakta 

aklın bizzat kendisi de hayran olur, dermansız kalır. [7] Kadiri 

Mutlak Hazretlerinin akıl almaz düzenlemesinin eseri olarak 

bedende sinirler yaratılmış. Sinirler yoğun olmayan çeşitli 

akıcıların yardımcılığında hayret verici bir orantıyla birleşerek 

–beyin merkezinde- toplanmış. Oluşan merkez aklın 

eremeyeceği büyüklükte bir sonuca yol açmış. Maddi olmayan 

bir nurun desteğiyle birleşerek aklı oluşturmuş. Ki bu akıl 

kendinden milyarlarca daha büyük olan kâinatı bir anda 

gezebilir, ihata edebilir. Çeşitli kuvveleri ile işittiği, mütalaa 

ettiği hâlleri ve sözleri hafızasına alıp bunların henüz ortada 

olmayan saadet verecek sonuçlarını ortaya koyacak fen ve 

bilim geliştirebilir. Şimdiki zamana, gelecek zamana yapacağı 

etkileri hesaplayabilir. Bunların icrasından meydana çıkacak –

zararlara karşı- kendini sakınabilir. Bu akıl; ruhani olmayan [8] 

ahval ile meşgul olunca, dünyevi gereklilikleri meşru surette 

uygulayınca aklı cüziye mensup olur. Dünyevi olmayanla, 

ruhani, uhrevi alanla, hikmetle meşgul olunca da külli akla 

mensup olur.  

Bu –sebep sonuç ilişkisini kurarak- gelecekle ilgili tedbir alma 

kuvvesinin yeri; Eflatun’a göre dimağ, Aristo’ya göre kalptir.  

Akıl kutsal bir kuştur. Hem ruhani cihana hem cismani cihana 

doğru uçma kabiliyetine haizdir. Mesafeleri yokmuş gibi aşar, 

gayri maddi cihana bile akabilir.  
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Akıl; İster külli akla isterse cüzi akla mensup olsun, bu iki 

mertebeden hangisinde bulunursa bulunsun eğer Cenabı 

Hakk’ın bahşettiği diğer melekeleri zahiri ve Bâtıni havası 

kullanabilirse parlayan bir güneşe dönüşür. İnsan dünyada 

bile [9] Cenabı Yezdan’ın nurlarına gark olmuş olur.  

Nimetler 

Cenabı Hakk’ın bahşettiği diğer melekelerin ne büyük nimet 

olduğunu layıkıyla hissetmek için bu nimetlerden mahrum 

olmuş bir insanı düşünmemiz gerekir. Bu nimetlerden 

mahrum olduğumuzda bunların kıymeti ortaya çıkacaktır.  

Mesela, güneşin ışığını dolayısıyla hilkatin doğurduğu bu güzel 

mahlûkatı ve eşyayı göremeyen bir kör, canfeza sedaları 

işitemez, ne düşündüğü beyan edemez, menfaat ve 

muhabbet celbine muktedir olamaz bir sağır dilsiz, yemekten 

içmekten aciz, sıhhatini kaybederek türlü acılara duçar olmuş 

bir hasta düşünülsün. O çaresizlere “mahrum olduğunuz 

bütün bu nimetlere bundan sonra nail olacaksınız, Cenabı 

Mevla lütfüyle bunları size nasip edecek” dense, o 

mahrumların bu nimetlere [10] karşılık nasıl şükredecekleri 

düşünülürse, bu basit teemmül meseleyi anlatmış olur. O 

zaman, elan sağ ve sağlam olanlar, her an nimetlere nail 

olanlar, kaza gelip de belalara giriftar olmadan evvel neden 

Cenabı Hakk’a şükür ve hamt etmesinler, neden küfranı nimet 

olmayı terk ederek ibadet ve kulluk vazifelerini eda 

etmesinler?  
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Tabiat 

Ezeli olan Yüce Halik’ın nihayetsiz ihsanları, sonsuz nimetleri 

nasıl unutulabilir? Bütün kâinatın hep beraber böylesine 

büyük böylesine düzenli yaratılışı nasıl oldu? Cihanın bütün 

zerreleri sonsuz, sınırsız ve kesintisiz bir cevelan içinde arzı 

endam ederler. Güzellikler, letafetler kendilerini izhar ve 

istifade için sürekli bir müsabaka hâlindedirler. [11] O 

güzelliklerin her biri envaiçeşit elvanları, zarafetini saklayan 

nişanları ile cihanı ihata etmiş, gözleri meserrete, aklı 

hikmete, ruhu kutsiyete davet ederler. Had ve hesaba gelmez 

latif sedalar, esen rüzgârların havadaki cereyanları, güzel ve 

mevzun ağaçların o esintilerin gizli hareketiyle titreyen 

yapraklarından çıkan fısıltılar, her taraftan çıkan canfeza 

seslerin ahengi, durgun ve berrak göller, süslü gül bahçeleri, 

can bağışlayıcı rayihalar, ne nimetler ne lütuflardır. 

Güneş ve mehtap; kalp ve aklımızı lâhut âleme yükseltmek 

için göklerin iki feneri gibi nurani bir şekilde taharri eder, 

döner dururlar.  

Denizler âşıkların kalpleri gibi bazen durgun bazen dalgalı 

değişir, bir hâlden diğer hâle geçerler. Cenabı Allah’ın 

azametine ve yüceliğine şahitlik ederler. [12]  

Dağların zirvelerindeki yükseklik,  

İçlerinde ağaçlar çiçekler saklayan ormanlardaki genişlik. 

Ormanların içinde güzel sesli kuşların gündüz ötüşlerindeki 

gürültü, 
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Aşk yarasıyla gönlü kırık inleyen bülbüllerden maadasına gece 

gelen sessizlik, 

Gurup vakti yükseklerdeki güneşle denizlerin, dağların 

sahraların sessiz ve dingince birbirlerine veda etmesi, 

Güneşin; bu ışıltılı sevgilinin bırakıp gitmesinden hemen sonra 

denizlere, dağlara, sahralara -teselli için gelen- mehtabın ve 

yıldızların onlarla sabaha kadar arkadaşlık etmesi, 

Muhabbet deryasına boğazına kadar dalan âşık ve maşukun, 

sevenin ve sevgilinin kalplerinde deniz dalgaları gibi çarpan 

duygu çırpınışları,  

Bazen ayrılıklardan çıkan şiddetli acıların yüzeye sızması ve 

her şeye rağmen muhabbetin sonsuz lezzetinin onu tadanların 

–gözlerinde- parlaması, 

Dine, devlete, millete ve insaniyete [13] Yapılan hizmetlerden 

hemen sonra hissedilen mutluluğun alınan tadın –insanın 

içini- aydınlatması, 

Allah’ın, bu ve benzeri nihayetsiz nimetleri nasıl unutulabilir? 

Bu yüce intizamı bu hikmet deryasını görüp de cihanı o nizam 

içinde yaratana iman mı etmeli? Yoksa çeşitli suretlerde 

nuhuset ve şeamete batmış, sayfaları kendi kalp ve akılları gibi 

zulmet, küfür ve ahmaklıkla kararmış, görüşlerini saçmalıklarla 

süslemeye kalkışan ve kısa bir müddet geçtikten sonra zillet 

toprağına karışıp gidecek, mahvolacak, unutulacak olan dinsiz 
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münkirlerin karışık dimağlarından bozuk düşüncelerinden 

doğmuş habaset saçan efkârına mı inanmalı?  

Elbette ki hayır! Hâşâ! O dinsiz ve münkirler, o kabul 

dairesinin kapısından kovulmuş, reddedilmişler, [14] 

beşeriyetin yücelik mertebesinden sakıt ve azledilmiş 

kimselerdir. Onlar insaniyetin güzel kitabından, bu geniş 

muhabbet ve hikmet vadisinden uzak düşmüş mahrum olmuş 

kimselerdir. Onlar cihandaki bu büyük nizamı, onu yaratan 

Cenabı Latif ve Kerim’i göremezler.  Milyarlarca güneşleri, 

kamerleri ve cihanları halk eden, pek çoğu dünyadan daha 

büyük yıldızları vasi uzay boşluğuna yağmur damlaları gibi 

yağdıran, sürekli yağdırmaya devam eden, her birine ayrıca 

hayat veren Hazreti Hakk’ı bilemezler.  

 

Yaratılış 

Birkaç seneden beri dinsiz ve münkir olanlar fenni ve akli 

müşkülata duçar olup pusulayı şaşırmışlardır. Zira bundan 

evvel iki şeyi zannederlerdi. Biri, cemadattan veya deniz 

dibindeki cansız varlıklardan canlı hâsıl olabilmesiydi. 

Binaenaleyh insanın ve diğer canlıların [15] vücudu hâşâ 

Huda’nın emrine bağlı olarak değil de bu cemadattan –

kendiliğinden- hâsıl olmuş olmasıdır. Diğeri de canlıların 

cinslerinin ıslah ile bir cinsten diğerine munkalip 

olabilmesiydi. Bu zanları ise “Darwinizm” denilen tahmine 

dayanmaktaydı. Bu fikirlerine “seleksiyon” tabirini kullandılar.  
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Son senelerde fen ehlinin ve bilimin derinlemesine 

araştırmaları bunun böyle olmadığını ortaya çıkardı. İki zanları 

da yanlıştı. Ne cemadattan canlı ortaya çıkabilir ne de bir cins 

canlının diğer bir cinse dönüşmesi mümkün olabilirdi. Bir canlı 

ancak hemcinsi olan diğer bir canlıdan vücuda gelebilirdi ve 

bir cinsin diğer bir cinse dönüşmesi muhaldi. Mandanın cinsini 

ıslah [16] için ne kadar hizmet edilirse edilsin o manda bir deve 

veya fil olmaz. Bu konuda gösterilen çabalar onun cinsini ıslah 

edebilir ama cinsini değiştiremez. Daha güçlü daha verimli 

mandalar yetiştirilebilir ama mandadan deve veya başka bir 

cins hayvan elde edilemez.  

Bu durumda gerek insanın gerek diğer canlıların varlığı cansız 

varlıklardan ve kendiliğinden veya cinslerin bir diğerine 

dönüşebilmesinden değildir. Yokluktan varlığa geçiş tamamen 

Huda’nın emrine Hakk’ın fermanına bağlıdır. Ve bu bunun 

böyle olduğu fennin araştırmalarıyla tahakkuk etmiştir.  

Bu hakikat meşhur, Pastör Berhu, Felamaryon Florans, 

Mandöğac, Ruement Fezaks, Zebiz Petzal gibi dünyanın ve 

asrımızın ve elan hayatta olan [17] en büyük bilim insanları 

tarafından ispat olundu.  

Hatta Pastör der ki; “velev dünyada bir insan kalsa o insanın 

vücudu Hak Teâlâ’yı ispata kâfidir” Binaenaleyh, insanın diğer 

hayvanlardan dönüştüğü, diğer hayvanların da cansız 

varlıklardan hâsıl olduğuna dair münkirlerin mecnunane 

tahminlerinin külliyen hiçbir esasa dayanmadığı bilimin ortaya 

çıkardığı bir hakikat olmuştur.  
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Münkirleri ıskat ve iptal için sayısız gökcisminin akıl almaz 

düzeni ve daha birçok akli delil kâfidir.  Ama onların bunları 

kabul etmelerine yalnız inatları manidir. Münkirler cihanın 

noksansız düzenine “tabiat yapmış” derler.  

Hangi tabiat? 

Tabiat; gayrı müdrik olan maddenin, cüzlerin ve cansız 

varlıkların toplamına verilen isim ise onlar değil makul ve 

muntazam bir şey yapmak bizzat kendileri akıl ve intizamdan 

yoksundur. [18] Bu durum, münkirlerin dahi kabul edecekleri 

apaçık bir hakikattir. Yok, böyle değilse, cemadat ve idrakten 

yoksun cüzlerin toplamının adı değilse, o zaman, tabiat, 

vehmedilen ama gerçekte olmayan bir şey demektir. Tabiat, 

münkirlerin Anka’sı, kuru bir isimden, namı var cismi yok bir 

hayalden ve vehimden ibaret demektir.  

Biz elhamdülillah muvahhidiz. Mahlûkatın kâffesini ve her şeyi 

evvel ve ahır, ebedi ve ezeli olan Cenabı Mevla halk etmiştir.  

Bu yaratışı kullarını iki cihanda ihya etmek, bu konuda fikir 

sahibi olanları namütenahi saadete irca etmek ve onları lâhut 

âlemine isal etmek içindir. Bu fikre kalben mutmainiz. Ayrıca 

bu imanımızı kavil olarak da itiraf ederiz. Bununla beraber, bu 

kati ve büyük delillerden başka münkirlerin hamakat ve 

cehaletlerini izhar için diğer bir mesele de meydana koyarız.  

Şöyle ki; insanda zahir gözle görünmez bir akıl [19] olduğunu 

münkirler dahi inkâr edemezler. Aklın kendi bedenini istediği 

gibi idare ve tahrik edebileceği malumdur. Akıl denilen bu 

büyük keyfiyet iman ehli için Rabbanî feyizlerden biridir. 



 
15 

 

Münkirler için ise ruhani akıl manevi değil insanın bedenindeki 

hücrelerin içtima ve hareketinden hâsıl olan maddi bir 

kuvvedir. Görünemeyen bu maddi kuvve beden vasıtasıyla 

hâsıl olur, hâsıl olduktan sonra bedeni istediği gibi idare edip 

hareket ettirebilir. Bu takdirde maddi hücrelerden meydana 

gelen ve cisim ve madde olan beden aklı meydana getirebilir. 

Münkirlerin bu iddialarına karşılık biz de şöyle söyleriz. İnsanın 

atmış yetmiş kilodan ibaret olan [20] ve maddi olan bedeni, 

onu idare edecek bir akıl meydana getirebiliyor ise evrenin 

sonsuz ve sayısız her noktayı kuşatmış ve her köşeyi 

doldurmuş hücreler, zerreler,  muhtelif ve çok çeşitli maddi 

varlıkların mecmuu –tıpkı beden gibi- kendi aklını meydana 

getirmesini iktiza eder. Bu akıl evrenin büyüklüğüne 

azametine mütenasip bir külli akıl olacaktır. Nasıl insanın aklı 

içinden çıktığı bedeni istediği gibi sevk ve idare edebiliyor ise 

evrenin meydana getirdiği külli akıl da içinden meydana 

geldiği evreni istediği gibi sevk ve idare edecektir.  Eğer 

münkirler böyle bir külli aklı [21] kabul ederlerse Cenabı 

Huda’yı kabul ve ikrar etmiş olurlar. Eğer, cisim aklı tevlit 

edemez derlerse, o takdirde insan aklının ezeli olan Cenabı 

Halik’ın ihsan ettiği bir feyzi manevi olduğu, onların hayal 

ettikleri gibi bedeni meydana getiren maddi hücrelerin 

neticesi olmadığı tebeyyün etmiş olur. Akıl, beden gibi sonsuz 

bir ilim ve hikmetle harikulade muntazam yapılmış eserin 

içinde tecelli eder. Beden hastalık veya başka sebeplerden 

bozulduğunda, çocukluk gibi sebeplerle noksan bulunduğunda 

akıl (veya ruhu manevi) kendisine uygun olmayan imkânlar 

içinde olduğundan feyzini olduğu gibi gösteremez.  
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Elhasıl hamakat ve cehaletleriyle beraber münkirler ölüme 

yaklaştıkça mükedder ve mağmum olurlar. İman ehli ise 

yaşları ilerledikçe kalp rahatlığı, [22] fikir selameti, geleceğe 

dair güven yani onları melale düşmekten koruyan lütuflarla 

doludurlar.  

Bihakkın insan olan kimseler, bu sonsuz nimetleri anlar da 

gökleri ve yerleri noksansız bir sanatla yaratan Cenabı Hakk’a 

müteşekkir olur. Dünyanın nimetleri arasındaki cefalara 

sabreden bir kul olur. Böylece aferin denmeye müstahak, iki 

cihanda makbul, saadete karin olmuş olur.   

İnsan 

İnsanlar özünde hilkaten necip ve mükerremdirler.  

Öyle bir itibar ve hürmete layık mahlûktur ki ruh, akıl ve kelam 

sahibi olması onun mükerremliğini mükemmel hâle getirir.  

Beşer nevinin büyük ceddi meleklerin ve göklerin secde 

edeceği derecede değer ve itibar sahibiydi. Çünkü o irfan 

deryasıydı, pak idi. Ehli yakîn olanların, din ehli olanların 

nezdinde insanın manevi derecesi sınırsız, hadsiz ve 

nihayetsizdir. Onlar için insanın cismani terkibatı, aklı ve diğer 

hususiyetleri de şaşkınlık verecek hayretlere düşürecek 

değerdedir. [23] İnsan küre-i arzda görünen veya –görünemese 

de- zihnen varlığına muttali olunan bütün mahlûkatın en 

üstünüdür. Birçok yüksek sıfatıyla hepsinin mümtazıdır. İnsan 

kâinatı birbirine bağlayan bağlardan hâsıl olan bütün mesut 

neticelere hilkaten maildir.  Bu bağlarla kendisine verilen 

çeşitli kuvveleri güzel kullanarak irtibatlanırsa, Cenabı Hakk’ın 
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lütfuyla onlardan ortaya çıkacak bütün feyizlere nail olur.  

Bilemediğimiz, gizli hikmetler gereğince mücessem bir nur 

olarak yaratılmış güneşten ve kâinatın diğer nimetlerinden 

hisse sahibi olabilmek için daha önce sözü geçtiği üzere 

insanda gözler, görebilme kuvvesi yaratılmıştır. Keza sesler 

için işitebilme kuvvesi, kokular için koklama kuvvesi, yemek 

içmek için tat almak kuvvesi yaratılmıştır. Yine hikmet gereği 

Cenabı Huda, insanın hem talip hem matlup olarak, hem arzu 

eden hem arzu edilen olarak, hem aşık hem maşuk olarak 

yaratmıştır. [24] Küremizde bilinen mahlûkat içinde zekâ ve 

kabiliyette emsalsizdir. İnsan Cenabı Yezdan’ın fermanına tabi 

olduğu müddetçe manevi olarak cihanın bütün mülkünün 

varisidir.   

Hazreti Mevlana Rumî Mesnevi-i şerifte şöyle buyurur: 

{İn dem o ra han u baki ra bima/Ta tu başi varis-i mülk-i cihan} 

Allah’ın lütfüne davet sonsuz bir feyiz sermayesidir. Akil olan 

insan bazı mahlûkattan lezzet bazısından ibret alır. Fakat 

müstefit olmak için hem bedenini hem akıl ve nefsini ıslaha 

çaba harcaması lazımdır.  Bedenin ıslahına en büyük vasıta 

itidal ve taharete itina etmektir. İnsan kendi bedeninin 

mirasçısıdır. Emsalsiz bir inciye benzeyen [25] bu kutsal cevheri 

zinhar ihmal etmemeli bununla beraber icabından ziyade 

kendisine bir şey vermemelidir. Beden mübrem olan 

ihtiyacından mahrum bırakılırsa gayrı muktedir olur. Hissiyatı 

azalır. Tam aksi olarak icabından fazlaya nail olursa sakil olur, 

zarara uğrar.  
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Atalet 

Beni beşere en ziyade mazarrat ve hakaret veren keyfiyet 

atalettir. Atalet nikbeti davet eder. En muteber ve bahtiyar 

eyleyen şey ise iman ve noksansız ikdamdır. Dünyada 

ataletten zillet ve hasar, çalışma çaba ve gayretten fayda ve 

kâr görmemiş hiç kimse yoktur. Faydalar bahşedip duran 

mevcudatın kâffesi hilkat ve iktidarlarına göre seyir ve hareket 

hâlindedirler. Onların bu seyir ve hareketinden her yeni bir 

âlem yeni [26]  bir cihan ortaya çıkmış olur.  

İman ehlinin Cenabı Hakk’a iki büyük şükründen biri iman ve 

mutlak bilgi, diğeri cihanın azim intizamı ve ondan hâsıl olan 

hikmetli deliller keyfiyetidir. Kâinat içindeki bu azim intizamın 

heybetini bu parlak cihanların letafetini küre-i arzda bulunan 

bilcümle mahlûkatın içinde en fazla hisseden, ondan en ziyade 

lezzet kesp eden, onunla ulvi derecelere yükselen insandır. 

Buna rağmen insan, aslını, necabetini unutur kendini ataletin 

kucağına atarsa ne büyük günah, ne büyük nikbet, ne kadar 

cezası ağır kötülük ve ne ağır zillet olur.  

Hazreti Mevlana Rumi şöyle demiştir. “Suya düşmüş 

boğulacak iki kişiden biri kendini çaba ve gayret harcamaksızın 

bırakıverirse diğeri ise velev faydasız olsun kurtulmak için 

çırpınırsa, [27] beyhude yere say ibraz eden atalet içinde 

boğulana tercih edilir.”  

Meşhur Hekim Aristo da diğer cihanın en büyük hekimleri gibi 

insanın saadetini münhasıran mesaide, ikdamda, gayrette 

bulur. 
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Mutedil ve uygun olan mesai yirmi dört saatte kaç saatten 

ibarettir? 

Saatlerin özel bir şekilde miktarı tayin edilemez. Zira sayısız 

sebepten dolayı mesai zamanı muhtelif ve mütenevvidir. 

Fakat şu kadarı söylenebilir. On beş yaşından elli beş yaşına 

kadar olan insanların yatması yedi ile altı saat arasında 

olmalıdır. Farz olan ibadetleri icraya ayrılan zamandan arta 

kalan saatlerin bir kısmı kâr ve kazanç için çalışmaya [28] diğer 

bir kısmı yemeye, bir kısmı da kitap mütalaasına ve 

ferahlamak için gezintiye hasretmelidir. –Bunun dışında- 

saatlerin tayini ve tahsisi zımnında bulunduğu beldede 

yaşayan akil kimselere veya hazık tabiplere danışmak, 

müzakere etmek daha verimli olmayı sağlayacaktır.  

Bedbahtlık 

İnsanın kendisini bedbaht hissetmesi kadar –kendisine 

yapacağı- bir hata ve cefa olamaz. Nevi beni beşer neden 

bedbaht ve hüzün yüklenmiş olsun ki? Cenabı Kadiri Mutlak 

gibi bir rahim ve kerime kul olmanın, onun mahluku olmanın 

cihan değerinde kıymetine sahip olmak insana kâfi değil mi? 

Bu kulluk fikriyle terakki ve teali etmeyenler şunu düşünsün. 

Kendisi dünyaya gelmeden evvel ne kadar uzun zaman geçmiş 

ve vefatından sonra nasıl zaman geçecek. [29] Mazi ve istikbale 

nispeten bir insanın dünyada bulunacağı zaman bir an  değil 

bir an milyonlara taksim olunsa ondan daha azdır. Bu kadar az 

bir müddet içinde hayatı elem ve kedere boğdurmak akıl kârı 

mıdır? İnsan doğumundan ölümüne kadar vukuat saikasıyla 

çarnaçar ilerlemeye mecburdur. Mert olanlar bilgi sahibi 
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olanlar son menzile varmak arzusuyla en makbul tariki ihtiyar 

eylerler. Ölüme varıncaya kadar merdane yürümeye karar 

verirler. Bu mühim seferde muhtelif yollar mevcut ve amade 

olduğundan akıllılar mutlak hayır olan tarafa meyyal olur 

böylece saadete nail olurlar. Öyle bir yol seçmeli o yolda öyle 

bir ceht ve gayret sarfetmeli ki hem ebedi ve uhrevi saadeti 

intaç etmeli. Hem de bu cihanın, [30] bu dünyanın her hali her 

macerası her makbul olan varlığı o yola düşene fayda vermeli. 

Her dinlediği sesten, makbul her zikir ve fikrin vücudundan 

mükemmel manevi bir gül bahçesi, bir ahunun kalbi istihsal 

edilsin. Adam olanlar meşru dünyevi lezzetlerden kendilerine 

bir pay düşürürler. Ölümleri yaklaştıkça kendilerini güvende 

hissederler. Bu dünya seyahatini lütuf ve kerem olarak görür, 

onu çeşitlendirir, onu manen temdit eder, onu her an bahtiyar 

olarak tecdit ederler. Bu seferde en sevgili refikleri meydana 

getirdikleri hayırlar ve yüce niyetleridir. Hazreti Mevlana 

misali şöyle derler. 

,Ger hâkimi nist in tertib çist /Ver-hekimi hest çün fi’leş tehist- 

[31]“Eğer Hâkim-i Mutlak yoksa kâinatın bu azim tertibi 
nedir?” 
“Eğer var ise öyle bir Hâkim-i Mutlak’ın fiili nasıl  boş olur?” 
 
Ve insanlar nasıl saadetsiz olabilir?  

İnsanın başına gelen vukuat mektebe giden çocukların ellerine 

verilen kitaplara, risalelere teşbih olunsa sezadır. Çocuklar 

şekil ve biçimde o kitapların o risalelerin varlığını 

oynayacakları oyuna mani olan bir cefa ve eza sermayesi 
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olarak adederler. Halbuki, onların içinde saklı olan ibareler 

hakikatte çocukların irfan sahibi olmalarına kurtuluşa 

ermelerine vesiledir.  

Binaenaleyh, Cenabı Hakk’tan verilen cefaların içinde hikmet 

ve hayır hissedemeyenler yaşça ihtiyar olsalar dahi manen 

çocukturlar.  

Merhamet 

İnsana lezzet ve saadet [32] bahşeden durumlardan biri de 

hemcinsine hatta zararlı olmayan bütün canlılara merhamet 

ve muavenet etmektir. Kendinin bütün insanlığın bir parçası 

olduğunu,  başkalarına yapacağı yardım ve iyiliğin –sonuçta 

yine kendine dönen- saadetin ta kendisi olduğunu bilmektir. 

Eğer muhabbet ve himmeti sadece kendi şahsına hasrederse 

katedeceği hayat yolunu vahşi bir çöle döndürmüş olur. 

Muhabbetin ve merhametin yumuşaklığından mahrum 

kalarak, o hayat yolunu, gaflet vadilerine düşmüş bir vahşi gibi 

yürümüş olur. Bunun sonucu da bir gam çekici olarak girdap 

ve ızdırap içine düşüp hataların yanlışların içinde hak ve hasar 

olmaktır.  

Cefa ve sefa iki manevi kanattır. Dünyada cisim ile ruhun 

irtibatına ve gönül ehli olanların terakkisine sebep olurlar. 

Kışta baharı, gecede gündüzü, gamda meserreti 

hissedemeyenler [33]  hikmetten ve itibardan mahrum kalırlar. 

İnsanlar en faydalı dersleri en hikmetli tecrübeleri elem veren 

vukuatın dershanesinden istihsal ederler.  Tarih boyunca 

tecrübe edilmiştir. Büyük olarak kabul edilen bütün siyaset 
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adamlarının bütün müelliflerin başlangıçları hep hüzün ve 

esefle mayalanmıştır. Musibetlere gösterdikleri sabır ve sebat 

hasebiyle huyları ve şahsiyetleri takviye olmuş, kalpleri 

himmet bulmuş, namları şöhret tutmuştur. 

Ezeli olan Halik Teâlâ Hazretleri, yarattığı mahlûkatı ve 

özellikle kendisini anlayan, kavrayan, ubudiyet ile muhabbet 

edenleri sevmiş ve sevdiği için hassas kalpler yüksek fikirler 

vermiş isimleri ve sıfatlarının nihayetsiz tecellisi ile onları 

mümtaz ve önder kılmıştır. [34] 

Kamil olan insanlar için her keyfiyette bir hikmet ve lezzet ve 

her vakada manen terakki ve saadet vardır. Bununla beraber 

bu nimet ve saadet atıl kalanlar hakkında mesuliyettir. Bu 

mesuliyet onlara şiddetli ceza olarak geri dönecektir.  

Vazife 

Bu büyük kâinatı meydana getiren her bir cüz lisanı hâlleriyle 

insana, “Biz akıl gibi manevi bir ihsandan mahrum iken sürekli 

cereyan ve deveran etmekteyiz. Her birimiz hâline göre 

diğerine yardım eder, tamamlar, katkı sağlar ve bu 

durumumuzla Yezdan’ın feyzini neşretmekteyiz. Ey insan sen 

ki, seçme hürriyetinle mümtaz ve hikmet gereği bütün diğer 

varlıkların üstündesin. Sen ki, pak yaratılışının gereği özünde 

necip ve edipsin. Sen dünyada ne yaparsın? Hangi emrin 

icrasıyla bahtiyarsın?” demektedirler. 
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Bu hikmetli suale verilecek cevap sözlü değil fiili olmalıdır. 

Yani insan bu dünyadan mürurunda, öte tarafa geçişinde 

hemcinsine yaptığı iyilikleri göstermeli. [35]    

Bazıları, vazifelerin icrasının ıstırap ve keder kaynağı olduğunu 

zanneder. Vazife birçok ıstırabın kaynağı değil, mutat olunca 

tam aksine lezzet, saadet, meserret kaynağı Allah’ın yardımına 

ulaşmak için müessir bir vasıtadır. Hikmetle bakıp hikmetle 

görenler nezdinde her bir insanın iki mümtaz şahsiyeti vardır. 

Şahsiyetin biri cismanidir. Zahir gözle gördüğümüz insanın 

sureti, şekli biçimidir. Diğeri ruhani ve akli hissiyatından 

müteşekkil olan manevi şahsiyetidir. Olayların -şimdiki zaman 

içinde görünen kısmını değil de- akıbetini sonunu görebilenler 

her makbul hâlden meşru surette hisselerine düşeni, izzet 

bulacaksa izzet, lezzet alacaksa lezzet alır. Bununla beraber 

onların en ziyade sevdikleri ve hizmet ettikleri keyfiyet ebedi 

olan ruhani şahsiyetin mesut oluşudur. [36] Bu manevi şahsiyet 

ashabı, yapmacık ve şekilden ibaret olan cihanın dağdağa ve 

tantanasına –takılıp kalmaz- hikmetin izlerini taşıyan 

tebessüm ile geçer giderler. Hayalin ta kendisi olan ahvalden 

sakınır, korunur ve beka ile –meşgul olarak- terakkinin yolunu 

bulurlar. Eteklerini günah kirinden temiz tutar, üzerlerine 

düşen vazifeleri icra etmekle güvene kavuşur, Cenabı Hakk’ın 

indinde makbul ve mahbup olurlar.  

Huda’nın hikmeti olarak yalnız dünyadakiler değil bütün 

âlemler ve içindekiler hareketleriyle makbul surette umumi 

bir intizam teşkil eder. Her fert bu umumun, bu küllün bir 

cüzüdür. Eğer insan atıl kalırsa cihan makinesinin kırılmış bir 



 
24 

 

aleti gibi geriye atılmış kalıp intizamın ve umumi hareketin 

bahşettiği hikmetten mahrum ve meşum olur. O makule yaşlı 

görünümlü çocuklar gayrı meşru lezzetlerden [37] renklerden 

suretlerden şaşırır da dikkat etmezler. İlkbahar mevsiminde 

bile bazı çiçeklerin har olup solduğundan, güller içinde nice 

fırsat bekleyen manzaralardan, içinde yılan zehri saklayan 

çiçeklerden, gayrı meşru lezzetlerin içinde hayat kapan 

panzehirsiz ne zehirler bulunduğundan ibret almazlar.  

Nefsi emmare hürriyete nail olursa sahibi mezellete duçar 

olur.  

Gayrı meşru surette lezzetlere dalmış olanlar her haddi 

tecavüz ile israf edeceklerinden israfları az müddet içinde 

histen yoksunlukla neticelenir. Bu yüzden dünyada ve ebedi 

âlemde kendilerini zelilliklerin, tan edilmelerin,  

ayıplanmaların nişan tahtası hâline getirirler.  

Nankörlük 

Küfranı nimet insaniyette en büyük yara, en vahim zillet ve 

nikbet sayılmaya layıktır. İyilik gören kimse mukabilinde 

kötülük işler de bu hareketin zararını [38]  görmezse dünya 

üzerinde iyilik yapacak hiç kimse kalmaz. İnsanlar, küfranı 

nimetin isabetine kani olur. Fenalık ve mazarrat görmemek 

için herkesin hemcinsine insaniyetten uzak ve hatta belki 

mazarrat verecek şekilde davranmaya başlar. Böylece bütün 

dünya bir musibet yurduna dehşet içinde yaşanan bir yere 

dönüşür.  



 
25 

 

Küfranı nimetin tam aksi olarak nimete şükreden olmak iki 

cihanda da selamet getirir. Şükür ve hamt öncelikle her nevi 

nimeti bahşeden Cenabı Hakk’a layıktır. İkinci olarak devlete 

sezadır. Zira devlet namus ve hayatımızı, akrabamızı, mal ve 

mülkümüzü zalimlerden muhafaza etmektedir. Daha da 

fazlası şefkatli bir anne baba gibi terbiyemize, iaşemize, 

saadet ve selametimize, mütemadiyen mürüvvet ve 

merhamet eder. Üçüncü olarak şükür ebeveyne sezadır. 

Ebeveyn başlangıçtan ta ölümlerine kadar [39] evlatlarına 

merhamet ve muavenet ederler. Evladın en ufak ıstırabı 

ebeveynin en azim azabıdır. Evladın henüz küçük ve 

güçsüzken hastalandığında nasıl hüzün ve muhabbet 

gözyaşları içinde neler yaptıkları herkesin malumudur. Evladın 

rıza, gıda, terbiye, manen ve maddeten ihya hatta daha fazlası 

öldükten sonra mal ve mirasına nail olması için ebeveynin 

girdikleri zahmet, gösterdikleri himmet bütün dünyanın teslim 

ettiği açıklamaya gerek olmayan bir hakikattir. Hâlbuki bu 

lütuflara karşılık bazı evlat ebeveyne muhabbet ve inkıyat 

etmek yerine itaat etmez hatta zulüm ve inat eder. Bu gibi 

insan suretinde ama hayvan tabiatında olanlar Cenabı Hak 

indinde kovulmuştur.  Akıl sahibi herkesin gazabını caliptir. O 

nimete küfran içinde olanlara kulak verilecek olsa ebeveyn ve 

akraba bize sitem ederek, azarlayarak [40] eza ediyorlar 

dedikleri duyulur. Bu hem şaki hem yalancılara şu ufak sözü 

söylemek lazımdır. Rüyasında kendisine sövüp sayan birini 

gören kimse uyandıktan sonra o kimseye muğber veya 

münkesir olur mu? Elbette olmaması gerekir. Neticede bu 

sövüp sayma hakikatte değil rüyada olmuştur. Ebeveynden 

evlada vaki olan azarlama ve eza düşmanca ve hakiki değildir. 
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Bunu herkes bilir. Buna rağmen gerçekmiş gibi telakki edip 

ondan dolayı muğber olmak, ebeveyne eza etmek, ebeveyni 

terk etmek ayıplanmaya müstahak bir davranış olur. Bunu 

yapan her iki cihanda da lanetlenir. 

Velayet (Sorumluluk) 

İnsanlar –kaçınılmaz olarak bir sorumluluk üstlenmek 

zorundadırlar. Buna velayet denir. Yüklenilen velayetler içinde 

ne önemlisi insanın kendi kendisine velayetidir. Bunun- için 

velayet-i zahire ve batına vardır. Velayet-i zahire nispeten 

kolaydır. Fakat velayet-i batına icrası müşkül bir iştir. Zira 

yönetmek için [41] cismani olanlarda yine cismani ve zahir 

mânialarla karşılaşılır. Bu engelleri aşmak için gösterilecek 

çaba bellidir. Amma batındaki mânialar hem görülmez, hem 

gizli hem sayısızdır. İnsanın iç âlemini yönetebilmesi bu 

engelleri bilip aşmasıyla mümkün olur. Bu ise ancak Allah’tan 

korkan, güzel ahlak sahibi, yüksek vasıflarla bezenmiş, irfan 

sahibi olabilmekle mümkündür. Bu özelliklere sahip insanlar 

kendi iç dünyalarını yönetebilmek kendi vücutlarına velayet 

edebilmek için hem Allah’ın iradesine istinat etmiş hem de 

kalp ve aklını büyük bir cihadın içine sokabilmişlerdir. Böyle 

insanların yaratılışlarında yücelik vardır. Zillet ve hasede dair 

ne varsa terk ederek yaratılışlarını kuvvetlendirmişlerdir. O 

yüce insanların cesetleri arza merbut akıl ve ruh ve kalpleri 

manevi göklere yönelik olur. Vicdanları mesut ve şahsiyetleri 

mahbubu Cenabı Vedud olur. O yüce insanların [42] görünen 

tarafları gıybet gibi haset gibi kötü huylardan Müberra 
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olmakla beraber –aynı zamanda- zulmü kaldıran, adalet ve 

muhabbeti celbeden, insanlara faydalı olandırlar.  

Zahiri yolculuklarda belirli bir zaman içinde hedefe vasıl olmak 

mümkündür. Manevi yolculuklarda, insanın iç dünyasında 

çıktığı seferde ise kişi zamandan ve mekândan azade, süfli 

olan her şeyden varestedir. Bu seferde dünya ve ukba 

saadetini ciddi bir surette arzu ve taharri eden insan Hakk’ın 

izniyle hareket ettiği müddetçe kendini izzete ve saadete 

mazhar eder. Bu ulvi gayeye ulaşabilmek için çare yüce 

ameller, Salih ameller yapmaktır, Mevla’ya muhabbettir.  

Mazi her ne kadar geçmiş bir zaman ise de insanın kalbi ve 

zihni yaratılışı gereği bazen maziye müracaat eder.  Güzel 

ahlak sahibi olanlar kendi mazilerini [43] safa bahşeden bir gül 

bahçesi gibi bulacaklarından geçmişlerinden mesrur ve 

bahtiyar olacaklar. Zulüm ve haksızlığa bulaşmış olanlar bu 

kötü fiillerinden dolayı, ister istemez her geçmiş zamanı 

hatırladıklarında muazzep olacaklar yürek yarası 

hissedecekler. –İşte bu yüzden, kötülüğü işlemeden önce onu 

ömür boyu zihninde taşıyacağını- bir kere daha 

düşünmelidirler. 

Maddi savaşlarda; yiğitler ve kahramanlar için nasıl fütuhat ve 

ele geçirme arzusu varsa –insanın iç dünyasında cereyan 

eden- kötü huyların işgalinden kurtulmak için yapılan savaşta 

da böyle bir fütuhat arzusu vardır. Burada ele geçirilecek olan 

şey güzel ahlakın zafer kazanmasıdır. Asıl zafer, asıl fütuhat, 

asıl makbul olan ve saadet verecek olan cihat güzel ahlakın 

celbi uğruna yapılandır. İnsanın iç dünyasında ki fütuhat akıl 
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sahipleri indinde daimi feyiz kaynağı ebedi saadet naşiridir. 

“Güzel Ahlak” ülkesine muzaffer olarak vusule ve duhule nail 

olan güzel bahtlılar enbiya ile arifler ile hem-nişin olurlar. 

Kesintisiz olarak Huda’nın tecellilerine mazhardırlar. Bu 

saadete ermiş insanlar [44] için dünya bir hikmet deryası, öteki 

dünyadaki saadetin mezrası,  ona kavuşma devletinin 

divanıdır. Ebediyeti elde etme mekânıdır.  

Dünya Saadeti 

Bu dünya hayatımızın mesut olması için dinin ve vicdanın izin 

vermediği fiiller işlenmemelidir. Eğer işlenirse hem maddeten 

mütenevvi azaplar ortaya çıkar hem vicdan rahatlığını yok 

edecek tesirler meydana gelir. En ufak bir kötü hareketten en 

azim, en vahim, en mazarratlı neticeler hâsıl olabilir. En ufak 

bir hüsnü hâlden, en mesut, en makbul, en arzulanan bir 

keyfiyet zuhur edebilir. Bir küçük kıvılcımdan bir büyük şehir 

tamamen yanabilir. Göze görünmez derecede küçücük bir 

tohumdan mahsuldar bir ağaç, o ağaçtan meyvelerle dolu bir 

cennet bahçesi vücut bulabilir. Saadet gelini pak vicdanların 

sarayındaki harem dairesinde arzı endam eder. [45] Saadet; 

çaba, emek ve ikdamın yüce membaından –fışkıran- parlak –

bir pınardır.- Sahibi onunla iki cihanda da hoş-kâm olur. Güzel 

bahtlı iyi vicdanlı insanlar; hilesiz garazsız vazifesini icra 

ederek rahat ve meserrete, icap ettiği zamanlarda yol 

arkadaşlarının muavenetine nail olarak da tarifi gayrı kabil ulvi 

hissiyata vasıl olurlar.  

 



 
29 

 

Hiçbir ruhani fikri olmasa dahi zeki insanlar fenalıktan zuhur 

edecek ıstırabı his ve idrak eder. Kendilerini vahim 

neticelerden korur temiz tutarlar. Mesela sarhoşluk bazen 

lezzetli gelir. Bu yüzden ayyaşlar işreti ihtiyar eder. Fakat 

içmeden evvel sarhoşluğun vereceği baş ağrısını, el ve 

ayaklarının titremesini, bedenin her surette zaafa düşüp [46] 

izmihlalini düşünmüş olsalar bu günahtan sarfı nazar eder, 

tadat edilen cismani mazarratlarından dolayı azalarına asla bir 

katre bile koymamaya karar verirlerdi.  

Aklı ve kabiliyeti olanlar kâmil olanların güzel ahlaklarını, celil 

hareketlerini tahkik eder iktidarı nispetinde onlara uyar ve 

imtisal eder. Makbul hasletler ortaya koyar, kendisi de diğer 

insanlara misal olmak üzere çalışır. Bir işe mübaşeret edeceği 

vakit yalnız aklıyla iktifa etmeyip akil olan zevatın reyine 

müracaat eder ondan sonra azim ve sebat eder. 

İstikbal hakikatte karanlıktır. Bazen korkutur. Beşerin aklı 

istikbali keşfetmeye yarayan bir mumdur. Ancak zulmet 

hengâmında bir odayı tenvir için birkaç mum [47] hazırlanır ve 

müheyya kılınırsa odanın daha çok münevver olacağı 

malumdur. Tıpkı bunun gibi irfan ehli ile meşveret icrası 

zulmeti kaldırır mazarratı defeder.  

Kararlı olmak 

Bahtiyar olan insan bir an öfkeli sonra yaltaklanan, bir an 

gamlı hemen sonra neşe içinde olmaz.  Bilakis sürekli 

kımıldamadan duran yüce dağlar gibi sağlam ve engin 

duruşludur. Her durumda sağlam, kararlı ve sebat üzere duruş 
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ve sakınma beni beşerin aklının yüksekliğinin göstergesidir. 

Sakınma ve sağlam duruşu –gözeterek- hareket etmeyenler 

şeytanların ve şeytani sıfat olanların hilelerine yenilir onların 

ayaklarının altında perişan kalırlar. Hâlleri sürekli ıstırap içinde 

olur. Rical olmaktan uzaklaşır zayıf kalırlar. Bihakkın mert 

olanlar sabırla, doğrulukla, sebatkâr olmakla müzeyyen, gam 

ve acze düşmekten vareste, fiilleri ciddi amellere irtibatlı, 

ulviyete nazır ve adaleti icraya hazırdırlar. Hüsnü ahlaka 

karşılık olarak verilecek mükâfat sınırsızdır. [48]    

Özellikle cihanları bağışlayan Rabbin rızasını kazanmak, 

Yezdan’ın fermanını icra etmek, vicdanı temiz tutmak, 

cezadan kurtulmuş olmak, şahsi düşmanlıklardan korunmuş 

olmak, insaf sahiplerinin takdirini, güzel buluşlarını, çoğu 

zaman muhabbet ve muavenetlerini istihsal etmek az mükâfat 

mıdır? 

Hayatın –kara- bulutları, kötü ahlakın, yeis ve füturun tevlit 

ettiği veya uzaktan sebep olduğu elem çeker hâle düşmektir. 

O kara bulutları kaldıran şey ise, Cenabı Yezdan’a muhabbet, 

hüsnü ahlak ve insan sevgisidir. Bir insan hâlinde veya 

kavlinde uzun veya kısa yeis ve fütur ibraz ederse şeytanın 

mağlubudur. İrfan ehlinin ayıplamasana maruzdur.  

Çoğu kimseler vardır ki hariçten gelen akraba veya ahbaplarını 

karşılamaya gitmek için tekâsül eder de düşmanı bilmesi 

gereken gamları kederleri daha meydana çıkmadan önce [49] 

yersiz ve lüzumsuz bir şekilde karşılamaya istical eder. Böylece 

kendilerini vesvese tufanının ayaklarının altına atmış olur. 

Ekser görülen bu garaip durumun zahir sebebi o gam ve 
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kederin keyfiyetini bilememektir. Gam ve kederin semtini, 

hududunu, maverasını bilememek, gam ve kederin 

meserretten bile daha hızlı zeval bulduğundan gafil olmaktır. 

İşte bu yüzden gam ve kederden zarar görürler. Böyle tabiatı 

bedbaht olanlar evham mezrasına hayal tohumu eker, sonra 

oradan gam ve feryat mahsulü toplar.  

Dünya seferinde mesut olarak yürümek isteyen kimse gereksiz 

ve fazla efkârdan mümkün olduğu kadar kendini tahlis ve 

tahfif etmeli. Zira ne kadar kavi olursa olsun bir hamalın 

taşımaya mecbur olduğu sırtındaki yükle yürümesi zordur. O 

mecburiyetinden dolayı başını asuman semtine doğru 

uzatmaya muktedir olamaz. Yükü ağırlaştıkça başı yere doğru 

eğilir, görüşü kısalır, bihuzur ve gayrı metin olur. [50] Fazla 

emel ve arzu, gereksiz efkâr ve düşünce ile muzdarip olarak 

şüpheler içinde boğulanlar ağır bir yükün altına girmiş hamala 

benzerler. Böyleleri aynı zamanda vebal altındadırlar.  

Mal ve mülk 

Mal ve servetin nevi beni beşer için muhabbete şayan bir 

keyfiyet olduğu işaretten vareste bir hakikattir. Servet eğer 

din ve devletin selametine ve diğer hayırlı işlerin icrasına 

istimal olunursa sahibine bir nimet aksi takdirde zillettir. 

Mevlana Rumi Hazretlerinin servete dair tarifi her kelamı gibi 

katışıksız hikmettir. O irfan membaı şöyle buyurmaktadır. 

“insanın vücut gemisi vukuat deryasında yüzer durur. Mal ve 

servet ise su gibidir. Su geminin altında ise ne kadar çok olursa 

olsun geminin kolayca [51] mesafeleri kat etmesini sağlar. 

Aksine su geminin içine girmişse gemi batar.”     
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Tıpkı bunun gibi mal ve servet ayakaltında olur onun 

muhabbeti mazarrat ile kalp ve aklı ihata etmezse o mal 

insanın suhuletle ilerlemesine bir vasıtadır. Ama mal ve 

servetin muhabbeti tamamen kalbe girerse sahibinin 

ahvalinin kötüleşmesini ve belki izmihlalini intaç eder. Elhasıl 

arifin elinde toprak altın nadanın elinde altın toprak olur.  

İlim iki nevidir. Biri ilmi manevi ki eşyanın hakikatini manevi 

hikmetle izhar eder. Bu nevi ilim ve irfan nurun ala nur olup 

ashabı iki cihana bihakkın nazır ve ruhani tecellileri telakkiye 

her an amade ve hazırdır. [52] Fakat ilmi manevi katiyen filan 

mekteplere falan hocaların nezdinde şu kadar sene devam ve 

ikdam ile hâsıl olur şey değildir. Manevi ilmin husulü kesintisiz 

ikdamlarla beraber hususi surette himmet ve ruhani ihsanlara 

vabestedir. Bu yüce ilme mazhar olmak isteyenler daima adil, 

daima saf ve mukaddem, merhametli olur, marufu emreder, 

kötülüğü engeller, farzları icra eder, içinde hikmetler saklı bir 

pirin manevi terbiyesine iltica eder. Bütün bunlara rağmen 

yine de manevi ilmi elde etmek balada arz olunduğu üzere 

Cenabı Hak’tan gelecek hususi bir merhamete varestedir. Bu 

yüzden manevi ilime dair bu izahatla iktifa edip [53] maddi ve 

akli mesai ile tahsili mümkün olan zahir ilimden bahsedelim. 

Fikrimizi ona doğru imale edelim.  

Zahiri ilim dünyada her şeyde zahir gibidir. İrfanın nurları 

vasıtasıyla istikbalin karanlığı keşfolunur. İlim saadet ve rahatı 

caliptir, mezellet ve meşakkati de kaldırır. Ahvalin 

hakikatlerini olması gerektiği gibi açığa çıkarır. Dünyayı tezyin 

eder, dünyadakileri mutlu ve mesrur eder. İlimler, fenler, 
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hayatın saadetini istihsal için hikmet ummanlarını göz önüne 

getirir. Mevcut medeniyet ilim ve fennin eseri keza ortalığı 

saran terakki velvelesi ilim ve irfanın yansımasıdır. Fıtri 

zekâvet ile mayalanmış sonra ilim ve zahiri irfanı kendilerine 

ilave etmiş olanların akılları hikmet saçan bir meşale,  saadet 

dağıtan bir membadır. [54] 

Bihakkın kâmil olan bir ilim ve irfan sahibi için dünyada ve 

içinde var olan her şey devlet ve saadet sebebi oluşu itibarıyla 

şaşırtıcıdır. Bahtiyarlık bu şaşırtıcılığı görmeye, dikkat etmeye 

muvaffak olanlara her cihetten kendini gösterir. Bu bahtiyar 

insanlar nerede olurlarsa olsunlar makbul ve muteberdirler. 

Fayda bağışlayan talihleri her zaman kendilerine yaverdir.  

İlmin saadeti 

İlimler ve fenler Cenabı Hakk’ın bahşettiği saadet 

meyveleridir. Onların ne kadar lezzet verici olduklarını 

anlamak o meyveye nail olanlara mahsustur. İlmin ve fennin 

içinde o derecede ince hakikatler o derecede derin anlamlar 

vardır ki onlara en parlak şairlerin bile hayalleri ulaşamaz, 

geride kalır. Adi ve basit gibi görünen nebatat ilmiyle, 

hayvanat ilmiyle uğraşanların bile hissiyatı cühelanın 

hissiyatından binlerce derece yüksektir. Sırf maddi olan basit 

ve adi gibi görünen bu iki ilimle [55] uğraşanlar bir sahrada 

bulunsalar her çiçek, her nebat, her ağaç, her yaprak, her 

meyve, her nevi canlı onlara hikmetler saçan bir kitap gibi 

gelir. O kitap her sayfasında hilkatin bediinden ve sanatından 

haber verir.  Akla ve kalbe yeni bir cihan gösterir. Teneffüs 

ettiğimiz havadan bir metre mikâp alıp olması gerektiği gibi 
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gözlenerek keşfi mümkün olsa o metre mikâp içinde 

milyonlarca canlı varlık görünür. O canlılardan her biri kendi 

başlarına hususi, küçük bir başka cihan teşkil ederler. Bir avuç 

toprak alınsa dikkate şayan bulunmaz. Fakat o bir avuç toprağı 

teşkil eden eczadan her bir zerre şimdiki hâl ve dereceyi 

bulmak için yüzlerce asır şemsin hararetine, hilkatin maddeyi 

meydana getiren diğer vesilelerine [56] tabi olmuştu.  O tabi 

oluş bu yaratılışın sanatıyla soyunu var etti, mevcut 

mertebesine ulaştırdı. Elhasıl cemadat gibi görünen 

mevcudatta ne gizli hikem, ne garip tezyinat, ne münevver 

tensikat vardır. Onların hakikatine cahil olanlar yanlarından 

bin defa geçer de hiçbir şey göremez, anlayamaz. Âlim ise bir 

bakışta içlerindeki hakikati keşfeder, nihayetsiz hikmetleri 

fehmeder.  

Bir hekime bu gece ne nevi hikmetlerle meşgul olduğu sual 

edildi. “Kibrit, İspermeçet (mum imalinde kullanılan balina 

yağı) ve libasla meşgul oldum” dedi. Bu basit şeylerin 

teşkilinde pek çok asırlar boyu binlerce amelenin, fen ve sanat 

erbabının bazen münferiden bazen topluca teşebbüsleri, 

mesaisi, maksadı ve imali cari olmuştu. Hakikat hekimin 

ifadesi gibidir. [57]   

En basit bir sanat ürünü fikren tahlil olunsa bir cihan 

büyüklüğünde hikmet, bir dünya dolusu mesai keşfedilir, 

görülür. Heyet ilmi ile meşgul olan bir âlim kâinatın nihayetsiz 

gök cisimlerinde ne cihanlar ne güneşler ne devranlar ne 

nurlar keşfeder. Keşfettikçe kalbi süfli şeylerden nefret eder 

ulvi olanlara yükselmek ister. Mesela iki yüz sene sonra falan 
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gün falan saat falan noktada nurani bir yıldız zuhur edeceğini 

haber verir. Daha sonra o âlimin eceli gelir vefat eder. 

Muasırlarından kimse kalmamış unutulmuş iken ilmiyle 

keşfettiği yıldız muayyen zamanda görülür. Cihanı hayrette 

bırakmış olur.  

Bir uzman tabip insan bedeninde kan gruplarının içindeki 

sayısı milyonları bulan, [58] her biri kendi özelliğini taşıyan canlı 

varlıkları ve milyarlarca olan sinirde var olan sanatları elhasıl 

insan bedeninin hikmetler dolu bir küçük âlem olduğunu 

görür. İrfanı ve bilgisi arttıkça bedenin ıslahına dair yeni şeyler 

yapmaya muvaffak olur. Fenciler, bu büyük kâinata sonsuz 

gökyüzüne mukabil sonsuz bir küçük âlem keşfettiler. O da bu 

senelerde şöhret bulan mikrop (bakteriyoloji) bilimidir. Bir kaç 

ay evvel (Rovda Dömond) isimli mevkutenin risalesinde kanın 

iğne ucu kadar bir küresinde yirmi milyonu mütecaviz canlı 

varlık keşfolunduğu görüldü. O mevcudat canlı olabilmek için 

elbette birçok azaya muhtaçtır. [59] İnsanın keşfedebildiği 

mikropların madununda dahi öyle mikroplar olması balada 

sözü geçen mikropların onlara göre dağlar kadar büyük 

olacağını akla getirmektedir. Elhasıl göklerdeki büyük âlem 

namütenahi olduğu gibi görülemeyecek kadar küçük olan 

âlem de nihayetten vareste ve beridir.  

Elektrik. Kimya. Manyetik. Askeri Bilim. Deniz Bilimi. Siyaset. 

Hukuk. Fıkıh. Diplomatlık.  Devletlerarası Hukuk. Tarih. 

Geometri. Hendese. Riyaziyat. Ekonomi. Politika. Ziraat. 

Musiki. Hadde hesaba gelmez fenler, bilimler, sanatlar ve 

sanayi. Bunların sayesinde şimendifer, telgraf, telefon, buharlı 
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buharsız makineler, elektrik ışınları, matbaa, pusula ve diğer 

hesapsız icatların nevi beni beşeri [60]  nasıl tezyin ettiği, nasıl 

ulvi tabakalara yükselttiği tafsile ve ispata gerek olmayan 

hakikatlerdir. İlim, fen ve sanayinin maddeten insana 

bahşettiği ve onun saadetine sebep teşkil eden faydaları 

sayısızdır. Tıpkı bunun gibi ilim fen ve sanayi ile uğraşanların 

hissettikleri akli lezzetler, kalbi terakkiler de sayısızdır. Bu 

yüzden insanların birinci vazifeleri kendilerini, evlatlarını, 

akrabalarını, vatandaşlarını ve bütün insanları mümkün 

olduğu kadar ilim sanat ve fenne sevk etmek olmalıdır. 

Böylece bu yeryüzü insan gibi şerefli bir mahlûka mesken 

olmaya uygun bir hâle gelsin, bezensin, şeref bulsun.  

Terbiye 

Bir de terbiyeden bahsedelim.  

Ahlakı ihya eden terbiye; üç yaşında bir çocuktan başlayıp 

atmış [61] yetmiş yaşına varıncaya yani insan terki hayat 

edinceye değin kesintisiz devam etmelidir. Fakat bittabi, 

çocukların, hakiki rüşte malik olanların, ihtiyarların, erkeklerin 

veya kadınların terbiyesi birbirinden farklı olacaktır. Şu kadar 

ki bu farklılık şekil ve biçimdedir. Hepsinin sonucu belirleyen 

sebebi tektir. Hepsinin maksadı ruhani mertebeleri temin, 

güzel ahlak, insaniyet sevgisi, devlet muhabbetidir. Terbiye 

görmemiş bir zekâ künhüne varılmamış bir ilim gayet kuvvetli 

ve fakat huysuz ata benzer. Kuvvetini ilerlemek için sarf 

edeceğine geriye doğru gider, menhus bir surette kuvvetini 

israf eder. 
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Hekimin biri “Ey vatandaşlarım!” demişti. “ben sizin yüksek 

binalarınız ile hiçbir vakit iftihar [62] etmeyeceğim. Beni 

müftehir etmek arzu ederseniz –yüksek binalar değil- yüksek 

ahlak meydana getiriniz. Evladınıza, akrabanıza, kendinize 

ulvi, vatanperver ve sadakat ihtiva eden ahlak bahşediniz. 

Manevi varlığınızı; ikdam, merhamet, sabır, şecaat ve kudret 

çiçekleriyle tezyin ediniz. İşte bu çiçekler, kışın yazın, güzün, 

baharın tesirleriyle halel görmekten, pejmürde olmaktan 

masundurlar.”   

Terbiye insan için bir nurani elbisedir. Baktıkça daha fazla nur 

saçar, gönül açar.  

Gençler tahsile başlayacakları günden itibaren ilimlerini 

tamamlayıp mektepten çıkacakları güne kadar mürebbileri 

tarafından dikkatle takip edilmeli. Talebeler okudukları 

mektepleri eza ve bela mahalli olarak addetmesin tam aksine 

mektebi her yerden daha [63] sevgili addetsinler.  

Bu önemli noktayı elde edebilmek için şunlara dikkat 

edilmelidir. 

Öncelikle mektep hocaları, müdürler, memurlar talebeye 

babasından daha şefkatli davranmalıdır. Eğer talebenin hatası 

olursa cezası sadece meşguliyetini ve derslerini artıracak, 

hikmetli nasihatler, onun takviye edecek şeyler türünden bir 

ceza olmalıdır. Bununla beraber mayası bozuk, namus 

düşmanı menhus bir genç görülürse onu çürük bir diş kabul 

ederek en kolay nasıl olacaksa öyle ve sebebini ilan 

etmeyerek mektepten ihraç etmelidir. Diş çıkarmak her ne 
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kadar acı bir şey ise de herkesin malumu olduğu üzere 

zaruridir.  

Balada sözü geçen şefkat ile beraber mekteplerin mevkiinin 

gönül açıcı yerler olmasına dikkat edilmelidir. Gençlerin aklını 

[64] ilim, kalplerini güzel ahlak ile süslemeye çalışmalı. Aynı 

zamanda bedenlerinin sıhhat ve afiyetini de gözetmeli. Güzel 

gıda ile beslenmelerine, gönüllerini açacak bir şekilde 

kendilerini geliştirmelerine özen gösterilmeli. Günde en az iki 

defa bahçelere ve sair havadar yerlere çıkarılarak her 

defasında üçer çeyrek, oynamak, gezmek, oturmak için 

serbest bırakılmalı.  

Bazı Avrupa şarlatanları veya ahmakları cefaya alıştırmak 

hülyası ile talebenin kış yaz ayaklarını dizlerine, ellerini 

dirseklerine kadar açık bırakıp en soğuk vakitte bile ince bir 

ceketten başka bir şey giydirmezler. Cinnetin son haddine 

varmak üzere bazen kışın açıkta soğuk sularla banyo ve duş 

yapmaya zorlarlar. Bu hilkate karşıdır, insanların hayatını 

tehlikeye atmaktır. [65] 

Bu sırada elime geçen muteber bir kitaba göre bahsi geçen 

muameleden hâsıl olan hastalıklar ve telefat tahminlerden 

çok fazladır. Bu anlayışın hüsrana uğradığı elim bir surette 

ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı talebeye soğuklar başlar 

başlamaz fanilalar ve rahatsız etmeyecek surette kalın elbise 

giydirmeli. Banyo için mahfuz odalarda, tabiplerin tarifi üzere, 

soğuk veya sıcak veya ılık sular kullanılmalı. Daima soğuk su 

kullanmaktan muhafaza edilmeliler. Sıcak mevsimlerde hafif 

elbise ve soğuk banyo yaptırmalı, yaz kış eksik olmamak üzere 
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pamuktan mamul kuşak bulundurulmalıdır. İklimimizde günde 

iki defa olacak şekilde yemek verilmeli. Yemeklerin her birinde 

yaşına göre kuvvetli, leziz [66] et suyu, her yemekte yirmiden 

kırık dirheme kadar yağsız pişmiş pirzola veya kebap gibi etler, 

birer rafadan taze yumurta yedirilmelidir. Bu üç yemekten 

başka mevsimine göre talebeye sebze, tatlı, balık vermek 

faydadan hali değildir.  

Bunlar maddi tarifler ise de talebe ve herkes için elzem 

olduğundan burada yazmaktan ihtiraz eylemedim.  Bir de 

gençler ilim tahsil ederken akrabaları için tahsilden hâsıl 

olacak saadet ve lezzet, rahat ve itibar en parlak usullerle 

kendilerine anlatılmalı. Farzları icra, güzel ahlak, insan sevgisi, 

devlet sevgisi ve Cenabı Hakk’ın rızasını istihsal ederlerse 

dünyada ve ahrette yüksek mertebelere nail olacakları [67] 

yaşlarının tahammülüne göre münasip lisan ve misallerle 

tefhim edilmeli. Hocaları tarafından da o yolda Cenabı Hakk’a 

ubudiyet devlete sadakat nevi beni beşere insaniyet ve 

muhabbet gösterilmelidir. Zira fiili tarifin şifahiden daha 

ziyade faydalı olacağı bedihidir.  

Talebeye mektepten çıkınca tahsil ve ahlakını düzeltmek için 

dünya denilen daha büyük bir mektebe girecekleri de 

anlatılmalıdır.    

Bu yüzden dünyada güzel ahlak sahiplerinin hikmet dağıtan 

tavırlarına devamlı dikkat etmeliler, kadri yüce olanlara -

tesadüf ettiklerinde- onlara tabi olmayı itiyat hâline 

getirmeliler.   
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Gençler için en makbul dersler; dini takviye [68]  eden derslerle 

beraber, sehivsiz okuyup sürat ve suhuletle yazabilmek için 

lisanın kaideleri ile fıkıhtan mecelleyi mümkün olduğunca 

kavramalılar. Umumi Tarihle beraber hikmetlerine riayet 

ederek yazılmış bir veya birkaç hususi Tarih okumalılar. Hesap 

ilminden almaya biçmeye muktezi olan kaidelerin tamamını, 

coğrafyayı, devlet hukukunu, ekonomiyi, politikayı, 

astronomiyi öğrenmelidir. Bunlar her gencin en az öğrenmesi 

gerekenlerdir. Daha sonra malumatını genişletmek istemeli 

hususi bir ilimle meşgul olmalıdır. Mesela tabip, mühendis, 

avukat, ressam gibi bir tahsil alanı seçmeliler. Gençlerin tahsil 

edecekleri fen ile ilgili yüksek mektebi olması gerektiği, orada 

tafsilatlı bir şekilde tahsile mecbur [69]  olacakları şüphesizdir. 

Fakat bahsi geçen ilimler fenler için de talebenin rağbetine, 

dikkat edilmeli. Talebenin hilkati hangi ilime ve fenne meyyal 

ise onunla meşgul olmalı. Arzusuz, meyilsiz ilim ve fenne icbar 

etmek çıkmaz sokağa sokmaktır. 

Gerek mekteplerdeki tahsil zamanında bulunurken gerek 

tahsilden sonra en büyük mektep olan gerçek dünyaya 

girdikten sonra bize saadet rehberi olacak, kalp, akıl ve ahlakı 

ihya edecek olan Kuranın yüce hükümleri ve emirleridir. 

“Güzel Ahlak” konusunda, güzel ahlakın ruhu mesabesinde 

olan Kuran ayetleri, bu kitabımızdan sonra, “Hükmü Kuran” 

adıyla âcizane bir başka kitap olarak telif edilecektir. İnşallah 

bu kitap talip olanlara nimet, gönül açıcı, doyurucu bir eser 

olur. [70]   
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İrfan ehli olanlar için diğer bir saadet noktası, kitapların 

risalelerin mütalaasından alınan lezzettir. Bu dünyada geceler 

ve gündüzler, zaman denilen canavar devin sitemkâr pençesi 

altında cereyan eder ve bazen gam bazen şad ile dolu olarak 

geçer. Bu cereyan yeryüzündeki bütün canlıları mağlup eder, 

yokluğa mahkûm eder. Nice parlayan güneşe benzeyen 

dahiler bu yokluk âleminden geçip gitmişler. Ama o üstün 

gayretliler, akılları ve kalpleri tenvire kabil olan derin 

düşüncelerini hikmetli üsluplarla kitaplarda toplamışlar, 

insaniyet için miras olarak bırakmışlardır.  

Kitaplar 

Cenabı Hakk’a şükürler olsun ki ehli kemalin efkârının 

mahsulleri zayi olmasın diye yazı ve kitabet icat olunmuştur. 

[71] Onların fikirlerinin mütalaasının ışığı her şeyi karanlığa 

gömen zamanın zararından korunmuş oldu. Hikmet sahipleri 

her ne kadar bu yeryüzünden hicret edip geçip gittilerse de 

eserlerindeki hikmetleriyle şu anda burada hazır ve terk 

eyledikleri irfan meyvesi eserleriyle hakikatleri ve saadetleri 

naşirdirler. O yüce müellifler, kahırsız cefasız, zararsız ezasız, 

korkusuz ve yalvarmasız taliplerini bekler ve onlara 

tecrübelerini düşüncelerini gece gündüz izhar ederler.  

Bazı zor zamanlarda insan, hasbelkader kendi akraba ve 

ahbapları tarafından bile terk olunur, unutulur. Kitaplar 

dağdağasız, devamlı sadık, her zaman şefkatli bir refik, sürekli 

–yardıma- müheyyadır. Kendilerinden her ne müşkül sorulsa 

hiddetlenmeden, bir yaltaklanma beklemeden, [72]  cevap 

vermeye hazırdırlar. Teselli ihsan etmeye amadedirler. 
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Kitaplar ne gaflet uykusuna mağlup olur ne de ülfet ve 

muhabbeti terk eder.  

Hekimler den biri; “benim dostlarım kitaplarımdır, her 

istediğimde her asrın en büyük dâhileri meclisimde müheyya 

bulunur, sohbetleriyle, nasihatleriyle kalbim ihya olunur” 

demişti.  

-Bırakın her asrın dâhilerini- aklı ve hüneri orta düzeyde 

olanlar bile istenildiği zaman bulunmazlar. Bulunsalar vaktiyle 

ayrılmazlar. Ama kitaplar, dünyada gelmiş geçmiş mükemmel 

insanların en meşhurlarının fikirlerini aktarırlar. Kitaplar, 

risaleler gece gündüz –her istenildiği zaman- arzı didar eder, 

terk edildikleri zaman kin duymadan kendi uzletlerine çekilip 

beklerler.  

O büyük müelliflerden bazıları, ebedi âlemin azametli ahvalini, 

ruhani bir surette nakleder beyan buyurur. Bazıları; tabiatta, 

hilkatte, [73] açık veya gizli olarak bulunan sanatları, 

olağanüstülükleri akıl sahibi olanlara hayret bahşedecek 

suretlerde tarif eder. Bazıları; bedenle ilgili, sıhhat, emraz ve 

ihtiyaç durumlarını, hayat ve ölümün çeşitli şekillerde tecelli 

edişini tavsif eyler.   

Hüzün ve keder askerleri saldırıya geçtiğinde kitaplar insanı o 

askerlerin gam işgalinden korur, teselli eder. Taliplileri 

aşağılanmaktan kurtarır.  

Bilginin üç mertebesine de sahip müellifler, sabrı, sebatı, sıdkı, 

vefayı, ırzı, namusu, şecaati, merhameti gönle güzel gelecek 
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şekilde ifade etmiş, manevi ve maddi olarak terakki etmeyi 

sağlayacak pek çok sebebi insanın emrine amade hâle 

getirmiştir. Şair namı almayı başarmış olan müellifler, mevzun 

kelamın içinden müşfik ve muharrik kelimeler kullanarak 

yaptıkları maznunlarla insanın kalbini ve aklını latif hazların, 

güzellik duygusunun, muhabbet nurunun semtine çeker, 

bunların sevgisini hassas kalplere isale eder. [74] Tarih yazan 

değerli müellifler, mazideki çeşitli büyük vukuatı arz ve beyan 

ederken her bir vakanın hikmetini, o hikmetin meydana 

çıkaracağı neticeleri, o neticelerin ibretli sebeplerini haber 

verir. Böylece şimdi zamanda ve gelecekte hatayı defedecek, 

faydayı celp edecek birçok dersler nasihatler vermiş olur.  

Kitapların fen ve maarife dair verdikleri izahat tafsil ve 

ispattan varestedir. Onların ifadelerine benlik davası karışmaz, 

onların arkadaşlıkları eziyetsiz ve külfetsizdir. Mesela, Latifeye 

dair mizahi bir kitap okunsa insandaki gam ve keder tebessüm 

ve handeye dönüşür. Asap müsterih olur, kalbe ferah gelir.  

Bütün bu hizmetlerine karşılık kitaplar, bir ücret de 

istemezler. Evin bir köşesinde birkaç tahtadan [75]  ibaret bir 

kütüphane, kütüphane olmazsa adi bir dolap ile kanaat ve 

itaat ederler. Hele bunları okuyan zat kalben ve aklen bir irfan 

kahramanı ise sureta suskun görünen o müelliflerin o büyük 

kişilerin uyanık ruhlarıyla müşavere eder gibi olurlar. Onların 

feyizlerinden hisse alırlar.  

Elan bir mahalde aklı ve bilgisiyle öne çıkmış bir zatın 

olduğuna dair haber alınsa onu görmek, onunla ülfet eylemek 

arzu edilmez mi? İnsan buna dair çok arzu duyarken geçmişte 
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yaşamış bugün eserleriyle cihanı aydınlatan hikmet 

güneşlerini nasıl ihmal eder?  

Mesela geçmiş zamanlardan, Araplardan İbni Sina, 

Muhyiddin-i Arabî, İmamı Gazalî, İbni Haldun, Hazin, Ebu Sırî 

ve saymakla bitmez dahiler. Hazreti Mevlana-İ Rumi, İbni 

Attar, [76] Sadi, Firdevsi, Cami, Hafız gibi Fars lisanında irfan 

atını ileri sürmüş, akranı olmayan cihan mertleri.  Beyanın tatlı 

lisanı Türkçede İbni Kemal, Fuzuli, Nabi, İbrahim Hakkı ve sair 

nice hekimler ve benzersiz şairler. Pek çok tarih ilmiyle 

uğraşan ve bilginin bütün mertebelerine erişmiş yüce sıfatlı 

zatlar. (Arap, Fars ve Türk lisanlarında binlerce müellifin 

isimlerini görmek isteyenler Beyrut’ta basılan Daire-tü’l-

Maarif ve Rıfat Bey’in “Lügat-ı Tarihçe” ve Merhum Ziya 

Paşa’nın “Harabat”  isimli eserlerine müracaat etsinler) 

Yunanlılardan; Homeros. Pisagor. Ksenofon. Sokrat. Hipokrat. 

Eflatun. Aristo. Theophrastus. Tukidides. Polybius. Sofokles. 

Aristofanes. Galinus. Plutark.  

Romalılardan Cicero. Seneca. Mark Orel. Tacidus. Tytlios. 

Horace. [77]   

İngilizlerden; Shakespeare. Nevton. Adam Simith. Walter 

Scott.  

Almanlardan; Leibniz. Kant. Hegel. Goethe. Shiller. 

Fransızlardan; Montaigne. Descartes. Bossuet. Moliere. 

Corneill. Racine. Montesquieu. Jean Jack Rousseau. Michelet. 

Jules Simon. Barthelemy.  
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İtalyanlardan; Petrarca. Machiavelli.  

İspanyollardan; meşhur Don Kişot müellifi Cervantes. 

Amerikalılardan; [78] Franklin gibi nice müellifler. Bu isim 

yapmış müellifler, fikirleriyle devamlı yanımızda hazır 

bulunsalar ne ele geçmez bir hâl ne hikmeti elde etme zevki 

veren imkân olur.  

Elhasıl bu asırda kitapsız hane ruhsuz bir beden akılsız bir baş 

gibidir.  

Dünya saadetine medar olan diğer bir cihet de sadık 

dostlardır. Dostuna sadakatle muhabbet besleyen onu korur, 

sıyanet eder ve mesut olacağı şeyler yapar. Eflatun hocası 

Sokrat’a şöyle demişti: “Bana vefalı bir dostun sevgisi yeter. 

Ciddi surette sadık ve vefalı bir dost bulmak için evvelemirde 

insanın kendi ahlakını güzelleştirmesi ve ıslah etmesi lazımdır. 

Zira bihakkın mert ve âlicenap birinin sevgisini [79] ahvalini 

bildiği birine göstermeye mecbur olduğu şüpheden varestedir”  

Muhabbet 

Muhabbeti bir kapıya teşbih ederler. İşlenmezse, bakımı 

yapılmazsa paslanır, halel bulur. Yani muhabbete dair insani 

vazifeler ihmal edilirse muhabbet unutulur, neticesiz kalır. 

Eldeyken dosta muhabbet ve riayet etmeli. Elden çıkarsa 

düşülen hüsrana çekilen nedamet faydasız olur. Muhabbeti 

davet edip iğbirarı defeden bir diğer husus da gıybetten uzak 

duran daima yüksek şahsiyet üzere bulunan, himmet ehli 

insanlarla beraber olmaktır.  
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Muhabbet gevheri insanlığın en yüce tabakalarında bulunur. 

Bu gerçeği ayrıca işaret etmeye bile gerek yokken kendini 

gıybetle, çok çirkin işlerle, günahlarla insan olmak gibi yüce bir 

mertebeden aşağı atanlar, ıskat edenler, düşürenler, [80] 

düştükleri süfli durumun içinde muhabbet gibi yüce 

mertebeyi nereden bulacaklar? Nasıl bu müşkülatlı dünya 

yolculuğunda düşmanlarının aleyhine yapacağı 

hücumlarından vareste olarak mesafeleri kat edebilecekler? 

İnsanın hakiki dost bulabilmesi için yukarda bahsi geçtiği gibi 

önce kendi ahlakını güzelleştirmesi kendi nefsini ıslah etmesi 

gerekir. Bundan başka kötü ahlak sahibi olanlardan da içtinap 

etmesi lazımdır. Zira kötü adamların kanı ve nefesleri öylesine 

zehirli bir rüzgârdır ki en latif muhabbet çiçeklerini, en kâm 

veren goncaları çok az bir zaman içinde kurutur. Pejmürde hâl 

ve pür melal eyler.  

Hazreti Sadi Gülistan’da şöyle der. “Bir gün hamamda güzel 

rayihalı bir toprak parçası, bir parça kil, mahbubun [81] elinden 

elime geçti. O kile, sen misk ü amber misin, senin bu gönül 

çeken kokundan bahtiyar oldum, dedim. Cevaben, ben dedi, 

adi bir balçık bir çamur idim. Fakat bir müddet güller ile 

beraber oturdum. Güller ile hem-nişin oluşum bana güzel tesir 

eyledi.”  

Bunu ifade eden Farisi beyit çok meşhur olduğundan ayrıca 

buraya yazmaya gerek görmedim.  
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Bir insanın haddi zatında bir itibar olmasa bile eğer yüce 

olanlarla muhabbet ve ülfet ederse onların himmetiyle o da 

şerefe ve saadete nail olur. 

Zaman  

İki cihan saadetini arzu eden hikmet ehli zamanın kıymetini 

takdir eder, zamanı muhabbet eder. Zaman en büyük tabiptir. 

İnsan için değeri paha biçilemeyecek inciler gibidir. Kışı 

bahara, geceyi gündüze, hüznü meserrete, tohumu ağaca, 

hamı ermişliğe, [82] hastalığı sağlığa, fakirliği servete, 

talihsizliği bahtiyarlığa tahvil ve tebdil eder. Ve fakat zaman, 

insanı zorluk dairesinden kolaylık sahasına isal edebilmek için 

Allah kokusuyla müzeyyen insan ister. Yoksa inkâr ve aralıksız 

itiraz ile meşum olanları elim belalara esir ederek perişan hâle 

düşürür. Hilkatin en büyük hadimi ve amili zamandır. Zaman 

aheste, aheste ilerleyerek bütün mahlûkata galebe çalar. 

Zamanın zahir gözlerle görülmeyen iktidarı bazen sahradan ve 

deryadan dağlar çıkarır, bazen dağları sahraya ve deryaya 

çevirir. Zamanın hamileliği uzasa da doğurması kesindir. Akıllı 

olan zamandan örnek alır, ona uyar, onun gibi davranır. 

Böylece gürültüsüz patırtısız, varmak istediği hedefe vasıl olur, 

elde etmek istediği noktaya ulaşır.  [83] 

Zamanın âdeti Hakk’ın izniyle mahlûkatı doğurmak, 

büyütmek, terbiye etmek sonra zaafa düşürüp öldürmek ve 

yok etmek, yine vücut vermek, başka renklerde diğer 

mahlûkatı meydana getirmek, böylece kesintisiz bir devri 

daim icra etmektir. Gerçekten hayatta olanlar, zamanını 
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muhafaza edebilen, günlerini saatlerini güzel kullanmaya itina 

edebilen kimselerdir.  

Hayata sahip olmak güneşin doğuşunu ve batışını daha çok 

müşahede etmek değil zamanını mesut bir şekilde 

geçirebilmektir. Para, mal, mülk, ev ve benzeri şeyler zayi 

olursa tekrar sahip olmak telafi etmek kabildir. Fakat geçip 

giden bir dakikanın iadesi için dünyanın bütün hazineleri 

seferber edilse iadesi mümkün değildir.  

Saatler iki kanatlı manevi kuşlardır. [84] Her an uçuş 

hâlindedirler. Saatler kanat çırptıkça insanların yapıp 

ettiklerini öteki âleme nakleder, oraya bildirirler. Zayi olan 

zaman, gayri meşru hâller, hayvani arzular, inat, atalet gibi 

kötü ahlak ve ahval ile geçirilmiş olan zamandır. Yoksa farzları 

icra, bununla beraber ilim ve fen tahsili, devlet hizmetinde 

cömertçe insaniyet sergilemek, seyir ve seyahat, sevgi ve 

dostluk elhasıl meşru olan lezzetlerin peşinde koşmak 

geçirilen vaktin zayi olması değil hayatın ta kendisidir. Bundan 

önce cahilce geçirilmiş zaman varsa onu telafi etmektir.  

Zamanını yersiz ve gereksiz bir şekilde zayi eden tembel ve 

atılların cezası kendi zamanlarının yine kendilerine eza 

kaynağı olması şeklinde gerçekleşir. –Her ceza suçun 

cinsinden olmalıdır.- O çeşit insanların zamanları gerçekte 

yıldırım hızıyla geçer, gider kaybolur. Fakat sanki sihirli bir 

tertip varmış gibi [85]  o bedbahtların çektikleri gam ve keder 

artsın diye zaman bir türlü geçmez. Her günleri bir sene kadar 

uzar, biter tükenir şey değildir. Zaman atıllara zehir ve cefa, 

çaba ve gayret içinde olanlara ise hayat ve safadır.  
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İnsanların ekserisi garip şekilde dar ve kısa görüşlüdür. Altın 

ve gümüş gibi aslı toprak olana canlarından daha fazla değer 

vermeyi tercih ederler. Ama dünyanın bütün hazinelerini 

meydana getiren, elden kaçınca bir daha elde edilmesi 

mümkün olmayan zamanı laubalice telef ederler.  

Zaman sürekli hareket hâlindedir. Bu yüzden hareket edenleri 

sever. Yalnız onlara ciddi bir şekilde yardım eder. İnsanın kalbi 

de kanı da gece gündüz hareket hâlinde olduğu için insana 

hayat verir, hayatın kaynağıdır. Hareketlilik cismani alanda 

muteber manevi alanda hayır verendir. Mamafih zaman da 

kalp ve kan gibi makul bir maksada muhtaçtır. Maksatsız 

bırakılınca [86] kendisini yok eder.  

Zaman dönüp duran değirmen taşı gibidir. Un edecek tahılı 

varsa dönüşü salim olur. Hareketinde boş bırakılırsa kendi 

kendini yer bitirir. Kuşlar, karıncalara bile zamanı harcamaz, 

zamandan istifade eder. Soğuk mevsimlerden sıcak 

mevsimlere, sıcaktan soğuğa intikal ederken hazırlık yapar, 

fırsatları değerlendirir, itidal üzeredir. Onlar böyleyken akıl ve 

hikmet gibi daha üstün özelliklere sahip insanın zamanı 

takdirden yoksun olması hayvandan daha aşağı daha beter 

kalması demektir. Bittabi bu durumun hayret ve nefret sebebi 

olacağı da aşikârdır.  

İhtiyar bir hekim şöyle diyordu. “Yazık ki gençken hayatı terk 

ediyorum. Zira bana çok gece ve gündüz göründüyse de 

zamanı basiretle telakki edemedim. Ne daimi hareketinden [87] 

ne hikmetler saçan talim ve terbiyesinden gerektiği gibi 

istifade edemedim.” 
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Maddiyatta ihtiyarlık ağaran saç ve sakalla maneviyatta 

ihtiyarlık ortaya koyduğu eserlerle anlaşılır.  

Dünyada malik olduğumuz şeyler hırsızlar, haramiler 

tarafından çalınır, yok edilir. Zamanımızın da hırsızları, 

eşkıyaları vardır. Zamanın en ufak dakikası da hayatımızın bir 

parçasıdır. Çünkü hayat, zamanla ölçülür. Falan adam elli 

atmış sene yaşamış demek onun hayatını zamanla ölçmektir.  

Dünya hayret veren bir sihirbazdır. Kuvvetliyi zayıf, büyüğü 

küçük, önemliyi önemsiz gösterir. Görüşü kısa aklı yetersiz 

olanlar buna aldanır. Mesela zaman, mesela su, mesela hava 

olduğundan daha önemsiz daha zayıf gibi görünür. [88]  Ama 

hakikatte bunların kuvvetleri nihayetsizdir. En nazik beden, en 

güzel sim-ten, kâşaneler, büyük kasabalar, azametli şehirler 

Cenabı Hakk’ın izniyle zaman veya su veya havanın kudreti 

karşısında sanki hiç olmamış gibi yok oluverirler. O nihayetsiz 

nezaketten, o cihanı hayran bırakan azametten ne ses ne seda 

ne renk ne vefa kalır.  

Zaman bahsini uzatmak hassas olanların ciğerini mecruh ve 

kan edeceğinden bu kadarla iktifa ve fikrimizi bir başka semte 

irca edelim. 
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Seyahat 

İnsanlar için bir başka saadet kaynağı seyahat ve harekettir. 

Seyahat yalnız sıhhati tezyit değil aynı zamanda hayatı 

tecdittir. Cihanın lezzeti ve saadetine erişmek için cihanın 

içinde bulunmak yeterli değildir. İçinde olmakla beraber 

cihanı görmek gerekir. [89] 

Seyahat hem manevi hem cismani olur. Manevi seyahat 

kalben, aklen ve vicdanen bir fikirden diğer bir fikre, bir 

hâlden diğer bir ruh hâline terakki ve teali etmektir. Manevi 

seyahat –şartları, şekli ve diğer hususları itibariyle- müşkül ve 

büyük bir mesele olduğundan burada bahsini etmeyip bu 

kadarla iktifa edelim. Cismani seyahatlerin faydalarına ondan 

alınacak lezzete nakli kelam edelim. 

Seyahat için öncelikle mevsimin uygun olması ve gidilecek 

mevkiin güzelliği için seçim yapılması gereklidir. Seyahat 

isteyen seyahat esnasında kalbindeki kederlerden 

temizlensin, kafasını boşaltsın. Yoksa mağmum ve mahzun 

olarak seyahate çıkmak seyahat ettiği yeri hasta yatağına 

benzetir. Hasta rahat etmek arzusuyla yatağın bir tarafından 

diğer [90] tarafına geçmeye çalışır, yatağı içinde döner durur da 

beyhude zahmet çeker.  

Eski zamanlarda Atina’da Eflatun’un hocası Sokrat’a bir zengin 

adam tesadüf eder. “Kalbim devamlı gam ve keder içinde. 

Meserret için İtalya’ya ve başka yerlere seyahat etmek 

istiyorum, ne derseniz?”  diye sorar. Sokrat tebessüm ile şöyle 

cevap verir. “Eğer kendinizi de beraber götürecekseniz o 
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seyahatte meserret bulmanız mümkün değildir.”  Yani yalnız 

yerlerin güzellikleri kâfi değildir. Sefa bulmanın şartı kalbin ve 

zihnin de kuvvetli ve selamet içinde bulunmasıdır. Bununla 

beraber gönlünde gam ve keder taşıyanlar bile seyahatten bir 

miktar fayda görürler. Sıhhat bahşetmekle beraber seyahat 

malumat verir müşkülatları kaldırır. İnsan seyahatte irfan 

ehlini bulur. [91]  Nevi beni beşerin emeğinin mahsulü olan 

eserlerin büyüklüğünü görmüş olur. Hele emeğin değil de 

hilkatin eserlerinin azameti seyahat esnasında daha çok daha 

açık müşahede edilir.  

Bir seyyah düşünün 

İkindi vakti yüksek ve ağaçlarla kaplı bir dağ başındadır. Bir 

taftan deniz görünmektedir. Deniz, içindeki beyaz martılar, 

beyaz kuşlara benzeyen yelkenliler, kayıklar, gemiler ve küçük 

dalgalarla kıpırdamaktadır. Güneş o küçük dalgalara ara sıra 

öpücükler vermektedir. Diğer tarafta yeşil rengârenk bir vadi 

görünmektedir. O vadide aheste yürüyen hayvanlar, o 

hayvanların sürü halinde gezişi görünmekte çıkardıkları acayip 

güzel sesler duyulmaktadır. Dağın en yüksek yerinden hızla, 

gürültüler çıkararak taştan taşa düşen süt gibi berrak bir su 

akmaktadır. [92] Akan o sular sahraya varıp âşıkla maşukun 

birbirine kavuşması gibi geniş nehirlerle buluşacaktır. Dağın 

eteğinde ufak berrak bir göl vardır. Gölün etrafı gölgeler 

veren, rengârenk, çeşitli ağaçlarla kaplıdır. Tam o sırada genç 

bir avcının tüfeğinin sesi duyulur. Tüfekten çıkan mermiler 

inciler gibi suyun yüzeyine saçılmıştır. Tüfeğin sesinden ürken 

binlerce günahsız kuş hazin sesler çıkararak yerlerinden 
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sıçramıştır. Vakit akşamüzeridir. Güneş denizde yakuttan izler 

bırakarak batmaktadır. Köylü kızları güneşin gurup vaktinde 

köylerine dönüş yolundadır. Temiz ve güzel havanın bahşettiği 

kalp selameti ve gönül saflığıyla can bağışlayan seslerini 

gökyüzüne doğru göndererek şarkılar söylemektedirler. 

Seyyah gördüğü manzaralar duyduğu seslerle kendinden 

geçmiştir. Daha yatacağı yere varmadan gecenin bir başka 

renkle [93] çöküvermesi, gözlerini gök kubbeye çevirmesine 

sebep olmuştur. Gök kubbede sayısız nurani gök cismi 

ışıldamaktadır. Göklerin gelini mehtap mahzun ve mahbup 

yüzü, muhabbet veren ışıltısıyla vadileri, denizleri, sahraları 

nazikçe aydınlatmaktadır. Bütün bunlar ne müthiş hissiyattır.  

Daha sonra seyyah yatacağı yere varır. Geçtiği geçeceği 

yerlerden birçok malumat birçok lezzetler alır.  Yorgun olarak 

uyur. Cismini ve kalbini daha rahat bir şekilde hissetmiş olur. 

Sabah yaklaştığında güneşin ışığının öncüleri, güzel kuş sesleri 

en erken uyanandır. Nağmelerindeki çeşitlilik ve zenginlikle 

güzelleşen kuş sesleri sabahı müjdelemektedir. Bülbüllerin 

sesi, sabahı ilan eden müjdeli kuş seslerinden farklıdır. Onlar 

âşıkane figan ederler. [94] 

Bir müddet sonra ufuk çizgisi kırmızılaşmaya başlar. Kırmızının 

tonu değişir ama görünen nuranilik hep aynıdır. Güneşin 

parlayışı ufuk çizgisindeki renk değişikliğini takip eder. Zerrin 

kanatlarıyla aheste, aheste ilerler. Dağları ovaları tarifi gayrı 

kabil nurlara boğarak gökyüzünün en yüksek noktasına doğru 

yükselir.  
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Bu ilerleyiş esnasında misk kokulu çiçeklerin, letafet saçan 

ağaçların jale düşmüş yaprakları ışık dalgaları altında 

gizlenmiştir. Yakuta benzeyen renkleri uzaktan ateştenmiş gibi 

görünür. Bunları gören seyyah eğer hassas bir kalbe sahipse 

yaratanına nasıl azim bir şükür nasıl azim bir ubudiyet hissiyle 

dolmaz?  

Seyyah bu müthiş hissiyat içindeyken güneşi, güneşle beraber 

diğer gök cisimlerinin hareketlerini, onların hareketlerindeki 

akıl almaz düzen ve intizamı düşünmeye başlar. Kâinatın 

sonsuz azametini [95] teemmül ettikçe yüce yaratılış içinde en 

bedbaht en ahmak olanların dinin münkirleri olduğunu bulur. 

Dinin münkirleri; bu nihayetsiz intizamı tesadüfle veya daha 

müphem tabiat adını verdikleri gerçekliği olmayan ve bir 

vehimden ibaret olan tabir ile açıklamaya çalışırlar.  

Tesadüf veya tabiat ne demek? Kâinatın varlığında akıl, irade 

ve teşebbüsün yokluğu demek olduğunu kendileri de kabul 

ederler. Bu bedbahtlar muntazam bir bina gördüklerinde 

bunun mimarı kim, Mesnevi-i Şerif’i, Fütuhat-ı Mekkiye’yi, 

İhyayı Ulumu, Yunanlı ve Avrupalıların telif ettiği eserleri 

gördüklerinde bunların müellifi kim, derler. Beyan eylediğimiz 

binalara kitaplara göre Huda’nın intizamı olan kâinatın tertibi 

milyonlarca daha sanat eseri, daha yüce iken bu azamet ve 

intizamı –yapan kim diye sormadan-  tesadüfe veya 

tesadüften daha beter bihaber olan [96] tabiata yani cansız 

varlıklara bağlamak isterler. Bunda anlaşılmayacak bir şey 

varsa o da münkirlerin ispata muhtaç olmayacak kadar apaçık 

olana karşı körlükleri basiretsizlikleridir.  
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Sabah olmuş yola çıkmaya hazırlanmış seyyahımıza gelelim, 

münkirleri zorunlu olarak kendi karanlıklarının derinliklerinde 

bırakalım.  

Seyyahımız yattığı yerdeki insanlarla vedalaşır. Sonra yol 

almak üzere yeni bir başlangıç yapar. Geçtiği yerlerdeki 

mevkiin letafetlerine göz atmaktan gönlü sevinç içindedir. 

Şimdiye kadar beşer elinden çıkmamış, yaratılıştan gelen 

azamet ve letafet müşahede etmişti. Biraz da hemcinslerinin 

mesaisiyle çaba ve gayretiyle meydana gelmiş eserler görmeyi 

arzu eder. Bir sevki tabii ile Avrupa’yı gezmeye karar verir. 

Memleketinin en büyük şehrinin en güzel iskelesine iner. 

Marsilya’ya doğru yola çıkmak üzere olan bir vapurun [97] 

biletini alıp içeri girer.  

Seyyah Vapurda 

İçeri girmesiyle en evvela ağır yükleri kaldıran buharlı 

makinelerin mahut gürültüsünü duyar. Meyve vesaire satmak 

üzere iskeleden vapura kayıklarıyla yanaşmış genç ihtiyar 

kayıkçıların müşteri rağbeti için çıkardıkları tuhaf sözler garip 

sesler gürültüye karışmaktadır. Vapur tayfalarından birinin 

öfkeli bir sesle merdivenlerden çekilmelerini emredişine 

karşılık kayıkçılardan bir ihtiyar alaylı bir cevap vermektedir. 

Bu cevaba diğer kayıkçılar kahkahayla gülmektedir. 

Yolculardan bazıları güvertede vakur bir şekilde gezmektedir. 

Bazıları telaşlı bir şekilde eşyalarını yerleştirmeye 

çalışmaktadır. O sırada deniz kuşları beyaz kanatlarıyla 

vapurun etrafında dolanmaktadır. Vapurdan atılan ekmek ve 

ufak [98] tefek yiyecekleri veya yüksekten gördükleri balığı 
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kaldırmak için denizin yüzeyine kadar süratle inip sonra yine 

havaya kalkmaktadır.  

Seyyah bunları görür bu sesleri işitir. Bu ehemmiyetsiz 

ahvalde dahi başka bir zevk ve lezzet bulmuştur. Vapurun 

hareket edeceği vakit ve saat gelince çıkacak olanlar vapurda 

kalanlarla muhabbetlerinin derecesine göre duyacakları 

hasreti kalbi veya celi gösterecek şekilde vedalaşırlar. Yolcular 

deniz kenarındaki sandallarda bulunan akrabalarına 

ahbaplarına beyaz mendiller sallamaktadır. Böylece ayrılık 

resmi, iki tarafın birbirlerine sevgi ve dostluklarını 

göstermesiyle tamamlanmış olur. Vapur demir aldığında 

yolcular bırakılan şehri, o sırada limana giren diğer vapurları 

kayıkları temaşa etmektedir. Ondan sonra vapurun içinde 

kalanlara [99] bir dikkat-i hususi ile bakmağa başlarlar. Vapurda 

hatır ve hayale gelmeyecek adamlar görünmektedir. 

Mesela setre pantolonlu bir ecnebi sanki Anadolu 

halkındanmış gibi onları taklit ederek kırmızı pabuç giymiştir. 

Başına bir sarık sarmıştır. Kıyafetinden iftihar ediyormuş gibi 

ortalıkta dolaşmaktadır. Aslı meçhul bir gencin ayağına şalvar 

giymiştir. Eldivenleri ile ufak bir dürbünü elinden gözlükleri 

burnundan, çantasını omzundan, sigarasıyla yarım yamalak 

bildiği Fransızcasını ağzından bırakmıyor. 

Diğer bir tarafta gayet şişman bir ihtiyar on bir yaşlarındaki 

kuru bir kızıyla kemali ehemmiyetle mükâleme etmektedir. 

Vapur ambarları kapanır. Üzerine eşyalarıyla kendilerini 

yerleştirmiş yolcuların aralarındaki latifeleri, handeleri, 
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şarkıları ve ara sıra münazaaları ayrıca [100] nazarı dikkati 

çekmektedir.   

Bu haller ile vapur birkaç saat mesafe kat ettikten ve karadan 

uzaklaştıktan sonra denizin tabii azameti gözlere görünmeye 

başlar. Kalbi hassas, fikri âli olan seyyahın derununa nice 

yüksek düşünceler derin hissiyat peyda olur. 

Deniz 

Deniz; gökyüzünün gölgesi gibidir. Belki gökyüzüne âşık bir 

aynadır. Sürekli gökyüzünüm yani bulutların ve havanın 

rengini alır. Bazen mavi, bazen berrak, bazen sarı görünür. 

Manen denize benzeyen bir şey varsa o da olan insanın vasi 

olan kalbidir.  Özellikle âşıkların kalbidir. Onlar da derya misali 

bir vakit durgundur, bir vakit dalgalı olur, bir vakit letafet 

saçar, bir vakit hüzün verir. [101] Deryanın görüne kısmı bile 

fevkalade azametlidir. Pek çok hissiyat verir. Ama asıl 

bakılması gereken yeri derinliğidir. Denizlerin derinlikleri daha 

ziyade araştırılmaya şayandır. Hayret verici bir şekilde içinde 

birçok canlıyı birçok kıymeti barındırır. Cenabı Hakk’ın sırlarla 

dolu cihanlarından ve çok büyük mülklerinden biridir.  

Denizdeki canlıların arasında nasıl değişimler, ne bir araya 

gelişler, nasıl ayrılıklar, ne çatışmalar, nasıl bir hayat ve 

memat mücadelesi geçerlidir. Bununla beraber bütün 

bunların hakikatlerine olması gerektiği gibi muttali olan, her 

yönüyle bilen sadece Cenabı Huda’dır.  
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Denizde milyarlarca mikroplar olduğu gibi öyle azim hayvanat 

vardır ki cesamet ve halleri tarif edilse okuyanların hayale 

hamledecekleri şüphesizdir. Denizin temaşasının kalbe birçok 

hissiyat ve büyük düşüceler getirmesinde [102] garip bir durum 

yoktur. Çükü insan tarihin kayıt altına alıp koruduğu zamanlar 

içinde,  mazinin veya şimdili zamanın kavimlerinin nicesinin bu 

deniz üzerinden gelip geçtiğini hisseder. Bu deryanın lacivert 

sularının üzerinden ne kadar gemiler, ne kadar donanmalar, 

ne kadar kahraman askerler, ne büyük hükümdarlar, ne âli 

kumandanlar, ne cesur askerler, ne hikmet sahipleri, ne ay 

yüzlüler gelip geçmişlerdir. O gemileri o donanmaları 

geçerken İçlerinde ne cümbüşler ve Ahenkler ne hikmet dolu 

müzakereler ne takat yetmeyecek muharebeler vuku 

bulmuştur. Nice kıymetli ve nazenin hayatlar ne gemiler ve ne 

gevherler bu dehşet veren ummanda boğulmuş, 

kaybolmuşlardır.  

O durgun görünen denizin sathına[103] kuvvetli rüzgârlar 

sarsıcı kanatlarını vurduğu zaman dehşet verici celadeti hayret 

feza bir surette ortaya çıkar. Her bir dalgası, kahredici bir 

Gazanfer, kan tutmuş bir aslan öfkesinde on yirmi otuz metre 

birden yerinden fırlar. Kendisini yerinden kaldıran şiddetli 

rüzgârın göğsünü parçalamak ister gibi pençesini uzatır. Sanki 

onun peşinde takılmış takip ve tahrip için hiddet ve şiddet 

içinde köpürmektedir. Ayrıca çıkardığı öfke çığlıkları, kan 

akıtmaya gelen narası, ortalığı velveleye veren helak edici 

haykırışı yer göğü doldurmuştur.  
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Denizin üstünde iken insanın zihni en çok denizle ve 

gökyüzüyle meşguldür. En çok bu ikisinin dikkat çekeceği 

bellidir.  

Gökyüzü 

Sema; semalar, asuman, felek, eflak, sonsuz çeşitlilikte büyük 

gök cisimleri, gezegenler ve bunların konumları ve 

yörüngelerinin genel olarak verilmiş olan ismidir. [104] 

Bu vakur ve pür nur olan asuman, küre-i arzdan nazar 

olununca sükuti sükûnetli parlak yüksek değeri yüce görünür. 

-Ama bu kadarla sınırlı değildir.- Sema; hikmetleri devranları, 

sabit yörünge üzerinde ki dönüş hareketlerini, ışığı, atmosferi, 

bütün bunlar arasındaki akıl almaz düzeni ihtiva eder. Sema, 

gözün kuşatamayacağı aklın alamayacağı büyüklükte bir 

varlığın adıdır. Üzerinde yaşadığımız yeryüzü ve ona denk bir 

milyon gezegenin bir araya toplandığını farz etsek semanın 

büyük boşluğunda küçük bir nokta kadar yer kaplarlar. En 

muntazam ve azim rasathanelerin en mükemmel 

dürbünleriyle sema gözlemlendiğinde muhtelif büyüklükte 

çeşitli konumlarda küreler, yıldızlar, güneşler, ışık saçan veya 

ışıksız cisimler müşahede olunur. Bu müşahedeler Allah’ın 

kudret ve azametini hatıra getirir. Yeryüzü ile içindeki 

mahlûkat hiç mesabesinde [105] kalıp külliyen unutulur. –

Zamanına göre- dünyanın en ileri astronomi bilginlerinden 

meşhur “Nevton” ne zaman rasathaneye çıkıp da gökyüzünü 

seyredecek olsa Allah’ın azamet ve kudreti kendini kuşatır, 

heyecan içinde titreyerek ağlamaya başardı. Bilinen 
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bilinmeyen bütün, yıldız bilimcileri gökyüzünün azametine ve 

intizamına meftundurlar. 

Kaside-i Şerife-i Bürde’ye olan âcizane şerhimde yeri geldiği 

için işaret ettiğim gibi yıldız bilimiyle gökyüzünün ahvali ile 

pek çok meşgul olan ve buna dair bir hayli kitaplar telif eden 

meşhur Felamuryen’in “Meskûn Âlemlerin Kesreti” adında bir 

kitabı vardır. Bu kitap büyük rağbet görmüştür. Rağbet-i 

umumi hasebiyle tekrar eden tabının [106] otuzuncu baskısında 

yüz doksan dördüncü sahifesinde şu satırlar kayıtlıdır. 

“Güneş ışınlarının kat eylediği mesafe saniyede yetmiş beş bin 

“Liyyu”dur. Bu altmış bin küsur saate karşılık gelmektedir. 

Yeryüzüne o kadar uzak gök cisimleri vardır ki mesafeleri 

hesaplandığında mezkûr süratle beraber şualarının yeryüzüne 

gelebilmesi için yüz bin sene gerekir” 

Artık bu sonsuz ve sınırsız mesafeleri boyutları tefekkür 

etmeli. Bihakkın azametin neden ibaret olduğunu anlamalı. 

Bilinen ve hesaplanan süratle beraber ışınların yeryüzüne 

gelebilmesi için muktezi olan zaman, yol ve işlemin aklı işlevsiz 

ve meftun bırakacağını görmeli. Bu mesafelerin ve muhtevi 

oldukları gök cisimlerine oranla küre-i arzın bir zerreden ufak 

[107] kalacağının apaçıklığını idrak etmeli. Bununla beraber, 

söylendiği gibi ışınların yeryüzüne bu hızla ancak yüz bin 

senede ulaşacağı göz önünde bulundurulunca kâinatın 

büyülüğü içinde o gezegenlerin de bir zerreden ufak 

kalacağının farkına varılmalı.  
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Cenabı Huda’nın yarattığı bu âlemler ve cihanların 

etraflarında veya içlerinde ne cismani, nurani, ruhani 

mahlûklar, ne güzellikler, ne akıllar, ne nurlar, ne feyizler 

vardır.  

Avrupa’nın düşünürlerinden biri şöyle demiştir. “Bazı gök 

cisimlerinde tahmin ve his eylediğim biyolojik ve atmosferik 

şartlara göre o gezegende öyle yüksek akıl sahibi mahlûkat 

olmalı ki yeryüzünün en büyük filozofu onlara göre bir süt 

bebeği gibi [108] kalacaktır”  

Gökyüzünde –bizden başka- canlı varlıklar olduğu konusunda 

Avrupalı bilim adamları birkaç seneden beri parlak tabirler, 

etkili ibareler ve yeni keşiflerle söylemekte, ilan etmekteler. 

Hâlbuki bu hakikat Kuran-ı Kerim’de sarahaten beyan 

buyrulmaktadır. Şura Suresinin yirmi dokuzuncu ayet-i 

kerimesi: 

“Allah u Teâlâ’nın kudretinin alametlerinden işaretlerindendir. 

Göklerin ve yerin yaratılması, göklerin ve yerin içlerindeki 

hayvanatın yaratılması ve dağılması, Cenabı Huda bunları bir 

araya toplamaya kadirdir” şeklindedir. 

Gök cisimlerinin [109] –kendi yörüngelerinde- sürekli bir 

hareket içinde oluşları da ayeti kerime ile sabittir. Yasin-i 

Şerifte şöyle ferman buyrulmuştur. 

“Bütün gök cisimleri –kendi yörüngelerinde- yüzüp 

durmaktadırlar”  
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Sure-i Vakıa’nın yetmiş beşinci ayet-i kerimesinde şöyle 

buyrulmaktadır: 

“Yıldızların mevkilerine yemin etmem zira o yemin büyüktür, 

eğer siz bildiyseniz” 

Elhasıl gökyüzü bir yüce âlemdir. Yaratılışları ulvi olan insanlar 

gökyüzünü tahattur edince yeryüzünde kendilerini garip ve 

yetim addederler. Ruhları ve akılları o gökyüzünün yüce 

âlemlerine doğru [110]kanat çırpıp akmaya başlar.   

Sema yetimlerin, mazlumların ve bilginin en üst derecesine 

ulaşmış olanların sığınağıdır. Mukaddes ruhların hareket 

ettikleri alanlarıdır. Gökyüzüne yükselebilen ne varsa kederini 

terk eder, ulvi bir güzellik kesp eder. Hatta denizin ve zeminin 

yüzeyinden göreceli olarak gökyüzüne daha yakın olan ve bu 

yüzden kendisine gök denilen atmosferin üst tabakalarında 

bile durum böyledir. Denizlerin acı suları bu tabakaya 

yükseldikleri zaman acılıkları gider, tat ve lezzet kazanırlar. 

Yağmur şeklinde tekrar yeryüzüne doğru indiklerinde 

ayrıldıkları denizle birleşir tekrar acılaşırlar.  

Dünyada gökyüzüne müşabih bir şey aranırsa o da insanın 

başıdır. Bedene nispetle vücudun en yüksek yerindedir, 

bedeni [111] idare etmektedir. İnsanın başında kabaca 

bakıldığında dikkati çekmeyen ama aslında tıpkı gökyüzü gibi 

ehemmiyeti örtülü öyle büyük hikmetler vardır ki insanı 

hayran bırakır. O et ve kemik parçaları arasındaki gözbebeği 

bir iğne ucu kadar küçük iken ışığının bize gelmesi yüz bin 

sene sürecek mesafedeki yıldızı bir bakışta görür. Kulaklar 
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dışarıdan gelen en ufak bir sesi bile işitir, o sesin nereden 

geldiğini anlar. Tatma duygusu en keskin mikroskopların bile 

kolaylıkla keşfedemeyeceği terkipleri ve hatta bazen 

mikropları derhal hisseder. İnsanın hikmet ve anlamı 

fehmetme gücü en ince manaları beyan etmeye iktidar 

gösterir. Hele insanın dimağı, yeri ve göğü keşfetmekteki 

kudretiyle beraber o keşfin tasvirinde, yeni keşiflerin 

teşebbüsünde, ilimde gideceği uç noktalar için atılacağı 

maceralarda, hafıza gücünde öyle muktedir ki bu iktidarları 

[112] Rabbani feyizlere malik olduklarını göstermektedir. Akıl 

sahipleri için bu dahi başlı başına şaşkınlığa düşecek kadar 

olağanüstüdür.  

Seyyahımız denizi ve gökyüzünü temaşa ederek onların aklına 

getirdiği hikmetleri tefekkür ederek o tefekkürden kalbine 

dolan hissiyatı yaşayarak pek çok vakit geçirmiştir.  

Güzellik 

Bu duygular bu düşünceler içinde vapurun güvertesindedir. 

Birden o saate kadar görmediği bir melek simayı fark eder. O 

da vapurun güvertesinde gezmektedir. Seyyahın aklını ve 

kalbini şaşkınlık içinde bırakmış, adeta büyülemiş gibi ihata 

etmiştir. Gördüğü peri yüzlü, büyülü güzelliğiyle çok genç bir 

kızdır. Yürüyüşündeki nazik endam, yüzünün gül rengi, ağzının 

kendinden emin kıvrımları, gözlerinin kan içici bakışları, gönül 

ülkesinin surlarını yıkan gülümseyişi ile sanki bir başka 

evrenden gelmiş gibidir.  
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Güzellik kalbin amiri, aşkın karargâhıdır.  Güzellik bir anda 

şevk ve hüznü, korkuyu ve ümidi, solgun benzi ve kırmızılığı 

hepsini birden ve bir arada doğurur. Güzellik cismani ve 

manevi bir ahenktir. Güzelliğin cismani ahenkte [113] imdada 

koşanı baş eğdiren bir endam, şirin bir renk, azada tenasüp, 

gönül açan şivedir. Güzelliğin manevi ziyneti, ismet, iffet, 

terbiye, nezaket, iyilik, merhamet, şairane his, vefa ve 

muhabbettir. Güzellik manevi âlemden verilmiş bir tavsiye 

mektubudur. Bunu taşıyanlar her nerede bulunursa 

bulunsunlar, makbul, mergup ve mahbup olurlar. Nevi 

beşerde diğer bütün hasletler ve meziyetler gizli –ve hâliyle- 

şüpheli iken güzellik hep ortada, hep görülen, hep şahit 

olunandır. Bu yüzden güzelliğin vücudu şek ve şüpheden 

arîdir. Güzellik ismet ve iffetten yoksun ise dalından 

koparılmış bir çiçeğe benzer. Çok kısa bir zaman içinde 

pejmürde olacak, sararıp solacaktır. Güzellikten doğan 

muhabbetin başlangıcı zemin ise de [114]müntehası 

asumandır. Güzellik Melahat âleminin ilkbaharı, derin 

hissiyatın er meydanıdır. Güzelliği sadece bir şey yenebilir, 

ayağa düşürebilir. Oda müruru zaman ejderhasıdır. O ejderha 

her zaman ve her durumda amansızdır.  

Seyyahın fırsat bulunca böyle bir afet-i devrana atfı nazar 

edeceği şüphesizdi. Vapur durgun denizin üzerinde hiçbir 

engelle karşılaşmaksızın ilerliyor mesafeleri kat ediyordu. 

Akşam oldu. Güneş gurup eyledi. Gece saat iki raddelerine 

varınca biri semada diğeri vapurun güvertesinde iki mah 

doğdu. 
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Seyyah ikisini de seyreyledikten sonra o nur-u mücessem ve 

validesiyle münasip bir vesile bulup tanıştı, konuşmaya 

başladı. Onlarda hüsnü [115] kabul ile mukabele ettiler. 

Vasıtasız münasebetsiz bir şekilde böyle tanışmak ve 

konuşmaya başlamak her ne kadar usule uygun değilse de 

etraf tenhadır, vakit gecedir, insanların az bulunduğu bir 

vapur güvertesinde kuralları aşmak bazen olabilecek bir 

şeydir.  

Konuşma havanın ve denizin letafetinden başladı, seyahatten 

mehtabın güzelliğinden devam etti. Sonra ses güzelliğinden ve 

ses güzelliğine duyulan muhabbetten bahis açıldı. Konuşma 

ilerledikçe her iki tarafın konuya duyduğu ilgi, maharet ortaya 

çıktı. Bu husus her iki tarafı da memnun etti. Hatta muhabbet 

zemini meydana getirdi. Nurlar saçan mehtabın mahzun 

ışıltıları denizin yüzünü garip bir şekilde tenvir ve tezyin 

ediyordu. Denizin sathındaki küçük dalgalar altın çerçeveli 

şeffaf küreler gibi görünüyordu. Vapurun [116]çarkından bir 

dizi surette çıkan ses mayi bir Kehkeşan’ın içinden akıp giden 

yıldız hissi veriyordu. Deniz, gökyüzü, mehtap, hal ve 

durumun şiirini muhabbet kasrına çeviriyordu.  

Seyyah ses güzelliğinin insan ruhuna yaptığı tesirlerden dem 

vurdu. Bu söz muhabbetten demlenen her bahis gibi uzadı. 

Sonra kızın validesi kızı için “Sesi ne kadar güzelse şarkı 

söylemekte ki inadı o kadar çirkindir” dedi. Seyyah kıza 

hitaben “Annenizin birinci iddiasını tasdik ikincisini tekzip eder 

misiniz” dedi. Kız bunun üzerine zarif bir tebessüm [117] ve kısa 

bir tereddütten sonra şarkı söylemeye başladı.  
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Güzel Ses 

Tarifi kabil olmayacak bir sesti. Güzeldi. Hazindi. Aheste bir 

sedayı canfeza ile nağmeye başladığında seyyah sanki 

yüreğinin zarı yırtılıyormuş gibi bir hisle yıkıldı, perişan oldu. 

Zira bu kadar güzel bir ses ne şimdiye kadar duymuştu ne de 

bundan sonra duyacağına dair ümidi kalmıştı.  

Bu nağme ancak dört beş dakika kadar sürmüştü. Vapurun 

direklerine ve serenlerine bağlı iplerin rüzgârdan çıkardığı 

seslere karışan bu şarkı hazin bir opera parçasıydı. İki ses 

birbirine yaklaştı aynı ahenkte buluştu. Kızın annesi yerinden 

kalktı, seyyaha, “görüyorum ki gayet hassas bir yapınız var, 

gözlerinizden gözyaşları akıyor, sizi müteessir ettik, af 

buyurunuz, rüzgâr da çıktı, üşütmeyelim,[118] biz gidelim” 

dedi. Kız da kalktı mahzun ve müteessir idi, seyyahla 

vedalaşarak kamarasına doğru yürüdü.  

Seyyah uzun müddet o dağınık haliyle güvertede yalnız başına 

kaldı. Kalbinde acı aklında perişanlık hissediyordu. Sonra ses 

güzelliği ve muhabbet üzerine düşünmeye başladı.  

Güzel seda, görünen maddi âlemin dışında kalan öteki âleme 

ait lisandır. Manevi âlemden bu tarafa doğru esen bir rüzgâr, 

ruhun şeffaf libası, Eflatun’un kavlince ruhun gıdasıdır. Seda 

ruh ve kalbin tercümanı, şiirin nuranî meşalesi, sevincin ve 

kederin yoldaşı, ülfet ve muhabbet rüzgârının sırdaşıdır. 

Mahlûkatın üstünü olan insandan başka diğer canlılarda, 

kuşlarda hatta vahşi hayvanlarda bile tesirleri olandır. Sedanın 

şebnemi gözyaşıdır. Seda asumandan yeryüzüne bahşedilmiş 
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bir büyük nimettir. Gönül kuşunu avlayan şahindir. [119] Seda 

muhabbetin mimarı hayatın saklı kısmı, manevi kaynağın 

pınarından akan tatlı sudur. İnsanı etkileyen güzel ses feryat 

da ettirir. Geçmiş zamanları hatırlamaya sebep olur. İnsan 

kendi iç dünyasındaki duygularını dışavurumu için musiki 

aletleri imal etmiştir. Güzel ses sadece bunlardan 

duyduklarımız değildir. Güzel ses aynı zamanda süratle akan 

suların, dağlardan, vadilerden, yüksek ağaçlardan, evlerin 

çatılarından geçen rüzgârın bile çıkardığı hazin sestir. Bu 

seslerde bile ulviyete yaklaştıran bir tesir vardır. Bu sesleri 

dinledikçe sanki mazide kalmış zamanlara yakılmış ağıtları 

dinlemiş gibi olursun. O sesler, mazide kalmış artık görünmez 

olmuş asarın ve edvarın aynasıdır. Elden ele geçen mülklerin 

durmadan değişen hâllerin habercisidir. Manevi derinlikte 

keder ve neşenin gizli bir irtibat noktaları olmalı. Bahtı iyi 

olanlar da bedbahtlar da hissiyatlarını hep sesle, nağmeyle 

izhar ve beyan ederler. Cenabı [120]Hakk’ın yüce makamına en 

ziyade şevkle ve ubudiyetle arz edilen münacatların en 

müessirleri seda ile olanlardır. İnsanlar meserretlerini de 

kederlerini de harikulade bir surette icra etmek istediklerinde 

sedaya müracaat ederler. Hatta bahçelerde, çayırlarda yatıp 

kalmış kuşlar uyanınca ilk yaptıkları ve sonrasında ekseriya 

vakitleri ses ve seda ile geçer. İnsanın kalbi gam veya sürur ile 

dolup da insanın bunu taşımaya kudreti kalmadığında 

hissiyatını seda ile neşreder, ifşa eder. Aşk-zede olanların seda 

ve nağmeleri gönül alıcı bir kuştur. Görünmeyen kanatlarını 

çırparak muhabbet vadisinde uçmaktadır. Gayesi o gözle 

görünmez muhabbet vadisinde maşukunu tutabilmektir. Eski 
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zamanlarda güzel ses, sihirden sayılırdı. [121] Bu asırda ise 

sihirden daha güçlüdür.  

Eflatun, “Yaratılışları ulvi olan insanlar, marazın şiddetine 

müptela olduklarında hiçbir şey işitmek istemezler, fakat güzel 

bir ses işittiklerinde yüksek değerli ruhları ihtizaza gelir” 

demişti. Zira sedanın maddi âlemin ötesinde kalan gayb 

âlemine bir irtibatı bir iştiraki vardır. Bazı asabi hastalıklara 

nağmelerin külli tesiri olduğu şüpheden vareste bir gerçektir. 

Seda sinirlere hayat veren gizli bir güçtür. Harp 

meydanlarında heyecan ve gayreti uyandırmak için bile 

musikiye müracaat edilir. İnsanlar lisanlarını bilmedikleri 

başka kavimlerin kelamından bir lafız bile anlamaz iken hazin 

bir nağmesini dinlediklerinde [122] onu hissederler. Zira seda 

kalbi, manevi, umumi bir başka lisandır.  

Aşk ve Muhabbet 

Aşk ve muhabbete gelelim. 

Aşk ve muhabbet beşer cinsinin en yüce mirasıdır. İnsaniyetin 

ruhu, kâinatın canı, cisimlerin ve cisimleri meydana getiren 

zerrelerin cazibesini ve çekimini sağlayan güçtür.  Dünyanın 

bütün lezzet ve sevinçleri aşkın lezzet ve meserretine muadil 

olmak şöyle dursun aşkın eleminden alınan tat ve lezzete bile 

denk olamazlar. Onu vermeye bile muktedir olamazlar. Zira 

bütün lezzetler ve tatlar maddi ve cismani aşk ise manevi ve 

ruhanidir. Aşk kalp ve ruhun şiri (sütü) ve şiiridir. Yalnız aşkın 

kandilinden süzülen ışıkla kalplerin derinlikleri aydınlanır. Zira 

aşkın zahiri yüzü bu maddi âlemde hakikati ise cihanı 
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lâhuttadır. Nurlara gark olmuş âşığın aklına göre aşksız akıl 

nadan bir çocuk, daha süt emen bir bebek [123]sayılır. Aşkın 

ateşi yeryüzünde dumanı ve alevi göklerde, ufukların 

ötesindedir. Âşıklar, cennetin güzel kokusunu daha dünyada 

iken alırlar. Aşk güneşinin bazı şuaları muhabbet-zede 

olanların yüzlerinde bazen kırmızılık bazen sararmış bir 

solgunluk şeklinde görülür. Su ile ateşin aralarında bir halel 

olmaksızın bir arada bulunmaları muhal iken bu durum 

âşıklarda mümkündür. Âşığın gözünde gözyaşı, kalbinde yanıp 

tutuşan aşkının ateşi içtima eder. Kalpten akan kan imdada 

yetişir. Gözün nurunu ihya eder. Her dert ve elem deva ve 

merhem talep eder iken aşk hastaları devadan kendilerini 

korur, acı ve elemden mütelezziz olurlar. Aşksız mutlak bir 

saadet beklemek kansız bedenine sıhhat aramak gibidir. Aşkın 

lezzeti unutulamaz. Eğer unutanlar [124] varsa onlar asıl 

vatanlarından ayrı düşmüş manevi serserilerdir. Ölüm ve yok 

oluş korkusu her şeye hâkim iken yalnız aşk ve muhabbet 

ölümden ve yokluktan korkmaz, kaçınmaz. Tam aksi hakiki aşk 

ölümü meşru surette taharri eder. Böylece hicranı vuslata narı 

nura tebdil eyleyecektir. Muhabbetin parlak ve yüce güneşi 

nasıl ve ne vakit doğar, ne yolda seyreder, ne şekilde hareket 

eder, nereden gelmiş nereye gider olduğunu sözle tarif etmek 

mümkün değildir. Bu hakikati bilmek vücudunu eriterek 

arıtılmış ve damıtılmış bir su gibi saffeti bulmakla, o güneşe 

visal ile hâsıl olur. Aşk eşsiz ve benzersiz olduğundan olması 

gerektiği gibi tarif etmekten beridir. Herhangi bir kalp ve 

dimağda aşk ve [125] muhabbet endamını gösterdiyse o kalp ve 

dimağda servet ve şöhret çocukları kandırdıkları adi 

kuklalardan ibaret kalır. Aşk hasebiyle kendilerini telef 
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edenlerin adedini istatistik tanzim edenler ilan ederler. Amma 

aşktan hayat bulanları bilemediklerinden ilan edemezler. Kan 

hayat-ı hayvani, aşk hayat-ı insanidir. Aşkın ateşi her ateşten 

şedittir. Zira maddi ateş yalnız cismi yakar, aşk ateşi ise birden 

kalbi, aklı ve bedeni yakar. Aşkın gül bahçesi yalnız mümtaz ve 

kalbi olan ehli seyre açıktır. O bahçeye giriş ücreti gözyaşıdır. 

Sadık olmayan aşk sahibi hilekâr tacire benzer. Nihayet iflasını 

ilan etmiş ve kendisini [126] ayıplı hâle getirmiş, nalân etmiş 

olur. Hicran düşkünü tutuşmuş bir kalp, yetim kalmış bir hasta 

çocuğa benzer. Ona merhamet ve muhabbet göstermek 

sezayı insaniyettir. Aşktan akan gözyaşı abıhayat-ı ruhanidir. 

Aşkın meserreti hayatın baharıdır. Bedenin devasını tabipten, 

kalbin hayatını habipten aramalı. Cihanı meydana getiren 

cisimler, onları meydana getiren zerreler aşk ile raks ve 

deveran ederler. Zerrelerin birbirleriyle birleşmesinde,  

irtibatında ve hareketindeki intizam aşkın neticesidir. 

Muhabbetin doğum sebebi yokluk ve hicran, kayboluşundaki 

illet vuslat ve iktirandır. Yani cisim ve ruhun meyyal olduğu 

şeyde bir feyiz görülür. Onun vusulü ile matlubundaki saadet 

hâsıl olur. İşte maddi çekim, manevi cezbe bu büyük önemli 

esasa bağlıdır. [127] 

İnsanlar için zahiri olan muhabbete en ziyade layık olan kadın 

güzelliğidir. Onların bahşettiği meserret maddi cihan ile 

manevi âlem arasında bir feyiz ve saadet sermayesidir. Karşı 

cinse duyulan iştiyakın içinde manevi bir maksat ve matlup 

gizlidir. O da neslin devamıdır.  
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İnsanın cismani içtimaı ile meydana getirdiği evladını sevdiği 

gibi aklın birçok kuvvesinden, hissinden, kalbinin feyzinden 

meydana getirdiği eserlerini de sever. Eserleri manevi evlatları 

mesabesindedir. Mesela bir müellifin aklının ve kalbinin çeşitli 

kuvveleriyle hâsıl olan bir kitap o müellifin manevi çocuğu 

kalbinin mahbubudur. Bu nevi evladın da hayırlı ise hayırla 

yâd olunacağı şüphesizdir.  

Maddi [128] görünen muhabbetlerden başka akli ve vecdi 

muhabbetler de vardır. Mesela kâmil insan adalet, merhamet 

ve intizamı sever. Gerçi bu sefanın cemalini zahiri gözüyle 

göremez veya görmeyi umut da edemez. Filhakika yüksek 

sıfatlara olan muhabbet o sıfatın dışa yansıyan görünen 

kısmıyla başlar. Daha sonra o görünen kısım o muayyen bir 

cüzden hareket eden muhabbetçi kalbe ve akla ulaşır. Zira 

irfan sahipleri görünen eserleri içteki sıfatın bir yansıması 

olarak kabul eder. Böylece muhabbetin encamı aslına dönmüş 

olur. Havada gezen bir kuşun gölgesi yerde süratle hareket 

ederken bir çocuk o gölgeyi kuşun kendisi zannederek onu 

tutmak için beyhude yere koşar durur. [129]Yorulur. Arif ise o 

gölgenin yükseklerde kanat çırpan bir kuş olduğunu 

bildiğinden gözlerini süfli şeylerden kaldırıp gölgelerle 

uğraşmaz aslının peşine düşer. Arif olanlar yüce sıfatları 

zahirde görünen eserlerinden değil kendi zatlarındaki feyizden 

severler. Zikrolunan adalet, merhamet, intizam veya sayısız 

benzerleri gibi yüce sıfatların cümlesi Cenabı Hakk’a racidir. 

Onların hem başlangıçları hem sonuçları Rabbanî feyizlerin 

eseridir. Bilinen bilinmeyen bütün nimetlerin, feyizlerin, iyilik 

ve güzelliklerin bahşedicisi gerçek ihsan edeni, bütün 
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âlemlerin Rabbi olan Cenabı Allah’tır. Arif olanlar bunu 

itminan ile bilir. Et, kemik, kan, renk, şekil, biçim ve benzeri 

keyfiyetlerle işi olmaz. Bunlar varlığın kendisi değil süsüdür. 

Ve varlığın fani olan kısmıdır. Hepsi zamanın geçmesiyle önce 

çirkinleşir sonra perişan sonra görünmez olacaklarını aklın 

nuru[130]ile keşfetmek lazımdır, diyen irfan ehli renklere ve 

fani olacaklara kalbini bağlamaz. Tıpkı Hazreti İbrahim gibi ,La 

Uhibbul-afilin, batanları sevmem- der. Her güzelliğin her 

feyzinde kalbini ve muhabbetini sonsuz ve sınırsız umman 

olan Cenabı Vedud’a bağlar. Onun sıfatlarının tecellisi olan 

görünen varlıklar, terkipler ve eşyanın arasında o hakikatin 

saçılan nurlarına gark olmuştur.  

Hakiki aşkı bulanlar sonsuzluğu da bulmuştur. Onlar ufukların 

ötesine geçmiş meleklerle irtibat kurmuş, elem ve kin 

şaibelerinden kurtulmuş, korkusuzluk ve güven makamına 

nail,  ruhen ve bedenen âli olmuşlardır.  

Muhabbetten bahsedildiğinden aşk ve muhabbete dair 

hissiyatını en âli surette izhar edebilen bazı büyük zatların 

hikmetli eserlerine örneklik edecek üçer gazelin buraya 

alınması münasip görüldü.  

Bunlardan birincisi Hazreti Mevlana Rumi’dir. (K.S.) Onun aşk, 

fesahat, belagat vadisinde emsali yoktur. Manevi âlemde tek 

ve benzersiz bir zattır. Hazreti Celaleddin-i Rumi şiirde de 

benzersizdir ve çok yüksektedir.  

Hazreti Mevlana’dan sonra dünyanın en büyük şairleri 

arasında sayılan, gazellerindeki aşk ve muhabbetin 
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dışavurumu hayranlıklar ve hayretler uyandırmış olanlardan, 

Şeyh Sadi, Molla Cami, Hafız Şirazî, Fuzulî Bağdadî ve meşhur 

arif, âlim ve hekim İbrahim Hakkı hazretlerinin üçer gazelini 

buraya almak uygun düşecektir.  

Hâliyle Mesnevi-i Şerif’ten üç gazel değil sadece üç beyit 

alınacaktır. 

Birinci beyit “Sazende başladı” [132] şeklinde olduğundan ben 

aciz’in içine bir şevk bahşedildi, şiirleri öyle yazmaya başladım. 

Mesnevi-i Şerif’in Farsça olduğu malumdur. O yüzden 

beyitlerle beraber Türkçe tercümeleri de derç edilecektir. 

Ancak diğer Farsça ve Arapça olan gazeller için Türkçe 

tercümelerini yazmak uygun düşmedi. Çünkü gazeller 

tercüme edilse letafet ve belagat yönünden pek çok kayıpları 

olacaktı. Güzel ve şairane yazılmış gazellerin güzelliğinin yüzde 

kırk belki ellisi lisanlarından gelir. Diğer özellikleri, içindeki 

fikirler veya maznunlar diğer yüzde ellilik dilimini meydana 

getirir. Şairin meydana getirdiği ibarenin kuvveti yazıldığı 

lisanda seçtiği kelimenin gücüne bağlıdır.  Bu yüzden gazelleri 

tercüme etmek [133]letafetlerini mahvetmek olur.  

Eski Yunanlı ve yeni Avrupa şairlerine gelince. Yunanlılardan 

“Homeros” ve “Osilos” “Orapizis” “Sofokles” sayılabilir. 

Romalılarda bunlara yakın şair hemen yok gibidir. İtalyanlarda 

meşhur şairler zuhur etmiştir. Onların içlerinde en büyüğü 

“Dante”dir. İngilizlerde Şekspir fevkalade bir şairdir. 

Fransızların birinci şairi “Korneil”dir. “Rasin” Korneil’den pek 

geridir. “Lamartin” de hissiyatı çok bir şairdir “Viktor Hugo” 
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Lamartin’den geridedir. Komedya da eski Yunanlılardan 

“Aristofanes” Fransızlardan “ Molier” emsalsizdirler. Bu tadat 

eylediğim şairlerden başka [134] Avrupa’da binlerce şuara var 

ise de beyan eylediğim şuaranın asarını mütalaa eden insan 

geri kalanını şair addetmekten içtinap eder. 

Mesnevi-i şerif 

“Sazende mükemmel lezzetiyle insanı olduğu yere yıkan bir 

beyit’e başladı. Ey göremediğim kimse bana bir piyale uzat, 

muhabbet şarabıyla dolu bir kadeh ver.” [135] 

“Sen benim yüzümsün. Eğer ben yüzümü göremezsem garip 

değil, çünkü çok yakınlık perdeleri kaldırır, nitekim insan her 

şeyi görürken çok yakın olduğundan kendi yüzünü hatta her 

şeyden yakın olan gözlerini bile göremez”  

“Sen benim aklımsın eğer ben seni göremezsem acayip 

değildir, zira bu göremeyiş benzerliğimizin karışıklığıdır,  

nitekim aklın insana yakınlığı ve sonuçları her şeyden açık [136] 

iken akıl bu zahir gözüyle görülmez. Aşk ve ruh dahi onun 

gibidir ki eserleri ortada cevherleri gizlidir.  
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Fuzuli 

 

Sabadan gül yüzünde sünbül pür piç-i tab uyanır 
Sanasın pür açıp gülşende bir müşkiin ğurab uyanır 
 
Hayal-i arızın cevelan eder bu çeşm-i pür-nemde 
Nitekim mevcelenmiş suda aks-i afitab uyanır 
 
Ruhun görgeç olur suz-i derun derd-i dil hasıl 
Bahar eyyamı sıçrar berk rahşanda sihab uyanır 
 
Bu gamlar kim benim vardır bairin başına koysak 
Çıkar kafir cehennemden güler ehli azab uyanır 
 
Kılur göz perdesin hunnab hasret-i çak-i her dem kim 
Ruhunda lezzet-i didar zevkinden nikab uyanır 
 
Fuzuli reşkden titrer dil-i pür hunu uşşakın 
Bina kuşunda yarin her zaman kim dürr-i nab uyanır 
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Fuzuli 

 

Ah eylediğim serv-i hıramanın içindir 
Kan ağladığım gonca-i handanın içindir 
 
Serkeşteliğim kakül-i müşkinin ucundan 
Aşüfteliğim zülf-i perişanın içindir 
 
Bimar tenim nergis mestinin eleminden 
Hunin ciğerim la’l-i dür-efşanın içindir 
 
Yaktın tenimi vasl günü şemi’ tek amma 
Belli kim bu tedarik şeb-i hicranın içindir 
 
Kurtarmağa yağma-i gamdan dil ü canı 
Sayim nazarı nergis-i fettanın içindir 
 
Can ver gönül ol gamzeye kim bunca zamanlar 
Can içre seni sakladığım anın içindir 
 
Vaiz bize dün duzağı vasfetti Fuzuli  
Ol vasf senin külbe-i ahzanın içindir 
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Fuzuli 

Ney gibi her dem ki bezm-i vaslını yâd eylerim 
Ta nefes vardır kuru cismimde feryad eylerim 
 
Ruz-i hicrindir suzay-ı mürğ-i ruhum kim bu gün 
Bu kafesten ben seni elbette azad eylerim 
 
Kan yaşım kılmaz vefa giryan-ı gözüm israfına 
Bunca kim her dem çeker kanımdan imdad eylerim 
 
Bilmişim bulmam visalin lik bu ümid ile  
Gâh gah uz hatır naşadımı şad eylerim 
 
Levh-i âlemden yudum eşk ile mecnun adını 
Ey fuzuli ben dahi âlemde bir ad eylerim 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
78 

 

İbrahim Hakkı 

Ey ezeli refikimiz 
Gülşenimiz baharımız 
Vay ebedi şefikimiz 
Mahrem-i yar-ı garımız 
Dilde sen ey serverimiz 
Hazırımız huzurumuz 
Maye-i şeker ve şurumuz 
Sabr ile hoş kararımız 
Olmaz ahırımız 
Zahirimiz zamirimiz 
Yar-ı mürid ve pirimiz 
Munis-i gam-küsarımız 
Nazır-ı bî-nazirimiz 
Nasır-ı bî-nasirimiz 
Dilber-i dest-girimiz 
Cümleden ihtiyarımız 
Aşık ve hem habibimiz 
Nasib ve hem nasibimiz 
Merhem ve hem tabibimiz 
Cabir-i inkisarımız 
Rafiimiz ve refiimiz 
Saniimiz bediimiz 
Camiimiz cemiimiz 
Hasıl-ı kâr ve barımız 
Cümleye eyledik ata 
Sıhhat ü mihnet şifa 
Hakkı’ya bahş kıl fena 
Ta ola fakr ola kârımız 
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İbrahim 

 

Aşkındır eden terbiye a’yan-ı cihanı 
Eflak eder anınla bu raks-ı deveranı 
 
Aşkınla hemişe bulur eşya bu vücudu 
Zerrat-ı cihan cümle zemini ve zamanı 
 
Aşkın düşürüp bu silsile-i mevc ile bağlar 
Vadilere feryad ederek ab-ı revanı 
 
Aşkınla yanıp fani olan buldu bekayı 
Aşk oldu vücud u âdem nam u nişanı 
 
Aşkındır olan âşık ve maşuk ve muhabbet 
Onunla bulur can u dil esrar-ı nihanı 
 
Çün sağir ecsama dolar bade-i ervah 
Aşkındır o saki ki verir bade-i canı 
 
Bir şey ki ayandır o beyan istemez asla 
Hakkı nice vasf edesin ol aşkı reayanı 
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İbrahim Hakkı 

 
Tecrid ve tecerrüd reh-i kaşane-i dildir 
Her hane ki viranedir ol hane-i dildir 
 
Can sem’in açıp dinle semai ki hemişe 
Afak dolu nağme-i mestane-i dildir 
 
Mecnundur için Leyla yüzünden mi aşkı 
Eflak mı ve hudüs ile peymane-i dildir 
 
Ol şule ki pervanesidir cümle-i zerrat 
Devr eyler o şevkıyle ki pervane-i dildir 
 
Her cana cihan içre nihan bade verir aşk 
Ol hamr ile âlem dolu meyhane-i dildir 
 
Asl-ı dü-cihan dildir odur revnak-ı eşya 
Mamure-i âlem heme virane-i dildir 
 
Ey Hakkı gönül sahibidir mahrem-i dildar  
Mahrum-ı likadır o ki bigâne-i dildir 
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[153] “Saadet-i Dünya müellifi Abidin Paşa Hazretlerinin 

bundan evvel basılan Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif ve 

Kaside-i Bürde isimli eserlerinde bulunan muhtasar tercüme-i 

hali” 

Babası Arnavutluk Hanedanından ve Çam taifesinden 

Ahmet’tir. Bu tarihten kırk sekiz sene önce Yanya vilayeti 

dâhilinde ve Yunan hududunda bulunan (Preveze) şehrine 

yerleşeceği sırada Tepedelenli Ali Paşa’dan ve Bekir Ağa’dan 

kalan konak, yaklaşık sekiz dönüm büyüklüğünde çiftlik 

Padişah’ın lütfü olarak yüce emirleriyle kendisine ihsan 

buyrulmuştur. Tercüme ve şerh sahibi olan Abidin Paşa bu 

zatın sulbünden olarak 5 Rebiülevvel 1259 hicri tarihinde [154] 

Mart ayının yirmi dördüncü Salı günü akşamı yani Çarşamba 

gecesi saat dörtte Preveze şehrinde dünyaya gelmiştir. 

Tahsilini tamamladıktan sonra Hazret-i Padişah’ın sayelerinde 

Silahşorluk göreviyle İstanbul’a gelmiştir. Daha sonra doğduğu 

yer ve vatanı olan Preveze mutasarrıf muavinliği ve merkez 

kaymakamlığına tayin olmuştur. Bir müddet mutasarrıf 

vekâleti hizmetlerinde bulunarak sonra birinci sınıftan Narda 

kaymakamlığı ve oradan İkinci derece ikinci sınıf rütbe ile 

İzmir Temyiz Meclisi ikinci başkanlığına tayin oldu. İzmir’de 

iken olağanüstü olarak teşkil edilen Komisyon başkanlığına 

getirildi. Bu komisyonun kaldırılması üzerine Mütemayiz 

rütbesiyle Sofya mutasarrıflığına gönderildi. Sofya’ya 

gitmeden önce bulunduğu görevler şunlardır. Erbaa, Tekfur 
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Dağı [155]kazaları ve Varna mutasarrıflığı. Sofya’dan yüz lira 

maaş, birinci derece ikinci sınıf rütbesiyle Bursa komiserliği 

görevine başladı. Beş yıldan birkaç ay fazla bu görevde kaldı. 

Bu görevdeyken devletin borçları, borsa işlemleri, maliye 

hakkında kaleme aldığı kitap Maarif Bakanlığının izniyle basıldı 

ve yayımlandı. Yine bu süre içinde başbakanlıkta birçok 

mühim komisyonlarda bulundu. Meclis üyelerinin halk 

tarafından birinci ve ikinci derecede seçimlerine dair yapılacak 

yönetmeliğin ön çalışmasını düzenledi.  

Abidin Paşa, Arapça, Farsça, Türkçe, Arnavutça, Fransızca ve 

Yunanca [156] biliyordu. Yunan dilinde birçok şiir ve yazısı 

vardır. İstanbul’da basılan Yunanca eserleri, ayrıca (Neologos) 

Gazetesiyle Yunan matbuatı tarafından övgüyle 

yayınlanmıştır. Edebiyata dair eserleri Paris’de (Silogos) 

adındaki İlmî kuruluşta övülmüş ve takdir edilmiştir.  

Adana Valiliği görevinde bulundukları esnada başladığı iki 

sene müddetinde tamamladığı altı ciltlik (Tercüme ve Şerh-i 

Mesnevi-i Şerif) ve (Kaside-i Bürde Şerhi) isimli eserleri 

tabedilerek istifadeye sunulmuştu.  

Rusya Muharebesi sonunda Bursa Komiserliği uhdesinde 

kalmak üzere Arnavutluk Hanedanından ibaret [157] Yanya’da 

teşkil olunan komisyon reisliğine getirildi. Padişah’ın ihsan-ı 

şahaneleri olarak birinci derece rütbesi ve yüce emirleriyle 

tayin buyrulduğu Yanya’da komisyon reisliği vazifesini 

yapmaktayken bu vazife de üzerinde kalmak üzere Yenişehir 

mutasarrıflığı ile görevlendirildi. Daha sonra telgraf emriyle 

İstanbul’a çağrıldı. Kürdistan ıslahatı için, Mamuretülaziz 
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(Elazığ)  ve Diyarbakır’a yirmi bin kuruş maaşla gönderildi. Bir 

müddet sonra Kürdistan ıslahatı memuriyeti üzerinde kalmak 

üzere Rumeli Beylerbeyi rütbesiyle Sivas Komiserliği ve Sivas 

Valiliği’ne tayin edildi. Bu memuriyette altı ay kadar kaldıktan 

sonra Selanik Vilayeti Valiliği’ne tayin edildi. Oradan Cenabı 

Padişahın âleme şamil ihsanı olarak yüce emirleriyle “Vezir” 

rütbesiyle Hariciye bakanlığına getirildi. [158]Bir müddet sonra 

merhum Kadri Paşanın başkanlığında kurulan bakanlar 

kurulunun bazısının değiştirilmesi sırasında bakanlıktan 

ayrılarak yine yüce emirle uygun bir maaş verilerek birinci 

dereceden rütbesi ve Mecîdî madalyasıyla taltif edilerek 

Adana vilayeti valiliğine tayin edildi. 

Abidin Paşa’nın bazı ecnebi nişanları da vardır. Adana Valiliği 

dört sene sekiz ay sürdükten sonra ikinci defa Sivas Valiliği’ne 

tayin edildi. Sivas vilayeti valiliğine memuriyet değişikliği 1 

Teşrinievvel sene 301 tarihinde Sivas’a ulaştıktan sonra bir 

sene kadar devam etti. Daha sonra Ankara vilayetine tayin 

edildi. Ankara’da iken Osmanî nişanın birinci derecesine nail 

olmuştur. Ankara Valiliği [159] Yedi sene yedi ay devam etti. 

Oradan Cezayir ve Akdeniz Adaları Valiliği’ne tayin edildi. 

Hazreti Padişah’ın emirlerini yerine getirmek ve ona hayır 

dualar etmek ile meşguldür. Cezayir ve Akdeniz Valiliği’ne 

geldikten sonra Fransa’nın en büyük ilim cemiyetlerinden biri 

olan “Akademi”ye ait “Palem” nişanı Fransa Devleti tarafından 

verilmiştir. Padişah’ın yüce iradesiyle kendisine takdim 

edilmiştir. Abidin Paşa Hazretleri Türkçe tariflerle bir Arapça 

Nahiv kitabı telif etmektedir. Ayrıca bir de Tefsir yazmaktadır.   
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Abidin Paşa’nın mürşidi Halvetiyye tarikatından İstanbul’da 

merkez efendi dergâhı post-nîşîni merhum Nurettin Efendidir 

(K.S.) [160]Babası yukarda geçtiği gibi Zeynel Abidin oğlu 

Ahmet’tir. Bin iki yüz atmış beş tarihinde ramazan-ı şerifin 

yirmi yedinci gecesi sabaha doğru bulunduğu Konya şehrinde 

kolera hastalığından sonsuzluk yurduna göçmüştü. Burada 

bulunan Alaaddin Cami şerifinde ve Alaaddin türbesinin birkaç 

adım yakınında medfundur. Allah rahmet eylesin Annesi 

Arnavutluk’ta Çepar sülalesindendi. Adı gibi kendi de Saliha 

idi. Bundan birkaç sene evvel Preveze kasabasında ebediyet 

yurduna göçmüştür. Allah u Teâlâ rahmet eylesin  

27 Ağustos Sene 310 

Cezayir Akdeniz Adaları Merkezi  

Rodos 
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[1] 

SAADET-İ DÜNYA 

{Ahlak-ı Hamide ve Mebahis-i Hikemiyeyi Camidir} 

Müellifi: Cezair Bahr-ı Sefid Valisi Abidin Paşa 

Maarif Nezaret-i Celilesinin 103 numaralı ruhsatname-i 

resmiyesi ile matba-i vilayetde tab olunmuştur  

RODOS  

1312 

[2] 

Cenab-ı Vacibü’l-Vücuda arz-ı ubudiyet ve mehemmedetten 

acizim ki layık olmadığın hâlde ğarik-i in’am-ı bî-payan 

buyurdu. 

Fahri Kâinat Aleyhi Efdalü’t-Tahiyyat Efendimiz Hazretlerinin 

Ruhaniyet-i Mukaddese-i Nebeviyelerine tevessül eder ve 

cihan-ı manevinin merd-i feridi Hazreti Mevlana-yı Rumi 

Kaddese Sırrehu’s-Sami’nin penah-ı hakayık-ı iktinah-ı 

ruhaniyesine iltica eylerim.  
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[3] 

“Saadet-i Dünya” namını haiz olan işbu eser-i acizanem veli 

nimet-i eazimü’l-Gazi Sultan Abdülhamit-i Han-ı Sani 

Efendimiz Hazretlerinin  

Asr-ı mesadet- hazr mülukanelerinde cilve-nümay-ı saha-i 

hikmet olduğundan pençe-i garet-gir-i nisyana ram olmayarak 

ilelebet saadet-nüma ve hikem-efza olması eltaf-ı 

samadaniyeden müsterhemdir. 

Abidin 

[4] 

Bilütfihi Teâlâ niam ve hikem-i dünya kesir ve la-

tuhsadır.  Dünyada Halikımızın misafiri ve mahlûku 

mükerremiyiz. Kemali  kerem-i Rabbaniyesi ile bu muvakkat-

hanemizi niam-ı batına ve zahire  ile müzeyyen buyurmuş ve 

inam-ı kesire-i mütenevviayı his ile  istifade edebilmek için 

batıni ve zahiri vesait-i  adide-i ruhaniye ve akliyye ve 

bedeniyye bahş ve ita eylemiştir.  Arif ve zarif olanlar cennetin 

nümunesini daha burada  iken görürler ve dünyayı velinimet 

bilip esmar-ı bi-şumar seadet iktitaf ederler.   

Dünya, ahirete ve ebediyete nispeten bir laib, bir sel-i seriü’l-

cereyan ve bi emn ü emandır. Fakat ahirete 

nispet  aramayınca dünya bir nimeti uzma, bir mahal-i 

füyuzat-bahşadır.  Cenabı Rabbi Zül-mennandan dünyada 

insana bahş olunan 
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[5] 

eltaf ve tecelliyat-ı maneviye binihaye ve ihsanat-ı cismaniye 

füzün ve bî-gayedir. Ezcümle ademden vücuda gelip adam 

olmak, işitmek, görmek ve her an hayat bahş olan  havayı 

teneffüs etmek, leziz yemekler, elez sular ekl ü şürb eylemek. 

Yoruldukta oturmak, cisme muktezi elbise giymek, haneler 

içinde yatmak,  hengâm-ı hararette güzel gölgelere iltica 

etmek, leyl ü nehar  tabii ve mesnu olan nurlara gark olmak. 

Canfeza sadalar işitmek. Revayih-i tayyibe istişmam eylemek. 

Evlad ve akraba ve ehibbayı sevmek ve sevilmek ve bir 

mahbub-ı gülfemin ruhsarından lemean eden envar-ı hayat-

nisarını bir leb-i şirinin tebessüm ve güftarını, bir çeşm-i 

ahunun nigah-ı dilrubasını, bir endam-ı hoş-hiramın nezaket 

ve mişvarını  

[6] 

görmek, işitmek. Ve agaşte-i nur-ı muhabbet olan bir kalb-i 

rakik ve aşk-zedenin hissiyatı aşikanesini bir lezzet-i azime ile 

ızmar ve izhara mecbur bulunmak. Tabakat-ı ardıyeden teali 

ve tesaud edip aşk-ı yezdan ile mesut olmak gibi ahval ne 

büyük niam-ı Rabbaniye ne azim ihsanat-ı semadaniyedir.  

Bu ahval her an gözlerimiz önünde cereyan ve umman ü 

menabi-i hikmetden  bila dağdağa nebean eylediğinde akıl ve 

basar me’lûf oluyor ve bu hazain-i celilenin kıymeti feramuş 

olunuyor.  
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Beden-i insana atf-ı nazar-ı hikmet edilince akıl gibi bir nur-ı 

füyuzata mevfur bulunur ki o nuru anlamakta akıl dahi hayran 

ve bî-derman kalır.  

[7] 

kadiri mutlak hazretlerinin eser-i tertib-i garibi olarak 

bedende asab halk olunmuş. Ve asaba meded-res olan 

seyyalat-ı mütevvia-i latife bir nisbet-i hayret-i efza ile ictima 

eylemiş. Ve husule getirdikleri netice-i azimeye manevi bir 

nur-ı gayrı meri ilave olunarak bu akıl zahir ve bariz olmuştur. 

Ki bedenin cirm ve sıkletine nispeten milyarca cesim olan 

kâinatı anı vahit de seyran ve ihata ve kuvvay-ı mütenevviası 

vasıtasıyla işitmiş. Ve mütalaa eylemiş olduğu ahval ve mekali 

hıfz ile saadeti intac edecek esbab-ı ğayrı hazireyi bir fenni 

azim ile müheyya ve hale ve istikbale tesirat-ı garibesini icra 

ve kemal-i zuhur ile beraber mahlûkatı gayrı maneviyeye karşı 

kendini ihfa eyler. Bu akıldır ki ruhani olmayan  

[8] 

ahval ile meşgul olunca akl-ı cüziye ve icabat-ı dünyeviyeyi 

meşru surette icra edince ve ruhaniyat ile müşteğil ve hikmet-

feza olunca akl-ı külliye mensub olmuş olur.  

Bu kuvve-i müdebbirenin Eflatun kavlince makarrı dimağda ve 

Aristo fikrince menşei kalptedir. Akıl bir tair-i kudsidir ki cihanı 

ruhani ve cismaniye ye doğru müsteid-i tayeran ve mesafatı  

keen lem yekün hükmünde bırakıp letafetiyle cihan-ı gayrı 

maddiye de kabil-i cereyandır. 
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Mamafih bu iki mertebeden hangi mertebede bulunursa 

bulunsun, bu şemsi münir fikre cenabı hakkın bahş eylediği 

tabi’leri ki havası zahire ve batıneyi istimal edince akıl, yani 

insan dünyada bile  

[9] 

müstağrak-ı envar-ı Cenabı Yezdan olmuş olur. Bu nimetleri 

layıkıyla hissetmek için bu nimetlerden mahrum olmuş bir 

âdemi farzedersek o halde bunların kıymeti runüma olur.  

Mesela envar-ı şemsiyeyi ve hilkatın tevlid eylediği en güzel 

mahlûkat ve eşyayı göremez bir ama en can feza sadaları 

işitmez ve efkarını beyana ve celbi menfaat ve muhabbete 

gayrı muktedir bir ebkem me’külat ve meşrubatın ekl ü 

şürbünden aciz ve sıhhatini gayb ile enva-ı evcaa düçar olmuş 

bir mariz hatıra getirilsin. Ve o bî-çaregana dense ki: siz 

mahrum olduğunuz bu nimetlere min-ba’d nail ve bunların 

sahibi olan Cenabı Mevla’nın lütfüne bu vecih ile vasıl 

olacaksınız. O gibi mahrumların bu nimetlere  

[10] 

mukabil ne türlü şükür edecekler, edna teemmül ile anlaşılmış 

olur. Binaenaleyh elan sağ ve sağlam ve her an nail-i enam 

olanlar hasbe’l-kaza belalara giriftar olmazdan evvel ne için 

Cenabı Hakk’a şükür ve muhammedet ne için terk-i küfran ile 

ibadet ve ubudiyyet etmesinler?  
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Halik-ı lemyezelin nihayetsiz olan ihsanat-ı celilesi niam-ı bî-

nihayesi nasıl feramuş olunur? Bu alayı valay-ı hilkat nasıl 

böyle azim ve muntazam halk ü icad olundu?  

Zerrat-ı cihan cümlesi bir hareket-i bî-payan ile gayrı münkati’ 

surette arz’ı-endam ve cevelan eylerler. Hüsnler, letafetler 

kendilerini izhar ve irae için müsabakat-ı daimede bulunurlar. 

[11] 

Mütenevvi elvan zarafet-nişanlar cihanı ihata ile gözleri 

meserrete, aklı hikmete, ruhu kudsiyyete davet kılarlar. Had 

ve hesaba gelmez latif sedalar hava-i nesimide ki cereyanlar 

güzel ve mevzun ağaçların yapraklarının vezzan-ı riyah ile 

harekât-ı hafilerinden mutahassıl fışıltılar her taraftan çıkan 

ahengi can-fezalar berrak ve rakid göller. Müzeyyen gülzarlar 

can bağışlayıcı rayihalar ne nimetler ne lütuflardır. 

Kalp ve aklımızı cihan-ı lahuta is’ad için şems ve kamer 

asumanın iki keff-i münevveri gibi nurani surette taharri 

ederler. Manendi kulüb-i aşikîn gibi, bazen rakid bazen 

mevvac-ı bihar ve deryaların tehevvülatı ve dalgalarıyla cenabı 

Hâlık’ın azameti ve celaletine şehadetleri 

[12] 

cibal-i şahikanın rif’ati, vasi ormanların eşcar ve şükufeleri ile 

tezyin ve içlerinde sakinleri olan, mürgan-ı hoş elhanın gündüz 

gürültüsü gecelerde dağdar-ı muhabbet olmuş bülbüllerden 

maadasının müstağrak-ı sükunet olması hengamı gurupta ulvi 
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olan güneşle deryaların ve cibal ve sahraların sakitane ve 

sakinane veda etmesi ve bu mahbub-ı nuraninin firakından 

sonra zuhur eden nücum ve kamer ile bihar ve cibal ve 

sahraların ta be sabah ülfet eylemesi, ğarik-i muhabbet olan 

aşık ve maşukun muhib ve mahbubun kalplerinde derya-asa 

temevvücat-ı latifenin ve bazen iftiraktan münbais ızdırabat-ı 

şedidenin his edilmesi, ve mamafih her halde muhabbetten 

bi-intiha lezzetlerin şa’şaa-paş olması ve dine ve devlete ve 

millete ve insaniyete 

[13] 

vaki olan hüsnü hadematdan sonra derk edilen lezzet ve 

saadetin envar-nisar bulunması ve bu gibi gayrı mütenahi 

niam-ı Rabbaniyenin zuhur ve vücudu nasıl feramuş olunabilir. 

Bu hikmet-i baliğayı, bu intizam-ı celili görüp de hâlik ve 

nizam-ı cihana mı iman getirmeli? Yoksa mütenevvi suretlerde 

müsteğrak-ı şeamet ve nuhuset olan ve pek çok yaprakları 

kendi kalp ve akılları gibi zulmet, küfür ve humk ile tesvid 

eden ve reylerini türrehat ile tezyine kalkışan ve bir müddet 

sonra hâk-i zillet içinde giriftar-ı mahv-ı nisyan ve hüsran 

olacak olan münkirin bî-dinin manen muhtel bulunan asap ve 

dimağlarından zuhur eden efkâr-ı habaset-disarlarına mı 

inanmalı? Haşa, o merdudlar  

[14] 

rütbe-i celile beşeriyetten sakıt ve mazullerdir. Onlar kitap-ı 

müstetab-ı insaniyetten bu vasi’ meydan-ı muhabbet ve 
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hikmetten dur ve mehcurdurlar. Onlar intizam-ı azîm cihanı ve 

Cenabı Latif ve Kerimi göremezler. Milyarlarca güneşleri, 

kamerleri ve cihanları halk eden ve pek çoğu dünyadan büyük 

olan nücumu bu vasi şeş cihata yağmurların kateratı gibi her 

tarafa hemişe yağdıran ve o ecrama dahi dahi hayat ve 

memat veren hazreti Hakk’ı bilemezler. Birkaç seneden beri 

münkirîn bî-din olanlar azim müşkülat-ı akliye ve fenniyeye 

giriftar olup pusulayı şaşırmışlardır. Zira bundan evvel iki şey’i 

zan ve güman ederlerdi. Biri cemadatdan vesima deniz 

dibinden ziruhun hâsıl olabilmesi ve binaenaleyh insan ve sair 

hayvanatın  

[15] 

vücudu hâşâ emri Huda’ya müstenit olmayıp cemadattan hâsıl 

olmuş olmasıdır. 

Diğer zanları “Darvinizm” nam tahmin üzere hayvanatın ıslah-ı 

cinsi ile beraber bir cinsten diğer cinse munkalip olabilmesidir. 

Bu son fikre “seleksiyon” tabir ettiler. Son senelerde ise ehli 

fennin tahkikat-ı amika ve fenniyelerine nazaran cemadattan 

ziruhun hâsıl olması mümkün olmayıp bir ziruh hemcinsi olan 

diğer bir ziruhtan hâsıl olacağı gibi bir cins hayvanın diğer 

cinse inkılâbı dahi muhaldir. 

Mesela, mandaya ne kadar hizmet olunsa fil veyahut deve 

olmaz. Hüsnü hizmet yalnız ıslah 

[16] 
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edebilip, fakat cinsi teğayyür edemez. Yani iyi bakılsa güzel ve 

kavi ve büyük mandalar yetiştirilir. Amma manda hiçbir vakit 

deve veya başka cins hayvan olamayacağı gibi deve dahi hiç 

bir vakit manda veya fil olamaz. 

Bu halde gerek insanın gerek sair hayvanatın mevcut olması 

maddeden veya taklibden hâsıl olmayıp hayatları bir emri 

Hakk’a, bir ferman-ı Huda’ya vabeste olduğu fennen tahakkuk 

eyledi. 

Bu hakikati meşhur Pastör ve Berhu ve Felamaryon Florans. 

Mandöğac. Ruement Fezaks. Zebiz Petzal gibi dünyanın ve 

asrımızın ve elan hayatta olan  

[17] 

en büyük ehl-i fenn tarafından fennen ispat olundu. 

Hatta meşhur Pastör der ki “Velev dünyada bir insan kalsa, o 

insanın vücudu Hak Teâlâ’yı ispata kâfidir. Binaenaleyh 

insanın sair hayvanattan münkalib ve sair hayvanatın 

cemadattan hâsıl olduğuna dair münkirlerin tahminat-ı 

mecnunaneleri külliyen ve fennen bî-esas kalmıştır. 

Münkir olanları ıskat ve ibhat için intizam-ı malâ-nihaye 

ecram-ı semaviye ve nice nice delail-i akliye kâfi ve yalnız 

inatları manidir. Münkirin; kemal-i intizam-ı ecram ü cihanı 

tabiat yapmış derler. Hangi tabiat?  
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Tabiat; gayrı müdrik olan mevad ve ecza ve cemadatın 

minhaysi’l-mecmu’ ismi ise onlar değil makul ve muntazam bir 

şey yapmak, cemadat zaten akıl ve intizamdan arî olduğu  

[18] 

münkirlerce dahi emri bedihidir. Tabiat cemadat ve eczay-ı bî-

idrakin ismi değilse, o halde tabiat kuru bir isim kalıp 

münkirlerin Anka-i mevhumlarıdır ki namı var, cismi yok bir 

vehim ve hayalden ibarettir. 

Biz ki bi-hamdillahi Teala muvahhidiz. Kâffe-i mahlukatı ve her 

şeyi evvel ve ahır, ebedi ve ezeli olan cenabı Mevla Müteal 

halk ile kullarını dareynde ihya ve her sahibi fikri saadet-i 

namütenahi ile âlem-i lahuta isna eylediğine kalben mütmain 

ve kavlen dahi sadık ve mu’terifiz. Mamafih bu edille-i azime-i 

katiyyeden başka münkirlerin humk ve cehillerini izhar için 

diğer bir keyfiyyet, diğer bir mesele meydana koruz. 

Şöyle ki; insanda zahir gözle görünmez akıl  

[19] 

olduğunu münkirler dahi inkâr edemezler. Akıl kendi bedenini 

istediği gibi idare ve tahrik edebileceği derkârdır. Bu emri celi, 

bu keyfiyet-i azim, aklı ehli iman için bir emri feyzi Rabbanidir. 

Münkirin için aklı ruhani, manevi olmayıp insanın bedende 

mevcut olan zerratın ictima’ ve hareketinden mutahassıl bir 

kuvve-i madiye-i gayrı mer’iyyedir ki beden vasıtasıyla o 

kuvve-i gayrı mer’iyye hâsıl olduktan sonra bedeni istediği gibi 
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idare ve tahrik edebilir. Bu takdirce zerrat-i maddiyyeden 

ibaret olan cisim ve madde aklı tevlid edebilir. Böyle iddia 

edilince münkirlere deriz ki: İnsanın elli altmış yetmiş 

kıyyeden ve zerrati madiyeden ibaret olan 

[20] 

cismi idare edici bir akıl tevlid eylediği gibi cihanın her cihette 

gayrı munteha ve her noktayı muhit ve mâlî olan zerrat ve 

mevad-ı metenevvia-i müteharrikenin dahi kendi azamet ve 

cesametlerine layık ve mütenasib bir aklı küll tevlid eylemeleri 

iktiza eder. Ki aklı insanı kendi bedenini nasıl keyfe mayeşa 

idare ve tahrik ederse kaffe-i cihanın mevadından hasıl olan o 

aklı küll dahi kaffe-i cihanı keyfe ma’yeşa idare edebilir. Bu 

sualden, bu kaziyeden mantıkça münkirler için halas ve 

kurtuluş yoktur. Yani eğer aklı insaniyi vücuda getiren cisim ve 

maddedir derler ise cihanın malanihaye olan zerrat ve mevadı 

dahi bir akl-ı külli intac etmesi lazım gelir ki o akıl bütün cihanı 

istediği gibi idare ve tahrik edebilir. Böyle bir aklı külli  

[21] 

kabul ederlerse o halde münkirin Cenabı Huda’yı müevvelen 

kabul ve ikrar etmiş oldular. 

Cisim ve madde aklı tevlit edemez derlerse o takdirde aklı 

insanı münkirlerin hayalatını mevad ve zerattın neticesi değil 

Halik-i lem-yezel’in ihsan eylediği bir feyzi manevidir. Ki beden 

gibi harikulade ve muntazam yapılmış bir cevher-i hikmet-

eserde cilvenüma olur. Ve her ne vakit cisim ve beden maraz 
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ve sair esbabdan bozulur veya zaman-ı tufuliyetde nakıs 

bulunursa akıl ve ruh-u manevi kendisine gayrı layık görecek 

bir menzile izhar-ı füyuz etmekten tehaşi eyler. Elhasıl humk 

ve cehilleriyle beraber münkirler mevte takarrüb ettikçe 

mükedder ve mağmum ve ehli iman ve ikan olanların sinni 

ilerledikçe rahat-ı kalp 

[22] 

selamet-i fikir, emniyyet-i istikbal yani eltaf bi-melal ile 

meşhundurlar. Bihakkın insan olan kimse bu in’am-ı bi-payanı 

anlar da Cenabı Bediü’s-semavat ve’l-arz’a müteşekkir ve 

dünyanın nimetleri arasındaki cefalara dahi sabir olursa 

müstehakk-ı sa-paş ve aferin ve dareynde makbul ve saadete 

karin olmuş olur. 

İnsanlar hilkaten tab’an necib ve mükerremdirler. Öyle bir 

mahluk-ı kerimdirler ki ruh ve akıl ve kelam bunlarla 

mükemmel ve tam olur. Nev-i beni beşerin ceddi azamları 

meğbut ve mescud-i melaik ve eflak ü deryayı irfan ve pak idi. 

Nezd-i ehli din ve yakînde nev-i beşerin manevi olan derecat-ı 

meali gayatı bî-had ve nihayet ve hattı terkibatı cismaniye ve 

akliyesi dahi dai-i hayrettir.  

[23] 

İnsan küre-i arzda görünen ve zihnen derk edilen kâffe-i 

mahlûkatın serfirazı ve birçok sıfat-ı âlîye ile cümlenin 

mümtazıdır. Kâinatın revabıt-ı uzmasından mutahassıl netaic-i 

mesudenin hemen kâffesine insan, hilkaten mail kuvay-ı 
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mütenevviasına hüsni istimali halinde lütf-i Hak ile cümlenin 

feyzine nail olmuş olur. Bilemediğimiz hikemi hafiye-i 

Rabbaniye üzere nur-ı mücessem olarak halk olunan güneşten 

ve nice nice kâinattan hissemend olmak için bervechi 

muharrer insanda gözler ve sada için semi’ler ve revayih için 

kuvve-i şamme ve et’ame ve meşrubat için kuvve-i zaika halk 

olundu.    

Muktezayı hikmet cenabı Huda insan talip ve matlup ve rağıb 

ve mergub âşık ve ma’şuk olarak nümayan  

[24] 

ve küremizde malum olan mahlûkat içinde en müstaid ve 

bîned ve nediddir. İnsan tabi’-i ferman-ı cenabı yezdan olunca 

manen varis-i mülk-i cihandır. 

Hazreti Mevlana-yı Rumî Kaddese sırruhu’s-sami mesnevi-i 

şerifte buyururlar: 

{İn Dem O Ra Han U Baki Ra Bima} 

{Ta Tu Başi Varis-İ Mülk-İ Cihan} 

Davet-i lütfü Huda, sermaye-i feyzi  bî-intihadır. Akil olan 

kimse bazı mahlûktan lezzet ve bazısından ibret alır. Fakat 

müstefit olmak için hem bedenini hem akıl ve nefsini ıslaha 

sa’i olması labüddür. Bedenin ıslahına vasıta-i uzma itidal ile 

ve hareket ve taharete itina etmektir. İnsan manevi bedenine 

vasidir. Misal-i dürrü yetim olan  
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[25] 

bu cevher-i akdesi zinhar ihmal etmemeli ve mamafih 

icabından ziyade kendisine bir şey vermemeli. Cisim ve beden 

hevayic-i mübremden mahrum bırakılır ise gayrı muktedir ve 

hissiyatı kasir’ ve bilakis icabından fazlaya nail olur ise sakil ve 

zarir olur. Beni beşere en ziyade mazeret ve hakaret iras eden 

keyfiyet atalettir. Atalet ise dai-i cehl ü nikbettir. Âdemi en 

muteber ve bahtiyar eyleyen iman ve ikdam-ı tamdır. 

Dünyada hiç bir insan yoktur ki ataletten zillet ü hasar ve sa’y 

ve ikdamdan nefi’ ü kâr görmemiş olsun. Fevaid bahşa olan 

kaffe-i mevcudat hilkat ve iktidarlarına göre seyr ü hareket 

edip hareketleri hasebiyle hâsıl olan ahenk-i azim-i kainattan 

her an yeni bir âlem yeni 

[26] 

bir cihan nümayan olmuş olur. Ehli irfanın cenabı hakka iki 

büyük şükrü iman ve iykan ile beraber intizam-ı azim-i 

cihandan ve ondan mutahassıl keyfiyat hikmet 

beyyinatdandır.  

Kâinat içinde intizam-ı azimin heybetini bu parlak cihanların 

letafetini küre-i arzda bulunan bilcümle mahlûkattan en 

ziyade fehm ü his eden ve ondan en ziyade kesbi lezzet ve 

ulviyet eyleyen insan iken insan aslını necabetini feramuş ile 

kendisini giriftar atalet etse ne büyük günah ve nikbet ne şeni-

i nikmet ve zillettir. 
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Hazreti Mevlana Rumi Kuddise sırruhu’s-sami buyururlar ki, 

bilfarz suya düşmüş gark olacak iki kişiden biri kendini bila sa’y 

ve güşiş terk etse ve diğeri velev faydasız olsun beray-ı halas 

çabalasa 

[27] 

beyhude yere ibraz-ı sa’y eden ataletle boğulandan 

müreccahdır. 

Hekimi meşhur Aristo ile cihanın en büyük Hükeması insanın 

saadetini münhasıran mesaide ve ikdam ve gayrette bulurlar. 

Mutedil ve layık olan mesai yirmi dört saatte kaç saatten 

ibarettir? Sual edilse bittabi saatlerin suret-i mahsusada 

miktarı tayin olunamaz. Zira esbabı bi-nihayeden dolayı 

zaman-ı mesai, muhtelif ve mütenevvidir. Fakat şu kadar 

denile bilir ki on beş yaşından elli beş yaşına kadar olan 

insanların yatması yedi ile altı saat arasında olmalı ve icra-yı 

ubudiyyet-i mefruzaya mahsus olan zamandan başka 

mütebaki saatlerin bazısını kâr ve kesbe 

[28] 

ve bazısını taama ve bazısını mütalaaya ve seyrü teferrüce 

hasr etmeli. 

Saatlerin tayini ve tahsisi zımnında herkesin bulunacağı 

beldede en akil olanlar ve en hazık-ı etibba ile edeceği 

müzakerat bais-i feyz ve necattır. 
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İnsan kendisini bedbaht ve nafir-cam ad ü güman etmek 

kadar hata ve cefa olamaz. Nevi beni beşer ne için bedbaht ve 

hüzün-aver olsun? Cenabı Kadiri Mutlak gibi bir rahim ü 

kerimin abd ve mahlûku olmak nimet-i cihan kıymeti insana 

kâfi değil midir? Bu fikri ubudiyyetle terakki ve teali 

etmeyenler düşünsünler. Ki dünyaya gelmezden evvel nasıl 

müddet-i medide geçmiş ve vefatlarından sonra nasıl 

zamanlar geçecektir. Bu halde dünyada bulunacakları zaman 

[29] 

mazi ve istikbale nispeten bir an değil, bir an milyonlara 

taksim olunsa ondan dahi az kalacağı nümayan iken öyle az 

bir müddeti hayat içinde gariki elem ve keder olmak kâr-ı akıl 

mıdır? 

Veladetten memata kadar insan vukuat saikasıyla çar-naçar 

ilerlemeye icbar olunur. Merd ü dânâ olanlar son menzile 

varmak arzusuyla en makbul tariki ihtiyar ederler. Ve mevte 

varıncaya kadar merdane yürümeye karar verirler. 

Bu mühim seferde tarik-ı muhtelife mevcut ve amade 

olduğundan ashabı akıl mahz-ı hayır olan cihete meyyal ve 

saadet-meel olurlar. 

Öyle ceht, öyle tarik ihtiyar etmeli ki saadet-i ebediyye-i 

uhreviyyeyi intac etmekle beraber bu cihanın bu 
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[30] 

dünyanın her hali her macerası her makbul olan hestisi 

salikine nafi’ olsun. Ve her zerrenin şuhudundan her sadanın 

semaından her zikr ü fikr-i makbulün vücudundan mükemmel 

bir gülzar-ı manevi, bir ahunun kalbi istihsal edilsin. Mert 

olanlar leza’izi meşrua-i dünyeviyeden kendilerini hissemend 

ederler ve mevti suriye tekarrüb ettikçe müste’men olurlar. 

Ve bu seyahat-ı dünyayı lütuf ve keremle tenvi’ ve manen 

temdit ve her an bahtiyarane tecdit eylerler. Bu seferde en 

sevgili refikleri meydana getirdikleri ömrü hayriyeleri ve niyat-

ı aliyeleridir. Ve hazreti Mevlana-yı Rumi misillu derler ki:  

{Ger hakimi nist in tertib çist/ ver-hekimi hest çün fi’leş tehist} 

[31] 

yani eğer bir hâkim-i mutlak yok ise bu tertibi azim-i kâinat 

nedir? Ve eğer hâkimi var ise “ki belagat ile var demektir” öyle 

bir hâkimi mutlak’ın fiili nasıl boş ve tehi olur? Ve insanlar 

nasıl saadetsiz olabilir? İnsana gelen vukuat mektebe giden 

etfal in ellerine verilen kitaplara, risalelere teşbih olunsa, 

sezadır. Etfale sureta o kütübü resailin vücudunu icra-yı 

leibyata mani bir sermaye-i cefa ve eza, ad ve ihsa eylerler. 

Halbuki onların içinde mestur olan ibarat hakikatte etfale 

ba’is-i irfan ve necattır. 

Binaenaleyh Cenabı Haktan verilen cefaların içinde hikmet ve 

hayır his edemeyenler velev sinnen ihtiyar olsalar dahi etfal-i 

maneviyedirler. İnsana lezzet ve saadet 
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[32] 

bahşeden ahval-i celileden biri de hemcinsine ve belki gayrı 

muzır olan kaffe-i zi-ruha merhamet ve muavenet etmek ve 

kendini ecza-yı garray-ı insaniyeden bilip sairlere edeceği 

muaveneti aynı saadet olduğunu bilmektir. Eğer muhabbet ve 

himmeti yalnız kendi şahsına hasreder ise kat edeceği tarik-i 

hayatı bir beyaban bir beriye-i vahşet-nişane tebdil etmiş ve 

feriştekan-ı muhabbet ve re’fetden mahrum olarak vahşi bir 

surette vadi-i gaflette yürümüş ve encamı bi gam-küsar olarak 

girdap ve ızdırap içine düşüb galatide-i hak ü hasar olmuş 

olur. Cefa ve safa iki cenah-ı maneviyedir ki dünyada cisim ve 

ruhun irtibatına ve ehli dil olanların terakkiyatına sebep 

olurlar. Mevsimi şitade nevbahar, leylde nehar, gamda mesar 

his 

[33] 

ve derk etmeyenler mahrum-ı hikmet ve bi-itibardırlar. 

insanlara en müfid dersler en hikmetamiz tecrübeler 

dershane-i vukuat-ı elimede istihsal ve o sebeple kendilerini 

fariğü’l-bal ederler. Tarihan mücerrebdir ki en büyük olarak 

zuhur eden siyasiyyunun, müeliflerin, mukaddematı hüzün ve 

esefle tahmir olunmuş ve mesaibe gösterdikleri sabır ve sebat 

hasebiyle huy ve hulkları takviyet, kalbleri himmet, namları 

şöhret bulmuştur. 

Halık-ı lemyezel hazretleri kaf’fe-i mahlukatını vesima 

kendisini derk eden ve ubudiyetle muhabet eyleyenleri 
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sevmiş ve sevdiği için hassas kalbler, âlî fikirler vermiş ve 

esma’ ve sıfat-ı bi intiha ile mümtaz ve ser-firaz kılmıştır.  

[34] 

Kamil olan insan için her keyfiyette bir hikmet ve lezzet ve her 

vak’ada manen terakki ve saadet vardır. Mamafih bu nimet bu 

saadet atıllar hakkında bilakis calibi mesuliyet ve nikmet olur. 

Eczayı azim-i kainat lisan-ı hal ile insana derler ki biz akıl gibi 

ihsanat-ı maneviyenin ekserisinden mahrum iken hemişe 

cereyan ve deveran ve halimize göre teavün ile naşir-i feyz-i 

Yezdanız. Ya sen ki muhtar ve hikmeten serfirazsın, sen ki  

nihad-ı pâkin hasebiyle ırsen necib ve edibsin. Sen dünyada ne 

yaparsın ve hangi emri hayrın icrasıyle bahtiyarsın? 

Bu sual-i hikmet-meale verilecek cevap, cevabı  kavli değil, 

cevabı fi’li olmalı. Yani insan bu hakdandan mürur ve 

uburunda hemcinsine terk eylediği muhsenatı göstermeli.  

[35] 

İcrayı vazife bazan zan ve güman olunduğu vech ile muris-i 

ızdırabat-ı kesire olmayıp vazife mu’tad olunca bir lezzet ve 

mes’adet ve en müessir vasıta-i meserret ve nusretdir. 

Nezdi hikmet- binan da her bir adem iki şahsiyet-i mümtaza 

ile muayyendir. Şahsiyetin biri cismani ki bu zahir gözle 

gördüğümüz insan-ı suri, diğeri hissiyat-ı ruhaniye ve 

akliyeden müteşekkil insan-ı ma’nevidir. 
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Akıbet-bin olanlar dünyanın ahvali makbulesinden meşru’ 

suretde hissemend-i izzet ve kasib-i lezzet olmakla beraber en 

ziyade sevdikleri ve hizmet eyledikleri keyfiyet, ruhani ve 

ebedi olan şahsiyet-i maneviyenin mesudiyetidir. 

[36] 

Öyle şahsiyeti ma’neviye ki ashabı, mesnu ve suri olan 

dağdağa ve tantana-i cihana karşı bir tebessüm hikmet 

mevsum ile mürur ve ubur ederler ve aynı hayal olan 

ahvalden hazar ve tevakki ve beka ile terakkı eylerler. Ve 

measiden pâk-damen ve icrayı vazife ile müste’men ve 

mahbub ve makbul Cenabı Rabb-ül menn olurlar. 

Hikmet-i Huda yalnız dünyada değil kaffe-i avalim ve mafiha 

hareketleriyle makbul suretde bir intizam-ı umumi teşkil edip 

her ferd bu umumun bu küllün cüzüdür. Eğer insan  atıl kalır 

ise cihan makinesinin kırılmış bir aleti gibi pesmande sayılıp 

intizamın ve hareketi umumiyenin bahş eylediği halat-ı hikmet 

ayatdan mahrum ve meş’umdur. O makule etfal-i şuyuhnüma 

lezaiz-i gayrı meşruadan 

[37] 

ve renk ve suretden magbun olup ibretle dikkat etmezler ki 

mevsim-i nevbaharda bile lale-har olan bazı nevşüküfte güller 

içinde manzar-ı fırsat-tesmim, mar zehri bar olduğu gibi lezaizi 

gayrı meşruada dahi helahil-i hayat-rübalar vardır. Nefs-i 

emmare nail-i hürriyet olunca sahibi giriftar-ı mezellet olur. 

Hem de gayrımeşru suretde istihsal-i lezaize münhemik 
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olanlar her haddi tecavüz ile israf edeceklerinden israfları az 

müddet içinde adem-i hissi intac ve binaenaleyh dünya ve 

ukbada kendilerini zelaile ve ta’n ve teşnialara amac ederler. 

Küfran-ı nimet, insaniyette en büyük yara, en vahim bir zillet 

ve nikbet ad olunmağa layıkdır. İyilik gören kimse mukabilinde 

fenalık işlerse ve bilfarz bu hareketin zararını  

[38] 

göremeyip halk isabetine kani olsa o halde fenalık ve mazarrat 

görmemek fikriyle herkesin hemcinsine adem-i insaniyet ve 

belki mazarrat göstermesi icab edecek ve bu vecihle meydanı 

dünya bir musibetgah’a, dehşetfezaya mübeddel olacağı 

hüveydadır. 

Bilakis şakir-i nimet olmak dareynde mucibi selametdir. Şükür 

ve muhammedet evvela her nev’i nimeti bahş eden Cenabı 

Halık-ı izzete elyakdır. Saniyen devlete seza ve ahradır. Zira 

devlet namus ve hayatımıza, akrabamıza mal ve menalimize 

zalimlerden muhafaza ve bundan fazla peder ve mader-i 

müşfik gibi terbiyemize, iaşemize saadet ve selametimize 

mütemadiyen mürüvvet ve merhamet ira’e eyler. Salisen 

şükür ve muhammedet  ebeveyne sezadır. Ebeveyne 

ibtidadan ta’ mevtlerine kadar 

[39] 

evlatlarına merhamet ve muavenet ederler. Evladın en ufak 

ızdırabı ebeveynin en azim azabıdır. Evladın baliyen marazını  

nasıl sirişk-i hüzün ve muhabbetle tertib ve tayin eyledikleri 
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cümleye ma’lum ve meczumdur. Evladın rıza ve gıda ve 

terbiye ve ma’nen ve maddeten ihyalarına ve fazla olarak 

vefatlarından sonra dahi nail-i mal ve miras etmek için 

ebeveynin ihtiyar eyledikleri zahmet ve himmet müsellem-i 

cihan ve vareste-i ityandır. Halbuki bu lütüflara karşı bazı 

evlad bu dünyada ebeveyne muhabbet ve enkıyada bedel 

ademi itaat ve zulüm ve inad ederler. O makule insan-suret, 

hayvan-siretler, merdud-ı cenab-ı hüda ve mağdub-i üli’n-

nehadır. O kafir nimetler istima’a etse derler ki ebeveyn ve 

akraba  bizi şütem ve sitem ile  

[40] 

giriftar-ı eza ederler. Bu şaki-i kaziblere en ufak kelamımız 

budur ki mesela bir insan rüyasında bir âdemi görüpte o 

âdemi şetm ve seb edecek olsa uyandıkta o makule 

şatimlerden muğber ve münkesir olur mu? Bittabi olmaz. Zira 

bilir, rüyadaki şetm ve seb gayrı hakikidir. Ebeveynden  dahi 

evlada vaki olan şetm ve eza düşmanvari ve hakiki olmadığı 

cümleye celi ve ra’na olduğu  halde onu hakiki suretde telakki 

ile ondan dolayı muğber olmak ebeveyni iz’ac etmek, 

ebeveynden teberri eylemek gibi ahval müstehak-ı taan ve 

la’net-i dü-sera olacağı hüveydadır. 

İnsanlar için velayet-i zahire ve batına vardır.velayet-i zahire 

binnisbe sehil ve fakat velayet-i batinanın icrası müşkildir. Zira 

icra-i hükümet için 
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[41] 

cismani zahire olan mevani’ yine vesait ve himmet-i 

hükumetle mündefi’ olabileceği bedihi. Amma mevani-i 

batına gayrı mer’i ve hafi ve bazan na’mütenahidir. 

Mevani-i batınanın ref-i havf’ü hüda, ve ahlakı hamide ve  

hasais-i celile ile araste olan merdan-ı Huda’ya mahsustur. Bu 

güna insanlar kendi vücutlarında velayet edebilmek için 

hemen her kârda iradat-ı Rabbaniyeye istinad etmiş ve kalb ve 

akılları mücahidat-ı azime icra eylemiştir. Hılkaten âlî olanlar 

ali sıfat ve külliyen ta’rik-i zillet ve haseddirler. O zümre-i 

celilenin ecsamı arza merbut, akıl ve kalbleri asuma’n-ı 

maneviye mütevccih ve vicdanları mesud ve şahsiyetleri 

mahbub-ı cenab-ı vedud olur. O taife-i celilenin a’sa’rı 

[42] 

zahiresi gıybet ve hased gibi ahlak-ı zemimeden müberra 

olmakla beraber  zulmü rafi’ adl ve muhabbeti calib ve 

insanlara nafi’dir. Zahiri seferlerde birkaç eyyam veya sene 

hareketle menzili maksuda vusül mümkün olabilir. Seferi 

manevi ise zaman ve mekandan azade ve süfliyyattan 

varestedir.  Binaberin bu seferde saadeti dünya ve ukbayı âlî 

bir surette arzu ve taharri eden insan, izn-i hak ile hareket ve 

kendini mazhar-ı izz ü ve saadet eyler. Bu hal-i ulvi-meele dahi 

çare, a’mali âlîye ve ameli saliha ve muhabbet-i Mevladır. 

Mazi, gerçi geçmiş bir zaman ise de zihin ve kalb-i insan; 

hasbel-hılka ara sıra maziye müracaat eyler. Ahlak-ı hamide 

ashabı kendi mazilerini bir gülşen-i 
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[43] 

safa bahşa bulacakları hasebiyle mazilerinden mesrur ve 

bahtiyar ve ehli zulme i’tisaf olanlar ef-a’li kabihalarından 

dolayı mürur etmiş zamanlara hah ve na-hah atf-ı fikr ve nazar 

eyledikçe muazzeb ve dağ’dar olurlar. Muharebat-ı zahirede 

şücca’ için nasıl fütuhat ve teshira’t-ı makbule var ise ahlakı 

zemimenin ref’i ve yerlerine ahlak-ı hamidenin celbi uğrunda 

vakı olan mücahedat dahi öyle ve belki daha makbul fütuhat 

saadet a’yat’dır. Fütuhat-ı deruni indi uli’l-elbab da feyz-i 

daimi ve naşir-i saadet sermedidir. Ahlak-ı hamide şehr-i 

şehirine müzafferan vusul ve duhule nail olan nik-bahtan 

hem-nişin-i enbiya ve urefa ve gayrı münkatı’suretde mazhar-ı 

tecelliyat-ı hudadırlar. böyle insan-ı saadet-iktiranlar 

[44] 

için dünya bir derya-yı hikmet ve mezraa’i mes’adet ve ahiret 

mekan ve divan-ı lika ve devlet ve ebediyyetdir. Hayatımız 

mes’ud olmak için şer’in ve vicdanın mesağ vermediği ahvali 

işlememeli, işlenilir ise hem maddeten mütenevvi’ azaplar 

sernüma hem tesirat-ı vicdaniye rahat fersa’ olur. En ufak bir 

sui hareketden en azim ve vahim bir netice-i mazarra ve en 

ufak bir hüsn-i halden en mesud ve makbul bir keyfiyet-i 

mergub zuhur edebilir. Mesela bir şerareden bir şehr-i şehir 

muhterik olur. Ve göze görünmez derecede asgar bir 

tohumdan en mahsuldar bir şecer ve o şecerden bir ravza-i 

esmar-âver vücud bulabilir. Arus- ı saadet , haremsaray-ı pâk-i 

vicdandan 
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[45] 

ve menba-ı celili sa’y ve ikdamdan zuhur ile en parlak bir 

suretde arz-ı endam ve sahibini dareynde hoş-kâm ve be-kam 

eyler. Bila hud’a ve bila garez icray-ı vazife eden nik-bahtan ve 

vicdanın rahat ve meserretine ve icabı halinde refikasının 

muavenetine nail ve ta’rifi gayrı kabil hissiyat-ı ulviyeye vasıl 

olurlar. Hiç bir fikr-i ruhaniyeleri olmasa bile fenalıktan zuhur  

edecek ızdırabatı zekiler his ve idrak ve kendilerini netayici 

vehimeden halas ve pak ederler. Mesela sarhoşluk bazı 

suretle lezzet bahş olduğundan meyhur olan kimseler işret-i 

ihtiyar ederler. Fakat içmezden evvel sarhoşluğun baş ağrısını 

ve el ve ayakların ra’şesini ve bedenin her suretle zayıf 

[46] 

ve izmihlalini, şarib olan kimseler maddeten ve fi’len ru’yet 

edebilseler idi günahtan sarf- ı nazar, ta’dad olunan mazarrat-

ı cismaniyeden dolayı min ba’ad azalarına bir katre bile 

koymamağa bile karar verirler idi. Müstaid olan kimse kâmil 

olanların ahlak-ı hamide ve hârekat-ı celilelerini tahkik ile 

iktidarı nisbette, onlara iktida ve imtisal eder. Hasail-i 

makbule ibrazı ile kendisi dahi hemcinsine misal olmak üzere 

çalışır. Ve bir işe mübaşeret edeceği vakit yalnız aklıyla iktifa 

etmeyip akil olan zevatın reyine müracaat ve ondan sonra 

azmü sebat eder. İstikbal hakikatte zulmet ve bazen muris-i 

vahşettir. Aklı beşer istikbali kâşif bir şem’i münir olduğu 

ezher ise de henkam-ı zulmetde bir odayı tenvir için birkaç 

şemi’a 
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[47] 

ihzar ve müheyya olunsa oda daha münevver olacağı malum-

ı.uli’n-neha olduğu misillu ehli irfan ile dahi icrayı, meşveret, 

rafi’-i zulmet ve dafi’-i mazarrattır.  

Bahtiyar olan insan bir an hadid ve gamnak ve en ahırda 

mutabasbıs ve pür-bak olmaz. Bilakis hemişe manendi cibal-i 

rasiyat rasi ve rasih ve vası’ olur. Her kar’da hazm ü hazer 

seza-i akl-ı celil nev-i beni beşerdir. Hazm ve hazer ile hareket 

etmeyenler, şeytanların ve şeytani sıfat olanların hiyel  ü 

hud’alarına pa-mal ve hemişe muzdarib’ül-hal ve madun-ı nisa 

ve vennk-i ricaldirler. Bihakkın merd olanlar sabr ve sıdk ile 

müzeyyen,  gam ve aczden vareste ve efal ve e’amal-i 

ciddiyeye mürtebit ulviyete nazır ve icrayı adalete hazırdırlar. 

Hüsn-i ahlaka mukabil mükafat bi-haddir. 

[48] 

Alelhusus rıza-yı cihan-bahşayı Rabbaniyeyi celb eylemek 

fermanı Yezdan-ı icra etmek vicdanı pak tutmak takibat-ı 

cezaiyeden ve ağraz-ı şahsiyeden masun olmak münsiflerin 

takdiri ve tahsinini ve ekser evkatta muhabbet ve 

muavenetlerini istihsal kılmak az mükâfat mıdır?   

Hayatın bulutları su’i ahlakın ve yeis ve füturun tevlit veya 

uzaktan irae eyledikleri halat-ı elimedir. 

Onları refeden muhabbet-i Yezdan ve ahlak-ı hamide ve hub-i 

insanidir. Bir insan hal ve kalinde tul ü dıraz yeis ve fütur ibraz 
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eyler ise mağlubu şeytan ve mayub-ı ehli irfandır. Çok 

kimseler vardır ki hariçten gelen akrabasının, ehibbasının 

istikballerine gitmek için izhar-ı kesalet ederken düşman 

bilindikleri ğumumu kable’l-vürud  

[49] 

na-bimahal istikbale istical ve kendilerini tufan-ı vesavise 

pamal ederler. Ekser görülen bu hal-i garaip meale sebebi 

zahir gamın semt ve hududunu ve maverasını ve meserretten 

bile daha seriüz-zeval olduğunu bilmekten insanların gafil ve 

zarir olmalarıdır. Bu gûne tav’an bedbaht olanların mezruatı 

evham ve hayalat böyle tohum ile vücuda getirdikleri 

mahsulât gam ve feryattır. Dünya seferinde mesudane 

yürümek isteyen kimse kendini efkâr ve amal-i zaideden 

mümkün olduğu kadar tahlis ve tahfif etsin. Zira bir hamal ne 

kadar kavi olsa yine usretle yürümeğe mecbur olup başını 

semt-i asumana doğru imaleye muktedir olamayıp kütah-bin 

ve hemişe süfliyata nazır ve bihuzur ve gayrı metin olur. 

[50] 

Amal ve efkâr-ı zaide ile muzdarip ve pür-reyb olanlar manen 

hamal-i eskal ve giriftar-ı vebaldirler. Mal ve servet nevi ben-i 

beşer için şayan-ı muhabbet bir keyfiyet olduğu vareste-i 

işarettir. Mamafih servet eğer din ve devletin selametine 

vesair umur-ı hayriye’nin icrasına istimal olunursa sahibine bir 

nimet ve aksi halinde mucibi zillettir. 



 
113 

 

Servete dair Mevlana-yı Rumi Kaddese sırrehus-sami 

hazretlerinin tarifi her kelamı gibi mahz-ı hikmettir.  Ol kani-

irfan emr ü ityan buyururlar ki insanın sefine-i vücudu hemişe 

deryayı vukuat içinde bulunur. Mal ve servet ise su gibidir. Su 

sefinenin altında olunca ne kadar çok olsa sefine o kadar 

suhuletle kat’ı  

[51] 

mesafat eyler. Bilakis sular içine girer ise sefine mağruk olur. 

Kezalik mal ü menal ayakaltında olup da onun muhabbeti 

mazarrat ile kalb ve aklı ihata etmezse o halde mal insanın 

suhuletle ilerlemesine bir vasıta-i alü’lâldir. Amma mal ve 

menalin muhabbeti tamamiyle kalbe girer ise sahibinin su-i 

ahvalini ve belki izmihlalini intac eder. Elhasıl arifin yedinde 

toprak altın ve nadanın elinde altın toprak olur. 

İlm iki nev’idir. Biri ilmi manevi ki hakaik-ı eşyayı hikmet-i 

maneviye ile irae  ve izhar eyler. Bu nevi ilim ve irfan nurun 

ala nur olup ashabı dareyni bihakkın nazır ve telakki-i 

tecelliyat-ı ruhaniyeye hemişe amade hemişe hazıradır. 

[52] 

hazırdırlar. Fakat ilmi manevi filan mekteplere, falan hocaların 

nezdine şu kadar sene devam ve ikdam ile katiyen hâsıl olur 

şey olmayıp ilmi maneviyenin husulü ikdamat-ı mütevaliye ile 

beraber hususi surette bir himmet ve ihsanı ruhaniye menut 

ve vabestedir. Binaenaleyh bu ilmi âlîye mazhar olabilmek 
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isteyenler hemişe adil hemişe saf ve mukaddem ve 

merhametli, marufu amir, münkeri nahi olup, feraizi icra ve 

bir pir-i hikmet-zamirin terbiye-i maneviyesine iltica ederler. 

Ve bu gûne himmet ve ikdamat ile beraber ilmi maneviye 

destres olmak balada arz olunduğu üzere yine hususi bir 

merhamet-i samedaniyeye varestedir. Binaenaleyh bu 

mahalde ilmi manevi-ye dair izahat-ı mesruda ile iktifa edip 

mesai-i 

[53] 

maddiye ve akliye ile tahsili mümkün olan ilmi zahireden 

bahis ve ona fikri imale edelim. 

İlmi zahiri dünyada her şeyde zahir gibidir. Envar-ı irfan 

vasıtasıyla zulmet-i istikbal keşf ü hall olur. İlim, saadet ve 

rahatı calip, mezellet ve meşakkati rafi’ olup hakayık-ı ahvali 

kema yenbeği irae ve dünyayı tezyine ve ona mensup olanları 

kam-bin eyler. Ulum ve fünun, saadet hayatı istihsal için bir 

umman-ı hikmet-i nümun dur. Medeniyet-i hazıra ulumun 

eseri ve saday-ı velvele-endaz-ı terakkiyat kezalik ilim ve 

irfanın in’ikasıdır. Zekâvet-i fıtriye ile muhammer olup 

kendilerine ilim ve irfan-ı zahireyi dahi ilave etmiş ashabı 

kemalin aklı bir meşale-i hikmete-engiz, bir memba-ı saadet–

riz olduğu barizdir. 
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[54] 

Bihakkın kâmil olan bir sahibi ilim ü irfanın nazarında dünya ve 

mafihada ki esbabı devlet ve mesadet-i mehya ve 

muvaffakiyet ve kâm-bini her canipten cilve-nüma olur. Öyle 

bir insan-ı bahtiyar her nerede bulunsa makbul ve muteber ve 

ekser halatda bir tali-i fercam ona muin ve yaver olmuş olur. 

Ulum ve fünun un esmar-ı saadet-i bari ne derecede lezzet 

bahş olduklarını anlamak, o esmara nail olanlara mahsustur. 

Ulum ve fünun içinde böyle hakayık ve meani vardır ki en 

parlak şuaranın hayalatı bile geride kalır. Sureta bazı mertebe 

adi görünen ilmi nebatat, ilmi hayvanat ashabının bile 

hissiyatı, cühelanın hissiyatından binlerce e’aladır.  Sırf maddi 

ve adi görünen bu iki ilmin 

[55] 

ashabı bir sahrada bulunsalar her şukufe her nebat her dıraht 

her berk ü bar her nevi zi-ruh onlara göre bir kitabı hikmet-

disardır. O kitap her varakında bedi-i ve sanai-i hilkatten 

haber verir. Ve akıl ve kalbe bir cihan-ı cedit gösterir. Teneffüs 

eylediğimiz havadan bir metre mikâp alıp kemayenbeğı ru’yet 

ve keşfi mümkün olsa o metre mikâp içinde milyonlarca zi-ruh 

mahlûkat görünecek ki o zi-ruhun her biri bir cihan-ı sağir-i 

hususi teşkil eder. Bir avuç toprak alınsa sureta şayan-ı dikkat 

görünmüyor. Fakat o avuç toprağı teşkil eden eczadan her bir 

zerre şimdiki hal ve dereceyi bulmak için yüzlerce a’sar ve 

duhur hararet-i şems ile hilkatin mevad-ı vesilatı-ı sairesine 
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[56] 

tabi olup ta ki bu nejat-ı masnu’a-ı hilkat mertebe-i hazırasına 

pa-nihad oldu. Elhasıl mevcudatı cemadat-nümada ne hikemi 

hafiye ne tezyinatı garibe ne tensikatı münevvere vardır ki 

onların hakaikina cahil olan kimse nezdlerinden bin defa geçer 

de hiçbir şey göremez, anlamaz iken âlim ve dânâ yek nazarda 

keşfi hakaik ve fehm-i hikem-i bi-intiha eyler. Bir hekime sual 

olundu ki bu gece ne nevi hikmetler ile meşgul oldu? Kibrit 

ispermeçet ve libasla meşgul oldum, dedi. Ki bu adi şeylerin 

teşkilinde bile pek çok asırlarda binlerce amelenin ve ehli fen 

ve sanatın bazen münferiden, bazen müctemien teşebbüsatı, 

mesaisi, mekasıd ve imali cari olmuştur. Ve filhakika hekimin 

ifadesi gibidir 

[57] 

en adi bir masnu’ fikren tahlil olunsa bir cihan-ı hikmet bir 

cihan-ı mesai keşif ve rüyet olunur. 

İlmi heyet ile meşgul olan bir dânâ, ecramı mala-nihaye-i 

kâinatta ne cihanlar, ne şemsler, ne devranlar, ne nurlar 

keşfeder de kalbi süfliyattan nefret edip ulviyata suud eyler. 

Ve mesela iki yüz sene sonra falan gün falan saatte falan 

noktada bir kevkeb-i nuranî zuhur edeceğini haber verir. 

Badehu o dânâ’nın eceli gelir, vefat eder. Muasırlarından 

kimse kalmamış, unutulmuş iken ilminin mekşufu olan kevkeb 

yevm ü an-ı muayyende sernüma olmuş ve cihanı hayrette 

bırakmış olur. 
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Bir tabibi hazık, beden-i insani de milyonlarca olan 

[58] 

kan gruplarının içindeki ta’yinat ve şahsiyat-ı zi-hayatı ve 

milyarca olan a’sabda derkar olan sanatları elhasıl bedeni 

insanı bir cihanı sağir-i hikmet musır olduğunu görür de 

tezyid-i irfan ve ıslah-ı ebdan eyler. Cihan-ı azim-i gayrı 

mütenahiye ve semaya mukabil ehli-fen şimdi bir cihan-ı 

sağir-i bi-nihaye keşf ve derk etmektedirler. O da bu senelerde 

şöhret-yab olan mikrop (bakteriyoloji) fennidir. Çend ay evvel 

(Rovda Dömond) nam risale-i mevkutede görüldü ki kanın 

iğne ucu kadar görünen bir küresinde yirmi milyonu 

mütecaviz zi-ruh mevcudat keşfolundu. O mevcudat-ı sağıra 

zi-ruh olabilmek için bittabi birçok azaya muhtaçtır. 

[59] 

İnsanın keşfedebildiği mikropların madununda dahi öyle 

mikroplar olması varid-i hatırdır ki onlara göre balada zikr 

eylediğimiz mikroplar dağlar gibi azim kalmış olur. Elhasıl 

cihan-ı kebir-i sema namütenahi olduğu misillü cihan-ı sağir-i 

gayrı mer’i kezalik nihayetten vareste ve beridir. Elektrik, 

kimya, mıknatizm, fenni askeri, fenni bahri, fenni siyasi, fıkhı 

hukuk, diplomatlık,  fenni hukuku düvel, ilmi tarih, geometri, 

hendese, riyaziyat, ekonomi, politika, fenni ziraat, fenni 

musiki ve hadd ü hesaba gelmez fünun ve sanayi ile beraber 

şimendifer, telgraf, telefon, buharlı buharsız makineler, 

elektrik nurları, matbaa, pusula vesair hesapsız olan ihtaraat 

nevi beni beşeri 
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[60] 

nasıl tezyin, nasıl tabakat-ı ulviyeye isna eylediği vareste-i 

tafsil ve ispattır. Ulum ve fünun ve sanayi maddeten insana 

bahş eyledikleri fevaid ve esbab-ı saadet-meab gayrı 

mütenahi olduğu misillu mensubinin his eyledikleri lezaiz-i 

akliye ve terakkıyat-ı kalbiye dahi kezalik bi-nihayedir. Binaen 

aleyh insanların birinci vazifeleri kendileriyle evlad ve akraba 

ve vatandaşlarıyla kâffe-i insanları mümkün olduğu kadar ilim 

ve fen ve sanata sevk ile bu küre-i arz insan gibi bir mahlûk-ı 

celilin meskeni olmak üzere şayeste ve saadetle areste olsun. 

Birde terbiyeden bahsedelim: ahlakı ihya eden terbiye üç 

yaşında olan bir tıfldan bedi’ ile altmış 

[61] 

yetmiş yaşına varınca yani insan terki hayat edinceye değin 

gayrı münfek olmalı. Fakat bittabi etfalin gençlerin rüşt-ü 

hakikiye malik olanların ihtiyarların zükur ve inasın terbiyesi 

mutefavit olacaktır. Şu kadarki bu tefavüt-i surinin nazargahı 

ve ıllet-i gaiyesi tevhid olur. Zira cümleden maksad temin-i 

ruhani, ahlak-ı hamide, hubbü insaniyet ve hubbü devletdir. 

Terbiyesiz bir zeka, terviyesi bir ilim gayet kuvvetli harun 

huysuz bir esb’e müşabihtir. Ki ilerlemek için kuvvetini sarf 

edeceğine, geriden geriye ma’kusan rücu’ ile menhus bir 

suretde israf-ı kuvvet eylemiş olur. 

Hekimin biri der idi ki: ey vatandaşlarım ben sizin âlî’ 

binalarınız ile hiç bir vakit iftihar 
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[62] 

etmeyeceğim. Beni müftehir etmek arzu eder iseniz âlî ve 

yüksek ahlak meydana getiriniz. Evlad ve akrabanıza ve 

kendinize ulvi, vatanperver sadakat güsteri ahlak bahş ediniz. 

İkdam ve merhamet, sabr ve şecaat ve miknet şükufeleriyle 

hesti-i maneviyenizi tezyin ediniz. Ki bu şükufeler sayf ü 

şitanın harif ü nevbaharın tesiratıyla halel-pezir ve pejmürde 

olmaktan  masundur.  

Terbiye insan için bir libas-ı nuraniyedir. Ki baktıkça daha 

ziyade nur efza ve dilruba olur. Gençler tahsile bedi’ 

edecekleri günden itibaren ikmal-i ilm ile mekteplardan 

çıkıncaya kadar mürebbileri tarafından dikkat olunmalı. Ki  

talebe mektepleri mahalli eza ve bela ad etmeyib belki 

mektebi her mahallden 

[63] 

sevgili ad etsinler. Bu nokta-i azime ve mergubeye desrtes 

olmak üzere ibtida mektep hocaları ile müdürler ve hükümet 

memurları talebenin pederlerinden  daha müşfik olmalı ve 

talebenin hatası olursa cezası münhasıran tezyid-i meşguliyet 

ve ders ve nasayih-i hikemiye ile itayı takviyet etmeli. 

Mamafih şayet hilkaten düşman-ı namus bir genc-i menhus 

görülürse onu çürük bir diş ad ile ile en kolay bir suretle 

mümkün olduğu kadar sebebini ilan etmeyerek mektebden 

ihraç eylemeli. Diş çıkarmak her ne kadar acı bir şey ise de,  

cümlenin malumu olduğu üzere zaruridir. 
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Balada zikr olunan şefkat ile beraber mekteblerin mevakii 

dilküşa olmak üzere daima dikkat etmeli ve gençlerin aklını 

[64] 

ilim ile kalblerini ahlakı hasene ile tezyineye sa’y eylemekle 

beraber bedenlerinin sıhhat ve afiyetini güzel gıda  hava ve 

ta’lim ve tefric ile ıslah kılmalı ve talebeyi günde  ekal iki defa 

bahçelere veya sair havadar yerlere çıkarıb her defada üçer 

çeyrek oynamak, gezmek, oturmak için serbest bırakmalı.  

Bazı avrupa şarlatanları veya ahmakları cefaya alıştırmak 

hülyasıyla kış-yaz talebenin dizlerine kadar ayaklarını 

dirseklerine kadar, elerini açık bırakıp en soğuk vakitlerde bile 

ince bir ceketten başka bir şey giydirmezler. Ve cinnetin en 

son haddine varmak üzere bazan kışın açıkta soğuk sular ile 

dahi banyo ve duşlar verirler, bu ise hılkate karşı insanların 

sıhhat ve hayatını tehlikeye ilka etmektir. 

[65] 

bu  sırada elime geçen gayet muteber bir kitaba göre  

müamele-i mezkuradan hasıl olan emraz ve telefat tahminat-ı 

adiyeden firavan ve gayet elim surette mucib-i hüsran olduğu 

müsteban olmuştur. 

Binaberin soğuklar başlar başlamaz talebeye fanilalar ve 

ızdırap vermeyecek suretde kalın elbise giydirmeli ve banyo  

edecek olur ise mahfuz odalarla etibbanın tarifi üzere soğuk 

veya sıcak veya ılık sulara müracaat ile daima soğuk olmaktan 

muhafaza etmeli ve sıcak mevsimlerde hafif elbise ve soğuk 
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banyolara ve yaz-kış bunlardan eksik olmamak üzere 

pamuktan mamul bir kuşak bulundurmalı ve iklimimizde 

günde iki defa olacak taamlarında her birine sinnine göre 

kuvvetli, leziz 

[66] 

etsuyu ve her taamda yirmiden kırk dirheme kadar yağsız 

pişmiş bir pirzola ya kebab gibi etler ve birer rafadan, taze 

yumurtanın taamı ve mamafih bu üç taamdan başka mevsime 

göre talebeye sebze, tatlı, balık yemek vermek faideden hali 

değildir. 

Bu tarifat-ı maddi ise de talebe ve herkes için elzem 

olduğundan bu mahalde yazmaktan ihtiraz eylemedim. Bir de 

gençler tahsili ilm eder iken kendi veya akrabaları için tahsilde 

hasıl olacak saadet ve lezzeti rahat ve itibarı en parlak suretler 

ile kendilerine tefhim etmeli ve icrayı feraiz ile ahlakı hamide 

ve hubbu insaniyet ve hubbu devlet ile Cenabı Hakk’ın rızasını 

istihsal ederler ise dünya ve ukbada meratibi a’liyeye nail 

[67] 

olacaklarını  sinlerinin tahammülüne göre münasib lisan ve 

misaller ile tefhim etmeli ve hocaları tarafından dahi o yolda 

cenabı hakka ubudiyet ve devlete sadakat ve nevi beni beşere 

insaniyet ve muhabbet gösterilmeli. Zira tarif-i fi’li, tarifi 

şifahiden daha ziyade nafi olacağı emri-celidir. 
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Talebeye bunu dahi daima tefhim etmeli ki mekteplerden 

çıkınca tahsil ve tehzib-i ahlak için dünya denilen bir mekteb-i 

azime gireceklerdir.   

Binaenaleyh dünyada ahlak-ı hamide ashabının etvarı hikmet-

nisarlarına hemişe dikkat ve celilül-kadr olanlara iktida 

etmekle itiyad etsinler. 

Gençler için en makbul dersler din-i mübine takviyet 

[68] 

verenler ile beraber kavaid-i lisaniyeyi okuyup sehivsiz olarak 

sürat ve suhuletle yazmak ve birde fıkıhtan mecelleyi 

mümkün olduğu kadar zabt etmek ve tarih-i umumi ile 

beraber hekimane yazılmış bir veya birkaç tarih-i hususiyi ve 

ilm-i hesabdan ahz ve ihtisada muktezi olan kavaidi tamamiyle 

ve coğrafyayı ve bir miktar hukuk-u devlet ile ekonomi, 

politika ve kozmografi dahi öğrenmektir. 

İşte her genç için labud olan şeyler bunlar olup, fakat 

içlerinden badehu malumatını tevsi’ etmek isteyenler vesima 

bir ilm-i hususi ile meşgul olacak olanlar, mesela tabib, 

mühendis, avukat ressam olacak gençler tahsil edecekleri ilm-i 

fenne dair olan şeyleri mekatib-i aliye-i mahsusada tafsilen 

tahsile mecbur 
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[69] 

olacakları şüphesizdir. Fakat zikr olunan ulum ve fünun için 

dahi daima talebenin ragbetine dikkat etmeli ki hilkati hangi 

ilm-i fenne meyyal ise onunla işgal edilsin. Zira arzusuz, 

meyilsiz ilim ve fenne icbar etmek çıkmaz sokağa sokulmaktır. 

Gerek mekatibde hini tahsilde bulundukta ve gerek ba’det-

tahsil mekteb-i azimi dünyaya girdikten sonra bize rehber-i 

saadet olacak ve kalb ve akıl ve ahlakı ihya edecek hükm ü 

iradat-ı celile-i Kuraniye olduğundan bu kitabımızda daha bazı 

ahval badel-ifade ahlak-ı hamidenin ruhu mesabesinde olan 

birkaç ayat-ı beyyinat-ı hükmü Kuraniye namıyla diğer bir 

te’lif-i acizanemize inşaallahu Teâlâ derc ve tefsir ve bu 

vecihle kulub-i müstaidin niam-ı bakıye ile dilşad ve dilsir 

olacaktır. 

[70] 

Ehli irfan olanlara diğer bir saadet, mütalaa-i kütüb ve resailde 

derkar olan lezzettir. Bu cihanda eyyamı ve leyali meşhun-ı 

gam ü şadi olarak hemişe cereyan ve pençe-i sitemkar div-i 

girive dehr, ruyi arzdaki zi-ruhu mağlup ve düçar-ı fena ve 

hasar eyler. Nice duhat-ı manend-i şümus-ı baziğat bu adem-i 

abad dünyadan mürur ve ubur eylemiş iken o âli himmetler 

ukul ve kulüb-i tenvire kabil olan mütalaat-ı amikalarını kütüb-

i hikmet uslublarına derc ile bu alem-i insaniyet için bir miras-ı 

âli bıraktılar. 

Cenab-ı Hakk’a şükür olunur ki: ehli kemalin mahsul-i efkarı 

zayi’ olmamak için icad-ı kilk ü kitabet 
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[71] 

ve envarı mütalaa-i fikriyeleri sihab-ı zulmet-engiz i’asar ve 

duhurdan sıyanet olundu. 

Ashabı hikmet gerçi bu hâkdandan mürür ve hicret ettiler ise 

de hikmeten hazır ve terk eyledikleri asar-ı irfan-barlarıyla 

hakayık ve saadeti naşirdirler. 

Müellifin-i kiram bila kahr ü cefa, bila renc ü eza bila havf ü 

reca rağib ve taliplere karşı leyl ü nehar tecarib ve mütalaarını 

izhar ederler. 

Bazı avan-ı usret-resanda hasbelkader kendi akraba ve 

ehibbasından bile terk ü nisyan olunurken kitab ve resail, bila 

dağdağa hemişe muhibbi sadık, hemişe refik-i şefik, hemişe 

müheyya olup kendilerinden her ne müşkil sual olunursa bila 

hiddet bila müdahane ita 

[72] 

cevaba ve ihsan-ı tesliyete amadedirler. Kitablar ne mağlub-ı 

hab-ı gaflet ne tarik-i ülfet ve muhabbet olurlar. 

Hükemadan biri der idi ki benim dostlarım  kitaplarımdır beni 

istedikçe her asrın dühatı nezdimde müheyya bulunur. Ve 

sohbet ve nasihatleri ile kalbim ihya olunur. 

Akıl ve hünerce orta olan adamlar bile istenildiği halde 

vaktıyle bulunmazlar ve bulunsalar, vaktıyla ayrılmazlar. Fakat 
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dünyada en meşhur olarak gelmiş-geçmiş kâmillerin mahsul-i 

fikirleri olan kitab ve resail leyl ü nehar arz-ı didar ederler ve 

her ne vakit terk edilseler bila kin vahdet-i ihtiyar-ı uzlet 

eylerler. O müellifin-i kiramdan bazısı cihan-ı ukbanın ahvali 

azemet-meailini ruhani bir surette nakl ü beyan, bazısı hılkat 

ve tabiatta 

[73] 

zahir ve meknuz olan bedayi-i hayret-bahş-i ukul  olacak 

suretlerde tarif ve bazısı ebdanın sıhhat ü emraz ve havaic ü 

müdavatını ve hayat ü mevtin tecelliyat-ı mütenevviasını 

tavsif eylediler. Cünud-i hüzn ü keder, renc-aver olur ise o 

kütüb ve resail cünud-ı gam-nümuda karşı ilkai teselli ve talibi 

âli ederler.  

Ehli yakîn  olan müellifin sabr ü sebatı, sıdk ü vefayı ırz u 

namusu, şecaat ü merhameti dilpesendane suretlerde ifade 

ve ma’nen ve maddeten terakkı etmek için pekçok esbabı 

amade kıldılar. 

Şuarayı benam müşfik ve muharrik olan kelam-ı mevzun pür 

mazmunlarıyla kalp ü aklı ihtizazat-ı latifeye imale ve nur-ı 

muhabbeti hassas olan kulübe isale ederler. 

[74] 

Müverrihin-i kiram zaman-ı mazideki vukuatı azime ve 

mutenevviayı arz ü beyan ederken her bir vakıanın hikmetini 

ve o hikmetten mutahassıl netayici esbabı ibret-ayatıyle inba 
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ve ona binaen hal ve istikbalde hatayı dafi’ fevaidi calib, birçok 

nesayih ve dersleri i’ta ederler.   

Telifatın fünun ve maarife dair verdikleri izahat vareste-i tafsil 

ve isbat olup ifadeleri bila enaiyet , ülfetleri  bila eziyyetdir. 

Hasbelbeşeriyye letaife dair bir kitap mütalaa oluncak olsa, 

gam ve gussa tebessüm ve handeye mübeddel, asab 

müsterih, kalb münferih olur. Hemde bunca hizmetlere 

mukabil kitab ve resail bir mezd ve ecri sa’il olmayıp hanenin 

bir köşesinde birkaç tahtadan 

[75] 

ibaret bir kütüphane ve kütüphane olmasa dahi adi bir dolap 

ile kanaat ve itaat ederler. 

Hele mütalaa eden zat kalben, aklen vasi bir kahraman-ı irfan 

ise sureta sukuti görünen o âlî müellifleri hatıra getirir ve o 

eazımın ervah-ı pür-agahileriyle güya müşavere eder de 

onlardan hissemend-i feyz olmuş olur. 

Elan bir mahalde akil ve dana’ bir zat bulunduğu haber alınsa 

onu görmek, ülfet eylemek pek çok arzu olunurken ya cihanı 

tenvir eden şümus-ı hikmeti nasıl ihmal etmeli. Mesela 

ezmine-i maziyede Arablardan İbn-i Sina, Muhyiddini Arabi, 

İmamı Gazali, İbn-i Haldun, Hazin, Ebu Sıri ve tadat ile bitmez 

nice fehul-ı arap.  

Ve Hazreti Mevlana-i Rum-i, İbni Attar, 
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[76] 

Sadi, Firdevsi, Nizami, Cami, Hafız gibi lisan-ı fars da üsb-i 

irfanı ileri sürmüş merdan-ı cihan-ı bi-akran.  

Ve lisan azb-el-beyan-ı Türkî de İbni Kemal, Fuzuli, Nefi, Nabi, 

İbrahim Hakkı ve-sair nice hükema ve şuarayı bi-hemta. Ve 

pek çok müverrihin ve ehli yakin zevat-ı âlî sıfat. 

{1: Arap ve Fars ve Türk lisanında haiz-i fazıl ü kemal olan 

binlerce müellifinin esamisini görmek isteyen zevat Beyrut’ta 

muahharen tab’ edilen Dairetül- Maarif ve Rıfat beyin Lügat-ı 

Tarihçesi ve merhum Ziya Paşanın Harabatı gibi asar-ı 

mutebere müracaat eylemeleri lazım gelir.}  

Ve Yunaniler’den Homeros ve Pisagores ve Ksenofon ve 

Sokrates ve Hipokrat ve Eflatun ve Aristo ve Teofrast ve 

Tokizis ve Polib ve Aşil ve Sofokles ve Opizis 

[77] 

ve Aristofan ve Galinus ve Pilotarh.  

Ve Romalılardan Siseron, Seneka, Markorel, Tasid, 

Titliyohoras.  

İngilizler’den Şekspir, Luk, Nevton, Hum, Jipen, Adam Simit, 

Makoli, Valterskot, Almanlardan Layibniz, Kan, Hegel, Gote, 

Şiller, Niymer.  
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Fransızlar’dan Monten, Dekart, Bovesvie, Molyer, Korney, 

Rasin, Monteskiyo, Jan Jak Ruso, Gizu, Tier, Tiyera, Vilemon, 

Mister, Mişela, Jul Simon, Bartelemi., 

Ve italyanlar’dan Tas, Petrarek, Makyavel, Filanzeri, 

İspanyollardan meşhur Don Kişot müellifi Servantes. 

Amerikalılar’dan 

[78] 

Franklin gibi nice müellifin benam mahsul fikirleriyle daima 

nezdimizde bulunsalar ne hal-i meali meel, ne zevk-i hikmet 

iştimaldir.  

Elhasıl bu asırda kitapsız hane, ruhsuz bir beden ve akılsız bir 

baş gibidir. 

Saadeti dünyaya medar olan diğer bir cihette ehibbayı 

sadıkadır. Muhibbi sadık dostunu sıyanet ve intaç-ı mes’adet 

eyler. 

Eflatun hocası Sokrat’a der idi, bana bir muhibb-i vefadar 

kâfidir. Ciddi surette sadık ve vefi bir dost bulmak için 

evvelemirde insan kendi ahlakını tehzip ve ıslah etmesi 

lazımdır. 

Zira muhip olacak zat eğer bihakkın mert ve âlicenap 
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[79] 

ise sevecek adamın ahvalini bilmeğe mecbur olduğu vareste-i 

irtiyabdır. 

Muhabbeti bir tarike, bir kapıya teşbih ederler ki işlenmez ise 

har u pas tutup halel bulur. Yani muhabbete ait vezaif-i 

insaniye ihmal olunursa muhabbet feramuş olup neticesiz 

kalır. Elde iken dosta muhabbet ve riayet etmeli, zira elden 

çıkar ise çekilen nedamet ve ziya faidesiz ve ayrıca baisi 

hüsrandır. 

Muhabbeti calip iğbirarı dafi olan diğer bir halet, gıybetten 

hali daima âli olan ashabı himmete müdavemet etmektir. 

Gevher-i muhabbet en âlî tabakatda olduğu vareste-i işaret 

iken kendini gıybet ve fuhşiyyat ile meratib-i aliye-i 

insaniyeden ıskat eden kimse nasıl o halet 

[80] 

aliye’yi süfliyat içinde bulur. Ve nasıl bu sefer-i müşkülat-aver 

dünyada aleyhinde celp eylediği düşmanın müzahamından 

vareste olarak katı mesafat edebilir.  

İnsan, dost-u hakiki bulmak isterse balada zikr olunduğu üzere 

kendi ahlakını tehzib ve ıslaha mecbur olduktan başka ahlakı 

zemime ashabı olanlardan dahi içtinap etmesi labuddur. Zira 

kötü adamların demi ve nefesleri bir sami-garet ittisamdırdır 

ki en latif ezhar-ı muhabbet-nisarı en güzel gonca-i kami, 
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müddet-i kalile zarfında kurutup pejmürde hâl ve pür melal 

eyler. Hazreti Sadi Gülistan’da der ki hamamda bir gün bir 

güzel rayihalı toprak parçası (kil) bir mahbub 

[81] 

elinden elime erişti. O kile dedim sen misk-ü amber misin ki 

senin bu dilaviz kokundan mesut oldum. Cevaben dedi ben 

adi bir balçık ve çamur idim. Fakat bir müddet güller ile hem-

nişin olduğumdan hemnişini bana güzel tesir eyledi. Ve buna 

dair olan Farisi ebyat pek meşhur olduğundan yazmadan 

içtinap eyledim. Yani insanın velev haddi zatında bir itibar 

olmasa dahi eğer âlî olanlar ile muhabbet ve ülfet eder ise 

onların himmetiyle o da nail-i şeref ve saadet olmuş olur.  

Saadet-i dareyni arzu eden ehli hikmet, zamanın kıymetini 

takdir ile zamana muhabbet ederler. Zamanın tabibi azim ve 

dürrü yetimdir. Şitayı nevbahara, leyli nehara, ehzanı mesara, 

tohumu eşcara, ham olanları puhteye 

[82] 

emrazı sıhhate, fakrı servete, nikbeti mesadete, tebdil ve 

tahvil eder. Ve fakat daire-i usrdan sâha-i yusra isal edebilmek 

için zaman, hubb u  havf-ullah ile müzeyyen insan ister. Yoksa 

inkâr ve itiraz-ı bî-şümar ile meş’um ve nabekâr olanlar tedmir 

ve bilye-i elimeye esir kılar. Hilkatin en büyük hadimi ve amili 

zamandır. Zaman aheste, aheste ilerlemekle kâffe-i mahlûkata 

galebe çalar.  
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Zamanın zahir gözler ile görünmeyen kemal-i iktidarı sahra ve 

deryadan dağlar çıkarır ve bazen cibal-i şahikayı ve sahraları 

deryalara çevirir. Zamanın hamli mümted olsa dahi tevlidi 

mukarrerdir. Akil olanlar zamana imtisal ederler ve bi-

dağdağa nokta-i matlubeye vasıl olurlar. 

[83] 

Zamanın âdeti, izni hak ile mahlûkatı tevlid etmek, büyütmek, 

terbiye vermek, badehu iras-ı zaaf ile imate ve ifna eylemek 

ve yine vücud ve elvan-ı âhar ile diğer mahlûkatı meydana 

getirmek ve bu vech ile bir devr-i münkatı icra etmektir. 

Hakikatte sahibi hayat zamanını muhafaza ve eyyamı ve 

saatlerini hüsnü istimale itina eden kimselerdir.  

Hikmeten ehli hayat güneşin tulu ve gurubunu daha ziyade 

müşahede edenler olmayıp zamanını mesudane geçirenlerdir. 

Akçe, mal ve hane ve bu gibi şeyler zayi olur ise telakki ve 

telafileri kabil olup, fakat mürur eden bir dakikanın iadesi için 

cihanın kâffe-i hazaini sefer olunsa iadesi kabil değildir. 

Saatler iki cenahlı mürğan-ı manevidir ki her an 

[84] 

tayeran ve insanların amalini lisanı hal ile cihan-ı gayba nakl 

ve ityân ederler. Zâyi olan zaman, ahval-i gayrı meşrua ve 

müştehiyat-ı hayvaniye ve inat ve atalet gibi ahlak ve ahval-i 

zemime ile mürur eden saatler olup yoksa feraizi icra ile 

beraber tahsil-i ulum ve fünun, hizmet-i devletde bezli- 
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insaniyet, seyr ü seyahat, hubb ü vedâd elhasıl meşru surette 

taharri-i lezzat ile imrar edilen evkat, zayi değil, ayn-ı hayat ve 

evvelce cehulane mürur eden zamana göre nevan telafi-i 

mafaddır. Zamanını na-bi-mahal gayb eden atıl ve tembellerle 

cezaen kendi zamanları dahi kendilerine müezza olur. Ve o 

nevi insanların saatleri berk-asa mahv ü napeyda olur iken 

güya bir tertib-i sahirane ile tezyid-i ğumum 

[85] 

için o bedbahtların her günü bir sene kadar mümted olup 

biter tükenir şey değildir. 

Zaman, atıllara sem ü cefa, mukaddimlere hayat ve sefadır. 

İnsanların ekserisi acib kütah-bindirler ki sim ü zer gibi türabın 

kadrini canlarından mercuh tutar da hazain-i cihanı meydana 

getiren ve bir daha ele getirmek mümkün olmayan zamanı 

laubaliyane telef ederler. 

Zaman hemişe hareket eylediğinden hareket edenleri sever ve 

yalnız onlara ciddi surette muavenet eyler. Kalb ü dem-i insani 

leyl ü nehar hareketle hayat-nisar olduğundan hareket 

halinde cismaniyâtta muteber ve maneviyatta hayr-averdir. 

Mamafih zaman gibi kalb ü dem dahi harekette bir maksad-ı 

makule muhtaçtır. Bila-maksat bırakılınca 
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[86] 

kendisini ifna eder.  Şol değirmen taşına benzer ki tahn 

edecek mayası ve zahiresi olunca devranda salim olur. 

Hareketinde tehi bırakılınca kendi vücudunu ifna eyler. Kuşlar, 

karıncalar bile zamanlarını zayi etmeyip zamandan istifade 

etmek için bir burudetten hararete ve hararetten burudete 

intikal ve hemişe talibi fırsat ve itidal iken akıl ve hikmete 

müsteid olan nev-i beni beşer, zamanı ademi takdir ile 

hayvandan dûn ve beter kalınca bittabi bâis-i hayret ve nefret 

olacağı emr-i zahirdir. 

İhtiyar bir hekim der idi. hayfa ki genç olarak terk-i hayat 

eylerim. Zira gerçi bana çok eyyam ve leyali runüma olduysa 

da yine zamanı basiretle telakki eyleyemedim ve ne hareket 

[87] 

daimesinden ve ne de talim-i hikmet-engizinden kemayenbegı 

müstefid olamadım. Cismaniyat da insan beyaz kıllar ile 

maneviyatta ibraz edeceği asarı hikmet-dûsar ile ihtiyar ad ve 

şumar olunur. Dünyada malik olduğumuz eşya, sârik ve 

düzdler tarafından sirkat ve ifna olunabileceği gibi 

zamanımızın dahi sârikleri hüveydadır. Zamanın en ufak 

dakikası hayatımızın bir parçasıdır, çünkü hayat zaman ile 

tadat olunur. 

Mesela falan adam elli-altmış-yetmiş sene yaşamış denir ve 

binaenaleyh hayat zaman ile sayılmış olur. 



 
134 

 

Dünya ne acib sihir-sâz dır ki en kavi mahiyetleri kütah-binana 

en zayıf  gösterir mesela zaman su hava sureta kuvvetsiz 

görünür. 

[88] 

amma hakikatte kuvvetleri nihayetsiz bulunur en nazik beden 

ve gözleri en güzel bir sim-ten, kâşaneleri en azim şehir ve 

kasabaları, emri cenabı Huda ile zaman, su, hava, nâ-bedid ve 

na-peyda eyledi. Şimdi o nezaket-i bi-nihayeden o azameti 

cihan pesendaden ne ses ve sada ne renk-i vefa kaldı. Tatvil-i 

bahs-i zaman hassas olanların ciğerini mecruh ve kân 

edeceğinden buna dair bu kadarla iktifa ve fikrimizi başka 

semte irca edelim.  

İnsanlar için saadeti dâi olan diğer bir keyfiyet seyahat ve 

harekettir. Seyahat yalnız tezyidi sıhhat değil, tecdidi hayattır. 

Cihanın lezzeti ve mes’adeti, içinde bulunanlara ait olmayıp 

içinde bulunmakla beraber cihanı görenlere aittir.  

[89] 

Seyahat hem manevi hem cismanidir. Seyahat-ı maneviye 

kalben ve aklen, vicdanen bir fikirden diğer bir fikre hikmet-

engiz, bir halden diğer bir hal-i ruhu efzaya terakki ve teali 

etmektir. 

Manevi seyahat müşkül ve azim ve bî-had olduğundan buna 

dair bu mahalde bu kadarla iktifa ve seyahati cismaniyenin 

lezaizi ve fevaidini bahse ibtida edelim.  Seyahat isteyen en 
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evvel güzel mevsimi ve güzel mevakii ihtiyar etmesi 

muktezidir. Hengâm-ı seyahatte mümkün olduğu kadar gam 

ve keder-i dünyadan kalbini pak ve Müberra kılsın,  yoksa 

gayet mahzun ve mağmum olarak seyahat edince mahalli 

seyahat ol hastanın yatağına benzer ki mariz rahat etmek 

arzusuyla yatağı içinde diğer  

[90] 

Tarafa dönerde beyhude zahmet çeker. Eski zamanda 

Atina’da zenginin biri Eflatunun hocası Sokrat’a tesadüf ile der 

ki kalbim hemişe gam-kîndir. Kesbi meserret etmek için İtalya 

ve başka yerlere gitmek azmindeyim, ne dersiniz? Sokrat 

tebessüm ile dedi ki; “eğer kendinizi beraber götürecek iseniz 

seyahatte meserretiniz mevhumdur, yani yalnız yerlerin 

güzellikleri kâfi olmayıp, kalp ve zihinlerin dahi kuvvet ve 

selameti şart-ı sefadır” Mamafih magmumul-kulüp olanlar 

dahi seyahatten bazı mertebe fayda görecekleri hüveydadır. 

Bahş-i sıhhatle beraber seyahat, seyyaha itayı malumat ve ref-

i müşkülat eyler. İnsan seyahatte ehli irfanı bulur.  

[91] 

Ve nevi beni-beşerin mahsul-i say-i ve hikmeti olan asar-ı 

azamet- nisârını görmüş olurlar. Hele hilkatin azameti 

seyahatlerde kemayenbegi ve suret-i mütenevviada meri 

olacağı emri celidir. 

Bilfarz bir seyyah ikindi vakti âli ve eşcarlı bir dağda bulunup 

da bir taraftan denizi ve deniz içindeki beyaz kuşlar ile onlara 
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müşabih olan yelkenli kayık ve sefineleri ve dalgaların 

temevvücatı ve o dalgalara güneşin ara sıra verdiği buseleri 

diğer taraftan yeşil ve rengin sahralarda aheste aheste 

yürüyen hayvanat sürüleriyle onların melih, acib sesleri ve 

dağın en yüksek mahallinden sürat ve dağdağa ile taştan taşa 

düşen süt gibi berrak sular ile o suların  

[92] 

sahraya varıp maşuk ve matlupları olan ve vüsatli nehirlere 

vuslatını ve dağ eteğinde ufak, berrak bir gölün etrafındaki 

vadilerde sayedar ve elvan-ı mütenevviaya malik ağaçları ve o 

sırada bir genç sayyadın tüfeğinden çıkan mermiyatın inciler 

gibi sath-ı mâya dağılmasıyla giriftâr-ı hüzün ve dehşet olmuş 

bi-günah binlerce kuşların yerlerinden sıçrayıp hazin hazin 

çıkardıkları ses ve sedalarını işitip gördükten sonra isrigrak-ı 

vecd ile eb’ad-ı deryada yakutlar içinde güneşin gurubu ve 

vakti gurupta köylü kızların köylerine avdetle ceyyid havaların 

bahşettiği selamet-i kalp ve safvet-i sine ile nağmat-i 

canfezalarının semaya doğru isalleri ve seyyahımız daha 

yatacak yere varmaksızın gecenin başka bir levn ve renk 

[93] 

İle irâe eyledi ki künbed-i semayı ve ona müteallik nurani 

ecram-ı bi-nihayeyi ve arus-ı eflakın yani mah-ı tabânın 

mahzunane, mahbubane lika ve şuâ-ı muhabbet fezasıyla 

cibal ve vadileri derya ve sahraları nâzikâne tenvir kılması gibi 

ahval ve hâlâtın runüma olması ne elez hissiyattır. 
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Ba’dehu seyyah yatacağı mahalle varır ve mürur eylediği ve 

edeceği yerlerden birçok malumat, birçok lezzetler alır.   

Yorgun olarak uyur ve cismi ve kalbini daha rahat bir halde his 

etmiş olur. 

Sabah tekarrüp edince envar-ı âfitabın pişrevleri yani mürgan-

ı hoş elhan en evvel uyanır ve güzel ve mütenevv’i sesleriyle 

bir subh beşareti ilan ve yalnız bülbüller âşıkane figan eylerler. 

[94] 

Bir müddet sonra ufuk-ı ulvi bazen kırmızı ve her halde nurani 

görünmeğe başlar ve onu müteakip şems-i Münir ecniha-i 

zerriniyle aheste, aheste terakki ve dağ ve sahraları tarifi 

gayrı-kabil envâra gark ile evc-i semaya doğru teali eyler. 

Bu terakki esnasında jale-har birçok şükufe-i misk düsarın, 

birçok eşcar-ı letafet nisarın yaprakları emvac-ı nuraniyede 

mestur, renkleri elmas ve yakut-VARİ ve cümlesi uzaktan 

âteşin olarak mer-i olur.  

Bu ahvali gören seyyah, hassas bir kalbe malik ise Halik’ına 

nasıl azim-i muhammedet, nasıl azim-i ubudiyet arz etmesin? 

Seyyah bu hissiyat-ı azimede iken âfitabla beraber sair ecram-ı 

semaviyenin harekât-ı muntazamasına kâinatın azamet 
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[95] 

Malanihayesini teemmül ve teaakkul ile hilkati celalet-âyât 

içinde en bedbaht, en ahmak münkirin-i bi-dini bulur ki bu 

nihayetsiz intizamı tesadüfe veya daha müphem tabir ile 

tabiat tesmiye eyledikleri emr-i mevhume haml ederler. 

Tesadüf tabiat ne demek? Akıl ve fikir ve teşebbüsün yokluğu 

ve fikdanı demek olduğunu münkirler dahi mukarrerdirler. Bu 

bedbahtlar nerede muntazam bir bina görürler ise bunun 

mimarı kimdir? Mesnevi-İ şerifi, Fütuhat-ı Mekkiye’yi İhyayı 

Ulumu, Yunani ve Avrupalıların telifatını görünce bunların 

müellifi kimdir? Derler. Hâlbuki beyan eylediğimiz binalara 

kitaplara göre sun-ı Huda’nın intizamı ve tertibi milyonlarca 

daha mesnu daha mensuk daha âli iken niçin bu azamet ve 

intizamı tesadüfe veya tesadüften beter ve bi-haber olan 

[96] 

Tabiata yani cemadata haml etmek isterler? Bunda 

anlaşılmayacak bir şey var ise münkirinin bedahate karşı umy 

ve basiretsizlikleridir. 

Sabah olup azimete hazırlanmış olan seyyahımıza gelelim ve 

münkiranı bizzarure amak-ı zulmette bırakalım. Seyyahımız 

yatmış olduğu mahallin ashabıyla bade’l-veda’ kat’ı tarika 

ibtidâ ve mürur edeceği mevkiin ahvali letafet iştimallerine 

atf-ı nazar meserretle kesb-i safa eyler. Yed-i beşerden 

mesn’u olmayıp hulkî olan letafet ve azameti müşahededen 

sonra hemcinsinin asar-ı mesaisini de görmeyi arzu eder. Ve 

Avrupa’yı gezmek üzere bir sevk-ı tabii ile memaliki 
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mahrusanın en güzel bir iskelesine iner de Marsilya’ya methi-i 

azimet olan bir vapurun 

[97] 

biletini alıp içeri girer. Ve içeri girmesiyle en evvel ahmal ve 

iskali kaldıran buharlı makinelerin ma’hud gürültüsünü ve 

meyve vesaire satmak üzere iskeleden vapura kayıklarıyla 

yanaşmış genç ve ihtiyar kayıkçıların celb-i rağbet için 

çıkardıkları tuhaf tuhaf söz ve seslerini ve vapurun 

nerdübandan çekilmeleri zımnında vapur tayfasından birinin 

gazubane olarak i’ta eylediği emre karşı kayıkçılardan bir 

ihtiyarın müstehziyane verdiği cevaptan diğer kayıkçıların 

azim kahkahasını ve yolculardan bazısının güvertede vakurane 

gezmesiyle bazısının eşyalarının yerleştirmesi için telaşını ve o 

sırada deniz kuşlarının beyaz kanadları ile vapurun etrafına 

dolanıp ya vapurdan atılan ekmek vesair ufak 

[98] 

Tefek şeyleri veya yüksekten gördükleri balığı kaldırmak 

arzusu ile denizin sathına kadar süratle inip yine havaya 

kalkmalarını görür – işitir ve bu ehemmiyetsiz ahvalde dahi 

başka bir zevk ve lezzet bulmuş olur. Vapurun hareket edeceği 

vakit ve saat gelince çıkacak olanlar vapurda kalanlar ile 

derece-i muhabbetlerine göre kalbi veya celi bir suret-i 

telehhüfle veda. Ve yolcular sandallar ile deniz kenarında 

bulunan akraba, ehibbaya beyaz mendiller sallayarak icra-i 

resm-i müfarakat. Ve bu suretle dahi tarafeyn ilan-ı hub ve 

vedad ederler. Vapur fekki lenger edince yolcular bırakılan 
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şehir ve kasabayı ve o sırada limana girecek diğer vapur ve 

yelkenli Kayıkları seyr ü temaşa ve vapurun içinde kalmış 

olanları ondan sonra 

[99] 

Bir dikkat-i hususi ile bakmağa ibtidar ederler. Bazan hatır ve 

hayale gelmeyen âdemler vapurda görünür. 

Mesela bir ecnebi setre pantolonlu olduğu halde güya 

Anadolu halkına takliden kırmızı papuş giyer ve başına bir 

sarık sarar da onlarla iftihar eder. Aslı meçhul bir genç şalvarlı 

olarak eldivenleri ile ufak bir dürbünü elinden gözlükleri 

burnundan Çantasını omzundan sigara ile âdi bildiği 

fransızcayı ağzından bırakmıyor. 

Diğer bir tarafta gayet şişman bir ihtiyar on bir yaşlarında olan 

kuru bir kızıyla kemali ehemmiyetle mükâleme eder. Vapur 

ambarları kapanıp üzerine eşyalarıyla kendilerini yerleştirmiş 

yolcuların latifeleri, handeleri, şarkıları ve ara sıra münazaaları 

ayrıca 

[100] 

calibi nazar-ı dikkat olur. Bu ve bu gibi hâlât ile vapur birkaç 

saat kat’ı mesafat ve karadan mübaadet eyledikten sonra 

deryanın azamet-i tabiisi gözlerde runüma ve kalbi hassas, 

fikri âli olan seyyahın derununa nice nice hissiyat-ı celile ve 

amika peyda olmuş olur. 
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Derya güya saye güya aşık-ı mirât-ı semadır, ki hemişe 

semanın yani sihâb ve hevânın rengine tabi olur. 

Ve bazan mâi, bazan berrak bazan sarı görünür. 

Manen denize müşabih bir şey var ise o da vasi’ olan kalb-i 

insan ve sima kulüb-i aşikândır ki onlar dahi misal-i derya bir 

vakit rakid bir vakit mevvac, bir vakit letafet-engiz, bir vakit 

hüzün-âmiz olur. 

[101] 

Deryanın sûri ciheti dahi fevkalade azamet-endaz, pek çok 

hissiyat-engiz ise de derun ve a’makı daha ziyade şayanı 

tahkik, mûcib-i hayret birçok zi-ruhu, birçok zi-kıymeti malik 

bir cihan-ı esrar bir mülk-i azim-i cenab-ı sameddir. 

Deryadaki zi-ruh beyninde nasıl tağayyürât, ne ictimâ’lar, nasıl 

firkatler, ne nizâlar, ne âşti’ler nasıl hayât ve memâtlar câri! 

Ve mamafih bunların hakaikına kemayenbegı yalnız Cenabı 

Huda-i müteâl, müttalidir. 

Denizde milyarlar ile mikroplar olduğu misullu öyle azim 

hayvanat vardır ki cesamet ve halleri tarif olunsa kariin 

hayalata haml edecekleri şüphesizdir. Denizin temaşası kalbe 

hissiyat-ı kesire ve azime iras  
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[102] 

etmesi revadır. Çükü insan hisseder ki tarihin mazbutu olan 

duhur ve a’sar içinde akvamı maziye ve hâliyenin ne kadar 

sefineleri, ne kadar donanmaları, ne kadar kahraman 

askerleri, ne büyük hükümdârân, ne âli kumandanları, ne 

cesur ser-askerân, ne hikmet şinasân, ne meh-ruyân bu ma-i 

laciverdi üzerinde mürur ve ubur etmiş ve o sefineleri o 

donanmaları mürur ederken İçlerinde ne cünbüşler ve 

âhengler ne müzakerât-ı hikmet fezalar ne muharebat-ı tâkat 

fersalar vuku bulmuş ne kıymetdar ve nazenin hayatlar ne 

sefâin ve gevherler bu umman-ı dehşet nümada gark ve 

nâbedid olmuşlardır. 

O rakid görünen denizin sathına bad-gar-i  

[103] 

sarsar-ı ecniha-i dehşet-engizini vurunca celalet-i derya, 

hayret feza bir suretde runüma olur. 

Her bir mevci, bir gazanfer kahr-âver bir şirmest  bir şir-i ner 

gibi gadban olarak on yirmi otuz arşın yerinden fırlar da güya 

bad-ı sarsarı takib ve tahrib için sinesini yarar ve hiddet ve 

şiddetinden köpürmekle beraber çıkardığı âvaze-i gadab, 

na’ra-i demmar ve helak velvele- endaz arz ü eflak olmuş olur. 

Deniz üstünde iken, deniz ile sema insanın en ziyade dikkatini 

celb edeceği hüveydadır. 
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Sema, semavat, âsumân, felek, eflâk; ecramı azime 

mütenevvia-i gayrı mütenahi ile onların mevaki ve 

cevelangahilerinin ismidir. 

[104] 

Bu vakur ve pür nur olan asumân, küre-i arzdan nazar 

olununca sükuti sükûnetli Münir sami celilül-kadr görünür. 

Sema azamet-i hikmetleri devrân ve cevalanları envar ve 

havaları intizam-ı hayret-bahşayı havi bir cihan-ı ferid ve bi-

nediddir ki kürre-i arz ile kürre-i arza müsavi bir milyon 

kürelerin bir noktada cem-ini farz etsek semanın bir nokta-i 

asgari ve kemteri bile olamaz. 

En muntazam ve azim rasathanelerin en mükemmel alat-ı 

dürbünleriyle semaya nazar olundukda mevaki’ ve ebad-ı 

mütenevviada küreler kevkebler, şemsler ecram-ı münire ve 

gayrı münire müşahede olundukça kudret ve azamet-i 

Rabbaniye hatıra gelir de kürre-i arz ile içindeki mahlûkat hiç 

mesabesinde 

[105] 

kalıp külliyen feramuş olmuş olur. Dünyanın en birinci 

riyaziyyunundan ad olunan meşhur “Nevton” her ne vakit 

rasathaneye çıkıp da cihan-ı semayı seyredecek olsa azamet 

ve kudret-i semadaniye kendini ihata ile lerzan olarak büka 

eyler idi. El-an hayatta bulunan en meşhur ehli-nücum, 

azamet ve intizam-ı azim-i semaya meftundurlar. 
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Kaside-i şerife-i Bürdeye olan şerh acizanemde dahi bil-

münasibe işâr eylediğim üzere ehli nücûmun içinde semâvâtın 

ahvâli hikmeti iştimaliyle pek çok meşgul olup buna dair bir 

hayli kitaplar te’lif eden meşhur “Felamuryen“ Meskûn 

Âlemlerin Kesreti” namıyla yazıp rağbet-i umumi hasebiyle 

tekrar eden tabının 

[106] 

otuzuncu defasında yüz doksan dördüncü sahifesinde 

mesturdur ki şuâ-ı şemsin kat’ı eylediği mesafe her saniyede 

yetmiş beş bin “Liyyu” ki altmış bin küsur saattir. İmdi, küre-i 

arza baid ecramı semaviye vardır ki mesafeleri fennen 

musâha olunduğunda mezkûr süratle beraber şuâlarının küre-

i arza gelebilmesi için yüz bin sene muktezidir. 

Artık ebâd ve mesafat-ı gayrı mütenahiyi tefekkür etmeli de 

bihakkın azamet neden ibaret olduğunu anlamalı. Mebhus ve 

malum olan süratle beraber şuanın kürre-i arza vürudu için 

muktezi olan sinin ve asar ve duhur aklı beyhud ve meftun 

bırakacağı ve bu mesafata ve muhtevi oldukları ecrama göre 

küre-i arz bir zerreden ufak 

[107] 

kalacağı bedihi olup mamafih süratle şualarının ber-vechi 

muharrer vürudu, yüz bin seneye muhtaç olduğu, mezkûr 

avalim-i azime-i hayret bahşadan sonraki ebâdı gayrı 

mütenahi ile nispet olunsa onların dahi âdi bir zerreden ufak 

kalmış olacağı emri celidir. 
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Cenabı Huda-i mütealin halk eylediği bu avalim ve cihanların 

etraf ve içlerinde ne mahlûkat-ı cismani ve ruhani, ne 

hüsünler, ne akıllar, ne nurlar, ne ruhlar, ne feyzler vardır. 

Avrupa’nın hikmet şinasanından biri der ki “Bazı ecramı 

semaviyede tahmin ve his eylediğim terkibata ve olması labüd 

olan hevayı nesimilerine göre o ecrâmda öyle akıl ve fikri 

cevval mahlûkat olmalı ki küre-i arzın en büyük filozofu onlara 

bir göre bir tıfl-i şir-har 

[108] 

kalacağı aşikârdır. Semavatta zi-ruh hayvanatın vücudunu 

Avrupa hükemâsı birkaç seneden beri pek parlak tabirat ve 

ibarat ile keşfiyat-ı cedide gibi ad ederek ilan ederler. 

Hâlbuki bu hakikat Kuran-ı Azim-üşşân da sarahaten emr u 

irade buyruldu. Şöyle ki: Sure-i celile-i Şûrâ’nın yirmi 

dokuzuncu ayeti kerimesinde buyrulur: ,.- manayı şerifi:   

“Allah-ü Teâlâ’nın âyat ve alaim-i kudretindendir, semavat ve 

arzın halk ve yaradılışı ve semavat ve arzın içlerinde 

hayvanatın halk ve dağılması, Cenabı Huda istediğinde 

bunların cemine kadir ve muktedirdir” Ecramı semaviyenin 

[109]  

Hareket-i daimesi dahi nass-ı celile ile müsbittir. 

Yâsin-i şerifte ferman buyrulur: {* } 
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Manayı Şerifi:  “Cümle ecrâm sabâhat ederler yani yüzerler ki 

hareket eylerler demektir, mevâki-i nücûm ise ind-i mevlada 

dahi gayet âli kadrdır”  

Sure-i vâkıa-nın yetmiş beşinci ayet-i kerimesinde buyrulur {*} 

Manay-ı Celil-i bi-adiili: “İmdi nücumun mevakiine kasem 

etmem zira o yemin ve kasem büyüktür. Eğer siz bildiniz (ise)” 

Elhasıl sema bir âlem-i baladır ki ulvi halk olunmuş insanlar 

semayı tahattur edince yeryüzünde kendilerini garip ve yetim 

ad ederler. Ve ruh ve akılları avalim-i celile-i  

[110] 

Semaviyeye pervaz ve cevelan eyler. Sema yetimiin ve 

mazlumiin ve ehli yakinin melcei ve penahı ve ervah-ı 

mukaddesenin cevelangâhıdır.  

Her ne ki semaya tesaüd ve uruc edebilir ise telh ve keduretini 

terk ile ulviyet Melahat kesb eyler.  Hatta sath-ı zemin ve 

deryadan nisbeten semaya karib ve sema addedilen havayı 

nesimiye doğru suûd eden denizin acı suları bile bu miktar 

terakkiden sonra acılıklarını terk ile kesb-i lezzet ve halavet 

ederler ve bârân suretiyle yine inip denize muttasıl olunca bir 

Talha-i firkat-engize giriftar olarak tekrar acı olurlar. Dünyada 

manen semaya müşabih bir şey aranırsa o da, re’s-i insandır ki 

bedene nispeten en yüksek bir noktada 
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[111] 

müdür olarak bulunur. Re’si insana dahi bila-hikmet nazar 

olununca asumane-asa ehemmiyeti mestur ve na-peyda kalıp 

fakat o lahm ve kemik parçaları arasında gözbebeği bir iğne 

ucu kadar ufak iken yek nazarda yüz bin senelik mesafedeki 

kevakibi ru’yet eyler. 

Semi’ler ise hariçten zuhur eden en ufak bir sedayı bile isti’ma 

ve fehm ederler. Kuvve-i zaika en keskin mikroskopların 

suhuletle keşf edemeyeceği terkibatı ve bazen mikropları bile 

derhal his eyler fehm-i hikmet tev’em-i insani, en dakik 

meaniyeyi beyana iktidar gösterir. Hele dimağ arz ve semaya 

keşf ve mesaha ile beraber öyle tasvirat ve teşebbüsatta 

bulunur! Öyle ulum ve maceraları hıfza muktedire olur ve öyle  

[112] 

Feyz-i azimi rabbainye maliktir ki uli’l-elbab hayretyab olurlar.  

Seyyahımız derya ve semaya pek çok nazar eylediğinden ve 

mütenevvi hissiyata mazhar olduktan sonra bir de o saate 

kadar görmediği bir melek-simayı vapurun güvertesinde gezer 

olduğunu görmüş ve akıl ve kalbini bir veleh ve hayret teshir 

ve ihata eylemiştir. Gördüğü peri-peyker on altı yaşında bir 

duhter-i sihr-vaer idi ki endam-ı nazik hıramı ruh-ı gül-famı, 

fem-i hoş-Kâmı çeşmi-hun aşamı tebessüm-i dilaramı güya 

başka bir cihanın meta-ı dilrubasından idi.  
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Hüsn, kalbin amiri ve aşkın masiridir. Hüsn yek lahzada şevk 

ve hüznü havf ü ümidi renk-i sürh feridi tevlid eyler. Hüsn bir 

ahenk-i Cismani ve manevidir ki cismaniyat da 

[113] 

Hüsnün meded-resi bir endam-ı metbu, bir renk-i, şirin, 

tenasübü aza ve şive-i dilrubadır. Hüsnün ziynet-i manevisi 

ismet ve iffet terbiye ve nezaket, Lütf ü re’fet ve hissiyat-ı 

şairane ile vefa ve muhabbettir. Hüsn, cihan-ı maneviden 

verilmiş bir tavsiyedir ki hamili her nerde bulunsa makbul ve 

mergup ve mahbup olmuş olur.  

Nevi beni beşerde sair meziyetler meşkûk iken hüsn hemişe 

mer-i ve meşhud olduğundan hüsnün vücudu şek ve 

şüpheden a’ridir. Mamafih hüsn-i cismani bila mesai 

bahşedildiği gibi mürur-ı sinin ile bila sual ahz ü istihsal 

olunur. Hüsn bila ismet nahlinden koparılmış bir şükufedir ki 

kariben pejmürde ve beyhude olmuş olur. Hüsnden 

mütahassil muhabbetin mebdei zemin 

[114] 

müntehası asumandır. Hüsn âlem-i melahatın nevbaharı ve 

hissiyat-ı amikanın masarıdır. Hüsnü yalnız bir hale ramı 

pâmal eyler. O da ejder-i mürur zaman ki her halde bi-

Amandır. 
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Seyyaha fırsat bulunca böyle bir afet-i devrana atfı nigah 

edeceği vareste-i iştibahtır. Vapur rakid bir deniz üzerinde 

bila-mevani kat-ı mesafe eyler idi.  

Akşam oldu. Güneş gurup eyledi. Gece saat iki raddelerine 

varınca biri semada diğeri vapurun güvertesinde iki mah 

doğdu. Seyyah ikisini de seyr Eyledikten sonra o nur-u 

mücessemin lisanına tamamıyla aşina olduğundan münasip 

bir vesile bulup zikr olunan güzel kız ile validesine kendini 

,prezente- etti. Onlarda hüsn-ü 

[115]  

kabul ile mukabeleten kendilerini {prezente} eylediler. Bila 

vasıta, bila münasebet sabıka bu nev-i prazanta kaidesiz ise de 

vapurlarda insanların kılleti, mahallin tenki ve vahdeti 

hasebiyle kavaidi mevzua bazen tecavüz edildiği seyyahın 

nezdinde hüveydadır. 

İptida havanın ve denizin letafetinden bedi ile ba’dehu 

seyahatten ve mahın nuraniyetinden ve nihayet sada ve 

muhabbetden bahis açıldı. Bu mubahesin teşrihinde 

tarafeynden ibraz olunan maharet yine tarafeyne bais 

memnuniyet ve belki mucib-i muhabbet oldu. Mâh-ı envar-ı 

nisar şua-ı mahzunanesiyle ruy-i Deryayı garip bir surette 

tenvir ve tezyin eyledi ve sathı deryada pek ufak görünmeye 

başlayan dalgaları altından muzavva Şeffaf küreler gibi 

gösterdi. Vapurun 
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[116] 

çarkından muttarid surette çıkan seda vapurun yürümesinden 

hasıl olan bir nevi Kehkeşan-ı mayi’ ve bahrı hal ve mevkiin 

şi’r-i muhabbet masirini tezyid kıldı. Seyyah güzel sedanın 

tesiratından dahi dem vurdu. Bu kelam ve dem-i 

muhabbetten mütevellit her bahis gibi uzadı, sonra kızın 

validesi seyyaha hitaben dedi ki Madam Vazal’in sesi ne kadar 

güzel ise şarkı söylemekte ki inadı o kadar çirkindir.  

Seyyah bu kadar teşci’ edilince ve gecenin ilerlemesinden 

dolayı vapurun güvertesinde kendilerinden başka kimse 

kalmadığını görünce Madam Vazal’e hitaben validenizin 

birinci iddiasını tasdik ve ikincisini tekzip ediniz dedi. Madam 

Vazal bunun üzerine zarifane tebessüm edip 

[117] 

cüzi bir tereddüt ile tarifi na-kabil güzel hazin, aheste bir 

sedayı can feza ile nağmeye başladığında seyyah şiddet-i şevk 

ve şüguftan külliyen tebah oldu. Zira o vakte kadar ne böyle 

güzel bir ses işitmiş ve ne de istikbalde işiteceğine ümidi 

kalmıştır. 

Nağme dört beş dakikaya kadar imtidad eyledi vapurun direk 

ve serenlerinde merbut olan iplere rüzgârın çarpmasıyla 

ondan dahi mutahassıl sedayı hazin operanın sedasına hem 

ahenk ve karin oldu. 
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O sırada kızın validesi yerinden kalktı seyyaha dedi, 

görüyorum ki siz gayet asabisiniz, gözünüzden gözyaşı akar, 

sizi müteessir eyledik af buyurunuz. Rüzgâr da çıktı korkarım 

Madan Vazal üşümesin 

[118] 

Biz gidelim. Kız dahi mahzunane, müteessirane kalktı seyyahın 

elini tutup “Adiyö” diyerek validesiyle kamaraya indi. Seyyah 

pür-ah güvertede yalnız kaldı. Tul müddet beyhud olarak kalbi 

yandı, aklı uçtu, badehu seda ve muhabbetin hakikati üzere 

teemmül eyledi. 

Güzel seda, lisan-i gayb, riyah-ı maneviye ruhun şeffaf libası 

ve Eflatun’un kavlince ruhun gıdasıdır, seda ruh ve kalbin 

tercümanı, şiirin meşale-i nuraniyesi mesar ve ekdarın yoldaşı, 

bad-ı ülfet ve muhabbetin hem-razıdır. Mahlûk-u mükerrem 

olan insandan başka, güzel seda tuyur ve vuhuşa ve her nevi 

hayvana bile tesirat-fezadır. Sedanın şebnemi muhabbetin 

gözyaşıdır. Seda asumandan arza bahş olunmuş bir nimet-i 

uzma, bir şahin-i dilrubadır. 

[119] 

seda mimar-ı muhabbettir, seda hayat-ı hafi ve âb-ı zilal-i 

manevidir. Hüsn-ü seda müessir, câlib-i feryat, ve mürur eden 

ezmineyi mucib-i yad olur. Kendi hissiyatının şarihi olmak 

üzere mahlûk-u mükerrem olan insandan imal edilen alat-ı 

musikiyenin avazından başka süratle akan sulardan, 

sahralardan, cibal ve vadilerden,  yüksek ağaçlardan, 
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hanelerin sakfinden mürur eden rüzgârın bile hazin hazin sesi 

bir name-i ulviyete karin dir. Ki güya ezmine-i maziyenin 

risayeti ve nabedid olmuş asar ve edvarın mirâti ve tağayyür 

eden mülkler ve ahvalin muhbir ve muhtarıdır.  

Amak-I maneviyede mesar ve ekdarın bir irtibat-ı hafileri 

olmalıdır ki nik-Baht olanlar ile bed-bahtan hissiyatlarını 

hemişe seda ve nağmât ile izhar ve beyan ederler. Cenabı 

[120] 

Hakkın bârgâh-ı kibriyasına en ziyade şevk ve ubudiyetle arz 

olunan münacaatın en müessirleri, seda iledir. İnsanlar 

harikulade bir surette icrayı meserret veyahut keduret 

eylemek için sedaya müracaat ederler.  

Hatta bahçelerde, çayırlarda, ağaçlarda, kalmış, yatmış kuşlar 

uyanınca birinci hareketleri ve ondan sonra ekser vakitleri ses 

ve seda ile geçer. Kalbi insanî gam ve sürur ile mali oldukça 

mütehammil olmadığı fazle-i hissiyatını seda ile neşr ü ifşa 

eder. Aşk-zede olanların seda ve nağmeleri bir mürğ-i 

dilrubadır ki ecniha-i gayrı meriyesini açıp gözle görünmez an-

ı muhabbet iktıran-ı maşuku tutmak için hevai muhabbet 

içinde tayeran eder. Eski zamanda güzel seda esher’den 

mütevellit bir keyfiyet-i cân-feza addolunurdu. 
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[121] 

Bu asırda ise seda sihre dahi tefevvük eylediği vareste-i 

enbadır. 

Eflatun der idi ki ulvi halk olunmuş insanlar şiddet-i maraza 

müptela olunca dünyaya müteallik ahvalden hiçbir şeyi 

işitmek istemezler. Fakat güzel bir seda işitirler ise ruh-u celil-

ul-kadrleri ihtizaza gelir. 

Zira sedanın cihan-ı gayb ve şuhuda irtibat ve iştiraki vardır. 

Bazı emraz-ı asabiyeye nağmelerin tesirat-ı külliyesi vareste-i 

şüphedir. Seda, asaba hayat-ı hafidir, tehyic-i gayret için 

meydana-ı harpte bile musikiye müracaat olunduğu bedihidir. 

İnsanlar lisanlarını bilmedikleri başka akvamın kelamından bir 

lafız bile anlamaz iken herhangi kavmin hazin bir nağmesini 

istimâ etseler 

[122] 

onu hissederler. Zira seda lisan-ı umumi ve kalbi, lisanı 

manevidir.  

Aşk ve muhabbete gelelim. Aşk ve muhabbet mirası sâmi-i 

nev-i beşer, ruhu insaniyet, can-ı kâinat calib ve cazim-i ecram 

ve zerrattır. Dünya ve mafihânın kâffe-i lezayiz ve mesarı aşkın 

lezzet ve meserretine muadil olmak şöyle dursun muhabbetin 

eleminden hâsıl olan zevk ve lezzeti bile vermeğe muktedir 

olamazlar. Zira sair lezaiz cismani ve maddi aşk ise ruhani ve 

cilve-i maneviyedir. Aşk kalp ve ruhun şir ve şiiridir. Yalnız 
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envar-ı sirac-ı aşk ile a’mak-ı kulüb tenvir ve mergup olmuş 

olur. Aşkın vech-i zahirisi âlem-i şuhudda hakikat-i batınesi 

cihan-ı lâhuttadır. Envar-ı nisar olan âşık, aşksız olan aklı, bir 

tıfl-ı nadan bir tıfl-i şir 

[123] 

hare ad ve şümar eder. Aşkın ateşi rûyi-zeminde, dud ve alevi 

semavat ve eflaktadır. Aşıkiin rayiha-i tayyibe-i cenneti daha 

dünyada iken istişmam ile kam-bin oldular. Şems-i aşkın bazı 

şuâ’ı muhabbet zede olan insanların vecihlerinde sürh ve zerd 

olarak runüma olur. Su ile ateşin bir yerde bila-halel İçtimaı 

muhal iken aşığın gözünde sirişk ve ateş-i muhabbet içtima ve 

hun-ı kalb hemişe imdada yetişip nur-ı basarı ihya eder. Her 

dert ve elem, talib-i deva ve merhem iken maraz-ı aşk 

devadan mütevakkı ve renc ü elem ile mütelezziz ve bakidir. 

Bila aşk saadet-i mutlaka beklemek kansız bedenine sıhhat 

aramak gibidir. Lezzet-i aşk feramuş olunamaz feramuş 

edenler 

[124] 

bulunur ise onlar vatan-ı aslilerinden münkati olmuş manevi 

serserilerdir. Mevt ve fena her şeye lerzan ve ram eylediği 

hüveyda iken yalnız aşk ve muhabbet mevtten havf ve 

mücanebet eylemez. Belki aşk-ı hakiki mevt-i sûrîyi meşru 

surette taharri eyler. Ta ki hicranı vuslata, narı nura tebdil 

eylesin. Hurşid-i ali’l-kadr-i muhabbet nasıl ve ne vakit doğar 

ne yolda seyr ve hareket eyler. Nereden gelmiş, nereye gider 

olduğunu lafzan tarif etmek muhaldir. Bu hakaiki bilmek 
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vücudunu eritip manendi âb-ı zülal kesb-i safvet ile o hurşide 

visal ile hasıl olur.  

Aşk bi-misil ve bi-nazir olduğundan kemayenbeğı tariften ali 

ve beridir. Herhangi kalb ve dimağda (?) aşk 

[125] 

ve muhabbet endam-nüma olduysa o kalp ve dimağa göre 

servet ve şöhret etfal-firib olarak adi kuklalardan ibaret kaldı. 

Aşk hasebiyle kendilerini telef edenlerin adedini istatistik 

tanzim edenler ilan ederler. Amma aşktan hayat-yab olanları 

bilemediklerinden ilan edemezler. Kan hayat-ı hayvani, aşk 

hayat-ı insanidir. 

Aşkın ateşi her ateşten şedittir. Zira sûrî olan ateş yalnız cismi 

yakar, ateş-i aşk ise birden kalp ve aklı ve bedeni ihrak eyler. 

Gülzarı aşk yalnız mümtaz ve kalbi olan ehli seyre açıktır ki o 

gülzara ücret duhuliye gözyaşıdır. Aşkın kemali cennet-i 

suriyedir. Sadık olmayan sahib-i aşk ol hilekâr tacire 

müşabihtir ki nihayet iflas-ı ilan ve kendisini 

[126] 

muayyeb ve nalân etmiş olur. Hicran-zede olan bir kalb-i 

muhterik yetim kalmış bir hasta çocuğa müşabihtir ki ona 

ibraz olunacak rıfk ü muhabbet sezayı insaniyettir. Aşktan 

akan gözyaşı abıhayat-ı ruhanidir. Aşkın meserreti nevbahar-ı 

hayattır. Devayı bedeni tabipten, hayat-ı kalb-i habipten 

aramalı. Zerrat ve ecram-ı cihan aşk ile raks ve devran ederler. 
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Zerratın iltisakında ki irtibat ecramın cevelenında ki intizam 

netice-i celile-i aşktır.  

Muhabbetin sebebi tevellüdü fıkdan ve hicran, illet-i gaibesi 

vuslat ve iktirandır. Yani cisim ve ruhun rağıp ve meyyal 

olduğu şeyde bir feyz görür ki onun vusuliyle saadet-i 

matlubesi husul bulur. İşte cezb-i maddi ve incizab-ı manevi 

bu esas-ı azimeye mübtenidir. 

[127] 

insanlar için zahiri olan muhabbete en ziyade seza ehli hüsn 

ve iffeti olan taife-i nisadır ki bahşeyledikleri zevk ve meserret 

cihanı maddi ve manevi arasında bir sermaye-i feyz ve 

saadettir. Zevk-i nisanın hafasında bir maksat ve matlub-ı 

manevi mevcut ve bakidir, o da bekayı nesl-i nev-i beni 

beşerdir. İnsan ictima-ı cismaniyeyle meydana getirdiği evladı 

sevdiği gibi, aklın müteaddid olan kuvvesinin veya his ve 

kalbinin feyzinden mutahassıl âsâr dahi evladı maneviyedirler. 

Mesela bir müellifin kuvve-i mütenevvia-i akliye ve 

kalbiyesinden hâsıl olan bir kitab o müellifin veledi manevisi 

ve mahbubu kalbidir. Bu nev-i evlad dahi hayırlı ise hayr ile 

yâda sebep olacakları vareste-i irtiyabdır. Maddi 

[128] 

mer’i muhabbetlerden başka muhabbet-i akli ve vecdi vardır. 

Mesela insan-ı kâmil adalet ve merhamet ve intizamı sever. 

Gerçi bu sefanın cemalini zahiri gözüyle göremiyor ve nede 
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zahiren görmek için ümit ediyor. Filhakika sıfat-ı âliye ye olan 

muhabbet o sıfatın muzahirinden yani zuhur eyledikleri 

ömürdeki hüsn-ü halden başlar ise de badehu o muzahir ve 

eczayı muayyene akıl ve kalpten nihan olur. Zira müzahirdeki 

âsâr ehli irfan tarafından sıfatı bâtıniyenin in’ikasatı ad ve 

şumar olunur. Ve encamı muhabbet-i asla raci olmuş olur. 

Mesela havada gezen bir kuşun sayesi zeminde süratle 

hareket seyran ederken bir tıfl-ı nadan o sayeyi asl-ı mürg ad 

ve güman ile onu tutmak için beyhude yere koşar 

[129] 

yorulur. Arif ise o sayenin aslı bir mürğ-i bülend pervaz 

olduğunu anladığından gözlerini süfliyattan kaldırıp âli nazar 

olmuş olur. Arif olan sıfat-ı celileyi âsarı zahirelerinden ziyade 

kendi aynlerindeki feyzlerinden sever. Zikrolunan adalet, 

merhamet, intizam gibi sıfat ve esma-i hüsnü bî-intiha olarak 

cümlesi cenab-ı huday-ı müteal’a raci ve ibtida ve intihaları 

eser-i feyz-i samedani olduğundan bilinen ve bilinmeyen 

kaffe-i inam ve füyuzatın bahşendesi ve muhsin-i hakikisi yine 

cenab-ı rabbü’l-ekvan olduğunu itminan ile bildiğinden ve 

lahm ve kemik ve dem ve renk ve bu gibi keyfiyat ve tezyinat-ı 

zahire ve faniye mürur-ı zaman ile ibtida çirkin badehu 

perişan badehu nabedid olacaklarını nur-ı akl ile keşf 

[130] 

eylemesinden ecsam ve elvan-ı fena-resan’a rabt-ı kalp 

etmeyip manendi Hazreti İbrahim {La Uhibbil-Afilin} yani 

batanları sevmem der de her hüsnün her feyzine umman-ı bi 
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payan olan cenabı halik-ı veduda rabt-ı kalp ve muhabbet 

eyler. Ve tecelliyat ve terkibat-ı celileye muzahir ve garik-i 

envar-ı bi-şümar olur. Aşk-ı hakiki olanlar baki ve cavidî ve 

mağbut-ı melaike ve eflakiyan ve şaibe-i ğıl ve elemden âli ve 

nail-i emin ve emândırlar. Muhabbetten bahs olunduğundan 

aşk ve muhabbete dair en âli surette izhar-ı hissiyat eden bazı 

zevat-ı ulviyet-i nihad-ın eser-hame-i hikmet alamelerinden 

cilve nüma olmuş üçer gazelin bu mahalde derci münasip ad 

olundu. Hazreti Mevlana-yı Rumi Kaddese sırrehus-sami aşk 

ve belagat ve fesahatta bi-ned ve nedid ve cihan-ı manevide 

[131] 

Serfiraz ve ferit olduğundan zatı-pak Hazreti Celaleddin-İ 

Rumi, şiirde dahi kıyas ve şibihten ari ve herhalde âlidir. 

Hazreti Mevlana’dan sonra cihanın birinci şuarasından 

ma’dud olup gazaliyat ile izhar-ı muhabbette dâi-i hayret 

olmuş Şeyh Sadi, Molla Cami Hafız Şirazi, Fuzuli, Bağdâdî ve 

hekim ve arif meşhur İbrahim Hakkı, hazaratının gazeliyat-ı 

envar-ı âyâtlarından üçer gazelin bazı ebyatını bahs-i aşk ve 

muhabbetten sonra bu mahalde derc ve tahririni münasip ad 

eder. 

Ve teminen Mesnevi-i şeriften yalnız üç beyt-i şerifin işârına 

bed’ eylerim. 

Bu üç beytin birincisinde *mutrib başladı+ 
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[132] 

İbare-i celilesi mestur olduğundan acizelerine dahi bir şevk-i 

derun-i bahş ile derc ve eşâra başladım. Mesnevi-i şerifi farisi 

telif olunduğu bedihi isede bu gencine-i hikmette nitekim 

teminen âtide yazılan üç beyt-i şerif misillu) Arabî dahi ebyat-ı 

şerife vardır. Mezkûr üç beyt-i şerifin Türkçe tercümelerini de 

yazdım. Fakat gazeliyat tercüme olunsa letafet ve 

belagatlarından pek çok kaybedecekleri hüveydadır. Zira güzel 

ve şairane yazılan gazeliyatın yüzde kırk belki yüzde elli altmışı 

kıymet ve itibarları haiz oldukları efkar ve mezamine ait ise, 

yüzde kırk ve belki yüzde ellisi yazıldıkları lisanda şuaranın 

intihab eyledikleri infaz ve ibaratın kuvvet ve şivelerindedir. 

Binaenaleyh gazeliyatı tercüme etmek    

[133] 

letafetlerini mahv eylemek demektir. Eski Yunanî ve yeni 

Avrupa şuarasına gelince. Yunanîlerden “Homeros” ve 

“Osilos” “Orapizis” “Sofokles” Roma(lı)larda bunlara yakın 

hemen şair yok gibidir. 

İtalyanlarda meşhur şairler zuhur edip onların içlerinde en 

büyük “Dante” nam şair-i şehirde İngilizlerde Şekspir 

fevkalade bir şairdir, Fransızların birinci şairi “Korneil” Olup 

“Rasin” ise Korneil’den pek geridir. “Lamartin” dahi hissiyatı 

çok bir şairdir “Viktor Hugo” Lamartinden dûndür. Komedya 

yazmakta ise eski yunanlılardan “Aristofanes” Fransızlardan “ 

Molier” emsalsizdirler. Bu tadat eylediğim şairlerden başka 
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[134] 

Avrupa’da binlerce şuara var ise de beyan eylediğim şuaranın 

asarını mütalaa eden insan ma-bakisini şair addetmekten 

içtinap eder. 

Mesnevi-i şerif:,- 

Manay-ı şerifi: “Mutrib-i kemal lezzetinden insanı habdar ve 

beyhud edici bir beyte başladı. Böyle diye ey şol kimse ki ben 

seni görmüyorum. Bana bir ke’s ve piyale inale et. Yani şarabı 

muhabbetle mali bana bir kadeh ver.” 

Mesnevi: {} 

[135] 

Manay-ı Şerifi: “sen benim vechimsin. Eğer ben vechimi 

görmez isem acib değildir. Zira gayetle kurb  ve yakınlık hicab 

ve perde-i iştihabdır. Nitekim insan her şeyi görür iken 

kurbiyyet hasebiyle kendi yüzünü hatta her şeyden karib olan 

gözlerini bile göremez. “Erah” deki “h” zamiri veche racidir.  

Mesnevi: {} 

Manay-ı şerifi: “sen benim aklımsın eğer ben seni göremez 

isem acib değildir. Zira bu adem-i ruyet kesret-i iltibas ve ve 

ihtilattan neşet eder. Nitekim aklın insana kemal-i kurbiyeti ve 

asarı her şeyden ezher 
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[136] 

İken akıl bu zahir gözüyle görülmez. Aşk ve ruh dahi onun 

gibidir ki eserleri bedid ve cevherleri na-bediddir.  

EZ SA’Dİ{} - {} - {} [137] {} - {} - {} - {} –  

SA’Dİ{} - {} - {} - {} – [138] {} - {} - {} - {} –  

SA’Dİ{} - {} - {} - {} –  [139] {} - {} - {} - {} –  

CAMİ{} - {}  [140] {} - {} - {} - {} – {} 

CAMİ,- - {} –  [141] {} - {} - {} - {} –  

CAMİ{} - {} –  [142] {} - {} - {} - {} –  

HAFIZ{} - {} – [143] {} - {} - {} - {} – {} – 

HAFIZ -{} – [144] {} - {} - {} - {} – {} – {} [145] 

HAFIZ -{} - {} - {} - {} – {} – {} [146] {} - {} - {} –  
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Fuzuli 

Sabadan gül yüzünde sünbül pür piç-i tab uyanır 
Sanasın pür açıp gülşende bir müşkiin ğurab uyanır 
 
Hayal-i arızın cevelan eder bu çeşm-i pür-nemde 
Nitekim mevcelenmiş suda aks-i afitab uyanır 
 
Ruhun görgeç olur suz-i derun derd-i dil hasıl 
Bahar eyyamı sıçrar berk rahşanda sihab uyanır 

[147] 

Bu gamlar kim benim vardır bairin başına koysak 
Çıkar kafir cehennemden güler ehli azab uyanır 
 
Kılur göz perdesin hunnab hasret-i çak-i her dem kim 
Ruhunda lezzet-i didar zevkinden nikab uyanır 
 
Fuzuli reşkden titrer dil-i pür hunu uşşakın 
Bina kuşunda yarin her zaman kim dürr-i nab uyanır 

Fuzuli 

Ah eylediğim serv-i hıramanın içindir 
Kan ağladığım gonca-i handanın içindir 
 
Serkeşteliğim kakül-i müşkinin ucundan 
Aşüfteliğim zülf-i perişanın içindir 
 
Bimar tenim nergis mestinin eleminden 
Hunin ciğerim la’l-i dür-efşanın içindir 
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[148] 
 
Yaktın tenimi vasl günü şemi’ tek amma 
Belli kim bu tedarik şeb-i hicranın içindir 
 
Kurtarmağa yağma-i gamdan dil ü canı 
Sayim nazarı nergis-i fettanın içindir 
 
Can ver gönül ol gamzeye kim bunca zamanlar 
Can içre seni sakladığım anın içindir 
 
Vaiz bize dün duzağı vasfetti Fuzuli  
Ol vasf senin külbe-i ahzanın içindir 

Fuzuli 

 

Ney gibi her dem ki bezm-i vaslını yad eylerim 
Ta nefes vardır kuru cismimde feryad eylerim 
 
Ruz-i hicrindir suzay-ı mürğ-i ruhum kim bu gün 
Bu kafesten ben seni elbette azad eylerim 
[149] 
Kan yaşım kılmaz vefa giryan-ı gözüm israfına 
Bunca kim her dem çeker kanımdan imdad eylerim 
 
Bilmişim bulmam visalin lik bu ümid ile  
Gah gah uz hatır naşadımı şad eylerim 
 
Levh-i alemden yudum eşk ile mecnun adını 
Ey fuzuli ben dahi alemde bir ad eylerim 
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İbrahim Hakkı 

Ey ezeli refikimiz 
Gülşenimiz baharımız 
Vay ebedi şefikimiz 
Mahrem-i yar-ı garımız 
Dilde sen ey serverimiz 
Hazırımız huzurumuz 
Maye-i şeker ve şurumuz 
Sabr ile hoş kararımız 
Olmaz ahırımız 
Zahirimiz zamirimiz 
Yar-ı mürid ve pirimiz 
Munis-i gam-küsarımız 
[150] 
Nazır-ı bî-nazirimiz 
Nasır-ı bî-nasirimiz 
Dilber-i dest-girimiz 
Cümleden ihtiyarımız 
Aşık ve hem habibimiz 
Nasib ve hem nasibimiz 
Merhem ve hem tabibimiz 
Cabir-i inkisarımız 
Rafiimiz ve refiimiz 
Saniimiz bediimiz 
Camiimiz cemiimiz 
Hasıl-ı kâr ve barımız 
Cümleye eyledik ata 
Sıhhat ü mihnet şifa 
Hakkı’ya bahş kıl fena 
Ta ola fakr ola kârımız 
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İbrahim 

 

Aşkındır eden terbiye a’yan-ı cihanı 
Eflak eder anınla bu raks-ı deveranı 
 
Aşkınla hemişe bulur eşya bu vücudu 
Zerrat-ı cihan cümle zemini ve zamanı 
 
[151] 
 
Aşkın düşürüp bu silsile-i mevc ile bağlar 
Vadilere feryad ederek ab-ı revanı 
 
Aşkınla yanıp fani olan buldu bekayı 
Aşk oldu vücud u adem nam u nişanı 
 
Aşkındır olan aşık ve maşuk ve muhabbet 
Onunla bulur can u dil esrar-ı nihanı 
 
Çün sağir ecsama dolar bade-i ervah 
Aşkındır o saki ki verir bade-i canı 
 
Bir şey ki ayandır o beyan istemez asla 
Hakkı nice vasf edesin ol aşkı reayanı 
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İbrahim Hakkı 

 

Tecrid ve tecerrüd reh-i kaşane-i dildir 
Her hane ki viranedir ol hane-i dildir 
 
[152] 
 
Can sem’in açıp dinle semai ki hemişe 
Afak dolu nağme-i mestane-i dildir 
 
Mecnundur için Leyla yüzünden mi aşkı 
Eflak mı ve hudüs ile peymane-i dildir 
 
Ol şule ki pervanesidir cümle-i zerrat 
Devr eyler o şevkıyle ki pervane-i dildir 
 
Her cana cihan içre nihan bade verir aşk 
Ol hamr ile âlem dolu meyhane-i dildir 
 
Asl-ı dü-cihan dildir odur revnak-ı eşya 
Mamure-i âlem heme virane-i dildir 
 
Ey Hakkı gönül sahibidir mahrem-i dildar  
Mahrum-ı likadır o ki bigâne-i dildir 
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[153] 

“Saadet-i Dünya müellifi devletlû Abidin Paşa Hazretlerinin 

bundan evvel tab edilen Tercüme-i ve Şerh-i Mesnevi-i şerif ve 

Kaside-i Bürde nam asar-ı bibedellerinde münderic muhtasar 

tercüme-i hali” 

Pederi Arnavutluk hanedanından ve Çam taifesinden Ahmed 

namında olub bu tarihden elli dört sene mukaddem Yanya 

vilayeti dâhilinde ve hudud-u Yunanî’ de vaki’ (Preveze) 

şehrinde tavattun edeceği sırada Tepedelenli Ali Paşa’dan ve 

Bekir Ağa’dan kalan konak ve sekiz kıt’a cesim çiftlikat-ı 

Hümayun mahz-ı lütf-ü Cenab-ı Padişahî olarak ba-irade-i 

seniye uhdesine tevcih ve ihsan buyurulmuşdur. Müşarün-

ileyh Abidin Paşa Hazretlerinin mümaileyhin sulbünden olarak 

5 Rebiülevvel sene 1259 tarih-i hicrisine müsadif  

[154] 

şehr-i martın yirmi dördüncü Salı günü akşamı yani Çarşamba 

gecesi saat dört raddelerinde Preveze şehrinde tevellüd edib 

ikmal-i tahsilinden sonra Saye-i İhsan-vaye-i Hazret-i Padişahî’ 

de Silahşörlük hizmet-i müftehiresiyle der-aliyeye gelmiş ve 

badehu maskat-i re’si ve vatanı olan Preveze mutasarrıf 

muavinliği ve merkez kaymakamlığı ve bir müddet mutasarrıf 

vekâleti hizmetlerinde bulunarak sonra birinci sınıfdan Narda 

kaymakamlığı ve oradan rütbe-i saniye sınıf-ı sanisiyle İzmir 

meclis-i temyiz-i hukuk riyaset-i saniyesi ve İzmir’de fevkalade 

olarak teşkil olunan komisyon riyaseti ve komisyon-u 

mezkûrun ba-emr-i âli ilğasında mütemayiz rütbesiyle Sofya 
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mutasarrıflığı ve Sofya’ya gitmezden evvel kaza-i erbaa ve 

oradan Tekfur Dağı 

[155] 

ve sonra Varna mutasarrıflıkları ve mezkûr mutasarrıflıktan 

yüz lira maaşla ve rütbe-i ûlâ sınıf-ı sanisiyle der aliyede Bursa 

komiserligi memuriyetlerine nakl eylemiş ve mezkûr 

komiserlikdeki memuriyeti beş sene ve birkaç ay imtidad 

etmiştir. Bursa komiseri iken devlet-i aliyenin istikrazatı ve 

borsalar muamelatı ve umur-u maliye hakkında kaleme aldığı 

kitab mearif nezaretinin ruhsatıyla tab’ ve neşr olunmuş ve bu 

müddet içinde bab-ı aliyede bir hayli mühim komisyonlarda 

bulunduğu gibi mebusan azasının ahali tarafından birinci ve 

ikinci derecede intihabatına dair yapılacak nizamnamenin 

müsveddesini ba-emr-i âli tanzim eylemişdir. Müşarünileyh 

hazretleri, Arabî, Farisî, Türk, Arnavud, Fransız, Yunan 

lisanlarına 

[156] 

aşina ve Yunan lisanında dahi bir hayli asâr-ı manzume ve 

sairesi olub asâr-ı mezkûra der-saadetde lisan-ı Yunanî üzere 

tab’ ve neşr olunan  (Neologos) gazetesiyle Yunan matbuatı 

tarafından sitayişle neşr olunmuş ve asâr-ı edebiyesi Paris’de 

akd ve (Silogos) tabir edilen cemiyyet-i ilmiyede medh ve 

takdir edilmiş ve  

Adana valiliginde bulundukları esnada başlayıp iki sene 

müddet zarfında ikmaline muvaffak oldukları altı ciltten ibaret 
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(Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif)  nam eser-i fuad-averlerini 

ve kaside-i bürde şerhi geçen sene tab ile idi-i istifadeye tevdi’ 

buyurmuşlardır. Rusya muharebe-i ahiresi esnasında Bursa 

komiserliği uhdesinde kalmak üzere Arnavudluk 

hanedanından ibaret 

[157] 

Yanya’ da teşkil olunan komisyon riyasetine saye-i ihsan-vaye-

i Cenab-ı Padişahîde rütbe-i ûlâ ile bâ-irade-i seniye tayin 

buyrulub Yanya’da ve icray-i riyasetde iken riyaset-i mezkûre 

uhdesinde kalmak üzere Yenişehir mutasarrıflığı dahi ihale ve 

tevfiz kılınmıştır. Badehu ba-telgrafname-i âli dersaadete celb 

u davetle Kürdistan islahatı içün Mamuretülaziz ve 

Diyarbakır’a yirmi bin kuruş maaşla i’zam kılınarak bir müddet 

sonra Kürdistan islahatı memuriyeti uhdesinde kalmak üzere 

Rumeli beylerbeyligi payesiyle Sivas komiserligiyle Sivas 

valiligine tayin ve bu memuriyetde altı ay kadar kaldıktan 

sonra Selanik vilayeti valiligine ve oradan ba-irade-i seniye 

der-aliyeye celb ile avatıf-ı alemşumül Cenab-ı cihan-baniden 

rütbe-i vezaretle 

[158] 

Hariciye Nezareti-i celilesine nasb buyrulmuş ve bir müddet 

sonra merhum Kadri Paşanın riyasetinde bulunan hey’et-i 

vükeladan Kadri Paşa ile bazısının tebdili sırasında infisal 

ederek ba-irade-i seniye münasib bir maaş tahsisiyle o esnada 

birinci rütbeden Mecîdî nişan-ı zişanıyla bi’t-taltif Adana 

vilayeti valiliğine tayin olunmuştur.  
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Müşarün ileyhin bazı ecnebi nişanları dahi vardır. Adana 

vilayetinde dört sene dokuz ay bulunarak def’a-i saniye olmak 

üzere Sivas vilayeti valiligine tahvil-i memuriyet eylemiş ve 1 

Teşrinievvel sene 301 tarihinde Sivas’a muvasalat ve bir sene 

kadar ikametden sonra Ankara vilayetine tayin ile Ankara’da 

iken nişan-ı Zişan-ı Osmanî’nin dahi birinci rütbesine nail 

olmuştur. Ankara valiliği  

[159] 

Yedi sene ve yedi mah imtidad edip oradan Cezayir Bahr-ı 

Sefid valiliğine tayin ile elan vilayeti müşarün-ileyha da 

daavat-ı hayriyet-ayat ve infaz-ı iradat-ı seniye-i hazreti 

mülükdariye hasr-ı evkat etmektedir. Cezayir Bahr-ı Sefide 

geldikte Fransa’nın en büyük cemiyet-i ilmiyesi olan 

“akademi” ye mensup “palem” nişanı Fransa devleti 

tarafından verilip talikine irade-i seniye şeref-südur 

buyrulmuştur. Müşarün-ileyh hazretleri Türkçe Tarifat ile bir 

nahv-i Arabî telif buyurdukları gibi bir tefsir-i şerif dahi 

yazmaktadırlar. Müşarün-ileyh Abidin paşa’nın mürşidi Tarik-i 

Halveti’den der-aliyede merkez efendi dergâh-ı şerifi post-

nişini merhum Nureddin Efendi “Kaddese Allahu Teala 

Sırrehu” idi. Müellif müşarün-ileyhin  

[160] 

Pederleri Ahmed bin Zeyne’l-Abidin bin iki yüz atmış beş 

tarihinde ramazan-ı şerifin yirmi yedinci gecesi sabaha doğru 

hasbel-icab bulunduğu Konya şehrinde kolera hastalığından 

irtihal-i dar-ı beka idüb şehr-i mezkûrda vaki’ Alaaddin Cami 
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şerifinde ve Alaaddin türbesinin birkaç hatve kurbunda 

medfundur (Rahmetullahi aleyh). Validesi Arnavudluk’da 

Çepar familyasından olub ismi gibi zatı dahi Saliha idi. Bundan 

birkaç sene evvel Preveze kasabasında irtihal-i dar-ı beka 

eylemiştir (Rahimellahu teala aleyha) 

Fi 27 Ağustos Sene 310 

Cezayir Bahr-ı Sefid Merkezi Rodos 
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