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ÜÇ SUALİN CEVABIDIR. 

 
Sual 1. 20. Mektup dördüncü kelimede neden “manen sevdiğin” diyor? 

Cevap 1. a) Kâinatın bütün zerrat ve mevcudatı, lisan-ı mahsusları ile Hâlıkı tesbih ederler. Yani 

noksan sıfatlardan tenzih ve kemal sıfatlarıyla muttasıf olduğunu ilan ettikleri, 

                 b) Secde suresi 7. ayetinde Allah her şeyi en güzel bir surette yaratmış olduğu, güzel 

ise sevilir ve sevilmeye layık olduğu, 

                 c) Büyük küçük tefrik etmeden, eşyaya mana-yı harfi ile yani kimin mahlûku, kimin 

masnuu olduğunu düşünmek, bakmak gerektiği, 

                 d) Cenab-ı Hak yarattığı her şeyde çeşitli nimetlerini izhar ederek o nimetlerden 

in’ama ve in’amdan mün’ime intikal etmek suretiyle tefekküri ibadete sebep olduğu için 

manen sevilir.  

Sual 2. “Cefasını değil sefasını çek” ne demektir? 

Cevap 2. Bu âlemde hiçbir şey kararında kalmadığı, daimi tebeddül, tağayyür ve tahavvüle 

maruz kaldığı ve bu faaliyetin mutasarrıf-ı hakikisi olan Allah’ın emir ve iradesi ile olduğunu 

düşünerek, her işi hikmetli olan Allah’ın icraatının da hikmetli olması lazım geleceğine binaen; 

iyiyi almak, kötüyü atmak yani zahiri çirkin görünen şeylerde bile gizli hikmeti var olduğunu 

anlayarak cefa çekilmemek, sefasını çekmek lazım geldiğini anlamak demektir.    

Sual 3. “Pencerelerden seyret, içlerine girme” ne demektir? 

Cevap 3. Yani ibretle bak ki; Hâlikın Celal veya Cemal isminin tecellisini göresin. Ve Celali içinde 

Cemali, Cemali içinde de Celali bulunduğunu anlayasın. Evet, kahrı, gadabı içinde lütfu ve lütfu 

içinde de kahrı vardır. Bir misal; Kahır tecellisi ile zelzele ile bir kimseni evini yıkar. Ölen 

imanlıya şehadet mertebesini vermesi, kahrı içinde lütfudur. O kimsenin fani malını sadaka 

yerine kabul edip bakiye tebdil etmesi de yine lütuftur. 

Cemali içinde Celali olduğuna misal; Bir çiftçiye mahza lütuf olarak bir yıl bol mahsul verdirir.  

Fakat o çiftçi bu lütfu teşekkürle karşılamaz da israfa, sefahate girerse o şükürsüzlüğü ile 

kendisini kahır ve gadaba layık kılar.   

Sure-i Yunus 107. ayetinde “Eğer Allah sana bir zarar eriştirirse o zararı ancak Allah kaldırabilir. 

Eğer Allah sana bir hayır murat ederse o hayrı geri çevirecek, önleyecek kimse yoktur.” 

İbrahim Hulusi Yahyagil 
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