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Ne saadet ona ki; onun bizzât iştigal ettiği 

ve ehemmiyetle teşvik ve tavsiye ettiği 

Risale-i Nur ile hizmet-i Kur'aniye ve 

imaniyede buluna ve Risale-i Nur'dan 

dersini almış ola... 

Tarihçe-i Hayat ( 331 ) 

 

Benim bedelime siz, Risale-i Nur'un bir 

kısım mühim fıkralarını neşredip bir 

cihette Nurcu olduğunuzu isbat ettiniz. 

Şualar ( 429 ) 

 

Umum risalelerin her parçasına 

ihtiyacımız olduğu gibi, her parçayı da 

birden görmeye şiddetle ihtiyaç varmış. 

Barla L. ( 194 ) 

----- oo0oo----- 

© R i s a l e - i  N u r  A r a ş t ı r m a  M e r k e z i   



R i s a l e - i  N u r  K ü l l i y a t ı n d a      | 3 
 

 

İ'lem Eyyühel-Aziz! Dualar üç kısımdır. 

Birisi: İnsanın lisanıyla yaptığı kavlî dualardır. 

Savt ve sadâlı hayvanatın, -meselâ- acıktıkları zaman 

kendi hususî lisanlarıyla çıkardıkları sadâlar dahi kavlî 

dualardandır. 

İkinci Kısım: Nebatat, eşcarın bilhassa bahar 

mevsiminde lisan-ı ihtiyaçla yaptıkları ihtiyacî 

dualardır. 

Üçüncüsü: Tahavvül, tekemmül şe'ninde olan 

şeylerin, lisan-ı istidad ile hissedilen istidadî dualarıdır.  

Evet, her şey Cenab-ı Hakk'ı tesbih ettiği gibi 

lisanıyla, ihtiyacıyla, istidadıyla dahi Allah'a dua 

eder. 
1

 

* * * 

Yirmi Dördüncü Mektub'un Birinci Zeyli 

هِ َوِاْن ِمْن َشْيٍء ِاالَّ يَُسِبُِّح ِبَحْمدِ   ِباْسِمهِ  
ِحيمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  ِبْسِم اّٰلله

ُكمْ  ا ِبُكْم َرِبِّى لَْوالَ ُدَعاوٴُ  ُقْل َما يَْعَبوٴُ
Yani: "Ey insanlar! Duanız olmazsa ne 

ehemmiyetiniz var." mealindeki âyetin beş 

nüktesini dinle: 

BİRİNCİ NÜKTE 

Dua bir sırr-ı azîm-i ubudiyettir. Belki 

ubudiyetin ruhu hükmündedir. Çok yerlerde 

zikrettiğimiz gibi, dua üç nevidir. 

                                                             
1 Mesnevi-i Nuriye ( 237 ) 
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Birinci nevi dua: İstidad lisanıyladır ki; bütün 

hububat, tohumlar lisan-ı istidad ile Fâtır-ı Hakîm'e 

dua ederler ki: "Senin nukuş-u esmanı mufassal 

göstermek için, bize neşv ü nema ver, küçük 

hakikatımızı sünbülle ve ağacın büyük hakikatına 

çevir." 

Hem şu istidad lisanıyla dua nev'inden birisi 

de şudur ki: Esbabın içtimaı, müsebbebin icadına bir 

duadır. Yani: Esbab bir vaziyet alır ki, o vaziyet bir 

lisan-ı hal hükmüne geçer ve müsebbebi Kadîr-i 

Zülcelal'den dua eder, isterler. Meselâ: Su, hararet, 

toprak, ziya bir çekirdek etrafında bir vaziyet alarak, o 

vaziyet bir lisan-ı duadır ki: "Bu çekirdeği ağaç yap, 

ya Hâlıkımız!" derler. Çünki o mu'cize-i hârika-i kudret 

olan ağaç; o şuursuz, camid, basit maddelere havale 

edilmez, havalesi muhaldir. Demek içtima'-ı esbab bir 

nevi duadır. 

İkinci nevi dua: İhtiyac-ı fıtrî lisanıyladır ki; 

bütün zîhayatların iktidar ve ihtiyarları dâhilinde 

olmayan hacetlerini ve matlablarını ummadıkları 

yerden vakt-i münasibde onlara vermek için, Hâlık-ı 

Rahîm'den bir nevi duadır. Çünki iktidar ve ihtiyarları 

haricinde, bilmedikleri yerden, vakt-i münasibde 

onlara bir Hakîm-i Rahîm gönderiyor. Elleri 

yetişmiyor; demek o ihsan, dua neticesidir. 

Elhasıl: Bütün kâinattan dergâh-ı İlahiyeye çıkan 

bir duadır. Esbab olanlar, müsebbebatı Allah'tan 

isterler. 

Üçüncü nevi dua: İhtiyaç dairesinde 

zîşuurların duasıdır ki, bu da iki kısımdır. 
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Eğer ızdırar derecesine gelse veya ihtiyac-ı fıtrîye 

tam münasebettar ise veya lisan-ı istidada yakınlaşmış 

ise veya safi, hâlis kalbin lisanıyla ise, ekseriyet-i 

mutlaka ile makbuldür. Terakkiyat-ı beşeriyenin kısm-

ı a'zamı ve keşfiyatları, bir nevi dua neticesidir. 

Havarik-ı medeniyet dedikleri şeyler ve 

keşfiyatlarına medar-ı iftihar zannettikleri emirler, 

manevî bir dua neticesidir. Hâlis bir lisan-ı istidad ile 

istenilmiş, onlara verilmiştir. Lisan-ı istidad ile ve 

lisan-ı ihtiyac-ı fıtrî ile olan dualar dahi bir mani 

olmazsa ve şerait dâhilinde ise, daima makbuldürler. 

İkinci kısım: Meşhur duadır. O da iki nevidir. 

Biri fiilî, biri kavlî. Meselâ çift sürmek, fiilî bir duadır. 

Rızkı topraktan değil; belki toprak, hazine-i rahmetin 

bir kapısıdır ki, rahmetin kapısı olan toprağı saban ile 

çalar. 

Sair kısımların tafsilâtını tayyedip, yalnız kavlî 

duanın bir-iki sırlarını gelecek iki-üç nüktede 

söyleyeceğiz. 

İKİNCİ NÜKTE 

Duanın tesiri azîmdir. Hususan dua külliyet 

kesbederek devam etse; netice vermesi galibdir, 

belki daimîdir. Hattâ denilebilir ki: Sebeb-i hilkat-ı 

âlemin birisi de duadır. Yani, kâinatın hilkatinden 

sonra, başta nev'-i beşer ve onun başında âlem-i 

İslâm ve onun başında Muhammed-i Arabî 

Aleyhissalâtü Vesselâm'ın muazzam olan duası, bir 

sebeb-i hilkat-ı âlemdir. Yani: Hâlık-ı Âlem istikbalde 

o zâtı, nev-i beşer namına belki mevcudat hesabına 

bir saadet-i ebediye, bir mazhariyet-i esma-i İlahiye 

isteyecek bilmiş; o gelecek duayı kabul etmiş, kâinatı 
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halketmiş. Madem duanın bu derece azîm 

ehemmiyeti ve vüs'ati vardır; hiç mümkün müdür 

ki: Bin üçyüz elli senede, her vakitte, nev-i beşerden 

üçyüz milyon, cinn ve ins ve melek ve ruhaniyattan 

hadd ü hesaba gelmez mübarek zâtlar bil'ittifak Zât-ı 

Muhammedî Aleyhissalâtü Vesselâm hakkında, 

rahmet-i uzma-yı İlahiye ve saadet-i ebediye ve husul-

ü maksud için duaları nasıl kabul olmasın? Hiçbir 

cihetle mümkün müdür ki, o duaları reddedilsin? 

Madem bu kadar külliyet ve vüs'at ve devam 

kesbedip lisan-ı istidad ve ihtiyac-ı fıtrî derecesine 

gelmiş. Elbette o Zât-ı Muhammed-i Arabî 

Aleyhissalâtü Vesselâm, dua neticesi olarak öyle bir 

makam ve mertebededir ki, bütün ukûl toplansa bir 

akıl olsalar, o makamın hakikatını tamamıyla ihata 

edemezler. 

İşte Ey Müslüman! Senin rûz-i mahşerde 

böyle bir şefiin var. Bu şefiin şefaatini kendine 

celbetmek için, sünnetine ittiba' et! 

Eğer desen: Madem o Habibullahtır. Bu kadar 

salavat ve duaya ne ihtiyacı var? 

Elcevab: O Zât (A.S.M.) umum ümmetinin 

saadetiyle alâkadar ve bütün efrad-ı ümmetinin her 

nevi saadetleriyle hissedardır ve her nevi 

musibetleriyle endişedardır. İşte kendi hakkında 

merâtib-i saadet ve kemâlât hadsiz olmakla beraber; 

hadsiz efrad-ı ümmetinin, hadsiz bir zamanda, hadsiz 

enva'-ı saadetlerini hararetle arzu eden ve hadsiz 

enva'-ı şekavetlerinden müteessir olan bir zât, elbette 

hadsiz salavat ve dua ve rahmete lâyıktır ve 

muhtaçtır. 
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Eğer desen: Bazan kat'î olacak işler için dua 

edilir. Meselâ: Husuf ve küsuf namazındaki dua gibi. 

Hem bazan hiç olmayacak şeyler için dua edilir? 

Elcevab: Başka Sözler'de izah edildiği gibi, dua 

bir ibadettir. Abd, kendi aczini ve fakrını dua ile ilân 

eder.  

Zahirî maksadlar ise; o duanın ve o ibadet-i 

duaiyenin vakitleridir, hakikî faideleri değil. İbadetin 

faidesi, âhirete bakar. Dünyevî maksadlar hasıl 

olmazsa, "O dua kabul olmadı" denilmez. Belki "Daha 

duanın vakti bitmedi" denilir. 

Hem hiç mümkün müdür ki: Bütün ehl-i 

imanın, bütün zamanlarda, mütemadiyen kemal-i 

hulus ve iştiyak ve dua ile istedikleri saadet-i ebediye 

onlara verilmesin ve bütün kâinatın şehadetiyle hadsiz 

rahmeti bulunan o Kerim-i Mutlak, o Rahîm-i Mutlak; 

bütün onların o duasını kabul etmesin ve saadet-i 

ebediye vücud bulmasın? 

 

ÜÇÜNCÜ NÜKTE 

Dua-yı kavlî-i ihtiyarînin makbuliyeti, iki 

cihetledir. Ya aynı matlubu ile makbul olur veyahud 

daha evlâsı verilir. 

Meselâ: Birisi kendine bir erkek evlâd ister. 

Cenab-ı Hak, Hazret-i Meryem gibi bir kız evlâdını 

veriyor. "Duası kabul olunmadı" denilmez. "Daha evlâ 

bir surette kabul edildi" denilir.  

Hem bazan kendi dünyasının saadeti için dua 

eder. Duası âhiret için kabul olunur. "Duası 

reddedildi" denilmez, belki "Daha enfa' bir surette 

kabul edildi" denilir. Ve hâkeza...  
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Madem Cenab-ı Hak Hakîm'dir; biz ondan isteriz, 

o da bize cevab verir. Fakat hikmetine göre bizimle 

muamele eder. Hasta, tabibin hikmetini ittiham 

etmemeli. Hasta bal ister; tabib-i hâzık, sıtması için 

sulfato verir. "Tabib beni dinlemedi" denilmez. Belki 

âh ü fîzârını dinledi, işitti, cevab da verdi; maksudun 

iyisini yerine getirdi. 

 

DÖRDÜNCÜ NÜKTE 

Duanın en güzel, en latif, en leziz, en hazır 

meyvesi, neticesi şudur ki: Dua eden adam bilir 

ki, birisi var ki; onun sesini dinler, derdine derman 

yetiştirir, ona merhamet eder. Onun kudret eli 

herşey'e yetişir. Bu büyük dünya hanında o yalnız 

değil; bir Kerim zât var, ona bakar, ünsiyet verir.  

Hem onun hadsiz ihtiyacatını yerine getirebilir ve 

onun hadsiz düşmanlarını def'edebilir bir zâtın 

huzurunda kendini tasavvur ederek, bir ferah, bir 

inşirah duyup, dünya kadar ağır bir yükü üzerinden 

atıp   َُد لِلّٰه َربٰه الحَعاَلٰمي مح َاْلَح der. 

BEŞİNCİ NÜKTE 

Dua, ubudiyetin ruhudur ve hâlis bir 

imanın neticesidir. Çünki dua eden adam, duası 

ile gösteriyor ki: Bütün kâinata hükmeden birisi var 

ki; en küçük işlerime ıttıla'ı var ve bilir, en uzak 

maksadlarımı yapabilir, benim her halimi görür, 

sesimi işitir.  

Öyle ise; bütün mevcudatın bütün seslerini işitiyor 

ki, benim sesimi de işitiyor. Bütün o şeyleri o yapıyor 

ki, en küçük işlerimi de ondan bekliyorum, ondan 

istiyorum.  
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İşte duanın verdiği hâlis tevhidin genişliğine ve 

gösterdiği nur-u imanın halâvet ve safîliğine bak, 

 sırrını anla ve 

 fermanını dinle. 

 denildiği gibi: Eğer vermek 

istemeseydi, istemek vermezdi. 

ُسْبَحانََك الَ ِعْلَم لَنَا ِاالَّ َما َعلَّْمَتنَا ِانََّك 
 اَْنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيمُ 

ٍد ِمَن ْاالََزِل ِاَلى  اَللهُهمَّ َعَلى َسِيِِّدنَا ُمَحمَّ
ِ َو َعَلى اِۤلِه َو َصْحِبِه  ْاالََبِد َعَدَد َما ِفى ِعْلِم اّٰلله

 َو َسِلِّمْ 
ِ َرِبِّ  َسِلِّْمنَا َو َسِلِّْم ِدينَنَا اِۤميَن َو اْلَحْمُد ّٰلِله
2 اْلَعالَِمينَ   

* * * 

 

                                                             
2 Mektubat ( 289 ) 
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Mü'minin Mü'mine En iyi Duası Nasıl 
Olmalıdır? 

Elcevab: Esbab-ı kabul dairesinde olmalı. Çünki 

bazı şerait dâhilinde dua makbul olur. Şerait-i 

kabulün içtimaı nisbetinde makbuliyeti ziyadeleşir.  

Ezcümle: Dua edileceği vakit, istiğfar ile manevî 

temizlenmeli, sonra makbul bir dua olan salavat-ı 

şerifeyi şefaatçı gibi zikretmeli ve âhirde yine salavat 

getirmeli. Çünki iki makbul duanın ortasında bir dua 

makbul olur.  

Hem  yani "gıyaben ona dua 

etmek"; hem hadîste ve Kur'anda gelen me'sur 

dualarla dua etmek. Meselâ: 

ا

 
الٰقَرٰة َحَسَنًة َو ٰقَنا َعَذاَب النَّارٰ 

ۤ
ن حَيا َحَسَنًة َوِٰف اح  َرب ََّنا ۤاتَٰنا ِٰف الدُّ

gibi câmi' dualarla dua etmek; hem hulûs ve huşu' ve 

huzur-u kalb ile dua etmek; hem namazın sonunda, 

bilhassa sabah namazından sonra; hem mevâki'-i 

mübarekede, hususan mescidlerde; hem Cum'ada, 

hususan saat-ı icabede; hem şuhur-u selâsede, 

hususan leyali-i meşhurede; hem ramazanda, 

hususan leyle-i kadirde dua etmek kabule karin 

olması rahmet-i İlahiyeden kaviyyen me'muldür.  

O makbul duanın ya aynen dünyada eseri 

görünür veyahut dua olunanın âhiretine ve hayat-ı 

ebediyesi cihetinde makbul olur.  
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Demek aynı maksad yerine gelmezse, dua 

kabul olmadı denilmez; belki daha iyi bir 

surette kabul edilmiş denilir. 
3
 

* * * 

Duaları, evradları mübarek gecelerde, hususan 

Leyle-i Regaib ve Leyle-i Mi’rac ve Leyle-i Berat, 

Leyle-i Kadir ve Cuma geceleri gibi vakitlerde 

okuyoruz. 
4
 

* * * 

İman duayı bir vesile-i kat'iyye olarak iktiza ettiği 

ve fıtrat-ı insaniye, onu şiddetle istediği gibi; Cenab-ı 

Hak dahi "Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var?" 

mealinde  ferman 

ediyor. Hem  emrediyor. 

Eğer desen: "Bir çok defa dua ediyoruz, kabul 

olmuyor. Halbuki, âyet umumîdir.. her duaya cevab 

var ifade ediyor. 

Elcevab: Cevab vermek ayrıdır, kabul etmek 

ayrıdır. Her dua için cevab vermek var; fakat kabul 

etmek, hem ayn-ı matlubu vermek Cenab-ı Hakk'ın 

hikmetine tâbi'dir.  

Meselâ: Hasta bir çocuk çağırır: "Ya Hekim! 

Bana bak."  

Hekim: "Lebbeyk" der.. "Ne istersin?" cevab 

verir.  

                                                             
3 Mektubat ( 279 ) 

4 Hanımlar Rehberi ( 158 ) 
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Çocuk: "Şu ilâcı ver bana" der. Hekim ise; ya 

aynen istediğini verir, yahut onun maslahatına binaen 

ondan daha iyisini verir, yahut hastalığına zarar 

olduğunu bilir, hiç vermez.  

İşte Cenab-ı Hak, Hakîm-i Mutlak hazır, 

nâzır olduğu için, abdin duasına cevab verir. 

Vahşet ve kimsesizlik dehşetini, huzuruyla ve 

cevabıyla ünsiyete çevirir. Fakat insanın 

hevaperestane ve heveskârane tahakkümüyle değil, 

belki hikmet-i Rabbaniyenin iktizasıyla ya matlubunu 

veya daha evlâsını verir veya hiç vermez. 

Hem, dua bir ubudiyettir. Ubudiyet ise 

semeratı uhreviyedir. Dünyevî maksadlar ise, o 

nevi dua ve ibadetin vakitleridir. O maksadlar, 

gayeleri değil. Meselâ: Yağmur namazı ve duası bir 

ibadettir. Yağmursuzluk, o ibadetin vaktidir. Yoksa o 

ibadet ve o dua, yağmuru getirmek için değildir.  

Eğer sırf o niyet ile olsa; o dua, o ibadet hâlis 

olmadığından kabule lâyık olmaz. Nasılki güneşin 

gurubu, akşam namazının vaktidir.  

Hem Güneş'in ve Ay'ın tutulmaları, küsuf ve 

husuf namazları denilen iki ibadet-i mahsusanın 

vakitleridir. Yani gece ve gündüzün nurani âyetlerinin 

nikablanmasıyla bir azamet-i İlahiyeyi ilâna medar 

olduğundan, Cenab-ı Hak ibadını o vakitte bir 

nevi ibadete davet eder. Yoksa o namaz, (açılması 

ve ne kadar devam etmesi, müneccim hesabıyla 

muayyen olan) Ay ve Güneş'in husuf ve küsuflarının 

inkişafları için değildir. Aynı onun gibi; yağmursuzluk 

dahi, yağmur namazının vaktidir. Ve beliyyelerin 

istilası ve muzır şeylerin tasallutu, bazı duaların evkat-ı 
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mahsusalarıdır ki; insan o vakitlerde aczini anlar, dua 

ile niyaz ile Kadîr-i Mutlak'ın dergâhına iltica eder.  

Eğer dua çok edildiği halde beliyyeler 

def'olunmazsa denilmeyecek ki: "Dua kabul 

olmadı." Belki denilecek ki: "Duanın vakti, kaza 

olmadı."  

Eğer Cenab-ı Hak fazl u keremiyle belayı ref'etse; 

nurun alâ nur.. o vakit dua vakti biter, kaza olur. 

Demek dua, bir sırr-ı ubudiyettir. 

Ubudiyet ise, hâlisen livechillah olmalı. 

Yalnız aczini izhar edip, dua ile ona iltica etmeli. 

Rububiyetine karışmamalı. Tedbiri ona bırakmalı. 

Hikmetine itimad etmeli. Rahmetini ittiham etmemeli.  

Evet, hakikat-ı halde âyât-ı beyyinatın beyanıyla 

sabit olan: Bütün mevcudat, herbirisi birer mahsus 

tesbih ve birer hususî ibadet, birer has secde ettikleri 

gibi; bütün kâinattan dergâh-ı İlahiyeye giden, bir 

duadır.  

Ya istidad lisanıyladır. (Bütün nebatatın duaları 

gibi ki; herbiri lisan-ı istidadıyla Feyyaz-ı Mutlak'tan 

bir suret taleb ediyorlar ve esmasına bir mazhariyet-i 

münkeşife istiyorlar.)  

Veya ihtiyac-ı fıtrî lisanıyladır. (Bütün 

zîhayatın, iktidarları dâhilinde olmayan hacat-ı 

zaruriyeleri için dualarıdır ki; her birisi o ihtiyac-ı fıtrî 

lisanıyla Cevvad-ı Mutlak'tan idame-i hayatları için bir 

nevi rızık hükmünde bazı metalibi istiyorlar.)  

Veya lisan-ı ızdırarıyla bir duadır ki: Muztar 

kalan herbir zîruh; kat'î bir iltica ile dua eder, bir 

hâmi-i meçhulüne iltica eder, belki Rabb-ı Rahîm'ine 

teveccüh eder.  
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Bu üç nevi dua, bir mani olmazsa daima 

makbuldür. 

Dördüncü nevi ki; en meşhurudur, bizim 

duamızdır. Bu da iki kısımdır; Biri, fiilî ve halî; 

diğeri, kalbî ve kalîdir.  

Meselâ: Esbaba teşebbüs, bir dua-yı fiilîdir. 

Esbabın içtimaı; müsebbebi icad etmek için değil, 

belki lisan-ı hal ile müsebbebi Cenab-ı Hak'tan 

istemek için bir vaziyet-i marziye almaktır. Hattâ çift 

sürmek hazine-i rahmet kapısını çalmaktır. Bu nevi 

dua-yı fiilî, Cevvad-ı Mutlak'ın isim ve ünvanına 

müteveccih olduğundan, kabule mazhariyeti 

ekseriyet-i mutlakadır.  

İkinci kısım; lisan ile kalb ile dua etmektir. Eli 

yetişmediği bir kısım metalibi istemektir. Bunun en 

mühim ciheti, en güzel gayesi, en tatlı meyvesi şudur 

ki: "Dua eden adam anlar ki: Birisi var; onun 

hatırat-ı kalbini işitir, her şeye eli yetişir, her 

bir arzusunu yerine getirebilir, aczine 

merhamet eder, fakrına meded eder." 

İşte ey âciz insan ve ey fakir beşer! Dua gibi 

hazine-i rahmetin anahtarı ve tükenmez bir kuvvetin 

medarı olan bir vesileyi elden bırakma, ona yapış, 

a'lâ-yı illiyyîn-i insaniyete çık. Bir sultan gibi bütün 

kâinatın dualarını, kendi duan içine al. Bir abd-i 

küllî ve bir vekil-i umumî gibi   ُِايَّاَك نَْسَتِعين  

de. Kâinatın güzel bir takvimi ol.
 5
 

* * * 

                                                             
5 Sözler ( 317 ) 
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Dua, bir nevi ibadet olduğu için, hâlis olmak 

gerektir. Tâ ki kabul olunsun. İbadetin semeratı ise 

uhrevîdir. Dünyevî işler, o ibadatın evkat-ı 

mahsusalarıdır. Meselâ yağmursuzluk, yağmur 

namazının vaktidir. Namaz, yağmur yağması için vaz' 

edilmemiştir. Umûr-u dünyeviye niyet edilse, o ibadet 

olan dua hâlis olmadığı için kabule lâyık olmaz. 

 Evet nasılki gurub, mağrib namazının vaktidir. Ay 

ve Güneş'in tutulmaları da, salât-ül küsuf vel-husuf 

denilen iki ibadat-ı mahsusanın vaktidir. Yoksa gaye 

değil ki, namaz kılmakla, tâ Güneş ve Kamer 

açılsınlar. Çünki Güneş ve Kamer'in açılmaları zamanı 

muayyendir. Fâtır-ı Zülcelal, bu iki âyât-ı azîmin 

nikabı zamanında yani perdelendikleri zamanda 

ibadını, ibadete davet eder. 
6
 

* * * 

Hazret-i Yunus İbn-i Metta Alâ Nebiyyina ve 

Aleyhissalâtü Vesselâm'ın münacatı, en azîm bir 

münacattır ve en mühim bir vesile-i icabe-i duadır.  

Hazret-i Yunus Aleyhisselâm'ın kıssa-i 

meşhuresinin hülâsası: Denize atılmış, büyük bir balık 

onu yutmuş. Deniz fırtınalı ve gece dağdağalı ve 

karanlık ve her taraftan ümid kesik bir vaziyette  الَ ِاٰلَه

                                                             
6 Nur'un İlk Kapısı ( 53 ) 
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ينَ ِاالَّ اَْنَت ُسْبَحاَنَك ِاِنِّى ُكْنُت ِمَن الظَّاِلمِ    münacatı, ona 

sür'aten vasıta-i necat olmuştur. Şu münacatın sırr-ı 

azîmi şudur ki: O vaziyette esbab bilkülliye sukut etti. 

Çünki o halde ona necat verecek öyle bir zât lâzım ki; 

hükmü hem balığa, hem denize, hem geceye, hem 

cevv-i semaya geçebilsin. Çünki onun aleyhinde 

"gece, deniz ve hut" ittifak etmişler. Bu üçünü birden 

emrine müsahhar eden bir zât onu sahil-i selâmete 

çıkarabilir.  

Eğer bütün halk onun hizmetkârı ve yardımcısı 

olsa idiler, yine beş para faideleri olmazdı. Demek 

esbabın tesiri yok. Müsebbib-ül Esbab'dan 

başka bir melce' olamadığını aynelyakîn 

gördüğünden, sırr-ı ehadiyet, nur-u tevhid 

içinde inkişaf ettiği için şu münacat birdenbire 

geceyi, denizi ve hutu müsahhar etmiştir.  

O nur-u tevhid ile hutun karnını bir taht-el bahr 

gemisi hükmüne getirip ve zelzeleli dağ-vari emvac 

dehşeti içinde; denizi, o nur-u tevhid ile emniyetli bir 

sahra, bir meydan-ı cevelan ve tenezzühgâhı olarak o 

nur ile sema yüzünü bulutlardan süpürüp, Kamer'i bir 

lâmba gibi başı üstünde bulundurdu. Her taraftan 

onu tehdid ve tazyik eden o mahlukat, her cihette ona 

dostluk yüzünü gösterdiler. Tâ sahil-i selâmete çıktı, 

şecere-i yaktîn altında o lütf-u Rabbanîyi müşahede 

etti. 

İşte Hazret-i Yunus Aleyhisselâm'ın birinci 

vaziyetinden yüz derece daha müdhiş bir 

vaziyetteyiz. Gecemiz, istikbaldir. İstikbalimiz, nazar-

ı gafletle onun gecesinden yüz derece daha karanlık 

ve dehşetlidir. Denizimiz, şu sergerdan küre-i 
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zeminimizdir. Bu denizin her mevcinde binler cenaze 

bulunuyor; onun denizinden bin derece daha 

korkuludur.  

Bizim heva-yı nefsimiz, hutumuzdur; hayat-ı 

ebediyemizi sıkıp mahvına çalışıyor. Bu hut, onun 

hutundan bin derece daha muzırdır. Çünki onun hutu 

yüz senelik bir hayatı mahveder. Bizim hutumuz ise, 

yüz milyon seneler hayatın mahvına çalışıyor.  

Madem hakikî vaziyetimiz budur; biz de Hazret-i 

Yunus Aleyhisselâm'a iktidaen, umum esbabdan 

yüzümüzü çevirip doğrudan doğruya Müsebbib-ül 

Esbab olan Rabbimize iltica edip 

  الَ ِاٰلَه ِاالَّ اَْنَت ُسْبَحانََك ِاِنِّى ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمينَ 

demeliyiz ve aynelyakîn anlamalıyız ki; gaflet ve 

dalaletimiz sebebiyle aleyhimize ittifak eden istikbal, 

dünya ve heva-yı nefsin zararlarını def'edecek yalnız o 

zât olabilir ki; istikbal taht-ı emrinde, dünya taht-ı 

hükmünde, nefsimiz taht-ı idaresindedir.  

Acaba Hâlık-ı Semavat ve Arz'dan başka hangi 

sebeb var ki, en ince ve en gizli hatırat-ı kalbimizi 

bilecek ve bizim için istikbali, âhiretin icadıyla 

ışıklandıracak ve dünyanın yüzbin boğucu 

emvacından kurtaracak, hâşâ, Zât-ı Vâcib-ül 

Vücud'dan başka hiçbir şey, hiçbir cihette onun izni 

ve iradesi olmadan imdad edemez ve halaskâr 

olamaz.  

Madem hakikat-ı hal böyledir. Nasılki Hazret-i 

Yunus Aleyhisselâm'a o münacatın neticesinde hutu 

ona bir merkûb, bir taht-el bahr ve denizi bir güzel 

sahra ve gece mehtablı bir latif suret aldı. Biz dahi o 
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münacatın sırrıyla   الَ ِاٰلَه ِاالَّ اَْنَت ُسْبَحاَنَك ِاِنِّى ُكْنُت ِمَن
 .demeliyiz الظَّاِلِمينَ 

ُسْبَحانََك   ,cümlesiyle istikbalimize الَ ِاٰلَه ِاالَّ َاْنَت    

kelimesiyle dünyamıza,   َِاِنِّى ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمين  fıkrasıyla 

nefsimize nazar-ı merhametini celbetmeliyiz. Tâ ki, 

nur-u iman ile ve Kur'anın mehtabıyla istikbalimiz 

tenevvür etsin ve o gecemizin dehşet ve vahşeti, 

ünsiyet ve tenezzühe inkılab etsin.  

Ve mütemadiyen mevt ve hayatın değişmesiyle 

seneler ve karnlar emvacı üstünde hadsiz cenazeler 

binip ademe atılan dünyamız ve zeminimizde, 

Kur'an-ı Hakîm'in tezgâhında yapılan bir 

sefine-i maneviye hükmüne geçen hakikat-ı 

İslâmiyet içine girip selâmetle o denizin üstünde 

gezip, tâ sahil-i selâmete çıkarak hayatımızın vazifesi 

bitsin. O denizin fırtınaları ve zelzeleleri, sinema 

perdeleri gibi tenezzühün manzaralarını 

tazelendirmekle, vahşet ve dehşet yerine, nazar-ı ibret 

ve tefekkürü keyiflendirerek okşayıp ışıklandırsın.  

Hem o sırr-ı Kur'anla, o terbiye-i Furkaniye ile; 

nefsimiz bize binmeyecek, merkûbumuz olup, bizi ona 

bindirip, hayat-ı ebediyemizin kazanmasına kuvvetli 

bir vasıtamız olsun. 

Elhasıl: Madem insan, mahiyetinin câmiiyeti 

itibariyle sıtmadan müteellim olduğu gibi, arzın zelzele 

ve ihtizazatından ve kâinatın kıyamet hengâmında 

zelzele-i kübrasından müteellim oluyor.  

Ve nasılki hurdebînî bir mikrobdan korkar; ecram-

ı ulviyeden zuhur eden kuyruklu yıldızdan dahi 
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korkar. Hem nasılki hanesini sever, koca dünyayı da 

öyle sever.  

Hem nasılki küçük bahçesini sever, öyle de hadsiz 

ebedî Cennet'i dahi müştakane sever. Elbette böyle 

bir insanın Mabudu, Rabbi, melcei, halaskârı, 

maksudu öyle bir zât olabilir ki, umum kâinat onun 

kabza-i tasarrufunda, zerrat ve seyyarat dahi taht-ı 

emrindedir. Elbette öyle bir insan daima Yunusvari 

(A.S.)   َالَ ِاٰلَه ِاالَّ َاْنَت ُسْبَحانََك ِاِنِّى ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمين  

demeye muhtaçtır. 
7
 

* * * 

Sabır kahramanı Hazret-i Eyyüb Aleyhisselâm'ın 

şu münacatı, hem mücerreb, hem tesirlidir. Fakat 

âyetten iktibas suretinde bizler münacatımızda 

اِحِمينَ  َرِبِّ  رُّ َواَْنَت اَْرَحُم الرَّ ِنَى الضُّ ِانِِّى َمسَّ  demeliyiz. 

Hazret-i Eyyüb Aleyhisselâm'ın meşhur 

kıssasının hülâsası şudur ki: 

Pek çok yara, bere içinde epey müddet kaldığı 

halde, o hastalığın azîm mükâfatını düşünerek kemal-i 

sabırla tahammül edip kalmış.  

Sonra yaralarından tevellüd eden kurtlar, kalbine 

ve diline iliştiği zaman, zikir ve marifet-i İlahiyenin 

mahalleri olan kalb ve lisanına iliştikleri için, o vazife-i 

ubudiyete halel gelir düşüncesiyle kendi istirahatı için 

değil, belki ubudiyet-i İlahiye için demiş: "Ya Rab! 

Zarar bana dokundu, lisanen zikrime ve kalben 

                                                             
7 Lem’alar ( 5 ) 
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ubudiyetime halel veriyor." diye münacat edip, 

Cenab-ı Hak o hâlis ve sâfi, garazsız, lillah için o 

münacatı gayet hârika bir surette kabul etmiş. Kemal-i 

âfiyetini ihsan edip enva'-ı merhametine mazhar 

eylemiş. 
8
 

* * * 

Üçüncü Lem'a 

(Bu Lem'aya bir derece hiss ve zevk karışmış. 

Hiss ve zevkin coşkunlukları ise aklın 

düsturlarını, fikrin mizanlarını çok 

dinlemediklerinden ve müraat etmediklerinden 

bu Üçüncü Lem'a mantık mizanları ile 

tartılmamalı.) 

 

 

âyetinin mealini ifade eden  
 iki cümlesi mühim iki hakikatı ifade 

ediyorlar. Ondandır ki: Nakşîlerin rüesasından bir 

kısım, bu iki cümle ile kendilerine bir hatme-i mahsus 

yapıp muhtasar bir hatme-i Nakşiye hükmünde 

tutuyorlar. Madem o azîm âyetin mealini bu iki cümle 

ifade ediyor. Biz bu iki cümlenin ifade ettiği iki 

hakikat-ı mühimmenin birkaç nüktesini beyan 

edeceğiz. 

                                                             
8 Lem’alar ( 8 ) 
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BİRİNCİ NÜKTE: Birinci defa   
bir ameliyat-ı cerrahiye hükmünde kalbi masivadan 

tecrid ediyor, kesiyor. Şöyle ki: İnsan, mahiyet-i 

câmiiyeti itibariyle mevcudatın hemen ekserîsiyle 

alâkadardır.  

Hem insanın mahiyet-i câmiasında hadsiz 

bir istidad-ı muhabbet dercedilmiştir. Onun 

için insan da umum mevcudata karşı bir 

muhabbet besliyor. Koca dünyayı bir hanesi 

gibi seviyor. Ebedî Cennet'e bahçesi gibi 

muhabbet ediyor.  

Halbuki muhabbet ettiği mevcudat 

durmuyorlar, gidiyorlar. Firaktan daima azab 

çekiyor. Onun o hadsiz muhabbeti, hadsiz bir manevî 

azaba medar oluyor. O azabı çekmekte kabahat, 

kusur ona aittir. Çünki kalbindeki hadsiz istidad-ı 

muhabbet, hadsiz bir cemal-i bâkiye mâlik bir zâta 

tevcih etmek için verilmiş. O insan sû'-i istimal 

ederek o muhabbeti fâni mevcudata sarfettiği 

cihetle kusur ediyor, kusurun cezasını, firakın 

azabıyla çekiyor. 

İşte bu kusurdan teberri edip o fâni mahbubattan 

kat-ı alâka etmek, o mahbublar onu terketmeden 

evvel o onları terketmek cihetiyle Mahbub-u Bâki'ye 

hasr-ı muhabbeti ifade eden  يَا بَاِقى اَْنَت اْلَباِقى olan 

birinci cümlesi: "Bâki-i Hakikî yalnız sensin. Masiva 

fânidir. Fâni olan elbette bâki bir muhabbete ve ezelî 

ve ebedî bir aşka ve ebed için yaratılan bir kalbin 

alâkasına medar olamaz." manasını ifade ediyor. 
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"Madem o hadsiz mahbubat fânidirler, beni bırakıp 

gidiyorlar; onlar beni bırakmadan evvel ben onları   َيا
 demekle bırakıyorum. Yalnız sen bâkisin َباِقى اَْنَت اْلَباِقى

ve senin ibkan ile mevcudat beka bulabildiğini bilip 

itikad ederim. Öyle ise senin muhabbetinle onlar 

sevilir. Yoksa alâka-i kalbe lâyık değiller." demektir.  

İşte bu halette kalb, hadsiz mahbubatından 

vazgeçiyor. Hüsün ve cemalleri üstünde fânilik 

damgasını görür, alâka-i kalbi keser.  

Eğer kesmezse, mahbubları adedince manevî 

cerihalar oluyor. İkinci cümle olan  َيا َباِقى اَْنَت اْلَباِقى o 

hadsiz cerihalara hem merhem, hem tiryak oluyor. 

Yani:  َيا َباِقى  "Madem sen bâkisin, yeter; herşeye 

bedelsin. Madem sen varsın, herşey var."  

Evet, mevcudatta sebeb-i muhabbet olan hüsün 

ve ihsan ve kemal, umumiyetle Bâki-i Hakikî'nin 

hüsün ve ihsan ve kemalâtının işaratı ve çok 

perdelerden geçmiş zaîf gölgeleridir; belki cilve-i 

esma-i hüsnanın gölgelerinin gölgeleridir. 

İKİNCİ NÜKTE: İnsanın fıtratında bekaya karşı 

gayet şedid bir aşk var. Hattâ her sevdiği şeyde 

kuvve-i vâhime cihetiyle bir nevi beka tevehhüm 

eder, sonra sever. Ne vakit zevalini düşünse veya 

görse, derinden derine feryad eder. Bütün 

firaklardan gelen feryadlar, aşk-ı bekadan gelen 

ağlamaların tercümanlarıdır.  

Eğer tevehhüm-ü beka olmazsa muhabbet 

edemez. Hattâ denilebilir ki: Âlem-i bekanın ve 

ebedî Cennet'in bir sebeb-i vücudu, şu mahiyet-i 
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insaniyedeki o şiddetli aşk-ı bekadan çıkan gayet 

kuvvetli arzu-yu beka ve beka için fıtrî umumî duadır 

ki, Bâki-i Zülcelal o şedid sarsılmaz fıtrî arzuyu, o 

tesirli kuvvetli umumî duayı kabul etmiştir ki, fâni 

insanlar için bâki bir âlemi halketmiş.  

Hem hiç mümkün müdür ki: Fâtır-ı Kerim, Hâlık-ı 

Rahîm, küçük midenin cüz'î arzusunu ve muvakkat bir 

beka için lisan-ı hal ile duasını hadsiz enva'-ı 

mat'umat-ı leziziyenin icadıyla kabul etsin de, umum 

nev-i beşerin pek büyük bir ihtiyac-ı fıtrîden gelen pek 

şiddetli bir arzusunu ve küllî ve daimî ve haklı ve 

hakikatlı, kalli, halli, bekaya dair gayet kuvvetli 

duasını kabul etmesin? Hâşâ, yüzbin defa hâşâ. Kabul 

etmemek mümkün değildir.  

Hem hikmet ve adaletine ve rahmet ve kudretine 

hiçbir cihetle yakışmaz. Madem insan bekaya âşıktır, 

elbette bütün kemalâtı, lezzetleri, bekaya tabidir. Ve 

madem beka, Bâki-i Zülcelal'e mahsustur ve madem 

Bâki'nin esması bâkiyedir ve madem Bâki'nin 

âyineleri Bâki'nin rengini, hükmünü alır ve bir nevi 

bekaya mazhar olur.  

Elbette insana en lâzım iş, en mühim vazife; o 

Bâki'ye karşı alâka peyda etmektir ve esmasına 

yapışmaktır. Çünki Bâki yoluna sarfolunan herşey, bir 

nevi bekaya mazhar olur.  

İşte o ikinci  يَا بَاِقى اَْنَت اْلَباِقى  cümlesi bu 

hakikatı ifade ediyor. İnsanın hadsiz manevî yaralarını 

tedavi etmekle beraber, fıtratındaki gayet şiddetli 

arzu-yu bekayı onunla tatmin ediyor. 

* * * 
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Birinci Söz 

Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta 

ona başlarız. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime 

İslâm nişanı olduğu gibi, bütün mevcudatın 

lisan-ı haliyle vird-i zebanıdır.  

Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok 

bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen, şu 

temsilî hikâyeciğe bak dinle.  

Şöyle ki: Bedevi Arab çöllerinde seyahat eden 

adama gerektir ki, bir kabile reisinin ismini alsın ve 

himayesine girsin. Tâ şakilerin şerrinden kurtulup 

hacatını tedarik edebilsin. Yoksa tek başıyla hadsiz 

düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır.  

İşte böyle bir seyahat için iki adam, sahraya çıkıp 

gidiyorlar. Onlardan birisi mütevazi idi. Diğeri 

mağrur...  

Mütevazii, bir reisin ismini aldı. Mağrur, 

almadı... Alanı, her yerde selâmetle gezdi. Bir katı-üt 

tarîke rast gelse, der: "Ben, filan reisin ismiyle 

gezerim." Şaki defolur, ilişemez. Bir çadıra girse, o 

nam ile hürmet görür. Öteki mağrur, bütün 

seyahatinde öyle belalar çeker ki, tarif edilmez. Daima 

titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil, hem rezil 

oldu. 

İşte ey mağrur nefsim! Sen o seyyahsın. Şu 

dünya ise, bir çöldür. Aczin ve fakrın hadsizdir. 

Düşmanın, hacatın nihayetsizdir. Madem öyledir; şu 

sahranın Mâlik-i Ebedî'si ve Hâkim-i Ezelî'sinin ismini 

al. Tâ, bütün kâinatın dilenciliğinden ve her hâdisatın 

karşısında titremeden kurtulasın. 
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Evet, bu kelime öyle mübarek bir definedir ki: 

Senin nihayetsiz aczin ve fakrın, seni nihayetsiz 

kudrete, rahmete rabtedip Kadîr-i Rahîm'in 

dergâhında aczi, fakrı en makbul bir şefaatçı yapar.  

Evet, bu kelime ile hareket eden, o adama benzer 

ki: Askere kaydolur. Devlet namına hareket eder. 

Hiçbir kimseden pervası kalmaz. Kanun namına, 

devlet namına der, her işi yapar, her şeye karşı 

dayanır. 

Başta demiştik: Bütün mevcudat, lisan-ı hal ile 

Bismillah der. Öyle mi? 

Evet, nasılki görsen: Bir tek adam geldi. Bütün 

şehir ahalisini cebren bir yere sevketti ve cebren 

işlerde çalıştırdı. Yakînen bilirsin; o adam kendi 

namıyla, kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. Belki o bir 

askerdir. Devlet namına hareket eder. Bir padişah 

kuvvetine istinad eder. Öyle de her şey, Cenab-ı 

Hakk'ın namına hareket eder ki; zerrecikler gibi 

tohumlar, çekirdekler başlarında koca ağaçları taşıyor, 

dağ gibi yükleri kaldırıyorlar. 

 Demek herbir ağaç, Bismillah der. Hazine-i 

Rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyor, 

bizlere tablacılık ediyor. Her bir bostan, 

Bismillah der. Matbaha-i Kudret'ten bir kazan 

olur ki: Çeşit çeşit pekçok muhtelif leziz 

taamlar, içinde beraber pişiriliyor.  

Herbir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek 

hayvanlar Bismillah der. Rahmet feyzinden bir süt 

çeşmesi olur. Bizlere, Rezzak namına en latif, en nazif, 

âb-ı hayat gibi bir gıdayı takdim ediyorlar. Herbir 
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nebat ve ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök ve 

damarları, Bismillah der.  

Sert olan taş ve toprağı deler geçer. Allah namına, 

Rahman namına der, her şey ona müsahhar olur. 

Evet, havada dalların intişarı ve meyve vermesi gibi, 

o sert taş ve topraktaki köklerin kemal-i sühuletle 

intişar etmesi ve yer altında yemiş vermesi; hem 

şiddet-i hararete karşı aylarca nazik, yeşil yaprakların 

yaş kalması; tabiiyunun ağzına şiddetle tokat vuruyor.  

Kör olası gözüne parmağını sokuyor ve 

diyor ki: En güvendiğin salabet ve hararet dahi, emir 

tahtında hareket ediyorlar ki; o ipek gibi yumuşak 

damarlar, birer asâ-yı Musa (A.S.) gibi   َفُقْلنَا اْضِرْب
 emrine imtisal ederek taşları şakk ِبَعَصاَك اْلَحَجرَ 

eder.  

Ve o sigara kâğıdı gibi ince nazenin yapraklar, 

birer aza-yı İbrahim (A.S.) gibi ateş saçan hararete 

karşı     اَيا َناُر ُكوِنى َبْرد ا َو َسالَم   âyetini okuyorlar. 

Madem her şey manen Bismillah der. Allah 

namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere 

veriyorlar. Biz dahi Bismillah demeliyiz. Allah 

namına vermeliyiz. Allah namına almalıyız. 

Öyle ise, Allah namına vermeyen gafil 

insanlardan almamalıyız... 

Sual: Tablacı hükmünde olan insanlara bir fiat 

veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah, ne fiat 

istiyor? 
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Elcevab: Evet o Mün'im-i Hakikî, bizden o 

kıymettar nimetlere, mallara bedel istediği fiat ise; üç 

şeydir.  

Biri: Zikir.  

Biri: Şükür.  

Biri: Fikir'dir.  

Başta "Bismillah" zikirdir.  

Âhirde "Elhamdülillah" şükürdür.  

Ortada, bu kıymettar hârika-i san'at olan nimetler 

Ehad-i Samed'in mu'cize-i kudreti ve hediye-i rahmeti 

olduğunu düşünmek ve derketmek fikirdir.  

Bir padişahın kıymettar bir hediyesini sana getiren 

bir miskin adamın ayağını öpüp, hediye sahibini 

tanımamak ne derece belâhet ise, öyle de; zahirî 

mün'imleri medih ve muhabbet edip, Mün'im-i 

Hakikî'yi unutmak; ondan bin derece daha 

belâhettir. 

Ey nefis! böyle ebleh olmamak istersen; 

Allah namına ver, Allah namına al, Allah 

namına başla, Allah namına işle. Vesselâm. 
9
 

* * * 

ACZ DUANIN MADENİDİR 

İbadetin manası şudur ki: Dergâh-ı İlahîde 

abd, kendi kusurunu ve acz ve fakrını görüp kemal-i 

rububiyetin ve kudret-i Samedaniyenin ve 

rahmet-i İlahiyenin önünde hayret ve muhabbetle 

secde etmektir.  

                                                             
9 Sözler ( 5 ) 
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Yani rububiyetin saltanatı, nasılki ubudiyeti ve 

itaati ister; rububiyetin kudsiyeti, paklığı dahi ister ki: 

Abd, kendi kusurunu görüp istiğfar ile ve 

Rabbını bütün nekaisten pâk ve müberra ve 

ehl-i dalaletin efkâr-ı bâtılasından münezzeh 

ve muallâ ve kâinatın bütün kusuratından 

mukaddes ve muarrâ olduğunu; tesbih ile 

 ile ilân etsin. 

Hem de rububiyetin kemal-i kudreti dahi ister ki: 

Abd, kendi za'fını ve mahlukatın aczini görmekle 

kudret-i Samedaniyenin azamet-i âsârına karşı 

istihsan ve hayret içinde  deyip huzû ile 

rükûa gidip ona iltica ve tevekkül etsin. 

Hem rububiyetin nihayetsiz hazine-i rahmeti de 

ister ki: Abd, kendi ihtiyacını ve bütün mahlukatın 

fakr ve ihtiyacatını sual ve dua lisanıyla izhar ve 

Rabbının ihsan ve in'amatını, şükür ve sena ile ve 

 ile ilân etsin.  

Demek, namazın ef'al ve akvali, bu manaları 

tazammun ediyor ve bunlar için taraf-ı İlahîden 

vaz'edilmişler. 
10

 

* * * 

Ve keza insan fiil ve sa'yi cihetiyle zaîf bir 

hayvan olup daire-i sa'yi pek dardır. İnfial, sual, dua 

                                                             
10 Sözler ( 41 ) 
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cihetiyle Rahman-ı Rahîm'in aziz bir misafiridir. 

Dairesi hayal kadar geniştir. 
11

 

* * * 

Hayal dahi bir simotoğraftır.
12

 

* * * 

 İ'lem Eyyühel-Aziz! Bazı dualar icabete iktiran 

etmez, diye iddiada bulunma. Çünki dua bir 

ibadettir. İbadetin semeresi âhirette görünür.  

 Dünyevî maksadlar ise, namaz vakitleri gibi, 

dualar ibadeti için birer vakittirler.  

 Duaların semeresi değillerdir. Meselâ: Şemsin 

tutulması küsuf namazına, yağmursuzluk yağmur 

namazına birer vakittir.
13

 

* * * 

Yağmursuzluk da yağmur namazının vaktidir. 

Yağmurun gelmesinin gayesi değil. Yağmursuzluk 

devam ettikçe -ol vechile- Allah'a ibadet devam eder. 

14
 

* * * 

Dua bir ibadettir. Abd, kendi aczini ve fakrını 

dua ile ilân eder. Zahirî maksadlar ise; o duanın ve o 

ibadet-i duaiyenin vakitleridir, hakikî faideleri değil. 

İbadetin faidesi, âhirete bakar. Dünyevî maksadlar 

hasıl olmazsa, "O dua kabul olmadı" denilmez. Belki 

"Daha duanın vakti bitmedi" denilir.
15

 

* * * 

                                                             
11 Mesnevi-i Nuriye ( 222 ) 

12 Tarihçe-i Hayat ( 86 ) 

13 Mesnevi-i Nuriye ( 225 ) 

14 Nurun İlk Kapısı ( 53 ) 

15 Mektubat ( 301 ) 
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âbid, namazında der:   

Yani: "Hâlık ve Rezzak, ondan başka yoktur. Zarar ve 

menfaat, onun elindedir. O hem Hakîm'dir, abes iş 

yapmaz. Hem Rahîm'dir; ihsanı, merhameti çoktur" 

diye itikad ettiğinden her şeyde bir hazine-i 

rahmet kapısını bulur. Dua ile çalar.  

Hem her şeyi kendi Rabbisinin emrine müsahhar 

görür, Rabbisine iltica eder. Tevekkül ile istinad edip 

her musibete karşı tahassun eder. İmanı, ona bir 

emniyet-i tâmme verir.  

Evet, her hakikî hasenat gibi cesaretin dahi 

menbaı, imandır, ubudiyettir. Her seyyiat gibi 

cebanetin dahi menbaı, dalalettir.  

Evet, tam münevver-ül kalb bir âbidi, küre-i 

arz bomba olup patlasa, ihtimaldir ki, onu 

korkutmaz.  

Belki hârika bir kudret-i Samedaniyeyi, lezzetli bir 

hayret ile seyredecek. Fakat meşhur bir münevver-ül 

akıl denilen kalbsiz bir fâsık feylesof ise; gökte bir 

kuyruklu yıldızı görse, yerde titrer. "Acaba bu serseri 

yıldız Arzımıza çarpmasın mı?" der; evhama düşer. 

(Bir vakit böyle bir yıldızdan Amerika titredi. 

Çokları gece vakti hanelerini terkettiler.) 

Evet insan, nihayetsiz şeylere muhtaç 

olduğu halde; sermayesi hiç hükmünde...  

Hem nihayetsiz musibetlere maruz olduğu halde; 

iktidarı, hiç hükmünde bir şey... Âdeta sermaye ve 

iktidarının dairesi, eli nereye yetişirse o 

kadardır. Fakat emelleri, arzuları ve elemleri ve 
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belaları ise; dairesi, gözü, hayali nereye 

yetişirse ve gidinceye kadar geniştir.  

Bu derece âciz ve zaîf, fakir ve muhtaç olan ruh-u 

beşere ibadet, tevekkül, tevhid, teslim; ne 

kadar azîm bir kâr, bir saadet, bir nimet 

olduğunu, bütün bütün kör olmayan görür, derk eder. 

Malûmdur ki: Zararsız yol, zararlı yola -velev on 

ihtimalden bir ihtimal ile olsa- tercih edilir.  

Halbuki mes'elemiz olan ubudiyet yolu, zararsız 

olmakla beraber ondan dokuz ihtimal ile bir saadet-i 

ebediye hazinesi vardır.  

Fısk ve sefahet yolu ise; -hattâ fâsıkın itirafıyla 

dahi- menfaatsız olduğu halde, ondan dokuz ihtimal 

ile şekavet-i ebediye helâketi bulunduğu; icma ve 

tevatür derecesinde hadsiz ehl-i ihtisasın ve 

müşahedenin şehadetiyle sabittir. Ve ehl-i zevkin ve 

keşfin ihbaratıyla muhakkaktır. 

Elhasıl: Âhiret gibi, dünya saadeti dahi, ibadette 

ve Allah'a asker olmaktadır. Öyle ise, biz daima: 

 demeliyiz. Ve 

müslüman olduğumuza şükretmeliyiz. 
16

 

* * * 

Hem nev'-i beşer, hususan medeniyet fenlerinin 

ikazatıyla uyanmış, intibaha gelmiş, insaniyetin 

mahiyetini anlamış; elbette ve elbette dinsiz, 

başıboş yaşamazlar ve olamazlar. Ve en dinsizi 

de, dine iltica etmeğe mecburdur. Çünki acz-i beşerî 

                                                             
16 Sözler ( 18 ) 
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ile beraber hadsiz musibetler ve onu inciten haricî ve 

dâhilî düşmanlara karşı istinad noktası; ve fakrıyla 

beraber, hadsiz ihtiyacata mübtela ve ebede kadar 

uzanmış arzularına meded ve yardım edecek istimdad 

noktası, yalnız ve yalnız Sâni'-i Âlem'i tanımak ve 

iman etmek ve âhirete inanmak ve tasdik 

etmekten başka, uyanmış beşerin çaresi yok! 
17

 

* * * 

Diğer ilâç ise, şükür ve kanaat ile taleb ve 

dua ve Rezzak-ı Rahîm'in rahmetine itimaddır. Öyle 

mi? Evet, bütün yeryüzünü bir sofra-i nimet eden ve 

bahar mevsimini bir çiçek destesi yapan ve o sofranın 

yanına koyan ve üstüne serpen bir Cevvad-ı Kerim'in 

misafirine fakr ve ihtiyaç, nasıl elîm ve ağır olabilir? 

Belki fakr ve ihtiyacı, hoş bir iştiha suretini alır. İştiha 

gibi fakrın tezyidine çalışır. Onun içindir ki: Kâmil 

insanlar, fakr ile fahretmişler. Sakın yanlış 

anlama! Allah'a karşı fakrını hissedip yalvarmak 

demektir. Yoksa fakrını halka gösterip, dilencilik 

vaziyetini almak demek değildir. 
18

 

* * * 

 

İnsan, üç cihetle esma-i İlahiyeye bir 

âyinedir. 

Birinci Vecih: Gecede zulümat, nasıl nuru 

gösterir. Öyle de: İnsan, za'f ve acziyle, fakr u 

hacatıyla, naks ve kusuru ile, bir Kadîr-i Zülcelal'in 

kudretini, kuvvetini, gınasını, rahmetini bildiriyor ve 

                                                             
17 Hutbe-i Şamiye ( 24 ) 

18 Sözler ( 32 ) 
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hakeza pek çok evsaf-ı İlahiyeye bu suretle 

âyinedarlık ediyor. Hattâ hadsiz aczinde ve 

nihayetsiz za'fında, hadsiz a'dasına karşı bir 

nokta-i istinad aramakla, vicdan daima Vâcib-ül 

Vücud'a bakar.  

Hem nihayetsiz fakrında, nihayetsiz hacatı içinde, 

nihayetsiz maksadlara karşı bir nokta-i istimdad 

aramağa mecbur olduğundan, vicdan daima o 

noktadan bir Ganiyy-i Rahîm'in dergâhına dayanır, 

dua ile el açar. Demek her vicdanda şu nokta-i 

istinad ve nokta-i istimdad cihetinde iki küçük 

pencere, Kadîr-i Rahîm'in barigâh-ı rahmetine 

açılır, her vakit onunla bakabilir. 
19

 

* * * 

Hayatımın Hâlıkıma bakan fıtrî vazifelerine 

ve manevî faidelerine baktım, gördüm ki: 

Hayatım, hayatın Hâlıkına üç cihetle âyinedarlık 

ediyor: 

Birinci Vecih: Hayatım, acz ve za'fıyla ve fakr ve 

ihtiyacıyla Hâlık-ı Hayat'ın kudret ve kuvvetine ve 

gına ve rahmetine âyinedarlık eder. Evet, nasılki 

açlık derecesiyle yemeğin lezzet dereceleri ve 

karanlığın mertebeleriyle ışık mertebeleri ve 

soğuğun mikyasıyla hararetin mizan dereceleri 

bilinir; öyle de hayatımdaki hadsiz acz ve fakr ile 

beraber hadsiz ihtiyaçlarımı izale ve hadsiz 

düşmanlarımı def'etmek noktasında Hâlıkımın hadsiz 
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kudret ve rahmetini bildim; sual ve dua ve iltica ve 

tezellül ve ubudiyet vazifesini anladım ve aldım. 
20

 

* * * 

Hem çok ediblerin ve çok ülemanın fakr-ı hali ve 

çok aptalların servet ve gınası dahi gösteriyor ki: 

Celb-i rızkın medarı, zekâ ve iktidar değildir; belki 

acz ve iftikardır, tevekkülvari bir teslimdir ve lisan-ı kal 

ve lisan-ı hal ve lisan-ı fiil ile bir duadır. 
21

 

* * * 

Sonra; ilhamın mahiyetine ve hikmetine ve 

şehadetine baktı, gördü ki: Mahiyeti ile hikmeti ve 

neticesi dört nurdan terekküb ediyor. 

Birincisi: Teveddüd-ü İlahî denilen, kendini 

mahlukatına fiilen sevdirdiği gibi, kavlen ve huzuran 

ve sohbeten dahi sevdirmek, vedudiyetin ve 

rahmaniyetin muktezasıdır. 

İkincisi: İbadının dualarına fiilen cevab verdiği 

gibi, kavlen dahi perdeler arkasında icabet etmesi, 

rahîmiyetin şe'nidir. 

Üçüncüsü: Ağır beliyyelere ve şiddetli hallere 

düşen mahlukatlarının istimdadlarına ve feryadlarına 

ve tazarruatlarına fiilen imdad ettiği gibi, bir nevi 

konuşması hükmünde olan ilhamî kaviller ile de 

imdada yetişmesi, rububiyetin lâzımıdır. 

Dördüncüsü: Çok âciz ve çok zaîf ve çok fakir ve 

çok ihtiyaçlı ve kendi mâlikini ve hâmisini ve 

müdebbirini ve hâfızını bulmağapek çok muhtaç ve 

müştak olan zîşuur masnularına, vücudunu ve 

huzurunu ve himayetini fiilen ihsas ettiği gibi, bir nevi 
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mükâleme-i Rabbaniye hükmünde sayılan bir kısım 

sadık ilhamlar perdesinde ve mahsus ve bir mahluka 

bakan has ve bir vecihte, onun kabiliyetine göre onun 

kalb telefonuyla, kavlen dahi kendi huzurunu ve 

vücudunu ihsas etmesi, şefkat-i uluhiyetin ve rahmet-i 

rububiyetin zarurî ve vâcib bir muktezasıdır diye 

anladı. 
22

 

* * * 

Ey insan! Eğer yalnız ona abd olsan, bütün 

mahlukat üstünde bir mevki kazanırsın. Eğer 

ubudiyetten istinkaf etsen, âciz mahlukata zelil bir abd 

olursun. Eğer enaniyetine ve iktidarına güvenip 

tevekkül ve duayı bırakıp, tekebbür ve davaya 

sapsan; o vakit iyilik ve icad cihetinde arı ve 

karıncadan daha aşağı, örümcek ve sinekten daha 

zaîf düşersin. Şer ve tahrib cihetinde; dağdan daha 

ağır, taundan daha muzır olursun. 
23

 

* * * 

Üçüncü Nükte: İnsan, fiil ve amel cihetinde ve 

sa'y-i maddî itibariyle zaîf bir hayvandır, âciz bir 

mahluktur. Onun o cihetteki daire-i tasarrufatı ve 

mâlikiyeti o kadar dardır ki; elini uzatsa ona 

yetişebilir. Hattâ, insanın eline dizginini veren 

hayvanat-ı ehliye, insanın za'f ve acz ve tenbelliğinden 

birer hisse almışlardır ki; yabani emsallerine kıyas 

edildikleri vakit, azîm fark görünür (Ehlî keçi ve öküz, 

yabanî keçi ve öküz gibi). Fakat o insan, infial ve 

kabul ve dua ve sual cihetinde, şu dünya hanında aziz 
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bir yolcudur. Ve öyle bir Kerim'e misafir olmuş ki 

nihayetsiz rahmet hazinelerini ona açmış. Ve hadsiz 

bedi' masnuatını ve hizmetkârlarını ona müsahhar 

etmiş. Ve o misafirin tenezzühüne ve temaşasına ve 

istifadesine öyle büyük bir daire açıp müheyya 

etmiştir ki; o dairenin nısf-ı kutru -yani merkezden 

muhit hattına kadar- gözün kestiği miktar, belki 

hayalin gittiği yere kadar geniştir ve uzundur. 

İşte eğer insan, enaniyetine istinad edip hayat-

ı dünyeviyeyi gaye-i hayal ederek derd-i maişet 

içinde muvakkat bazı lezzetler için çalışsa, gayet 

dar bir daire içinde boğulur gider. Ona verilen bütün 

cihazat ve âlât ve letaif, ondan şikayet ederek haşirde 

onun aleyhinde şehadet edeceklerdir. Ve davacı 

olacaklardır.  

Eğer kendini misafir bilse, misafir olduğu Zât-ı 

Kerim'in izni dairesinde sermaye-i ömrünü sarfetse, 

öyle geniş bir daire içinde uzun bir hayat-ı ebediye 

için güzel çalışır ve teneffüs edip istirahat eder. Sonra, 

a'lâ-yı illiyyîne kadar gidebilir.  

Hem de bu insana verilen bütün cihazat ve 

âlât, ondan memnun olarak âhirette lehinde 

şehadet ederler.  

Evet insana verilen bütün cihazat-ı acibe, bu 

ehemmiyetsiz hayat-ı dünyeviye için değil; belki, pek 

ehemmiyetli bir hayat-ı bâkiye için verilmişler. Çünki 

insanı hayvana nisbet etsek görüyoruz ki: İnsan, 

cihazat ve âlât itibariyle çok zengindir. Yüz derece 

hayvandan daha ziyadedir. Hayat-ı dünyeviye 

lezzetinde ve hayvanî yaşayışında yüz derece 

aşağı düşer. Çünki her gördüğü lezzetinde, bir elem 

izi vardır. Geçmiş zamanın elemleri ve gelecek 
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zamanın korkuları ve herbir lezzetin dahi elem-i 

zevali, onun zevklerini bozuyor ve lezzetinde bir iz 

bırakıyor. Fakat hayvan öyle değil. Elemsiz bir lezzet 

alır, kedersiz bir zevk eder. Ne geçmiş zamanın 

elemleri onu incitir, ne de gelecek zamanın korkuları 

onu ürkütür. Rahatla yaşar, yatar, Hâlıkına şükreder. 

Demek ahsen-i takvim suretinde yaratılan 

insan, hayat-ı dünyeviyeye hasr-ı fikr etse; yüz derece 

sermayece hayvandan yüksek olduğu halde, yüz 

derece serçe kuşu gibi bir hayvandan aşağı düşer. 
24

 

* * * 

Dördüncü Nükte: İnsan şu kâinat içinde pek 

nazik ve nazenin bir çocuğa benzer. Za'fında büyük 

bir kuvvet ve aczinde büyük bir kudret vardır. Çünki o 

za'fın kuvvetiyle ve aczin kudretiyledir ki, şu mevcudat 

ona müsahhar olmuş.  

Eğer insan za'fını anlayıp, kalen, halen, tavren 

dua etse ve aczini bilip istimdad eylese; o teshirin 

şükrünü eda ile beraber matlubuna öyle muvaffak 

olur ve maksadları ona öyle müsahhar olur ki, iktidar-

ı zâtîsiyle onun öşr-i mi'şarına muvaffak olamaz. 

Yalnız bazı vakit lisan-ı hal duasıyla hasıl olan bir 

matlubunu yanlış olarak kendi iktidarına hamleder. 

… 

Ey insan! Madem hakikat böyledir; gururu ve 

enaniyeti bırak. Uluhiyetin dergâhında acz ve 

za'fını, istimdad lisanıyla; fakr ve hacatını, 

tazarru' ve dua lisanıyla ilân et ve abd olduğunu 

göster.  

                                                             
24 Sözler ( 323 ) 
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Ve   َوِنْعَم اْلَوِكيُل ُ َحْسُبنَا اّٰلله  de, yüksel.  
25

 

* * * 

Hem felsefe-i sakîmenin şakirdleriyle Kur'an-ı 

Hakîm'in tilmizlerinin hamiyetkârlık ve 

fedakârlıklarını bununla müvazene edebilirsiniz. 

Şöyle ki: Felsefenin şakirdi, kendi nefsi için 

kardeşinden kaçar, onun aleyhinde dava açar. 

Kur'anın şakirdi ise, semavat ve arzdaki umum sâlih 

ibadı kendine kardeş telakki ederek, gayet samimî bir 

surette onlara dua eder ve saadetleriyle mes'ud 

oluyor ve ruhunda şedid bir alâkayı onlara karşı 

hisseder. Hem en büyük şey olan Arş ve Şems'i, 

müsahhar birer memur ve kendi gibi bir abd, bir 

mahluk telakki eder. 

Hem iki şakirdin ulviyet ve inbisat-ı ruhlarını 

bundan kıyas et ki: Kur'an, kendi şakirdlerinin ruhuna 

öyle bir inbisat ve ulviyet verir ki; doksan dokuz taneli 

tesbihe bedel, doksan dokuz Esma-i İlahiyenin 

cilvelerini gösteren doksan dokuz âlemlerin 

zerratını, birer tesbih taneleri olarak 

şakirdlerinin ellerine verir. "Evradlarınızı bununla 

okuyunuz." der.  

İşte Kur'anın tilmizlerinden Şah-ı Geylanî, Rufaî, 

Şazelî (R.A.) gibi şakirdleri, virdlerini okudukları 

vakit dinle, bak! Ellerinde silsile-i zerratı, katarat 

adedlerini, mahlukatın aded-i enfasını tutmuşlar, 

onunla evradlarını okuyorlar. Cenab-ı Hakk'ı zikir 

ve tesbih ediyorlar.  
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İşte Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın mu'cizane 

terbiyesine bak ki: Nasıl edna bir kederle ve küçük bir 

gam ile başı dönüp sersemleşen ve küçük bir mikroba 

mağlub olan bu küçük insan, terbiye-i Kur'aniye ile ne 

kadar teâli ediyor.  

Ve ne derece letaifi inbisat eder ki: Koca 

dünya mevcudatını, virdine tesbih olmakta kısa 

görüyor.  

Ve Cennet'i zikir ve virdine gaye olmakta az 

gördüğü halde, kendi nefsini Cenab-ı Hakk'ın edna 

bir mahlukunun üstünde büyük tutmuyor. Nihayet 

izzet içinde, nihayet tevazuu cem'ediyor. Felsefe 

şakirdlerinin buna nisbeten ne derece pest ve aşağı 

olduğunu kıyas edebilirsin. 
26

 

* * * 

Felsefe-i beşeriyenin en acib, en antika 

hatasından birisi de şudur ki: Cüz'-i ihtiyarîsi ve 

iradesi, en zahir ve küçük fiili olan söylemeye kâfi 

gelmiyor, icad edemiyor. Yalnız havayı harflerin 

mahrecine sokuyor. Bu cüz'î kesb ile Cenab-ı Hak, 

onun o kesbine binaen o kelimatı halkeder. 

Havaya da binler nüsha yazar.  

Bu kadar icaddan insanın eli kısa olduğu 

halde, bütün esbab-ı kâinat âciz kaldıkları bir 

hârika küllî mu'cizat-ı kudrete, beşer icadı 

namını vermek; ne kadar büyük bir hata 

olduğunu zerre kadar şuuru bulunan anlar. 

İşte bunun bir misali, yüzbin hârikaları tazammun 

eden bir kanun-u İlahîyi, beşerin istifadesine vesile 
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olmak için bir keşfiyat, yani fiilî dualarına bir nevi 

kabul hükmünde bir ilham-ı İlahî ile keşfolan radyo 

ile, beşer istifadesine vesile olan bîçare, âciz-i mutlak 

bir insana; "Hah!.. Radyoyu filan keşşaf icad etti ve 

elektrik kuvvetini buldu. Ve bazı keşşaflar da, beşerin 

kafasını okumak için bir madde icad etmeye 

çalışıyorlar." 

Evet, Cenab-ı Hak -bu kâinatı, insana lâzım 

ve lâyık her şeyi içinde halketmiş bir 

misafirhanedir- ziyafetler nev'inde bazı zaman ve 

asırlarda gizli kalmış nimetlerini dua-yı fiilî olan 

telahuk-u efkârdan ileri gelen taharriyat 

neticesinde ellerine ihsan eder.  

Buna karşı şükür etmek lâzım gelirken, bir 

küfran-ı nimet nev'inden âdi, âciz bir insanın icadı, 

hüneri nazarıyla bakıp sonra o küllî bir şuur ve 

ilim ve irade ve rahmet ve ihsanın neticesi 

olan o hârikaları unutturup, yalnız ince bir 

perdesini gösterip; şuursuz tesadüfe, tabiata ve camid 

maddelere havale edip, ahsen-i takvimde olan 

insaniyetin mahiyetine zıd bir cehl-i mutlak kapısını 

açmaktır.  

Öyle ise 

 düsturuyla, mahlukata mana-yı harfiyle 

bakmak elzemdir ki insan, insan olsun. 
27

 

* * * 

Ben nasıl tabiatı, icad itibariyle inkâr ediyorum ve 

Risale-i Nur bunu kat'î isbat etmiş. Öyle de; beşeri 
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gurura, enaniyete, firavunluğa sevkeden iktidarı 

da tabiat gibi inkâr ediyorum.  

Yalnız beşerin duası, bir fiilî dua nev'inde 

samimî bir ihtiyaç ile cüz'î kesbi, bir makbul dua 

hükmüne geçer.  

Onu da Cenab-ı Hak kabul eder, keşfiyat 

namındaki beşere lâzım olan hârikaları ihsan eder 

diye kat'î delillerle ilm-i usûl-üd dinin üleması, kader 

ve cüz'-i ihtiyarî bahsinde isbat ettikleri gibi.. ben de 

aynelyakîn derecesinde kat'î kanaatla feyz-i Kur'anî ile 

Risale-i Nur'un hüccetleriyle evvelâ kendi 

nefsimde, sonra herkesteki benlik ve iktidarın, 

icad ve ihsan ve tevfik-i İlahînin yalnız bir 

perdesi olduklarını kat'î bildiğim için Nurlara ve 

kardeşlerime ilân etmişim ki: Ben bir çekirdektim, 

çürüdüm.  

Acz ve ihtiyaç ve samimî istemek ve fiilî dua 

etmek neticesinde Cenab-ı Erhamürrâhimîn, 

Risale-i Nur'u o çekirdekten halkedip ihsan 

etmiş.  

Nur'un mektubatındaki bütün medar-ı medih 

fıkralar, o nuranî ağaca aittir. Benim hissem kat'iyyen 

hiçbir cihette fahr olamaz. Belki yalnız ve yalnız 

şükürdür. Öyle ise kâinat adedince "Eşşükrü lillah, 

Elhamdülillah" 
28

 

* * * 

Kul ve Rab Arasındaki Rabıta: Dua 

                                                             
28 Emirdağ Lahikası-2 ( 154 ) 
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Şu bahtiyar cemaat, o resulü dinleyip Kur'ana 

kulak verdiler. Kendilerini, enva'-ı ibadatın fihristesi 

olan "namaz" ile birçok makamat-ı âliye içinde çok 

latif vazifelerle telebbüs etmiş gördüler. Evet, namazın 

mütenevvi ezkâr ve harekâtıyla işaret ettiği vezaifi, 

makamatı, mufassalan gördüler. Şöyle ki: 

Evvelen: Âsâra bakıp, gaibane muamele suretinde 

saltanat-ı rububiyetin mehasinine temaşager 

makamında kendilerini gördüklerinden; tekbir ve 

tesbih vazifesini eda edip "Allahü Ekber" dediler. 

Sâniyen: Esma-i kudsiye-i İlahiyenin cilveleri olan 

bedayiine ve parlak eserlerine dellâllık makamında 

görünmekle "Sübhanallah, Velhamdülillah" diyerek 

takdis ve tahmid vazifesini îfa ettiler. 

Sâlisen: Rahmet-i İlahiyenin hazinelerinde 

iddihar edilen nimetlerini zahir ve bâtın duygularla 

tadıp anlamak makamında, şükür ve sena vazifesini 

edaya başladılar. 

Râbian: Esma-i İlahiyenin definelerindeki 

cevherleri, manevî cihazat mizanlarıyla tartıp bilmek 

makamında, tenzih ve medih vazifesine başladılar. 

Hâmisen: Mistar-ı kader üstünde kalem-i 

kudretiyle yazılan mektubat-ı Rabbaniyeyi mütalaa 

makamında, tefekkür ve istihsan vazifesine başladılar. 

Sâdisen: Eşyanın yaratılışında ve masnuatın 

san'atındaki latif incelik ve nazenin güzellikleri temaşa 

ile tenzih makamında Fâtır-ı Zülcelal, Sâni'-i 

Zülcemal'lerine muhabbet ve iştiyak vazifesine 

girdiler. 

Demek kâinata ve âsâra bakıp, gaibane 

muamele-i ubudiyetle mezkûr makamatta mezkûr 
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vezaifi eda ettikten sonra Sâni'-i Hakîm'in dahi 

muamelesine ve ef'aline bakmak derecesine çıktılar ki, 

hazırane bir muamele suretinde evvelâ Hâlık-ı 

Zülcelal'in kendi san'atının mu'cizeleriyle kendini 

zîşuura tanıttırmasına karşı hayret içinde bir marifet ile 

mukabele ederek  
dediler. "Senin tarif edicilerin bütün 

masnuatındaki mu'cizelerindir." Sonra o 

Rahman'ın kendi rahmetinin güzel meyveleriyle 

kendini sevdirmesine karşı, muhabbet ve aşk ile 

mukabele edip   َْعُبُد َوِايَّاَك َنْسَتِعينُ ِايَّاَك ن  dediler. Sonra 

o Mün'im-i Hakikî'nin tatlı nimetleriyle terahhum ve 

şefkatini göstermesine karşı şükür ve hamd ile 

mukabele ettiler; dediler:   َُسْبَحاَنَك َوِبَحْمِدك  "Senin 

hak şükrünü nasıl eda edebiliriz? Sen öyle şükre lâyık 

bir meşkûrsun ki, bütün kâinata serilmiş bütün 

ihsanatın açık lisan-ı halleri, şükür ve senanızı 

okuyorlar.  

Hem âlem çarşısında dizilmiş ve zeminin yüzüne 

serpilmiş bütün nimetlerin ilânatıyla hamd ve 

medhinizi bildiriyorlar.  

Hem rahmet ve nimetin manzum meyveleri ve 

mevzun yemişleri, senin cûd u keremine şehadet 

etmekle senin şükrünü enzar-ı mahlukat önünde îfa 

ederler." 

Sonra şu kâinatın yüzlerinde değişen mevcudat 

âyinelerinde cemal ve celal ve kemal ve kibriyasının 
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izharına karşı,    َاَْكب ُ رُ اَّٰلله  deyip ta'zim içinde bir aczle 

rükua gidip mahviyet içinde bir muhabbet ve hayretle 

secde edip mukabele ettiler.  

Sonra o Ganiyy-i Mutlak'ın servetinin çokluğunu 

ve rahmetinin genişliğini göstermesine karşı; fakr ve 

hacetlerini izhar edip, dua edip, istemekle mukabele 

edip    َُوِايَّاَك نَْستَِعين   dediler. 

Sonra o Sâni'-i Zülcelal'in kendi san'atının 

latiflerini, hârikalarını, antikalarını, sergilerle 

teşhirgâh-ı enamda neşrine karşı    َُماَشاَء اّٰلله  deyip 

takdir ederek: "Ne güzel yapılmış!" deyip istihsan 

ederek,    َُباَرَك اّٰلله  deyip müşahede etmek  اَۤمنَّا deyip 

şehadet etmek; "Geliniz, bakınız!" hayran olarak    ََّحى
 deyip herkesi şahid tutmakla mukabele َعَلى اْلَفالَحِ 

ettiler.  

Hem o Sultan-ı Ezel ve Ebed, kâinatın aktarında 

kendi rububiyetinin saltanatını ilânına ve 

vahdaniyetinin izharına karşı; tevhid ve tasdik edip   
 diyerek itaat ve inkıyad ile mukabele َسِمْعَنا َو اََطْعَنا

ettiler. 

Sonra o Rabb-ül Âlemîn'in uluhiyetinin izharına 

karşı; za'f içinde aczlerini, ihtiyaç içinde fakrlerini 

ilândan ibaret olan ubudiyet ile ve ubudiyetin 

hülâsası olan "namaz" ile mukabele ettiler.  

Daha bunlar gibi gûna-gûn ubudiyet vazifeleriyle 

şu dâr-ı dünya denilen mescid-i kebirinde fariza-i 
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ömürlerini ve vazife-i hayatlarını eda edip ahsen-i 

takvim suretini aldılar.  

Bütün mahlukat üstünde bir mertebeye çıktılar ki, 

yümn-i iman ile emn ü emanet ile mücehhez emîn bir 

halife-i arz oldular ve şu meydan-ı tecrübe ve şu 

destgâh-ı imtihandan sonra onların Rabb-i Kerim'i 

onları, imanlarına mükâfat olarak saadet-i ebediyeye 

ve İslâmiyetlerine ücret olarak dârüsselâma davet 

ederek öyle bir ikram etti ve eder ki, hiç göz 

görmemiş ve kulak işitmemiş ve kalb-i beşere hutur 

etmemiş derecede parlak bir tarzda rahmetine mazhar 

etti ve onlara ebediyet ve beka verdi. Çünki ebedî ve 

sermedî olan bir cemalin seyirci müştakı ve âyinedar 

âşıkı, elbette bâki kalıp ebede gidecektir.  

İşte Kur'an şakirdlerinin akibetleri böyledir. 

Cenab-ı Hak bizleri onlardan eylesin, âmîn! 
29

 

* * * 

  

                                                             
29 Sözler ( 123 ) 



46 |                                     D u a  
 

 

Dua Nevleri ve Vakitleri 

İşte ey nefis! Sen bu ücreti almışsın. Ubudiyet 

gibi lezzetli, nimetli, rahatlı, hafif bir hizmetle 

mükellefsin. Halbuki, buna da tenbellik ediyorsun.  

Eğer yarım yamalak yapsan da, güya eski 

ücretleri kâfi gelmiyormuş gibi, çok büyük şeyleri 

mütehakkimane istiyorsun. Ve hem "Niçin duam 

kabul olmadı" diye nazlanıyorsun.  

Evet, senin hakkın naz değil, niyazdır. Cenab-

ı Hak Cennet'i ve saadet-i ebediyeyi, mahz-ı fazl 

ve keremiyle ihsan eder. Sen, daima rahmet ve 

keremine iltica et.  

Ona güven ve şu fermanı dinle:  ُِقْل ِبَفْضِل اّٰلله 
ا َيْجَمُعونَ   َوِبَرْحَمِتِه َفِبٰذِلَك َفْلَيْفَرُحوا ُهَو َقْيٌر ِممَّ

Eğer desen: "Şu küllî hadsiz nimetlere karşı nasıl 

şu mahdud ve cüz'î şükrümle mukabele edebilirim?" 

Elcevab: Küllî bir niyetle, hadsiz bir itikad ile... 

Meselâ: Nasılki bir adam beş kuruş kıymetinde bir 

hediye ile, bir padişahın huzuruna girer ve görür ki, 

herbiri milyonlara değer hediyeler, makbul 

adamlardan gelmiş, orada dizilmiş.  

Onun kalbine gelir: "Benim hediyem hiçtir, ne 

yapayım?" Birden der: "Ey seyyidim! Bütün şu 

kıymetdar hediyeleri kendi namıma sana takdim 

ediyorum. Çünki sen onlara lâyıksın. Eğer benim 

iktidarım olsaydı, bunların bir mislini sana hediye 

ederdim."  
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İşte hiç ihtiyacı olmayan ve raiyetinin derece-i sadakat 

ve hürmetlerine alâmet olarak hediyelerini kabul eden 

o padişah, o bîçarenin o büyük ve küllî niyetini ve 

arzusunu ve o güzel ve yüksek itikad liyakatını, en 

büyük bir hediye gibi kabul eder.  

Aynen öyle de: Âciz bir abd, namazında 

  der. Yani: Bütün mahlukatın 

hayatlarıyla sana takdim ettikleri hediye-i 

ubudiyetlerini, ben kendi hesabıma, umumunu sana 

takdim ediyorum. Eğer elimden gelseydi, onlar kadar 

tahiyyeler sana takdim edecektim.  

Hem sen onlara, hem daha fazlasına lâyıksın. İşte 

şu niyet ve itikad, pek geniş bir şükr-ü küllîdir. 

Nebatatın tohumları ve çekirdekleri, onların 

niyetleridir. 
Hem meselâ: Kavun, kalbinde nüveler suretinde 

bin niyet eder ki, "Ya Hâlıkım! Senin esma-i hüsnanın 

nakışlarını yerin bir çok yerlerinde ilân etmek isterim." 

Cenab-ı Hak gelecek şeylerin nasıl geleceklerini 

bildiği için, onların niyetlerini bilfiil ibadet gibi 

kabul eder. "Mü'minin niyeti, amelinden 

hayırlıdır." Şu sırra işaret eder.  

Hem 
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gibi hadsiz adedle tesbih 

etmenin hikmeti şu sırdan anlaşılır. Hem nasıl bir 

zabit, bütün neferatının yekûn hizmetlerini kendi 

namına padişaha takdim eder. Öyle de: Mahlukata 

zabitlik eden ve hayvanat ve nebatata kumandanlık 

yapan ve mevcudat-ı arziyeye halifelik etmeye kabil 

olan ve kendi hususî âleminde kendini herkese vekil 

telakki eden insan,   ُِايَّاَك َنْعُبُد َوِايَّاَك َنْسَتِعين  der. 

Bütün halkın ibadetlerini ve istianelerini, kendi 

namına Mabud-u Zülcelal'e takdim eder.  

Hem  ُسْبَحانََك ِبَجِميِع َتْسِبيَحاِت َجِميِع
 der. Bütün َمْخلُوَقاِتَك َو ِبَاْلِسَنِة َجِميِع َمْصنُوَعاِتَك 

mevcudatı kendi hesabına söylettirir.  

Hem  ٍَّد ِبَعَدِد َذر اِت اَللهُهمَّ َصِلِّ َعَلى ُمَحمَّ
َباِتَها  der. Her şey namına bir salavat اْلَكاِئَناِت َو ُمَركَّ

getirir. Çünki her şey, Nur-u Ahmedî (A.S.M.) ile 

alâkadardır. İşte tesbihatta, salavatlarda hadsiz 

adedlerin hikmetini anla. 
30

 

* * * 
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İ'lem Eyyühel-Aziz! Dualar üç kısımdır. 

Birisi: İnsanın lisanıyla yaptığı kavlî dualardır. 

Savt ve sadâlı hayvanatın, -meselâ- acıktıkları zaman 

kendi hususî lisanlarıyla çıkardıkları sadâlar dahi kavlî 

dualardandır. 

İkinci Kısım: Nebatat, eşcarın bilhassa bahar 

mevsiminde lisan-ı ihtiyaçla yaptıkları ihtiyacî 

dualardır. 

Üçüncüsü: Tahavvül, tekemmül şe'ninde olan 

şeylerin, lisan-ı istidad ile hissedilen istidadî dualarıdır.  

Evet, her şey Cenab-ı Hakk'ı tesbih ettiği gibi 

lisanıyla, ihtiyacıyla, istidadıyla dahi Allah'a dua 

eder. 
31

 

* * * 

İstidad lisanıyla bütün tohumlar tarafından ve 

ihtiyac-ı fıtrî lisanıyla bütün hayvanlar tarafından ve 

lisan-ı ızdırarî ile bütün muztarlar tarafından edilen 

duaların makbuliyetidir. 

İşte bu nihayetsiz duaların bilmüşahede kabul ve 

icabeti, herbiri vücuba ve vahdete şehadet ve işaret 

ettikleri gibi, mecmuu büyük bir mikyasta bilbedahe 

bir Hâlık-ı Rahîm ve Kerim ve Mücîb'e delalet eder ve 

baktırır. 
32

 

* * * 

Bu Ramazan-ı Şerif'te acz u za'fı ve fakr u 

ihtiyacı tam hissedip, Cenab-ı Hakk'a iltica etmek, bir 

surette intibah ve heyecan ve şuur ve şiddet verdi. 

Ramazan-ı Şerif'te şimdi okuduğum münacatların 
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okunmasına, bu hâdise mühim bir kuvvet oldu. Zâten 

musibetler, dergâh-ı İlahîye sevk etmek için birer 

kader kamçısıdır. Her okuduğum bir kelime ve dua 

da ve münacat da şuurlu ve şiddetli oluyor. Resmî ve 

ruhsuz olmuyor. Sahabelerdeki ibadetlerinin sırr-ı 

tefevvuku bu noktadandır. Tesbih ve zikri bütün 

manasıyla şuurlu bir surette söyledikleridir. 
33

 

* * * 

Yağmurun vakt-i nüzulü bir kaideye merbut 

olmadığı için, doğrudan doğruya meşiet-i hâssa-i 

İlahiye ile bağlı ve hazine-i rahmetten hususî 

iradeye tâbi' olduğunun bir sırr-ı hikmeti şudur 

ki: Kâinatta en mühim hakikat ve en kıymettar 

mahiyet; nur, vücud ve hayat ve rahmettir ki, bu 

dört şey perdesiz, vasıtasız, doğrudan doğruya kudret-

i İlahiye ve meşiet-i hâssa-i İlahiyeye bakar. Sair 

masnuatta zahirî esbab, kudretin tasarrufuna perde 

oluyorlar.  

Ve muttarid kanunlar ve kaideler, bir derece 

irade ve meşiete hicab oluyor. Fakat vücud, hayat ve 

nur ve rahmette o perdeler konulmamış. Çünki 

perdelerin sırr-ı hikmeti o işde cereyan etmiyor. 

Madem vücudda en mühim hakikat, rahmet ve 

hayattır; yağmur, hayata menşe ve medar-ı rahmet, 

belki ayn-ı rahmettir. Elbette vesait perde olmayacak. 

Kaide ve yeknesaklık dahi, meşiet-i hâssa-i İlahiyeyi 

setretmeyecek; tâ ki her vakit, herkes, her şeyde 

şükür ve ubudiyete ve sual ve duaya mecbur 
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olsun. Eğer bir kaide dâhilinde olsaydı, o kaideye 

güvenip şükür ve rica kapısı kapanırdı. 
34

 

* * * 

Sair umûr-u lâzımeye muhalif olarak yağmurun 

evkat-ı nüzulü o kadar mütehavvildir ki, mugayyebat-ı 

hamsede dâhil olmuştur. Çünki vücudda en mühim 

mevki, hayat ve rahmetindir. Yağmur ise, menşe-i 

hayat ve mahz-ı rahmet olduğu için elbette o âb-ı 

hayat, o mâ-i rahmet, gaflet veren ve hicab olan 

yeknesak kaidesine girmeyecek. Belki doğrudan 

doğruya Cenab-ı Mün'im-i Muhyî ve Rahman ve 

Rahîm olan Zât-ı Zülcelal perdesiz, elinde tutacak; 

tâ her vakit dua ve şükür kapılarını açık bırakacak.  

Hem meselâ: Rızık vermek ve muayyen bir sîma 

vermek, birer ihsan-ı mahsus eseri gibi ummadığı 

tarzda olması; ne kadar güzel bir surette meşiet ve 

ihtiyar-ı Rabbaniyeyi gösteriyor. Daha tasrif-i hava ve 

teshir-i sehab gibi şuunat-ı İlahiyeyi bunlara kıyas et... 

35
 

* * * 
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(Süleyman Efendi, Mustafa Çavuş ve Bekir 

Bey'in bir fıkrasıdır. Isparta'daki 

kardeşlerimizin fıkrasındaki davayı isbat 

eden kuvvetli iki delili gösteriyor.) 

Re'fet Bey ve Hüsrev gibi kardeşlerimizin hârika 

bir surette yağan umumî yağmur içinde Risale-i Nur 

bereketine hususiyetle baktığına, bizim de kanaatımız 

geliyor. Çünki gözümüzle yağmur hâdisesini, hususî 

bir şekilde hizmet-i Kur'an ve Risale-i Nur'a baktığını 

iki suretle gördük. 

Birinci Suret: Risale-i Nur'un vasıta-i neşri olan 

üstadımızın câmii, Barla'da seddedildi. Risale-i Nur'u 

yazacak hariçteki talebelerinin yanına gelmeleri men' 

edildiği hengâmda kuraklık başladı.  

Yağmura ihtiyac-ı şedid oldu. Sonra yağmur 

başladı, her tarafta yağdı. Yalnız Karaca Ahmed 

Sultan'dan itibaren, bir daire içinde kalan Barla 

mıntıkasına yağmur gelmedi. Üstadımız bundan pek 

müteessir olarak dua ediyordu.  

Sonra dedi ki: "Kur'an'ın hizmetine sed çekildi, 

bu köydeki mescidimiz kapandı. Bunda bir eser-i itab 

var ki, yağmur gelmiyor. Öyle ise, madem Kur'an'ın 

itabı var. Yâsin Suresini şefaatçı yapıp Kur'an'ın 

feyzini ve bereketini isteyeceğiz."  

Üstadımız, Muhacir Hâfız Ahmed Efendi'ye dedi 

ki: "Sen kırkbir Yâsin-i Şerif oku."  

Muhacir Hâfız Ahmed Efendi bir kamışa okudu. O 

kamışı suya koydular. Daha yağmur alâmeti 

görünmezken, ikindi namazı vaktinde, üstadımız 

daima itimad ettiği bir hatırasına binaen Muhacir 

Hâfız Ahmed Efendi'ye söyledi ki: "Yâsinler tılsımı 

açtı, yağmur gelecek."  
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Aynı gecede evvelce yağmadığı Barla dairesi içine 

öyle yağdı ki, üstadımızın odasının altındaki Çoban 

Ahmed'in bahçesindeki duvar yağmurdan yıkıldı.  

Halbuki Karaca Ahmed Sultan'ın arkasında ve 

deniz kenarında balık avlamakla meşgul Şem'î ile 

arkadaşları bir damla yağmur görmediler. 

İşte bu hâdise, kat'iyyen delalet ediyor ki; o 

yağmur, Hizmet-i Kur'an'la münasebetdardır. O 

rahmet-i âmme içinde bir hususiyet var ki; Sure-i 

Yâsin anahtar ve şefaatçı oldu ve yağmur kâfi 

mikdarda yağdı. 

İkinci Suret: Kuraklık zamanında, yirmi-otuz gün 

içinde yağmur Barla'ya yağmamışken, Yokuşbaşı 

Çeşmesi yapıldığı bir zamanda menba'ına yakın 

üstadımız ve biz (yani, Süleyman, Mustafa Çavuş, 

Ahmed Çavuş, Abbas Mehmed ve sair kardeşlerimiz) 

beraber cemaatla namaz kıldık.  

Tesbihattan sonra dua için elimizi kaldırdık, 

üstadımız yağmur duası etti.  

Kur'anı şefaatçı yaptı. Birden o güneş altında, 

herbirimizin ellerine yedi-sekiz damla yağmur düştü. 

Elimizi indirdik, yağmur kesildi.  

Cümlemiz bu hale hayret ettik. O vakte kadar 

yirmi-otuz gündür yağmur gelmemişti. Yalnız o 

yağmur duası ânında dua eden her ele, yedi-sekiz 

damla düşmesi gösterdi ki, bunda bir sır var.  

Üstadımız dedi ki: "Bu bir işaret-i İlahiyedir. 

Cenab-ı Hak manen diyor ki: Ben duayı kabul 

ediyorum, fakat şimdi yağmur vermiyorum." Demek 

sonra Sure-i Yâsin şefaat edecek. Nitekim öyle 

olmuştur. 
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Elhasıl: Isparta'daki kardeşlerimizin umumî 

rahmet içindeki Risale-i Nur'un bereketine dair dava 

ettikleri hususiyeti, bu iki kuvvetli delil ile tasdik 

ediyoruz. 

Barla'da Şem'î, Mustafa Çavuş, Bekir Bey,  

Muhacir Hâfız Ahmed, Süleyman 
36

 

* * * 

 ِباْسِمِه ُسْبَحاَنهُ 
Bana hizmet eden küçücük bir Risale-i 

Nur talebesinin çoklar namına sorduğu 

sualine cevabdır. 

Sual: Üstadım, yağmur duası ve namazın neticesi 

görünmedi, faidesiz kaldı; iki-üç defa bulut toplandı, 

yağmur vermeden dağıldı. Neden? 

Elcevab: Yağmursuzluk, bu çeşit dua ve namazın 

vaktidir, illeti ve hikmeti değil. Nasılki güneş ve ayın 

tutulması zamanında küsuf ve husuf namazı kılınır 

ve güneşin gurubuyla akşam namazı kılınır; öyle de 

yağmursuzluk, kuraklık, yağmur namazının ve 

duasının vaktidir. İbadet ve duanın sebebi ve 

neticesi, emir ve rıza-i İlahîdir; faidesi, uhrevîdir.  

Eğer namazdan, ibadetten dünyevî maksadlar 

niyet edilse, yalnız onlar için yapılsa, o namaz 

battal olur. Meselâ: Akşam namazı güneşin 

batmaması için ve husuf namazı ayın açılması için 

kılınmaz. Öyle de: Bu nevi ibadet, yağmuru getirmek 

için kılınsa, yanlış olur. Yağmuru vermek, Cenab-ı 

Hakk'ın vazifesidir. Biz vazifemizi yaptık, onun 

vazifesine karışmayız. Gerçi yağmur namazının zahir 
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neticesi yağmurun gelmesidir; fakat asıl hakikî, en 

menfaatli neticesi ve en güzel ve tatlı meyvesi şudur 

ki: Herkes o vaziyetle anlar ki, onun tayinini veren, 

babası, hanesi, dükkânı değil; belki onun tayinini ve 

yemeğini veren, koca bulutları sünger gibi ve zemin 

yüzünü bir tarla gibi tasarrufunda bulunduran bir zât, 

onu besliyor, rızkını veriyor. Hattâ en küçücük bir 

çocuk da -daima aç olduğu vakit vâlidesine 

yalvarmağa alışmışken- o yağmur duasında küçücük 

fikrinde büyük ve geniş bu manayı anlar ki: Bu 

dünyayı bir hane gibi idare eden bir zât; hem beni, 

hem bu çocukları, hem vâlidelerimizi besliyor, 

rızıklarını veriyor. O vermese, başkalarının faidesi 

olmaz. Öyle ise ona yalvarmalıyız der, tam imanlı bir 

çocuk olur. Bu münasebetle kısacık altı nokta beyan 

edilecek. 

Birinci Nokta: Nimet ve rahmet-i İlahiyenin 

fiatı, şükürdür. Biz, şükrü hakkıyla vermedik. Evet 

rahmetin fiatını şükürle vermediğimiz gibi; 

zulmümüzle, isyanımızla gazabı celbediyoruz. 

Şimdi zemin yüzünde zulüm ve tahribat, küfür ve 

isyan ile nev'-i beşer, tam tokada kendini müstehak 

etti ve dehşetli tokatlar yedi. Elbette bir parça hissemiz 

de olacak. 

İkinci Nokta: Hadîste var ki: "Hattâ deniz 

dibindeki balıklar dahi günahkâr ve zalimlerden şekva 

ediyorlar ki; onların yüzünden yağmur kesilir, hattâ 

bizim de nafakamız azalır" derler. Evet, bu 

zamanlarda öyle günahlar, zulümler oluyor ki; rahmet 

istemeye yüzümüz kalmıyor; masum hayvanlar da 

azab çekerler. 
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Üçüncü Nokta: Âyette vardır: Öyle musibetten 

kaçınız ki; geldiği vakit zalimlere mahsus kalmaz, 

masumlar ve mazlumlar da içinde yanar." Çünki 

musibet-i âmmeden masumlar hârika bir tarzda 

yangın içinde selâmette kalsalar, hikmet-i diniye 

bozulur. Çünki din bir imtihan, bir tecrübedir. O 

vakit, Ebu Cehil gibi fenalar, aynen Ebu Bekir-i 

Sıddık Radıyallahü Anh gibi tasdik ederler. Onun için, 

musibet-i âmmede masumlar da bela çekerler. 

Dördüncü Nokta: Şimdi malda ve rızıkta hileler 

ile, sû'-i istimal ile, rüşvetle çok haram karıştığı ve 

ekinciler kendi malına hakkıyla sahib olmadığı ve on 

adamdan iki-üçü tam rahmete müstehak ise, 

ekincilerin malından istifade edenlerden beş-altısı ya 

zulüm ile -haram karıştırmakla- ya şükürsüzlükle 

rahmete istihkakını kaybediyor. 

Beşinci Nokta: Risale-i Nur, bu Anadolu 

memleketine belaların def'ine ehemmiyetli bir 

vesiledir. Sadaka nasıl belayı def'ediyor, onun intişarı 

ve okunması küllî bir sadaka nev'inde semavî ve arzî 

belaların def'ine çok emareler ve çok hâdiselerle 

tebeyyün etmiş. Hattâ Kur'anın işaretiyle tahakkuk 

etmiş. Ve yazmasını ve intişarını men'etmek 

zamanlarında dört defa zelzelelerin başlaması ve 

intişarıyla durmaları ve Anadolu'da ekser okunması, 

İkinci Harb-i Umumî'nin Anadolu'ya girmemesine bir 

vesile olduğu Sure-i   َِو اْلَعْصر işaret ettiği, bu iki ay 

kuraklık zamanında mahkemenin Risale-i Nur'un 

beraetine ve vatana menfaatli olduğuna dair kararını 

Mahkeme-i Temyiz tasdik ederek tam bir serbestiyetle 



R i s a l e - i  N u r  K ü l l i y a t ı n d a      | 57 
 

 

Risale-i Nur'un intişar ve okunmasını beklerken, 

bütün bütün aksine olarak men'edilmesi ve 

mahkemedeki risalelerin sahiblerine iade edilmemesi 

ve bizi de o cihetle konuşmaktan men'etmeleri 

cihetiyle, belaların def'ine vesile olan bu küllî sadaka-i 

maneviye karşı çıkamadı, günahımız neticesi kuraklık 

başladı. 

Altıncı Nokta: Yağmursuzluk bir musibettir ve 

ceza-yı amel bir azabdır. Buna karşı ağlamakla ve 

hüzün ve kederle, niyaz ve hazînane yalvarmakla 

ve pek ciddî nedamet ve tövbe ve istiğfar ile 

karşılamak ve sünnet-i seniye dairesinde, bid'alar 

karışmadan, şeraitin tayin ettiği tarzda dergâh-ı 

İlahiyeye iltica etmek ve dua ve o hale mahsus 

ubudiyetle mukabele etmektir. 

Hem böyle umumî musibetler, ekser nâsın 

hatasından geldiği cihetle, o insanların ekseri, -kısm-

ı a'zamı- tövbe ve nedamet ve istiğfar etmekle 

def'olur. 

Biz Risale-i Nur şakirdleri dünyaya çok 

ehemmiyet vermediğimizden, dünyaya yalnız Risale-i 

Nur için baktığımızdan, bu yağmursuzlukta dahi o 

noktadan bakıyoruz. İşte Denizli'de mahkemeye 

verilen cüz'î bir kısım Risale-i Nur, sahiblerine 

iadesinin aynı zamanında, burada dahi bir kısım 

zâtlar yazmağa başlamaları aynı vaktinde, bu 

yağmursuzlukta bir derece rahmet yağdı. Fakat 

Risale-i Nur'un serbestiyeti cüz'î olmasından, rahmet 

dahi cüz'î kaldı. İnşâallah yakında benim de 
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risalelerim iade edilecek, tam serbest ve intişarı 

küllîleşecek ve rahmet dahi tam olacak. 
37

 

* * * 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın 

yağmur duası, tevatür derecesinde ve çok defa tekrar 

ile, daima sür'atle kabul olması, başta İmam-ı Buharî 

ve İmam-ı Müslim, eimme-i hadîs nakletmişler. Hattâ 

bazı defa minber-i şerif üstünde, yağmur duası için 

elini kaldırıp, indirmeden yağmış. Sâbıkan 

zikrettiğimiz gibi, bir-iki defa ordu susuz kaldığı vakit 

bulut geliyordu, yağmur veriyordu. Hattâ 

nübüvvetten evvel, cedd-i Nebi Abdülmuttalib, 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın 

küçüklük zamanında mübarek yüzüyle yağmur 

duasına giderdi. Onun yüzü hürmetine gelirdi ki; 

o hâdise, Abdülmuttalib'in bir şiiri ile iştihar bulmuş.  

Hem vefat-ı Nebevîden sonra, Hazret-i Ömer, 

Hazret-i Abbas'ı vesile yapıp demiş: "Yâ Rab! Bu 

senin habibinin amucasıdır. Onun yüzü 

hürmetine yağmur ver." Yağmur gelmiş. 

Hem İmam-ı Buharî ve Müslim haber veriyorlar 

ki: Yağmur için dua taleb edildi. Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm dua etti. Yağmur öyle geldi ki, 

mecbur oldular: "Aman dua et, kesilsin." Dua etti, 

birden kesildi. 
38

 

* * * 

Burada da yağmura şedid ihtiyaç vardı. Yağmur 

gelecek hiçbir alâmet hissetmiyorduk. Bu kaht 

zamanında yağmursuzluk, fakir fukaraya çok ağır 
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gelmişti. Ben üç defa namazdan sonra, masum 

fukaraları ve aç kalan hayvanları ve Risale-i 

Nur'u şefaatçi yapıp dua ettik. Birden aynı 

gece, me'mulümüzün fevkinde, duanın tam kabulünü 

gördük. Ben hayretle, bu cüz'î duamız, bu küllî 

mes'eleye ne derece dahli olduğunu bilemedim.  

Dedim: "Her halde çok mühim dualara, duamız 

da binden bir hissesi olmuş."  

Şimdi tahakkuk etti ki; Isparta nuranîleri, nurlu 

manevî duaları, bizi de o rahmetten hissedar eyledi. 

Hattâ o duama arkamdan âmîn diyenlerden Feyzi'ye, 

bu manayı, bu hayretimi de ona şimdi söyledim. 

Evvelce söyleseydim, onun hüsn-ü zannını ta'dil 

edemeyecektim. Çünki o, üstadına en büyük hisse 

veriyor. 
39

 

* * * 

Yeryüzünün tarlasında nebatatın herbir 

taifesi, lisan-ı hal ve istidad diliyle Fâtır-ı 

Hakîm'den sual ediyorlar, dua ediyorlar ki: "Ya 

Rabbena! Bize kuvvet ver ki, yeryüzünün herbir 

tarafında taifemizin bayrağını dikmekle saltanat-ı 

rububiyetini lisanımızla ilân edelim ve rûy-i arz 

mescidinin herbir köşesinde sana ibadet etmek için 

bize tevfik ver ve meşhergâh-ı arzın herbir tarafında 

senin esma-i hüsnanın nakışlarını, senin bedi' ve 

antika san'atlarını kendi lisanımızla teşhir etmek için 

bize bir revaç ve seyahata iktidar ver." derler. Fâtır-ı 

Hakîm onların manevî dualarını kabul edip ki, bir 

taifenin tohumlarına kıldan kanatçıklar verir; her 
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tarafa uçup gidiyorlar. Taifeleri namına esma-i 

İlahiyeyi okutturuyorlar (Ekser dikenli nebatat ve 

bir kısım sarı çiçeklerin tohumları gibi). 
40

 

* * * 

Evet, Kur'anın dediği gibi, insan seyyiatından 

tamamen mes'uldür. Çünki seyyiatı isteyen odur. 

Seyyiat tahribat nev'inden olduğu için, insan bir 

seyyie ile çok tahribat yapabilir. Müdhiş bir 

cezaya kesb-i istihkak eder. Bir kibrit ile bir evi 

yakmak gibi. Fakat hasenatta iftihara hakkı yoktur. 

Onda onun hakkı pek azdır. Çünki hasenatı isteyen, 

iktiza eden rahmet-i İlahiye ve icad eden kudret-i 

Rabbaniyedir. Sual ve cevab, dâî ve sebeb, ikisi de 

Hak'tandır. İnsan yalnız dua ile, iman ile, şuur ile, rıza 

ile onlara sahib olur. Fakat seyyiatı isteyen, nefs-i 

insaniyedir (ya istidad ile, ya ihtiyar ile). Nasılki 

beyaz, güzel güneşin ziyasından bazı maddeler 

siyahlık ve taaffün alır. O siyahlık, onun istidadına 

aittir. Fakat o seyyiatı, çok mesalihi tazammun eden 

bir kanun-u İlahî ile icad eden yine Hak'tır.  

Demek sebebiyet ve sual nefistendir ki, 

mes'uliyeti o çeker. Hakk'a ait olan halk ve icad ise, 

daha başka güzel netice ve meyveleri olduğu için 

güzeldir, hayırdır. 
41
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* * * 

Ey insan! Senin elinde gayet zaîf; fakat seyyiatta 

ve tahribatta eli gayet uzun ve hasenatta eli gayet 

kısa, cüz'-i ihtiyarî namında bir iraden var.  

O iradenin bir eline duayı ver ki, silsile-i 

hasenatın bir meyvesi olan Cennet'e eli yetişsin ve bir 

çiçeği olan saadet-i ebediyeye eli uzansın.  

Diğer eline istiğfarı ver ki, onun eli seyyiattan 

kısalsın ve o şecere-i mel'unenin bir meyvesi olan 

Zakkum-u Cehennem'e yetişmesin.  

Demek dua ve tevekkül, meyelan-ı hayra büyük 

bir kuvvet verdiği gibi; istiğfar ve tövbe dahi, 

meyelan-ı şerri keser, tecavüzatını kırar. 
42

 

* * * 

İman; hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakikî 

imanı elde eden adam, kâinata meydan 

okuyabilir ve imanın kuvvetine göre hâdisatın 

tazyikatından kurtulabilir. "Tevekkeltü alallah" 

der, sefine-i hayatta kemal-i emniyetle hâdisatın 

dağlarvari dalgaları içinde seyran eder. Bütün 

ağırlıklarını Kadîr-i Mutlak'ın yed-i kudretine emanet 

eder, rahatla dünyadan geçer, berzahta istirahat eder.  

Sonra saadet-i ebediyeye girmek için Cennet'e 

uçabilir. Yoksa tevekkül etmezse, dünyanın 

ağırlıkları uçmasına değil, belki esfel-i safilîne çeker.  

Demek iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim 

tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder.  

Fakat yanlış anlama. Tevekkül, esbabı bütün  

bütün reddetmek değildir. Belki esbabı dest-i 

                                                             
42 Sözler ( 468 ) 
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kudretin perdesi bilip riayet ederek; esbaba teşebbüs 

ise, bir nevi dua-i fiilî telakki ederek; müsebbebatı 

yalnız Cenab-ı Hak'tan istemek ve neticeleri ondan 

bilmek ve ona minnettar olmaktan ibarettir. 
43

 

* * * 

Arkadaş! Bilhassa muztar olanların 

dualarının büyük bir tesiri vardır. Bazan o gibi 

duaların hürmetine, en büyük bir şey en küçük bir 

şeye müsahhar ve mutî olur.  

Evet, kırık bir tahta parçası üzerindeki fakir ve 

kalbi kırık bir masumun duası hürmetine, denizin 

fırtınası, şiddeti, hiddeti inmeye başlar.  

Demek dualara cevab veren Zât, bütün 

mahlukata hâkimdir. Öyle ise, bütün mahlukata dahi 

Hâlıktır. 
44

 

* * * 

İ'lem Eyyühel-Aziz! Dualar, tevhid ve ibadetin 

esrarına nümunedir. Tevhid ve ibadette lâzım olduğu 

gibi, dua eden kimse de, "Kalbinde dolaşan arzu ve 

isteklerini Cenab-ı Hak işitir" deyip Kadir olduğuna 

itikad etmelidir. Bu itikad, Allah'ın her şeyi bilir ve 

herşeye kadir olduğunu istilzam eder. 
45

 

* * * 

 اُْدُعوِنى اَْسَتِجْب َلكُمْ 
İ'lem Eyyühel-Aziz! Bazı dualar icabete iktiran 

etmez, diye iddiada bulunma. Çünki dua bir 

ibadettir. İbadetin semeresi âhirette görünür.  

                                                             
43 Sözler ( 314 ) 

44 Mesnevi-i Nuriye ( 77 ) 

45 Mesnevi-i Nuriye ( 86 ) 
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Dünyevî maksadlar ise, namaz vakitleri gibi, 

dualar ibadeti için birer vakittirler. Duaların semeresi 

değillerdir. Meselâ: Şemsin tutulması küsuf namazına, 

yağmursuzluk yağmur namazına birer vakittir. 

Ve keza zalimlerin tasallutu ve belaların nüzulü, 

bazı hususî dualara vakittir. Bu vakitler bâki kaldıkça, 

o namazlar, o dualar yapılır. Eğer bu vakitlerde 

dünyevî maksadlar hasıl olursa, zâten nurun alâ nur. 

Ve illâ, icabet duaya iktiran etmedi, diyemezsin. 

Ancak, henüz vakit inkıza etmemiş, duaya devam 

lâzımdır, diyebilirsin. Çünki o maksadlar duaların 

mukaddemesidir, neticesi değillerdir. Cenab-ı 

Hakk'ın duaların icabetine va'detmesi ise, 

icabet ayn-ı kabul değildir. Yani, icabet kabulü 

istilzam etmez. Duaya her halde cevab verilir. 

Cevabsız bırakılmaz. Matluba olan is'af ise, Mucîbin 

hikmetine tâbidir. Meselâ: Doktoru çağırdığın zaman, 

herhalde: "Ne istersin" diye cevab verir. Fakat: "Bu 

yemeği veya bu ilâcı bana ver" dediğin vakit, bazan 

verir, bazan hastalığına, mizacına mülayim 

olmadığından vermez. 

Adem-i kabul esbabından biri de, duayı 

ibadet kasdıyla yapmayıp, matlubun tahsiline tahsis 

ettiğinden aks-ül amel olur. O dua ibadetinde ihlas 

kırılır, makbul olmaz. 
46

 

* * * 

 

                                                             
46 Mesnevi-i Nuriye ( 225 ) 
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Duanın Makbuliyeti için  

 

Mü'minin mü'mine en iyi duası nasıl 

olmalıdır? 

Elcevab: Esbab-ı kabul dairesinde olmalı. Çünki 

bazı şerait dâhilinde dua makbul olur. Şerait-i 

kabulün içtimaı nisbetinde makbuliyeti ziyadeleşir.  

Ezcümle: Dua edileceği vakit, istiğfar ile 

manevî temizlenmeli, sonra makbul bir dua olan 

salavat-ı şerifeyi şefaatçı gibi zikretmeli ve âhirde 

yine salavat getirmeli. Çünki iki makbul duanın 

ortasında bir dua makbul olur.  

 Hem   ِبظَْهِر اْلَغْيِب  yani "gıyaben ona dua 

etmek";  

 Hem hadîste ve Kur'anda gelen me'sur dualarla 

dua etmek. Meselâ: 

 gibi câmi' dualarla dua etmek; 

 Hem hulûs ve huşu' ve huzur-u kalb ile dua 

etmek;  

 Hem namazın sonunda, bilhassa sabah 

namazından sonra;  
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 Hem mevâki'-i mübarekede, hususan 

mescidlerde;  

 Hem Cum'ada, hususan saat-ı icabede;  

 Hem şuhur-u selâsede, hususan leyali-i 

meşhurede;  

 Hem ramazanda, hususan leyle-i kadirde dua 

etmek  

kabule karin olması rahmet-i İlahiyeden kaviyyen 

me'muldür.  

O makbul duanın ya aynen dünyada eseri 

görünür veyahut dua olunanın âhiretine ve hayat-ı 

ebediyesi cihetinde makbul olur.  

Demek aynı maksad yerine gelmezse, dua 

kabul olmadı denilmez; belki daha iyi bir surette kabul 

edilmiş denilir. 
47
 

* * * 

İ'lem Eyyühel-Aziz! Velilerin himmetleri, 

imdadları, manevî fiilleriyle feyiz vermeleri hâlî veya 

fiilî bir duadır. Hâdi, Mugis, Muin ancak Allah'tır. 

Fakat insanda öyle bir latife, öyle bir halet vardır ki, o 

latife lisanıyla her ne sual edilirse, -velev ki fâsık da 

olsun- Cenab-ı Hak o latifeye hürmeten o matlubu 

yerine getirir. O latife pek uzaktan bana göründü ise 

de, teşhis edemedim. 
48

 

* * * 

Makbul Duanın önündeki Maniler 

                                                             
47 Mektubat ( 279 ) 

48 Mesnevi-i Nuriye ( 240 ) 
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Kardeşlerimizden Çaprazzade Abdullah Efendi 

gibi bazı adamlar, ehl-i keşiften rivayeten bu geçen 

Ramazanda Ehl-i Sünnet ve Cemaat için bir 

ferec, bir fütuhat olacağını haber verdikleri halde 

zuhur etmedi. Böyle ehl-i velayet ve keşif, neden 

hilaf-ı vaki' haber veriyorlar? Benden sordular. Ben 

de birden sünuhat kabilinden olarak verdiğim cevabın 

muhtasarı şudur: 

Hadîs-i şerifte vârid olmuştur ki: "Bazan bela 

nâzil oluyor; gelirken karşısına sadaka çıkar, geri 

çevirir."  

Şu hadîsin sırrı gösteriyor ki: Mukadderat, bazı 

şeraitle vukua gelirken geri kalır. Demek ehl-i keşfin 

muttali olduğu mukadderat mutlak olmadığını, belki 

bazı şeraitle mukayyed bulunduğunu ve o şeraitin 

vuku bulmamasıyla o hâdise de vukua gelmiyor. 

Fakat o hâdise, ecel-i muallak gibi Levh-i Ezelî'nin 

bir nevi defteri hükmünde olan Levh-i Mahv-İsbat'ta 

mukadder olarak yazılmıştır.  

Gayet nadir olarak Levh-i Ezelî'ye kadar keşif 

çıkar. Ekseri oraya çıkamıyor. İşte bu sırra binaen, 

geçen Ramazan-ı Şerifte ve Kurban Bayramında ve 

daha başka vakitlerde istihraca binaen veya 

keşfiyat nev'inden verilen haberler, muallak 

oldukları şeraiti bulamadıkları için vukua gelmemişler 

ve haber verenleri tekzib etmiyorlar. Çünki mukadder 

imiş; fakat şartı gelmeden o da vukua gelmemiş.  

Evet, Ramazan-ı Şerifte bid'aların ref'ine Ehl-i 

Sünnet ve Cemaatin ekseriyetle hâlis duası bir 

şart ve bir sebeb-i mühim idi. Maalesef câmilere 

Ramazan-ı Şerifte bid'alar girdiğinden, duaların 
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kabulüne sed çekip ferec gelmedi. Nasılki sâbık 

hadîsin sırrıyla: Sadaka, belayı ref' eder.  

Ekseriyetin hâlis duası dahi, ferec-i umumîyi 

cezbeder. Kuvve-i cazibe vücuda gelmediğinden, 

fütuhat da verilmedi. 
49

 

* * * 

Manevî bir ihtar ile, bir-iki ince mes'eleyi size 

yazıyorum: 

BİRİNCİSİ: Geçen Ramazan-ı Şerif'te, Ehl-i 

Sünnet'in selâmet ve necatı için edilen pek çok 

duaların şimdilik aşikâre kabulleri görünmemesine 

hususî iki sebeb ihtar edildi: 

Birincisi: Bu asrın acib bir hassasıdır. 
(Haşiye)

 Bu 

asırdaki ehl-i İslâm'ın fevkalâde safderunluğu ve 

dehşetli canileri de âlîcenabane afvetmesi; ve bir tek 

haseneyi, binler seyyiatı işleyen ve binler manevî ve 

maddî hukuk-u ibadı mahveden adamdan görse, ona 

bir nevi tarafdar çıkmasıdır.  

Bu suretle ekall-i kalil olan ehl-i dalalet ve 

tuğyan; safdil tarafdar ile ekseriyet teşkil ederek, 

ekseriyetin hatasına terettüb eden musibet-i 

âmmenin devamına ve idamesine belki teşdidine 

kader-i İlahiyeye fetva verirler; biz buna 

müstehakız derler. Evet, elması bildiği (âhiret ve 

iman gibi) halde, yalnız zaruret-i kat'iyye suretinde 

şişeyi (dünya ve mal gibi) ona tercih etmek ruhsat-ı 

şer'iye var. Yoksa küçük bir ihtiyaçla veya heves 

                                                             
49 Lem’alar ( 103 ) 

(Haşiye): Yani elması elmas bildiği halde, camı ona 

tercih eder.  
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ile veya tama' ve hafif bir korku ile tercih edilse; 

eblehane bir cehalet ve hasarettir, tokada 

müstehak eder.  

Hem âlîcenabane afvetmek ise, yalnız 

kendine karşı cinayetini afvedebilir. Kendi 

hakkından vazgeçse hakkı var; yoksa 

başkalarının hukukunu çiğneyen canilere 

afuvkârane bakmağa hakkı yoktur, zulme şerik 

olur. 
50

 

* * * 

İhsanlar Zekat Namına Olmazsa, Üç Zararı Var. 

 Bazan da faidesiz gider. Çünki Allah namına 

vermediğin için, manen minnet ediyorsun; bîçare 

fakiri minnet esareti altında bırakıyorsun. 

 Hem makbul olan duasından mahrum 

kalıyorsun.  

 Hem hakikaten Cenab-ı Hakk'ın malını ibadına 

vermek için bir tevziat memuru olduğun halde, 

kendini sahib-i mal zannedip bir küfran-ı nimet 

ediyorsun.  

 Eğer zekat namına versen; Cenab-ı Hak namına 

verdiğin için bir sevab kazanıyorsun, bir şükran-ı 

nimet gösteriyorsun. O muhtaç adam dahi sana 

tabasbus etmeğe mecbur olmadığı için, izzet-i nefsi 

kırılmaz ve duası senin hakkında makbul olur.  

Evet, zekat kadar, belki daha ziyade nafile ve 

ihsan, yahut sair suretlerde verip riya ve şöhret gibi, 

minnet ve tezlil gibi zararları kazanmak nerede?  

                                                             
50 Kastamonu Lahikası ( 25 ) 
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Zekat namına o iyilikleri yapıp, hem farzı eda 

etmek, hem sevabı, hem ihlası, hem makbul bir 

duayı kazanmak nerede?
 51

 

* * * 

Bir zaman ben, bir kısım ehl-i dalalete 

mühim bir vakitte kahr ile dua ettim. Bedduama 

karşı müdhiş bir kuvvet-i maneviye çıktı. Hem 

duamı geri veriyordu, hem beni men'etti. 

Sonra gördüm ki: O kısım ehl-i dalalet, hilaf-ı 

hak icraatında bir kuvve-i maneviyenin teshilatıyla, 

arkasına aldığı halkı sürükleyip gidiyor. Muvaffak 

oluyor. Yalnız cebr ile değil, belki velayet 

kuvvetinden gelen bir arzu ile imtizac ettiği için, 

ehl-i imanın bir kısmı o arzuya kapılıp hoş 

görüyorlar, çok fena telakki etmiyorlar. 

İşte bu iki sırrı hissettiğim vakit dehşet aldım, 

Fesübhanallah dedim. "Tarîk-ı haktan başka 

velayet bulunabilir mi? Hususan müdhiş bir 

cereyan-ı dalalete ehl-i hakikat tarafdar çıkar 

mı?" dedim.  

Sonra bir mübarek arefe gününde müstahsen bir 

âdet-i İslâmiyeye binaen Sure-i İhlas'ı yüzer defa 

tekrar ederek okuyup, onun bereketiyle, "Mühim 

Bir Suale Cevab" namında yazılan mes'ele ile 

beraber şöyle bir hakikat dahi rahmet-i İlahiye ile 

kalb-i âcizaneme gelmiş.  

Hakikat şudur ki: Sultan Mehmed Fatih'in 

zamanında hikâye edilen meşhur ve manidar "Cibali 

                                                             
51 Mektubat ( 274 ) 
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Baba kıssası" nev'inden olarak bir kısım ehl-i 

velayet, zahiren muhakemeli ve âkıl görünürken, 

meczubdurlar.  

Ve bir kısmı dahi; bazan sahvede ve daire-i 

akılda görünür, bazan aklın ve muhakemenin 

haricinde bir hâle girer. Şu kısımdan bir sınıfı ehl-i 

iltibastır, tefrik etmiyor. Sekir halinde gördüğü bir 

mes'eleyi halet-i sahvede tatbik eder, hata eder ve 

hata ettiğini bilmez. Meczubların bir kısmı ise 

indallah mahfuzdur, dalalete sülûk etmez. Diğer 

bir kısmı ise mahfuz değiller, bid'at ve dalalet 

fırkalarında bulunabilirler. Hattâ kâfirler içinde 

bulunabileceği ihtimal verilmiş. 

İşte muvakkat veya daimî meczub olduklarından, 

manen "mübarek mecnun" hükmünde oluyorlar. Ve 

mübarek ve serbest mecnun hükmünde oldukları için, 

mükellef değiller. Ve mükellef olmadıkları için, 

muahaze olunmuyorlar. Kendi velayet-i 

meczubaneleri bâki kalmakla beraber, ehl-i dalalete 

ve ehl-i bid'aya taraftar çıkarlar. Mesleklerine bir 

derece revaç verip, bir kısım ehl-i imanı ve ehl-i 

hakkı, o mesleğe girmeye meş'umane bir 

sebebiyet verirler. 
52

 

* * * 

Hem insanın letaifi içinde teşhis edemediğim bir-

iki latife var ki, ihtiyar ve iradeyi dinlemezler; belki 

de mes'uliyet altına da giremezler. Bazan o 

latifeler hükmediyorlar, hakkı dinlemiyorlar, yanlış 

şeylere giriyorlar. 
53

 

                                                             
52 Mektubat ( 343 ) 

53 Lem'alar ( 75 ) 
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* * * 

Duaya Dair iltimas Edilen Üç Nokta 

 

Tarîk-ı hakta çalışan ve mücahede edenler, 

yalnız kendi vazifelerini düşünmek lâzım 

gelirken, Cenab-ı Hakk'a ait vazifeyi düşünüp, 

harekâtını ona bina ederek hataya düşerler.  

Edeb-üd Din Ve-d Dünya Risalesi'nde vardır ki: 

Bir zaman şeytan, Hazret-i İsa Aleyhisselâm'a 

itiraz edip demiş ki: "Madem ecel ve her şey kader-i 

İlahî iledir; sen kendini bu yüksek yerden at, bak nasıl 

öleceksin."  

Hazret-i İsa Aleyhisselâm demiş ki: 

    
yani: "Cenab-ı Hak abdini tecrübe eder ve der ki: Sen 

böyle yapsan sana böyle yaparım, göreyim seni 

yapabilir misin? diye tecrübe eder. Fakat abdin hakkı 

yok ve haddi değil ki, Cenab-ı Hakk'ı tecrübe etsin ve 

desin: Ben böyle işlesem, sen böyle işler misin? diye 

tecrübevari bir surette Cenab-ı Hakk'ın 

rububiyetine karşı imtihan tarzı sû'-i edebdir, 

ubudiyete münafîdir." 

Madem hakikat budur, insan kendi vazifesini 

yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı. 

Meşhurdur ki: Bir zaman İslâm kahramanlarından 

ve Cengiz'in ordusunu müteaddid defa mağlub eden 

Celaleddin-i Harzemşah harbe giderken, vüzerası ve 

etbaı ona demişler: "Sen muzaffer olacaksın, Cenab-ı 

Hak seni galib edecek."  
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O demiş: "Ben Allah'ın emriyle, cihad yolunda 

hareket etmeye vazifedarım, Cenab-ı Hakk'ın 

vazifesine karışmam; muzaffer etmek veya mağlub 

etmek onun vazifesidir."  

İşte o zât bu sırr-ı teslimiyeti anlamasıyla, hârika 

bir surette çok defa muzaffer olmuştur. 

Evet, insanın elindeki cüz'-i ihtiyarî ile 

işledikleri ef'allerinde, Cenab-ı Hakk'a ait 

netaici düşünmemek gerektir. Meselâ: 

Kardeşlerimizden bir kısım zâtlar, halkların Risale-i 

Nur'a iltihakları şevklerini ziyadeleştiriyor, gayrete 

getiriyor. Dinlemedikleri vakit zaîflerin kuvve-i 

maneviyeleri kırılıyor, şevkleri bir derece sönüyor. 

Halbuki Üstad-ı Mutlak, Mukteda-yı Küll, Rehber-i 

Ekmel olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm,  

 olan ferman-ı İlahîyi 

kendine rehber-i mutlak ederek, insanların 

çekilmesiyle ve dinlememesiyle daha ziyade sa'y 

ü gayret ve ciddiyetle tebliğ etmiş.  

Çünki  

 sırrıyla anlamış ki: İnsanlara dinlettirmek 

ve hidayet vermek, Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. 

Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmazdı. 

Öyle ise; işte ey kardeşlerim! Siz de, size ait 

olmayan vazifeye harekâtınızı bina etmekle 

karışmayınız ve Hâlıkınıza karşı tecrübe 

vaziyetini almayınız! 

İkinci Mes'ele: Ubudiyet, emr-i İlahîye ve rıza-yı 

İlahîye bakar. Ubudiyetin dâîsi emr-i İlahî ve neticesi 
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rıza-yı Hak'tır. Semeratı ve fevaidi, uhreviyedir. Fakat 

ille-i gaiye olmamak, hem kasden istenilmemek 

şartıyla, dünyaya ait faideler ve kendi kendine 

terettüb eden ve istenilmeyerek verilen semereler, 

ubudiyete münafî olmaz. Belki zaîfler için müşevvik 

ve müreccih hükmüne geçerler.  

Eğer o dünyaya ait faideler ve menfaatlar; o 

ubudiyete, o virde veya o zikre illet veya illetin 

bir cüz'ü olsa; o ubudiyeti kısmen ibtal eder. 

Belki o hasiyetli virdi akîm bırakır, netice 

vermez.  

İşte bu sırrı anlamayanlar, meselâ yüz hasiyeti ve 

faidesi bulunan Evrad-ı Kudsiye-i Şah-ı 

Nakşibendî'yi veya bin hasiyeti bulunan Cevşen-ül 

Kebir'i, o faidelerin bazılarını maksud-u bizzât niyet 

ederek okuyorlar.  

O faideleri göremiyorlar ve göremeyecekler ve 

görmeye de hakları yoktur. Çünki o faideler, o 

evradların illeti olamaz ve ondan, onlar kasden ve 

bizzât istenilmeyecek. Çünki onlar fazlî bir surette, o 

hâlis virde talebsiz terettüb eder. Onları niyet etse, 

ihlası bir derece bozulur. Belki ubudiyetten çıkar ve 

kıymetten düşer.  

Yalnız bu kadar var ki; böyle hasiyetli evradı 

okumak için zaîf insanlar bir müşevvik ve 

müreccihe muhtaçtırlar. O faideleri düşünüp, 

şevke gelip; evradı sırf rıza-yı İlahî için, âhiret 

için okusa zarar vermez. 

Hem de makbuldür. Bu hikmet 

anlaşılmadığından; çoklar, aktabdan ve selef-i 
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sâlihînden mervî olan faideleri görmediklerinden 

şübheye düşer, hattâ inkâr da eder. 

Üçüncü Mes'ele: 

 yani: "Ne mutlu o adama ki, kendini 

bilip haddinden tecavüz etmez." Nasıl bir zerre 

camdan, bir katre sudan, bir havuzdan, denizden, 

kamerden seyyarelere kadar güneşin cilveleri var. 

Herbirisi kabiliyetine göre güneşin aksini, misalini 

tutuyor ve haddini biliyor. Bir katre su, kendi 

kabiliyetine göre "Güneş'in bir aksi bende vardır" der. 

Fakat "Ben de deniz gibi bir âyineyim" diyemez.  

Öyle de: Esma-i İlahiyenin cilvesinin 

tenevvüüne göre, makamat-ı evliyada öyle 

meratib var. Esma-i İlahiyenin herbirisinin bir güneş 

gibi kalbden Arş'a kadar cilveleri var. Kalb de bir 

Arş'tır; fakat "Ben de Arş gibiyim" diyemez.  

İşte ubudiyetin esası olan, acz ve fakr ve kusur ve 

naksını bilmek ve niyaz ile dergâh-ı uluhiyete karşı 

secde etmeye bedel, naz ve fahr suretinde gidenler; 

zerrecik kalbini Arş'a müsavi tutar. Katre gibi 

makamını, deniz gibi evliyanın makamatıyla iltibas 

eder.  

Kendini o büyük makamata yakıştırmak ve o 

makamda kendini muhafaza etmek için 

tasannuata, tekellüfata, manasız hodfüruşluğa ve 

birçok müşkilâta düşer. 

Elhasıl: Hadîste vardır ki: 
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Yani: Medar-ı necat ve halas, yalnız ihlastır. 

İhlası kazanmak çok mühimdir. Bir zerre ihlaslı 

amel, batmanlarla hâlis olmayana müreccahtır. 

İhlası kazandıran harekâtındaki sebebi, sırf bir emr-i 

İlahî ve neticesi rıza-yı İlahî olduğunu düşünmeli ve 

vazife-i İlahiyeye karışmamalı. 
54

 

* * * 

Ubudiyet gibi lezzetli, nimetli, rahatlı, hafif bir 

hizmetle mükellefsin. Halbuki, buna da tenbellik 

ediyorsun. 
55

 

* * * 

Netice ile değil, hizmetle mükellefiz. O halde 

ümidimizi kesmeyerek, sabr u sükûn ile dua ve niyaz 

ile dergâh-ı İlahiyeden yalvarmalıyız.  

Muhit ilim ve zevalsiz ve nihayetsiz kudret sahibi 

olan Hâlıkımız iyi yapar, iyilikler halk buyurur 

inşâallah, demeliyiz.
56

 

* * * 

Enaniyet yerine, acze.. noksanımızı itiraf ve 

Kur'an'ın tereşşuhatının neşr ü muhafazası babında 

hissemize düşen hizmeti yapmak ve hizmetle 

                                                             
54 Lem’alar ( 130 ) 

55 Sözler ( 360 ) 

56 Barla Lahikası ( 84 ) 
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mükellef olduğumuzu bilerek neticeyi 

hesablamamak. Yani bir nevi beşeriyetten çıkmak.
57

 

* * * 

Bizler hizmetle muvazzafız, mükellefiz. Netice 

ile değil. Bu nurlu hizmette bizleri birleştiren Allah-u 

Zülcelal'den niyazım
58

 

* * * 

Sadakat ve ihlasınız inşâallah hak görür, fakat 

surette bazan aldanılır. Biz, hizmetle mükellefiz. 

Neticeleri ve muvaffakıyet, Cenab-ı Hakk'a 

aittir.
59

 

* * * 

Acz ve Fakrın ilacı Duadır 

 

ON İKİNCİ DEVA: Ey hastalık sebebiyle ibadet 

ve evradından mahrum kalan ve o mahrumiyetten 

teessüf eden hasta! Bil ki: Hadîsçe sabittir ki; müttaki 

bir mü'min, hastalık sebebiyle yapamadığı daimî 

virdinin sevabını, hastalık zamanında yine kazanır. 

Farzı, mümkün olduğu kadar yerine getiren bir 

hasta, sabır ve tevekkül ile ve farzlarını yerine 

getirmekle o ağır hastalık zamanında sair 

sünnetlerin yerini, hem hâlis bir surette, hastalık 

tutar.  

Hem hastalık, insandaki aczini, za'fını ihsas eder. 

O aczin lisanıyla ve za'fın diliyle halen ve kalen bir 

dua ettirir. Cenab-ı Hak, insana hadsiz bir acz ve 

nihayetsiz bir za'f vermiş.. tâ ki daimî bir surette 

dergâh-ı İlahiyeye iltica edip niyaz etsin, dua etsin. 

                                                             
57 Barla Lahikası ( 119 ) 

58 Barla Lahikası ( 218 ) 
59 Kastamonu Lahikası ( 88 ) 
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 yani "Eğer 

duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var" âyetin sırrıyla 

insanın hikmet-i hilkatı ve sebeb-i kıymeti olan 

samimî dua ve niyazın bir sebebi hastalık 

olduğundan, bu nokta-i nazardan şekva değil, Allah'a 

şükür etmek ve hastalığın açtığı dua musluğunu, 

âfiyeti kesbetmekle kapamamak gerektir. 

ON ÜÇÜNCÜ DEVA: Ey hastalıktan şekva eden 

bîçare adam! Hastalık bazılara ehemmiyetli bir 

definedir, gayet kıymettar bir hediye-i İlahiyedir. Her 

hasta, kendi hastalığını o neviden tasavvur edebilir. 

Madem ecel vakti muayyen değil; Cenab-ı Hak, 

insanı yeis-i mutlak ve gaflet-i mutlaktan kurtarmak 

için, havf u reca ortasında ve hem dünya ve hem 

âhireti muhafaza etmek noktasında tutmak için, 

hikmetiyle eceli gizlemiş.  

Madem her vakit ecel gelebilir; eğer insanı 

gaflet içinde yakalasa, ebedî hayatına çok zarar 

verebilir. Hastalık gafleti dağıtır, âhireti düşündürür, 

ölümü tahattur ettirir, öylece hazırlanır. Bazı öyle bir 

kazancı olur ki; yirmi senede kazanamadığı bir 

mertebeyi yirmi günde kazanıyor.  

Ezcümle: arkadaşlarımızdan -Allah rahmet etsin- 

iki genç vardı. Biri İlama'lı Sabri, diğeri İslâmköy'lü 

Vezirzade Mustafa. Bu iki zât, talebelerim içinde 

kalemsiz oldukları halde, samimiyette ve iman 

hizmetinde en ileri safta olduklarını hayretle 

görüyordum.  

Hikmetini bilmedim. Vefatlarından sonra anladım 

ki; her ikisinde de ehemmiyetli bir hastalık vardı. O 
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hastalık irşadıyla, sair gafil ve feraizi terkeden gençlere 

bedel, en mühim bir takva ve en kıymettar bir 

hizmette ve âhirete nâfi' bir vaziyette bulundular. 

İnşâallah iki senelik hastalık zahmeti, milyonlar sene 

hayat-ı ebediyenin saadetine medar oldu.  

Ben onların sıhhatı için bazı ettiğim duayı, şimdi 

anlıyorum dünya itibariyle beddua olmuş. İnşâallah o 

duam, sıhhat-ı uhreviye için kabul olunmuştur. 

İşte bu iki zât, benim itikadımca, on senelik bir 

takva ile elde edilecek bir kazanç kadar bir kâr 

buldular. Eğer ikisi, bir kısım gençler gibi sıhhat ve 

gençliğine güvenip, gaflet ve sefahete atılsaydılar; 

ölüm de onları tarassud edip tam günahlarının 

pislikleri içinde yakalasaydı; o nurlar definesi yerine, 

kabirlerini akrepler ve yılanlar yuvası yapacaklardı. 

Madem hastalıkların böyle menfaati var, ondan 

şekva değil tevekkül, sabır ile, belki şükredip, rahmet-i 

İlahiyeye itimad etmektir. 

ON DÖRDÜNCÜ DEVA: Ey gözüne perde gelen 

hasta!  

Eğer ehl-i imanın gözüne gelen perdenin 

altında nasıl bir nur ve manevî bir göz olduğunu 

bilsen "Yüzbin şükür Rabb-ı Rahîmime" dersin.  

Bu merhemi izah için bir hâdise söyleyeceğim. 

Şöyle ki: Bana sekiz sene kemal-i sadakatla hiç 

gücendirmeden hizmet eden Barla'lı Süleyman'ın 

halasının, bir vakit gözü kapandı. O sâliha kadın, 

bana karşı haddimden yüz derece fazla hüsn-ü zan 

ederek, "Gözümün açılması için dua et" diyerek, câmi 

kapısında beni yakaladı. Ben de, o mübarek ve 

meczube kadının salahatını duama şefaatçı 
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yapıp, "Ya Rabbi, onun salahatı hürmetine onun 

gözünü aç" diye yalvardım.  

İkinci gün Burdur'lu bir göz hekimi geldi, gözünü 

açtı. Kırk gün sonra yine gözü kapandı. Ben çok 

müteessir oldum, çok dua ettim. İnşâallah o dua, 

âhireti için kabul olmuştur. Yoksa benim o duam, 

onun hakkında gayet yanlış bir beddua olurdu. Çünki 

eceli kırk gün kalmıştı. Kırk gün sonra -Allah rahmet 

etsin- vefat eyledi. 

İşte o merhume, kırk gün Barla'nın hazînane 

bağlarına rikkatli ihtiyarlık gözüyle bakmasına bedel; 

kabrinde, Cennet bağlarını kırkbin günlerde 

seyredeceğini kazandı. Çünki imanı kuvvetli, salahatı 

şiddetli idi.  

Evet, bir mü'min gözüne perde çekilse ve 

gözü kapalı kabre girse, derecesine göre, ehl-i 

kuburdan çok ziyade o âlem-i nuru temaşa 

edebilir. Bu dünyada nasıl çok şeyleri biz görüyoruz, 

kör olan mü'minler görmüyorlar. Kabirde o körler, 

iman ile gitmiş ise, o derece ehl-i kuburdan ziyade 

görür. En uzak gösteren dûrbînlerle bakar nevinde, 

kabrinde derecesine göre Cennet bağlarını sinema 

gibi görüp temaşa ederler. 

İşte böyle gayet nurlu ve toprak altında iken 

göklerin üstündeki Cennet'i görecek ve seyredecek bir 

gözü, bu gözündeki perde altında şükür ile sabır ile 

bulabilirsin. İşte o perdeyi senin gözünden kaldıracak, 

o gözle seni baktıracak göz hekimi, Kur'an-ı 

Hakîm'dir. 

…  
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ON YEDİNCİ DEVA: Ey hastalık vasıtasıyla 

hayrat yapamamaktan şekva eden hasta! Şükret, 

hayratın en hâlisinin kapısını sana açan, hastalıktır. 

Hastalık mütemadiyen hastaya ve Lillah için hastaya 

bakıcılara sevab kazandırmakla beraber, duanın 

makbuliyetine en mühim bir vesiledir.  

Evet, hastalara bakmak ehl-i iman için 

mühim sevabı vardır. Hastaların keyfini sormak - 

fakat hastayı sıkmamak şartıyla - ziyaret etmek, 

sünnet-i seniyedir; keffaret-üz zünub olur.  

Hadîste vardır ki: "Hastaların duasını alınız, 

onların duası makbuldür." Bahusus hasta, 

akrabadan olsa, hususan peder ve vâlide olsa, onlara 

hizmet mühim bir ibadettir, mühim bir sevabdır. 

Hastaların kalbini hoşnud etmek, teselli vermek, 

mühim bir sadaka hükmüne geçer.  

Bahtiyardır o evlâd ki; peder ve vâlidesinin 

hastalık zamanında, onların seri-üt teessür olan 

kalblerini memnun edip hayır dualarını alır.  

Evet, hayat-ı içtimaiyede en muhterem bir 

hakikat olan peder ve vâlidesinin şefkatlerine 

mukabil, hastalıkları zamanında kemal-i hürmet ve 

şefkat-i ferzendane ile mukabele eden o iyi evlâdın 

vaziyetini ve insaniyetin ulviyetini gösteren o vefadar 

levhaya karşı, hattâ melaikeler dahi "Mâşâallah, 

Bârekâllah" deyip alkışlıyorlar.  

Evet, hastalık zamanında, hastalık elemini hiçe 

indirecek gayet hoş ve ferahlı, etrafında tezahür eden 

şefkatlerden ve acımak ve merhametlerden gelen 

lezzetler var.  

Hastanın duasının makbuliyeti, ehemmiyetli 

bir mes'eledir. Ben otuz-kırk seneden beri, bendeki 
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kulunç denilen bir hastalıktan şifa için dua ederdim. 

Ben anladım ki, hastalık dua için verilmiş. Dua ile 

duayı, yani dua kendi kendini kaldırmadığından 

anladım ki, duanın neticesi uhrevîdir; 
(Haşiye)

 kendisi 

de bir nevi ibadettir ve hastalık ile aczini anlayıp 

dergâh-ı İlahiyeye iltica eder.  

Onun için otuz senedir şifa duasını ettiğim halde, 

duam zahirî kabul olmadığından, duayı terketmek 

kalbime gelmedi. Zira hastalık, duanın vaktidir; şifa, 

duanın neticesi değil. Belki Cenab-ı Hakîm-i Rahîm 

şifa verse, fazlından verir.  

Hem dua, istediğimiz tarzda kabul olmazsa 

makbul olmadı denilmez. Hâlık-ı Hakîm daha iyi 

biliyor, menfaatimize hayırlı ne ise onu verir. Bazan 

dünyaya ait dualarımızı, menfaatimiz için âhiretimize 

çevirir, öyle kabul eder. Her ne ise...  

Hastalık sırrıyla hulusiyet kazanan, hususan 

za'f u aczden ve tezellül ve ihtiyaçtan gelen bir 

dua kabule çok yakındır.  

Hastalık böyle hâlis bir duanın medarıdır.  

Hem dindar olan hasta, hem hastaya bakan 

mü'minler de bu duadan istifade etmelidirler. 
60

 

* * * 

                                                             
(Haşiye): Evet, bir kısım hastalık duanın sebeb-i vücudu iken, 

dua hastalığın ademine sebeb olsa, duanın vücudu kendi 

ademine sebeb olur; bu da olamaz. 
 

60 Lem’alar ( 211 ) 
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 -ev kema kal- mealindeki hadîsi 

düşününüz. Yani: "Gençlerinizin en iyisi, 

temkinde ve sefahetlerden çekilmekte 

ihtiyarlara benzeyenlerdir. Ve ihtiyarlarınızın 

en fenası, sefahette ve başını gaflete sokmakta 

gençlere benzeyenlerdir."

Ey kardeşlerim ihtiyarlar ve hemşire 

ihtiyareler! Hadîs-i şerifte vardır ki: "Altmış yetmiş 

yaşlarında ihtiyar bir mü'min, dergâh-ı İlahiyeye elini 

kaldırıp dua ederken, rahmet-i İlahiye onun elini boş 

döndürmeye hicab ediyor."  

Madem rahmet size karşı böyle hürmet ediyor.. siz 

de rahmetin bu hürmetini ubudiyetinizle ihtiram 

ediniz. 
61

 

* * * 

  

                                                             
61 Lem’alar ( 253 ) 
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[Güzel Ve Tam Yerinde Bir Ta'ziyename] 

Aziz, Sıddık Kardeşlerim! 

      Ben hem 

kendimi, hem sizi, hem Risale-i Nur'u ta'ziye ve 

merhum Hâfız Ali'yi ve Denizli Mezaristanını tebrik 

ediyorum. Meyve Risalesi'nin hakikatını ilmelyakîn 

ile bilen bu kahraman kardeşimiz, aynelyakîn ve 

hakkalyakîn makamına çıkmak için, kabre 

cesedini bırakıp melekler gibi yıldızlarda, âlem-i 

ervahta seyahata gitti ve tam vazifesini yapıp terhisle 

istirahata çekildi.  

Cenab-ı Erhamürrâhimîn, Risale-i Nur'un bütün 

yazılan ve okunan harfleri adedince defter-i a'maline 

hasenat yazdırsın. Âmîn! Ve onların sayısınca onun 

ruhuna rahmetler yağdırsın, âmîn! Ve kabrinde 

Kur'anı, Risale-i Nur'u ona şirin ve enîs arkadaş 

eylesin. Âmîn! Ve Nur fabrikasına onun yerine on 

kahramanı ihsan edip çalıştırsın. Âmîn! Âmîn! Âmîn!  

Siz dahi benim gibi dualarınızda onu 

yâdediniz. Bin lisan onun lisanı yerine istimal edip, o 

kaybettiği bir hayat ve bir dil yerinde manevî bin 

hayat kazandı diye rahmet-i İlahiyeden ümidvarız. 
62

 

* * * 

 Risale-i Nur şakirdlerine bu noktada benzeyen 

eskiden bir zât, haremiyle beraber büyük bir 

makamda bulundukları halde, maişet müzayakası 

yüzünden haremi demiş zevcine: "İhtiyacımız 
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şediddir." Birden, altundan bir kerpiç yanlarında hazır 

oldu.  

Haremine dedi: "İşte Cennet'teki bizim kasrımızın 

bir kerpicidir."  

Birden o mübarek hanım demiş ki: "Gerçi çok 

muhtacız ve âhirette de çok böyle kerpiçlerimiz var; 

fakat fâni bir surette bu zayi' olmasın, o kasrımızdan 

bir kerpiç noksan olmasın. Dua et, yerine gitsin; bize 

lâzım değil." Birden yerine gitti. Keşf ile gördüler diye 

rivayet edilmiş. 
63

 

* * * 

Geçen üç sene evvel Ramazan'da te'lif edilen ve 

yine bu sene Ramazan'da serbest intişar eden Âyet-ül 

Kübra'nın bir hülâsası olan Hizb-i Nuriye'yi okudum.  

Fakat bir saatten fazla çekerdi. Birden o hülâsanın 

da bir hülâsası, on veya onbeş dakika aynı 

Ramazan'da tezahür etti. Onu okuduğum zaman, 

bütün Âyet-ül Kübra'yı okuyorum gibi bir inkişafat-ı 

imaniye ve  sırrına 

mazhar iki veya üç sahifelik arabiyy-ül ibare 

okuyorum. Vakit bulamıyorum, kendi kalemimle size 

yazayım. İnşâallah bir zaman size yazacağım. O 

parçayı benim gibi anlayanlar, kendisine mahsus 

nüshalarından ya Âyet-ül Kübra'ya, ya Hizb-ün 

Nuriye'nin âhirinde yazar, tesbihattan ve duadan 

sonra otuzüç defa "Lâ ilahe illallah" tesbihatımızın 

yerinde -yalnız sabah tesbihatında- manasını 

düşünerek onu okuyabilir. 
64
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* * * 

İ'lem Eyyühel-Aziz! Acz, nidanın madenidir. 

İhtiyaç duanın menbaıdır. 

Feya Rabbî, ya Hâlıkî, ya Mâlikî! Seni çağırmakta 

hüccetin hacetimdir. Sana yaptığım dualarda uddetim 

fâkatimdir. Vesilem fıkdan-ı hile ve fakrimdir. 

Hazinem aczimdir. Re's-ül malım, emellerimdir. 

Şefiim, Habibin (Aleyhissalâtü Vesselâm) ve 

rahmetindir. Afveyle, mağfiret eyle ve merhamet eyle 

yâ Allah yâ Rahman yâ Rahîm! Âmîn! 
65

 

* * * 

Ey Nefs-i Emmarem! Sana tabi değilim. Sen 

istediğin şeye ibadet et ve istediğin şeyin peşine düş; 

ben ancak ve ancak beni yaratıp, şems ve kamer ve 

arzı bana müsahhar eden Fâtır-ı Hakîm-i Zülcelal'e 

abd olurum. 

Ve keza kader muhitinde uçan tayyare-i ömre 

veya hayat dağları arasında açılan uhdud ve 

tünellerinden şimşekvari geçen zamanın şimendiferine 

bindirerek, ebed-ül âbâd memleketinin iskelesi 

hükmünde olan kabir tünelinin kapısına sevkeden 

Hâlık-ı Rahman-ür Rahîm'den meded istiyorum. 

Ve keza hiç bir şeyi dualarıma, istigaselerime 

ve niyazlarıma hedef ittihaz etmem. Ancak küre-i 

arzı harekete getiren felek çarklarını durdurmağa ve 

şems ve kamerin birleştirilmesiyle zamanın hareketini 

teskin ettirmeğe ve vücudun şahikalarından 
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yuvarlanıp gelen şu dünyayı sâkin kılmağa kadir olan 

kudreti nihayetsiz Rabb-i Zülcelal'e dualarımı, 

niyazlarımı arz ve takdim ediyorum. Çünki her 

şeyle alâkadar âmâl ve makasıdım vardır. 

Ve keza kalbime vaki' olan en ince, en gizli 

hatıraları işittiği ve kalbimin müyul ve emellerini 

tatmin ettiği gibi; akıl ve hayalimin de temenni 

ettikleri saadet-i ebediyeyi vermeğe kadir olan Zât-ı 

Akdes'ten maada kimseye ibadet etmiyorum.  

Evet, dünyayı âhirete kalbetmekle kıyameti 

koparan kudret muktedirdir, âciz değildir. Bir zerre o 

kudretin nazarında gizlenemez. Şems, büyüklüğüne 

güvenerek o kudretin elinden kurtulamaz.  

Evet, onun marifetiyle elemler lezzetlere 

inkılab eder.  

Evet, Onun marifeti olmazsa, ulûm evhama 

tahavvül eder. Hikmetler illet ve belalara tebeddül 

eder. Vücud ademe inkılab eder.  

Hayat ölüme ve nurlar zulmetlere ve lezaiz 

günahlara tahavvül eder.  

Evet, Onun marifeti olmazsa, insanın ahbabı ve 

mal ve mülkü insana a'da ve düşman olurlar. Beka 

bela olur, kemal heba olur, ömür heva olur. Hayat 

azab olur, akıl ikab olur. Âmâl, âlâma inkılab eder. 

Evet, Allah'a abd ve hizmetkâr olana her şey 

hizmetkâr olur. Bu da, her şey Allah'ın mülk ve 

malı olduğuna iman ve iz'an ile olur. 

Evet, kudret; insanı çok dairelerle alâkadar 

bir vaziyette yaratmıştır. En küçük ve en hakir bir 

dairede, insanın eli yetişebilecek kadar insana bir 

ihtiyar, bir iktidar vermiştir. Ferşten arşa, ezelden 
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ebede kadar en geniş dairelerde insanın vazifesi, 

yalnız duadır. 

Evet  ُْكم ا ِبُكْم َرِبِّى لَْوالَ ُدَعاوٴُ  âyet-i  ُقْل َما يَْعَبوٴُ

kerimesi, bu hakikatı tenvir ve isbata kâfidir. Öyle ise, 

çocuğun eli yetişemediği bir şeyi peder ve 

vâlidesinden istediği gibi; abd de, acz ve fakrıyla 

Rabbına iltica eder ve Hâlıkından ister. 
66

 

* * * 

Ey nefis! 
(*)

 Kâinatın uzak çöllerine gidip Sâni'in 

isbatına deliller toplamaya ihtiyaç yoktur. Bir 

kulübecik hükmünde bulunan içerisinde oturduğun 

cisim kafesine bak!  

Senin o kulübenin duvarlarına asılan icad 

silsilelerinden, hilkatin mu'cizelerinden ve hârika 

san'atlarından, kulübeden harice uzatılan ihtiyaç 

ellerinden ve pencerelerinden yükselen "Ah!, Oh!" ve 

enînler lisan-ı haliyle istenilen yardımlarından anlaşılır 

ki, o kulübeyi müştemilâtıyla beraber yaratan Hâlık'ın 

o âh u enînleri işitir, şefkat ve merhamete gelir, hacat 

ve âmâlin ne varsa taht-ı taahhüde alır. Zira sineğin 

kafasındaki o küçük küçük hüceyratın nidalarına 

"Lebbeyk" söyleyen o Sâni'-i Semi' ve Basîr'in, senin 

dualarını işitmemesi ve o dualara müsbet cevablar 

vermemesi imkân ve ihtimali var mıdır? 

                                                             
66 Mesnevi-i Nuriye ( 109 ) 

(*): Müellif-i muhterem, kendi nefsine tasrihen, başkalara da 

ta'rizen söylüyor. 
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Binaenaleyh ey bu küçük hüceyrelerden 

mürekkeb ve "ene" ile tabir edilen hüceyre-i kübra! O 

kulübeciğin küçüklüğüyle beraber, dolu olduğu hârika 

icadlarını gör, imana gel!  

Ve: Yâ İlahî! Yâ Rabbî! Yâ Hâlıkî! Yâ 

Musavvirî! Yâ Mâlikî ve yâ men lehülmülkü 

velhamd! Senin mülkün ve emanetin ve vedîan olan 

şu kulübecikte misafirim, mâlik değilim." de; o bâtıl 

temellük davasından vazgeç! Çünki o temellük 

davası, insanı pek elîm elemlere maruz bırakır. 
67

 

* * * 

Teşehhüd âhirinde:  ٍد َوَعَلى ُهمَّ َصِلِّ َعَلى ُمَحمَّ اَلله
ٍد َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِاْبَراِهيَم َوَعَلى اۤ  ِل ِاْبَراِهيمَ اِۤل ُمَحمَّ  

deki teşbih, teşbihlerin kaidesine uygun gelmiyor. 

Çünki Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, 

İbrahim Aleyhisselâm'dan daha ziyade rahmete 

mazhardır ve daha büyüktür. Bunun sırrı nedir?  

Hem bu tarzdaki salavatın teşehhüdde tahsisinin 

hikmeti nedir? Aynı dua, eski zamandan beri ve 

bütün namazda tekrar etmeleri...  

Halbuki bir dua bir defa kabule mazhar olsa yeter. 

Milyonlarca duaları makbul olan zâtlar musırrane dua 

etmesi ve bilhassa o şey va'd-i İlahîye iktiran etmiş 

ise... Meselâ:    ْا َعَسى اَن ا َمْحُمود  يَْبَعثََك َربَُّك َمَقام    

Cenab-ı Hak va'dettiği halde, her ezan ve kametten 

sonra edilen mervî duada   ا الَِّذى ا َمْحُمود  َواْبَعْثُه َمَقام 
                                                             
67 Mesnevi-i Nuriye ( 68 ) 
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 deniliyor; bütün ümmet o va'di ifa etmek için َوَعْدتَهُ 

dua ederler. Bunun sırr-ı hikmeti nedir? 

Elcevab: Bu sualde üç cihet ve üç sual var. 

Birinci Cihet: Hazret-i İbrahim Aleyhisselâm, 

gerçi Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'a 

yetişmiyor. Fakat onun âli, enbiyadırlar. Muhammed 

Aleyhissalâtü Vesselâm'ın âli, evliyadırlar. Evliya 

ise, enbiyaya yetişemezler.  

Âl hakkında olan bu duanın parlak bir surette 

kabul olduğuna delil şudur ki:  

Üçyüzelli milyon içinde Âl-i Muhammed 

Aleyhissalâtü Vesselâm'dan yalnız iki zâtın; yani 

Hasan (R.A.) ve Hüseyin'in (R.A.) neslinden gelen 

evliya, -ekser-i mutlak- hakikat mesleklerinin ve 

tarîkatlarının pîrleri ve mürşidleri onlar olmaları,   ُعَلَماُء
ِتى َكَاْنِبَياِء َبِنى ِاْسَراِئيَل   .hadîsinin mazharları olduklarıdır اُمَّ

Başta Cafer-i Sadık (R.A.) ve Gavs-ı A'zam (R.A.) 

ve Şah-ı Nakşibend (R.A.) olarak herbiri, ümmetin 

bir kısm-ı a'zamını tarîk-ı hakikata ve hakikat-ı 

İslâmiyete irşad edenler, bu âl hakkındaki duanın 

makbuliyetinin meyveleridirler. 

İkinci Cihet: Bu tarzdaki salavatın namaza 

tahsisi hikmeti ise; meşahir-i insaniyenin en nurani, 

en mükemmeli, en müstakimi olan enbiya ve 

evliyanın kafile-i kübrasının gittikleri ve açtıkları 

yolda, kendisi dahi o yüzer icma' ve yüzer tevatür 

kuvvetinde bulunan ve şaşırmaları mümkün olmayan 

o cemaat-ı uzmaya, o sırat-ı müstakimde iltihak ve 

refakat ettiğini tahattur etmektir.  
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Ve o tahattur ile, şübehat-ı şeytaniyeden ve 

evham-ı seyyieden kurtulmaktır.  

Ve bu kafile, bu kâinat sahibinin dostları ve 

makbul masnuları ve onların muarızları, onun 

düşmanları ve merdud mahlukları olduğuna delil 

ise: Zaman-ı Âdem'den beri o kafileye daima 

muavenet-i gaybiye gelmesi ve muarızlarına her vakit 

musibet-i semaviye inmesidir. 

Evet, Kavm-i Nuh ve Semud ve Âd ve Firavun 

ve Nemrud gibi bütün muarızlar gazab-ı İlahîyi ve 

azabını ihsas edecek bir tarzda gaybî tokatlar yedikleri 

gibi.. kafile-i kübranın Nuh Aleyhisselâm, İbrahim 

Aleyhisselâm, Musa Aleyhisselâm, Muhammed 

Aleyhissalâtü Vesselâm gibi bütün kudsî 

kahramanları dahi, hârika ve mu'cizane ve gaybî bir 

surette mu'cizelere ve ihsanat-ı Rabbaniyeye mazhar 

olmuşlar.  

Birtek tokat, hiddeti; bir tek ikram, muhabbeti 

gösterdiği halde, binler tokat muarızlara ve binler 

ikram ve muavenet kafileye gelmesi, bedahet 

derecesinde ve gündüz gibi zahir bir tarzda o kafilenin 

hakkaniyetine ve sırat-ı müstakimde gittiğine şehadet 

ve delalet eder.  

Fatiha'da   o kafileye ve 

   muarızlarına 

bakıyor. Burada beyan ettiğimiz nükte ise, Fatiha'nın 

âhirinde daha zahirdir. 

Üçüncü Cihet: Bu kadar tekrar ile kat'î verilecek 

olan bir şeyin vermesini istemesinin sırr-ı hikmeti 

şudur: İstenilen şey meselâ Makam-ı Mahmud bir 
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uçtur. Pek büyük ve binler Makam-ı Mahmud gibi 

mühim hakikatları ihtiva eden bir hakikat-ı a'zamın bir 

dalıdır.  

Ve hilkat-ı kâinatın en büyük neticesinin bir 

meyvesidir.  

Ve ucu ve dalı ve o meyveyi dua ile istemek ise; 

dolayısıyla o hakikat-ı umumiye-i uzmanın 

tahakkukunu ve vücud bulmasını ve o şecere-i 

hilkatın en büyük dalı olan âlem-i bâkinin gelmesini 

ve tahakkukunu ve kâinatın en büyük neticesi olan 

haşir ve kıyametin tahakkukunu ve dâr-ı saadetin 

açılmasını istemektir.  

Ve o istemekle, dâr-ı saadetin ve Cennet'in en 

mühim bir sebeb-i vücudu olan ubudiyet-i beşeriyeye 

ve daavat-ı insaniyeye kendisi dahi iştirak etmektir.  

Ve bu kadar hadsiz derecede azîm bir maksad 

için, bu hadsiz dualar dahi azdır.  

Hem Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü 

Vesselâm'a Makam-ı Mahmud verilmesi, umum 

ümmete şefaat-ı kübrasına işarettir.  

Hem o, bütün ümmetinin saadetiyle 

alâkadardır. Onun için hadsiz salavat ve rahmet 

dualarını bütün ümmetten istemesi ayn-ı 

hikmettir. 
68

 

* * * 

                                                             
68 Şualar ( 95 ) 
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Felillahilhamd 

 
duası -umum ümmet, umum namazında, günde beş 

defa tekrar ettikleri bu dua- bilmüşahede makbul 

olmuştur ki; Âl-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, 

Âl-i İbrahim Aleyhisselâm gibi öyle bir vaziyet almış 

ki; umum mübarek silsilelerin başında, umum aktar 

ve a'sarın mecma'larında o nuranî zâtlar kumandanlık 

ediyorlar. 
(Haşiye)

 
69

 

* * * 

İ'lem Eyyühel-Aziz! Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın 

bazı âyetlerinin tekrarını iktiza eden hikmetler, bazı 

ezkâr ve duaların da tekrarını iktiza eder. Zira Kur'an, 

hakikat ve şeriat, hikmet ve marifet kitabı olduğu gibi; 

zikir, dua ve davetin de kitabıdır. Duada tekrar, 

zikirde tezkâr, davette te'kid lâzımdır. 
70

 

* * * 

                                                             
(Haşiye):  Hattâ onlardan bir tanesi olan Seyyid Ahmed-üs 

Sünusî, milyonlar müride kumandanlık ediyor. Seyyid İdris 

gibi diğer bir zât, yüzbinden fazla müslümanlara kumandanlık 

ediyor. Seyyid Yahya gibi bir başka seyyid, yüzbinler adamlara 

emirlik ediyor ve hâkeza Bu seyyidler kabîlesinin efradlarında 

böyle zahirî kahramanlar çok olduğu gibi; Seyyid Abdülkadir-i 

Geylanî, Seyyid Ebulhasen-i Şazelî, Seyyid Ahmed-i Bedevi 

gibi manevî kahramanların kahramanları dahi varlarmış. 

 

69 Mektubat ( 440 ) 

70 Mesnevi-i Nuriye ( 240 ) 



R i s a l e - i  N u r  K ü l l i y a t ı n d a      | 93 
 

 

İ'lem Eyyühel-Aziz! İnsanın zihnine bazan şöyle 

bir vesvese gelir, der: "Sen de âdi ve böcek gibi bir 

hayvansın. Hayvanlardan fazla ne kıymetin var? Hem 

de semavat ve arzı yed-i kudretine alan Hâlık-ı 

Zülcelal'e karşı ne meziyetin ve ne gibi bir hizmetin 

var ki, seninle meşgul olsun?  

Bu vesveseye karşı şöyle bir hakikatı 

düşünmek lâzım: 

1- İnsan gayr-ı mütenahî acz ve fakrıyla beraber 

Cenab-ı Hakk'a imanıyla, kudret ve gına ve izzetine 

mazhar olmuştur. İşte bu mazhariyetten dolayı insan, 

hayvaniyetten terakki edip halife-i zemin olmuştur. 

2- Cenab-ı Hak ihata-i kudret ve azemetiyle 

insanın duasını işitir, hacatını görür. Ve semavat ve 

arzın tedbiri o insanı da düşünmeye mani değildir. 

Sual: Cenab-ı Hakk'ın cüz'iyat ve hasis emirler ile 

iştigali azametine münafîdir? 

Elcevab: O iştigal, azametine münafî değildir. 

Bilakis, adem-i iştigali azamet-i rububiyetine bir 

nakîsedir. Meselâ: Şemsin ziyasından bazı şeylerin 

mahrum ve hariç kalması, şemse bir nakîse olur. 

Maahaza bütün şeffaf şeylerde görünen şemsin 

timsallerinin her birisi, "Şems benimdir. Şems 

yanımdadır. Şems bendedir." diyebilir. Ve zerreler ile 

şems arasında müzahame yoktur. Bütün mahlukat -

bilhassa insanlarda ferdî olsun, nev'î olsun, şerif olsun 

hasis olsun- ilim, irade, kudret itibariyle Cenab-ı 

Hakk'ın tecellisine mazhardır. Herbir şey, herbir 

insan, "Allah yanımdadır" diyebilir. Bilhassa 

insanın za'fı, fakrı, aczi nisbetinde Cenab-ı Hakk'ın 
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kurbiyeti ve her bir şeyin Cenab-ı Hak'la münasebeti 

olmakla beraber, o da münasebetdardır.  

Ve gayr-ı mütenahî acz ve fakrı olan insan, gayr-ı 

mütenahî kudret ve gına ve azameti olan Cenab-ı 

Hak'la münasebeti ne kadar latiftir. 

Takdis ederiz o zâtı ki, en büyük lütfu en büyük 

azamete, en yüksek şefkati en yüksek ceberuta idhal 

ettiği gibi, nihayetsiz kurbu nihayetsiz bu'd ile 

cem'edip, zerreler ile şemsler arasında uhuvveti tesis 

etmiştir. Birbirine zıd olan bu şeyleri cem'etmekle 

derece-i azametini bir derece göstermiştir. 
71

 

* * * 

En Büyük Yardım Dua iledir 

 

İ'lem Eyyühel-Aziz! Mü'minler ibadetlerinde, 

dualarında birbirine dayanarak cemaatle kıldıkları 

namaz ve sair ibadetlerinde büyük bir sır vardır ki; her 

bir ferd, kendi ibadetinden kazandığı miktardan pek 

fazla bir sevab cemaatten kazanıyor.  

Ve her bir ferd ötekilere duacı olur, şefaatçi olur, 

tezkiyeci olur, bilhassa Peygamber Aleyhissalâtü 

Vesselâma... Ve keza her bir ferd arkadaşlarının 

saadetinden zevk alır ve Hallak-ı kâinata 

ubudiyet etmeye ve saadet-i ebediyeye namzed 

olur. 

İşte mü'minler arasında, cemaatler sayesinde 

husule gelen şu ulvî, manevî teavün ve birbirine 

yardımlaşmak ile hilafete haml, emanete mazhar 

olmakla beraber mahlukat içerisinde mükerrem 

ünvanını almıştır. 
72

 

                                                             
71 Mesnevi-i Nuriye ( 114 ) 

72 Mesnevi-i Nuriye ( 239 ) 
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* * * 

Aziz kardeşim! Sizler sabah ve akşam duamda 

dâhilsiniz. Siz dahi beni duanızda dâhil ediniz. Şu 

âlemde mü'minin mü'mine karşı en büyük yardımı 

dua iledir. Eğer bir adam, dostundan emin ise ki 

gurura girmez, onu şükre sevketmek için tahdis-i 

nimet nev'inden ona ait bir kısım ihsanat-ı 

Rabbaniyeyi bahsetse beis yoktur zannederim. 
73

 

* * * 

 Eskide iki ciddî âhiret kardeşleri var imiş. Biri hasta 

düşer, ötekisi ziyaretine gitti. Dua eder, hasta iyi 

olmaz. Öyle ise sen kalk, ben yatacağım demiş. Hasta 

kalkmış, onun yerine hasta olarak yatmış. Her ne 

ise... Demek Şeyh Mustafa ile kardeşliğimiz 

ciddîleşmiş ki, ben hastalığına dua ettim, kabul 

olmadı. Fakat birkaç gün devamı mukadder olan 

hastalığının bir parçası bana verildi. İnşâallah ona bir 

parça hıffet gelmiştir. 
74

 

* * * 

 Aziz Kardeşlerim! İşte böyle bir zamanda, bu 

dehşetli hâdisata karşı, ihlas kuvvetinden sonra bizim 

en büyük kuvvetimiz; iştirak-i a'mal-i uhrevî 

düsturuyla birbirimize kalemler ile, herbirinin a'mal-i 

sâliha defterine hasenat yazdırdıkları gibi, lisanlarıyla 

herbirinin takva kal'asına ve siperine kuvvet ve imdad 

göndermektir. Ve bilhâssa fırtınalı tehacüme hedef 

                                                             
73 Barla Lahikası ( 247 ) 
74 Barla Lahikası ( 253 ) 
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olan bu fakir ve âciz kardeşinize, bu mübarek şuhur-u 

selâsede ve eyyam-ı meşhurede yardımına koşmak, 

sizin gibi kahraman ve vefadar ve şefkatkârların 

şe'nidir.  

Bütün ruhumla bu imdad-ı manevîyi sizden 

rica ediyorum. Ve ben dahi, iman ve sadakat 

şartlarıyla, Risale-i Nur talebelerini bütün 

dualarıma ve manevî kazançlarıma, yirmi dört 

saatte, iştirak-i a'mal-i uhreviye düsturuyla, 

bazan yüz defadan ziyade Risale-i Nur talebeleri 

ünvanıyla hissedar ediyorum. 
75

 

* * * 

Evet, Risale-i Nur'un bu dehşetli zamanda 

kazandırdığı iki netice-i muhakkakası her şeyin 

fevkindedir, başka şeylere ve makamlara ihtiyaç 

bırakmıyor. 

  Birinci neticesi: Sadakat ve kanaatla Risale-i 

Nur dairesine giren, imanla kabre gireceğine gayet 

kuvvetli senedler var. 

  İkinci neticesi: Risale-i Nur dairesinde, 

ihtiyarımız olmadan, haberimiz yokken takarrur ve 

tahakkuk eden şirket-i maneviye-i uhreviye 

cihetiyle herbir hakikî sadık şakirdi; binler diller 

ile, kalbler ile dua etmek, istiğfar etmek, ibadet 

etmek ve bazı melaike gibi kırk bin lisan ile 

tesbih etmektir.  

Ve Ramazan-ı Şerif'teki hakikat-ı Leyle-i Kadir 

gibi kudsî ve ulvî hakikatları, yüzbin el ile 

aramaktır.  

                                                             
75 Kastamonu Lahikası ( 149 ) 
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İşte bu gibi netice içindir ki; Risale-i Nur şakirdleri, 

hizmet-i nuriyeyi velayet makamına tercih eder; keşf ü 

keramatı aramaz; ve âhiret meyvelerini dünyada 

koparmaya çalışmaz; ve vazife-i İlahiye olan 

muvaffakıyet ve halka kabul ettirmek ve revaç 

vermek ve galebe ettirmek ve müstehak oldukları 

şân ü şeref ve ezvak ve inayetlere mazhar etmek 

gibi kendi vazifelerinin haricinde bulunan şeylere 

karışmaz ve harekâtını onlara bina etmezler. Hâlisen, 

muhlisen çalışırlar, "Vazifemiz hizmettir. O yeter." 

derler. 

  Ve sâniyen: Seksen küsur sene kıymetinde 

bulunan ve Ramazan-ı Şerif'in mecmuunda 

gizlenen hakikat-ı Leyle-i Kadri kazanmak için, 

Risale-i Nur şakirdlerinin şirket-i maneviye-i 

uhreviyeleri muktezasınca, herbiri mütekellim-i 

maalgayr sîgasıyla  gibi 

tabiratta biz dedikleri vakit, Risale-i Nur'un sadık 

şakirdlerini niyet etmek gerektir. Tâ herbir şakird, 

umumun namına münacat edip çalışsın. Ve bu bîçare 

ve az çalışabilen ve haddinden çok fazla hizmet 

ondan beklenen bu kardeşinize, o hüsn-ü zanları 

yanlış çıkarmamak için, geçen Ramazan gibi 

yardımınızı rica ediyorum. 
76

 

* * * 

Kardeşlerim! Bugünlerde biri Risalet-ün Nur 

talebelerine, diğeri bana ait iki mes'ele ihtar edildi. 

Ehemmiyetine binaen yazıyorum: 

                                                             
76 Kastamonu Lahikası ( 263 ) / Tarihçe-i Hayat ( 315 ) 
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  BİRİNCİ MES'ELE: Birinci Şua'da iki-üç 

âyetin işaratında, Risalet-ün Nur'un sadık talebeleri 

imanla kabre gireceklerine ve ehl-i Cennet 

olacaklarına dair kudsî bir müjde ve kuvvetli bir 

beşaret bulunduğu gösterilmiştir. Fakat bu pek büyük 

mes'eleye ve çok kıymetdar işarete tam kuvvet 

verecek bir delil ister diye beklerdim. Çoktan beri 

muntazırdım. Lillahilhamd iki emare birden kalbime 

geldi: 

  Birinci Emare: İman-ı tahkikî ilmelyakînden 

hakkalyakîne yakınlaştıkça daha selbedilmeyeceğine 

ehl-i keşf ve tahkik hükmetmişler ve demişler ki: 

Sekerat vaktinde şeytan vesvesesiyle ancak akla 

şübheler verip tereddüde düşürebilir.  

Bu nevi iman-ı tahkikî ise yalnız akılda 

durmuyor. Belki hem kalbe, hem ruha, hem sırra, 

hem öyle letaife sirayet ediyor, kökleşiyor ki, 

şeytanın eli o yerlere yetişemiyor; öylelerin imanı 

zevalden mahfuz kalıyor.  

Bu iman-ı tahkikînin vusulüne vesile olan bir yolu, 

velayet-i kâmile ile keşf ve şuhud ile hakikata 

yetişmektir. Bu yol ehass-ı havassa mahsustur, iman-ı 

şuhudîdir. 

  İkinci Yol: İman-ı bilgayb cihetinde sırr-ı vahyin 

feyziyle bürhanî ve Kur'anî bir tarzda, akıl ve kalbin 

imtizacıyla hakkalyakîn derecesinde bir kuvvet ile, 

zaruret ve bedahet derecesine gelen bir ilmelyakîn ile 

hakaik-i imaniyeyi tasdik etmektir.  

Bu ikinci yol; Risalet-ün Nur'un esası, mâyesi, 

temeli, ruhu, hakikatı olduğunu has talebeleri 

görüyorlar. Başkalar dahi insafla baksa, Risalet-ün 
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Nur hakaik-i imaniyeye muhalif olan yolları gayr-ı 

mümkin ve muhal ve mümteni' derecesinde 

gösterdiğini görecekler. 

  İkinci Emare: Risalet-ün Nur'un sadık şakirdleri, 

hüsn-ü akibetlerine ve iman-ı kâmil kazanmalarına o 

derece kesretli ve makbul ve samimî dualar oluyor ki, 

o duaların içinde hiçbiri kabul olmamasına akıl imkân 

veremiyor. 

  Ezcümle: Risalet-ün Nur'un bir hâdimi ve bir tek 

şakirdi, yirmidört saatte, Risalet-ün Nur talebelerinin 

hüsn-ü akibetlerine ve saadet-i ebediyeye mazhar 

olmalarına, yüz defa Risalet-ün Nur talebelerine ettiği 

duaları içinde hiç olmazsa yirmi-otuz defa selâmet-i 

imanlarına ve hususî hüsn-ü akibetlerine ve imanla 

kabre girmelerine aynı duayı en ziyade kabule medar 

olan şerait içinde ediyor. 

 Hem Risalet-ün Nur'un talebeleri bu zamanda 

her cihetten ziyade hücuma maruz iman hususunda 

birbirine selâmet-i iman hakkındaki samimî, masum 

lisanlarıyla dualarının yekûnü öyle bir kuvvettedir ki, 

rahmet ve hikmet onun reddine müsaade etmezler. 

Faraza mecmuu itibariyle reddedilse, tek bir tane 

onların içinde kabul olunsa, yine her biri selâmet-i 

iman ile kabre gireceğine kâfi geliyor. Çünki herbir 

dua umuma bakar. 
77

 

* * * 

Aziz, Sıddık Ve Sadık Kardeşlerim! 
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 Ben birkaç gündür bir duamı değiştirdim. 

Şimdiye kadar bazan yüz defa tekrar ile  veya 

 gibi dualarda  

cümlesinden  kelimesini kaldırdım; tâ ki 

ruhsatla amele kendini mecbur bilen ve 

sıkıntının verdiği evham ve me'yusiyet cihetiyle 

zahirî inkâr ve çekinmekle azimetli sadakata 

muhalif hareket eden kardeşlerimiz o dualardan 

mahrum kalmasınlar. 
78

 

* * * 

Başta, çok mübarek tefsirin çok muhterem ve 

kıymetdar sahibi olan Hoca Vehbi Efendi olarak, 

Risale-i Nur'u takdir edip alâkadarlık gösteren bütün 

Konya ve civarı ülemalarını, bütün kazançlarıma ve 

dualarıma şerik ettim. Ve has kardeşlerim dairesi 

içinde isimlerini bildiğim zâtları, isimleriyle dua 

vaktinde yâdediyorum. Risale-i Nur şakirdlerindeki 

şirket-i maneviye itibariyle, benim çok noksan 

kazancımdan hisse aldıkları gibi; bütün şakirdlerin 

bütün kazançlarından da hisseler almağa yol 

açıldığını; benim tarafımdan selâmımı hürmetlerimle 

onlara tebliğ ediniz. 
79

 

* * * 

Sâniyen: Sizin bana yardımınız iki cihetle pek 

zahir ve pek büyüktür: 
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  Birincisi: Sizin fütursuz hizmet-i Nuriyede 

çalışmanız, benim bütün musibetlerimi ve 

sıkıntılarımı hiçe indiriyor, bilakis sürurlara kalbediyor. 

  İkinci Cihet: Kat'iyyen biliniz ki; duanız, onların 

ağır ve işkenceli zulümlerini, benim hakkımda 

inayetkâr, maslahatdar merhametlere çevirmesine 

sebeb olduğuna kat'iyyen şübhem kalmadı.  

Ezcümle: Memurları ve halkları benden 

ürkütmeleri, beni büyük hatalardan ve tasannu'lardan 

ve ihlasa münafî haletlerden ve vaktimi zayi' etmekten 

kurtarıp, kader-i İlahî'nin hakkımda, zulm-ü beşerî 

içinde tam adaletini ve inayetini gösterdi. Buna 

kıyasen, başıma ne gelse, altında bir rahmet var. 

Yalnız benim ile meşgul olmaları için on dirhem 

zarar, Risale-i Nur'un onbin lirasını kurtarıyor. 

Onun için, siz hiç beni merak etmeyiniz. Hattâ bazan 

damarlarıma dokunduracak tarzdaki ihanetlerine karşı 

beddua etmek isterken, onların yakında ölüm 

i'damıyla kabr-i haps-i münferidde azabları ve bu 

ihanetlerinin neticesinde bana ait maslahatları ve 

hizmetimize menfaatleri düşündükçe, bedduadan 

vazgeçiyorum. 
80

 

* * * 

Evet nasıl göz, bir saçı kaldırmıyor; aynen 

öyle de, şimdiki ruhum ve o durum, bir saç kadar 

sıkletten, ağırlıktan müteessir olduğu halde, 

Risale-i Nur'un ve şakirdlerinin selâmetlerine, onların 

bedellerine ve yerlerinde dağ gibi ağır tazyikat ve 

sıkıntıları memnuniyetle o ruh omuza çeker, 
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tahammül eder ve şâkirane sabreder diye size 

kat'iyyen haber veriyorum. Fakat madem acz u za'fım 

ve teessüratım çok ziyadedir; has kardeşlerim beni 

medihlerle yüklerimi ağırlaştırmağa bedel, dualarıyla 

ve şefkatleriyle ve himmetleriyle ve acımalarıyla 

yardım edip, yükümü hafifleştirmek lâzımdır. 
81

 

* * * 

Bana karşı ehl-i dünyanın verdikleri sıkıntı, siyaset 

için değil; çünki onlar da bilirler ki, siyasete 

karışmıyorum, siyasetten kaçıyorum. Belki bilerek 

veya bilmeyerek zındıka hesabına, benim dine 

merbutiyetimden beni tazib ediyorlar. Öyle ise onlara 

müracaat etmek, dinden pişmanlık göstermek ve 

meslek-i zındıkayı okşamak demektir.  

Hem ben onlara müracaat ve dehalet ettikçe; 

âdil olan kader-i İlahî, beni onların zalim eliyle 

tazib edecektir. Çünki onlar diyanete 

merbutiyetimden beni sıkıyorlar. Kader ise, benim 

diyanette ve ihlasta noksaniyetim var; arasıra ehl-i 

dünyaya riyakârlıklarımdan için beni sıkıyor. Öyle ise, 

şimdilik şu sıkıntıdan kurtuluşum yok. Eğer ehl-i 

dünyaya müracaat etsem, kader der: "Ey riyakâr! Bu 

müracaatın cezasını çek!" Eğer müracaat 

etmezsem, ehl-i dünya der: "Bizi tanımıyorsun, 

sıkıntıda kal!" 
82

 

 * * * 

Gurbet vahşeti  beni sıkarken ve boş dünya 

başıma yıkılırken, melaikeye imanın pek çok 

meyvelerinden birisi imdadıma geldi. Kâinatımı ve 
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dünyamı şenlendirdi, melekler ve ruhanîlerle 

doldurdu, âlemimi sevinçle güldürdü. Ve ehl-i 

dalaletin dünyaları vahşet ve boşluk ve karanlıkla 

ağladıklarını gösterdi. 
83

 

 * * * 

Hükûmet beni tam himaye ve bana yardım etmek, 

milletin maslahatına ve vatanın menfaatına çok 

lüzumu varken, beni sıkması îma eder ki; kırk 

seneden beri benim ile mücadele eden gizli zındıka 

komitesiyle şimdi onlara iltihak eden komünist 

komitesinden bir kısmı, ehemmiyetli birer resmî 

makam elde ederek karşıma çıkıyorlar. Hükûmet ise, 

ya bilmiyor veya müsaade ediyor diye çok emareler 

bana endişe veriyor. 
84

 

 * * * 

Demek, gizli komite beni sıkıştırmakla bir 

hâdise çıkarmak istiyordular. Bir ecnebi 

müdahalesi hesabına ve müslümanlar ve vatandaşlar 

arasında, bütün bütün kanunsuz ve keyfî bir tarzda, 

damarıma şiddetle dokunan ihanetler ve sıkıntılarla 

tazibleri, onlara dünyada tam zarardır, âhirette 

Cehennem ve sakar; ve bize, dünyada mükemmel 

sevab ve zafer ve âhirette inşâallah Cennet ve âb-ı 

kevseri kazandırır. 
85

 

 * * * 

Eğer asayiş ve idare hesabına nüfuzunu 

kırmak ve umumun nazarında çürütmek için 
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yapıyorsanız, pek büyük bir hata ediyorsunuz. İki 

sene üç mahkeme, yirmi senelik hayatımın yüzyirmi 

eserinde, yüzyirmi bin Risale-i Nur şakirdlerinden 

mûcib-i ihtilâl ve medar-ı mes'uliyet ve vatan ve millet 

aleyhinde hiçbir şey bulmadıklarına beraetimizle ve 

Risale-i Nur eczalarının bütününü iade etmeleriyle 

gösterdiği cihetle, kat'iyyen size beyan ediyorum ki; 

dinsizlik hesabına bizi ezen sizler; vatan ve millet, 

asayiş ve idare aleyhinde ve anarşilik lehinde ve 

müdhiş bir ecnebi hesabına beni sıkıştırıp, bir 

sarsıntı çıkarıp, o cereyanın müdahalesini 

istiyorsunuz.  

Onun için, bütün ihanet ve hakaretlerinize beş 

para kıymet vermem; asayiş, idare lehinde, sabır ve 

tahammüle karar verdim. 
86

 

* * * 

 Aziz, sıddık kardeşlerim! 

 Hadsiz şükür olsun ki; Risale-i Nur yerine beni 

sıkıyorlar, benimle meşgul oluyorlar. Hiç merak 

etmeyiniz,  

sırrıyla inşâallah bu yeni hâdisede dahi bir hayır 

olacak.
87

 

* * * 

İslâmiyet milliyeti ile dörtyüz milyon hakikî 

kardeşin her gün  

dua-yı umumîsiyle manevî yardım görmek yerine, 

ırkçılık dörtyüz milyon mübarek kardeşleri, dörtyüz 
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serseriye ve lâübalilere yalnız dünyevî ve pek cüz'î bir 

menfaati için terk ettiriyor. Bu tehlike hem bu vatana, 

hem hükûmete, hem de dindar Demokratlara ve 

Türkler'e büyük bir tehlikedir ve öyle yapanlar da 

hakikî Türk değillerdir. Necib Türkler böyle hatadan 

çekinirler. 
88

 

* * * 

Bir zaman Barla'da Cuma gecesinde dua ederken, 

senin âmîn sesini iki defa sarihan işittim. Arkama 

baktım. Dedim: "Hâfız Ali ne vakit gelmiş." Dediler: 

"O burada yoktur." Ben şimdi o vakıadan diyebilirim 

ki; üç-dört saat mesafeden duama âmînini işittirmesi, 

otuz günlük mesafeden buradaki zaîf davet ve duama 

kuvvetli ve tesirli bir âmîn hükmünde olan yazıların 

imdadıma yetişmesi çok manidar bir tevafuktur. 
89

 

* * * 

Bugünlerde Risale-i Nur'a sû'-i kasd edenlerin 

ve sizlere sıkıntı verenlerin haklarında, bana 

verdiği bir hiddet neticesinde bedduaya teşebbüs 

ettim. Birden Isparta'ya kıyamadım. Kaç defadır 

niyet ettim, Isparta'daki iyilerin yüzünden sû'-i 

kasdçılar kurtuldular. Kıyamadım, beddua 

yerine; "Ya Rab! Madem Isparta Risale-i Nur'un 

bir Medreset-üz Zehrasıdır, sen oradaki fena 

memurları dahi ıslah eyle ve hüsn-ü akibet ver" 

diye dua eyledim ve ediyorum. 
90

 

* * * 
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Benim ve Risale-i Nur'un mesleğinin esası ve otuz 

seneden beri bir düstur-u hayatım olan şefkat 

itibariyle; bir masuma zarar gelmemek için, bana 

zulmeden canilere değil ilişmek, belki beddua ile de 

mukabele edemiyorum. Hattâ en şiddetli bir garaz 

ile bana zulmeden bazı fâsık belki dinsiz 

zalimlere hiddet ettiğim halde, değil maddî belki 

beddua ile de mukabeleden beni o şefkat 

men'ediyor. Çünki o zalim gaddarın, ya peder ve 

vâlidesi gibi ihtiyar bîçarelere veya evlâdı gibi 

masumlara maddî zarar gelmemek için, o dört-beş 

masumların hatırına binaen o zalim gaddara 

ilişmiyorum. Bazan da hakkımı helâl ediyorum. 
91

 

* * * 

O vaiz ve âlim zâta benim tarafımdan selâm 

söyleyiniz. Benim şahsıma olan tenkidini, itirazını 

başım üstüne kabul ediyorum. Sizler de, o zâtı ve 

onun gibileri münakaşa ve münazaraya 

sevketmeyiniz. Hattâ tecavüz edilse de beddua 

ile de mukabele etmeyiniz. Kim olursa olsun, 

madem imanı var, o noktada kardeşimizdir. Bize 

düşmanlık da etse, mesleğimizce mukabele 

edemeyiz. Çünki daha müdhiş düşman ve 

yılanlar var. 

Hem elimizde nur var, topuz yok. Nur kimseyi 

incitmez, ışığıyla okşar. Ve bilhassa ehl-i ilim olsa, 

ilimden gelen enaniyeti de varsa, enaniyetlerini tahrik 
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etmeyiniz. Mümkün olduğu kadar, 

 düsturunu rehber ediniz. 
92

 

* * * 

Madem Isparta Nur dershanesi hükmüne geçmiş 

ve şimdiye kadar her yerden ziyade oranın hükûmeti 

ve zabıtası müsamahakâr belki dost nazarıyla 

Nurculara bakmış, ziyade incitmemiş. Biz dahi 

Isparta'nın mübarekiyeti hesabına, onların bu 

hâdisede ilişmelerinden gücenmiyoruz ve bir cihette 

onları da tebrik ediyoruz ki; Nur'un eczalarını vazifece 

tedkik etmeğe ve okumağa ve istifade etmeğe 

muvaffak oluyorlar. Zâten onların hakkıdır. En evvel 

onlar okusunlar. İmanı kuvvetli bir zabıta veya 

adliye memurunun, on adam kadar millete ve 

vatana faidesi olabilir. Onun için maddî zayiatımız, 

bu manevî faideye nisbeten hiç ehemmiyeti yok. 

Münasib gelse, benim tarafımdan da emniyet müdürü 

ve müddeiumumîye selâm edip deyiniz ki: "Ben 

onlara beddua değil, bilakis dua ediyorum ki: Ya 

Rabbi! Onlara iman-ı kâmil ve hüsn-ü hâtime ver ve 

Nurlardan müstefid yap." 
93

 

* * * 

Kâfir ve münafıkların Cehennem'de 

yanmalarını ve azab ve cihad gibi hâdiseleri kendi 

şefkatine sığıştırmamak ve tevile sapmak; Kur'anın ve 

edyan-ı semaviyenin bir kısm-ı azîmini inkâr ve tekzib 
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olduğu gibi, bir zulm-ü azîm ve gayet derecede bir 

merhametsizliktir. Çünki masum hayvanları 

parçalayan canavarlara himayetkârane şefkat etmek, 

o bîçare hayvanlara şedid bir gadr ve vahşi bir 

vicdansızlıktır. Ve binler müslümanların hayat-ı 

ebediyelerini mahveden ve yüzer ehl-i imanı sû'-i 

akibete ve müdhiş günahlara sevkeden adamlara 

şefkatkârane tarafdar olmak ve merhametkârane 

cezadan kurtulmalarına dua etmek, elbette o mazlum 

ehl-i imana dehşetli bir merhametsizliktir ve şeni' bir 

gadirdir. 

 Risale-i Nur'da kat'iyyetle isbat edilmiş ki; küfür ve 

dalalet, kâinata büyük bir tahkir ve mevcudata 

bir zulm-ü azîmdir ve rahmetin ref'ine ve âfâtın 

nüzulüne vesiledir. Hattâ deniz dibinde balıklar, 

cânilerden şekva ederler ki; "İstirahatımızın selbine 

sebeb oldular" diye rivayet-i sahiha vardır. O halde 

kâfirin ve münafığın azab çekmesine acıyıp şefkat 

eden adamlar, şefkate lâyık hadsiz masumlara 

acımıyorlar. 
94

 

* * * 

Yağmursuzluk bir musibettir ve ceza-yı amel bir 

azabdır. Buna karşı ağlamakla ve hüzün ve kederle, 

niyaz ve hazînane yalvarmakla ve pek ciddî nedamet 

ve tövbe ve istiğfar ile karşılamak ve sünnet-i seniye 

dairesinde, bid'alar karışmadan, şeraitin tayin ettiği 

tarzda dergâh-ı İlahiyeye iltica etmek ve dua ve o hale 

mahsus ubudiyetle mukabele etmektir. 

 Hem böyle umumî musibetler, ekser nâsın 

hatasından geldiği cihetle, o insanların ekseri, -kısm-ı 
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a'zamı- tövbe ve nedamet ve istiğfar etmekle def'olur. 

95
 

* * * 

"Hattâ deniz dibindeki balıklar dahi günahkâr ve 

zalimlerden şekva ediyorlar ki; onların yüzünden 

yağmur kesilir, hattâ bizim de nafakamız azalır" derler. 

Evet, bu zamanlarda öyle günahlar, zulümler 

oluyor ki; rahmet istemeye yüzümüz kalmıyor; 

masum hayvanlar da azab çekerler. 
96

 

* * * 
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Cinn Ve İns Münacatını Ondan Alıyor! 

 Kur'an-ı Hakîm; 

 Ehl-i şuura imamdır,  

 Cinn ve inse mürşiddir,  

 Ehl-i kemale rehberdir,  

 Ehl-i hakikata muallimdir.  

Öyle ise, beşerin muhaveratı ve üslûbu tarzında olmak zarurî ve kat'îdir.  

 Çünki  

 Cinn ve ins münacatını ondan alıyor,  

 Duasını ondan öğreniyor,  

 Mesailini onun lisanıyla zikrediyor,  

 Edeb-i muaşereti ondan taallüm ediyor ve hâkezâ...  

 Herkes onu merci yapıyor. 
97

 

* * *  

 İşte Rabbimizi bize tarif eden Kur'an-ı Hakîm;  

 Şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi...  

 Şu sahaif-i Arz ve Semada müstetir künuz-u esma-i İlahiyenin keşşafı...  

 Şu sutur-u hâdisatın altında muzmer hakaikın miftahı...  

 Şu âlem-i şehadet perdesi arkasındaki âlem-i gayb cihetinden gelen iltifatat-ı 

Rahmaniye ve hitabat-ı ezeliyenin hazinesi...  

 Şu âlem-i maneviye-i İslâmiyenin güneşi, temeli, hendesesi...  

 Âlem-i uhreviyenin haritası...  

 Zât ve sıfât ve şuun-u İlahiyenin kavl-i şârihi, tefsir-i vâzıhı, bürhan-ı nâtıkı, 

tercüman-ı sâtıı...  

 Şu âlem-i insaniyetin mürebbisi, hikmet-i hakikîsi, mürşid ve hâdîsi...  

 Hem bir kitab-ı hikmet ve şeriat,  

 hem bir kitab-ı dua ve ubudiyet,  

 hem bir kitab-ı emir ve davet,  

 hem bir kitab-ı zikir ve marifet gibi;  

 bütün hacat-ı maneviyesine karşı birer kitab  

 ve bütün muhtelif ehl-i mesalik ve meşarib olan evliya ve sıddıkînin, asfiya 

ve muhakkikînin (her birinin) meşreblerine lâyık birer risale ibraz eden bir 

"Kütübhane-i Mukaddese"dir. 

Sebeb-i kusur tevehhüm edilen tekraratındaki lem'a-i i'caza bak ki: Kur'an 

hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı davet olduğundan 

                                                             
97 Mektubat ( 311 ) 
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içinde tekrar müstahsendir, belki elzemdir ve eblağdır. Ehl-i kusurun zannı gibi 

değil... Zira zikrin şe'ni; tekrar ile tenvirdir.  

Duanın şe'ni; terdad ile takrirdir.  

Emir ve davetin şe'ni; tekrar ile te'kiddir.  

Hem herkes her vakit bütün Kur'anı okumağa muktedir olamaz. Fakat bir 

sureye galiben muktedir olur. Onun için en mühim makasıd-ı Kur'aniye ekser 

uzun surelerde derc edilerek her bir sure bir küçük Kur'an hükmüne geçmiş. 

Demek, hiç kimseyi mahrum etmemek için Tevhid ve Haşir ve Kıssa-i Musa 

gibi bazı maksadlar tekrar edilmiş.  
98

 

* * * 

Duası Makbul Olanlar 

 

Beşinci Hakikat: Bâb-ı şefkat ve ubudiyet-i Muhammediyedir 

(Aleyhissalâtü Vesselâm). İsm-i Mucîb ve Rahîm'in cilvesidir. 

 

Hiç mümkün müdür ki: En edna bir haceti, en edna bir mahlukundan 

görüp kemal-i şefkatle ummadığı yerden is'af eden ve en gizli bir sesi, en gizli 

bir mahlukundan işitip imdad eden, lisan-ı hal ve kal ile istenilen herşeye icabet 

eden nihayetsiz bir şefkat ve bir merhamet sahibi bir Rab; en büyük bir 

abdinden, (Haşiye) en sevgili bir mahlukundan ?  

Evet, meselâ hayvanatın zaîflerinin ve yavrularının rızık ve terbiyeleri 

hususunda görünen lütuf ve sühuleti gösteriyor ki: Şu kâinatın Mâliki, 

nihayetsiz bir rahmetle rububiyet eder. Rububiyetinde bu derece rahîmane bir 

şefkat, hiç kabil midir ki mahlukatın en efdalinin en güzel duasını kabul 

etmesin?  

                                                             
98 Sözler ( 242 ) 

(Haşiye): Evet, binüçyüz elli sene saltanat süren ve saltanatı devam eden ve ekser zamanda 

üçyüzelli milyondan ziyade raiyeti bulunan ve her gün bütün raiyeti onunla tecdid-i biat 

eden ve onun kemalâtına şehadet eden ve kemal-i itaatle evamirine inkıyad eden ve Arzın 

nısfı ve nev-i beşerin humsu o zâtın sıbgı ile sıbgalansa, yani manevî rengiyle renklense ve o 

zât onların mahbub-u kulûbu ve mürebbi-i ervahı olsa; elbette o zât, şu kâinatta tasarruf 

eden Rabb'in en büyük abdidir.  

Hem ekser enva'-ı kâinat o zâtın birer meyve-i mu'cizesini taşımak suretiyle onun 

vazifesini ve memuriyetini alkışlasa, elbette o zât, şu kâinat Hâlıkının en sevgili mahlukudur.  

Hem bütün insaniyet, bütün istidadıyla istediği beka gibi bir haceti ki; o hacet ise, insanı 

esfel-i safilînden a'lâ-yı illiyyîne çıkarıyor. Elbette o hacet, en büyük bir hacettir ve en büyük 

bir abd, umumun namına onu Kadıyy-ül Hacat'tan isteyecek.  
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Bu hakikatı Ondokuzuncu Söz'de izah ettiğim vechile, şurada dahi 

mükerreren şöyle beyan edelim: 

Ey nefsimle beraber beni dinleyen arkadaş! Hikâye-i temsiliyede 

demiştik: Bir adada bir içtima var... Bir yaver-i ekrem bir nutuk okuyor. Onun 

işaret ettiği hakikat şöyledir ki: Gel! Bu zamandan tecerrüd edip, fikren Asr-ı 

Saadet'e ve hayalen Ceziret-ül Arab'a gidiyoruz. Tâ ki, Resul-i Ekrem'i 

(Aleyhissalâtü Vesselâm) vazife başında ve ubudiyet içinde görüp, ziyaret 

ederiz. Bak! O zât nasılki risaletiyle, hidayetiyle saadet-i ebediyenin sebeb-i 

husulü ve vesile-i vusulüdür. Onun gibi, ubudiyetiyle ve duasıyla, o saadetin 

sebeb-i vücudu ve Cennet'in vesile-i icadıdır. 

İşte bak! O zât öyle bir salât-ı kübrada, bir ibadet-i ulyâda saadet-i 

ebediye için dua ediyor ki, güya bu cezire, belki bütün Arz onun azametli 

namazıyla namaz kılar, niyaz eder. Çünki ubudiyeti ise; ona ittiba eden 

ümmetin ubudiyetini tazammun ettiği gibi, muvafakat sırrıyla bütün enbiyanın 

sırr-ı ubudiyetini tazammun eder.  

Hem o salât-ı kübrayı öyle bir cemaat-ı uzmada kılar, niyaz ediyor ki; güya 

benî-Âdemin Hazret-i Âdem'den asrımıza kadar, belki kıyamete kadar bütün 

nuranî ve kâmil insanlar ona tebaiyetle iktida edip duasına âmîn derler. 

(Haşiye) Bak, hem öyle beka gibi bir hacet-i âmme için dua ediyor ki; değil ehl-

i Arz, belki ehl-i semavat, belki bütün mevcudat niyazına iştirak edip lisan-ı hal 

ile: "Oh, evet yâ Rabbena! Ver, duasını kabul et. Biz de istiyoruz." 

diyorlar.  

Hem bak! Öyle hazînane, öyle mahbubane, öyle müştakane, öyle 

tazarrukârane saadet-i bâkiye istiyor ki; bütün kâinatı ağlattırıp, duasına iştirak 

ettiriyor. 

Bak hem öyle bir maksad, öyle bir gaye için saadet isteyip, dua ediyor ki; 

insanı ve bütün mahlukatı esfel-i safilîn olan fena-yı mutlaka sukuttan, 

kıymetsizlikten, faidesizlikten, abesiyetten a'lâ-yı illiyyîn olan kıymete, bekaya, 

ulvî vazifeye, mektubat-ı Samedaniye olması derecesine çıkarıyor. 

                                                             
(Haşiye): Evet, münacat-ı Ahmediye (A.S.M.) zamanından şimdiye kadar bütün ümmetin 

bütün salâtları ve salavatları onun duasına bir âmîn-i daimî ve bir iştirak-i umumîdir. Hattâ 

ona getirilen herbir salavat dahi, onun duasına birer âmîndir ve ümmetinin herbir ferdi, her 

bir namazın içinde ona salât ü selâm getirmek ve kametten sonra Şafiîlerin ona dua etmesi; 

onun saadet-i ebediye hususundaki duasına gayet kuvvetli ve umumî bir âmîndir. İşte bütün 

beşerin fıtrat-ı insaniyet lisan-ı haliyle, bütün kuvvetiyle istediği beka ve saadet-i ebediyeyi; o 

nev-i beşer namına Zât-ı Ahmediye (A.S.M.) istiyor ve beşerin nuranî kısmı, onun arkasında 

âmîn diyorlar. Acaba hiç mümkün müdür ki, şu dua kabule karîn olmasın? 
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Bak hem öyle yüksek bir fîzâr-ı istimdadkârane ile istiyor ve öyle tatlı bir 

niyaz-ı istirhamkârane ile yalvarıyor ki: Güya bütün mevcudata, semavata, arşa 

işittirip vecde getirip duasına: "Âmîn, Allahümme âmîn" dedirtiyor. (Haşiye) 

Bak hem öyle Semî' ve Kerim bir Kadîr'den, öyle Basîr ve Rahîm bir 

Alîm'den saadet ve bekayı istiyor ki; bilmüşahede en gizli bir zîhayatın en gizli 

bir arzusunu, en hafî bir niyazını görür, işitir, kabul eder, merhamet eder. 

Lisan-ı hal ile de olsa icabet eder. Öyle suret-i hakîmane, basîrane, rahîmanede 

verir ve icabet eder ki; şübhe bırakmaz o terbiye ve tedbir öyle Semî' ve 

Basîr'e mahsus, öyle bir Kerim ve Rahîm'e hastır. 

Acaba bütün benî-Âdemi arkasına alıp şu Arz üstünde durup, arş-ı a'zama 

müteveccihen el kaldırıp, nev-i beşerin hülâsa-i ubudiyetini câmi' hakikat-ı 

ubudiyet-i Ahmediye (A.S.M.) içinde dua eden şu şeref-i nev-i insan ve ferîd-i 

kevn ü zaman olan Fahr-i Kâinat (A.S.M.) ne istiyor, dinleyelim. Bak, kendine 

ve ümmetine saadet-i ebediye istiyor, beka istiyor, Cennet istiyor.  

Hem mevcudat âyinelerinde cemallerini gösteren bütün esma-i kudsiye-i 

İlahiye ile beraber istiyor. O esmadan şefaat taleb ediyor, görüyorsun.  

Eğer âhiretin hesabsız esbab-ı mûcibesi, delail-i vücudu olmasa idi; yalnız 

şu zâtın tek duası, baharımızın icadı kadar Hâlık-ı Rahîm'in kudretine hafif 

gelen şu Cennet'in binasına sebebiyet verecekti. (Haşiye-1)  

                                                             
(Haşiye): Evet, şu âlemin mutasarrıfı, bütün tasarrufatı bilmüşahede şuurane, alîmane, 

hakîmane olduğu halde; hiçbir cihetle mümkün değildir ki; o mutasarrıf, kendi masnuatı 

içinde en mümtaz bir ferdin harekâtına şuuru ve ıttılaı bulunmasın.  

Hem hiçbir cihetle mümkün değildir ki; o Mutasarrıf-ı Alîm, o ferd-i mümtazın harekâtına 

ve daavâtına (dualarına) ıttılaı bulunduğu halde ona karşı lâkayd kalsın, ehemmiyet 

vermesin. Hem hiçbir cihetle mümkün değildir ki; o Mutasarrıf-ı Kadîr-i Rahîm; onun 

dualarına lâkayd kalmadığı halde, o duaları kabul etmesin.  

Evet, Zât-ı Ahmediye'nin (A.S.M.) nuruyla âlemin şekli değişti. İnsan ve bütün kâinatın 

mahiyet-i hakikiyeleri o nur, o ziya ile inkişaf etti ve göründü ki: Şu kâinatın mevcudatı; 

esma-i İlahiyeyi okutan birer mektubat-ı Samedaniye, birer muvazzaf memur ve bekaya 

mazhar kıymettar ve manidar birer mevcuddurlar.  

Eğer o nur olmasa idi, mevcudat fena-yı mutlaka mahkûm ve kıymetsiz, manasız, 

faidesiz, abes, karmakarışık, tesadüf oyuncağı bir zulmet-i evham içinde kalırdı. İşte şu 

sırdandır ki: İnsanlar Zât-ı Ahmediye'nin (A.S.M.) duasına âmîn dedikleri gibi, arş ve ferş ve 

seradan süreyyaya kadar bütün mevcudat onun nuruyla iftihar edip, alâkadarlık 

gösteriyorlar. Zâten ubudiyet-i Ahmediyenin (A.S.M.) ruhu, duadır. Belki kâinatın harekâtı 

ve hidematı, bir nevi duadır. Meselâ: Bir çekirdeğin hareketi; Hâlıkından, bir ağaç olmasına 

bir nevi duadır. 

 
(Haşiye-1): Evet, âhirete nisbeten gayet dar bir sahife hükmünde olan rûy-i zeminde hadd 

ü hesaba gelmeyen hârika san'at nümunelerini ve haşir ve kıyametin misallerini göstermek 

ve üçyüz bin kitab hükmünde olan muntazam enva'-ı masnuatı, o tek sahifede kemal-i 



114 |                D u a  v e  S a l a v a t l a r  

 

 

Evet, baharımızda yer yüzünü bir mahşer eden, yüzbin haşir nümunelerini 

icad eden Kadîr-i Mutlak'a, Cennet'in icadı nasıl ağır olabilir? Demek nasılki 

onun risaleti, şu dâr-ı imtihanın açılmasına sebebiyet verdi,   َلْوالََك َلْوالََك َلَما
 sırrına mazhar oldu. Onun gibi, ubudiyeti dahi öteki dâr-ı َقَلْقُت ْاالَْفالَكَ 

saadetin açılmasına sebebiyet verdi. 

Acaba hiç mümkün müdür ki, bütün akılları hayrette bırakan şu intizam-ı 

âlem ve geniş rahmet içinde kusursuz hüsn-ü san'at, misilsiz cemal-i rububiyet; 

o duaya icabet etmemekle böyle bir çirkinliği, böyle bir merhametsizliği, böyle 

bir intizamsızlığı kabul etsin? Yani en cüz'î, en ehemmiyetsiz arzuları, 

sesleri ehemmiyetle işitip îfa etsin, yerine getirsin. En ehemmiyetli, 

lüzumlu arzuları ehemmiyetsiz görüp işitmesin, anlamasın, yapmasın? 

Hâşâ ve kellâ, yüzbin defa hâşâ! Böyle bir cemal, böyle bir çirkinliği kabul edip 

çirkin olamaz. (Haşiye-2) Demek, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm; 

risaletiyle dünyanın kapısını açtığı gibi, ubudiyetiyle de âhiretin kapısını açar. 

* * * 

Hem madem bütün zîhayat mahlukların elleri yetişmediği ve iktidarları 

dairesinde olmayan bütün hacatlarını, bütün fıtrî matlablarını bir nevi dua 

bulunan istidad-ı fıtrî ve ihtiyac-ı zarurî dilleriyle istedikleri vakitte, gayet rahîm 

ve işitici ve şefkatli bir dest-i gaybî tarafından verildiğinden ve ihtiyarî olan 

daavat-ı insaniyenin, hususan havasların ve nebilerin dualarının on adedden 

altı-yedisi hilaf-ı âdet makbul olmasından kat'î anlaşılıyor ki: Her dertlinin âhını, 

her muhtacın duasını işiten ve dinleyen bir Semî-i Mücîb perde arkasında var, 

bakar ki; en küçük bir zîhayatın en küçük bir ihtiyacını görür ve en gizli bir 

âhını işitir, şefkat eder, fiilen cevab verir, memnun eder.  

                                                                                                                                                    
intizam ile yazıp dercetmek; elbette geniş olan âlem-i âhirette latif ve muntazam Cennet'in 

binasından ve icadından daha müşkildir.  

Evet, Cennet bahardan ne kadar yüksek ise, o derece bahar bahçelerinin hilkati, o 

Cennet'ten daha müşkildir ve hayretfezadır denilebilir.  
(Haşiye-2): Evet, inkılab-ı hakaik ittifaken muhaldir ve inkılab-ı hakaik içinde muhal-ender-

muhal, bir zıd kendi zıddına inkılabıdır ve bu inkılab-ı ezdad içinde bilbedahe bin derece 

muhal şudur ki: Zıd, kendi mahiyetinde kalmakla beraber, kendi zıddının aynı olsun. Meselâ: 

Nihayetsiz bir cemal; hakikî cemal iken, hakikî çirkinlik olsun.  

İşte şu misalimizde meşhud ve kat'iyy-ül vücud olan bir cemal-i rububiyet; cemal-i 

rububiyet mahiyetinde daim iken, ayn-ı çirkinlik olsun.  

İşte dünyada muhal ve bâtıl misallerin en acibidir. 
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Elbette ve her halde hiçbir şübhe ihtimali kalmaz ki: Mahlukların en 

ehemmiyetlisi olan nev'-i insanın en ehemmiyetli ve umumî ve umum kâinatı 

ve umum esma ve sıfât-ı İlahiyeyi alâkadar eden beka-i uhreviyeye ait 

dualarını içine alan ve nev'-i insanın güneşleri ve yıldızları ve kumandanları 

olan bütün peygamberleri arkasına alıp onlara duasına "âmîn, âmîn" dedirten 

ve ümmetinden her gün her ferd-i mütedeyyin hiç olmazsa kaç defa ona 

salavat getirmekle onun duasına "âmîn, âmîn" diyen ve belki bütün mahlukat o 

duasına iştirak ederek "Evet, ya Rabbenâ! İstediğini ver, biz de onun istediğini 

istiyoruz." diyorlar.  

Bütün bu reddedilmez şerait altında beka-i uhrevî ve saadet-i ebediye için 

Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın -haşrin hadsiz esbab-ı mûcibesinden- 

yalnız tek duası Cennet'in vücuduna ve baharın icadı kadar kudretine kolay 

olan âhiretin icadına kâfi bir sebebdir diye "Mücîb" ve "Semi'" ve "Rahîm" 

isimleri bizim sualimize cevab veriyorlar. Cenab-ı Hakk'ın Hak ismine 

bağlanan ve en küçük zîhayatın en cüz'î ihtiyacını gören ve niyazını işiten ve 

fiilen cevab veren Hafîz-i Zülcelal'in, Hafîz ismiyle mütemadiyen amelleri 

kaydedilen ve kâinatı alâkadar edecek ef'alleri o ismin kâtibîn-i kiramlarıyla 

yazılan ve her şeyden ziyade o ismin nazar-ı dikkatine mazhar bulunan bu 

insanlar, elbette ve elbette ve her halde ve hiçbir şübhe getirmez ki; bu yirmi 

hakikatın hükmüyle, insanlar için bir haşr ü neşr olacak ve Hak ismiyle evvelki 

hizmetlerinin mükâfatını ve kusuratının mücazatını çekecek. Ve Hafîz ismiyle 

cüz'î-küllî kayd altına alınan her amelinden muhasebe ve sorguya çekilecek. Ve 

dâr-ı bekada saadet-i ebediye ziyafetgâhının ve şekavet-i daime hapishanesinin 

kapıları açılacak. Ve bu âlemde çok taifelere kumandanlık yapan ve karışan ve 

bazan karıştıran bir zabit, toprağa girip her amelinden sual olunmamak ve 

uyandırılmamak üzere yatıp saklanmayacaktır. 

Yoksa sineğin sesini işitip hakk-ı hayatını vermekle fiilen cevab verdiği 

halde, gök gürültüsü kuvvetinde bekaya ait hadsiz hukuk-u insaniyenin, 

mezkûr yirmi hakikatlar lisanları ile edilen ve arşı ve ferşi çınlatan dualarını 

işitmemek ve o hadsiz hukuku zayi' etmek ve sinek kanadının intizamı 

şehadetiyle sinek kanadı kadar israf etmeyen bir hikmet, bütün o hakikatların 

bağlandıkları insanî istidadatı ve ebede uzanan emelleri ve arzuları ve o istidad 

ve arzuları besleyen kâinatın pek çok rabıtalarını ve hakikatlarını bütün bütün 

israf etmek öyle bir haksızlıktır ve imkân haricinde ve zalimane bir çirkinliktir ki; 

Hak ve Hafîz ve Hakîm ve Cemil ve Rahîm isimlerine şehadet eden bütün 

mevcudat onu reddeder. Yüz derece muhal ve bin vecihle mümteni'dir derler. 

99
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* * * 

Esma-i İlahiyenin en cem'iyetli âyinesi cismaniyettedir. Ve hilkat-ı 

kâinattaki makasıd-ı İlahiyenin en zengini ve faal merkezi cismaniyettedir. Ve 

ihsanat-ı Rabbaniyenin en çok çeşitleri ve rengârenkleri cismaniyettedir. 

…  

 Acaba hiçbir cihet-i ihtimali ve imkânı var mı ki; bu âdi midenin hal diliyle 

beka duasını kabul edip nihayetsiz mu'cizatlı maddî taamlar ile onu minnetdar 

ederek, her vakit tesadüfsüz, kasdî olarak fiilen cevab veren bir Kadîr-i Rahîm, 

bir Alîm-i Kerim, kâinatın en ehemmiyetli neticesi ve arzın halifesi ve o 

Hâlık'ın güzidesi ve perestişkârı olan nev'-i insanın insaniyet mide-i 

kübrası ile küllî ve yüksek ve daima arzu ettiği ve ünsiyet ettiği ve fıtraten 

istediği cismanî lezzetleri, dâr-ı bekada verilmesine dair hadsiz umumî duaları 

kabul olmasın ve haşr-i cismanî ile fiilen cevab verilmesin; onu ebedî 

minnetdar etmesin.  

Âdeta sineğin sesini işitsin, gök gürültüsünü işitmesin. Ve âdi bir neferin 

kemal-i ehemmiyetle techizatına baksın; orduya hiç bakmasın, ehemmiyet 

vermesin. Bu yüz derece muhal ve bâtıldır. 
100

 

* * * 

Hem bütün zîhayatın ihtiyacat-ı fıtriyeleri için dualarına ve hal dili ile edilen 

bütün ilticalara ve arzulara, vakti vaktine, kasd ve ihtiyar ve iradeyi gösterir bir 

tarzda hadsiz in'amlarıyla ve nihayetsiz ihsanatıyla fiilen ve halen sarih bir 

surette konuşan bir Mütekellim-i Alîm; hiç mümkün müdür, hiç akıl kabul eder 

mi, en cüz'î bir zîhayat ile fiilen ve halen konuşsun ve tam derdine derman 

yetiştiren ihsanıyla derdini dinlesin ve ihtiyacını görsün ve bilsin ve bütün 

kâinatın en müntehab neticesi ve arzın halifesi ve ekser mahlukat-ı arziyenin 

kumandanları olan insanların manevî reisleri ile görüşmesin? Onlarla, belki her 

zîhayat ile fiilen ve halen konuştuğu gibi, onlar ile kavlen ve kelâmen 

konuşmasın ve onlara fermanları ve suhuf ve kitabları göndermesin? Hâşâ, 

hadsiz hâşâ! 
101

 

* * * 

İşte şu zât, şu mevcudat Hâlıkının vahdaniyetine hakkaniyeti derecesinde 

hak bir bürhan-ı nâtık, bir delil-i sadık olduğu gibi; haşrin ve saadet-i 

ebediyenin dahi bir bürhan-ı katı'ı, bir delil-i satı'ıdır. Belki nasılki o zât; 

hidayetiyle saadet-i ebediyenin sebeb-i husulü ve vesile-i vusulüdür.  

Öyle de duasıyla, niyazıyla o saadetin sebeb-i vücudu ve vesile-i 

icadıdır. 
102
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* * *  

 Hem yüzer mu'cizat-ı bahirelerine ve âyât-ı katıalarına istinaden, başta 

Resul-i Ekrem ve Kur'an-ı Hakîm'in olarak bütün nuranî ruhların sahibleri olan 

peygamberler ve bütün münevver kalblerin kutubları olan veliler ve bütün 

keskin ve nurlu akılların madenleri olan sıddıkînler, bütün suhuf-u semaviyede 

ve kütüb-ü mukaddesede senin çok tekrar ile ettiğin binler va'dlerine ve 

tehdidlerine istinaden, hem senin kudret ve rahmet ve inayet ve hikmet ve 

celal ve cemal gibi âhireti iktiza eden kudsî sıfatlarına, şe'nlerine ve senin izzet-i 

celaline ve saltanat-ı rububiyetine itimaden, hem âhiretin izlerini ve 

tereşşuhatını bildiren hadsiz keşfiyatlarına ve müşahedelerine ve ilmelyakîn ve 

aynelyakîn derecesinde bulunan itikadlarına ve imanlarına binaen saadet-i 

ebediyeyi insanlara müjdeliyorlar. Ehl-i dalalet için Cehennem ve ehl-i hidayet 

için Cennet bulunduğunu haber verip ilân ediyorlar. Kuvvetli iman edip 

şehadet ediyorlar. 
103

 

* * * 

Acaba senin cisminde, senin bahçende ve senin vatanında hayatına lâzım 

ve münasib bütün levazımatı ve cihazatı hikmet ve inayet ve rahmetle ihzar 

eden ve vaktinde yetiştiren, hattâ senin midenin beka ve yaşamak arzusuyla 

ettiği hususî ve cüz'î olan rızık duasını bilen ve işiten ve hadsiz leziz taamlarla o 

duanın kabulünü gösteren ve mideyi memnun eden bir Mutasarrıf-ı Kadîr, hiç 

mümkün müdür ki; seni bilmesin ve görmesin ve nev-i insanın en büyük 

gayesi olan hayat-ı ebediyeye lâzım esbabı ihzar etmesin ve nev-i insanın en 

büyük, en ehemmiyetli, en lâyık ve umumî olan beka duasını hayat-ı 

uhreviyenin inşasıyla ve Cennet'in icadıyla kabul etmesin ve kâinatın en 

mühim mahluku, belki zeminin sultanı ve neticesi olan nev-i insanın arş ve ferşi 

çınlatan umumî ve gayet kuvvetli duasını işitmeyip küçük bir mide kadar 

ehemmiyet vermesin, memnun etmesin, kemal-i hikmetini ve nihayet 

rahmetini inkâr ettirsin? Hâşâ.. yüzbin defa hâşâ! 
104

 

* * * 

 düsturuyla, bütün ümmetinin bütün zamanlarda işlediği 

hasenatın bir misli onun defter-i hasenatına girmesi ve bütün kâinatın 

hakikatlarını, getirdiği nur ile nurlandırması, değil yalnız cinn, ins, melek ve 

zîhayatı, belki kâinatı, semavat ve arzı minnetdar eylemesi ve istidad lisanıyla 

nebatatın duaları ve ihtiyac-ı fıtrî diliyle hayvanatın duaları, gözümüz önünde 

bilfiil kabul olmasının şehadetiyle milyonlar, belki milyarlar fıtrî ve reddedilmez 
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duaları makbul olan suleha-yı ümmeti her gün o zâta salât ü selâm ünvanıyla 

rahmet duaları ve manevî kazançlarını en evvel o zâta bağışlamaları ve bütün 

ümmetçe okunan Kur'anın üçyüzbin harfinin herbirisinde on sevabdan tâ yüz, 

tâ bin hasene ve meyve vermesinden yalnız kıraat-ı Kur'an cihetiyle defter-i 

a'maline hadsiz nurlar girmesi haysiyetiyle o zâtın şahsiyet-i maneviyesi olan 

hakikat-ı Muhammediye, istikbalde bir şecere-i tûbâ-i Cennet hükmünde 

olacağını Allâm-ül Guyub bilmiş ve görmüş, o makama göre Kur'anında o azîm 

ehemmiyeti vermiş ve fermanında ona tebaiyetle ve sünnetine ittiba ile 

şefaatine mazhariyeti en ehemmiyetli bir mes'ele-i insaniye göstermiş ve o 

haşmetli şecere-i tûbânın bir çekirdeği olan şahsiyet-i beşeriyetini ve 

bidayetteki vaziyet-i insaniyesini arasıra nazara almasıdır. 
105

 

* * * 

Umum ümmet, umum asırlarda işledikleri umum hasenatın bir misli "Es-

sebebü ke-l fâil" sırrınca, Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm'ın sahife-i 

hasenatına geçtiği gibi; umum ümmet, her günde ettikleri salavat duasının kat 'î 

makbuliyeti cihetiyle, o hadsiz duaların iktiza ettikleri makam ve mertebeyi 

düşünmekle, şahsiyet-i maneviye-i Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâm'ın 

bu kâinat içinde nasıl bir güneş olduğu anlaşılır. 
106

 

* * * 

Hem, nasıl ki bütün o yüz binler muhbir-i sâdıklar, mu'cizatlarına ve 

kerâmatlarına ve hüccetlerine istinad ederek, senin varlığına ve birliğine 

şehadet ederler. Öyle de: Her şey'e muhit olan arş-ı âzamın külliyat-ı umurunu 

idareden, tâ kalbin gayet gizli ve cüz'î hâtıratını ve arzularını ve dualarını bilmek 

ve işitmek ve idare etmeye kadar cereyan eden rububiyyetinin derece-i 

haşmetini ve gözümüz önünde hadsiz muhtelif eşyayı birden îcad eden hiç bir 

fiil bir fiile; bir iş, bir işe mâni olmadan, en büyük bir şey'i, en küçük bir sinek 

gibi kolayca yapan kudretinin derece-i azametini icmâ ile, ittifak ile ilân ve 

ihbar ve isbat ediyorlar. 
107

 

* * * 

  Ey Kadîr-i Hakîm! Ey Rahman-ı Rahîm! Ey Sadık-ul Va'd-il Kerim! Ey 

izzet ve azamet ve celal sahibi Kahhar-ı Zülcelal!  

Bu kadar sadık dostlarını ve bu kadar va'dlerini ve bu kadar sıfât ve 

şuunatını tekzib edip, saltanat-ı rububiyetinin kat'î mukteziyatını ve sevdiğin ve 

onlar dahi seni tasdik ve itaatle kendilerini sana sevdiren hadsiz makbul 

ibadının hadsiz dualarını ve davalarını reddederek, küfür ve isyan ile ve seni 

va'dinde tekzib etmekle, senin azamet-i kibriyana dokunan ve izzet-i celaline 
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dokunduran ve uluhiyetinin haysiyetine ilişen ve şefkat-i rububiyetini müteessir 

eden ehl-i dalalet ve ehl-i küfrü, haşrin inkârında tasdik etmekten yüzbin 

derece mukaddessin ve hadsiz derece münezzeh ve âlîsin! Böyle nihayetsiz bir 

zulümden, bir çirkinlikten, senin o nihayetsiz adaletini ve nihayetsiz cemalini ve 

hadsiz rahmetini, hadsiz derece takdis ediyoruz. 108 
* * * 

Kur'an-ı Hakîm'in Cennet ve Cehennem hakkındaki mu'cizane izahatı 

ve Kur'an'ın tefsiri ve ondan gelen Risale-i Nur'un Cennet ve 

Cehennem'in vücudlarına dair hüccetleri, daha başka beyana ihtiyaç 

bırakmamışlar. 

 

 

gibi pek çok âyetlerin ve başta Resul-i Ekrem (A.S.M.) ve umum peygamberler 

ve ehl-i hakikatın, her vakit dualarında, en ziyade 

 ve vahy ve şuhuda binaen onlarca kat'iyyet kesbeden 

Cehennem'den bizi hıfzeyle demeleri gösteriyor ki; nev'-i beşerin en büyük 

mes'elesi Cehennem'den kurtulmaktır. Ve kâinatın pekçok ehemmiyetli ve 

muazzam ve dehşetli bir hakikatı Cehennem'dir ki; bir kısım o ehl-i şuhud ve 

keşif ve tahkik onu müşahede eder. Ve bir kısmı tereşşuhatını ve gölgelerini 

görür, dehşetinden feryad ederler. "Bizi ondan kurtar" derler. 
109

 

* * * 

Namazda Fatiha'yı okurken    deki "nun"un bir mu'cizesini 

bana bildirmek için bir sual kalbime geldi: Neden   ُاَْعُبُد اَْسَتِعين yani "Ben 

ibadet ve istiane ederim" denilmedi? 

Nun-u mütekellim-i maalgayr ile, yani "Biz sana ibadet ve istiane 

ederiz" demiş?  
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Birden o "nun" kapısıyla bir seyahat-ı hayaliye meydanı açıldı. Namazdaki 

cemaatın azîm sırrını ve büyük menfaatini ve bu tek harf bir mu'cize olduğunu 

şuhud derecesinde bildim ve gördüm.  

Şöyle ki: Ben o zaman İstanbul'da Bayezid Câmii'nde namaz kılarken,   ِايَّاَك
 dedim. Baktım, o câmideki cemaat, benim gibi diyerek buنَْعُبُد َوِايَّاَك نَْستَِعيُن 

davama ve   ِاْهِدنَا  daki duama tamamen iştirak edip tasdik ettikleri zamanda, 

bir perde daha açıldı.  

Gördüm ki; İstanbul'un bütün mescidleri, büyük bir Bayezid hükmüne 

geçtiler. Aynen benim gibi   ُِايَّاَك نَْعُبُد َوِايَّاَك نَْستَِعين  deyip benim davalarıma 

ve dualarıma imza basıyorlar, âmîn diyorlar. Ve bana bir nevi şefaatçi suretini 

almaları içinde, hayalime bir perde daha açıldı. Gördüm ki; âlem-i İslâm, 

büyük bir mescid suretini aldı. Mekke, Kâ'be mihrab hükmüne geçti. Bütün 

namaz kılan müslümanların safları, dairevî bir tarzda o kudsî mihraba teveccüh 

ederek, benim gibi   َاِايَّاَك َنْعُبُد َوِايَّاَك َنْسَتِعيُن ِاْهِدن deyip, herbiri umum namına 

hem dua, hem dava, hem tasdik eder, hem onları kendine şefaatçi yapar.  

Hem bu kadar azîm bir cemaatin yolu, davası yanlış olamaz ve duası 

reddedilmez; şeytanî vesveseleri tard eder diye düşünürken ve namazda 

cemaatin büyük menfaatlerini bilmüşahede tasdik ederken, bir perde daha 

açıldı.  

Gördüm ki; kâinat, bir câmi-i ekber ve bütün mahlukat taifeleri, bir salât-ı 

kübrada cemaat ile herbiri kendine mahsus bir ibadetle ve hal dili ile bir nevi 

namaz kılıyorlar gibi Mabud-u Zülcelal'in muhit rububiyetine karşı çok geniş bir 

ubudiyetle mukabele için herbiri umumun şehadetlerini ve tevhidlerini tasdik 

eder ki, aynı neticeyi isbat tarzında vaziyet alıyorlar diye müşahede ederken, 

birden bir perde daha açıldı.  

Gördüm ki; nasıl bir insan-ı ekber olan kâinat, lisan-ı hal ve çok eczaları, 

istidad ve ihtiyac-ı fıtrî lisanıyla ve zîşuur mevcudatları, lisan-ı kal ile   ِايَّاَك َنْعُبُد
 diyorlar ve Hâlıkının merhametkârane rububiyetine karşı َوِايَّاَك َنْسَتِعينُ 

ubudiyetlerini gösteriyorlar; aynen öyle de, birer küçücük kâinat hükmünde o 

cemaat-ı uzmada herbir arkadaşımın cesedi gibi benim cesedimdeki zerreler ve 

kuvveler ve duygularım dahi Hâlıkının rububiyetine karşı itaat ve ihtiyaçlarının 

lisan-ı haliyle 
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ِايَّاَك َنْعُبُد َوِايَّاَك َنْسَتِعينُ   diyerek emir ve irade-i İlahiyeye göre hareket 

ettiklerini ve her anda Hâlıklarının inayetine ve rahmetine ve yardımına 

muhtaç olduklarını gösteriyorlar gördüm. Hem namazdaki cemaatin kudsî 

sırrını, hem nun'un güzel mu'cizesini hayretle müşahede edip, nun kapısıyla 

girdiğim gibi çıktım,  ُّٰلِلهِ  اْلَحْمد  dedim. 

ِايَّاَك َنْعُبُد َوِايَّاَك َنْسَتِعينُ   cümlesini, o üç cemaatin ve o büyük ve küçücük 

arkadaşlarım hesabına da söylemeye alıştım. Şimdi mukaddime bitti, sadede 

geliyoruz. 

اَك َنْسَتِعينُ ِايَّاَك َنْعُبُد َوِايَّ   in işaret ettikleri hüccete gayet kısa bir işarettir: 

Evvelâ: Biz, gözümüzle görüyoruz: Kâinatta, hususan zemin yüzünde; 

dehşetli ve daimî bir faaliyet ve hallakıyetin intizamla cereyanı içinde 

merhametkârane, müdebbirane bir rububiyet-i mutlaka hadsiz zîhayatların 

istianelerine ve fiilen ve halen ve kalen istimdadlarına ve dualarına kemal-i 

hikmet ve inayet ile imdad ve herbirine fiilen cevab vermek tezahürü içinde bir 

uluhiyet-i mutlaka, bir mabudiyet-i âmmenin tecelliyatı, umum mahlukatın, 

hususan zîhayatın ve bilhassa insan taifelerinin fıtrî ve ihtiyarî binler tarzdaki 

ibadetlerine mukabelesini akl-ı selim ve iman gözü gördüğü gibi, bütün semavî 

fermanlar ve enbiyalar haber veriyorlar. 

Sâniyen:   َُنْعُبد  nun'unun remziyle mukaddimede mezkûr üç cemaatten 

herbiri ve umumu beraber, çeşit çeşit, fıtrî ve ihtiyarî ibadetlerle meşgul 

olmaları; şeksiz, bedahetle bir mabudiyete karşı şâkirane bir mukabele ve bir 

Mabud-u Mukaddes'in mevcudiyetine hadsiz ve şübhesiz bir şehadettir.  

Ve   َُنْسَتِعين  nun'unun remziyle mezkûr üç cemaatin, yani mecmu-u 

kâinattan tâ bir ceseddeki zerrelerin cemaatinden herbir taifenin, herbir ferdin 

fiilî ve halî istianeleri ve duaları var.  

Ve onların muavenetlerine koşan ve dualarına kabul ile cevab veren bir 

şefkatli müdebbire, şübhesiz şehadet eder. Meselâ: Yirmi üçüncü Söz'ün dediği 

gibi, zemindeki umum mahlukatın üç nevi duaları pek hârika ve ümidin 

haricinde kabul olması, bir Rabb-ı Rahîm ve Mücîb'e kat'î şehadet eder.  

Evet, tohumlar ve çekirdekler istidad lisanıyla herbiri birer ağaç ve birer 

sünbüle olmayı Hâlıkından isteyip, duaları gözümüz önünde kabul olması gibi; 

bütün hayvanatın ihtiyac-ı fıtrî lisanıyla elleri yetişmediği yerlerden rızıklarını ve 

hayatlarına lüzumu bulunan ve iktidarlarının haricindeki matlublarını birisinden 

isteyip o fıtrî ihtiyaç diliyle ettikleri bütün dualarını gözümüz önünde kabul 
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eden ve imdadlarına acib ve şuursuz mahlukatı vakti vaktine hikmetle koşturan 

bir Hâlık-ı Kerim'e zahir şehadet eder. İşte bu iki kısma kıyasen, lisan-ı kal ile 

edilen duaların bütün nevileri hususan enbiyaların (Aleyhimüsselâm) ve 

havasların hârika bir surette makbuliyeti,    ُِايَّاَك َنْسَتِعين deki hüccet-i 

vahdaniyete şehadet eder.
 110

 

… 

Dokuzuncu Kelime:   َاِۤمين dir. Buna kısacık bir işaret: 

Madem   َنْسَتِعينُ َنْعُبُد deki "nun" üç cemaat-ı azîmeyi, bilhassa âlem-i İslâm 

câmiindeki muvahhidîn cemaatini, hususan o vakit namazda bulunan 

milyonlar cemaatini bize gösterip bizi içlerinde bulunduruyor ve dualarına ve 

söylediğimizi aynen söylemeleriyle tasdiklerine ve bir nevi şefaatlerine hissedar 

olmamıza yol açıyor; biz dahi bu "Âmîn" kelimesiyle, o cemaat-ı muvahhidîn 

ve musallînin dualarına yardım ve davalarına tasdik ve şefaatlerinin ve 

istianelerinin makbuliyetine o "Âmîn" ile bir rica etmemizle, bizim cüz'î 

ubudiyet ve dua ve davamızı küllî, geniş bir ubudiyete çevirip, küllî, umumî 

rububiyete mukabele ettirir.  

Demek uhuvvet-i imaniye ve vahdet-i İslâmiye sırrıyla, her namaz vaktinde 

âlem-i İslâm mescidinde milyonlarla efradı bulunan bir cemaatin rabıta-i 

vahdet itibariyle ve manevî radyolar vasıtasıyla Fatiha'daki "Âmîn" külliyet 

kesbeder, milyonlarla "Âmîn"ler hükmüne geçebilir. 
111

 

* * *  

Bu kâinat sahibinin tezahür-ü rububiyetine ve sermedî uluhiyetine ve 

nihayetsiz ihsanatına küllî bir ubudiyet ve tanıttırmakla mukabele eden 

Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, bu kâinatta güneşin lüzumu gibi 

elzemdir ki; nev'-i beşerin üstad-ı ekberi ve büyük peygamberi ve Fahr-i Âlem 

ve  ََلْوالََك َلْوالََك َلَما َخَلْقُت ْاالَْفالَك hitabına mazhar ve hakikat-ı 

Muhammediyesi hem sebeb-i hilkat-i âlem, hem neticesi ve en mükemmel 

meyvesi olduğu gibi, bu kâinatın hakikî kemalâtı ve sermedî bir Cemil-i 

Zülcelal'in bâki âyineleri ve sıfatlarının cilveleri ve hikmetli ef'alinin vazifedar 

eserleri ve çok manidar mektubları olması ve bâki bir âlemi taşıması ve bütün 

zîşuurların müştak oldukları bir dâr-ı saadet ve âhireti netice vermesi gibi 

hakikatları, hakikat-ı Muhammediye (A.S.M.) ve Risalet-i Ahmediye (A.S.M.) 
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ile tahakkuk ettiğinden, nasıl bu kâinat onun risaletine gayet kuvvetli ve kat'î 

şehadet eder. 

Öyle de: Başta âlem-i İslâm, bütün beşer ve bütün zîşuur; Cehennem'den 

daha acı ve korkunç olan ademden, hiçlikten, i'dam-ı ebedîden, fena-i 

mutlaktan kurtulmak için daimî aşk ve şevkle her zamanda ve câmi' 

mahiyetinin bütün kuvvetleriyle, bütün istidadat lisanları ile, bütün dualar ve 

ibadetler ve ricalarının dilleriyle istedikleri hayat-ı bâkiyeyi kuvvetli ve kat'î 

beşaret veren risalet-i Ahmediye (A.S.M.) ve hakikat-ı Muhammediyeye 

(A.S.M.) şehadet edip nev'-i beşerin medar-ı iftiharı ve eşref-i mahlukat 

olduğuna imza bastığı gibi.. her zamanda üçyüzelli milyon ehl-i imanın  َبُب اَلسَّ
 sırrınca, her gün işledikleri bütün hasenatlar ve hayırların bir misli َكاْلَفاِعلِ 

Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın defter-i hasenatına girmesi ve o tek 

şahsiyet-i Muhammediye (A.S.M.), yüzer milyon, belki milyarlar âbid-i muhsin 

kadar küllî bir ubudiyete ve füyuzatına mazhar bir makam kazanması, o zâtın 

risaletine pek kuvvetli şehadet edip imza basar. 
112

 

… 

Evet, bu âlemde görüyoruz ki: Bu zîruhlar, şuuren ve aklen olmasa da 

hissen, fıtraten hissediyorlar ki; herbiri, hadsiz bir acz ve za'f içinde, hadsiz 

düşmanları ve incitenleri var ve hadsiz bir fakr ve ihtiyaç içinde, hadsiz hacatı 

ve matlubları var. İktidarı ve sermayesi binden birine kâfi gelmediğinden, 

bütün kuvvetiyle bağırır ve ağlar; manen, fıtraten yalvarır; kendine 

mahsus sesiyle, lisanıyla dualar, niyazlar, bir nevi namazlar, salavatlar 

ile bir Alîm-i Kadîr dergâhına iltica ederken birden görüyoruz ki; o 

bağıranların her işini, her ihtiyacını bilen ve her derdini ve zararını anlayıp 

yalvarmasını, fıtrî duasını işiten Alîm-i Mutlak bir Kadîr-i Hakîm, imdadlarına 

yetişir, bütün istediklerini yapar. Ağlamalarını gülmeğe, bağırmalarını 

teşekkürlere çevirir. Bu hakîmane, alîmane, rahîmane yardım, pek parlak bir 

tarzda ilim ve rahmetin cilveleriyle bir Mücîb-i Mugîs, bir Rahîm-i Kerim'i 

bildirip o zîruh âleminin bütün salavat ve ubudiyetlerini ona takdim ve tahsis 

eder manasıyla, Mi'rac-ı Ekber'de Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm ve 

mi'rac-ı asgar olan namazlarda onun ümmeti  َِلَواُت اَلطَِّيَِّباُت ّٰلِله  .der اَلصَّ
113

 

… 

                                                             
112 Şualar ( 621 ) 
113 Şualar ( 644 ) 
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Rızk ise; hayattan sonra nimetlerin en büyük bir hazinesi ve şükür ve 

hamdin en zengin bir menbaı ve ubudiyet ve dua ve ricaların en cem'iyetli bir 

madeni olmasından, suret-i zahirede mübhem ve tesadüfe bağlı gibi 

gösterilmiş. Tâ her vakit Rezzak-ı Kerim'in dergâhına iltica ve rica ve yalvarmak 

ve hamd ve şükür şefaatiyle rızk istemek kapısı kapanmasın. Yoksa muayyen 

olsa idi, mahiyeti bütün bütün değişecekti. Şâkirane, minnetdarane ricalar, 

dualar, belki mütezellilane ubudiyet kapıları kapanırdı. 
114

 

* * *  

 Cenab-ı Hakîm-i Mutlak, şu dâr-ı tecrübe ve meydan-ı imtihanda çok 

mühim şeyleri, kesretli eşya içinde saklıyor. O saklamakla çok hikmetler, çok 

maslahatlar bağlıdır. Meselâ: Leyle-i Kadri, umum ramazanda; saat-ı icabe-i 

duayı, Cum'a gününde; makbul velisini, insanlar içinde; eceli, ömür içinde ve 

kıyametin vaktini, ömr-ü dünya içinde saklamış. 
115

 

* * *  

O zât (A.S.M.), öyle bir şeriat ve bir İslâmiyet ve bir ubudiyet ve bir 

dua ve bir davet ve bir iman ile meydana çıkmış ki, onların ne misli var 

ve ne de olur. Ve onlardan daha mükemmel ne bulunmuş ve ne de bulunur. 

Çünki ümmi bir zâtta (A.S.M.) zuhur eden o şeriat; ondört asrı ve nev'-i beşerin 

humsunu, âdilane ve hakkaniyet üzere ve müdakkikane, hadsiz kanunlarıyla 

idare etmesi emsal kabul etmez. 
116

 

… 

 Hem binler dua ve münacatlarından Cevşen-ül Kebir ile, öyle bir 

marifet-i Rabbaniye ile, öyle bir derecede Rabbini tavsif ediyor ki; o zamandan 

beri gelen ehl-i marifet ve ehl-i velayet, telahuk-u efkâr ile beraber, ne o 

mertebe-i marifete ve ne de o derece-i tavsife yetişememeleri gösteriyor ki, 

duada dahi onun misli yoktur. Risale-i Münacat'ın başında, Cevşen-ül 

Kebir'in doksandokuz fıkrasından bir fıkrasının kısacık bir mealinin 

beyan edildiği yere bakan adam, Cevşen'in dahi misli yoktur diyecek. 
117

 

* * * 

İşte nasıl eğer bir adam hem hoca, hem zabit, hem adliye kâtibi, hem 

mülkiye müfettişi olsa; onun herbir dairede birer nisbeti, birer vazifesi, 

birer hizmeti, birer maaşı, birer mes'uliyeti, birer terakkiyatı ve 

muvaffakıyetsizliğine sebeb birer düşman ve rakibleri oluyor.  

 Ve padişaha karşı çok ünvanlarla görünüyor ve görür.  

                                                             
114 Şualar ( 650 ) 

115 Sözler ( 342 ) 

 
116 Şualar ( 128 ) 

117 Şualar ( 129 ) 
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 Ve çok lisanlarla ondan meded ister.  

 Ve âmirinin çok ünvanlarına müracaat eder.  

 Ve düşmanların şerrinden kurtulmak için, muavenetini çok suretlerle taleb 

eder. Öyle de: Çok esmaya mazhar ve çok vazifelerle mükellef ve çok 

düşmanlara mübtela olan insan, münacatında, istiazesinde çok isimleri 

zikreder.  

Nasılki nev'-i insanın medar-ı fahri ve elhak en hakikî insan-ı kâmil olan 

Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm, Cevşen-ül Kebir namındaki 

münacatında binbir ismiyle dua ediyor; ateşten istiaze ediyor.  

İşte şu sırdandır ki sure-i  ُِّقْل اَُعوُذ ِبَرِبِّ النَّاِس َمِلِك النَّاِس ِالِه النَّاِس ِمْن َشِر
ِحيمِ  de üç ünvan ile istiazeyi emrediyor ve اْلَوْسَواِس  اْلَخنَّاِس  ْحٰمِن الرَّ  الرَّ

ِ  ِبْسِم اّٰلله
de üç ismiyle istianeyi gösteriyor. 

118
 

* * *  

Kardeşlerim! Merak etmeyiniz, Cevşen ve Evrad-ı Bahaiye bu defa dahi 

o dehşetli zehirin tehlikesine galebe etti; tehlike devresi geçti; fakat hastalık 

devam ediyor. 
119

 

* * *  

Münafık düşmanlarımın maddî ve manevî zehirlerine karşı gerçi Cevşen ve 

Evrad-ı Kudsiye-i Şah-ı Nakşibend beni ölüm tehlikesinden, belki yirmi defa 

kudsiyetleriyle kurtardılar; fakat maatteessüf a'sabımda ve sinirlerimde ve 

hassasiyetimde, o zulümden öyle şiddetli bir teessür, bir heyecan, bir teellüm, 

bir teneffür gelmiş ki; en samimî dostumu ve tam sadık bir kardeşimi bir saat 

yanımda tahammül edemiyorum, ruhum kaldırmıyor. Hattâ biri bana baksa da 

sıkılıyorum. Eskide bende biraz bulunan merdümgirizlik hastalığı, o zalimlerin 

gaddarane sıkıntılarıyla ve tarassudlarıyla bende çok şiddetlenmiş. 

Güya ölmeden evvel hayat-ı içtimaiye cihetinde ölmüşüm ki; bu hakikat ve 

bu sır için hakkımda, has kardeşlerim vefat mersiyelerini yazıyorlar. 
120

 

* * *  

Aziz, Sıddık Kardeşlerim! 

 Bir bîçare vesveseli ve hassas ve dinsizlerle görüşen bir adam, 

meşhur dua-i Nebevî olan Cevşen-ül Kebir hakkında ve akıl haricindeki 

sevab ve faziletine dair bir hadîsi görmüş, şübheye düşmüş.  

                                                             
118 Sözler ( 335 ) 

119 Emirdağ Lahikası-1 ( 141 ) 

 
120 Emirdağ Lahikası-1 ( 148 ) 
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Demiş: "Râvi, Ehl-i Beyt'in imamlarındandır. Halbuki hadsiz bir mübalağa 

görünüyor. Meselâ içinde der: Bu duaya Kur'an kadar sevab verilir.  

Hem göklerdeki büyük melaikeler, o dua sahibini gördükçe, kürsîlerinden 

inip ona pek büyük bir tevazu ile hürmet ederler. Bu ise, aklın ve mantığın 

mikyaslarına gelmez." diye, Risale-i Nur'dan imdad istedi.  

Ben de Kur'andan ve Cevşen'den ve Nurlardan gayet kat'î ve tam akıl ve 

hikmete mutabık bir cevab verdim.  

Size gayet kısa bir icmalini beyan ediyorum. Şöyle ki, ona dedim: 

  Evvelâ: Yirmi dördüncü Söz'ün Üçüncü Dalında on aded usûl var, böyle 

şübheleri esasıyla keser, izale eder. Ona bak, cevabını al. 

Sâniyen: Her gün bütün ümmet kadar hasenat ona işlenen ve bütün 

ümmetin saadetlerine yardım eden ve ism-i a'zamın mazharı ve kâinatın 

çekirdek-i aslîsi, hem en mükemmel ve câmi' meyvesi olan Zât-ı Ahmediye 

Aleyhissalâtü Vesselâm, o duanın kendi hakkında o azîm mertebesini görmüş, 

ona haber veren Cebrail Aleyhisselâm'dan işitmiş, başkalarını kendine kıyas 

etmiş veya edilmiş.  

Demek o pek fevkalâde ve acib sevab, Zât-ı Ahmediye'nin (A.S.M.) velayet-

i kübrasından ona gelmiş. Küllî, umumî değil. Belki o duanın mahiyetinde 

böyle hârika bir kıymet var ve ism-i a'zam mazharı olan zâtın tebaiyetiyle 

başkalara dahi o sevab mümkündür; fakat gayet ehemmiyetli şartları var, 

yalnız okumak kâfi gelmez. Yoksa müvazene-i ahkâmı bozar, farzlara ilişir. 

  Sâlisen: O dua, nasılki Zât-ı Ahmediye'ye baktığı vakit mübalağadan 

münezzeh ve ayn-ı hakikat oluyor; öyle de, o duadaki yüzer esma-i hüsnanın 

hakikatlarına baktığı zaman değil mübalağa, belki onların nihayetsiz 

tecellilerinden gelmesi mümkün ve gelebilen feyizlerin nihayetsizliğini 

göstermek için pek az bir kısmını Muhbir-i Sadık (A.S.M.) haber vermiş ve 

teşvik için mübhem ve mutlak bırakmış.  

Sonra mürur-u zamanla o kaziye-i mümkine ve mutlaka, bilfiil vaki' ve 

külliye telakki edilmiş. 

  Râbian: "Yirminci Lem'a-i İhlas"ta bir adama beşyüz senelik bir genişlikte 

bir Cennet verilmesine dair olan bir haşiye var. Ona da bak, gör ki; o koca 

Cennet'in verilmesi, bilmediğimiz tarzda bir mâlikiyet değil, belki insan nasıl 

hususî hanesine çok cihetlerle mâliktir, sahibdir; öyle de zemin yüzündeki 

şeylere çok duygularıyla bir nevi mâliktir, tasarruf ve istifade edebilir. 

 Hem koca dünyayı, benim hanemdir, bana vermiş ve güneş lâmbamdır 

diyebilir. Demek bazı fevkalhad, hârika ve akıl haricindeki bir kısım sevablar, 

bu mezkûr hakikata bakar. 

 Hem İslâmiyette her sevabın, her fazilet-i a'malin en evvel mazharı ve 

bizlerin bir duada, bir zerre sevabımızda, o duada bir dağ kadar sevab ve feyzi 
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kazanan Zât-ı Ahmediye (A.S.M.) hususî virdler ve dualar ve şeriat ve 

risalet cihetiyle değil, belki velayet-i Ahmediye noktasında ve umumî 

olmayan derslerinde, kendine verilen en yüksek mertebeyi beyan eder.  

Kendine tam tebaiyet eden has vârislerini, o noktalara teşvik eder.  َواْلِعْلُم
ِ الَ َيْعَلُم اْلَغْيَب ِاالَّ اّٰللهُ   ,dedim. O vesvese edip şübhelere düşen adam ِعْنَد اّٰلله

lillahilhamd kurtuldu, tam kanaatı geldi.  

Belki sizin bazılarınıza faidesi var diye size de gönderdim. Umumunuza 

binler selâm. 
121

 

* * * 

Kur'anın hakikî ve tam bir nevi münacatı ve Kur'andan çıkan bir çeşit 

hülâsası olan Cevşen-ül Kebir namındaki münacat-ı Peygamberîde yüz 

defa   َنَا ِمن ُسْبَحانََك  َيا الَ  ِالهَ  ِاالَّ  اَْنَت  ْاالََمانُ  ْاالَ َمانُ  َخِلِّْصَنا وَ  اَِجْرَنا وَ  َنِجِّ
 cümlesinin tekrarında tevhid gibi kâinatça en büyük hakikat ve tesbih ve النَّارِ 

takdis.. 
122

 

* * * 

Nev'-i insanın medar-ı fahri ve elhak en hakikî insan-ı kâmil olan 

Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm, Cevşen-ül Kebir namındaki 

münacatında binbir ismiyle dua ediyor; ateşten istiaze ediyor. 
123

 

* * * 

Hem binler dua ve münacatlarından yalnız Cevşen-ül Kebir ile, öyle bir 

marifet-i Rabbaniye ile, öyle bir derecede Rabbini tavsif ediyor ki; o 

zamandan beri gelen ehl-i marifet ve ehl-i velayet, telahuk-u efkâr ile beraber, 

ne o mertebe-i marifete ve ne de o derece-i tavsife yetişememeleri gösteriyor 

ki, duada dahi onun misli yoktur.  

Risale-i Münacat'ın başında, Cevşen-ül Kebir'in doksandokuz fıkrasından 

bir fıkranın kısacık bir mealinin beyan edildiği yere bakan adam, Cevşen'in 

dahi misli yoktur diyecek. 
124

 

* * * 

Cevşen-ül Kebir ve Risale-i Nur ve Hizb-i Nurî dahi kâinatı baştan başa 

nurlandırıyor, zulümat karanlıklarını dağıtıyor.. gafletleri, tabiatları parça parça 

ediyor. 
125

 

                                                             
121 Emirdağ Lahikası-1 ( 162 - 164 ) 
122 Asa-yı Musa ( 64 ) 

123 Sözler ( 335 ) 

124 Mektubat ( 217 ) 

125 Kastamonu Lahikası ( 231 ) 
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* * * 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Cevşen-ül Kebir namındaki 

münacat-ı a'zamında marifetullahta gayet yüksek ve gayet câmi' derecede 

marifetini göstererek böyle demiştir. Biz de hayalen o zamana gidip, Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın dediğine "Âmîn!" diyerek, aynı münacatı 

kendimiz de söylüyor gibi, sadâ-yı Muhammedî Aleyhissalâtü Vesselâm ile 

deriz: 

َيا َحىُّ َقْبَل ُكِلِّ َحٍىِّ  َيا َحىُّ َبْعَد ُكِلِّ َحٍىِّ  َيا َحىُّ الَِّذى َلْيَس َكِمْثِلِه َحىٌّ  َيا َحىُّ 
َيا َحىُّ الَِّذى الَ يَُشاِرُكُه  الَِّذى الَ يُ ْشِبُهُه َشْيٌء  َيا َحىُّ الَِّذى الَ َيْحَتاُج ِاَلى َحٍىِّ 
َحىٌّ  َيا َحىُّ الَِّذى يُِميُت ُكلَّ َحٍىِّ  َيا َحىُّ الَِّذى َيْرُزُق ُكلَّ َحٍىِّ  َيا َحىُّ الَِّذى 
يُْحِيى اْلَمْوَتى  َيا َحىُّ الَِّذى الَ َيُموُت  ُسْبَحاَنَك َيا الَ ِالَه ِاالَّ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن 

َنا ِمَن النَّاِر آِمينَ   َنِجِّ
 ُسْبَحاَنَك الَ ِعْلَم َلَنا ِاالَّ َما َعلَّْمَتَنا ِانََّك اَْنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيمُ  126

* * * 

Rasulü Ekrem’in (asv) Külli Duaları 

Dördüncü Misal: Nakl-i sahih ile Hazret-i Abbas'tan haber veriyorlar ki: 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Abbas'ı ve dört oğlunu (Abdullah, 

Ubeydullah, Fazl, Kusem) beraber, mülâet denilen bir perde altına alarak, 

üzerlerine örttü. Dedi: 

ى َوِصْنُو اَِبى َو هُؤالَِء َبنُوُه َفاْستُْرُهْم ِمَن النَّاِر َكَسْتِرى ِايَّاُهْم ِبُمالَئَِتى  َيا َرِبِّ هَذا َعِمِّ
deyip, dua etti. Birden evin damı ve kapısı ve duvarları, "Âmîn, Âmîn" diyerek 

duaya iştirak ettiler. 
127

 

* * * 

Üçüncü Misal: Başta Nesaî olarak erbab-ı Siyer, Osman İbn-i Huneyf'ten 

haber veriyorlar ki: Osman diyor ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın 

yanına bir a'ma geldi, dedi: "Benim gözlerimin açılması için dua et." Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ona ferman etti: 

ٍد َنِبِىِّ  ُه ِاَلْيَك ِبَنِبِىِّ ُمَحمَّ ُهمَّ ِاِنِّى اَْسَئُلَك َوَاَتَوجَّ ْا ثُمَّ َصِلِّ َرْكَعَتْينِ  َوُقِل الله َفاْنَطِلْق َوَتَوضَّ
ْعُه ِفىَّ  ُهمَّ َشِفِّ ُه ِبَك ِاَلى َرِبَِّك َاْن َيْكِشَف َعْن َبَصِرى اَلله ُد ِاِنِّى َاَتَوجَّ ْحَمِة َيا ُمَحمَّ  الرَّ

                                                             
126 Lem'alar ( 339 ) 
127 Mektubat ( 133 ) 
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O gitti öyle yaptı, geldi. Gözü açılmış, güzel görüyormuş, gördük. 

  Dördüncü Misal: Büyük bir imam olan İbn-i Vehb haber veriyor ki: 

Gazve-i Bedr'in ondört şehidinden birisi olan Muavviz İbn-i Afra', Ebu Cehil ile 

döğüşürken; Ebu Cehil-i Laîn, o kahramanın bir elini kesmiş. O da öteki eliyle 

elini tutup, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın yanına gelmiş. Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm onun elini yine yerine yapıştırdı, tükürüğünü 

ona sürdü; birden şifa buldu. Yine harbe gitti, şehid oluncaya kadar harbetti.  

Hem yine İmam-ı Celil İbn-i Vehb haber veriyor ki: O gazvede Hubeyb 

İbn-i Yesaf'ın omuz başına bir kılınç vurulmuş ki, bir şakkı ayrılmış gibi 

dehşetli bir yara açılmış.  

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm onun kolunu omuzuna eliyle 

yapıştırmış, nefes etmiş; şifa bulmuş. İşte şu iki vakıa, çendan âhâdîdir ve 

haber-i vâhiddir; fakat İbn-i Vehb gibi bir imam tashih etse, Gazve-i Bedir gibi 

bir menba'-ı mu'cizat olan bir gazvede olsa, hem bu iki vakıayı andıracak çok 

misaller bulunsa; elbette şu iki vakıa, kat'î ve vaki'dir denilebilir. 

 İşte ehadîs-i sahiha ile sübut bulan belki bin misal var ki, Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm'ın mübarek eli ona şifa olmuş. 
128

 

* * * 

Beşinci Misal: İmam-ı Bagavî tahrici ve tashihi ile haber veriyor ki: Aliyy-

ibn-il Hakem'in Gazve-i Hendek'te küffarın darbesiyle ayağı kırıldı. Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm meshetti. Dakikasında öyle şifa buldu ki, 

atından inmedi. 

  Altıncı Misal: Başta İmam-ı Beyhakî, ehl-i hadîs haber veriyorlar ki: 

İmam-ı Ali gayet hasta idi. Izdırabından kendi kendine dua edip inliyordu. 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm geldi, dedi:  ُِهمَّ اْشِفه  Ve ayağıyla اَلله

Hazret-i Ali'ye dokundu, "Kalk!" dedi. Birden şifa buldu. İmam-ı Ali der ki: 

"Ondan sonra o hastalığı hiç görmedim." 

  Yedinci Misal: Şürehbil-el Cuhfî'nin meşhur kıssasıdır ki: Avucunda etten 

bir ur vardı ki, kılıncı ve atın dizginini tutamıyordu. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm eliyle avucundaki uru meshetti ve mübarek eliyle oğdu. O urdan 

hiçbir eser kalmadı. 
129

 

* * * 

 Hem başta İmam-ı Buharî, ehl-i kütüb-ü sahiha haber veriyorlar ki: Enes'in 

vâlidesi, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'a niyaz etmiş ki: "Senin hâdimin 

olan Enes'in evlâd ve malı hakkında bereket ile dua et."  
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O da dua etmiş:  ُُهمَّ اَْكِثْر َماَلُه َوَوَلَدُه َوَباِرْك َلُه ِفيَما اَْعَطْيتَ ه  demiş. Hazret-i اَلله

Enes âhir ömründe kasem ile ilân ediyor ki: "Ben kendi elimle yüz evlâdımı 

defnetmişim. Benim malım ve servetim itibariyle de, hiçbirisi benim gibi mes'ud 

yaşamamış. Benim malımı görüyorsunuz ki pek çoktur. Bunlar, bütün dua-yı 

Nebeviyenin bereketindendir." 
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* * * 

Hem başta İmam-ı Beyhakî, ehl-i hadîs haber veriyorlar ki: Aşere-i 

Mübeşşere'den Abdurrahman Bin Avf'a, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm 

kesret-i mal ve bereketle dua etmiş. O duanın bereketiyle o kadar servet 

kazanmış ki, bir defa yedi yüz deveyi yükleriyle beraber "fîsebilillah" tasadduk 

etmiş. İşte dua-yı Nebeviyenin bereketine bakınız, "Bârekâllah" deyiniz. 

 Hem İmam-ı Buharî başta olarak râviler naklediyorlar ki: Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm, Urve İbn-i Ebî Ca'de'ye ticarette kâr ve kazanç için 

bereketle dua etmiş. Urve diyor ki: Ben bazı Kûfe çarşısında duruyordum, bir 

günde kırkbin kazanıyordum, sonra evime dönüyordum. İmam-ı Buharî der 

ki: "Toprağı da eline alsa, onda bir kazanç bulurdu." 

 Hem Abdullah İbn-i Cafer'e, kesret-i mal ve bereket için dua etmiş. Hazret-i 

Abdullah İbn-i Cafer, o derece servet kazanmış ki, o asırda şöhretgîr olmuş. O 

bereket-i dua-yı Nebevî ile hasıl olan serveti kadar, sehavetle de iştihar etmiş. 

Bu neviden çok misaller var. Nümune için bu dört misalle iktifa ediyoruz. 

 Hem başta İmam-ı Tirmizî, haber veriyor ki: Sa'd İbn-i Ebî Vakkas için 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm dua etmiş:  ُُهمَّ اَِجْب َدْعَوَته  .demiş اَلله

Sa'd'ın duasının kabulü için dua etmiş. O asırda, Sa'd'ın bedduasından herkes 

korkuyordu. Duasının kabulü de şöhret buldu. 

 Hem meşhur Ebu Katade'ye ferman etmiş:  ُهمَّ َباِرْك َلُه ُ َوْجَهَك اَلله اَْفَلَح اّٰلله
 diye, genç kalmasına dua etmiş. Ebu Katade yetmiş yaşında ِفى َشْعِرِه َو َبَشِرهِ 

vefat ettiği vakit onbeş yaşında bir genç gibi olduğu, nakl-i sahih ile şöhret 

bulmuş.  

Hem meşhur şâir Nâbiga'nın kıssa-i meşhuresidir ki, Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm'ın yanında bir şiirini okumuş. Şu fıkra: 

ا َماَء َمْجُدَنا َوَسَنائَُنا  َو ِانَّا نُرِ يُد َفْوَق ذِلَك َمْظَهر   َبَلْغَنا السَّ
Yani: "Şerefimiz göğe çıktı, biz daha üstüne çıkmak istiyoruz!"  
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Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, mülatafe suretinde ferman 

etti: ِالَى اَْيَن يَا اََبا لَْيالَ؟  
Dedi:  ِ  Yani: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm latife ِالَى اْلَجنَِّة يَا َرُسوَل اّٰلله

olarak dedi: "Gökten öbür tarafa nereyi istiyorsun ki, şiirinde orayı niyet 

ediyorsun?"  

Nâbiga dedi: "Göklerin fevkinde Cennet'e gitmek istiyoruz." Sonra bir 

manidar şiirini daha okudu. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm dua etti:  َال
ُ َفاكَ    ".Yani, "Senin ağzın bozulmasın يَْفُضِض اّٰلله

İşte o dua-yı Nebevînin bereketiyle, o Nâbiga yüzyirmi yaşında bir dişi 

noksan olmadı. Hattâ bazı bir dişi düştüğü vakit, yerine bir daha geliyordu. 

 Hem nakl-i sahih ile İmam-ı Ali için dua etmiş ki:  َُّهمَّ اْكِفِه اْلَحرَّ َواْلَقر  Yani: "Ya اَلله

Rab! Soğuk ve sıcağın zahmetini ona gösterme."  

İşte şu dua bereketiyle, İmam-ı Ali kışta yaz libasını giyerdi, yazda kış 

libasını giyerdi. Der idi ki: O duanın bereketiyle hiçbir soğuk ve sıcağın 

zahmetini çekmiyorum.  

Hem Hazret-i Fatıma için dua etmiş: ُهمَّ الَ تُِجْعَها  Yani: "Açlık elemini ona اَلله

verme." Hazret-i Fatıma der ki: "O duadan sonra açlık elemini görmedim." 

 Hem Tufeyl İbn-i Amr, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'dan bir 

mu'cize istedi ki, götürüp kavmine göstersin. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm,  ُْر لَه ُهمَّ نَِوِّ  demiş. İki gözü ortasında bir nur zuhur etmiş. Sonra اَلله

değneği ucuna naklolmuş. Bunun ile "Zinnur" diye iştihar bulmuş. İşte bu 

vakıalar, ehadîs-i meşhuredendir ki, kat'iyyet peyda etmişler. 

 Hem Ebu Hüreyre, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'a şekva 

etmiş ki, "Nisyan bana ârız oluyor." Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm 

ferman etmiş, bir mendil şeklinde bir şey açmış. Sonra mübarek avucu ile 

gaibden birşey alır gibi, öyle avucunu oraya boşaltmış. İki-üç defa öyle yaparak 

Ebu Hüreyre'ye demiş: "Şimdi mendili topla." Toplamış. Bu sırr-ı manevî-i dua-

yı Nebevî ile Ebu Hüreyre kasem eder ki: "Ondan sonra hiçbir şey 

unutmadım." İşte bu vakıalar, ehadîs-i meşhuredendirler.
131

 

* * * 

Dördüncü Misal: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın bedduasına 

mazhar olmuş birkaç vakıayı beyan ederiz: 

  Birincisi: Perviz denilen Fars padişahı, name-i Nebeviyeyi yırtmış. Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'a haber geldi. Şöyle beddua etti:  "Yâ 
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Rab! Nasıl mektubumu paraladı, sen de onu ve onun mülkünü parça parça et." 

İşte şu bedduanın tesiriyledir ki; o Kisra Perviz'in oğlu Şirveyh, hançer ile onu 

paraladı. Sa'd İbn-i Ebî Vakkas da, saltanatını parça parça etti. Sasaniye 

Devleti'nin hiçbir yerde şevketi kalmadı. Fakat Kayser ve sair melikler, name-i 

Nebeviyeye hürmet ettikleri için, mahvolmadılar. 

  İkincisi: Tevatüre yakın meşhurdur ve âyât-ı Kur'aniye işaret ediyor ki: 

Bidayet-i İslâmda Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Mescid-ül Haram'da 

namaz kılarken; rüesa-yı Kureyş toplandılar, ona karşı gayet bed bir muamele 

ettiler. O da, o vakit onlara beddua etti. İbn-i Mes'ud der ki: Kasem ederim, o 

bed muameleyi yapan ve onun bedduasına mazhar olanların, Gazve-i Bedir'de 

birer birer lâşelerini gördüm. 

  Üçüncüsü: Mudariye denilen Arabın büyük bir kabîlesi, Peygamber 

Aleyhissalâtü Vesselâm'ı tekzib ettikleri için, onlara kaht ile beddua etti. 

Yağmur kesildi, kaht u galâ başgösterdi. Sonra Mudariye kavminden olan 

Kabile-i Kureyş, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'a iltimas ettiler. Dua etti; 

yağmur geldi, kahtlık kalktı. Bu vakıa tevatür derecesinde meşhurdur. 

  Beşinci Misal: Hususî adamlara bedduasının dehşetli kabulüdür. Bunun 

çok misalleri var. Kat'î üç misali nümune olarak beyan ederiz: 

  Birincisi: Utbe İbn-i Ebî Leheb hakkında şöyle beddua etti:  ُهمَّ َسِلِّْط َعَلْيِه اَلله
ا ِمْن ِكالَبَِك   Yani: "Yâ Rab! Ona bir itini musallat et." Sonra Utbe sefere َكْلب 

giderken, bir arslan gelip, kafile içinde onu arayıp bulmuş, parçalamış. Şu 

vakıa meşhurdur. Eimme-i hadîs, nakl ve tashih etmişler. 

  İkincisi: Muhallim İbn-i Cüsame'dir ki, Âmir İbn-i Azbat'ı gadr ile 

katletmişti. Halbuki Âmir'i Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm onu cihad ve 

harb için kumandan edip, bir bölük ile göndermişti. Muhallim de beraberdi. Bu 

gadrin haberi, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'a yetiştiği vakit hiddet 

etmiş. 

ُهمَّ الَ َتْغِفْر لُِمَحِلِّمِ    .diye beddua buyurmuş. Yedi gün sonra o Muhallim öldü اَلله

Kabre koydular, kabir dışarıya attı. Kaç defa koydularsa yer kabul etmedi. 

Sonra mecbur oldular; iki taş ortasında muhkemce bir duvar yapılmış, o surette 

yer altında setredilmiş. 

  Üçüncüsü: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm görüyordu bir adam sol 

eliyle yemek yer. Ferman etmiş:  ُكْل ِبَيِميِنَك "Sağ elinle ye." demiş. O adam 

demiş:  ُالَ اَْسَتِطيع "Sağ elimle yapamıyorum." Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm demiş:  الَ اْسَتَطْعَت diye beddua etmiş. "Kaldıramayacaksın." İşte ondan 

sonra o adam sağ elini hiç kaldıramamış. 
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  Altıncı Misal: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın hem duası, hem 

temasından zuhur eden pek çok hârikalarından, kat'iyyet kesbetmiş birkaç 

hâdiseyi zikredeceğiz: 

  Birincisi: Hazret-i Hâlid İbn-i Velid'e (Seyfullah'a) birkaç saçını verip, 

nusretine dua etmiş. Hazret-i Hâlid, o saçları külâhında hıfzetmiş. İşte o saç ve 

duanın bereketi hürmetine, hiçbir harbe girmemiş illâ muzaffer çıkmış. 

  İkincisi: Selman-ı Farisî, evvelce Yahudilerin abdi imiş. Onun seyyidleri, 

onu âzad etmek için çok şeyler istediler. "Üç yüz hurma fidanını dikip meyve 

verdikten sonra, kırk okıyye altun vermekle âzad edilirsin" dediler. Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'a geldi, beyan-ı hâl etti. Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm kendi eliyle, Medine civarında üçyüz fidanı dikti. Yalnız 

bir tanesini başkası dikti. O sene zarfında, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm'ın diktiği bütün fidanlar meyve verdi. Yalnız bir tek başkası dikmişti, 

o tek meyve vermedi. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm onu çıkardı, 

yeniden dikti. O da meyve verdi. Hem tavuk yumurtası kadar bir altunu, 

ağzının tükürüğünü ona sürdü, dua etti, Selman'a verdi. Dedi: "Git Yahudilere 

ver." Selman-ı Farisî gidip o altundan kırk okıyyeyi onlara verdi; o tavuk 

yumurtası kadar olan altun, eskisi gibi bâki kaldı. İşte şu vakıa, Hazret-i 

Selman-ı Pâk'in sergüzeşte-i hayatının en mühim bir hâdise-i 

mu'cizekâranesidir. Muteber ve mevsuk imamlar haber vermişler. 

  Üçüncüsü: Ümm-ü Mâlik isminde bir sahabiye, "ukke" denilen küçük bir 

yağ tulumundan, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'a yağ hediye ederdi. 

Bir defa Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ona dua edip ukkeyi vermiş; 

ferman etmiş ki: "Onu boşaltıp sıkmayınız." Ümm-ü Mâlik ukkeyi almış. Ne 

vakit evlâdları yağ isterlerse, bereket-i dua-yı Nebevî ile ukkede yağ bulurlardı. 

Hayli zaman devam etti. Sonra sıktılar, bereket kesildi. 

  Yedinci Misal: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın duasıyla ve 

temasıyla, suların tatlılaşması ve güzel koku vermesinin çok hâdiseleri var. İki-

üç taneyi, nümune olarak beyan ederiz:  

Birincisi: İmam-ı Beyhakî başta, ehl-i hadîs haber veriyorlar ki: Bi'r-i Kubâ 

denilen kuyunun suyu bazı kesiliyordu. Yani bitiyordu. Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm abdest suyunu içine koyup dua ettikten sonra, kesretle 

devam etti, daha hiç kesilmedi. 

  İkincisi: Başta Ebu Nuaym Delail-i Nübüvvet'te, ehl-i hadîs haber 

veriyorlar ki: Enes'in evindeki kuyuya, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm 

tükürüğünü içine atıp dua etmiş, Medine-i Münevvere'de en tatlı su o olmuş. 

  Üçüncüsü: İbn-i Mâce haber veriyor ki: Mâ-i Zemzem'den bir kova su, 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'a getirdiler. Bir parça ağzına aldı, kovaya 

boşalttı. Kova misk gibi râyiha verdi. 
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  Dördüncüsü: İmam-ı Ahmed İbn-i Hanbel haber veriyor ki: Bir kuyudan, 

bir kova su çıkardılar. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm içine ağzının 

suyunu akıtıp kuyuya boşalttıktan sonra, misk gibi râyiha vermeğe başladı. 

  Beşincisi: Ricalullahtan ve İmam-ı Müslim ve ülema-i Mağrib'in mutemedi 

ve makbulü olan Hammad İbn-i Seleme haber veriyor ki: Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm deriden bir tuluğa su doldurup ağzına üflemiş, dua 

etmiş. Bağladı, bir kısım sahabeye verdi. "Ağzını açmayınız! Yalnız abdest 

aldığınız vakit açınız." demiş. Gitmişler, abdest almak vaktinde ağzını açmışlar. 

Görüyorlar ki, hâlis bir süt, ağzında da kaymak yağ. İşte bu beş cüz'ü; bazıları 

meşhur, bazı da mühim imamlar naklediyorlar. Bunlar ve burada 

nakledilmeyenlerle mecmuu; manevî tevatür gibi bir mu'cize-i mutlakanın 

tahakkukunu gösteriyorlar. 

  Sekizinci Misal: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın mesh ve 

duasıyla, sütsüz ve kısır keçilerin mübarek elinin temasıyla ve duasıyla sütlü, 

hem çok sütlü olmaları misalleri ve cüz'iyatları çoktur. Biz yalnız meşhur ve kat'î 

iki-üç misali, nümune olarak zikrediyoruz: 

  Birincisi: Ehl-i Siyer'in bütün muteber kitabları haber veriyorlar ki: Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Ebu Bekir-is Sıddık ile beraber hicret ederken, 

Âtiket Bint-il Huzaiye denilen Ümm-ü Mabed hanesine gelmişler. Gayet zaîf, 

sütsüz, kısır bir keçi orada vardı. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Ümm-

ü Mabed'e ferman etti: "Bunda süt yok mudur?" Ümm-ü Mabed demiş ki: 

"Bunun vücudunda kan yoktur, nereden süt verecek?" Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm gidip o keçinin beline elini sürmüş, memesini de 

meshetmiş, dua etmiş. Sonra demiş: "Kap getiriniz, sağınız!" Sağdılar. Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Ebu Bekir-is Sıddık ile içtikten sonra, o hane 

halkı da doyuncaya kadar içmişler. O keçi kuvvetlenmiş, öyle de mübarek 

kalmış. 

  İkincisi: Şât-ı İbn-i Mes'ud'un meşhur kıssasıdır ki: İbn-i Mes'ud İslâm 

olmadan evvel, bazıların çobanı idi. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Ebu 

Bekir-is Sıddık ile beraber, İbn-i Mes'ud'un keçileriyle bulunduğu yere gitmişler. 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, İbn-i Mes'ud'dan süt istemiş. O da 

demiş: "Keçiler benim değil, başkasının malıdırlar." Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm demiş: "Kısır, sütsüz bir keçi bana getir." O da iki senedir teke 

görmemiş bir keçi getirdi. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm eliyle onun 

memesine meshedip dua etmiş. Sonra sağmışlar, hâlis bir süt almışlar, içmişler. 

İbn-i Mes'ud bu mu'cizeyi gördükten sonra iman etmiş. 

  Üçüncüsü: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın murdiası yani süt 

annesi olan Halîme-i Sa'diye'nin keçilerinin kıssa-i meşhuresidir ki; o kabîlede 

bir derece kahtlık vardı. Hayvanat zaîf ve sütsüz oluyordular ve tok oluncaya 
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kadar yemiyorlardı. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm oraya, süt annesinin 

yanına gönderildiği zaman, onun bereketiyle, Halîme-i Sa'diye'nin keçileri, 

akşam vakti başkalarının hilafına olarak, hem tok ve memeleri dolu olarak 

geliyorlardı. İşte bunun gibi Siyer kitablarında daha başka cüz'iyatları var; fakat 

bu nümuneler, asıl maksada kâfidir. 

  Dokuzuncu Misal: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, bazı zâtların 

başını ve yüzünü mübarek eliyle meshedip dua ettikten sonra, zahir olan 

hârikaların çok cüz'iyatından iştihar bulmuş birkaçını nümune olarak beyan 

ediyoruz: 

  Birincisi: Ömer İbn-i Sa'd'ın başına elini sürmüş, dua etmiş. Seksen 

yaşında o adam, o duanın bereketiyle, öldüğü vakit başında beyaz yoktu. 

  İkincisi: Kays İbn-i Zeyd'in başına elini koyup, meshedip dua etmiş. O 

duanın bereketiyle, yüz yaşına girdiği vakit, meshin tesiriyle, bütün başı beyaz, 

yalnız Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın elini koyduğu yer simsiyah 

olarak kalmış. 

  Üçüncüsü: Abdurrahman İbn-i Zeyd İbn-il Hattab hem küçük, hem çirkin 

idi. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm eli ile başını meshedip dua etmiş. O 

duanın bereketiyle; kametçe en bâlâ kamet ve suretçe en güzel bir surete 

girmiş. 

  Dördüncüsü: Âiz İbn-i Amr'ın Gazve-i Huneyn'de yüzü yaralanmış. Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, eliyle yüzündeki kanı silmiş. Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm'ın elinin temas ettiği yer, parlak bir nuraniyet vermiş ki, 

muhaddisler  ِة اْلَفَرِس  ,tabir etmişler. Yani, doru atın alnındaki beyaz gibi َكغُرَّ

temas yeri öyle parlıyordu. 

  Beşincisi: Katade İbn-i Milhan'ın yüzüne elini sürmüş, dua etmiş. 

Katade'nin yüzü âyine gibi parlamağa başlamış. 

  Altıncısı: Ümm-ül Mü'minîn Ümm-ü Seleme'nin kızı ve Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm'ın üvey kızı Zeyneb'e, küçükken Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm onun yüzüne abdest suyu atıp taltif etmiş. O suyun 

temasından sonra, Zeyneb'in hüsn ü cemali acib suret almış, bedî'-ül cemal 

olmuş. 

 İşte şu cüz'iyatlar gibi daha çok misaller var. Onların çoğunu eimme-i hadîs 

nakletmişler. Bu cüz'iyatın herbirini, haber-i vâhid ve zaîf farzetsek dahi, yine 

mecmuu manevî bir tevatür hükmünde, mutlak bir mu'cize-i Ahmediye 

Aleyhissalâtü Vesselâm'ı gösterir. Çünki bir hâdise, ayrı ayrı ve çok suretlerle 

nakledilse, asıl hâdisenin vukuu kat'î olur. Suretlerin herbiri zaîf dahi olsa, yine 

asıl hâdiseyi isbat ediyor. Meselâ: 

 Bir gürültü işitildi. Bazılar dediler ki, filan ev harab oldu; diğeri, başka 

ev harab oldu dedi; daha başkası, başka bir evi söyledi ve hâkeza... Herbir 
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rivayet, haber-i vâhid de, zaîf de, hilaf-ı vaki' de olabilir. Fakat asıl vakıa ki: Bir 

ev harab olmuş, o kat'îdir; onda bütün müttefiktirler. Halbuki bahsettiğimiz şu 

altı cüz'iyat; hem sahihtirler, hem bazıları şöhret derecesine çıkmışlar. Faraza 

bunların herbirini zaîf addetsek, temsilde mutlak bir hane harab olması gibi, 

yine cüz'iyatın mecmuunda, mutlak bir mu'cize-i Ahmediye Aleyhissalâtü 

Vesselâm'ın vücudunu kat'iyyen gösterir. 

 İşte Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın mu'cizat-ı bahiresi, her bir 

nevide kat'î olarak mevcuddur. Cüz'iyatı dahi, o küllî ve mutlak mu'cizenin 

suretleri veyahut nümuneleridir. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın 

nasılki eli, parmakları, tükürüğü, nefesi, sözü yani duası çok mu'cizatın 

mebdei oluyor.  

Aynen öyle de, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın sair letaifi ve 

duyguları ve cihazatı, çok hârikalara medardır. Kütüb-ü Siyer ve Tarih, o 

hârikaları beyan etmişler; sîret ve suret ve duygularında, çok delail-i nübüvvet 

bulunduğunu göstermişler. 
132

 

* * * 

Salavat ve ifade Ettiği Manalar 

 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın ahval ve evsafı, Siyer ve Tarih 

suretiyle beyan edilmiş. Fakat o evsaf ve ahval-i galibi, beşeriyetine bakar.  

Halbuki o Zât-ı Mübarek'in şahs-ı manevîsi ve mahiyet-i kudsiyesi o derece 

yüksek ve nuranîdir ki; Siyer ve Tarihte beyan olunan evsaf, o bâlâ kamete 

uygun gelmiyor, o yüksek kıymete muvafık düşmüyor. Çünki  َِبُب َكاْلَفاِعل  اَلسَّ
sırrınca: Her gün, hattâ şimdi de, bütün ümmetinin ibadetleri kadar bir azîm 

ibadet sahife-i kemalâtına ilâve oluyor. Nihayetsiz rahmet-i İlahiyeye, 

nihayetsiz bir surette, nihayetsiz bir istidad ile mazhar olduğu gibi, her gün 

hadsiz ümmetinin hadsiz duasına mazhar oluyor. 
133

 

* * * 

İşte ey insan! Bu rahmeti bulan, ebedî tükenmez bir hazine-i nur buluyor. 

O hazineyi bulmasının çaresi: Rahmetin en parlak bir misali ve mümessili ve o 

rahmetin en belig bir lisanı ve dellâlı olan ve Rahmeten-lil-Âlemîn ünvanıyla 

Kur'anda tesmiye edilen Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın sünnetidir ve 

tebaiyetidir.  

Ve bu Rahmeten-lil-Âlemîn olan rahmet-i mücessemeye vesile ise 

salavattır.  

Evet, salavatın manası, rahmettir. Ve o zîhayat mücessem rahmete 

rahmet duası olan salavat ise, o Rahmeten-lil-Âlemîn'in vusulüne 
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vesiledir. Öyle ise sen salavatı kendine, o Rahmeten-lil-Âlemîn'e vesile 

yap ve o zâtı da rahmet-i Rahman'a vesile ittihaz et. Umum ümmetin 

Rahmeten-lil-Âlemîn olan Aleyhissalâtü Vesselâm hakkında hadsiz bir kesretle 

rahmet manasıyla salavat getirmeleri, rahmet ne kadar kıymettar bir hediye-i 

İlahiye ve ne kadar geniş bir dairesi olduğunu, parlak bir surette isbat eder. 

  Elhasıl: Hazine-i rahmetin en kıymettar pırlantası ve kapıcısı Zât-ı 

Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm olduğu gibi, en birinci anahtarı dahi 

"Bismillahirrahmanirrahîm"dir. Ve en kolay bir anahtarı da salavattır. 
134

 

* * * 

Ve ümmetinden her gün her ferd-i mütedeyyin hiç olmazsa kaç defa ona 

salavat getirmekle onun duasına "âmîn, âmîn" diyen ve belki bütün mahlukat 

o duasına iştirak ederek "Evet ya Rabbenâ! İstediğini ver, biz de onun istediğini 

istiyoruz." diyorlar. 
135

 

* * * 

Her şey namına bir salavat getirir. Çünki herşey, Nur-u Ahmedî (A.S.M.) 

ile alâkadardır. İşte tesbihatta, salavatlarda hadsiz adedlerin hikmetini anla. 
136

 

* * * 

Makbul bir dua olan salavat-ı şerifeyi şefaatçı gibi zikretmeli ve 

âhirde yine salavat getirmeli. Çünki iki makbul duanın ortasında bir dua 

makbul olur. 
137

 

* * * 

Dilini yalandan, gıybetten ve galiz tabirlerden ayırmakla ona oruç 

tutturmak. Ve o lisanı, tilavet-i Kur'an ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar 

gibi şeylerle meşgul etmek... Meselâ: Gözünü nâmahreme bakmaktan ve 

kulağını fena şeyleri işitmekten men'edip, gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve 

Kur'an dinlemeğe sarfetmek gibi sair cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. 

Zâten mide en büyük bir fabrika olduğu için, oruç ile ona ta'til-i eşgal ettirilse, 

başka küçük tezgâhlar kolayca ona ittiba ettirilebilir. 
138

 

* * * 

Baktım, umum mevcudat, bir salât-ı kübrada, bir tesbihat-ı uzmada, her 

taife kendine mahsus salavat ve tesbihat ile meşgul bir cemaat içindeyim. 

"Vezaif-i Eşya" tabir edilen hidemat-ı meşhude, onların ubudiyetlerinin 

ünvanlarıdır. 
139
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* * * 

Birden hatıra geldi ki: O saçların ziyareti, vesiledir. Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm'a karşı salavat getirmeye sebeb ve bir hürmet ve 

muhabbete medardır. Vesilelik ciheti o şeyin zâtına bakmaz, vesilelik 

cihetine bakar. Onun için eğer bir saç hakikî olarak Lihye-i Saadet'ten 

olmazsa, madem zahir hale göre öyle telakki edilmiş ve o vesilelik vazifesini 

yapıyor ve hürmete ve teveccühe ve salavata vesile oluyor; kat'î sened ile o 

saçın zâtını teşhis ve tayin lâzım değildir. Yalnız, aksine kat'î delil olmasın, 

yeter. Çünki telakkiyat-ı âmme ve kabul-ü ümmet, bir nevi' hüccet hükmüne 

geçer.  

Bazı ehl-i takva böyle işlerde, ya takva veya ihtiyat veya azimet 

noktasında ilişseler de, hususî ilişirler. Bid'a da deseler, bid'a-i hasene 

nev'inde dâhildir. Çünki vesile-i salavattır. 
140

 

* * * 

Eğer desen: Madem o Habibullahtır. Bu kadar salavat ve duaya ne 

ihtiyacı var? 

  Elcevab: O Zât (A.S.M.) umum ümmetinin saadetiyle alâkadar ve bütün 

efrad-ı ümmetinin her nevi saadetleriyle hissedardır ve her nevi musibetleriyle 

endişedardır. İşte kendi hakkında meratib-i saadet ve kemalât hadsiz olmakla 

beraber; hadsiz efrad-ı ümmetinin, hadsiz bir zamanda, hadsiz enva'-ı 

saadetlerini hararetle arzu eden ve hadsiz enva'-ı şekavetlerinden müteessir 

olan bir zât, elbette hadsiz salavat ve dua ve rahmete lâyıktır ve muhtaçtır. 
141

 

* * * 

İ'lem Eyyühel-Aziz! Nebiyy-i Zîşan'ın (A.S.M.) Makam-ı Mahmud'u İlahî 

bir maide ve Rabbanî bir sofra hükmündedir. Evet tevzi' edilen lütuflar, feyizler, 

nimetler o sofradan akıyor. Resul-i Zîşan'a (A.S.M.) okunan salavat-ı şerife, o 

sofraya edilen davete icabettir. 

 Ve keza salavat-ı şerifeyi getiren adam Zât-ı Peygamberîyi (A.S.M.) bir 

sıfatla tavsif ettiği zaman, o sıfatın nereye taalluk ettiğini düşünsün ki, tekrar be 

tekrar salavat getirmeye müşevviki olsun. 
142

 

* * * 

Sual: Salavatın bu kadar kesretle hikmeti ve salâtla beraber selâmı 

zikretmenin sırrı nedir? 

  Elcevab: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'a salavat getirmek, tek 

başıyla bir tarîk-ı hakikattır. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm nihayet 

derecede rahmete mazhar olduğu halde, nihayetsiz salavata ihtiyaç 
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göstermiştir. Çünki Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm bütün ümmetin 

dertleriyle alâkadar ve saadetleriyle nasîbedardır. Nihayetsiz istikbalde ebed-ül 

âbâdda nihayetsiz ahvale maruz ümmetin bütün saadetleriyle alâkadarlığının 

ihtiyacındandır ki, nihayetsiz salavata ihtiyaç göstermiştir. 

 Hem Resul-i Ekrem hem abd, hem resul olduğundan ubudiyet cihetiyle 

salât ister, risalet cihetiyle selâm ister ki; ubudiyet halktan Hakk'a gider, 

mahbubiyet ve rahmete mazhar olur. Bunu  ifade eder. Risalet Hak'tan 

halka bir elçiliktir ki, selâmet ve teslim ve memuriyetinin kabul ve vazifesinin 

icrasına muvaffakıyet ister ki,  lafzı onu ifade ediyor.  

 Hem biz  lafzıyla tabir ettiğimizden diyoruz ki: Ya Rab! Yanımızda elçiniz 

ve dergâhınızda elçimiz olan reisimize merhamet et ki, bize sirayet etsin. 

ٍد َعْبِدَك َو َرُسوِلَك َو َعَلى آِلِه َو  اَللهُهمَّ َصِلِّ َعَلى َسِيِِّدنَا ُمَحمَّ
 َصْحِبِه اَْجَمِعيَن  143

* * * 

Salavat-ı bînihaye, ol Server-i Kâinat ve Fahr-i Âlem'e hediye olsun 

ki: Âlem, enva' ve ecnasıyla onun risaletine şehadet ve mu'cizelerine delalet ve 

hazine-i gaybdan getirdiği metâ-ı âlîye dellâllık ediyor. Güya âleme teşrif 

ettiğinden herbir nev', kendi lisan-ı mahsusuyla alkışladığı gibi; Sultan-ı Ezel, 

zemin ve âsumanın evtarını intak edip herbir tel başka lisan ile mu'cizatının 

nağamatını inşad etmekle, o sadâ-yı şirin bu kubbe-i minada ilelebed tanin-

endaz etmiştir. 

 Güya âsuman, kendi mi'rac ve melek ve kamerin elsine-i semaviyesiyle 

risaletini tebrik ve zemin kendi hacer ve şecer ve hayvanın dilleriyle 

mu'cizelerine senâhân ve cevv-i feza, kendi cinn ve bulutların işaratıyla 

nübüvvetine beşaret ve sâyebân ve zaman-ı mazi, enbiya ve kütüb ve 

kâhinlerin rumuz ve telvihatıyla o şems-i hakikatın fecr-i sadıkını göstererek 

müjdeci ve zaman-ı hal yani asr-ı saadet lisan-ı haliyle tabiat-ı Arabdaki 

inkılab-ı azîmin ve bedeviyet-i sırftan medeniyet-i mahzânın def'aten 

tevellüdünü şahid göstererek nübüvvetini isbat ve zaman-ı müstakbel kendi 

vukuat ve fünununun etvar-ı müdakkikanesiyle onun mevkib-i ikbalini istikbal 

ve lisan-ı hakîmane ile irşadatına teşekkür; nev'-i beşer kendi muhakkikleriyle 

bahusus hatib-i beligi ki, şems gibi kendi kendine bürhan olan Muhammed'in 

(A.S.M.) lisan-ı fasihanesiyle haktan geldiğini ilân ve Zât-ı Zülcelal 

                                                             
143 Barla Lahikası ( 270 ) 



140 |                D u a  v e  S a l a v a t l a r  

 

 

kendi Kur'anının lisan-ı beliganesiyle ol Nebiyy-i Ümmi'nin ferman-ı 

risaletini kıraat ediyorlar ve oluyorlar. 
144

 

* * *  

"Bu da güzeldir" 

 اَْلُف اَْلِف َصالٍَة َو اَْلُف اَْلِف َسالٍَم َعَلْيَك َيا َرُسوَل اّٰللهِ 
cümlesi, namaz tesbihatında okunurken inkişaf eden latif bir nükteyi uzaktan 

uzağa gördüm. Tamamını tutamadım, fakat işaret nev'inden bir iki cümlesini 

söyleyeceğim. 

 Gördüm ki: Gece âlemi, dünyanın yeni açılmış bir menzili gibidir. Yatsı 

namazında o âleme girdim. Hayalin fevkalâde inbisatından ve mahiyet-i 

insaniyenin bütün dünya ile alâkadarlığından, koca dünyayı o gecede bir 

menzil gibi gördüm. Zîhayatlar ve insanlar o derece küçüldüler, görünmeyecek 

derecede küçüldüler. Yalnız o menzili şenlendiren ve ünsiyetlendiren ve 

nurlandıran tek şahsiyet-i maneviye-i Muhammediyeyi (A.S.M.) hayalen 

müşahede ettim.  

Bir adam yeni bir menzile girdiği zaman, menzildeki zâtlara selâm 

ettiği gibi, "Binler selâm (Haşiye) sana Ya Resulallah!" demeye bir arzuyu 

içimde coşar buldum. Güya bütün ins ü cinnin adedince selâm ediyorum, yani 

sana tecdid-i biat, memuriyetini kabul ve getirdiğin kanunlarına itaat ve 

evamirine teslim ve taarruzumuzdan selâmet bulacağını selâm ile ifade edip; 

benim dünyamın eczaları, zîşuur mahlukları olan umum cinn ve insi 

konuşturup, herbirerlerinin namına bir selâmı, mezkûr manalarla takdim ettim.  

Hem o getirdiği nur ve hediye ile, benim bu dünyamı tenvir ettiği gibi, 

herkesin bu dünyadaki dünyalarını tenvir ediyor, nimetlendiriyor diye, o 

hediyesine şâkirane bir mukabele nev'inden "Binler salavat sana insin!" dedim. 

Yani senin bu iyiliğine karşı biz mukabele edemiyoruz, belki Hâlık'ımızın 

hazine-i rahmetinden gelen ve semavat ehlinin adedince rahmetler sana 

gelmesini niyaz ile şükranımızı izhar ediyoruz, manasını hayalen hissettim. 

 O Zât-ı Ahmediye (A.S.M.) ubudiyeti cihetiyle -halktan Hakk'a 

teveccühü hasebiyle- rahmet manasındaki salâtı ister.  

                                                             
144 Muhakemat ( 7 ) 

(Haşiye): Zât-ı Ahmediyeye (A.S.M.) gelen rahmet, umum ümmetin ebedî zamandaki 

ihtiyacatına bakıyor. Onun için gayr-ı mütenahî salât yerindedir. Acaba, dünya gibi koca, 

büyük ve gafletle karanlıklı, vahşetli ve hâlî bir haneye birisi girse; ne kadar tedehhüş, 

tevahhuş, telaş eder; ve birden o haneyi tenvir ederek enis, munis, habib, mahbub bir 

Yaver-i Ekrem sadırda görünüp, o hanenin Mâlik-i Rahîm-i Kerim'ini o hanenin her 

eşyasıyla tarif edip tanıttırsa ne kadar sevinç, ünsiyet, sürur, ışık, ferah verdiğini kıyas ediniz. 

Zât-ı Risaletteki salavatın kıymetini ve lezzetini takdir ediniz! 
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Risaleti cihetiyle -Hak'tan halka elçiliği haysiyetiyle- selâm ister. 

Nasılki cinn ve ins adedince selâma lâyık ve cinn ve ins adedince 

umumî tecdid-i biatı takdim ediyoruz.  

Öyle de, semavat ehli adedince, hazine-i rahmetten herbirinin namına bir 

salâta lâyıktır. Çünki getirdiği nur ile herbir şeyin kemali görünür ve herbir 

mevcudun kıymeti tezahür eder ve herbir mahlukun vazife-i Rabbaniyesi 

müşahede olunur ve herbir masnu'daki makasıd-ı İlahiye tecelli eder.  

Onun için herbir şey, lisan-ı hal ile olduğu gibi, lisan-ı kali de olsaydı, 

"Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Resulallah" diyecekleri kat'î olduğundan biz 

umum onların namına "Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ 

Resulallahi biaded-il cinni ve-l insi ve biadedi-l meleki vennücum" 

manen deriz. 

ْت َعَلْيِه َو َسلََّمْت  َ َصلَّى ِبنَْفِسِه َو اَْمالََكُه َصلَّ  َفَيْكِفيَك اَنَّ اّٰللِّ
Said Nursî 
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* * * 

Kardeşlerimizden birisinin namaz tesbihatında tekâsül göstermesine 

binaen dedim:  

Namazdan sonraki tesbihatlar, tarîkat-ı Muhammediye'dir (A.S.M.) ve 

velayet-i Ahmediye'nin (A.S.M.) bir evradıdır. O noktadan ehemmiyeti 

büyüktür.  

Sonra, bu kelimenin hakikatı böyle inkişaf etti: Nasılki risalete inkılab eden 

velayet-i Ahmediye (A.S.M.) bütün velayetlerin fevkindedir; öyle de, o 

velayetin tarîkatı ve o velayet-i kübranın evrad-ı mahsusası olan namazın 

akabindeki tesbihat, o derece sair tarîkatların ve evradların fevkindedir.  

Bu sır dahi şöyle inkişaf etti ki: Nasıl zikir dairesinde bir mecliste 

veyahut hatme-i Nakşiyede bir mescidde birbiriyle alâkadar heyet-i mecmuada 

nuranî bir vaziyet hissediliyor.  

Kalbi hüşyar bir zât, namazdan sonra "Sübhanallah Sübhanallah" deyip 

tesbihi çekerken, o daire-i zikrin reisi olan Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü 

Vesselâm'ın müvacehesinde, yüz milyon tesbih edenler, tesbih elinde 

çektiklerini manen hisseder; o azamet ve ulviyetle "Sübhanallah 

Sübhanallah" der.  

Sonra o serzâkirin emr-i manevîsiyle ona ittibaen "Elhamdülillah 

Elhamdülillah" dediği vakit, o halka-i zikrin ve o çok geniş dairesi bulunan 

hatme-i Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm'ın dairesinde yüz milyon müridlerin 

"Elhamdülillah Elhamdülillah"larından tezahür eden azametli bir hamdi 

düşünüp içinde "Elhamdülillah" ile iştirak eder ve hâkeza... "Allahü Ekber 
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Allahü Ekber" ve duadan sonra "Lâ ilahe illallah Lâ ilahe illallah" otuz üç 

defa o tarîkat-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm'ın halka-i zikrinde ve hatme-i 

kübrasında o sâbık mana ile o ihvan-ı tarîkatı nazara alıp, o halkanın serzâkiri 

olan Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm'a müteveccih olup  اَْلُف اَْلِف َصالٍَة َو
 ِ  .der, diye anladım ve hissettim ve hayalen gördüm اَْلُف اَْلِف َسالٍَم َعَلْيَك يَا َرُسوَل اّٰلله

Demek tesbihat-ı salâtiyenin çok ehemmiyeti var. 
146

 

* * * 

 

Namaz tesbihatının âhirinde Şafiîlerde gayet müstamel ve meşhur bir 

salavat olan: 

ٍد ِبَعَدِد ُكِلِّ َداٍء َوَدَواٍء َوَباِرْك  ٍد َوَعَلى آِل َسِيِِّدَنا ُمَحمَّ ُهمَّ َصِلِّ َعَلى َسِيِِّدَنا ُمَحمَّ اَلله
ا ا َكِثير   َوَسِلِّْم َعَلْيِه َوَعَلْيِهْم َكِثير 
nin ehemmiyeti yüzündendir ki, insanın hikmet-i hilkatı ve sırr-ı câmiiyeti ise; 

her zaman, her dakika hâlıkına iltica ve yalvarmak ve hamd ve şükür etmek 

olduğundan, insanı dergâh-ı İlahiyeye kamçı vurup sevkeden en keskin ve 

müessir saik, hastalıklar olduğu gibi; insanı, kemal-i şevk ile şükre sevkeden ve 

tam manasıyla minnetdar edip hamdettiren tatlı nimetler ise, başta şifalar ve 

devalar ve âfiyetler olduğundan bu salavat-ı şerife gayet müşerref ve manidar 

olmuştur.  

Ben bazan  ٍِبَعَدِد ُكِلِّ َداٍء َو َدَواء dedikçe, küre-i arzı bir hastahane suretinde ve 

maddî ve manevî bütün dertlerin ve ihtiyaçların dermanlarını ihsan eden Şâfî-i 

Hakikî'nin pek aşikâr bir mevcudiyetini ve küllî bir şefkatini ve kudsî ve geniş 

bir rahîmiyetini hissediyorum. 
147

 

* * * 

Evet, her mü'min namazlardan sonra, her gün hiç olmazsa yüzelliden ziyade 

"Elhamdülillah" "Elhamdülillah" şer'an demesi ve manası da ezelden ebede 

kadar bir hadsiz geniş hamd ü şükrü ifade etmesi, ancak ve ancak saadet-i 

ebediyenin ve Cennet'in peşin bir fiatı ve muaccel bir bahasıdır. Ve dünyanın 

kısa ve fâni elemlerle âlûde olan nimetlerine münhasır olmaz ve mahsus değil 

ve onlara da ebedî nimetlere vesile olmaları cihetiyle bakar, şükreder. 

 "Sübhanallah" kelime-i kudsiyesi ise, Cenab-ı Hakk'ı şerikten, kusurdan, 

noksaniyetten, zulümden, aczden, merhametsizlikten, ihtiyaçtan ve 

aldatmaktan ve kemal ve cemal ve celaline muhalif olan bütün kusurattan 

takdis ve tenzih etmek manasıyla, saadet-i ebediyeyi ve celal ve cemal ve 
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kemal-i saltanatının haşmetine medar olan dâr-ı âhireti ve ondaki Cennet'i 

ihtar edip delalet ve işaret eder. Yoksa sâbıkan isbat edildiği gibi, saadet-i 

ebediye olmazsa hem saltanatı, hem kemali, hem celal, hem cemal, hem 

rahmeti, kusur ve noksan lekeleriyle lekedar olurlar. 

 İşte bu üç kudsî kelimeler gibi, "Bismillah" ve "Lâ ilahe illallah" ve sair 

kelimat-ı mübareke, herbiri erkân-ı imaniyenin birer çekirdeği ve bu zamanda 

keşfedilen et hülâsası ve şeker hülâsası gibi, hem erkân-ı imaniyenin hem 

Kur'an hakikatlarının hülâsaları ve bu üçü namazın çekirdekleri oldukları gibi, 

Kur'anın dahi çekirdekleri ve parlak bir kısım surelerin başlarında pırlanta gibi 

görünmeleri ve çok sünuhatı tesbihatta başlayan Risale-i Nur'un dahi 

hakikî madenleri ve esasları ve hakikatlarının çekirdekleridirler. Ve 

velayet-i Ahmediye ve ubudiyet-i Muhammediye (Aleyhissalâtü Vesselâm) 

cihetinde, öyle bir daire-i zikirde, namazdan sonraki tesbihatta bir tarîkat-ı 

Muhammediyenin (A.S.M.) virdidirler ki, her namaz vaktinde yüz milyondan 

ziyade mü'minler beraber, o halka-i kübra-yı zikirde, ellerinde tesbihler, 

"Sübhanallah" otuz üç, "Elhamdülillah" otuz üç, "Allahü Ekber" otuz üç defa 

tekrar ederler. 

 İşte böyle gayet muhteşem bir halka-i zikirde, sâbıkan beyan ettiğimiz gibi 

hem Kur'an'ın, hem imanın, hem namazın hülâsaları ve çekirdekleri olan 

o üç kelime-i mübarekeyi namazdan sonra otuzüçer defa okumak ne kadar 

kıymettar ve sevablı olduğunu elbette anladınız. 
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* * * 

Sahabe-i Kiram Hazeratına Radıyallahü Anh denildiğine binaen, 

başkalara da bu manada söylemek muvafık mıdır? 

Elcevab: Evet, denilir. Çünki Resul-i Ekrem'in bir şiarı olan Aleyhissalâtü 

Vesselâm kelâmı gibi Radıyallahü Anh terkibi, Sahabeye mahsus bir 

şiar değil, belki Sahabe gibi veraset-i nübüvvet denilen velayet-i kübrada 

bulunan ve makam-ı rızaya yetişen Eimme-i Erbaa, Şah-ı Geylanî, İmam-ı 

Rabbanî, İmam-ı Gazalî gibi zâtlara denilmeli.  

 Fakat örf-ü ülemada; 

 Sahabeye, Radıyallahü Anh; 

 Tâbiîn ve Tebe-i Tâbiîne, Rahimehullah; 

 onlardan sonrakilere, Gaferehullah; 

 ve Evliyaya, Kuddise Sırruhu 

denilir. 
149

 

* * * 
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"Risale-i Nur'un erkân-ı imaniye hakkında bu derece kesretli 

tahşidatı ne içindir? Bir âmî mü'minin imanı büyük bir velinin 

imanı gibidir, diye eski hocalar bize ders vermişler?" diyor. 

  Elcevab: Başta Âyet-ül Kübra meratib-i imaniye bahislerinde ve âhire 

yakın müceddid-i elf-i sâni İmam-ı Rabbanî beyanı ve hükmü ki: "Bütün 

tarîkatların müntehası ve en büyük maksadları, hakaik-i imaniyenin 

inkişafıdır. Ve bir mes'ele-i imaniyenin kat'iyyetle vuzuhu, bin 

kerametlerden ve keşfiyatlardan daha iyidir." ve Âyet-ül Kübra'nın en 

âhirdeki ve Lâhika'dan alınan o mektubun parçası ve tamamının beyanatı 

cevab olduğu gibi, Meyve Risalesi'nin tekrarat-ı Kur'aniye hakkında Onuncu 

Mes'elesi, tevhid ve iman rükünleri hakkında tekrarlı ve kesretli tahşidat-ı 

Kur'aniyenin hikmeti, aynen bitamamiha onun hakikî tefsiri olan Risale-i 

Nur'da cereyan etmesi de cevabdır. 

 Hem iman-ı tahkikî ve taklidî ve icmalî ve tafsilî ve imanın bütün 

tehacümata ve vesveseler ve şübhelere karşı dayanıp sarsılmamasını 

beyan eden Risale-i Nur parçalarının izahatı, büyük ruhlu Küçük Ali'nin 

mektubuna öyle bir cevabdır ki, bize hiçbir ihtiyaç bırakmıyor. 

  İkinci Cihet: İman, yalnız icmalî ve taklidî bir tasdike münhasır 

değil. Bir çekirdekten, tâ büyük hurma ağacına kadar ve eldeki âyinede 

görünen misalî güneşten tâ deniz yüzündeki aksine, tâ güneşe kadar 

mertebeleri ve inkişafları olduğu gibi; imanın o derece kesretli hakikatları var ki, 

binbir esma-i İlahiye ve sair erkân-ı imaniyenin kâinat hakikatlarıyla alâkadar 

çok hakikatları var ki: "Bütün ilimlerin ve marifetlerin ve kemalât-ı 

insaniyenin en büyüğü imandır ve iman-ı tahkikîden gelen tafsilli ve 

bürhanlı marifet-i kutsiyedir!" diye ehl-i hakikat ittifak etmişler. 

 Evet, iman-ı taklidî, çabuk şübhelere mağlub olur. Ondan çok kuvvetli ve 

çok geniş olan iman-ı tahkikîde pek çok meratib var. O meratiblerden 

ilmelyakîn mertebesi, çok bürhanlarının kuvvetleriyle binler şübhelere karşı 

dayanır. Halbuki taklidî iman bir şübheye karşı bazan mağlub olur. 

 Hem iman-ı tahkikînin bir mertebesi de aynelyakîn derecesidir ki, pek çok 

mertebeleri var. Belki esma-i İlahiye adedince tezahür dereceleri var. Bütün 

kâinatı bir Kur'an gibi okuyabilecek derecesine gelir.  

Hem bir mertebesi de hakkalyakîndir. Onun da çok mertebeleri var. 

Böyle imanlı zâtlara şübehat orduları hücum da etse, bir halt edemez. 

 Ve ülema-i İlm-i Kelâm'ın binler cild kitabları, akla ve mantığa istinaden te'lif 

edilip, yalnız o marifet-i imaniyenin bürhanlı ve aklî bir yolunu göstermişler. Ve 

ehl-i hakikatın yüzer kitabları keşfe, zevke istinaden o marifet-i imaniyeyi daha 

başka bir cihette izhar etmişler. Fakat Kur'anın mu'cizekâr cadde-i kübrası, 
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gösterdiği hakaik-i imaniye ve marifet-i kudsiye; o ülema ve evliyanın pek çok 

fevkinde bir kuvvet ve yüksekliktedir. 

 İşte Risale-i Nur bu câmi' ve küllî ve yüksek marifet caddesini tefsir 

edip, bin seneden beri Kur'an aleyhine ve İslâmiyet ve insaniyet zararına 

ve adem âlemleri hesabına tahribatçı küllî cereyanlara karşı Kur'an ve 

iman namına mukabele ediyor, müdafaa ediyor. Elbette hadsiz tahşidata 

ihtiyacı vardır ki, o hadsiz düşmanlara karşı dayanıp ehl-i imanın imanını 

muhafazasına Kur'an nuruyla vesile olsun.  

Hadîs-i Şerif'te vardır ki: "Bir adam seninle imana gelmesi, sana sahra 

dolusu kırmızı koyunlardan daha hayırlıdır." "Bazan bir saat tefekkür, bir 

sene ibadetten daha hayırlı olur." Hattâ Nakşîlerin hafî zikre verdiği büyük 

ehemmiyet, bu nevi tefekküre yetişmek içindir. Umum kardeşlerime birer birer 

selâm ve dua ediyoruz. 
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* * * 

İman-ı tahkikî ilmelyakînden hakkalyakîne yakınlaştıkça daha 

selbedilmeyeceğine ehl-i keşf ve tahkik hükmetmişler ve demişler ki: 

Sekerat vaktinde şeytan vesvesesiyle ancak akla şübheler verip tereddüde 

düşürebilir.  

Bu nevi iman-ı tahkikî ise yalnız akılda durmuyor. Belki hem kalbe, hem 

ruha, hem sırra, hem öyle letaife sirayet ediyor, kökleşiyor ki, şeytanın eli o 

yerlere yetişemiyor; öylelerin imanı zevalden mahfuz kalıyor.  

Bu iman-ı tahkikînin vusulüne vesile olan bir yolu, velayet-i kâmile ile keşf 

ve şuhud ile hakikata yetişmektir.  

Bu yol ehass-ı havassa mahsustur, iman-ı şuhudîdir. 

İkinci Yol: İman-ı bilgayb cihetinde sırr-ı vahyin feyziyle bürhanî ve 

Kur'anî bir tarzda, akıl ve kalbin imtizacıyla hakkalyakîn derecesinde bir kuvvet 

ile, zaruret ve bedahet derecesine gelen bir ilmelyakîn ile hakaik-i imaniyeyi 

tasdik etmektir.  

Bu ikinci yol, Risalet-in Nur'un esası, mâyesi, temeli, ruhu, hakikatı 

olduğunu has talebeleri görüyorlar.  

Başkalar dahi insafla baksa, Risalet-in Nur hakaik-i imaniyeye muhalif olan 

yolları gayr-ı mümkin ve muhal ve mümteni' derecesinde gösterdiğini 

görecekler. 
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* * * 

İşte ey bu şimendiferdeki arkadaşlarım ve elli sene sonra, fenlere çalışan 

kardeşlerim! Bu mâsum çocuğun yerinde, Rüstem-i İranî veya Herkül-ü Yunanî 

o acip kahramanlıklariyle beraber tayy-ı zaman ederek o çocuğun yerinde 

                                                             
150 Emirdağ Lahikası-1 ( 103 ) / Sikke-i T. G. ( 216 ) 

151 Kastamonu Lahikası ( 18 ) 



146 |                D u a  v e  S a l a v a t l a r  

 

 

bulunduğunu farzediniz. Onların zamanında şimendifer olmadığı için, elbette 

şimendifer bir intizam ile hareket ettiğine bir itikadları olmayacak. Birden bu 

tünel deliğinden, başında ateş ve nefesi gök gürültüsü gibi, gözlerinde elektrik 

berkleri olduğu halde, birden çıkan şimendiferin dehşetli tehdit hücumuyla 

Rüstem ve Herkül tarafına koşmasına karşı, o iki kahraman ne kadar 

korkacaklar; ne kadar kaçacaklar; o hârika cesaretleriyle bin metreden fazla 

kaçacaklar. Bakınız, nasıl bu dabbetülarzın tehdidine karşı hürriyetleri, 

cesaretleri mahvolur. Kaçmaktan başka çare bulamıyorlar. Çünkü onlar, onun 

kumandanına ve intizamına itikad etmedikleri için mutî bir merkep 

zannetmiyorlar; belki, gayet müthiş, parçalayıcı, vagon cesametinde yirmi 

arslanı arkasına takmış bir nevi arslan tevehhüm ederler. 

Ey kardeşlerim ve ey elli sene sonra bu sözleri işiten 

arkadaşlarım! İşte altı yaşına girmeyen bu çocuğa, o iki kahramandan ziyade 

cesaret ve hürriyet ve çok mertebe onların fevkinde bir emniyet ve korkmamak 

hâletini veren, o mâsumun kalbinde hakikatin bir çekirdeği olan "Şimendiferin 

intizamına ve dizgini bir kumandanın elinde bulunduğuna ve cereyanı bir 

intizam altında ve birisi onu kendi hesabiyle gezdirmesi"ne olan itikadı ve 

itminanı ve imanıdır. Ve o iki kahramanı gayet korkutan ve vicdanlarını vehme 

esir eden, onların "Onun kumandanını bilmemek ve intizamına inanmamak" 

olan cahilane itikatsızlıklarıdır. 

O iki temsilde, o iki acip kahramanın pek acip korku ve telâşlarına ve 

elemlerine sebep, onların adem-i itikadları ve cehaletleri ve dalâletleri olduğu 

gibi, Risale-i Nur'un yüzer hüccetlerle isbat ettiği bir hakikati ki, bu risalenin 

mukaddemesinde bir iki misali söylenmiş. Mesele şudur ki: Küfür ve dalâlet, 

bütün kâinatı ehl-i dalâlete, binler müthiş düşman taifeleri ve silsileleri 

gösteriyor. Kör kuvvet, serseri tesadüf, sağır tabiat elleriyle, manzume-i 

şemsiyeden tut tâ kalbdeki verem mikroplarına kadar binler taife düşmanlar, 

biçare beşere hücum ettiklerini ve insanın câmi mahiyeti ve küllî istidadatı ve 

hadsiz ihtiyacatı ve nihayetsiz arzularına karşı mütemadiyen korku, elem, 

dehşet ve telâş vermesiyle küfür ve dalâlât, bir cehennem zakkumu olduğunu 

ve bu dünyada da sahibini bir cehennem içine koyduğunu ve din ve imandan 

hariç binler fen ve terakkiyat-ı beşeriye, o Rüstem ve Herkül'ün kahramanlıkları 

gibi, beş para fayda vermediğini gösterip, yalnız ibtal-i his nev'inden 

muvakkaten o elîm korkuları hissetmemek için sefahet ve sarhoşlukla şırınga 

ediyor. 

İşte iman ve küfrün muvazenesi Ahirette Cennet ve Cehennem gibi 

meyveleri ve neticeleri verdiği gibi; dünyada da iman bir mânevî cenneti temin 

ve ölümü bir terhis tezkeresine çevirmesini ve küfür, dünyada dahi bir mânevî 

cehennem ve hakikî saadet-i beşeriyeyi mahvetmesi ve ölümü bir idam-ı ebedî 
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mahiyetine getirmesini kat'î ve his ve şuhuda istinad eden Risale-i Nur'un yüzer 

hüccetlerine havale edip kısa kesiyoruz. 

Bu temsilin hakikatini görmek isterseniz başınızı kaldırınız, bu kâinata 

bakınız... Ne kadar şimendifer misillû balon, otomobil, tayyare, berriyye ve 

bahriyye gemiler; karada, denizde, havada kudret-i ezeliyenin nizam ve 

hikmetle halkettiği yıldızların kürelerine ve kâinat ecramına ve hâdisatın 

silsilelerine ve müteselsil vâkıatlarına bakınız. Hem, âlem-i şehadette ve cismanî 

kâinatta bunların vücudu gibi, Âlem-i ruhanî ve mâneviyatta, kudret-i 

ezeliyenin daha acip müteselsil nazîreleri var olduğunu aklı bulunan tasdik 

eder, gözü bulunan çoğunu görebilir. 

İşte kâinat içindeki maddî ve mânevî bütün bu silsileler; imansız ehl-i 

dalâlete hücum ediyor, tehdit ediyor, korkutuyor, kuvve-i mâneviyesini zir ü 

zeber ediyor. Ehl-i imana değil tehdit ve korkutmak, belki; sevinç, saadet, 

ünsiyet, ümit ve kuvvet veriyor. Çünkü ehl-i iman, imanla görüyor ki; o hadsiz 

silsileleri, maddî ve mânevî şimendiferleri, seyyar kâinatları, mükemmel intizam 

ve hikmet dairesinde birer vazifeye sevkeden bir Sâni-i Hakîm onları 

çalıştırıyor. Zerre miktar, vazifelerinde şaşırmıyorlar, birbirine tecavüz 

edemiyorlar.  

Ve kâinattaki kemâlât-ı san'ata ve tecelliyat-ı cemaliyeye mazhar olduklarını 

görüp, kuvve-i mâneviyeyi tamamiyle eline verip, saadet-i ebediyenin bir 

nümunesini iman gösteriyor. İşte ehl-i dalâletin imansızlıktan gelen dehşetli 

elemlerine ve korkularına karşı hiçbir şey, hiçbir fen, hiçbir terakkiyat-ı beşeriye 

bir teselli veremez; kuvve-i mâneviyeyi temin edemez. Cesareti, zir ü zeber 

olur; fakat muvakkat gaflet perde çeker, aldatır.  

Ehl-i iman, iman cihetiyle, değil korkmak, kuvve-i mâneviyesi kırılmak, 

belki o temsildeki mâsum çocuk gibi fevkalâde bir kuvve-i mâneviye ve bir 

metanetle ve imandaki hakikatle onlara bakıyor. Bir Sâni-i Hakîmin hikmet 

dairesinde tedbir ve idaresini müşahede eder, evham ve korkulardan kurtulur. 

"Sâni-i Hakîmin emri ve izni olmadan, bu seyyar kâinatlar hareket edemezler, 

ilişemezler" deyip anlar kemal-i emniyetle hayat-ı dünyeviyesinde derecesine 

göre saadete mazhar olur. 

Kimin kalbinde imandan ve din-i haktan gelen bu hakikat çekirdeği 

bulunmazsa ve nokta-i istinadı olmazsa, bilbedahe temsildeki Rüstem ve 

Herkül'ün cesaretleri ve kahramanlıkları kırıldığı gibi; onun cesareti ve kuvve-i 

mâneviyesi müzmahil olur ve vicdanı tefessüh eder ve kâinatın hâdisatına esir 

olur. Her şeye karşı korkak bir dilenci hükmüne düşer. İmanın bu sırr-ı 

hakikatini ve dalâletin de bu dehşetli şekavet-i dünyeviyesini Risale-i Nur, 

yüzer kat'î hüccetlerle isbat ettiğine binaen, bu pek uzun hakikati kısa kesiyoruz. 
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Acaba, en ziyade kuvve-i mâneviyeye ve teselliye ve metanete ihtiyacını 

hissetmiş bu asırdaki beşer; bu zamanda, o kuvve-i mânevîyi ve teselliyi ve 

saadeti temin eden İslâmiyet ve imandaki nokta-i istinad olan hakaik-i 

imaniyeyi bırakıp, garplılaşmak ünvanı ile İslâmiyet milliyetinden istifade 

yerine, bütün bütün kuvve-i mâneviyeyi kırıp ve teselliyi mahveden ve 

metanetini kıran dalâlet ve sefahete ve yalancı politika ve siyasete dayanması, 

ne kadar maslahat-ı beşeriyeden ve menfaat-i insaniyeden uzak bir hareket 

olduğunu, pek yakın bir zamanda intibaha gelmiş başta İslâm olarak beşer 

hissedecek ve dünyanın ömrü kalmışsa Kur'ânın hakaikına yapışacak!" 
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* * * 

 Beş vakit namazdan sonra, hakk-ı fâzılanelerinize duacıyım ve duanızı rica 

ediyorum. (B: 239) 

 Duada tekrar, zikirde tezkâr, davette te’kid lâzımdır. (Ms: 240) 
 Belki kâinatın harekâtı ve hidematı, bir nevi duadır. (S: 71) 
 Zâten ubudiyet-i Ahmediyenin (A.S.M.) ruhu, duadır. (S: 71) 
 insanın vazife-i asliyesi, iman ve duadır. (S: 315) 

 içtima’-ı esbab bir nevi duadır. (M: 299) 

 çift sürmek, fiilî bir duadır. (M: 300) 

 Ferşten arşa, ezelden ebede kadar en geniş dairelerde insanın vazifesi, 

yalnız duadır. (Ms: 110) 

 Zâhirî maksadlar ise; o duanın ve o ibadet-i duaiyenin vakitleridir, hakikî 

faideleri değil. (M: 301)  

 Lisan-ı istidad ile ve lisan-ı ihtiyac-ı fıtrî ile olan dualar dahi bir mani 

olmazsa ve şerait dâhilinde ise, daima makbuldürler. (M: 300) 

 Dualar, tevhid ve ibadetin esrarına nümunedir.” (Ms: 86)Arzdan da 

semaya dualar, ibadetler, ruhlar gidiyor. (Ms: 204) 

 Dünyevî maksadlar ise, namaz vakitleri gibi, dualar ibadeti için birer 

vakittirler. (Ms: 225) 

 Bu vakitler bâki kaldıkça, o namazlar, o dualar yapılır. (Ms: 225) 

 Bütün dualar ve ihtiyaçtan gelen ricalar ve nimetten çıkan şükürler ve 

ibadetler ve namazlar, Hâlık-ı Külli Şey’e mahsustur. (Em: 116) 

 Yoksa o dualar, sırf o beliyyelerin def’i için değildir. (Ni: 54) 

 Belki bir nevi ubudiyet olan o dualar, o beliyyelerin devamı müddetince 

devam ederler. (Ni: 54) 

 dualara cevab veren Zât, bütün mahlukata hâkimdir. (Ms: 78) 

 Nur Risalelerini ne kadar sık sık okursak, bu dualardan daha ziyade feyz 

alıyoruz. (Hn: 158) 

                                                             
152 Tarihçe-i Hayat ( 90 ) 
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 Mü’minler ibadetlerinde, dualarında birbirine dayanarak cemaatle 

kıldıkları namaz ve sair ibadetlerinde büyük bir sır vardır ki; her bir ferd, kendi 

ibadetinden kazandığı miktardan pek fazla bir sevab cemaatten kazanıyor. (Ms: 

239) 

 Bir sultan gibi bütün kâinatın dualarını, kendi duan içine al. (S: 318) 

 Bilhassa muztar olanların dualarının büyük bir tesiri vardır. (Ms: 77) 

 Dualarınız sayesinde Risale-i Nur’un dersleriyle inşâallah evlâdlarımız 

İslâmiyet’e, hem bize, hem milletimize hayırlı, dindar gençler olarak yetişirler. 

(Hn: 134) 

 Ve bu nevi hıfz u himayet, sizlerin samimî dualarınızın bir neticesi olduğu 

kanaatındayız. (K: 256) 

 Risale-i Nur’u himmet ve dualarınızla, dikkat ve tefekkürle okudukça, bu 

muazzam eser külliyatının tılsım-ı kâinatın muammasını keşf ve halleden bir 

keşşaf olduğunu, hal ve istikbalin bir mürşid-i ekberi ve bir rehber-i azamı 

olduğunu, yine dua ve himmetinizle idrak ediyoruz. (T: 641) 

 Onların ellerinden bal yer gibi, öyle dostlar bulur ki; daima dualarıyla âb-ı 

kevser gibi feyizler, âlem-i İslâmın etrafından onun ruhuna içirilir ve defter-i 

a’maline geçirilir. (M: 414) 

 Duanın en güzel, en latif, en leziz, en hazır meyvesi, neticesi şudur ki: Dua 

eden adam bilir ki, birisi var ki; onun sesini dinler, derdine derman yetiştirir, 

ona merhamet eder. (M: 302) 

 Hastalık mütemadiyen hastaya ve Lillah için hastaya bakıcılara sevab 

kazandırmakla beraber, duanın makbuliyetine en mühim bir vesiledir.” (L: 214) 

 Hastalık, duanın vaktidir; şifa, duanın neticesi değil. (L: 215) 

 İbadet ve duanın sebebi ve neticesi, emir ve rıza-i İlahîdir; faidesi, 

uhrevîdir. (E: 32) 

 İman duayı bir vesile-i kat’iye olarak iktiza ettiği ve fıtrat-ı insaniye, onu 

şiddetle istediği gibi; Cenab-ı Hak dahi "Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz 

var?" (S: 317) 

 Duanız bereketiyle inşâallah sıkıntılar sevinçlere dönecekler. (Ş: 523) 

 Duanız berekâtıyla bir gün gelip ona da Cenab-ı Hakk’ın muvaffak 

buyuracağı ümidini taşıyorum.  

(B: 56) 

 İnşâallah duanız himmetiyle, böyle meşru bir sermestî içinde hayat-ı 

ebediyeye vâsıl olacağım inşâallah. (B: 76) 

 İnşâallah o yevm-i mev’udu, duanız himmetiyle göreceğiz ve biz 

görmezsek, fütuhat-ı azîme nâil olan eserleriniz pek bâlâ bir mevkide 

kahramanane müşahede edecekleri şübhesizdir. (B: 108) 

 İnşâallah duanız himmetiyle, yakın bir zaman zarfında, o zararları telafiye 

kâfi bir zaman ve bir fırsat ele geçer. (B: 132) 



150 |                D u a  v e  S a l a v a t l a r  

 

 

 Şükür ve kanaat ile taleb ve dua ve Rezzak-ı Rahîm’in rahmetine itimad.. 

(S: 32) 

 insanın vazife-i fıtriyesi; taallümle tekemmüldür, dua ile ubudiyettir. (S: 316) 

 Eli yetişemediği hacatına dair Kadı-ül Hacat’a lisan-ı acz ve fakr ile 

yalvarmaktır ve istemek ve dua etmektir. (S: 316) 

 Dua ise, esas-ı ubudiyettir. (S: 316) 

 Her dua için cevab vermek var; fakat kabul etmek, hem ayn-ı matlubu 

vermek Cenab-ı Hakk’ın hikmetine tâbi’dir. (S: 317) 

 Dua gibi hazine-i rahmetin anahtarı ve tükenmez bir kuvvetin medarı 

olan bir vesileyi elden bırakma, ona yapış, a’lâ-yı illiyyîn-i insaniyete çık.  

(S: 318) 

 Dua ve tevekkül, meyelan-ı hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi; istiğfar ve 

tövbe dahi, meyelan-ı şerri keser, tecavüzatını kırar. (S: 468) 

 Hem nihayetsiz fakrında, nihayetsiz hacatı içinde, nihayetsiz maksadlara 

karşı bir nokta-i istimdad aramağa mecbur olduğundan, vicdan daima o 

noktadan bir Ganiyy-i Rahîm’in dergâhına dayanır, dua ile el açar. (S: 687) 

 Hakikî imanın kudsî ilâçlarından ve nurlarından tövbe ve istiğfar ile, dua ve 

niyaz ile istimal ediniz." (L: 220) 

 Umum kardeşlerimize birer birer selâm ve dua ediyoruz. (K: 105) 

* * * 

“Ne arasak, hep Risalet-ün Nur'da güneş gibi görünüyor. Risalet-ün Nur 

şakirdleri dikkat etseler, daha bu fâni âlemde iken Liva-ül Hamd-i Ahmedî 

(Aleyhissalâtü Vesselâm) altında bulunduklarını inayet-i Hak ile anlarlar.” 
153

             

* * * 

Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemalâtını 

ef'alimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri elbette cemaatlerle 

İslâmiyet'e girecekler. Belki küre-i arzın bazı kıt'aları ve devletleri de 

İslâmiyet'e dehalet edecekler. 
154

 

* * * 

 Bu manevî tefsir;  

"Sözler", "Mektubat", "Lem'alar", "Şualar" diye dört büyük kısımdan 

müteşekkil olup, yekûnü 130 risaledir. 
155

 

* * * 

Ya Rabbî ve ya Rabb-es Semavatı Ve-l Aradîn! Ya Hâlıkî ve ya Hâlık-ı 

Külli Şey! Gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı 

                                                             
153 Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 181 ) 

154 Tarihçe-i Hayat ( 90 )  

155 Tarihçe-i Hayat ( 682 ) 
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bütün keyfiyatıyla teshir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve 

hâkimiyetinin ve rahmetinin hakkı için, nefsimi bana müsahhar eyle!  

Ve matlubumu bana müsahhar kıl! Kur'ana ve imana hizmet için, 

insanların kalblerini Risale-i Nur'a müsahhar yap!  

Ve bana ve ihvanıma, iman-ı kâmil ve hüsn-ü hâtime ver.  

Hazret-i Musa Aleyhisselâm'a denizi ve Hazret-i İbrahim 

Aleyhisselâm'a ateşi ve Hazret-i Davud Aleyhisselâm'a dağı, demiri ve 

Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm'a cinni ve insi ve Hazret-i Muhammed 

Aleyhissalâtü Vesselâm'a Şems ve Kamer'i teshir ettiğin gibi, Risale-i 

Nur'a kalbleri ve akılları müsahhar kıl!..  

Ve beni ve Risale-i Nur talebelerini, nefis ve şeytanın şerrinden ve kabir 

azabından ve Cehennem ateşinden muhafaza eyle ve Cennet-ül Firdevs'te 

mes'ud kıl! Âmîn, âmîn, âmîn!.. 

  

 156 

 

"Yâ İlahenâ! Rabbimiz sensin! Çünki biz abdiz. Nefsimizin terbiyesinden âciziz. 

Demek bizi terbiye eden sensin!..  

Hem sensin Hâlık! Çünki biz mahlukuz, yapılıyoruz.  

Hem Rezzak sensin! Çünki biz rızka muhtacız, elimiz yetişmiyor. Demek bizi 

yapan ve rızkımızı veren sensin.  

Hem sensin Mâlik! Çünki biz memluküz. Bizden başkası bizde tasarruf ediyor. 

Demek mâlikimiz sensin.  

Hem sen Aziz'sin, izzet ve azamet sahibisin! Biz zilletimize bakıyoruz, 

üstümüzde bir izzet cilveleri var.  

Demek senin izzetinin âyinesiyiz.  

Hem sensin Ganiyy-i Mutlak! Çünki biz fakiriz. Fakrımızın eline yetişmediği 

bir gına veriliyor. Demek gani sensin, veren sensin.  

Hem sen Hayy-ı Bâki'sin! Çünki biz ölüyoruz. Ölmemizde ve dirilmemizde, bir 

daimî hayat verici cilvesini görüyoruz.  

Hem sen Bâki'sin! Çünki biz, fena ve zevalimizde senin devam ve bekanı 

görüyoruz.  

Hem cevab veren, atiyye veren sensin! Çünki biz umum mevcudat, kalî ve 

hâlî dillerimizle daimî bağırıp istiyoruz, niyaz edip yalvarıyoruz. Arzularımız 

yerlerine geliyor, maksudlarımız veriliyor.  

Demek bize cevab veren sensin. Ve hâkeza..." 
157

 

                                                             
156 Şualar ( 58 ) 

157 Mektubat ( 241 ) 
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“Cenab-ı Hak bizi ve sizi, bu zamanın cazibedar fitnesinden kurtarsın 

ve muhafaza eylesin, âmîn...” 
158

  

* * * 

“Cenab-ı Hak ind-i İlahîsinde ve nezd-i Peygamberîde kabul eylesin. 

Şefaat-ı Nebeviyeye efendimi ve fakiri de nâil eyleyip, sancak-ı Muhammedî 

(A.S.M.) tahtında cümlemizi ihvanlarımızla beraber haşreylesin, âmîn.” 
159

 

* * * 

“Cenab-ı Allah'tan dilerim; beni ve bütün kardeşlerimizi nefis ve cinn ve ins 

ve şeytanların mekrlerinden muhafaza eylesin ve dalalete sapanlardan 

eylemesin, âmîn.” 
160

 

* * * 

“Bizler hizmetle muvazzafız, mükellefiz. Netice ile değil. Bu nurlu 

hizmette bizleri birleştiren Allah-u Zülcelal'den niyazım: Haşirde de liva-yı 

Muhammedî (A.S.M.) altında haşr ü cem' olmaklığımızdır.” 
161

  

 

  

                                                             
158 Sözler ( 147 ) 

159 Barla Lahikası ( 46 ) 

160 Barla Lahikası ( 59 ) 

161 Barla Lahikası ( 218 ) 
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Dua ve 
Salavatlar 

Lisan ile, Kalb ile dua etmektir. Eli yetişmediği bir 

kısım metalibi istemektir. Bunun en mühim ciheti, en 

güzel gayesi, en tatlı meyvesi şudur ki:  

"Dua Eden Adam Anlar Ki: Birisi var; onun hatırat-ı 

kalbini işitir, her şeye eli yetişir, her bir arzusunu yerine 

getirebilir, aczine merhamet eder, fakrına meded eder."          

                                                           Sözler ( 318 ) 

 

 Çok esmaya mazhar ve çok vazifelerle mükellef ve 

çok düşmanlara mübtela olan insan, münacatında, 

istiazesinde çok isimleri zikreder. 

Sözler ( 335 ) 

Dua edileceği vakit, istiğfar ile manevî temizlenmeli, 

sonra makbul bir dua olan salavat-ı şerifeyi şefaatçı gibi 

zikretmeli ve âhirde yine salavat getirmeli. Çünki iki 

makbul duanın ortasında bir dua makbul olur.  

Mektubat ( 279 ) 

* * *  
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ِحيِم   ِ الَرْحَمِن الرَّ اَللَُّهمَّ ِبَحِقِّ اَْسَراِر ِبْسِم اّٰللَّ
َصِلِّ َو َسِلِّْم َعَلى َمْن اَْرَسْلَتُه َرْحَمة  ِلْلَعاَلِميَن َكَما 

َو ِبُحْرَمِتِه َو َعَلى اِۤلِه َو اَْصَحاِبِه  َيِليُق ِبَرْحَمِتَك 
اَْجَمِعيَن َو اْرَحْمَنا َرْحَمة  تُْغِنيَنا ِبَها َعْن َرْحَمِة َمْن 

 ِسَواَك ِمْن َخْلِقَك اِۤمينَ 
 (Sözler - 15) 

* * * 

ْر ُقُلوَبَنا ِبنُوِر ْااِليَماِن َو اْلُقْراِۤن اَللَُّهمَّ  اَللَُّهمَّ َنِوِّ
ا ِبْااِلْفِتَقاِر ِاَلْيَك َو الَ َتْفُقْرَنا ِبْااِلْسِتْغَناِء َعْنَك اَْغِننَ 

ِتَنا َو اْلَتَجْئَنا ِاَلى  ْاَنا ِاَلْيَك ِمْن َحْوِلَنا َو ُقوَّ َتَبرَّ
ِتَك َفاْجَعْلَنا ِمَن اْلُمَتَوِكِِّليَن َعَلْيَك َو  َحْوِلَك َو ُقوَّ

َنا ِبِحْفِظَك َواْرَحْمَنا َو الََتِكْلَنا ِاَلى اَْنُفِسَنا َواْحَفظْ 
اْرَحِم اْلُموْءِمِنيَن َو اْلُموْءِمَناِت َو َصِلِّ َو َسِلِّْم 
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ٍد َعْبِدَك َو َنِبِيَِّك َو َصِفِيَِّك َو  َعَلى َسِيِِّدَنا ُمَحمَّ
َخِليِلَك َو َجَماِل ُمْلِكَك  َو َمِليِك ُصْنِعَك َو َعْيِن 

ِتَك َو ِمَثاِل  ِعَناَيِتَك َو َشْمِس ِهَداَيِتَك وَ  ِلَساِن ُحجَّ
َرْحَمِتَك َو نُوِر َخْلِقَك َو َشَرِف َمْوُجوَداِتَك َو 
ِسَراِج َوْحَدِتَك ِفى َكْثَرِة َمْخُلوَقاِتَك َو َكاِشِف 
ِطْلِسِم َكاِئَناِتَك َو َدالَِّل َسْلَطَنِة ُربُوِبيَِّتَك َو ُمَبِلِِّغ 

ِف ُكنُوِز اَ  ْسَماِئَك َو ُمَعِلِِّم ِعَباِدَك َمْرِضيَّاِتَك َو ُمَعِرِّ
َو َتْرُجَماِن اَۤياِتَك َوِمْراِۤت َجَماِل ُرُبوِبيَِّتَك َو َمَداِر 
ُشُهوِدَك َو ِاْشَهاِدَك َو َحِبيِبَك َو َرُسوِلَك الَِّذى 
اَْرَسْلَتُه َرْحَمة  ِلْلَعاَلِميَن َو َعَلى اِۤلِه َو َصْحِبِه 

يَن َو اْلُمْرَسِليَن َو اَْجَمِعيَن َو َعَلى ِاْخَوا ِنِه ِمَن النَِّبيِِّ
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اِلِحيَن  ِبيَن َو َعَلى ِعَباِدَك الصَّ َعَلى َمَلِئَكِتَك اْلُمَقرَّ
 اِۤمينَ 

 (Sözler - 33) 

  * * * 

الََمِة َو   َعاَدِة َو السَّ اَللَُّهمَّ اْجَعْلَنا ِمْن اَْهِل السَّ
مَّ َصِلِّ َو َسِلِّْم َعَلى اْلُقْراِۤن َو ْااِليَماِن اِۤميَن  اَللَّهُ 

ٍد َو َعَلى اِۤلِه َو َصْحِبِه ِبَعَدِد َجِميِع  َسِيِِّدَنا ُمَحمَّ
اْلُحُروَفاِت اْلُمَتَشِكَِّلِة ِفى َجِميِع اْلَكِلَماِت 

َجاِت اْلَهَواِء  ْحَمِن ِفى َمَراَيا َتَموُّ اْلُمَتَمِثَِّلِة ِبِاْذِن الرَّ
ِمَن اْلُقْراِۤن ِمْن ُكِلِّ َقاِرٍء ِمْن ِعْنَد ِقَرائَِة ُكِلِّ َكِلَمٍة 

َماِن َواْرَحْمَنا َوَواِلَدْيَنا  ِل النُُّزوِل ِاَلى اِۤخِر الزَّ اَوَّ
َواْرَحِم اْلُموْءِمِنيَن َواْلُموْءِمَناِت ِبَعَدِدَها ِبَرْحَمِتَك 

ِ َرِبِّ  اِحِميَن اِۤميَن * َواْلَحْمُد ّٰلِلَّ َيا اَْرَحَم الرَّ
 اْلَعاَلِمينَ 
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 (Sözler - 39) 

  * * * 

ٍد َوَعَلى اِۤلِه الطَِّيِِّبيَن الطَّاِهِريَن  اَللَُّهمَّ َصِلِّ َعَلى َسِيِِّدَنا ُمَحمَّ
 ْاالَْبَراِر َوَعَلى اَْصَحاِبِه اْلُمَجاِهِديَن اْلُمْكَرِميَن ْاالَْخَياِر اِۤمينَ 

 (Lem'alar - 95)   * * * 

ْحَمِن ا للَُّهمَّ َيا َرْحَمُن َيا َرحِ    الرَّ
ِ يُم ِبَحِقِّ ِبْسِم اّٰللَّ

ْمَنا  ِحيِم ِاْرَحْمَنا َكَما َيِليُق ِبَرِحيِميَِّتَك َو َفِهِّ الرَّ
ِحيِم َكَما َيِليُق  ْحَمِن الرَّ  الرَّ

ِ اَْسَراَر ِبْسِم اّٰللَّ
اِۤمينَ ِبَرْحَماِنيَِّتَك   

 (Lem'alar - 101) 

  * * * 

ا اَللَُّهمَّ َصِلِّ َو َسِلِّْم َعلَ  ى َمْن اَْرَسْلَتُه ُمَعِلِّم   

ِلِعَباِدَك ِلُيَعِلَِّمُهْم َكْيِفيََّة َمْعِرَفِتَك َو اْلُعُبوِديََّة َلَك َو 
ف ا ِلُكنُوِز اَْسَماِئَك َو َتْرُجَمان اِ الَۤياِت ِكَتاِب  ُمَعِرِّ

َكاِئَناِتَك َو ِمْراۤتا  ِبُعُبوِديَِّتِه ِلَجَماِل ُربُوِبيَِّتَك َو َعَلى 
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اِۤلِه َو َصْحِبِه اَْجَمِعيَن َو اْرَحْمَنا َو اْرَحِم 
 اْلُموْءِمِنيَن َو اْلُموْءِمَناِت اِۤمينَ 

اِحِمينَ   ِبَرْحَمِتَك َيا اَْرَحَم الرَّ  
 (Sözler - 47) 

  * * *  

 

ْنَيا َو َداِر اْلِجَناِن   ْحَمِن ِمْلَء الدُّ َعَلْيِه َصَلَواُت الرَّ
َسِلِّْم َعَلى َعْبِدَك َو َرُسوِلَك َذِلَك  * اَللَُّهمَّ َصِلِّ وَ 

اْلَحِبيُب الَِّذى ُهَو َسِيُِّد اْلَكْوَنْيِن و َفْخُر اْلَعاَلَمْيِن 
َعاَدَتْيِن َو ُذو  اَرْيِن َو َوِسيَلُة السَّ َو َحَياُت الدَّ

اْلَجَناَحْيِن َو َرُسوُل الثََّقَلْيِنََ  َو َعَلى اِۤلِه َو َصْحِبِه 
َو َعَلى ِاْخَواِنِه ِمَن النَِّبِيِّيَن َو اْلُمْرَسِليَن  اَْجَمِعينَ 

 اِۤمينَ 
 (Sözler - 73) 

  * * *  
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ِحيِم َصِلِّ   ْحَمِن الرَّ  الرَّ
ِ اَللَُّهمَّ ِبَحِقِّ اَْسَراِر ِبْسِم اّٰللَّ

 َو َسِلِّْم َعَلى َمْن اَْرَسْلَتُه َرْحَمة  ِلْلَعاَلِمينَ 

ِبُحْرَمِتِه َو َعَلى اِۤلهِ  َكَما َيِليُق ِبَرْحَمِتَك وَ    

َو اَْصَحاِبِه اَْجَمِعيَن  َو اْرَحْمَنا َرْحَمة  تُْغِنيَنا ِبَها  
اِۤمينَ َعْن َرْحَمِة َمْن ِسَواَك ِمْن َخْلِقَك    

 (Lem'alar - 102) 
  * * * 

اَللَُّهمَّ َصِلِّ َوَسِلِّْم َعَلى َمْن َقاَل اَْلَجنَُّة َتْحَت  
َهاِت َو َعَلى اِۤلِه َوَصْحِبِه اَْجَمِعينَ اَْقَداِم ْاالُمَّ   

 (Mektubat - 261)   * * * 

ِبَعَدِد ُكِلِّ اْلُحُروِف اْلُمَتَشِكَِّلِة ِفى اْلَكِلَماِت 
َجاِت اْلَهَواِء  ْحمِن ِفى َمَراَيا َتَموُّ اْلُمَتَمِثَِّلِة ِبِاْذِن الرَّ

ِمْن ُكِلِّ َقاِرٍء ِمْن ِعْنَد ِقَرائَِة ُكِلِّ َكِلَمٍة ِمَن اْلُقْراِۤن 
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َماِن َو اْغِفْرَلَنا َو اْرَحْمَنا َيا  ِل النُُّزوِل ِاَلى اِۤخِر الزَّ اَوَّ
اِۤمينَ ِاَلَهَنا ِبُكِلِّ َصالٍَة ِمْنَها   

 (Sözler - 241) 

  * * * 

اَللَُّهمَّ َصِلِّ َعَلى اَْلَطِف َو اَْشَرِف َو اَْكَمِل َو  
َرْحَمِتَك الَِّذى اَْرَسْلَتُه َرْحَمة  اَْجَمِل َثَمَراِت طُوَباِء 

ِلْلَعاَلِميَن َوَوِسيَلة  ِلُوُصوِلَنا ِاَلى اَْزَيِن َو اَْحَسِن َو 
اَْجَلى َو اَْعَلى َثَمَراِت ِتْلَك الطُّوَباِء اْلُمَتَدِلَِّيِة َعَلى 

ْيَنا َداِر ْاالِۤخَرِة اَِى اْلَجنَِّة * اَللَُّهمَّ اَِجْرنَا َو اَِجْر َواِلدَ 
ِمَن النَّاِر َو اَْدِخْلَنا َو اَْدِخْل َواِلَدْيَنا اْلَجنََّة َمَع 

  ْاالَْبَراِر ِبَجاِه َنِبِيَِّك اْلُمْخَتاِر اِۤمينَ 
 (Sözler - 92) 

  * * * 

  

َعَلى َمْن اُْنِزَل َعَلْيِه اْلُفْرَقاُن اْلَحِكيُم ِمَن  
ِحيِم * ِمَن اْلَعْرِش الْ  ْحَمِن الرَّ َعِظيِم َسِيِِّدَنا الرَّ
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ٍد اَْلُف اَْلِف َصالٍَة َو اَْلُف اَْلِف َسالٍَم ِبَعَدِد  ُمَحمَّ
َر ِبِرَساَلِتِه التَّْوَريُة َو  ِتِه َعَلى َمْن َبشَّ َحَسَناِت اُمَّ
ِتِه ْااِلْرَهاَصاُت َو  َر ِبنُُبوَّ بُوُر َو َبشَّ ْااِلْنِجيُل َو الزَّ

اُء ْااِلْنِس َو َكَواِهُن اْلَبَشِر َو َهَواِتُف اْلِجِنِّ َو اَْوِليَ 
ٍد َاْلُف اَْلِف  اْنَشقَّ ِبِاَشاَرِتِه اْلَقَمُر َسِيِِّدَنا ُمَحمَّ

ِتِه  َعَلى َمْن َجائَْت  َصالٍَة َو َسالٍَم ِبَعَدِد اَْنَفاِس اُمَّ
َجُر َو َنَزَل ُسْرَعة  ِبُدَعاِئِه اْلَمَطُر َو  ِلَدْعَوِتِه الشَّ

ْلَغَماَمُة ِمَن اْلَحِرِّ َو َشَبَع ِمْن َصاٍع ِمْن اََظلَّْتُه ا
َطَعاِمِه ِمَاٌت ِمَن اْلَبَشِر َو َنَبَع اْلَماُء ِمْن َبْيِن اََصاِبِعِه 
بَّ َو  ُ َلُه الضَّ اٍت َكاْلَكْوَثِر َو اَْنَطَق اّٰللَّ َثالََث َمرَّ
َراَع َو اْلَجَمَل َو اْلَجَبَل  َو  الظَّْبَى َو اْلِجْذَع َو الِذِّ
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اْلَحَجَر َو اْلَمَدَر َصاِحِب اْلِمْعَراِج َو َماَزاَغ اْلَبَصُر 
ٍد اَْلُف اَْلِف َصالٍَة َو َسالٍَم   َسِيِِّدَنا َو َشِفيِعَنا ُمَحمَّ

اَللَُّهمَّ اْجَعِل اْلُقْراَۤن ِشَفاء  َلَنا َو ِلَكاِتِبِه َو اَْمَثاِلِه  
ا َلَنا َو لَ  ُهْم ِفى َحَياِتَنا َو َبْعَد ِمْن ُكِلِّ َداٍء َو ُموِنس 

ا َو ِفى  ْنَيا َقِرين ا َو ِفى اْلَقْبِر ُموِنس  َمْوِتَنا َو ِفى الدُّ
ا َو ِمَن النَّاِر  َراِط نُور  ا َو َعَلى الِصِّ اْلِقَياَمِة َشِفيع 

ا َو ِاَلى اْلَخْيَراِت  ا َو ِحَجاب ا َو ِفى اْلَجنَِّة َرِفيق  ِسْتر 
ا ِبَفْضِلَك َو ُجوِدَك َو َكَرِمَك َو  ُكِلَِّها َدِليال  وَ  ِاَمام 

اِحِميَن  َرْحَمِتَك َيا اَْكَرَم ْاالَْكَرِميَن َو َيا اَْرَحَم الرَّ
اِۤميَن * اَللَُّهمَّ َصِلِّ َو َسِلِّْم َعَلى َمْن اُْنِزَل َعَلْيِه 
 اْلُفْرَقاُن اْلَحِكيُم َو َعَلى اِۤلِه َو َصْحِبِه اَْجَمِعينَ 

اِۤمينَ  اِۤمينَ    
 (Sözler - 244) 

  * * *  
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ْم َعَلى َسِيِِّدَنا َو   اَللَُّهمَّ َصِلِّ َو َسِلِّْم َو َباِرْك َو َكِرِّ
ٍد َعْبِدَك َو َنِبِيَِّك َو َرُسوِلَك النَِّبِىِّ  َمْوَليَنا ُمَحمَّ

يَّاِتِه َو  ِىِّ َو َعَلى اِۤلِه َو اَْصَحاِبِه َو اَْزَواِجِه َو ُذِرِّ ْاالُِمِّ
ِبيَن َو عَ  َلى النَِّبِيِّيَن َو اْلُمْرَسِليَن َو اْلَمَلِئَكِة اْلُمَقرَّ

اِلِحيَن * اَْفَضَل َصالٍَة َو اَْزَكى  ْاالَْوِلَياِء َو الصَّ
َسالٍَم َو اَْنَمى َبَرَكاٍت ِبَعَدِد ُسَوِر اْلُقْراِۤن َو اَۤياِتِه َو 

اِتِه َو ُرُموِزِه ُحُروِفِه َو َكِلَماِتِه َو َمَعاِنيِه َو ِاَشارَ 
َوَدالاَلَِتِه َواْغِفْرَلَنا َواْرَحْمَنا َو اْلطُْف ِبَنا َيا ِاَلَهَنا َيا 

َخاِلَقَنا ِبُكِلِّ َصالٍَة ِمْنَها ِبَرْحَمِتَك َيا اَْرَحَم 
ِ َرِبِّ اْلَعاَلِميَن  اِحِميَن * َو اْلَحْمُد ّٰلِلَّ ِمينَ اۤ  *الرَّ  

 (Sözler - 268) 

  * * * 

مَّ َصِلِّ َو َسِلِّْم َو َباِرْك َعَلْيِه َو َعَلى اِۤلِه َو اَللَّهُ 
َصْحِبِه ِبَعَدِد اَْنَفاِس اَْهِل اْلَجنَِّة ِفى اْلَجنَِّة َو 
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ا َو  اْحُشْرَنا َو َناِشَرُه َو ُرَفَقا ئَُه َو َصاِحَبُه َسِعيد 
ُزْقَنا َواِلِديَنا َوِاْخَواَنَنا َو اََخَواِتَنا َتْحَت ِلَوا ِئِه َوارْ 

َشَفاَعَتُه َو اَْدِخْلَنا اْلَجنََّة َمَع اِۤلِه َو َاْصَحاِبِه 
اِحِميَن اِۤميَن اِۤمينَ   ِبَرْحَمِتَك َيا اَْرَحَم الرَّ

 (Mektubat - 253) 

  * * * 

َربََّنا الَ تُوَءاِخْذَنا ِاْن َنِسيَنا اَْو اَْخَطْاَنا َربََّنا َوالَ  
ا  َكَما َحَمْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمْن َتْحِمْل َعَلْيَنا ِاْصر 

ْلَنا َما الَ َطاَقَة َلَنا ِبِه َواْعُف َعنَّا  َقْبِلَنا َربََّنا َوالَ تَُحِمِّ
َواْغِفْرَلَنا َواْرَحْمَنا اَْنَت َمْوَليَنا َفاْنُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم 

ْيَتَنا َوَهْب اْلَكاِفِريَن * َربََّنا الَ تُِزْغ ُقُلوَبَنا َبْعَد ِاْذ َهدَ 
اُب * َربََّنا ِانََّك  َلَنا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمة  ِانََّك اَْنَت اْلَوهَّ
َ الَ يُْخِلُف  َجاِمُع النَّاِس ِلَيْوٍم الَ َرْيَب ِفيِه ِانَّ اّٰللَّ

 اْلِميَعادَ 



R i s a l e - i  N u r  K ü l l i y a t ı n d a n             | 165 

 

 

اَللَُّهمَّ َصِلِّ َو َسِلِّْم َعَلى َمْن اَْرَسْلَتُه َرْحَمة  
ى اِۤلِه َو َصْحِبِه اَْجَمِعيَن َواْرَحْمَنا َو ِلْلَعاَلِميَن َو َعلَ 

اِحِميَن اِۤمينَ  َتُه ِبَرْحَمِتَك َيا اَْرَحَم الرَّ  اْرَحْم اُمَّ
 (Sözler - 310) 

  * * * 

ِديَِّة   اِت اْلُمَحمَّ اَللَُّهمَّ َصِلِّ َو َسِلِّْم َعَلى الذَّ
َو َمْظَهِر  اللَِّطيَفِة ْاالََحِديَِّة َشْمِس َسَماِء ْاالَْسَرارِ 

ْاالَْنَواِر َو َمْرَكِز َمَداِر اْلَجالَِل َو ُقْطِب َفَلِك 
ِه َلَدْيَك َو ِبَسْيِرِه ِاَلْيَك اِۤمْن  اْلَجَماِل اَللَُّهمَّ ِبِسِرِّ

َخْوِفى َو اَِقْل ُعْثَرِتى َو اَْذِهْب ُحْزِنى َو ِحْرِصى َو 
ى اْلَفَناَء َعِنِّى َو ُكْن ِلى َو ُخْذِنى ِاَلْيَك ِمِنِّى َو اْرُزْقنِ 

ى  الَ َتْجَعْلِنى َمْفُتون ا ِبَنْفِسى َمْحُجوب ا ِبِحِسِّ
َواْكِشْف ِلى َعْن ُكِلِّ ِسرٍِّ َمْكُتوٍم َيا َحىُّ َيا َقيُّوُم َيا 
َحىُّ َيا َقيُّوُم َيا َحىُّ َيا َقيُّوُم *  َواْرَحْمِنى َواْرَحْم 
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َو اْلُقْراِۤن اِۤميَن َيا  ُرَفَقاِئى َو اْرَحْم اَْهِل ْااِليَمانِ 
اِحِميَن َو َيا اَْكَرَم ْاالَْكَرِمينَ   اَْرَحَم الرَّ

 (Sözler - 331) 

  * * * 

اَللَُّهمَّ َصِلِّ َو َسِلِّْم اَْفَضَل َو اَْجَمَل َو اَْنَبَل َو  
اَْظَهَر َو اَْطَهَر َو اَْحَسَن َو اََبرَّ َو اَْكَرَم َو اََعزَّ َو 

ْشَرَف َو اَْعَلى َو اَْزَكى َو اَْبَرَك َو اَْلَطَف اَْعَظَم َو اَ 
َصَلَواِتَك َو اَْوَفى َو اَْكَثَر َو اَْزَيَد َو اَْرَقى َو اَْرَفَع َو 
ا َو َرْحَمة  َو ِرْضَوان ا  اَْدَوَم َسالَِمَك َصالَة  َو َسالَم 

ا َو ُغْفَران ا َتْمَتدُّ َو َتِزيُد ِبَواِبِل َسَحاِئِب   َو َعْفو 
َمَواِهِب ُجوِدَك َو َكَرِمَك َو َتْنُموا َو َتْزُكوا ِبَنَفاِئِس 
َشَراِئِف َلَطاِئِف ُجوِدَك َو ِمَنِنَك اََزِليَّة  ِبَاَزِليَِّتَك الَ 
َتُزوُل اََبِديَّة  ِبَاَبِديَِّتَك الَ َتُحوُل َعَلى َعْبِدَك َو 

ٍد َخْيِر َخْلِقَك ا لنُّوِر اْلَباِهِر َحِبيِبَك َو َرُسوِلَك ُمَحمَّ
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اِخِر  الالَِّمِع َو اْلُبْرَهاِن الظَّاِهِر اْلَقاِطِع َو اْلَبْحِر الذَّ
اِهِر َو اْلَجالَِل اْلَقاِهِر  َو النُّوِر اْلَغاِمِر َو اْلَجَماِل الزَّ
َو اْلَكَماِل اْلَفاِخِر َصالََتَك الَِّتى َصلَّْيَت ِبَعَظَمِة 

ِلِه َو َصْحِبِه َكَذِلَك َصالَة  َتْغِفُر َذاِتَك َعَلْيِه َو َعَلى اۤ 
ُر ِبَها ُقُلوَبَنا  ِبَها ُذنُوَبَنا َو َتْشَرُح ِبَها ُصُدوَرَنا َو تَُطِهِّ
ُه  ُس ِبَها اَْسَراَرَنا َو تَُنِزِّ ُح ِبَها اَْرَواَحَنا َو تَُقِدِّ َو تَُرِوِّ

ى ِبَها ُكُدورَ  اِت َما ِبَها َخَواِطَرَنا َو اَْفَكاَرَنا َو تَُصِفِّ
ِفى اَْسَراِرَنا َو َتْشِفى ِبَها اَْمَراَضَنا َو َتْفَتُح ِبَها اَْقَفاَل 

 ُقُلوِبَنا
َربََّنا الَ تُِزْغ ُقُلوَبَنا َبْعَد ِاْذ َهَدْيَتَنا َوَهْب َلَنا ِمْن 

اُب   َلُدْنَك َرْحَمة  ِانََّك اَْنَت اْلَوهَّ
 (Sözler - 444) 

  * * * 
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َسِلِّْم َعَلى َمْن َتَمثََّل ِفيِه اَْنَواُر  اَللَُّهمَّ َصِلِّ وَ 
َمَحبَِّتَك ِلَجَماِل ِصَفاِتَك َو اَْسَماِئَك ِبَكْوِنِه ِمْراۤة  
َجاِمَعة  ِلَتَجِلَِّياِت اَْسَماِئَك اْلُحْسَنى َو َمْن َتَمْرَكَز 
ِفيِه ُشَعاَعاُت َمَحبَِّتَك ِلَصْنَعِتَك ِفى َمْصنُوَعاِتَك 

َمَل َو اَْبَدَع َمْصنُوَعاِتَك َو َصْيُروَرِتِه ِبَكْوِنِه اَكْ 
اَْنُموَذَج َكَماالَِت َصْنَعِتَك َو ِفْهِرْسَتَة َمَحاِسِن 
نُُقوِشَك َو َمْن َتَظاَهَر ِفيِه َلَطاِئُف َمَحبَِّتَك َو 

َرْغَبِتَك ِاِلْسِتْحَساِن َصْنَعِتَك ِبَكْوِنِه اَْعَلى َدالَِّلى 
َو اَْرَفَع اْلُمْسَتْحِسِنيَن َصْوت ا ِفى  َمَحاِسِن َصْنَعِتَك 

ِاْعالَِن ُحْسِن نُُقوِشَك َو اَْبَدِعِهْم َنْعت ا ِلَكَماالَِت 
َع ِفيِه اَْقَساُم َمَحبَِّتَك َو  َصْنَعِتَك َو َمْن َتَجمَّ
ِاْسِتْحَساِنَك ِلَمَحاِسِن اَْخالَِق َمْخُلوَقاِتَك َو 
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ا َلَطاِئِف اَْوَصاِف َمْصنُوَعاتِ  َك ِبَكْوِنِه َجاِمع 
ِلَمَحاِسِن ْاالَْخالَِق َكافَّة  ِبِاْحَساِنَك َو ِلَلَطاِئِف 
ا  ْاالَْوَصاِف َقاِطَبة  ِبَفْضِلَك َو َمْن َصاَر ِمْصَداق 
ا ِلَجِميِع َمْن َذَكْرَت ِفى  ا َفاِئق  َصاِدق ا َو ِمْقَياس 

اِبِريَن َو  ُفْرَقاِنَك ِانََّك تُِحبُُّهْم ِمَن اْلُمْحِسِنينَ  َو الصَّ
اِبيَن َو  اِبيَن َو ْاالَوَّ اْلُموْءِمِنيَن َو اْلُمتَِّقيَن َو التَّوَّ
َجِميِع ْاالَْصَناِف الَِّذيَن اَْحَبْبَتُهْم َو َشَرْفَتُهْم 

ِلَمَحبَِّتَك ِفى ُفْرَقاِنَك َحتَّى َصاَر ِاَماَم اْلَحِبيِبيَن َلَك 
اِئَك َو َعَلى اِۤلِه  َو َسِيَِّد اْلَمْحُبوِبيَن َلَك  َوَرِئيَس اَِودَّ

َو اَْصَحاِبِه َو ِاْخَواِنِه اَْجَمِعيَن اِۤميَن ِبَرْحَمِتَك َيا 
اِحِمينَ   اَْرَحَم الرَّ

 (Sözler - 487) 

  * * * 
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ْنَيا َقِرين ا َو ِفى   اَللَُّهمَّ اْجَعِل اْلُقْراَۤن َلَنا ِفى الدُّ
ا َو ِفى اْلِقيَ  َراِط اْلَقْبِر ُموِنس  ا َو َعَلى الِصِّ اَمِة َشِفيع 

ا  ا َو ِحَجاب ا َو ِفى اْلَجنَِّة َرِفيق  ا َو ِمَن النَّاِر ِسْتر  نُور 
ْر  ا * اَللَُّهمَّ َنِوِّ َو ِاَلى اْلَخْيَراِت ُكِلَِّها َدِليال  َو ِاَمام 
ْر  ُقُلوَبَنا َو ُقُبوَرَنا ِبنُوِر ْااِليَماِن َو اْلُقْراِۤن َو َنِوِّ

َهاَن اْلُقْراِۤن ِبَحِقِّ َو ِبُحْرَمِة َمْن اُْنِزَل َعَلْيِه   بُرْ 
الَُم ِمَن  الَُة َو السَّ اْلُقْراُۤن َعَلْيِه َو َعَلى اِۤلِه الصَّ

ْحَمِن اْلَحنَّاِن اِۤمينَ    الرَّ
 (Mektubat - 191) 

  * * * 

ٍد ِبَعَددِ     اَللُِّهمَّ َصِلِّ َو َسِلِّْم َعَلى َسِيِِّدَنا ُمَحمَّ
اِت اْلَكا ِئَناِت َو َعَلى اِۤلِه َو َصْحِبِه اَْجَمِعيَن  َذرَّ

ِ َرِبِّ اْلَعاَلِمينَ   اِۤميَن َواْلَحْمُد ّٰلِلَّ



R i s a l e - i  N u r  K ü l l i y a t ı n d a n             | 171 

 

 

اَللَُّهمَّ َيا اََحُد َيا َواِحُد َيا َصَمُد َيا َمْن الَ ِاَلَه ِاالَّ ُهَو 
ُد َوْحَدُه الَ َشِريَك َلُه َيا َمْن َلُه اْلُمْلُك َو َلُه اْلَحمْ 

َو َيا َمْن ُيْحِيى َو يُِميُت َيا َمْن ِبَيِدِه اْلَخْيُر َيا َمْن 
ُهَو َعَلى ُكِلِّ َشْيٍء َقِديٌر * َيا َمْن ِاَلْيِه اْلَمِصيُر ِبَحِق 
َساَلِة َو  اَْسَراِر َهِذِه اْلَكِلَماِت ِاْجَعْل َنا ِشَر َهِذِه الِرِّ

ا ِمَن الْ  ِديَن اْلَكاِمِليَن ُرَفَقا ئَُه َو َصاِحَبَها َسِعيد  ُمَوِحِّ
ِقيَن َو ِمَن اْلُموْءِمِنيَن  يِقيَن اْلُمَحِقِّ ِدِّ َوِمَن الِصِّ

اْلُمتَِّقيَن اِۤميَن * اَللَُّهمَّ ِبَحِقِّ ِسِرِّ اََحِديَِّتَك ِاْجَعْل 
ا ِالَْسَراِر التَّْوِحيِد َو َقْلَبُه  َناِشَر َهَذا اْلِكَتاِب َناِشر 

ا ِالَْنَواِر اْ  ا ِبَحَقا ِئِق َمْظَهر  اِليَماِن َو ِلَساَنُه َناِطق 
 اْلُقْراِۤن اِۤميَن اِۤميَن اِۤمينَ 

 (Mektubat - 258) 

  * * * 
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َياِطيِن َواَُعوُذ ِبَك  َرِبِّ اَُعوُذ ِبَك ِمْن َهَمَزاِت الشَّ
َرِبِّ اَْن َيْحُضُروِن * اَللَُّهمَّ َيا َحاِفُظ َيا َحِفيُظ َيا َخْيَر 

ِاْحَفْظِنى َو اْحَفْظ ُرَفَقاِئى ِمْن َشِرِّ النَّْفِس  اْلَحاِفِظينَ 
ْيَطاِن َو ِمْن َشِرِّ اْلِجِنِّ َو ْااِلْنَساِن َو ِمْن َشِرِّ  َو الشَّ

الََلِة َو اَْهِل الطُّْغَيانِ    اَْهِل الضَّ
   اِۤميَن اِۤميَن اِۤمينَ 

 (Lem'alar - 175) 

  * * * 

 

ا ِفى َقْوِمِه *َو َيا َمْن اَللَُّهمَّ َيا َمْن اََجاَب نُوح   
َنَصَر ِاْبَراِهيَم َعَلى اَْعَدا ِئِه * َو َيا َمْن اَْرَجَع 

رَّ َعْن  يُوُسَف ِاَلى َيْعُقوَب * َو َياَمْن َكَشَف الضُّ
اَيُّوَب * َو َياَمْن اََجاَب َدْعَوَة َزَكِريَّاَء * َو َيا َمْن 

ِبَاْسَراِر اَْصَحاِب َهِذِه  َتَقبََّل يُونَُس اْبَن َمتَّى َنْسَئُلَك 
ْعَواِت اْلُمْسَتَجاَباِت اَْن َتْحَفَظِنى َو َتْحَفَظ َناِشَر  الدَّ
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َسا ِئِل َو ُرَفَقا ِئِهْم ِمْن َشِرِّ َشَياِطيِن ْااِلْنِس  َهِذِه الرَّ
َو اْلِجِنِّ َو اْنُصْرَنا َعَلى اَْعَدا ِئَنا َو الَ َتِكْلَنا ِاَلى 

ِشْف ُكْرَبَتَنا َو ُكْرَبَتُهْم َواْشِف اَْمَراَض اَْنُفِسَنا َو اكْ 
   ُقُلوِبَنا َو ُقُلوِبِهْم اِۤميَن اِۤميَن اِۤمينَ 

 (Mektubat - 345) 

  * * *  

ٍد ِطِبِّ اْلُقُلوِب    اَللَُّهمَّ َصِلِّ َعَلى َسِيِِّدَنا ُمَحمَّ
ْاالَْبَصاِر َوَدَواِئَها َو َعاِفَيِة ْاالَْبَداِن َو ِشَفاِئَها َو نُوِر 

 َو ِضَياِئَها َو َعَلى اِۤلِه َو َصْحِبِه َو َسِلِّمْ 
 (Lem'alar - 220)   * * * 

ُ  َيا   َيا َقيُّومُ  َيا َحىُّ  َيا َفْردُ  َيا َرِحيمُ  َيا َرْحَمنُ  َيا اَّٰللَّ
وُس  َيا َعْدلُ  َيا َحَكمُ   ُفْرَقاِنَك  ِبَحِقِّ  َنْسَئُلَك  ُقدُّ

 اَْسَماِئَك  ِبَحِقِّ  وَ  ْاالَْكَرمِ  َحِبيِبَك  ِبُحْرَمةِ  وَ  اْلَحِكيمِ 
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 َشِرِّ  ِمنْ  ِاْحَفْظَنا ْاالَْعَظمِ  ِاْسِمَك  ِبُحْرَمةِ  وَ  اْلُحْسَنى
ْيَطانِ  النَّْفِس  ِمينَ اۤ  َوْااِلْنَسانِ  اْلِجِنِّ  َشِرِّ  َوِمنْ  َوالشَّ  

 (Lem'alar - 356) 

  * * * 

ِبُسوَرِة التَّْهِميِز  ِبَحِقِّ َتَباَرَك ثُمَّ نُوٍن َو َساِئٍل * وَ  
ا َوالنَّْجِم ِاَذا  اِرَياِت َذْرو  َرْت * َو ِبالذَّ ْمُس ُكِوِّ َوالشَّ
َبْت * َو ِبُسَوِر  َهَوى * َو ِبِاْقَتَرَبْت ِلَى ْاالُُموُر َتَقرَّ
اْلُقْراِۤن ِحْزب ا َو اَۤية  * َعَدَد َما َقَراَ اْلَقاِرى َوَما َقْد 

َلْت * َفَاْسَئلُ  َك َيا َمْوالََى ِبَفْضِلَك الَِّذى * َعَلى َتَنزَّ
َلْت  ا َتَفضَّ  ُكِلِّ َما اَْنَزْلَت ُكْتب 

 (Şualar - 728) 

  * * * 

ٍد َو َعَلى اِۤلِه َو   اَللَُّهمَّ َصِلِّ َو َسِلِّْم َعَلى ُمَحمَّ
اَْصَحاِبِه ِبَعَدِدَها َواْرَحْمَنا َو اْرَحْم َطَلَبَة َرَساِئِل 

ِ َرِبِّ اْلَعاَلِمينَ النُّوِر ِبَعدَ  ِدَها اِۤميَن َو اْلَحْمُد ّٰلِلَّ  
 (Şualar - 752) 
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  * * * 

اِت النُّوَراِنِىِّ   اَللَُّهمَّ َصِلِّ َو َسِلِّْم َعَلى َهَذا الذَّ
ْحَمِن  الَِّذى اُْنِزَل َعَلْيِه اْلُقْراُۤن اْلَحِكيُم ِمَن الرَّ

ِحيِم ِمَن اْلَعْرِش اْلَعِظيِم اَْعِنى  ٍد الرَّ َسِيِِّدَنا ُمَحمَّ
اَْلُف اَْلِف َصالٍَة َو اَْلُف اَْلِف َسالٍَم ِبَعَدِد َحَسَناِت 
َر ِبِرَساَلِتِه التَّْوَريُة َو ْااِلْنِجيُل َو  ِتِه َعَلى َمْن َبشَّ اُمَّ
ِتِه ْااِلْرَهاَصاُت َو َهَواِتُف اْلِجِنِّ  َر ِبنُُبوَّ بُوُر َو َبشَّ الزَّ

ْنِس َو َكَواِهُن اْلَبَشِر َواْنَشقَّ ِبِاَشاَرِتِه َو اَْوِلَياُء ْاالِ 
ٍد اَْلُف َاْلِف َصالٍَة َو  اْلَقَمُر َسِيِِّدَنا َو َمْوالََنا ُمَحمَّ
ِتِه َعَلى َمْن َجائَْت  اَْلُف اْلِف َسالٍَم ِبَعَدِد اَْنَفاِس اُمَّ

َجُر َو َنَزَل ُسْرَعة  ِبُدَعاِئِه اْلَمَطُر  َو ِلَدْعَوِتِه الشَّ
اََظلَّْتُه اْلَغَماَمُة ِمَن اْلَحِرِّ َو َشِبَع ِمْن َصاٍع ِمْن 
َطَعاِمِه ِمَئاٌت ِمَن اْلَبَشِر َو َنَبَع اْلَماُء ِمْن َبْيِن 
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ْيِه  اٍت َكاْلَكْوَثِر َو َسبََّح ِفى َكفَّ اََصاِبِعِه َثالََث َمرَّ
بَّ  ُ َلُه الضَّ َو الظَّْبَى َو  اْلَحَصاُة َو اْلَمَدُر َو اَْنَطَق اّٰللَّ

َراَع َو اْلَجَمَل َو اْلَجَبَل َو  ْئَب َو اْلِجْذَع َو الِذِّ الِذِّ
َجَر َصاِحُب اْلِمْعَراِج َو َما َزاَغ  اْلَحَجَر َو الشَّ

ٍد اَْلُف اَْلِف  اْلَبَصُر َسِيِِّدَنا َو َمْوالََنا َو َشِفيِعَنا ُمَحمَّ
ُكِلِّ اْلُحُروِف َصالٍَة َو اَْلُف اَْلِف َسالٍَم ِبَعَدِد 

ْحَمِن ِفى  اْلُمَتَشِكَِّلِة ِفى اْلَكِلَماِت اْلُمَتَمِثَِّلِة ِبِاْذِن الرَّ
َجاِت اْلَهَواِء ِعْنَد ِقَرائَِة ُكِلِّ َكِلَمٍة ِمَن  َمَراَيا َتَموُّ
ِل النُُّزوِل ِاَلى اِۤخِر  اْلُقْراِۤن ِمْن ُكِلِّ َقاِرٍء ِمْن اَوَّ

َماِن َو اْغِفْرَلنَ  ا َواْرَحْمَنا َيا ِاَلَهَنا ِبُكِلِّ َصالٍَة ِمْنَها الزَّ
 اِۤميَن اِۤميَن اِۤمينَ 

 (Mesnevi-i Nuriye - 30) 

  * * * 
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 الَِّذى اْلَحِبيُب  َذِلَك  َعَلى َسِلِّمْ  وَ  َصِلِّ  اَللَُّهمَّ   
 َحَياُت  وَ  اْلَعاَلَمْينِ  َفْخرُ  وَ  اْلَكْوَنْينِ  َسِيِّدُ  ُهوَ 

اَرْينِ  َعاَدَتْينِ  يَلةُ َوِس  وَ  الدَّ  وَ  اْلَجَناَحْينِ  ُذو وَ  السَّ
 وَ  اَْجَمِعينَ  َصْحِبهِ  وَ  ِلهِ اۤ  َعَلى وَ  الثََّقَلْينِ  َرُسولُ 
اِۤمينَ  اْلُمْرَسِلينَ  وَ  النَِّبِيِّينَ  ِمنَ  ِاْخَواِنهِ  َعَلى  

 (Mesnevi-i Nuriye - 42) 

  * * * 

ْلَنا ِمْن ِعَباِدَك اَللَُّهمَّ ِبَحِقِّ ُسوَرِة ْااِلْخالَِص ِاْجعَ 
 اْلُمْخِلِصيَن اْلُمْخَلِصيَن اِۤميَن اِۤمينَ 

 (Lem'alar - 166)   * * * 

َعاَدةِ  اَْهلِ  ِمنْ  اْجَعْلَنا اَللَُّهمَّ     ِفى َواْحُشْرَنا السَّ
َعَداءِ  ُزْمَرةِ  َعَداءِ  َمعَ  اْلَجنَّةَ  اَْدِخْلَنا وَ  السُّ  ِبَشَفاَعةِ  السُّ

 َكَما ِلهِ اۤ  َوَعَلى َعَلْيهِ  َوَسِلِّمْ  َفَصِلِّ  ارِ اْلُمْختَ  َنِبِيَِّك 
ِمينَ اۤ  ِمينَ اۤ  ِمينَ اۤ  ِبُحْرَمِتهِ  وَ  ِبَرْحَمِتَك  َيِليُق    

 (Mesnevi-i Nuriye - 49) 
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  * * * 

َماءِ  وَ  ْاالَْرِض  َقيُّومَ  َيا اَللَُّهمَّ      وَ  نُْشِهُدكَ  ِانَّا السَّ
ُ  اَْنَت  ِبَانََّك  ْلِقَك خَ  َجِميعَ  وَ  َمْصنُوَعاِتَك  َجِميعَ   اّٰللَّ

 َنْسَتْغِفُركَ  وَ  َلَك  َشِريَك  الَ  َوْحَدكَ  اَْنَت  ِاالَّ  ِاَلهَ  الَ 
ا اَنَّ  َنْشَهدُ  وَ  ِاَلْيَك  َنُتوُب  وَ  د   وَ  َعْبُدكَ  ُمَحمَّ

ِ  اَللَُّهمَّ  ِلْلَعاَلِمينَ  َرْحَمة   اَْرَسْلَتهُ  َرُسولَُك   وَ  َصلِّ
 َيِليُق  َكَما وَ  ُحْرَمَتهُ  َناِسُب يُ  َكَما َعَلْيهِ  َسلِِّمْ 

اَْجَمِعينَ  َصْحِبهِ  وَ  ِلهِ اۤ  َعَلى وَ  ِبَرْحَمِتَك   
 (Mesnevi-i Nuriye - 107) 

  * * * 

اِحِمينَ  اَْرَحمَ  َيا اَللَُّهمَّ    ةَ  اْرَحمْ  وَ  الرَّ دٍ  اُمَّ  ُمَحمَّ
الَةُ  َعَلْيهِ  الَمُ  وَ  الصَّ رْ  وَ  السَّ ةِ  ُقُلوَب  َنِوِّ دٍ مُ  اُمَّ  َحمَّ
الَةُ  َعَلْيهِ  الَمُ  وَ  الصَّ  وَ  نِ اْلُقْراۤ  وَ  ْااِليَمانِ  ِبنُورِ  السَّ
رْ  ِمينَ اۤ  ْااِلْسالَمِ  َشِريَعةَ  َعِظِّمْ  وَ  نِ اْلُقْراۤ  بُْرَهانَ  َنِوِّ  

 (Mesnevi-i Nuriye - 115)   * * * 
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 ْااِليَمانِ  َكَمالِ  وَ  ْااِلْسالَمِ  ِدينِ  َعَلى ّٰلِلَِّ  اَْلَحْمدُ   
الَةُ وَ  الَمُ  الصَّ دٍ  َعَلى َوالسَّ  َداِئَرةِ  َمْرَكزُ  ُهوَ  الَِّذى ُمَحمَّ

ۤ  َوَعَلى ْااِليَمانِ  اَْنَوارِ  َمْنَبعُ  وَ  ْااِلْسالَمِ   َصْحِبهِ  وَ  ِلهِ ا
اْلَقَمَرانِ  َدارَ  َوَما اْلَمَلَوانِ  َدامَ  َما اَْجَمِعينَ    

 (Mesnevi-i Nuriye - 116) 

  * * * 

دٍ  َسِيِِّدَنا َعَلى َسِلِّمْ  وَ  ِلِّ َص  اَللَُّهمَّ    َصالَة   ُمَحمَّ
 َتْقِضى وَ  َفاِت ْاالۤ  وَ  ْاالَْهَوالِ  َجِميعِ  ِمنْ  ِبَها تُْنِجيَنا

ُرَنا وَ  اْلَحاَجاِت  َجِميعَ  ِبَها َلَنا  َجِميعِ  ِمنْ  ِبَها تَُطِهِّ
ِيَِّئاِت  نُوِب  َجِميعَ  ِبَها َلَنا َتْغِفرَ  وَ  السَّ  وَ  الذُّ
ُ  َيا اِت اْلَخِطيئَ  َعَواِت  ُمِجيَب  َيا اَّٰللَّ  ِلىِفى ِاْجَعْل  الدَّ

ةِ   اَْضَعاَف  نٍ اۤ  ُكِلِّ  ِفى َمَماِتى َبْعدَ  وَ  َحَياِتى ُمدَّ
 َمْضُرِبينَ  َسالَمٍ  وَ  َصالَةٍ  اَْلِف  اَْلُف  َذِلَك  اَْضَعاِف 

 َسِيِِّدَنا َعَلى َذِلَك  اَْمَثالِ  اَْمَثالِ  وَ  َذِلَك  ِمْثلِ  ِفى
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دٍ   اَْتَباِعهِ  وَ  َاْنَصاِرهِ  وَ  اَْصَحاِبهِ  وَ  ِلهِ اۤ  َعَلى وَ  ُمَحمَّ
 اَْنَفاِسَى  َعَلى َتِزيدُ  َذِلَك  ُكِلِّ  ِمنْ  َصالَةٍ  ُكلَّ  َواْجَعْل 
ةِ  ِفى اْلَعاِصَيةِ   ِبُكِلِّ  اْرَحْمِنى وَ  َواْغِفْرِلى ُعْمِرى ُمدَّ

اِحِمينَ  اَْرَحمَ  َيا ِبَرْحَمِتَك  ِمْنَها َصالَةٍ  ينَ مِ اۤ  الرَّ  
 (Mesnevi-i Nuriye - 133)   * * * 

ِ َو َمَلِئَكِتِه َو ُكُتِبِه َو ُرُسِلِه َو اْلَيوِم ْاالِۤخِر  اَۤمْنُت ِباّٰللَّ
ِ َتَعاَلى َو اْلَبْعُث َبْعَد  ِه ِمَن اّٰللَّ َو ِباْلَقَدِر َخْيِرِه َو َشِرِّ

ُ َو  اَْشَهُد اَنَّ اْلَمْوِت َحقٌّ اَْشَهُد اَْن الَ ِاَلَه ِاالَّ اّٰللَّ
ا َرُسوُل اّٰللَِّ  د   ُمَحمَّ

 (Mesnevi-i Nuriye - 245) 

  * * * 

 

ِ َعَلى ِنْعَمِة ْااِليَماِن َوْااِلْسالَِم ِبَعَدِد   اَْلَحْمُد ّٰلِلَّ
َقَطَراِت ْاالَْمَطاِر َواَْمَواِج اْلِبَحاِر َوَثَمَراِت ْاالَْشَجاِر 

الَْطَياِر َوَلَمَعاِت َونُُقوِش ْاالَْزَهاِر َوَنَغَماِت اْ 
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ْكُر َلُه َعَلى ُكِلِّ ِمْن ِنَعِمِه ِفى ْاالَْطَواِر  ْاالَْنَواِر َوالشُّ
الَُم َعَلى  الَُة َوالسَّ ِبَعَدِد ُكِلِّ ِنَعِمِه ِفى ْاالَْدَواِر َوالصَّ
ٍد اْلُمْخَتاِر َوَعَلى اِۤلِه  َسِيِِّد ْاالَْبَراِر َوْاالَْخَياِر ُمَحمَّ

َواَْصَحاِبِه نُُجوِم اْلِهَداَيِة َذِوى ْاالَْنَواِر ْاالَْطَهاِر 
 َماَداَم الَّْيُل َوالنََّهارُ 

 (Mesnevi-i Nuriye - 134) 

  * * * 

ا ِلُعُقوِلَنا َو ُقُلوِبَنا َو  اَللَُّهمَّ اْجَعِل اْلُقْراَۤن نُور 
ا ِالَْنُفِسَنا اِۤميَن اِۤميَن اِۤمينَ   اَْرَواِحَنا َو ُمْرِشد 

 (Mesnevi-i Nuriye - 75) 

  * * * 

ٍد َصالَة  َتُكوُن َلَك   اَللَُّهمَّ َصِلِّ َعَلى َسِيِِّدَنا ُمَحمَّ
ِه اََداء  َو َعَلى اِۤلِه َو َصْحِبِه َو َسِلِّم  ِرَضاء  َو ِلَحِقِّ

ا اِۤمينَ  ا َكِثير   َتْسِليم 
 (Barla Lahikası - 19) 

  * * * 
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َما َو اَْمَثاَلُهَما ِمْن ِاْخَواِنَنا اَللَُّهمَّ َوِفِّْقَنا َو ِايَّاهُ 
ِلِخْدَمِة اْلُقْراِۤن َو ْااِليَماِن َكَماتُِحبُّ َو َتْرَضى ِبَحِقِّ 
الَِة َو اََتمُّ  َمْن اَْنَزْلَت َعَلْيِه اْلُقْراَۤن َعَلْيِه اَْفَضُل الصَّ
 التَّْسِليَماِت َما اْخَتَلَف اْلَمَلَواِن َو َما َداَر اْلَقَمَرانِ 

 (Barla Lahikası - 23) 

      * * * 

ْعظَِم َوِبُحْرَمِة َرُسوِلَك اَللَُّهمَّ ِبَحقِِّ ِاْسِمَك االْ 
ْرَلَنا ِخْدَمَة اْلُقْراَِن ِبنَْشِر ِرَساَلِة النُّوِر  ْاالَْكَرِم يَسِِّ

َواِم بَْيَن ْاالَنَاِم ِفى َعاَلِم ْااِلْسالَِم  اَِميَن اَِميَن اَِمينَ ِبالدَّ  
 (Sikke-i Tasdik-i Gaybi - 40) 

  * * * 

 

ِ الَِّذى َهَديَنا ِلهَذا َوَما ُكنَّا ِلَنْهَتِدَى َلْوالَ اَْن  اَْلَحْمُد ّٰلِلَّ
ُ َلَقْد َجاَءْت ُرُسُل َرِبَِّنا ِباْلَحِقِّ   َهَديَنا اّٰللَّ

ٍد ِمَن ْاالََزِل ِاَلى ْاالََبِد  اَللَُّهمَّ َصِلِّ َعَلى َسِيِِّدَنا ُمَحمَّ
ِ َو َعَلى اِۤلِه َو َصْحِبِه َو َسِلِّمْ عَ  َدَد َما ِفى ِعْلِم اّٰللَّ  
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 (Barla Lahikası - 50) 

  * * * 

بَُنا ِاَلْيَك  ْنَيا ُحبََّك َو ُحبَّ َما يَُقِرِّ اَللهُهمَّ اْرُزْقَنا ِفى الدُّ
َو ْااِلْسِتَقاَمَة َكَما اََمْرَت َو ِفى ْاآلِخَرِة َرْحَمَتَك َو 

  ُرْؤَيَتَك 

Sözler ( 650 ) 

   * * * 

ْل ُمَراَدَنا َو َمْقُصوَد اُْسَتاِدَنا َسِعيِد   اَللَُّهمَّ َحِصِّ
النُّوْرِسى ِبُحْرَمِة َحِبيِبَك اْلَمِكِِّىِّ اْلَمَدِنِىِّ اْلَهاِشِمِىِّ 

 اْلُقَرْيِشىِِّ 
 (Barla Lahikası - 120) 

  * * * 

ا َقْبَل ُكِلِّ نُوٍر * َوَيا نُور   ا َبْعَد ُكِلِّ نُوٍر * َوَيا َوَيا نُور 
ا َلْيَس ِمْثَلُه نُوٌر *  ا َفْوَق ُكِلِّ نُوٍر* َوَيا نُور  نُور 

ُسْبَحاَنَك َيا الَ ِاَلَه ِاالَّ اَْنَت ْاالََماُن ْاالََماُن اَِجْرَنا )َو 
َعِلى( ِمَن النَّاِر َو اَْدِخْلَنا )َو اَْدِخْل َعِلى( اْلَجنََّة َمَع 
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ْر ُقُلوَبَنا َو َقْلَبُه َو ُقُبوَرَنا َو َقْبَرُه ِبَاْنَواِر  ْاالَْبَراِر وَ  َنِوِّ
اُر َو َصِلِّ َعَلى  ْااِليَماِن َو اْلُقْراِۤن َيا َرِحيُم َيا َغفَّ
ٍد اْلُمْخَتاِر َو اِۤلِه ْاالَْطَهاِر َو َصْحِبِه ْاالَْخَياِر  ُمَحمَّ

  اِۤميَن اِۤميَن اِۤمينَ 
 (Barla Lahikası - 277) 

   * * * 

َياِطيِن َواَُعوُذ  َرِبِّ اَُعوُذ ِبَك ِمْن َهَمَزاِت الشَّ
ِبَك َرِبِّ اَْن َيْحُضُروِن * اَللَُّهمَّ َيا َحاِفُظ َيا 
َحِفيُظ َيا َخْيَر اْلَحاِفِظيَن ِاْحَفْظِنى َو اْحَفْظ 
ْيَطاِن َو ِمْن َشِرِّ  ُرَفَقاِئى ِمْن َشِرِّ النَّْفِس َو الشَّ

الََلِة َو  اْلِجِنِّ وَ  ْااِلْنَساِن َو ِمْن َشِرِّ اَْهِل الضَّ
 اَْهِل الطُّْغَياِن اِۤميَن اِۤميَن اِۤمينَ 

 (Tarihçe-i Hayat - 190) 

  * * *  
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اَْلَحْمدُ  ّٰلِلهِ  الَِّذى َهَديَنا ِلهَذا َوَما ُكنَّا ِلَنْهَتِدَى  َلْوالَ  
ُ  َلَقدْ  َجاَءْت  ُرُسُل  َرِبِّنَ ا ِباْلَحِقِّ  اَنْ  َهَديَنا اّٰلله

… 

دٍ  ِطِبِّ  اْلُقُلوِب   اَللهُهمَّ  َصِلِّ  َعَلى َسِيِِّدَنا ُمَحمَّ
وَ  َدَواِئَها وَ  َعاِفَيةِ  ْاالَْبَدانِ  وَ  ِشَفاِئَها وَ  نُورِ  ْاالَْبَصارِ  
 َوُهوَ  ِلُكِلِّ   وَ  ِضَياِئَها وَ  َعَلى آِلهِ  وَ  َصْحِبهِ  وَ  َسِلِّمْ 

Lem'alar ( 220 ) 

  * * *  

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın dediğine "Âmîn!" 

diyerek, aynı münacatı kendimiz de söylüyor gibi, sadâ-yı 

Muhammedî Aleyhissalâtü Vesselâm ile deriz: 

َيا َحىُّ  َقْبَل  ُكِلِّ  َحٍىِّ   َيا َحىُّ  َبْعدَ  ُكِلِّ  َحٍىِّ   َيا 
َحىُّ  الَِّذى َلْيَس  َكِمْثِلهِ  َحىٌّ   َيا َحىُّ  الَِّذى الَ  

يُْشِبُههُ  َشْيءٌ   َيا َحىُّ  الَِّذى الَ  َيْحَتاجُ  ِاَلى َحٍىِّ   
َيا َحىُّ  الَِّذى الَ  يَُشاِرُكهُ  َحىٌّ   َيا َحىُّ  الَِّذى يُِميُت  

 ُكلَّ  َحٍىِّ   َيا َحىُّ  الَِّذى َيْرُزُق  ُكلَّ  َحٍىِّ  
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  َيا َحىُّ  الَِّذى يُْحِيى اْلَمْوَتى 
 يَ ا َحىُّ  الَِّذى الَ  َيُموُت   ُسْبَحاَنَك  َيا الَ  ِالهَ  ِاالَّ  

َنا ِمنَ  النَّارِ  آِمينَ   اَْنَت  ْاالََمانُ  ْاالََمانُ  َنِجِّ
Lem'alar ( 339 ) 

* * *  

Câmi' dualarla dua etmek; hem hulûs ve huşu' ve huzur-u kalb ile dua 

etmek; hem namazın sonunda, bilhâssa sabah namazından sonra; hem 

mevâki'-i mübarekede, hususan mescidlerde; hem Cum'ada, hususan saat-ı 

icabede; hem şuhur-u selâsede, hususan leyali-i meşhurede; hem 

ramazanda, hususan leyle-i kadirde dua etmek kabule karin olması rahmet-

i İlahiyeden kaviyyen me'muldür. O makbul duanın ya aynen dünyada eseri 

görünür veyahut dua olunanın âhiretine ve hayat-ı ebediyesi cihetinde makbul 

olur. Demek aynı maksad yerine gelmezse, dua kabul olmadı denilmez; belki 

daha iyi bir surette kabul edilmiş denilir. 

Mektubat ( 279 ) 

* * *  

Dua bir ubudiyettir. Ubudiyet ise semeratı uhreviyedir. Dünyevî 

maksadlar ise, o nevi dua ve ibadetin vakitleridir. O maksadlar, gayeleri değil.  

Sözler ( 317 ) 

* * *  

Dua, ubudiyetin ruhudur ve hâlis bir imanın neticesidir. Çünki dua 

eden adam, duası ile gösteriyor ki: Bütün kâinata hükmeden birisi var ki; en 

küçük işlerime ıttıla'ı var ve bilir, en uzak maksadlarımı yapabilir, benim her 

halimi görür, sesimi işitir. Öyle ise; bütün mevcudatın bütün seslerini işitiyor ki, 

benim sesimi de işitiyor. Bütün o şeyleri o yapıyor ki, en küçük işlerimi de 

ondan bekliyorum, ondan istiyorum.  

İşte duanın verdiği hâlis tevhidin genişliğine ve gösterdiği nur-u imanın 

halâvet ve safîliğine bak,  ُْقْل  َما يَْعَبُؤا ِبُكمْ  َرِبِّى لَْوالَ  ُدَعاُؤُكم sırrını anla 

ve  ْوَ  َقاَل  َربُُّكمُ  اْدُعوِنى اَْسَتِجْب  لَُكم fermanını dinle. 
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 denildiği gibi: Eğer vermek اگر نه خواهى داد ، نه دادى خواه 

istemeseydi, istemek vermezdi. 
Mektubat ( 302 ) 

* * *  

 

  

Barla Lahikası ( 366 ) 

* * *  

Ağlamakla ve hüzün ve kederle, niyaz ve hazînane yalvarmakla ve 

pek ciddî nedamet ve tövbe ve istiğfar ile karşılamak ve sünnet-i 

seniye dairesinde, bid'alar karışmadan, şeraitin tayin ettiği tarzda 

dergâh-ı İlahiyeye iltica etmek ve dua ve o hale mahsus ubudiyetle 

mukabele etmektir. 

Emirdağ Lahikası-1 ( 34 ) 

* * *  

Hem de sevab ve fazilet, nur âlemindendir. O âlemden bir âlem, bir 

zerreye sığışabilir. Nasılki bir zerrecik bir şişede, semavat nücumuyla beraber 

görünebilir. Öyle de, niyet-i hâlise ile şeffafiyet peyda eden bir zikirde veya bir 

âyette, semavat gibi nuranî sevab ve fazilet yerleşebilir. 

Sözler ( 349 ) 

* * *  

Şu âlemde mü'minin mü'mine karşı en büyük yardımı dua iledir. 

Barla Lahikası ( 247 )  

* * *  

Zikir ve Duadan maksad  sevabdır ve merhamet-i İlahiyeyi celbetmektir. 

Mesnevi-i Nuriye ( 230 ) 

* * *  

Bize ve Risale-i Nur talebelerine iman-ı ekmel ve hüsn-ü hâtime ver. Ve 

bizleri onların şefaatlerine mazhar eyle, âmîn... 

Sözler ( 100 ) 

* * *  
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Cenab-ı Hak bizi ve sizi, bu zamanın cazibedar fitnesinden 

kurtarsın ve muhafaza eylesin, âmîn... 

Sözler ( 147 ) 

* * *  

Ümmetinden her gün her ferd-i mütedeyyin hiç olmazsa kaç defa ona 

salavat getirmekle onun duasına "âmîn, âmîn" diyen ve belki bütün mahlukat 

o duasına iştirak ederek "Evet, ya Rabbenâ! İstediğini ver, biz de onun 

istediğini istiyoruz." diyorlar. 

Asa-yı Musa ( 29 ) 

* * *  

Hakikî imanın kudsî ilâçlarından ve nurlarından tövbe ve istiğfar ile, dua ve 

niyaz ile istimal ediniz. Cenab-ı Hak sizlere şifa versin, hastalıklarınızı keffaret-

üz zünub yapsın. Âmîn âmîn âmîn... 

Lem'alar ( 220 ) 

* * *  

Cenab-ı Hak bizleri, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın 

şefaatına mazhar etsin, âmîn. 

Sözler ( 585 )  

* * *  

Allah hesabıyla vermeli ve almalı.  

Ve izni ve kanunu dairesinde hareket etmeli, sükûnet bulmalı.  

Kusur etse, istiğfar etmeli.  

Yâ Rab! Kusurumuzu afvet, bizi kendine kul kabul et, emanetini 

kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Âmîn demeli ve 

ona yalvarmalı... 

Sözler ( 29 ) 

* * *  

Cenab-ı Erhamürrâhimîn'den bütün esma-i hüsnasını şefaatçı yapıp niyaz 

ediyoruz ki: "Bizleri ihlas-ı tâmme muvaffak eylesin... Âmîn..." 

Lem'alar ( 166 ) 

* * *  

Esrar-ı Kur'aniyeye naşir eyle ve onlara sırat-ı müstakimde istikamet ver. 

Âmîn. 

Mektubat ( 308 ) 

* * *  

MÜ'MİNİN MÜ'MİNE EN İYİ DUASI NASIL OLMALIDIR? 

 Elcevab: Esbab-ı kabul dairesinde olmalı. Çünki bazı şerait dâhilinde dua 

makbul olur. Şerait-i kabulün içtimaı nisbetinde makbuliyeti ziyadeleşir.  
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 Ezcümle: Dua edileceği vakit, istiğfar ile manevî temizlenmeli, sonra 

makbul bir dua olan salavat-ı şerifeyi şefaatçı gibi zikretmeli ve âhirde yine 

salavat getirmeli. Çünki iki makbul duanın ortasında bir dua makbul olur.  

Hem  yani "gıyaben ona dua etmek"; hem hadîste ve 

Kur'anda gelen me'sur dualarla dua etmek. Meselâ:  اَللهُهمَّ ِاِنِّى اَْسئَُلَك
ْنَيا َو ْاآلِخَرةِ  يِن َو الدُّ  اْلَعْفَو َو اْلَعاِفَيَة ِلى َو لَُه ِفى الِدِّ
ْنَيا َحَسنَة  َوِفى ْاآلِخَرِة َحَسنَة  َو ِقنَا َعَذاَب النَّارِ   gibi َربَّنَا آِتنَا ِفى الدُّ

câmi' dualarla dua etmek; hem hulûs ve huşu' ve huzur-u kalb ile dua etmek; 

hem namazın sonunda, bilhâssa sabah namazından sonra; hem mevâki'-i 

mübarekede, hususan mescidlerde; hem Cum'ada, hususan saat-ı icabede; 

hem şuhur-u selâsede, hususan leyali-i meşhurede; hem ramazanda, hususan 

leyle-i kadirde dua etmek kabule karin olması rahmet-i İlahiyeden kaviyyen 

me'muldür. O makbul duanın ya aynen dünyada eseri görünür veyahut dua 

olunanın âhiretine ve hayat-ı ebediyesi cihetinde makbul olur. Demek aynı 

maksad yerine gelmezse, dua kabul olmadı denilmez; belki daha iyi bir surette 

kabul edilmiş denilir. 
Mektubat ( 279 ) 

* * * 

Cenab-ı Hak, sizlerden ebediyen razı olsun, âmîn! 

Şualar ( 317 ) 

* * * 

Hem öyle yüksek bir fizar-ı istimdadkârane ve öyle tatlı bir niyaz-ı 

istirhamkârane ile istiyor, yalvarıyor ki; güya bütün mevcudata ve semavata ve 

Arş'a işittirip, vecde getirip duasına "Âmîn Allahümme âmîn" dedirtiyor.  

Bak! Hem öyle Semî', Kerim bir Kadîr'den, öyle Basîr, Rahîm bir 

Alîm'den hacetini istiyor ki; bilmüşahede en hafî bir zîhayatın en hafî bir 

hacetini, bir niyazını görür, işitir, kabul eder, merhamet eder. Çünki istediğini, -

velev lisan-ı hal ile olsun- verir ve öyle bir suret-i hakîmane, basîrane, 

rahîmanede verir ki, şübhe bırakmaz: Bu terbiye ve tedbir öyle bir Semî' ve 

Basîr ve öyle bir Kerim ve Rahîm'e hastır. 

Mektubat ( 201 ) 

* * *  

Ya Rabbî ve ya Rabb-es Semavatı Ve-l Aradîn! Ya Hâlıkî ve ya 

Hâlık-ı Külli Şey! Gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilatıyla ve 
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bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden kudretinin ve 

iradetinin ve hikmetinin ve hâkimiyetinin ve rahmetinin hakkı için, 

nefsimi bana müsahhar eyle!  

Ve matlubumu bana müsahhar kıl!  

Kur'ana ve imana hizmet için, insanların kalblerini Risale-i Nur'a 

müsahhar yap! Ve bana ve ihvanıma, iman-ı kâmil ve hüsn-ü hâtime 

ver.  

Hazret-i Musa Aleyhisselâm'a denizi ve Hazret-i İbrahim 

Aleyhisselâm'a ateşi ve Hazret-i Davud Aleyhisselâm'a dağı, demiri 

ve Hazret-i Süleyman Aleyhisselâm'a cinni ve insi ve Hazret-i 

Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'a Şems ve Kamer'i teshir ettiğin 

gibi, Risale-i Nur'a kalbleri ve akılları müsahhar kıl!..  

Ve beni ve Risale-i Nur talebelerini, nefis ve şeytanın şerrinden ve 

kabir azabından ve Cehennem ateşinden muhafaza eyle ve Cennet-ül 

Firdevs'te mes'ud kıl!  

Âmîn, âmîn, âmîn!.. 

Asa-yı Musa ( 211 ) 

* * *  

 Ey Rabbimiz! Sevgili Peygamberimiz Habib'in hürmetine, bu duamızı kabul 

eyle, âmîn. 

Hanımlar Rehberi ( 153 ) 

* * *  

Cenab-ı Erhamürrâhimîn, Risale-i Nur'un bütün yazılan ve okunan harfleri 

adedince defter-i a'maline hasenat yazdırsın. Âmîn! Ve onların sayısınca onun 

ruhuna rahmetler yağdırsın, âmîn! Ve kabrinde Kur'anı, Risale-i Nur'u ona 

şirin ve enîs arkadaş eylesin. Âmîn! Ve Nur fabrikasına onun yerine on 

kahramanı ihsan edip çalıştırsın. Âmîn! Âmîn! Âmîn! Siz dahi benim gibi 

dualarınızda onu yâdediniz. Bin lisan onun lisanı yerine istimal edip, o 

kaybettiği bir hayat ve bir dil yerinde manevî bin hayat kazandı diye rahmet-i 

İlahiyeden ümidvarız. 

Şualar ( 329 ) 

* * *  

Cenab-ı Hak, bize ve Risale-i Nur'a taarruz edenlerin kalblerine iman ve 

başlarına hakikatı görecek akıl ve göz ihsan etsin; bizi bu zindanlardan, onları 

da bu felâketlerden kurtarsın, âmîn! 

Şualar ( 341 ) 

* * *  

 Mübarek ramazan-ı şerifinizi bütün ruh u canımızla tebrik ediyoruz. Cenab-ı 

Hak bu ramazan-ı şerifin Leyle-i Kadrini umumunuza bin aydan hayırlı eylesin, 
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âmîn. Ve seksen sene bir ömr-ü makbul hükmünde hakkınızda kabul eylesin, 

âmîn. 

Şualar ( 508 ) 

* * *  

Biz müflis olduğumuz halde, gayet zengin bir mücevherat dükkânının dellâlı 

ve bir hizmetçisi olmuşuz. Cenab-ı Hak fazl u keremiyle şu hizmette hâlisane, 

muhlisane bizi ve umum Risale-i Nur talebelerini daim ve muvaffak eylesin. 

Âmîn bihürmeti Seyyid-il Mürselîn. 

Şualar ( 684 ) 

* * *  

Acz, nidanın madenidir. İhtiyaç duanın menbaıdır. 

 Feyâ Rabbî, yâ Hâlıkî, yâ Mâlikî! Seni çağırmakta hüccetim hacetimdir. 

Sana yaptığım dualarda uddetim fâkatimdir. Vesilem fıkdan-ı hile ve fakrimdir. 

Hazinem aczimdir. Re's-ül malım, emellerimdir. Şefiim, Habibin (Aleyhissalâtü 

Vesselâm) ve rahmetindir. Afveyle, mağfiret eyle ve merhamet eyle yâ Allah yâ 

Rahman yâ Rahîm! Âmîn! 

Mesnevi-i Nuriye ( 106 ) 

* * *  

Cenab-ı Hak bizleri Risale-i Nur'dan ve sevgili Üstadımızdan ebediyen 

ayırmasın. Âmîn, âmîn, âmîn... 

Hanımlar Rehberi ( 141 ) 

* * *  

Cenab-ı Hak tevfik versin, âmîn. 

Emirdağ Lahikası-1 ( 152 ) 

* * *  

Yaşasın sıdk! Ölsün yeis! Muhabbet devam etsin!. Şûra kuvvet bulsun!. 

Bütün levm ve itab ve nefret, heva ve hevese tâbi olanlara olsun. Selâm ve 

selâmet Hüda'ya tâbi olanlar üstüne olsun. Âmîn... 

Hutbe-i Şamiye ( 62 ) 

* * *  

Cenab-ı Hak, zaîf ve tahammülsüz omuzlarına pek azametli bâr-ı sakil 

tahmil edilen siz sevgili üstadımızdan ebediyen razı olsun. Ve yüklerinizi tahfif 

etmekle yüzünüzü ebede kadar güldürsün âmîn. 

Konferans ( 123 ) 

* * *  

Namaz tesbihatının sırrına göre: Nasılki namazdan sonra tesbih ve zikir ve 

tehlil ile hatme-i muazzama-i Muhammediye (A.S.M.) ve zikir ve tesbih eden ve 

rûy-i zemin kadar geniş bir halka-i tahmidat-ı Ahmediye (A.S.M.) dairesine 

tasavvuran ve niyeten girmek medar-ı füyûzat olduğu gibi; biz dahi, Risalet-ün 
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Nur'un geniş dairesine ve halka-i envârında ders alan ve çalışan binler masum 

lisanların ve mübarek ihtiyarların dualarına ve a'mal-i sâlihalarına hissedar 

olmak ve âmîn demek hükmünde olan, tayy-ı mekân ederek, gıyaben omuz 

omuza, diz dize bulunmak hayaliyle ve niyetiyle ve tasavvuruyla kendimizi 

fevkalhad bahtiyar biliyoruz. 

Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 176 ) 

* * *  

Cenab-ı Hak ehl-i imanı ve Risale-i Nur şakirdlerini bu musibetlerin 

şerrinden muhafaza eylesin, âmîn. 

Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 197 ) 

* * *  

Cenab-ı Hak sizleri iki cihanda mes'ud eylesin, âmîn. 

Emirdağ Lahikası-2 ( 7 ) 

* * *  

Herbirinizin dualarınızın binler manevî âmînlerin teyidiyle dergâh-ı İlahîde 

kabul olmasını rahmet-i İlahiyeden niyaz ediyoruz. 

Emirdağ Lahikası-2 ( 21 ) 

* * *  

Cenab-ı Hak onun defter-i a'maline, Sava medrese-i Nuriyede okunan ve 

yazılan risalelerin harfleri adedince ruhuna rahmetler ve kabrine nurlar ihsan 

eylesin, âmîn. Ve aynı sistemde tam hayr-ül halef mahdumu Hâfız Mehmed ve 

hafidi Ahmed Zeki'yi onun vazifesinin idamesine muvaffak eylesin, âmîn! Ve 

onların umumuna sabr-ı cemil ihsan eylesin, âmîn. 

Emirdağ Lahikası-1 ( 202 ) 

* * *  

Bütün ruh u canımızla Receb-i Şerifinizi ve şuhur-u selâsenizi tebrik edip 

Cenab-ı Erhamürrâhimînden niyaz ediyoruz ki, hakkınızda ve hakkımızda 

seksen sene bir manevî ömr-ü bâki kazandırmağa bu üç mübarek ayı vesile 

eylesin, âmîn. 

Emirdağ Lahikası-2 ( 63 ) 

* * *  

Duamıza zaman ve zeminin şerait-i hayatiyesi ve müsalemet-i umumiyenin 

lüzumu da "âmîn, âmîn" diyor ve diyecektir. 

Emirdağ Lahikası-2 ( 193 ) 

* * *  

Cenab-ı Hak hem yazanlardan, hem tashihçilerden ebeden razı olsun, âmîn. 

Emirdağ Lahikası-1 ( 151 ) 

* * *  
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Umum kardeşlerimizin gelecek mübarek Ramazan-ı Şerifinizi ve geçmiş Berat 

gecelerinizi bütün ruh u canımızla tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak, onların ve 

bizlerin hakkımızda bu Ramazan'daki Leyle-i Kadrimizi bin aydan hayırlı ve bin 

ay kadar medar-ı sevab eylesin, ümmet-i Muhammediyeye saadet ve selâmet 

versin, âmîn! 

Emirdağ Lahikası-1 ( 51 ) 

* * *  

Evet, kabir kapısında bekleyen bir adam, arkasındaki fâni dünyaya 

riyakârane bakması, acınacak bir hamakattır ve dehşetli bir hasarettir. Cenab-ı 

Hak beni böyle hasaretlerden muhafaza eylesin, âmîn! 

Emirdağ Lahikası-1 ( 69 ) 

* * *  

Sizin mübarek Ramazanınızı ve Leyle-i Kadrinizi ve bayramınızı bütün ruh u 

canımızla tebrik ve tes'id ediyoruz. Cenab-ı Erhamürrâhimîn, emsal-i kesîresiyle 

sizleri müşerref eylesin, âmîn! 

Emirdağ Lahikası-1 ( 69 ) 

* * *  

Cenab-ı Hak sizleri bu hizmet-i imaniyede daim ve muvaffak eylesin, âmîn 

âmîn. 

Emirdağ Lahikası-1 ( 109 ) 

* * *  

Cenab-ı Hak, onlara sıhhat ve âfiyet ve saadet ihsan eylesin, âmîn. 

Emirdağ Lahikası-1 ( 229 ) 

* * *  

Cenab-ı Hak ikisini de daima muvaffak eylesin, âmîn! 

Emirdağ Lahikası-1 ( 252 ) 

* * *  

Sizin, bu mübarek şuhur-u selâse ve içindeki kıymetdar leyali-i mübarekeleri 

tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak, herbir geceyi sizin hakkınızda birer Leyle-i 

Regaib ve Leyle-i Kadir kıymetinde size sevab versin, âmîn. 

Kastamonu Lahikası ( 84 ) 

* * *  

Cenab-ı Erhamürrâhimîn sizlere rahmet, bereket, saadet ihsan eylesin. Âmîn. 

Kastamonu Lahikası ( 33 ) 

* * *  

Cenab-ı Allah'tan dilerim; beni ve bütün kardeşlerimizi nefis ve cinn ve ins 

ve şeytanların mekrlerinden muhafaza eylesin ve dalalete sapanlardan 

eylemesin, âmîn. 

Barla Lahikası ( 59 ) 
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* * *  

 Sizin bayramınızı, Leyle-i Kadr'inizi, Ramazan-ı Şerif'te makbul dualarınızı 

bütün ruh u canımla tebrik ve tes'id ediyorum. Cenab-ı Hak bu bayramın 

sürurunu, hakikî ve geniş ve umumî sürura mukaddeme ve vesile eylesin, 

âmîn. 

Kastamonu Lahikası ( 100 ) 

* * *  

Bîçaregân-ı ümmete, izn-i İlahî ile beyan buyurduğunuz i'caz-ı Kur'an 

hürmetine, Allah-u Zülcelal muhterem üstadımızdan ebeden razı olsun. Ve 

Hazret-i Kur'an hesabına intizar buyurduğunuz ümidlerinizi, an-karib 

mübeddel-i hakikat ve mü'minlere de selâmet-i iman tevfik buyursun, âmîn. 

Barla Lahikası ( 88 ) 

 * * *  

Allah-u Zülcelal Hazretleri sizden ebeden razı olsun ve ümmet-i merhume-i 

Muhammediyeyi (A.S.M.) dalaletten kurtarmak ve şahrâh-ı Kur'an'a delalet 

eylemek hususundaki ihlaslı mücahede ve hizmetinizde daim ve muvaffak 

buyursun, âmîn bi-hürmet-i Seyyid-il Mürselîn ve bi-hürmet-i Kur'an-il Mübin! 

Barla Lahikası ( 119 ) 

* * *  

Yarın mahşerde, herkesten evvel Resul-i Ekrem ve Nebiyy-i Muhterem 

Efendimiz Hazretlerinin şefaatine mazhar ol, inşâallah. Âmîn. 

Barla Lahikası ( 141 ) 

 * * *  

Âsâr-ı Nur'un bir zübdesi, hazain-i Nur'un elmas anahtarı, resail ve mektubatın 

nurlu kapısı olan bu hayırlı te'life sebeb olanları da, müellifini de, Allah-u 

Zülcelal ve-l Kemal hazretleri, saadet-i dâreyne mazhar buyursun. Âmîn! 

Barla Lahikası ( 154 ) 

* * *  

Zât-ı Zülcemal bu kadar güzelliklere, hazine-i rahmetinden binler güzellikleri 

size ihsan etmekle mukabele buyursun. Âmîn! 

Barla Lahikası ( 174 ) 

* * *  

Elhamdülillah hakaik-i Kur'aniyeden yevmen feyevmen nasîbedar oluyoruz 

ve olacağız inşâallah. Hemen Cenab-ı Kibriya şu enhar-ı kevseri, hayat-ı bâkiye 

harmanı olan mahşere kadar akıtsın, âmîn. 

Barla Lahikası ( 179 ) 

 * * *  

Cenab-ı Hak bizi ve sizi tarîk-ı Hak'ta hizmet-i Kur'aniyede sebat ve 

metaneti versin, âmîn.  
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Barla Lahikası ( 330 ) 

* * *  

Allah-u Zülcelal Hazretleri cümlemizi muhafaza buyursun. Âmîn!  

Barla Lahikası ( 218 ) 

* * *  

Cenab-ı Hak beni de, sizi de tarîk-ı Hak'tan şaşırtmasın. Âmîn. 

Barla Lahikası ( 248 ) 

 

* * *  

Cenab-ı Hak gözlerimizin perdelerini kaldırsın, hakaikı hakkıyla bize 

göstersin, âmîn. 

Barla Lahikası ( 235 ) 

* * *  

Allah cümlemizi muhlis kullarından eylesin. Âmîn! 

Barla Lahikası ( 306 ) 

* * *  

Cenab-ı Hak sizleri ve sizin gibileri Kur'an hizmetinde sabit-kadem ve 

fedakâr ve kemal-i sadakatta daim ve muvaffak eylesin, âmîn. 

Barla Lahikası ( 329 ) 

* * *  

 İlahî Ya Rab! Sen Risale-i Nur'u ve Risale-i Nur müellifi Üstadımız Said 

Nursî'yi ve Risalet-ün Nur talebe ve şakirdlerini ve mensublarını, muhafaza-i 

hıfzında ve kal'a-i İlahiyen içinde muhafaza ve emin eyle.. âmîn.. ve hizmet-i 

Kur'an ve imanda sabit ve daim eyle.. âmîn.. ve bu kudsî hizmetlerinde, 

muvaffakıyetlerle yardım ve muavenetler ihsan eyle.. âmîn.. ve Kur'an-ı 

Mu'ciz-ül Beyan-ı Azîmüşşan'ın sırr-ı a'zamına, marifetullah, muhabbetullah ve 

muhabbet-i Resulullah sırr-ı kudsîsine ve "Hasbünallahü ve ni'melvekil" 

sırr-ı uzmasına ve rızaullah ve rü'yet-i Cemalullah lütf u ihsanına mazhar eyle, 

Ya Rabb-el Âlemîn! 

Kastamonu Lahikası ( 46 ) 

* * *  

 gibi bütün mütekellim-i maalgayr tabir edilen kelimelerde sizleri 

niyet ediyorum. Güya umumunuzla beraberiz gibi çalışıyorum. Ve âmîn 

dediğim vakitte, bütün dualarınıza bir âmîn niyet ediyorum. 

Emirdağ Lahikası-1 ( 239 ) 

* * *  

İşte ey insan! Bu rahmeti bulan, ebedî tükenmez bir hazine-i nur buluyor. 

O hazineyi bulmasının çaresi: Rahmetin en parlak bir misali ve mümessili ve o 
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rahmetin en belig bir lisanı ve dellâlı olan ve Rahmeten-lil-Âlemîn ünvanıyla 

Kur'anda tesmiye edilen Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın sünnetidir ve 

tebaiyetidir. Ve bu Rahmeten-lil-Âlemîn olan rahmet-i mücessemeye vesile ise 

salavattır. Evet, salavatın manası, rahmettir. Ve o zîhayat mücessem rahmete 

rahmet duası olan salavat ise, o Rahmeten-lil-Âlemîn'in vusulüne vesiledir. 

Öyle ise sen salavatı kendine, o Rahmeten-lil-Âlemîn'e vesile yap ve o zâtı da 

rahmet-i Rahman'a vesile ittihaz et. Umum ümmetin Rahmeten-lil-Âlemîn olan 

Aleyhissalâtü Vesselâm hakkında hadsiz bir kesretle rahmet manasıyla salavat 

getirmeleri, rahmet ne kadar kıymettar bir hediye-i İlahiye ve ne kadar geniş bir 

dairesi olduğunu, parlak bir surette isbat eder. 

Sözler ( 15 ) 

* * *  

 Ey aziz yoldaşım! Şimdi Allah'a ısmarladık. Gel, beraber bir dua 

ederiz, sonra da buluşmak üzere ayrılırız... 

Sözler ( 745 ) 

* * *  

Hem  

der. Her şey namına bir salavat getirir. Çünki herşey, Nur-u Ahmedî 

(A.S.M.) ile alâkadardır. İşte tesbihatta, salavatlarda hadsiz 

adedlerin hikmetini anla. 
Sözler ( 362 ) 

* * *  

دٍ  ِبَعَددِ   دٍ  َوَعَلى آلِ  َسِيِِّدَنا ُمَحمَّ اَللهُهمَّ  َصِلِّ  َعَلى َسِيِِّدَنا ُمَحمَّ
ا ا َكِثير   ُكِلِّ  َداءٍ  وَ َدَواءٍ  َوَباِركْ  َوَسِلِّمْ  َعَلْيهِ  َوَعَلْيِهمْ  َكِثير 

Şualar ( 8 ) 

* * *  

Bir Salavat-ı Şerife İle Hatmederiz. 
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اَللهُهمَّ َصِلِّ َعَلى َمْن َدلَّ َعَلى ُوجُوِب ُوُجوِدَك َو 
َوْحَداِنيَِّتَك َو َشِهَد َعَلى َجالَِلَك َو َجَماِلَك َو َكَماِلَك 
ُق  ُق َو اْلُبْرَهاُن النَّاِطُق اْلُمَحقَّ اِدُق اْلُمَصدَّ اِهُد الصَّ الشَّ
َسِيُِّد ْاالَْنِبَياِء َو اْلُمْرَسِليَن اْلَحاِمُل ِسرَّ ِاْجَماِعِهْم َو 
يِقيَن  ِدِّ َتْصِديِقِهْم َو ُمْعِجَزاِتِهْم َو ِاَماُم ْاالَْوِلَياِء َو الِصِّ
اْلَحاِوى ِسرَّ ِاِتَِّفاِقِهمْ  َو َتْحِقيِقِهْم َو َكَراَماِتِهْم ُذو 
الَِئِل  اْلُمْعِجَزاِت اْلَباِهَرِة َو اْلَخَواِرِق الظَّاِهَرِة َو الدَّ

َقِة َلُه ُذو اْلِخَصاِل اْلَغاِلَيِة ِفى  َقِة اْلُمَصدَّ اْلَقاِطَعِة اْلُمَحقَّ
اِمَيِة  جَ اَيا السَّ َذاِتِه َو ْاالَْخالَِق اْلَعاِلَيِة ِفى َوِظيَفِتِه َو السَّ
َهِة لَُه َعِن اْلِخالَِف َمْهِبُط  َلِة اْلُمَنزَّ ِفى َشِريَعِتِه اْلُمَكمَّ

بَّاِنِىِّ ِبِاْجَماِع اْلُمْنِزلِ   اْلَوْحِى الرَّ
َو اْلُمْنَزِل َو اْلُمْنَزِل َعَلْيِه َسيَّاُر َعاَلِم اْلَغْيِب َو 
اْلَمَلُكوِت ُمَشاِهُد ْاالَْرَواِح َو ُمَص اِحُب اْلَمٰلِئَكِة 

ا )اَْنَوُر  ا َو ِجْنس  ا َو َنْوع  اَْنُموَذُج َكَماِل اْلَكاِئَناِت َشْخص 
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َثَمَراِت َشَجَرِة اْلِخْلَقِة( ِسَراُج اْلَحِقِّ بُْرَهاُن اْلَحِقيَقِة 
اُف ِطْلِسِم اْلَكاِئَناِت  ِة َكشَّ ْحَمِة ِمَثاُل اْلَمَحبَّ ِتْمَثاُل الرَّ

بُوِبيَِّة اْلُمْرِمُز ِبُعْلِويَِّة َشْخِصيَِّتِه اْلَمْعَنِويَِّة  َدالَُّل َسْلطَ َنِة الرُّ
ِاَلى اَنَُّه نُْصُب َعْيِن َفاِطِر اْلَعاَلِم ِفى َخْلِق اْلَكاِئَناِت ُذو 
ِتَها تُِشيُر ِاَلى  ِريَعِة الَِّتى ِهَى ِبُوْسَعِة َدَساِتيِرَها َو ُقوَّ الشَّ
اَنََّها ِنَظاُم َناِظمِ  اْلَكْوِن َو َوْضُع َخاِلِق اْلَكاِئَناِت َنَعْم ِانَّ 
َناِظَم اْلَكاِئَناِت ِبهَذا الِنَِّظاِم ْاالََتِمِّ ْاالَْكَمِل ُهَو َناِظُم 
يِن ِبهَذا الِنَِّظاِم ْاالَْحَسِن ْاالَْجَمِل َسِيُِّدَنا َنْحُن  هَذا الِدِّ
َمَعاِشَر َبِنى آَدَم َو ُمْهِديَنا ِاَلى ْااِليمَ اِن َنْحُن َمَعاِشَر 
ِ ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب َعَلْيِه  ٍد ْبِن َعْبِد اّٰلله اْلُمْؤِمِنيَن ُمَحمَّ

َلَواِت َو اََتمُّ التَّْسِليَماِت َما َداَمِت ْاالَْرُض َو  اَْفَضُل الصَّ
َق َيْشَهُد  اِدَق اْلُمَصدَّ اِهَد الصَّ ٰمَواُت َفِانَّ ذِلَك الشَّ السَّ
ا اِلَْجَياِل اْلَبَشِر  َعَلى ُرؤُ ِس ْاالَْشَهاِد ُمَناِدي ا َو ُمَعِلِّم 

ِتِه َو  َخْلَف ْاالَْعَصاِر َو ْاالَْقَطاِر ِنَداء  ُعْلِويًّا ِبَجِميِع ُقوَّ
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ِة ِاْطِمْئَناِنِه َو ِبَكَماِل  يَِّتِه َو ِبِنَهاَيِة ُوثُوِقِه َو ِبُقوَّ ِبَغاَيِة ِجِدِّ
ُ َوْحَدُه الَ َشِريَك َلهُ   ِايَماِنِه ِبَاْشَهُد اَنْ  الَ ِالَه ِاالَّ اّٰلله

Sözler ( 307 ) 

* * *  
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