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NAMAZIN MANASI: Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve ta'zim 

ve şükürdür. Yani, celaline karşı kavlen ve fiilen 

 .deyip takdis etmek  ُسْبَحانَِِاّلٰلهِ

Hem kemaline karşı, lafzan ve amelen ُِاَّلٰلُِاَْكَبر de-

yip ta'zim etmek. 

Hem cemaline karşı, kalben ve lisanen ve bedenen 

ِه ٰ  .deyip şükretmektir اَْلَحْمدُِِّلله

Demek tesbih ve tekbir ve hamd, namazın çekir-

dekleri hükmündedirler. Ondandır ki, namazın harekât 

ve ezkârında bu üç şey, her tarafında bulunuyorlar.  

 

Hem ondandır ki, namazdan sonra, namazın ma-

nasını te'kid ve takviye için şu kelimat-ı mübareke, 

otuz üç defa tekrar edilir. 
1

 

* * *  

 

  

                                                
1 Sözler ( 40 ) 
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Yirmi Birinci Söz 
Birinci Makam 

 ٺ

ل   َّ َّ الص  ْوقُ ـَكـ ڦنيـاْلُمْؤِمن  رت  انَّْت وةَّ ـَكـِان  ً تَّابًا مَّ اوت  

Bir zaman sinnen, cismen, rütbeten büyük bir 

adam, bana dedi:  

- “Namaz iyidir. Fakat, hergün hergün beşer def’a 

kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor.” 

 O zâtın o sözünden hayli zaman geçtikten sonra, nef-

simi dinledim. İşittim ki, aynı sözleri söylüyor ve ona 

baktım gördüm ki; tembellik kulağıyla, şeytandan aynı 

dersi alıyor. O vakit anladım: O zât, o sözü, bütün nüfus-

u emmârenin nâmına söylemiş gibidir veya söylettirilmiş-

tir.  

O zaman ben dahi dedim: 

- “Mâdem nefsim emmâredir. Nefsini ıslah etmeyen, 

başkasını ıslah edemez. Öyle ise, nefsimden başlarım.” 

Dedim: Ey nefis! Cehl-i mürekkeb içinde, tembellik 

döşeğinde, gaflet uykusunda söylediğin şu söze mukabil 

“BEŞ İKAZ”ı benden işit… 

BİRİNCİ İKAZ: Ey bedbaht nefsim! Acaba ömrün 

ebedî midir! Hiç kat'î senedin var mı ki, gelecek seneye, 
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belki yarına kadar kalacaksın! Sana usanç veren, teveh-

hüm-ü ebediyyettir.  

Keyf için, ebedî dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. 

Eğer anlasa idin ki, ömrün azdır, hem faidesiz gidiyor.  

Elbette onun yirmi dörtten birisini, hakîki bir hayat-ı 

ebediyyenin saadetine medâr olacak bir güzel ve hoş ve 

rahat ve rahmet bir hizmete sarfetmek; usanmak şöyle 

dursun, belki ciddî bir iştiyak ve hoş bir zevki tahrike 

sebeb olur… 

İKİNCİ İKAZ: Ey şikem-perver nefsim! Acaba: Her-

gün hergün ekmek yersin, su içersin, havayı teneffüs 

edersin; sana onlar usanç veriyor mu! Mâdem vermiyor; 

çünki, ihtiyâc tekerrür ettiğinden, usanç değil belki telez-

züz ediyorsun.  

Öyle ise: Hâne-i cismimde senin arkadaşların olan 

kalbimin gıdası, ruhumun âb-ı hayâtı ve lâtife-i 

Rabbâniyyemin havâ-yı nesimini cezb ve celbeden na-

maz dahi, seni usandırmamak gerektir. 

Evet, nihayetsiz teessürat ve elemlere mâruz ve müb-

telâ ve nihayetsiz telezzüzâta ve emellere meftun ve pür-

sevda bir kalbin kut ve kuvveti; her şeye kadir bir Rahîm-

i Kerîm'in kapısını niyaz ile çalmakla elde edilebilir.  

Evet, şu fâni dünyada kemâl-i sür'atle vaveylâ-yı firakı 

koparan giden ekser mevcûdâtla alâkadar bir ruhun âb-ı 

hayâtı ise; her şeye bedel bir Mâbûd-u Bâki'nin, bir 

Mahbûb-u Sermedî'nin çeşme-i rahmetine namaz ile 

teveccüh etmekle içilebilir. 

Evet, fıtraten ebediyyeti isteyen ve ebed için halkolu-

nan ve ezelî ve ebedî bir Zâtın âyinesi olan ve nihayetsiz 

derecede nazik ve letafetli bulunan zîşuur bir sırr-ı insanî, 
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zînur bir lâtife-i Rabbâniyye; şu kasavetli, ezici ve sıkıntılı, 

geçici ve zulümatlı ve boğucu olan ahvâl-i dünyeviyye 

içinde, elbette teneffüse pek çok muhtaçtır ve ancak na-

mazın penceresiyle nefes alabilir. 

ÜÇÜNCÜ İKAZ: Ey sabırsız nefsim! Acaba geçmiş 

günlerdeki ibâdet külfetini ve namazın meşakkatini ve 

musibet zahmetini, bugün düşünüp muzdarip olmak, 

hem gelecek günlerdeki ibâdet vazifesini ve namaz hiz-

metini ve musibet elemini, bugün tasavvur edip sabırsız-

lık göstermek hiç kâr-ı akıl mıdır!  

Şu sabırsızlıkta misâlin şöyle bir sersem kumandana 

benzer ki: Düşmanın sağ cenah kuvveti onun sağındaki 

kuvvetine iltihak etmiş ve ona taze bir kuvvet olduğu 

halde; o tutar mühim bir kuvvetini sağ cenâha gönderir, 

merkezi zayıflaştırır.  

Hem sol cenahta düşmanın askeri yok iken ve daha 

gelmeden, büyük bir kuvvet gönderir,  “Ateş et!” emrini 

verir. Merkezi bütün bütün kuvvetten düşürtür. Düşman 

işi anlar, merkeze hücum eder, tar ü mar eder.  

Evet, buna benzersin. Çünkü: Geçmiş günlerin zah-

meti, bugün rahmete kalbolmuş. Elemi gitmiş, lezzeti 

kalmış. Külfeti, kerâmete iltihak ve meşakkati, sevaba 

inkılab etmiş.  

Öyle ise ondan usanç almak değil, belki yeni bir şevk, 

taze bir zevk ve devama ciddî bir gayret almak lâzımgelir. 

Gelecek günler ise mâdem gelmemişler. Şimdiden düşü-

nüp usanmak ve fütur getirmek; aynen o günlerde açlığı 

ve susuzluğu ile bugün düşünüp bağırıp çağırmak gibi bir 

divâneliktir.  
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Mâdem hakîkat böyledir. Âkıl isen, ibâdet cihetinde 

yalnız bugünü düşün ve “Onun bir saatini; ücreti pek 

büyük, külfeti pek az, hoş ve güzel ve ulvî bir hizmete 

sarfediyorum” de. O vakit senin acı bir füturun, tatlı bir 

gayrete inkılâb eder. 

İşte ey sabırsız nefsim! Sen üç sabır ile mükellef-

sin.  

Birisi: Tâat üstünde sabırdır.  

Birisi: Mâ’siyetten sabırdır.  

Diğeri: Musibete karşı sabırdır.  

Aklın varsa, şu üçüncü ikazdaki temsilde görünen 

hakîkatı rehber tut. Merdâne, “Ya Sabûr” de. Üç sabrı 

omzuna al. Cenâb-ı Hakk'ın sana verdiği sabır kuv-

vetini eğer yanlış yolda dağıtmazsan; her meşak-

kate ve her musîbete kâfi gelebilir ve o kuvvetle 

dayan. 

DÖRDÜNCÜ İKAZ: Ey sersem nefsim! Acaba şu 

vazife-i ubûdiyyet, neticesiz midir? Ücreti az mıdır ki, 

sana usanç veriyor? Halbuki bir adam sana birkaç para 

verse veyahut seni korkutsa, akşama kadar seni çalıştırır 

ve fütursuz çalışırsın.  

Acaba bu misafirhane-i dünyada âciz ve fakir kalbine 

kût ve gınâ ve elbette bir menzilin olan kabrinde gıdâ ve 

ziyâ ve herhalde mahkemen olan Mahşerde sened ve 

berat ve ister istemez üstünden geçilecek Sırat Köprüsün-

de nur ve burak olacak bir namaz, neticesiz midir veya-

hut ücreti az mıdır! 

 Bir adam sana yüz liralık bir hediye va'detse, yüz gün 

seni çalıştırır. Hulfu’l-va'd edebilir o adama îtimad eder-

sin, fütursuz işlersin.  
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Acaba hulfu’l va'd hakkında muhal olan bir zât, Cen-

net gibi bir ücreti ve saadet-i ebediyye gibi bir hediyeyi 

sana va'd etse, pek az bir zamanda, pek güzel bir vazifede 

seni istihdam etse; sen hizmet etmezsen veya isteksiz, 

suhre gibi veya usançla, yarım yamalak hizmetinle Onu 

va'dinde ittiham ve hediyesini istihfaf etsen, pek şiddetli 

bir te’dibe ve dehşetli bir tazibe müstehak olacağını dü-

şünmüyor musun!  

Dünyada hapsin korkusundan en ağır işlerde fütursuz 

hizmet ettiğin halde; Cehennem gibi bir haps-i ebedînin 

havfı, en hafif ve lâtif bir hizmet için sana gayret vermiyor 

mu? 

BEŞİNCİ İKAZ: Ey dünyaperest nefsim! Acaba 

ibâdetteki füturun ve namazdaki kusurun meşâğil-i dün-

yeviyyenin kesretinden midir veyahut derd-i maişetin 

meşgalesiyle vakit bulamadığından mıdır! Acaba, sırf 

dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarfedi-

yorsun!  

Sen istidad cihetiyle bütün hayvanatın fevkinde oldu-

ğunu ve hayat-ı dünyeviyyenin levâzımatını tedârikte 

iktidar cihetiyle, bir serçe kuşuna yetişemediğini biliyor-

sun. Bundan neden anlamıyorsun ki, vazife-i asliyyen 

hayvan gibi çabalamak değil; belki, hakîki bir insan gibi, 

hakîki bir hayat-ı dâime için sa'y etmektir.  

Bununla beraber meşâğil-i dünyeviyye dediğin, çoğu 

sana ait olmayan ve fuzûli bir sûrette karıştığın ve karış-

tırdığın malâyâni meşgalelerdir. En elzemini bırakıp, güya 

binler sene ömrün var gibi en lüzumsuz mâlûmat ile vakit 

geçiriyorsun.  
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Meselâ: “Zühal'in etrafındaki halkaların keyfiyeti na-

sıldır ve Amerika tavukları ne kadardır?” gibi, kıymetsiz 

şeylerle kıymettar vaktini geçiriyorsun. Güya kozmoğraf-

ya ilminden ve istatistikçi fenninden bir kemâl alıyor-

sun… 

Eğer desen: “Beni namazdan ve ibâdetten alıkoyan 

ve fütur veren öyle lüzumsuz şeyler değil, belki derd-i 

maişetin zarurî işleridir.”  

Öyle ise ben de sana derim ki: 

- Eğer yüz kuruş bir gündelik ile çalışsan; sonra biri 

gelse, dese ki: “Gel on dakîka kadar şurayı kaz, yüz lira 

kıymetinde bir pırlanta ve bir zümrüt bulacaksın.”  

Sen ona: 

- “Yok, gelmem. Çünkü on kuruş gündeliğimden kesi-

lecek. Nafakam azalacak”  desen; ne kadar divanece bir 

bahane olduğunu elbette bilirsin.  

Aynen onun gibi; sen şu bağında, nafakan için işli-

yorsun. Eğer farz namazı terketsen, bütün sa'yin semere-

si, yalnız dünyevî ve ehemmiyetsiz ve bereketsiz bir nafa-

kaya münhasır kalır.  

Eğer sen, istirahat ve teneffüs vaktini, ruhun rahatına, 

kalbin teneffüsüne medâr olan namaza sarfetsen; o vakit, 

bereketli nafaka-i dünyeviyye ile beraber, senin nafaka-i 

uhreviyyene ve zâd-ı âhiretine ehemmiyetli bir menba 

olan, iki mâden-i ma’nevî bulursun. 

 Birinci Mâden: Bütün bağındaki (Haşiye)
2
 yetiştir-

diğin -çiçekli olsun, meyveli olsun her nebâtın, her ağacın 

tesbihatından, güzel bir niyet ile, bir hisse alıyorsun. 

                                                
(Haşiye): Bu makam, bir bağda bir zâta bir derstir ki, bu tarz ile 

beyân edilmiş. 
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 İkinci Mâden: Hem bu bağdan çıkan mahsulattan 

kim yese -hayvan olsun, insân olsun; inek olsun, sinek 

olsun; müşteri olsun, hırsız olsun- sana bir sadaka hük-

müne geçer.  

Fakat o şart ile ki: Sen, Rezzak-ı Hakîki nâmına ve 

izni dairesinde tasarruf etsen ve O’nun malını, O’nun 

mahlûkatına veren bir tevziat memuru nazarıyla kendine 

baksan... 

İşte bak, namazı terk eden ne kadar büyük bir 

hâsâret eder. Ne kadar ehemmiyetli bir serveti kaybe-

der ve sa'ye pek büyük bir şevk veren ve amelde büyük 

bir kuvve-i ma’nevî te’min eden o iki neticeden ve o iki 

mâdenden mahrum kalır, iflâs eder.  

Hattâ ihtiyarlandıkça bahçecilikten usanır, fütur gelir. 

“Neme lâzım” der. “Ben zâten dünyadan gidiyorum. Bu 

kadar zahmeti ne için çekeceğim?” diyecek, kendini tem-

belliğe atacak.  

Fakat evvelki adam der: 

- “Daha ziyâde ibâdetle beraber sa'y-i helâle çalışaca-

ğım. Tâ, kabrime daha ziyâde ışık göndereceğim. Âhire-

time daha ziyâde zahîre tedârik edeceğim.” 

Elhasıl: Ey nefis! Bil ki, dünkü gün senin elinden çık-

tı. Yarın ise senin elinde sened yok ki, ona mâliksin.  

Öyle ise hakîki ömrünü, bulunduğun gün bil. Lâakal 

günün bir saatini, ihtiyat akçesi gibi, hakîki istikbal için 

teşkil olunan bir sandukça-i uhreviyye olan bir mescide 

veya bir seccâdeye at.  

Hem bil ki: Her yeni gün, sana hem herkese, bir ye-

ni âlemin kapısıdır.  
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Eğer namaz kılmazsan, senin o günkü âlemin zulü-

matlı ve perîşan bir halde gider. Senin aleyhinde Âlem-i 

Misâlde şehadet eder.  

Zira herkesin, her günde, şu âlemden bir mah-

sus âlemi var.  

Hem o âlemin keyfiyyeti, o adamın kalbine ve ameli-

ne tâbidir. Nasılki âyinende görünen muhteşem bir saray, 

âyinenin rengine bakar. Siyah ise, siyah görünür. Kırmızı 

ise, kırmızı görünür.  

Hem onun keyfiyyetine bakar: O âyine şişesi düz-

gün ise, sarayı güzel gösterir. Düzgün değil ise, çirkin 

gösterir.  

En nâzik şeyleri kaba gösterdiği misillü; sen kalbinle, 

aklınla, amelinle, gönlünle, kendi âleminin şeklini değişti-

rirsin. Ya aleyhinde, ya lehinde şehadet ettirebilirsin.  

Eğer namazı kılsan, o namazın ile o âlemin Sâni'-i 

Zülcelâl'ine müteveccih olsan; birden, sana bakan âlemin 

tenevvür eder.  

Âdeta namazın bir elektrik lâmbası ve namaza niyetin, 

onun düğmesine dokunması gibi, o âlemin zulümatını 

dağıtır ve o herc ü merc-i dünyeviyyedeki karmakarışık 

perîşaniyet içindeki tebeddülât ve harekât, hikmetli bir 

intizâm ve mânidar bir kitabet-i kudret olduğunu gösterir. 

اْْلَّْرِض  اِت وَّ وَّ م  ُ نُوُر الس َّ  âyet-i pür-envârından bir َاّلل  

nûrû, senin kalbine serper. Senin o günkü âlemini, o 

nurun in'ikâsıyla ışıklandırır. Senin lehinde nûrâniyyetle 

şehâdet ettirir. 

Sakın deme: 
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- “Benim namazım nerede, şu hakîkat-ı namaz 

nerede”?  

Zira: Bir hurma çekirdeği, bir hurma ağacı gibi, kendi 

ağacını tavsif eder. Fark, yalnız icmâl ve tafsil ile olduğu 

gibi; senin ve benim gibi bir âminin -velev hissetmezse 

namazı, büyük bir velînin namazı gibi şu nurdan bir his-

sesi var; şu hakîkattan bir sırrı vardır -velev şuurun taallûk 

etmezse- Fakat, derecâta göre inkîşaf ve tenevvürü ayrı 

ayrıdır.  

Nasıl, bir hurma çekirdeğinden, tâ mükemmel bir 

hurma ağacına kadar ne kadar merâtib bulunur.  

Öyle de: Namazın derecâtında da daha fazla 

merâtib bulunabilir. Fakat bütün o merâtibde, o 

hakîkat-ı nûrâniyyenin esası bulunur… 
3
 

َّ َصِل   َسلِ   َالل  ُهم  ْن قَّامب ْم وَّ َلــمَّ  
ل  ﴿  َّ ادُ الَالص  ۪ٓ لِه  ا  نب وَّ  ﴾يِن د   وُة ِعمَّ َصْحِبه  ع   وَّ ڦنيـاَْجمَّ  

* * *  

  

                                                
3 Sözler ( 269 ) 
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Dördüncü Söz 
 

       ٺ

ل   ادُ الد   َالص َّ يِن ُة ِعمَّ  

Namaz, ne kadar kıymettar ve mühim, hem ne kadar 

ucuz ve az bir masraf ile kazanılır, hem namazsız adam 

ne kadar dîvâne ve zararlı olduğunu, iki kere iki dört eder 

derecesinde kat'î anlamak istersen; şu temsilî hikâyeciğe 

bak, gör: 

Bir zaman bir büyük hâkim, iki hizmetkârını,                

-herbirisine yirmi dört altın verip- iki ay uzaklıkta has ve 

güzel bir çiftliğine ikâmet etmek için gönderiyor.  

Ve onlara emreder ki: “Şu para ile yol ve bilet 

masrafı yapınız. Hem oradaki meskeninize lâzım bâzı 

şeyleri mübayaa ediniz. Bir günlük mesâfede bir istasyon 

vardır. Hem araba, hem gemi, hem şimendifer, hem 

tayyare bulunur. Sermayeye göre binilir.” 

İki hizmetkâr, ders aldıktan sonra giderler.  

Birisi, bahtiyar idi ki; istasyona kadar bir parça para 

masraf eder. Fakat, o masraf içinde efendisinin hoşuna 

gidecek öyle  güzel bir ticaret elde eder ki: Sermayesi, 

birden bine çıkar.  

Öteki hizmetkâr bedbaht, serseri olduğundan; is-

tasyona kadar yirmi üç altınını sarfeder. Kumara-mumara 

verip zâyi eder, birtek altını kalır.  
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Arkadaşı ona der:  

- “Yahu, şu liranı bir bilete ver. Tâ, bu uzun yolda ya-

yan ve aç kalmayasın. Hem bizim efendimiz kerîmdir; 

belki merhamet eder, ettiğin kusuru afveder. Seni de 

tayyareye bindirirler.  

Bir günde mahall-i ikâmetimize gideriz. Yoksa iki aylık 

bir çölde aç, yayan, yalnız gitmeye mecbur olursun.”  

Acaba şu adam inad edip, o tek lirasını bir define 

anahtarı hükmünde olan bir bilete vermeyip, muvakkat 

bir lezzet için sefahete sarfetse; gayet akılsız, zararlı, bed-

baht olduğunu, en akılsız adam dahi anlamaz mı? 

İşte ey namazsız adam! Ve ey namazdan hoş-

lanmayan nefsim! 

O hâkim ise; Rabbimiz, Hâlıkımızdır.  

O iki hizmetkâr yolcu ise; biri: Mütedeyyin, na-

mazını şevk ile kılar. Diğeri: Gafil, namazsız insanlardır.  

O yirmi dört altın ise, yirmi dört saat her gündeki 

ömürdür.  

O has çiftlik ise, Cennet'tir.  

O istasyon ise, kabirdir.  

O seyahat ise; kabre, haşre, ebede gidecek beşer 

yolculuğudur. Amele göre, takvâ kuvvetine göre, o uzun 

yolu mütefâvit derecede kat'ederler.  

Bir kısım ehl-i takvâ, berk gibi bin senelik yolu, bir 

günde keser.  

Bir kısmı da, hayal gibi elli bin senelik bir mesâfeyi bir 

günde kat'eder.  

Kur'an-ı Azîmüşşan, şu hakîkate iki âyetiyle işaret 

eder.  

O bilet ise, namazdır.  
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Birtek saat, beş vakit namaza abdestle kâfi ge-

lir.  

Acaba, yirmi üç saatini şu kısacık hayat-ı dünyeviyye-

ye sarfeden ve o uzun hayat-ı ebediyyeye birtek saatini 

sarfetmeyen; ne kadar zarar eder, ne kadar nefsine zul-

meder, ne kadar hilaf-ı akıl hareket eder.  

Zira bin adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına ya-

rı malını vermek, akıl kabûl ederse; halbuki kazanç ihti-

mali binde birdir.  

Sonra yirmi dörtten bir malını, yüzde doksan 

dokuz ihtimal ile kazancı mûsaddak bir hazine-i 

ebediyyeye vermemek; ne kadar hilâf-ı akıl ve 

hikmet hareket ettiğini, ne kadar akıldan uzak düştü-

ğünü, kendini âkıl zanneden adam anlamaz mı? 

Halbuki namazda ruhun ve kalbin ve aklın bü-

yük bir rahatı vardır.  

Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir.  

Hem, namaz kılanın diğer mübah dünyevî 

amelleri, güzel bir niyet ile ibâdet hükmünü alır.  

Bu sûrette bütün sermaye-i ömrünü, âhirete 

mal edebilir. Fâni ömrünü, bir cihette ibka eder.
4
 

*   *   * 

  

                                                
4 Sözler ( 20 ) 
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Besinci Söz 
ِ ْحٰمنه الرَّ

ِاّلٰلِه يمِهبهْسمه حه الرَّ  

نُونَِ يَنُِهْمُِمْحسه يَنِاتََّقْواَِوالَّذه ِاّلٰلََِمَعِالَّذه  اهنَّ
Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek, 

ne derece hakikî bir vazife-i insaniye ve ne kadar fıtrî, 

münasib bir netice-i hilkat-ı beşeriye olduğunu görmek 

istersen; şu temsilî hikâyeciğe bak, dinle: 

Seferberlikte bir taburda biri muallem, vazifeperver; 

diğeri acemî, nefisperver iki asker beraber bulunuyordu. 

Vazifeperver nefer, talime ve cihada dikkat eder, erzak ve 

tayinatını hiç düşünmezdi. Çünki anlamış ki; onu 

beslemek ve cihazatını vermek, hasta olsa tedavi etmek, 

hattâ indelhace lokmayı ağzına koymaya kadar devletin 

vazifesidir.  

Ve onun asıl vazifesi, talim ve cihaddır. Fakat bazı 

erzak ve cihazat işlerinde işler. Kazan kaynatır, 

karavanayı yıkar, getirir. Ona sorulsa: Ne yapıyorsun? 

-Devletin angaryasını çekiyorum, der. Demiyor: 

Nafakam için çalışıyorum. 

Diğer şikemperver ve acemî nefer ise, talime ve harbe 

dikkat etmezdi. "O, devlet işidir. Bana ne?" derdi. Daim 

nafakasını düşünüp onun peşine dolaşır, taburu terkeder, 

çarşıya gider, alış-veriş ederdi. Bir gün, muallem arkadaşı 

ona dedi: 

-Birader, asıl vazifen, talim ve muharebedir. Sen, 

onun için buraya getirilmişsin. Padişaha itimad et. O, 

seni aç bırakmaz. O, onun vazifesidir.  
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Hem sen, âciz ve fakirsin; her yerde kendini 

beslettiremezsin.  

Hem mücahede ve seferberlik zamanıdır. Hem sana 

âsidir der, ceza verirler. Evet, iki vazife, peşimizde 

görünüyor. Biri, padişahın vazifesidir. Bazan biz onun 

angaryasını çekeriz ki, bizi beslemektir.  

Diğeri, bizim vazifemizdir. Padişah bize teshilat ile 

yardım eder ki, talim ve harbdir. Acaba o serseri nefer, o 

mücahid mualleme kulak vermezse, ne kadar tehlikede 

kalır anlarsın! 

İşte ey tembel nefsim! O dalgalı meydan-ı harb, 

bu dağdağalı dünya hayatıdır. O taburlara taksim edilen 

ordu ise, cem'iyet-i beşeriyedir. Ve o tabur ise, şu asrın 

cemaat-ı İslâmiyesidir.  

O iki nefer ise, biri feraiz-i diniyesini bilen ve 

işleyen ve kebairi terk ve günahları işlememek için nefis 

ve şeytanla mücahede eden müttaki müslümandır.  

Diğeri: Rezzak-ı Hakikî'yi ittiham etmek derecesinde 

derd-i maişete dalıp, feraizi terk ve maişet yolunda 

rastgelen günahları işleyen fâsık-ı hâsirdir.  

Ve o talim ve talimat ise, (başta namaz) ibadettir.  

Ve o harb ise; nefis ve heva, cin ve ins şeytanlarına 

karşı mücahede edip günahlardan ve ahlâk-ı rezileden 

kalb ve ruhunu helâket-i ebediyeden kurtarmaktır.  

Ve o iki vazife ise; birisi, hayatı verip beslemektir. 

Diğeri, hayatı verene ve besleyene perestiş edip 

yalvarmaktır. Ona tevekkül edip emniyet etmektir. 

Evet, en parlak bir mu'cize-i san'at-ı Samedaniye ve 

bir hârika-i hikmet-i Rabbaniye olan hayatı kim vermiş, 

yapmış ise; rızıkla o hayatı besleyen ve idame eden de 
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odur. Ondan başka olmaz... Delil mi istersin? En zaîf, en 

aptal hayvan; en iyi beslenir (Meyve kurtları ve balıklar 

gibi). En âciz, en nazik mahluk; en iyi rızkı o yer 

(Çocuklar ve yavrular gibi). 

Evet, vasıta-ı rızk-ı helâl, iktidar ve ihtiyar ile 

olmadığını; belki, acz ve za'f ile olduğunu anlamak için 

balıklar ile tilkileri, yavrular ile canavarları, ağaçlar ile 

hayvanları müvazene etmek kâfidir.  

Demek derd-i maişet için namazını terkeden, o 

nefere benzer ki: Talimi ve siperini bırakıp, çarşıda 

dilencilik eder. Fakat namazını kıldıktan sonra Cenab-ı 

Rezzak-ı Kerim'in matbaha-i rahmetinden tayinatını 

aramak, başkalara bâr olmamak için bizzât gitmek; 

güzeldir, mertliktir, o dahi bir ibadettir.  

Hem insan ibadet için halk olunduğunu, fıtratı ve 

cihazat-ı maneviyesi gösteriyor. Zira hayat-ı 

dünyeviyesine lâzım olan amel ve iktidar 

cihetinde en edna bir serçe kuşuna yetişmez. 

Fakat hayat-ı maneviye ve uhreviyesine lâzım olan ilim 

ve iftikar ile tazarru' ve ibadet cihetinde hayvanatın 

sultanı ve kumandanı hükmündedir. 

Demek ey nefsim! Eğer hayat-ı dünyeviyeyi gaye-i 

maksad yapsan ve ona daim çalışsan, en edna bir serçe 

kuşunun bir neferi hükmünde olursun.  

Eğer hayat-ı uhreviyeyi gaye-i maksad yapsan ve şu 

hayatı dahi ona vesile ve mezraa etsen ve ona göre 

çalışsan; o vakit hayvanatın büyük bir kumandanı 

hükmünde ve şu dünyada Cenab-ı Hakk'ın nazlı ve 

niyazdar bir abdi, mükerrem ve muhterem bir misafiri 

olursun.  
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İşte sana iki yol, istediğini intihab edebilirsin. Hidayet 

ve tevfikı Erhamürrâhimîn'den iste... 
5
 

* * * 

يمِه حه ِالرَّ ْحٰمنه الرَّ
ِاّلٰلِه  بهْسمه

نهينَِ ِبهْضَعِسه ْجنه  َفَلبهَثِفهىِالسهِّ
âyetinin ihbarı ve sırrıyla Yusuf Aleyhisselâm 

mahpusların pîridir. Ve hapishane bir nevi Medrese-i 

Yusufiye olur. Madem Risale-i Nur şakirdleri, iki defadır 

çoklukla bu medreseye giriyorlar; elbette Risale-i Nur'un 

hapse temas ve isbat ettiği bir kısım mes'elelerinin kısacık 

hülâsalarını, bu terbiye için açılan dershanede okumak 

ve okutmakla tam terbiye almak lâzım geliyor. İşte o 

hülâsalardan beş-altı tanesini beyan ediyoruz. 

Birincisi: Dördüncü Söz'de izahı bulunan, her gün 

yirmidört saat sermaye-i hayatı Hâlıkımız bize ihsan 

ediyor. Tâ ki, iki hayatımıza lâzım şeyler o sermaye ile 

alınsın. Biz kısacık hayat-ı dünyeviyeye yirmiüç saatı 

sarfedip, beş farz namaza kâfi gelen bir saati, pek çok 

uzun olan hayat-ı uhreviyemize sarfetmezsek; ne kadar 

hilaf-ı akıl bir hata ve o hatanın cezası olarak hem kalbî, 

hem ruhî sıkıntıları çekmek ve o sıkıntılar yüzünden 

ahlâkını bozmak ve me'yusane hayatını geçirmek 

sebebiyle, değil terbiye almak, belki terbiyenin aksine 

gitmekle ne derece hasaret ederiz, kıyas edilsin.  

Eğer, bir saati beş farz namaza sarfetsek; o halde 

hapis ve musibet müddetinin herbir saati, bazan bir gün 

ibadet ve fâni bir saati bâki saatler hükmüne geçebilmesi 

                                                
5 Sözler ( 22 ) 
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ve kalbî ve ruhî me'yusiyet ve sıkıntıların kısmen zeval 

bulması ve hapse sebebiyet veren hatalara keffareten 

afvettirmesi ve hapsin hikmeti olan terbiyeyi alması ne 

derece kârlı bir imtihan, bir ders ve musibet 

arkadaşlarıyla tesellidarane bir hoş-sohbet olduğu 

düşünülsün. 

Dördüncü Söz'de denildiği gibi, bin lira ikramiye 

kazancı için, bin adam iştirak etmiş bir piyango kumarına 

yirmidört lirasından beş-on lirayı veren ve yirmidörtten 

birisini ebedî bir mücevherat hazinesinin biletine 

vermeyen; halbuki dünyevî piyangoda o bin lirayı 

kazanmak ihtimali binden birdir, çünki bin hissedar daha 

var.  

Ve uhrevî mukadderat-ı beşer piyangosunda, hüsn-ü 

hâtimeye mazhar ehl-i iman için kazanç ihtimali binden 

dokuzyüz doksandokuz olduğuna yüz yirmi dört bin 

enbiyanın ona dair ihbarını keşf ile tasdik eden evliyadan 

ve asfiyadan hadd ü hesaba gelmez sadık muhbirler 

haber verdikleri halde, evvelki piyangoya koşmak, 

ikincisinden kaçmak ne derece maslahata muhalif düşer 

mukayese edilsin. 

Bu mes'elede hapishane müdürleri ve ser-

gardiyanları ve belki memleketin idare müdebbirleri ve 

asayiş muhafızları Risale-i Nur'un bu dersinden memnun 

olmaları gerektir. Çünki bin mütedeyyin ve Cehennem 

hapsini her vakit tahattur eden adamların idare ve 

inzibatı, on namazsız ve itikadsız, yalnız dünyevî hapsi 

düşünen ve haram-helâl bilmeyen ve kısmen serseriliğe 
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alışan adamlardan daha kolay olduğu, çok tecrübelerle 

görülmüş. 
6
  

* * * 

Âşiren: Bir yolda dokuz ihtimal-i helâket, tek bir 

ihtimal-i necat varsa; hayatından vazgeçmiş, mecnun bir 

cesur lâzım ki o yola sülûk etsin.  

Şimdi, yirmidört saatten bir saati işgal eden farz 

namaz gibi zaruriyat-ı diniyede, yüzde doksandokuz 

ihtimal-i necat var. Yalnız, gaflet ve tembellik 

haysiyetiyle, bir ihtimal zarar-ı dünyevî olabilir. Halbuki 

feraizin terkinde, doksandokuz ihtimal-i zarar var. 

Yalnız gaflet ve dalalete istinad, tek bir ihtimal-i necat 

olabilir.  

Acaba dine ve dünyaya zarar olan ihmal ve 

feraizin terkine ne bahane bulunabilir? Hamiyet 

nasıl müsaade eder? 
7
 

* * * 

İ'lem Eyyühel-Aziz! İnsan bir yolcudur. Sabavetten 

gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, 

kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam 

eder. Her iki hayatın levazımatı, Mâlik-ül Mülk tarafından 

verilmiştir. Fakat o levazımatı, cehlinden dolayı tamamen 

bu hayat-ı fâniyeye sarfediyor.  

Halbuki, o levazımattan lâakal onda biri dünyevî 

hayata, dokuzu hayat-ı bâkiyeye sarfetmek gerektir. 

Acaba birkaç memleketi gezmek için hükûmetten 

yirmidört lira harcırah alan bir memur, ilk dâhil olduğu 

                                                
6 Şualar ( 193 ) 

7 Mesnevi-i Nuriye ( 101 ) 
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memlekette yirmi üç lirayı sarfederse, öteki yerlerde ne 

yapacaktır? Hükûmete ne cevab verecektir?  

Böyle yapan kendisine akıllı diyebilir mi? 

Binaenaleyh Cenab-ı Hak her iki hayat levazımatını elde 

etmek için yirmidört saatlik bir vakit vermiştir. Çoğunu 

aza, azını çoğa vermek suretiyle, yirmiüç saat kısa ve fâni 

olan dünya hayatına, hiç olmazsa bir saatı da beş 

namaza ve bâki ve sonsuz uhrevî hayata 

sarfetmek lâzımdır ki dünyada paşa, âhirette geda 

olmasın! 
8
 

* * * 

Çok tebellerden ve târik-üs salâtlardan 

işitiyoruz; diyorlar ki: Cenab-ı Hakk'ın bizim 

ibadetimize ne ihtiyacı var ki, Kur'anda çok şiddet ve 

ısrar ile ibadeti terkedeni zecredip Cehennem gibi 

dehşetli bir ceza ile tehdid ediyor. İtidalli ve istikametli 

ve adaletli olan ifade-i Kur'aniyeye nasıl yakışıyor ki, 

ehemmiyetsiz bir cüz'î hataya karşı, nihayet şiddeti 

gösteriyor? 

Elcevab: Evet, Cenab-ı Hak senin ibadetine, belki 

hiçbir şeye muhtaç değil. Fakat sen ibadete muhtaçsın, 

manen hastasın. İbadet ise, manevî yaralarına tiryaklar 

hükmünde olduğunu çok risalelerde isbat etmişiz. Acaba 

bir hasta, o hastalık hakkında, şefkatli bir hekimin ona 

nâfi' ilâçları içirmek hususunda ettiği ısrara mukabil, 

hekime dese: "Senin ne ihtiyacın var, bana böyle ısrar 

ediyorsun?" Ne kadar manasız olduğunu anlarsın. 

Amma Kur'anın, terk-i ibadet hakkında şiddetli 

tehdidatı ve dehşetli cezaları ise; nasılki bir padişah, 

                                                
8 Mesnevi-i Nuriye ( 223 ) 
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raiyetinin hukukunu muhafaza etmek için; âdi bir 

adamın, raiyetinin hukukuna zarar veren bir hatasına 

göre, şiddetli cezaya çarpar. Öyle de; ibadeti ve namazı 

terk eden adam, Sultan-ı Ezel ve Ebed'in raiyeti 

hükmünde olan mevcudatın hukukuna ehemmiyetli bir 

tecavüz ve manevî bir zulüm eder. Çünki mevcudatın 

kemalleri, Sâni'a müteveccih yüzlerinde tesbih ve ibadet 

ile tezahür eder. İbadeti terkeden, mevcudatın ibadetini 

görmez ve göremez, belki de inkâr eder.  

O vakit, ibadet ve tesbih noktasında yüksek 

makamda bulunan ve herbiri birer mektub-u Samedanî 

ve birer âyine-i esma-i Rabbaniye olan mevcudatı; âlî 

makamlarından tenzil ettiğinden ve ehemmiyetsiz, 

vazifesiz, camid, perişan bir vaziyette telakki ettiğinden, 

mevcudatı tahkir eder; kemalâtını inkâr ve tecavüz eder.  

Evet, herkes, kâinatı kendi âyinesiyle görür. Cenab-ı 

Hak insanı kâinat için bir mikyas, bir mizan suretinde 

yaratmıştır. Her insan için, bu âlemden hususî bir 

âlem vermiş. O âlemin rengini, o insanın itikad-ı 

kalbîsine göre gösteriyor. Meselâ; gayet me'yus ve 

matemli olarak ağlayan bir insan, mevcudatı ağlar ve 

me'yus suretinde görür; gayet sürurlu ve neş'eli, müjdeli 

ve kemal-i neş'esinden gülen bir adam, kâinatı neş'eli, 

güler gördüğü gibi; mütefekkirane ve ciddî bir surette 

ibadet ve tesbih eden adam, mevcudatın hakikaten 

mevcud ve muhakkak olan ibadet ve tesbihatlarını bir 

derece keşfeder ve görür.  

Gafletle veya inkârla ibadeti terkeden adam; 

mevcudatı, hakikat-ı kemalâtına tamamıyla zıd ve 
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muhalif ve hata bir surette tevehhüm eder ve manen 

onların hukukuna tecavüz eder.  

Hem o târik-üs salât, kendi kendine mâlik olmadığı 

için, kendi mâlikinin bir abdi olan kendi nefsine 

zulmeder. Onun mâliki, o abdinin hakkını, onun nefs-i 

emmaresinden almak için, dehşetli tehdid eder. Hem 

netice-i hilkatı ve gaye-i fıtratı olan ibadeti terkettiğinden, 

hikmet-i İlahiye ve meşiet-i Rabbaniyeye karşı bir tecavüz 

hükmüne geçer. Onun için cezaya çarpılır. 

Elhasıl: İbadeti terkeden, hem kendi nefsine 

zulmeder; -nefsi ise, Cenab-ı Hakk'ın abdi ve 

memluküdür- hem kâinatın hukuk-u kemalâtına karşı bir 

tecavüz, bir zulümdür.  

Evet, nasılki küfür, mevcudata karşı bir tahkirdir; terk-

i ibadet dahi, kâinatın kemalâtını bir inkârdır. Hem 

hikmet-i İlahiyeye karşı bir tecavüz olduğundan, dehşetli 

tehdide, şiddetli cezaya müstehak olur. 

İşte bu istihkakı ve mezkûr hakikatı ifade etmek için, 

Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan mu'cizane bir surette o şiddetli 

tarz-ı ifadeyi ihtiyar ederek, tam tamına hakikat-ı belâgat 

olan mutabık-ı mukteza-yı hale mutabakat ediyor.
9
 

* * * 

Bir genç, hapiste yirmi dört saat her günkü 

ömründen tek bir saatini beş farz namazına sarfetse ve 

ekser günahlardan hapis mâni olduğu gibi o musibete 

sebebiyet veren hatadan dahi tövbe edip sair 

zararlı, elemli günahlardan çekilse hem hayatına, 

hem istikbaline, hem vatanına, hem milletine, hem 

akrabasına büyük faidesi olması gibi o on-on beş senelik 
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fâni gençlikle ebedî parlak bir gençliği kazanacağını, 

başta Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan, bütün Kütüb ve Suhuf-u 

Semaviye kat'î haber verip müjde ediyor.  

Evet, o şirin, güzel gençlik nimetine 

istikametle, taatle şükretse hem ziyadeleşir, hem 

bâkileşir, hem lezzetlenir. Yoksa hem belalı olur, 

hem elemli, gamlı, kâbuslu olur, gider.  

Hem akrabasına, hem vatanına, hem milletine muzır 

bir serseri hükmüne geçirmeğe sebebiyet verir.  

Eğer mahpus, zulmen mahkûm olmuş ise, farz 

namazını kılmak şartıyla, herbir saati, bir gün ibadet 

hükmünde olduğu gibi, o hapis onun hakkında bir 

çilehane-i uzlet olup eski zamanda mağaralara girerek 

ibadet eden münzevi sâlihlerden sayılabilirler.  

Eğer fakir veya ihtiyar veya hasta ve iman 

hakikatlarına müştak ise; farzını yapmak ve tövbe etmek 

şartıyla herbir saatleri dahi yirmişer saat ibadet olup 

hapis ona bir istirahathane ve merhametkârane ona 

bakan dostlar için bir muhabbethane, bir terbiyehane, bir 

dershane hükmüne geçer. O hapiste durmakla 

haricindeki müşevveş, her tarafta günahların hücumuna 

maruz serbestiyetten daha ziyade hoşlanabilir. Hapisten 

tam terbiye alır. Çıktığı zaman bir katil, bir müntakim 

olarak değil, belki tövbekâr, tecrübeli, terbiyeli, millete 

menfaatli bir adam çıkar. Hattâ Denizli hapsindeki 

zâtların az bir zamanda Nurlardan fevkalâde hüsn-ü 

ahlâk dersini alanlarını gören bazı alâkadar zâtlar 

demişler ki: "Terbiye için on beş sene hapse 

atmaktansa, on beş hafta Risale-i Nur dersini 

alsalar, daha ziyade onları ıslah eder." 
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Madem ölüm ölmüyor ve ecel gizlidir, her vakit 

gelebilir ve madem kabir kapanmıyor, kafile kafile 

arkasında gelenler oraya girip kayboluyorlar ve madem 

bu hayat-ı dünyeviye gayet sür'atle gidiyor ve madem 

ölüm, ehl-i iman hakkında i'dam-ı ebedîden terhis 

tezkeresine çevrildiğini, hakikat-ı Kur'aniye ile Risale-i 

Nur güneş gibi göstermiş ve ehl-i dalalet ve sefahet 

hakkında göz ile göründüğü gibi bir i'dam-ı ebedîdir, 

bütün mahbubatından ve mevcudattan bir firak-ı 

lâyezâlîdir. Elbette ve elbette hiç bir şübhe kalmaz ki, en 

bahtiyar odur ki; sabır içinde şükredip hapis 

müddetinden tam istifade ederek, Nurlar dersini alarak, 

istikamet dairesinde imanına ve Kur'ana hizmete çalışır. 

Ey zevk ve lezzete mübtela insan! Ben yetmiş 

yaşımda binler tecrübelerle ve hüccetlerle ve hâdiselerle 

aynelyakîn bildim ki: Hakikî zevk ve elemsiz lezzet ve 

kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yalnız imandadır ve 

iman hakikatleri dairesinde bulunur. Yoksa dünyevî bir 

lezzette çok elemler var. Bir üzüm tanesini yedirir on 

tokat vurur, hayatın lezzetini kaçırır. 

Ey hapis musibetine düşen bîçareler! Madem 

dünyanız ağlıyor ve tatlı hayatınız acılaştı; çalışınız, 

âhiretiniz dahi ağlamasın ve hayat-ı bâkiyeniz gülsün, 

tatlılaşsın, hapisten istifade ediniz. Nasıl bazan ağır şerait 

altında düşman karşısında bir saat nöbet, bir sene ibadet 

hükmüne geçebilir. Öyle de, sizin ağır şerait altında 

herbir saat ibadet zahmeti; çok saatler olup, o zahmetleri 

rahmetlere çevirir. 
10

 

* * * 

                                                
10 Şualar ( 480 ) / Sözler ( 149 ) / Gençlik R. ( 43 ) 
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İşte ihtiyarlığımın sergüzeştliğinden gelen ağrılara ve 

me'yusiyetlere, imandan ve Kur'andan imdada yetişen 

kudsî teselliler ile bu ihtiyarlığımın en sıkıntılı bir senesini, 

gençliğimin en ferahlı on senesine değiştirmem.  

Hususan hapiste farz namazını kılan ve tövbe edenin 

herbir saati, on saat ibadet hükmüne geçmesiyle ve 

hastalıkta ve mazlumiyette dahi herbir fâni gün, sevab 

cihetinde on gün bâki bir ömrü kazandırmasıyla, benim 

gibi kabir kapısında nöbetini bekleyen bir adama ne 

kadar medar-ı şükrandır, o manevî ihtardan bildim. 

"Hadsiz şükür Rabbime" dedim; ihtiyarlığıma sevindim ve 

hapsime razı oldum. Çünki ömür durmuyor, çabuk 

gidiyor. Lezzetle, ferahla gitse, lezzetin zevali 

elem olmasından, hem teessüf, hem 

şükürsüzlükle, gafletle, bazı günahları yerinde 

bırakır, fâni olur gider.  

Eğer hapis ve zahmetli gitse, zeval-i elem bir manevî 

lezzet olmasından, hem bir nevi ibadet sayıldığından, bir 

cihette bâki kalır ve hayırlı meyveleriyle bâki bir ömrü 

kazandırır. Geçmiş günahlara ve hapse sebebiyet veren 

hatalara keffaret olur, onları temizler. Bu nokta-i 

nazardan, mahpuslardan farzı kılanlar, sabır içinde şükür 

etmelidirler. 
11

 

* * *  

Her gün yirmi dört saat sermaye-i hayatı Hâlıkımız 

bize ihsan ediyor. Tâ ki, iki hayatımıza lâzım şeyler o 

sermaye ile alınsın. Biz kısacık hayat-ı dünyeviyeye 

yirmiüç saatı sarfedip, beş farz namaza kâfi gelen bir 

                                                
11 Lem’alar ( 263 ) 
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saati, pek çok uzun olan hayat-ı uhreviyemize 

sarfetmezsek; ne kadar hilaf-ı akıl bir hata ve o hatanın 

cezası olarak hem kalbî, hem ruhî sıkıntıları 

çekmek ve o sıkıntılar yüzünden ahlâkını bozmak 

ve me'yusane hayatını geçirmek sebebiyle, değil 

terbiye almak, belki terbiyenin aksine gitmekle ne derece 

hasaret ederiz, kıyas edilsin.  

Eğer, bir saati beş farz namaza sarfetsek; o halde 

hapis ve musibet müddetinin herbir saati, bazan bir gün 

ibadet ve fâni bir saati bâki saatler hükmüne geçebilmesi 

ve kalbî ve ruhî me'yusiyet ve sıkıntıların kısmen zeval 

bulması ve hapse sebebiyet veren hatalara keffareten 

afvettirmesi ve hapsin hikmeti olan terbiyeyi alması ne 

derece kârlı bir imtihan, bir ders ve musibet 

arkadaşlarıyla tesellidarane bir hoş-sohbet olduğu 

düşünülsün. 
12

 

* * *  

Her zîiman, namazın ef'al ve erkânına fikrini 

bindirip, bir nevi Mi'rac ile kâinatı arkasına atıp, 

huzura kadar gider. 
13

 

* * *  

İşte ey tembel nefsim! Bir nevi Mi'rac hükmünde 

olan namazın hakikatı; sâbık temsilde bir nefer, mahz-ı 

lütuf olarak huzur-u şâhaneye kabulü gibi; mahz-ı rahmet 

olarak Zât-ı Celil-i Zülcemal ve Mabud-u Cemil-i 

Zülcelal'in huzuruna kabulündür. ُِاَْكَبرُِِاّلَٰل  deyip, manen 

ve hayalen veya niyeten iki cihandan geçip, kayd-ı 

                                                
12 Şualar ( 193 ) 

13 Sözler ( 572 ) 
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maddiyattan tecerrüd edip bir mertebe-i külliye-i 

ubudiyete veya küllînin bir gölgesine veya bir suretine 

çıkıp, bir nevi huzura müşerref olup, ُِِيَّاَكِنَْعُبد اه  hitabına 

(herkesin kabiliyeti nisbetinde) bir mazhariyet-i azîmedir. 

Âdeta, harekât-ı salâtiyede tekrarla ُِِاَْكَبرُِاَّلٰل ِاَْكَبرُِ   اَّلٰلُ
demekle kat-ı meratibe ve terakkiyat-ı maneviyeye ve 

cüz'iyattan devair-i külliyeye çıkmasına bir işarettir ve 

marifetimiz haricindeki kemalât-ı kibriyasının mücmel bir 

ünvanıdır. Güya herbir ُِاَّلٰلُِاَْكَبر bir basamak-ı mi'raciyeyi 

kat'ına işarettir.  

İşte şu hakikat-ı salâttan manen veya niyeten veya 

tasavvuren veya hayalen bir gölgesine, bir şuaına 

mazhariyet dahi, büyük bir saadettir.  

İşte Hacda pek kesretli ُِِاَْكَبر  denilmesi, şu اَّلٰلُ

sırdandır. Çünki hacc-ı şerif bil'asale herkes için bir 

mertebe-i külliyede bir ubudiyettir. Nasılki bir nefer, 

bayram gibi bir yevm-i mahsusta ferik dairesinde bir ferik 

gibi padişahın bayramına gider ve lütfuna mazhar olur. 

Öyle de: Bir hacı, ne kadar ami de olsa, kat'-ı meratib 

etmiş bir veli gibi umum aktar-ı arzın Rabb-ı Azîmi 

ünvanıyla Rabbine müteveccihtir. Bir ubudiyet-i külliye 

ile müşerreftir.  

Elbette hac miftahıyla açılan meratib-i külliye-i 

rububiyet ve dûrbîniyle nazarına görünen âfâk-ı azamet-i 

uluhiyet ve şeairiyle kalbine ve hayaline gittikçe 

genişlenen devair-i ubudiyet ve meratib-i kibriya ve ufk-u 

tecelliyatın verdiği hararet, hayret ve dehşet ve heybet-i 
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rububiyet ُِاَْكَبرُِِاّلَٰل  " اَْكَبرُِِاّلَٰلُِِ ile teskin edilebilir ve onunla o 

meratib-i münkeşife-i meşhude veya mutasavvire ilân 

edilebilir.  

Hacdan sonra şu manayı, ulvî ve küllî muhtelif 

derecelerde bayram namazında, yağmur 

namazında, husuf küsuf namazında, cemaatle 

kılınan namazda bulunur.  

İşte şeair-i İslâmiyenin velev sünnet 

kabilinden dahi olsa ehemmiyeti şu sırdandır. 

* * * 

Şu dalalet-âlûd ve sefahet-perver medeniyetin şakird-

leri ve idlâl edici sakîm felsefenin talebeleri, acib ihtirasat 

ve pek garib tefer'unlukla sarhoş olmuşlar.  

Sonra gelip, desiseler ile müslümanları, ecnebilerin 

âdâtına davet ve terk-i şeair-i İslâmiyeye teşvik ediyorlar. 

Halbuki her şeairde nur-u İslâma bir şuur ve bir 

iş'ar vardır. 

 Kur'an-ı Hakîm'in tilmizleri ise, bunlara muka-

bele edip derler ki: "Ey dalalete dalmış gafiller! Dün-

yadan mevti, insandan acz ve fakrı kaldırmak çaresi var-

sa, dinden ve dinin şeairlerinden istiğna edebilirsiniz. 

Yoksa susunuz... Zira ölüm, acz, zeval, fakr, sefer gibi 

âyât-ı tekviniye yüksek sadâlarıyla, dinin lüzumuna ve 

şeairin iltizamına davet ediyorlar.
14

 

* * * 

                                                
14 Nur'un İlk Kapısı ( 26 ) 
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Namazın Ehemmiyetine 
dair mebhaslar 
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Dokuzuncu Söz 
 

 

Ey birader! Benden, namazın şu muayyen beş vakte 

hikmet-i tahsisini soruyorsun. Pek çok hikmetlerinden 

yalnız birisine işaret ederiz. 

Evet, herbir namazın vakti, mühim bir inkılab başı 

olduğu gibi, azîm bir tasarruf-u İlahînin âyinesi ve o 

tasarruf içinde ihsanat-ı külliye-i İlahiyenin birer ma'kesi 

olduğundan, Kadîr-i Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade 

tesbih ve ta'zim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında 

toplanmış yekûnüne karşı şükür ve hamd demek olan 

namaz’a emredilmiştir.  

Şu ince ve derin manayı bir parça fehmetmek için 

beş nükte’yi nefsimle beraber dinlemek lâzım... 

Birinci Nükte: Namazın manası, Cenab-ı Hakk'ı 

tesbih ve ta'zim ve şükürdür. Yani, celaline karşı kavlen 

ve fiilen ُِسْبَحانَِِاّلٰله  deyip takdis etmek.  

Hem kemaline karşı, lafzan ve amelen ُِاَْكَبرُِِاّلَٰل  deyip 

ta'zim etmek. Hem cemaline karşı, kalben ve lisanen ve 

bedenen 
ِه ٰ ِّلله  deyip şükretmektir. Demek tesbih ve اَْلَحْمدُِ

tekbir ve hamd, namazın çekirdekleri hükmündedirler. 

Ondandır ki, namazın harekât ve ezkârında bu üç şey, 

her tarafında bulunuyorlar.  
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Hem ondandır ki, namazdan sonra, namazın 

manasını te'kid ve takviye için şu kelimat-ı mübareke, 

otuzüç defa tekrar edilir. Namazın manası, şu mücmel 

hülâsalarla te'kid edilir. 

İkinci Nükte: 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. 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  ُسْبَحانَِِاّلٰلهِ

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 ُِاَْكَبرُِِاّلَٰل  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 
ِه ٰ  .ile ilân etsin اَْلَحْمدُِِّلله

Demek, namazın ef'al ve akvali, bu manaları tazammun 

ediyor ve bunlar için taraf-ı İlahîden vaz'edilmişler. 

Üçüncü Nükte: Nasılki insan, şu âlem-i kebirin bir 

misal-i musaggarıdır ve Fatiha-i Şerife, şu Kur'an-ı 
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Azîmüşşan'ın bir timsal-i münevveridir. Namaz dahi 

bütün ibâdâtın enva'ını şamil bir fihriste-i nuraniyedir ve 

bütün esnaf-ı mahlukatın elvan-ı ibadetlerine işaret eden 

bir harita-i kudsiyedir. 

Dördüncü Nükte: Nasılki haftalık bir saatin saniye 

ve dakika ve saat ve günlerini sayan milleri birbirine 

bakarlar, birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmünü 

alırlar. Öyle de; Cenab-ı Hakk'ın bir saat-ı kübrası olan şu 

âlem-i dünyanın saniyesi hükmünde olan gece ve 

gündüz deveranı ve dakikaları sayan seneler ve saatleri 

sayan tabakat-ı ömr-ü insan ve günleri sayan edvar-ı 

ömr-ü âlem birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler ve 

birbirinin hükmündedirler ve birbirini hatırlatırlar. Meselâ: 

Fecir zamanı, tulûa kadar, evvel-i bahar zamanına, 

hem insanın rahm-ı madere düştüğü âvânına, hem 

semavat ve arzın altı gün hilkatinden birinci gününe 

benzer ve hatırlatır ve onlardaki şuunat-ı İlahiyeyi ihtar 

eder. 

Zuhr zamanı ise, yaz mevsiminin ortasına, hem 

gençlik kemaline, hem ömr-ü dünyadaki hilkat-ı insan 

devrine benzer ve işaret eder ve onlardaki tecelliyat-ı 

rahmeti ve füyuzat-ı nimeti hatırlatır. 

Asr zamanı ise, güz mevsimine, hem ihtiyarlık 

vaktine, hem âhirzaman Peygamberinin (Aleyhissalâtü 

Vesselâm) asr-ı saadetine benzer ve onlardaki şuunat-ı 

İlahiyeyi ve in'amat-ı Rahmaniyeyi ihtar eder. 

Mağrib zamanı ise, güz mevsiminin âhirinde 

pekçok mahlukatın gurubunu, hem insanın vefatını, hem 

dünyanın kıyamet ibtidasındaki harabiyetini ihtar ile, 
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tecelliyat-ı celaliyeyi ifham ve beşeri gaflet uykusundan 

uyandırır, ikaz eder. 

İşâ' vakti ise, âlem-i zulümat, nehar âleminin bütün 

âsârını siyah kefeni ile setretmesini, hem kışın beyaz 

kefeni ile ölmüş yerin yüzünü örtmesini, hem vefat etmiş 

insanın bâkiye-i âsârı dahi vefat edip nisyan perdesi 

altına girmesini, hem bu dâr-ı imtihan olan dünyanın 

bütün bütün kapanmasını ihtar ile Kahhar-ı Zülcelal'in 

celalli tasarrufatını ilân eder. 

Gece vakti ise, hem kışı, hem kabri, hem âlem-i 

Berzahı ifham ile, ruh-u beşer rahmet-i Rahman'a ne 

derece muhtaç olduğunu insana hatırlatır.  

Ve gecede teheccüd ise, kabir gecesinde ve Berzah 

karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir, 

ikaz eder ve bütün bu inkılabat içinde Cenab-ı Mün'im-i 

Hakikî'nin nihayetsiz nimetlerini ihtar ile ne derece hamd 

ü senaya müstehak olduğunu ilân eder. 

İkinci sabah ise, sabah-ı haşri ihtar eder. Evet, şu 

gecenin sabahı ve şu kışın baharı, ne kadar makul ve 

lâzım ve kat'î ise, haşrin sabahı da, Berzahın baharı da o 

kat'iyyettedir. 

Demek bu beş vaktin herbiri, bir mühim inkılab 

başında olduğu ve büyük inkılabları ihtar ettiği gibi; 

kudret-i Samedaniyenin tasarrufat-ı azîme-i yevmiyesinin 

işaretiyle; hem senevî, hem asrî, hem dehrî, kudretin 

mu'cizatını ve rahmetin hedâyâsını hatırlatır.  

Demek asıl vazife-i fıtrat ve esas-ı ubudiyet ve kat'î 

borç olan farz namaz, şu vakitlerde lâyıktır ve ensebdir. 

Beşinci Nükte: İnsan fıtraten gayet zaîftir. Halbuki 

her şey ona ilişir, onu müteessir ve müteellim eder.  
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Hem gayet âcizdir. Halbuki belaları ve düşmanları 

pek çoktur.  

Hem gayet fakirdir. Halbuki ihtiyacatı pek ziyadedir.  

Hem tembel ve iktidarsızdır. Halbuki hayatın tekâlifi 

gayet ağırdır.  

Hem insaniyet onu kâinatla alâkadar etmiştir. 

Halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zeval ve firakı, 

mütemadiyen onu incitiyor.  

Hem akıl ona yüksek maksadlar ve bâki meyveler 

gösteriyor. Halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı 

kısadır. 

İşte bu vaziyette bir ruh, fecir zamanında bir Kadîr-i 

Zülcelal'in, bir Rahîm-i Zülcemal'in dergâhına niyaz ile 

namaz ile müracaat edip arzuhal etmek, tevfik ve meded 

istemek ne kadar elzem ve peşindeki gündüz âleminde 

başına gelecek, beline yüklenecek işleri, vazifeleri 

tahammül için ne kadar lüzumlu bir nokta-i istinad 

olduğu bedaheten anlaşılır. 

Ve Zuhr zamanında ki, o zaman, gündüzün kemali 

ve zevale meyli ve yevmî işlerin âvân-ı tekemmülü ve 

meşâgılin tazyikından muvakkat bir istirahat zamanı ve 

fâni dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve 

sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve in'amat-ı 

İlahiyenin tezahür ettiği bir andır.  

Ruh-u beşer, o tazyikten kurtulup, o gafletten 

sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp Kayyum-u 

Bâki olan Mün'im-i Hakikî'nin dergâhına gidip el 

bağlayarak, yekûn nimetlerine şükür ve hamd edip ve 

istiane etmek ve celal ve azametine karşı rükû ile aczini 

izhar etmek ve kemal-i bîzevaline ve cemal-i bîmisaline 
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karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilân 

etmek demek olan zuhr namazını kılmak; ne kadar güzel, 

ne kadar hoş, ne kadar lâzım ve münasib olduğunu 

anlamayan insan, insan değil... 

Asr vaktinde ki o vakit, hem güz mevsim-i 

hazînanesini ve ihtiyarlık halet-i mahzunanesini ve 

âhirzaman mevsim-i elîmanesini andırır ve hatırlattırır.  

Hem yevmî işlerin neticelenmesi zamanı, hem o 

günde mazhar olduğu sıhhat ve selâmet ve hayırlı hizmet 

gibi niam-ı İlahiyenin bir yekûn-ü azîm teşkil ettiği 

zamanı, hem o koca Güneşin ufûle meyletmesi işaretiyle; 

insan bir misafir memur ve her şey geçici, bîkarar 

olduğunu ilân etmek zamanıdır.  

Şimdi ebediyeti isteyen ve ebed için halkolunan ve 

ihsana karşı perestiş eden ve firaktan müteellim olan ruh-

u insan, kalkıp abdest alıp şu asr vaktinde ikindi namazını 

kılmak için Kadîm-i Bâki ve Kayyum-u Sermedî'nin 

dergâh-ı Samedaniyesine arz-ı münacat ederek, zevalsiz 

ve nihayetsiz rahmetinin iltifatına iltica edip, hesabsız 

nimetlerine karşı şükür ve hamd ederek, izzet-i 

rububiyetine karşı zelilane rükûa gidip, sermediyet-i 

uluhiyetine karşı mahviyetkârane secde ederek, hakikî bir 

teselli-i kalb, bir rahat-ı ruh bulup huzur-u kibriyasında 

kemerbeste-i ubudiyet olmak demek olan asr namazını 

kılmak, ne kadar ulvî bir vazife, ne kadar münasib bir 

hizmet, ne kadar yerinde bir borc-u fıtrat eda etmek, 

belki gayet hoş bir saadet elde etmek olduğunu; insan 

olan anlar. 

Mağrib vaktinde ki o zaman, hem kışın 

başlamasından yaz ve güz âleminin nazenin ve güzel 
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mahlukatının veda-i hazînanesi içinde gurub etmesinin 

zamanını andırır.  

Hem insanın vefatıyla bütün sevdiklerinden bir firak-ı 

elîmane içinde ayrılıp kabre girmek zamanını hatırlatır.  

Hem dünyanın zelzele-i sekerat içinde vefatıyla, 

bütün sekenesi başka âlemlere göçmesi ve bu dâr-ı 

imtihan lâmbasının söndürülmesi zamanını andırır, 

hatırlatır ve zevalde gurub eden mahbublara perestiş 

edenleri şiddetle ikaz eder bir zamandır.  

İşte akşam namazı için böyle bir vakitte, fıtraten bir 

Cemal-i Bâki'ye âyine-i müştak olan ruh-u beşer, şu azîm 

işleri yapan ve bu cesîm âlemleri çeviren, tebdil eden 

Kadîm-i Lemyezel ve Bâki-i Layezal'in arş-ı azametine 

yüzünü çevirip bu fânilerin üstünde َُِِاْكَبر  deyip اّلَٰلُ

onlardan ellerini çekip hizmet-i Mevlâ için el bağlayıp 

Daim-i Bâki'nin huzurunda kıyam edip 
ِه ٰ ِّلله  اَْلَحْمدُِ

demekle; kusursuz kemaline, misilsiz cemaline, nihayetsiz 

rahmetine karşı hamd ü sena edip ُِِنَْعُبد يَّاَك ِِاه يَّاَك ِاه َو
ينُِ  demekle, muinsiz rububiyetine, şeriksiz نَْسَتعه

uluhiyetine, vezirsiz saltanatına karşı arz-ı ubudiyet ve 

istiane etmek, hem nihayetsiz kibriyasına, hadsiz 

kudretine ve acizsiz izzetine karşı rükûa gidip bütün 

kâinatla beraber za'f ve aczini, fakr ve zilletini izhar 

etmekle, ِيمِه ِاْلَعظه َِّى َِربه ُسْبَحاَن  deyip Rabb-ı Azîm'ini 

tesbih edip; hem zevalsiz cemal-i zâtına, tegayyürsüz 

sıfât-ı kudsiyesine, tebeddülsüz kemal-i sermediyetine 
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karşı secde edip hayret ve mahviyet içinde terk-i masiva 

ile muhabbet ve ubudiyetini ilân edip, hem bütün 

fânilere bedel bir Cemil-i Bâki, bir Rahîm-i Sermedî 

bulup, َِِّىِْاالَْعَلى ُسْبَحاَنَِربه demekle zevalden münezzeh, 

kusurdan müberra Rabb-i A'lâsını takdis etmek; sonra 

teşehhüd edip, oturup bütün mahlukatın tahiyyat-ı 

mübarekelerini ve salavat-ı tayyibelerini kendi hesabına o 

Cemil-i Lemyezel ve Celil-i Lâyezal'e hediye edip ve 

Resul-i Ekrem'ine selâm etmekle biatını tecdid ve 

evamirine itaatını izhar edip ve imanını tecdid ile tenvir 

etmek için şu kasr-ı kâinatın intizam-ı hakîmanesini 

müşahede edip Sâni'-i Zülcelal'in vahdaniyetine şehadet 

etmek; hem saltanat-ı rububiyetin dellâlı ve mübelliğ-i 

marziyatı ve kitab-ı kâinatın tercüman-ı âyâtı olan 

Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm'ın risaletine 

şehadet etmek demek olan mağrib namazını kılmak ne 

kadar latif, nazif bir vazife, ne kadar aziz, leziz bir hizmet, 

ne kadar hoş ve güzel bir ubudiyet, ne kadar ciddî bir 

hakikat ve bu fâni misafirhanede bâkiyane bir sohbet ve 

daimane bir saadet olduğunu anlamayan adam, nasıl 

adam olabilir! 

İşâ' vaktinde ki o vakit, gündüzün ufukta kalan 

bâkiye-i âsârı dahi kaybolup, gece âlemi kâinatı kaplar. ِ
ِالنََّهارِه َِو ِالَّْيله  olan Kadîr-i Zülcelal'in o beyaz ُمَقلهُِّب

sahifeyi bu siyah sahifeye çevirmesindeki tasarrufat-ı 

Rabbaniyesiyle yazın müzeyyen yeşil sahifesini, kışın 

bârid beyaz sahifesine çevirmesindeki ِِ َِو ْمسه ِالشَّ ُر ِّ ُمَسخه
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 olan Hakîm-i Zülkemal'in icraat-ı İlahiyesini اْلَقَمرِه

hatırlatır.  

Hem mürur-u zamanla ehl-i kuburun bâkiye-i âsârı 

dahi şu dünyadan kesilmesiyle bütün bütün başka âleme 

geçmesindeki Hâlık-ı Mevt ve Hayat'ın şuunat-ı 

İlahiyesini andırır.  

Hem dar ve fâni ve hakir dünyanın tamamen harab 

olup, azîm sekeratıyla vefat edip, geniş ve bâki ve 

azametli âlem-i âhiretin inkişafında Hâlık-ı Arz ve 

Semavat'ın tasarrufat-ı celaliyesini ve tecelliyat-ı 

cemaliyesini andırır, hatırlattırır bir zamandır.  

Hem şu kâinatın Mâlik ve Mutasarrıf-ı Hakikîsi, 

Mabud ve Mahbub-u Hakikîsi o zât olabilir ki; gece 

gündüzü, kış ve yazı, dünya ve âhireti, bir kitabın 

sahifeleri gibi sühuletle çevirir, yazar bozar, değiştirir. 

Bütün bunlara hükmeder bir Kadîr-i Mutlak olduğunu 

isbat eden bir vaziyettir.  

İşte nihayetsiz âciz, zaîf, hem nihayetsiz fakir, muhtaç, 

hem nihayetsiz bir istikbal zulümatına dalmakta, hem 

nihayetsiz hâdisat içinde çalkanmakta olan ruh-u beşer, 

yatsı namazını kılmak için şu manadaki işâ'da 

İbrahimvari َِلهين ِْاالۤفه بُّ ِاُحه  ,deyip Mabud-u Lemyezel الَ

Mahbub-u Layezal'in dergâhına namaz ile iltica edip ve 

şu fâni âlemde ve fâni ömürde ve karanlık dünyada ve 

karanlık istikbalde, bir Bâki-i Sermedî ile münacat edip 

bir parçacık bir sohbet-i bâkiye, birkaç dakikacık bir ömr-

ü bâki içinde dünyasına nur serpecek, istikbalini 

ışıklandıracak, mevcudatın ve ahbabının firak ve 

zevalinden neş'et eden yaralarına merhem sürecek olan 
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Rahman-ı Rahîm'in iltifat-ı rahmetini ve nur-u hidayetini 

görüp istemek; hem muvakkaten onu unutan ve gizlenen 

dünyayı, o dahi unutup, dertlerini kalbin ağlamasıyla 

dergâh-ı rahmette döküp; hem ne olur ne olmaz, ölüme 

benzeyen uykuya girmeden evvel, son vazife-i 

ubudiyetini yapıp, yevmiye defter-i amelini hüsn-ü 

hâtime ile bağlamak için salâte kıyam etmek, yani bütün 

fâni sevdiklerine bedel bir Mabud ve Mahbub-u Bâki'nin 

ve bütün dilencilik ettiği âcizlere bedel bir Kadîr-i Kerim'in 

ve bütün titrediği muzırların şerrinden kurtulmak için bir 

Hafîz-i Rahîm'in huzuruna çıkmak.. 

Hem Fatiha ile başlamak, yani bir şeye yaramayan 

ve yerinde olmayan nâkıs, fakir mahlukları medih ve 

minnettarlığa bedel, bir Kâmil-i Mutlak ve Ganiyy-i 

Mutlak ve Rahîm-i Kerim olan Rabb-ül Âlemîn'i medh ü 

sena etmek.. 

Hem ُِِنَْعُبد يَّاَك  hitabına terakki etmek, yani اه

küçüklüğü, hiçliği, kimsesizliği ile beraber, ezel ve ebed 

sultanı olan Mâlik-i Yevmiddin'e intisabıyla şu kâinatta 

nazdar bir misafir ve ehemmiyetli bir vazifedar makamına 

girip, ُِين َِنْسَتعه ِاهيَّاَك َِو َِنْعُبُد  demekle bütün mahlukat اهيَّاَك

namına kâinatın cemaat-ı kübrası ve cem'iyet-i 

uzmasındaki ibâdât ve istianatı ona takdim etmek; hem 

يمَِ ِاْلُمْسَتقه َراَط ِّ ِالصه َنا  demekle, istikbal karanlığı içinde اهْهده

saadet-i ebediyeye giden, nuranî yolu olan sırat-ı 

müstakime hidayeti istemek… 

Hem şimdi yatmış nebatat, hayvanat gibi gizlenmiş 

Güneşler, hüşyar yıldızlar, birer nefer misillü emrine 
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müsahhar ve bu misafirhane-i âlemde birer lâmbası ve 

hizmetkârı olan Zât-ı Zülcelal'in kibriyasını düşünüp ُِاَّلٰلُِاَْكَبر 
deyip rükûa varmak… 

Hem bütün mahlukatın secde-i kübrasını düşünüp, 

yani şu gecede yatmış mahlukat gibi her senede, her 

asırdaki enva'-ı mevcudat, hattâ Arz, hattâ Dünya, birer 

muntazam ordu, belki birer mutî nefer gibi vazife-i 

ubudiyet-i dünyeviyesinden emr-i َُِِفَيُكون  ile terhis ُكْن

edildiği zaman, yani âlem-i gayba gönderildiği vakit, 

nihayet intizam ile zevalde gurub seccadesinde ُِِاَْكَبر  اَّلٰلُ
deyip secde ettikleri; hem emr-i ُُِكْنَِفَيُكون den gelen bir 

sayha-i ihya ve ikaz ile yine baharda kısmen aynen, 

kısmen mislen haşrolup, kıyam edip, kemerbeste-i 

hizmet-i Mevlâ oldukları gibi, şu insancık onlara iktidaen 

o Rahman-ı Zülkemal'in, o Rahîm-i Zülcemal'in bâr-gâh-ı 

huzurunda hayret-âlûd bir muhabbet, beka-âlûd bir 

mahviyet, izzet-âlûd bir tezellül içinde ِاَْكَبرُِ   deyip اَّلٰلُ

sücuda gitmek, yani bir nevi mi'raca çıkmak demek olan 

işa namazını kılmak, ne kadar hoş, ne kadar güzel, ne 

kadar şirin, ne kadar yüksek, ne kadar aziz ve leziz, ne 

kadar makul ve münasib bir vazife, bir hizmet, bir 

ubudiyet, bir ciddî hakikat olduğunu elbette anladın. 

Demek şu beş vakit, herbiri birer inkılab-ı azîmin 

işaratı ve icraat-ı cesîme-i Rabbaniyenin emaratı ve 

in'amat-ı külliye-i İlahiyenin alâmatı olduklarından; borç 
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ve zimmet olan farz namazın o zamanlara tahsisi, nihayet 

hikmettir... 

 

 

ِاَْسَمائهَكِ ًفاِلهُكنُوزه ِّ يََّةَِلَكَِوُِمَعره َفتهَكَِوِاْلُعُبوده يََّةَِمْعره  َكْيفه
ِلهَجَمالِه هه يَّته ْراۤتًاِبهُعُبوده َِكائهَناتهَكَِوِمه َتابه ِكه  َوَِتْرُجَماًناِهالَۤياته

ينَِ َِاْجَمعه هه َِوَِصْحبه َوِاْرَحْمَناَِوِاْرَحمِهُِربُوبهيَّتهَكَِوَِعَلىِاۤلههه  

ينَِ مه احه يَنِبهَرْحَمتهَكَِياِاَْرَحَمِالرَّ ِاۤمه َناته مه يَنَِوِاْلُموْٴ نه مه  اْلُموْٴ
15

 

* * * 

َلوةَِ  Bu cümlenin evvelki cümle ile bağlılık ve :الصَّ

münasebeti gün gibi aşikârdır. Lâkin bedenî ibadet ve 

taatlardan namazın tahsisi, namazın bütün 

hasenata fihrist ve örnek olduğuna işarettir.  

Evet, nasılki Fatiha Kur'ana, insan kâinata fihristedir; 

namaz da hasenata fihristedir. Çünki namaz; savm, hac, 

zekat ve sair hakikaları hâvi olduğu gibi, idrakli ve 

idraksiz mahlukatın ihtiyarî ve fıtrî ibadetlerinin 

nümunelerine de şamildir. Meselâ: Secdede, rükû'da, 

kıyamda olan melaikenin ibadetlerini, hem taş, ağaç ve 

hayvanların o ibadetlere benzeyen durumlarını andıran 

bir ibadettir. 

                                                
15 Sözler ( 40 ) 
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S- َِِيُمون يُقه  nin fiil sîgasıyla zikrinde ne hikmet vardır? 

C- Ruh’a hayat veren namazın o geniş hareketini ve 

âlem-i İslâma yayılmış olan o intibah-ı ruhanîyi 

muhataba ihtar edip göstermektir. Ve o güzel vaziyeti ve 

o muntazam haleti hayale götürüp tasvir etmekle 

sami'lerin namaza meylini ikaz edip artırmaktır. 

Evet, dağınık bir vaziyette bulunan efradı büyük bir 

sevinçle içtimaa sevkettiren malûm âletin sesi gibi, âlem 

sahrasında dağılmış insanları cemaate davet eden ezan-ı 

Muhammedî'nin (A.S.M.) o tatlı sesiyle, ibadete ve 

cemaate bir meyl, bir şevk husule gelir. 

S- َِِيَُصلُّون  kelimesine bedel, itnablı ََِِلوة يُموَنِالصَّ يُقه  

nin zikrinde ne hikmet vardır? 

C- Namazda lâzım olan ta'dil-i erkân, 

müdavemet, muhafaza gibi ikamenin manalarını 

müraat etmeye işarettir. 

Arkadaş! Namaz, kul ile Allah arasında yüksek 

bir nisbet ve ulvî bir münasebet ve nezih bir 

hizmettir ki, her ruhu celb ve cezbetmek namazın 

şe'nindendir.  

Namazın erkânı, Fütuhat-ı Mekkiye'nin şerhettiği gibi, 

öyle esrarı hâvidir ki, her vicdanın muhabbetini 

celbetmek, namazın şe'nindendir.  

Namaz, Hâlık-ı Zülcelal tarafından her 

yirmidört saat zarfında tayin edilen vakitlerde 

manevî huzuruna yapılan bir davettir.  
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Bu davetin şe'nindendir ki, her kalb kemal-i şevk ve 

iştiyakla icabet etsin. Ve mi'racvari olan o yüksek 

münacata mazhar olsun. 

Namaz, kalblerde azamet-i İlahiyeyi tesbit ve 

idame ve akılları ona tevcih ettirmekle adalet-i 

İlahiyenin kanununa itaat ve nizam-ı Rabbanîye 

imtisal ettirmek için yegâne İlahî bir vesiledir. 

Zâten insan medenî olduğu cihetle, şahsî ve içtimaî 

hayatını kurtarmak için, o kanun-u İlahîye muhtaçtır. O 

vesileye müraat etmeyen veya tembellikle namazı 

terkeden veyahut kıymetini bilmeyen; ne kadar 

cahil, ne derece hâsir, ne kadar zararlı olduğunu 

bilâhere anlar, ama iş işten geçer. 

 ِِ ُقوَن ِيُْنفه َِرَزْقَناُهْم ا مَّ ِمه َو  Bu kelâmın 

mâkabliyle nazmını îcab ettiren münasebet ise: 

Namaz ِينِه ِالدهِّ َماُد عه  yani dinin direği ve kıvamı 

olduğu gibi, zekat da İslâmın kantarası, yani 

köprüsüdür.  

Demek birisi dini, diğeri asayişi muhafaza 

eden İlahî iki esastırlar. Bunun için birbiriyle 

bağlanmışlardır. 
16

 

* * * 

 

Bana hizmet eden küçücük bir Risale-i 

Nur talebesinin çoklar namına sorduğu 

sualine cevabdır. 

                                                
16 işarat-ül İ’caz ( 42 ) 
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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 nama-

zın vaktidir, illeti ve hikmeti değil. Nasılki güneş ve 

ayın tutulması zamanında küsuf ve husuf namazı kılınır 

ve güneşin gurubuyla akşam namazı kılınır; öyle de yağ-

mursuzluk, kuraklık, yağmur namazının ve duasının vak-

tidir. 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 vazifesi-

dir. Biz vazifemizi yaptık, onun vazifesine karış-

mayız. Gerçi yağmur namazının zahir 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 bulut-

ları sünger gibi ve zemin yüzünü bir tarla gibi tasarrufun-

da 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, rızık-

larını veriyor. O vermese, başkalarının faidesi olmaz. 
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Öyle ise ona yalvarmalıyız der, tam imanlı bir 

çocuk olur.
17

 

* * * 

  Ey hodgam insan! Sineklerin binler hikmet-i hayati-

yesinden başka, sana ait bu küçük faydasına bak, sinek 

düşmanlığını bırak. Çünkü, gurbette, kimsesiz, yal-

nızlıkta sana ünsiyet verdiği gibi, gaflete dalıp 

fikrini dağıtmaktan seni ikaz eder. 

 Ve latif vaziyeti ve abdest alması gibi yüzünü, gözünü 

temizlemesiyle, sana abdest ve namaz, hareket ve 

nezafet gibi vazife-i insaniyet-i ihtar eden ve ders veren 

sineği görüyorsun.
18

 

* * * 

Zât-ı Akdes'in alem-i zâtîsi ve en a'zamî ismi olan 

Lafzullah'tan sonra en a'zam ismi olan Rahman rızka 

bakar ve rızıktaki şükür ile ona yetişilir. Hem Rahman'ın 

en zahir manası Rezzak'tır. 

Hem şükrün enva'ı var. O nevilerin en câmii ve 

fihriste-i umumiyesi, namazdır. 

Hem şükür içinde, safi bir iman var, hâlis bir 

tevhid bulunur. Çünki bir elmayı yiyen ve 
ِه ٰ ِّلله  اَْلَحْمدُِ

diyen adam, o şükür ile ilân eder ki: "O elma doğrudan 

doğruya dest-i kudretin yadigârı ve doğrudan doğruya 

hazine-i rahmetin hediyesidir" demesi ile ve itikad etmesi 

ile, her şey'i -cüz'î olsun, küllî olsun- onun dest-i 

kudretine teslim ediyor. Ve her şeyde rahmetin 

                                                
17 Emirdağ Lahikası-1( 32 ) 

18 Latif Nükteler ( 12 ) 
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cilvesini bilir. Hakikî bir imanı ve hâlis bir 

tevhidi, şükür ile beyan ediyor. 
19

 

* * * 

 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. 

20
 

* * * 

Ey kardeş bil ki! Mü’minlerin beraberce yaptıkları 

ibadetlerinde ve cemaatla ettikleri dualarındaki tesanüd 

sırrının çok büyük bir sırrı ve cesim bir emri olup, ulu bir 

şana sahibdir.  

Zira o tesanüd ve o cemaat sırrıyla, her bir ferd-i 

mü’min, gayet muhkem yapılmış binalarda, betonlaşmış 

birer taş vaziyetini alırlar.  

                                                
19 Mektubat ( 366 ) 

20 Mesnevi-i Nuriye ( 239 ) 
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Ve o zaman herbirisi kendi ţahsî amelinden milyonlar 

defa ziyade, iman dairesindeki kardeşlerinden istifade 

eder. 

İşte, eğer iman bağı mü’minleri hakkıyla nizama 

sokarsa, o zaman herbirisi diğerlerinin herbirisine ve 

hem hepsine birden, lasiyyema kendi reis ve re’slerine 

birer şefaatçi, duacı, rahmethan, ricacı, meddah ve 

tezkiyeci olurlar.  

Ve herbir ferd, sair kardeşlerinin saadetleriyle -aç bir 

anne, çocuğunun yemek lezzetiyle mütelezziz olduğu 

veya şefkatli bir kardeşin kendi öz kardeşinin saadetiyle 

mes’ud olması gibi- saadetlenir ve lezzet alır. 

Hattâ şu miskin ve fani olan insan, bu gibi yüksek 

hasletler ile öyle bir mertebeye terakki edip çıkabilir ki; 

Hallak-ı Kâinat’ın ubudiyetine lâyık bir makam-ı istidada 

yükselebilir ve ebedî bir saadete kabiliyet peyda edebilir. 

21
 

* * * 

  

                                                
21 Badıllı Mesnevi-i Nuriye ( 591 ) 
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 Evvelâ: bu kelimeyi mâkabline bağlattıran :اَْلَحْمدُِ

cihet-i münasebet; "Rahman" "Rahîm"in delalet ettikleri 

nimetlerin hamd ve şükür ile karşılanması lüzumundan 

ibarettir. 

Sâniyen: Şu 
ِه ٰ ِّلله  cümlesi, herbiri niam-ı اَْلَحْمدُِ

esasiyeden birine işaret olmak üzere, Kur'anın dört 

suresinde tekerrür etmiştir. O nimetler de; neş'e-i ûlâ ile 

neş'e-i ûlâda beka, neş'e-i uhra ile neş'e-i uhrada beka 

nimetlerinden ibarettir. 

Sâlisen: Bu cümlenin Kur'anın başlangıcı olan 

Fatiha Suresi'ne fatiha yani başlangıç yapılması neye 

binaendir? 

Cevab: Kâinatın ve dolayısıyla insanların hilkatindeki 

hikmet ve gaye, َِِنََِِّخَلْقُتَِِماِو لهَيْعُبُدونِهِاهالَِِّْاالهْنَسِِوَِِاْلجه  

ferman-ı celilince, ibadettir. Hamd ise, ibadetin 

icmalî bir sureti ve küçük bir nüshasıdır. 

هِِ  ٰ ِّلله اَْلَحْمُد ın bu makamda zikri, hilkatin gayesini 

tasavvur etmeğe işarettir. 

Râbian: Hamdin en meşhur manası, sıfât-ı 

kemaliyeyi izhar etmektir. Şöyle ki: Cenab-ı Hak insanı 

kâinata câmi' bir nüsha ve onsekiz bin âlemi hâvi şu 

büyük âlemin kitabına bir fihrist olarak yaratmıştır. Ve 

esma-i hüsnadan herbirisinin tecelligâhı olan herbir 

âlemden bir örnek, bir nümune, insanın cevherinde 

vedîa bırakmıştır. Eğer insan maddî ve manevî herbir 

uzvunu Allah'ın emrettiği yere sarfetmekle hamdin 

şubelerinden olan şükr-ü örfîyi îfa ve şeriata imtisal 
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ederse, insanın cevherinde vedîa bırakılan o örneklerin 

herbirisi, kendi âlemine bir pencere olur. İnsan o 

pencereden, o âleme bakar. Ve o âleme tecelli eden 

sıfatla, o âlemden tezahür eden isme bir mir'at ve bir 

âyine olur. O vakit insan ruhuyla, cismiyle âlem-i 

şehadet ve âlem-i gayba bir hülâsa olur. Ver her iki 

âleme tecelli eden, insana da tecelli eder. İşte bu cihetle 

insan, sıfât-ı kemaliye-i İlahiyeye hem mazhar olur, hem 

müzhir olur. 

Nitekim Muhyiddin-i Arabî, ِِ يًّا َِمْخفه َِكْنًزا ُكْنُت
ِاْلَخلِْ فُونهىَفَخَلْقُت َيْعره ِله َق  hadîs-i şerifinin beyanında: 

"Mahlukatı yarattım ki, bana bir âyine olsun ve o 

âyinede cemalimi göreyim." demiştir. 

ِهِ ٰ ّلله : "Lâm" burada ihtisas içindir. Hamdin Zât-ı 

Akdes'e has ve münhasır olduğunu ifade eder. Bu 

"lâm"ın müteallakı olan ihtisas hazf olduktan sonra ona 

intikal etmiştir ki, ihlas ve tevhidi ifade etsin. 

İhtar: Müşahhas olan bir şeyin umumî bir mefhum 

ile mülâhaza edildiğine binaen; Zât-ı Akdes de müşahhas 

olduğu halde, Vâcib-ül Vücud mefhumuyla tasavvur 

edilebilir. 

ِِ َربهِّ : Yani herbir cüz'ü bir âlem mesabesinde 

bulunan şu âlemi bütün eczasıyla terbiye ve yıldızlar 

hükmünde olan o cüz'lerin zerratını kemal-i intizamla 

tahrik eder. Evet, Cenab-ı Hak, her şey için bir 

nokta-i kemal tayin etmiştir. Ve o noktayı elde 
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etmek için o şeye bir meyil vermiştir. Her şey o nokta-i 

kemale doğru hareket etmek üzere, sanki manevî bir emir 

almış gibi muntazaman o noktaya müteveccihen hareket 

etmektedir. Esna-yı harekette onlara yardım eden ve 

mâni'lerini def'eden, şübhesiz Cenab-ı Hakk'ın 

terbiyesidir.  

Evet, kâinata dikkatle bakıldığı zaman, insanların 

taife ve kabileleri gibi, kâinatın zerratı münferiden ve 

müçtemian Hâlıklarının kanununa imtisalen, muayyen 

olan vazifelerine koşmakta oldukları hissedilir. Yalnız 

bedbaht insanlar müstesna! 

ينَِِ اْلَعاَلمه : Bu kelimenin sonundaki ِين yalnız i'rab 

alâmetidir, َِِين ْشره ثاَلَثهينَِِعه  gibi. Veya cem' alâmetidir. 

Çünki âlemin ihtiva ettiği cüz'lerin herbirisi bir âlemdir. 

Veyahut yalnız manzume-i şemsiyeye münhasır değildir.  

Cenab-ı Hakk'ın şu gayr-ı mütenahî fezada çok 

âlemleri vardır.  

Evet, َِِو ىِالنُُّجوُمِبههه ْنَِفَلٍكَِتْجره مه ِه ٰ َكْمِّلله ِه ٰ اَْلَحْمُدِّلله
ْمُسَِوِاْلَقَمرُِ  الشَّ

ينَِِ ده َِساجه ِلهى َراَْيتُُهْم  de olduğu gibi, burada da 

ukalâya mahsus cem' sîgasıyla gayr-ı ukalâ 

cem'lendirilmiştir. Bu ise, kavaide muhaliftir? 

Evet, âlemin ihtiva ettiği uzuvların birer âkıl, birer 

mütekellim suretinde tasavvur edilmesi, belâgatın en 
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makbul bir prensibidir. Zira kâinatın َعاَلمِه ile tesmiyesi, 

kâinatın Sâniine olan delaleti, şehadeti, işareti içindir. 

Binaenaleyh kâinatın uzuvları da Sânia olan delaletleri, 

şehadetleri için birer âlem olmaları îcabeder. Öyle ise 

Sâniin o uzuvları terbiyesinden ve o uzuvların da Sânii 

i'lam etmelerinden anlaşılır ki; o uzuvlar birer hayy, birer 

âkıl, birer mütekellim suretinde tasavvur edilmiştir. 

Binaenaleyh bu cem'de, kavaide muhalefet yoktur. 

يمِهِ حه ِالرَّ ْحٰمنه اَلرَّ : Mâkabliyle bu iki sıfatın nazmını 

îcab eden şöyle bir münasebet vardır ki; biri menfaatleri 

celb, diğeri mazarratları def'etmek üzere terbiyenin iki 

esası vardır. Rezzak manasına olan "Er-Rahman" 

birinci esasa, Gaffar manasını ifade eden "Er-Rahîm" 

de ikinci esasa işaretleri için birbiriyle bağlanmıştır. 

ينِهِ ِّ ِالده َِيْومه َمالهكه Mâkabliyle şu sıfatın nazmını iktiza 

eden sebeb şudur ki; şu sıfat, rahmeti ifade eden 

mâkabline neticedir. Zira kıyametle, saadet-i ebediyenin 

geleceğine en büyük delil, rahmettir.  

Evet, rahmetin rahmet olması ve nimetin nimet 

olması ancak ve ancak haşir ve saadet-i ebediyeye 

bağlıdır.  

Evet, saadet-i ebediye olmasa, en büyük nimetlerden 

sayılan aklın, insanın kafasında yılan vazifesini 

görmekten başka bir işi kalmaz. Kezalik en latif 

nimetlerden sayılan şefkat ve muhabbet, ebedî bir ayrılık 

düşüncesiyle, en büyük elemler sırasına geçerler. 
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 Sual: Cenab-ı Hakk'ın her şeye mâlik olduğu bir 

hakikat iken, burada haşir ve ceza gününün tahsisi neye 

binaendir? 

Cevab: Şu âlemin insanlarca hakir ve hasis sayılan 

bazı şeylerine kudret-i ezeliyenin bizzât mübaşereti 

azamet-i İlahiyeye münasib görülmediğinden, vaz'edilen 

esbab-ı zahiriyenin o gün ref'iyle, her şeyin şeffaf, parlak 

iç yüzüyle tecelli edip Sâniini, Hâlıkını vasıtasız 

göreceğine işarettir. 

َيْومِ  tabiri ise, haşrin vukuunu gösteren emarelerden 

birine işarettir. Şöyle ki: Saniye, dakika, saat ve 

günleri gösteren haftalık bir saatin millerinden 

birisi devrini tamam ettiği zaman, behemehal ötekiler de 

devirlerini ikmal edeceklerine kanaat hasıl olur. Kzalik 

yevm, sene, ömr-ü beşer ve ömr-ü dünya içinde 

tayin edilen manevî millerden birisi devrini tamam 

ettiğinde, ötekilerin de (velev uzun bir zamandan sonra 

olsun) devirlerini ikmal edeceklerine hükmedilir.  

Ve keza bir gün veya bir sene zarfında vukua gelen 

küçük küçük kıyametleri, haşirleri gören bir adam, 

saadet-i ebediyenin (haşrin tulû'-u fecriyle, şahsı bir nev' 

hükmünde olan) insanlara ihsan edileceğine şübhe 

edemez. 

ينِ ده kelimesinden maksad ya cezadır, çünki o gün 

hayır ve şerlere ceza verilecek bir gündür veya hakaik-i 

diniyedir. Çünki hakaik-i diniye o gün tam manasıyla 

meydana çıkar. Ve daire-i itikadın, daire-i esbaba galebe 

edeceği bir gündür.  
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Evet, Cenab-ı Hak müsebbebatı esbaba 

bağlamakla, intizamı temin eden bir nizamı 

kâinatta vaz' etmiş.  

Ve her şeyi, o nizama müraat etmeğe ve o nizamla 

kalmaya tevcih etmiştir. Ve bilhassa insanı da, o daire-i 

esbaba müraat ve merbutiyet etmeğe mükellef kılmıştır. 

Her ne kadar dünyada daire-i esbab daire-i itikada galib 

ise de; âhirette hakaik-i itikadiye tamamen tecelli 

etmekle, daire-i esbaba galebe edecektir. Buna binaen, 

bu dairelerin herbirisi için ayrı ayrı makamlar, ayrı ayrı 

hükümler vardır.  

Ve her makamın iktiza ettiği hükme göre hareket 

lâzımdır. Aksi takdirde daire-i esbabda iken tabiatıyla, 

vehmiyle, hayaliyle daire-i itikada bakan; Mu'tezile olur 

ki, tesiri esbaba verir.  

Ve keza daire-i itikadda iken ruhuyla, imanıyla daire-i 

esbaba bakan da; esbaba kıymet vermeyerek, Cebriye 

Mezhebi gibi tembelcesine bir tevekkül ile nizam-ı âleme 

muhalefet eder. 

يَّاَكَِنْعُبدُِِ اه كِ : zamirinde iki nükte vardır.  

Birincisi: Mâkablinde zikredilen sıfât-ı kemaliyenin ِ
 .zamirinde müstetir ve mutazammın olduğuna işarettirك

Çünki o sıfatların birer birer ta'dadından hasıl olan büyük 

bir şevk ile gaybdan hitaba, yani ism-i zahirden şu ِك  

zamirine iltifat ve intikal olmuştur. Demek ِك zamirinin 

mercii, geçen sıfât-ı kemaliye ile mevsuf olan zâttır.  
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İkincisi: Elfaz okunurken manalarını 

düşünmek, belâgat mezhebinde vâcib olduğuna 

işarettir. Çünki manalar düşünülürse, nâzil olduğu gibi 

okunur ve o okuyuş; tabiatıyla, zevkiyle hitaba incirar 

eder. Hattâ  ُِِِنَْعُبد يَّاَك اه yu okuyan adam, sanki  ُِِِاُْعب ْد
 cümlesindeki emre imtisalen okuyor gibi َربََّكَِكاَنََّكِتََراهُِ

olur. 

Cem' sîgasıyla zikredilen ُِِنَْعُبد deki zamir, üç taifeye 

işarettir.  

Birincisi: İnsanın vücudundaki bütün a'za ve zerrata 

raci'dir ki, bu itibarla şükr-ü örfîyi eda etmiş olur.  

İkincisi: Bütün ehl-i tevhidin cemaatlerine aittir. Bu 

cihetle şeriata itaat etmiş olur.  

Üçüncüsü: Kâinatın ihtiva ettiği mevcudata işarettir.  

Bu itibarla, şeriat-ı fıtriye-i kübraya tâbi' olarak hayret 

ve muhabbetle kudret ve azametin arşı altında sâcid ve 

âbid olmuş olur. 

Bu cümlenin mâkabliyle vech-i nazmı,  ِِدُِنَْعُب nün ِ

ينِهِ ye tefsir ve beyanı olmakla اَْلَحْمدُِ ِالدهِّ ِيَْومه َمالهكه  e 

de bir netice ve bir lâzım olmasıdır. 

İhtar:  َِِيَّاك اه  nin takdimi, ihlası vikaye etmek içindir 

ve zamir-i hitab da, ibadetin sebeb ve illetine işarettir. 

Çünki hitaba incirar eden geçen sıfâtla muttasıf olan zât, 

elbette ibadete müstehaktır. 
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ينُِِ يَّاَكِنَْستَعه َوِاه ينُِِ : نَْسَتعه de müstetir zamir, ُِِنَْعُبد nun 

fâili gibi, o üç cemaatten herbirine raci'dir. Yani: Bizim 

vücudumuzun zerratı veya ehl-i tevhid cemaatı 

veyahut kâinat mevcudatı, bütün hacat ve 

maksadlarımıza, bilhassa en ehemm olan 

ibadetimize, senden iane ve tevfik istiyoruz. 

يَّاكَِِ  اه  kelimesinin tekrarlanmasındaki hikmetin 

birincisi, hitab ve huzurdaki lezzetin artırılmasına; ikincisi, 

ayân makamının bürhan makamından daha yüksek 

olduğuna; üçüncüsü, huzurda sıdk olup kizbin ihtimali 

olmadığına; dördüncüsü, ibadetle istianenin ayrı ve 

müstakil maksadlar olduklarına işarettir. 

Bu iki fiili birbiriyle bağlayan münasebet, ücretle 

hizmet arasındaki münasebettir. Zira ibadet, abdin 

Allah'a karşı bir hizmetidir. İane de, o hizmete karşı 

bir ücret gibidir. Veya mukaddeme ile maksud arasındaki 

alâkadır. Çünki iane ve tevfik, ibadete mukaddemedir. ِ 
يَّاكَِِ  اه kelimesinin takdiminden doğan hasr, abdin 

Cenab-ı Hakk'a karşı yaptığı ibadet ve hizmetle, vesait ve 

esbaba olan tezellülden kurtuluşuna işarettir. Lâkin 

esbabı tamamen ihmal ve terketmek iyi değildir. Çünki o 

zaman, Cenab-ı Hakk'ın hikmet ve meşietiyle kâinatta 

vaz'edilen nizama karşı bir temerrüd çıkar. Evet, daire-i 

esbabda iken tevekkül etmek, bir nevi tembellik 

ve atalettir. 

َناِ اهْهده : Hidayeti taleb etmekle ianeyi istemek arasında 

ne münasebet vardır? 
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Evet, biri sual, diğeri cevab olduklarından birbiriyle 

bağlanılmıştır. Şöyle ki: 

ينُِِ َنْسَتعه ile iane taleb edilirken makam iktizasıyla "Ne 

istiyorsun?" diye vârid olan mukadder sual, ِنَا ْهده اه ile 

cevablandırılmıştır. 

نَاِ ْهده اه  ile istenilen şeylerin ayrı ayrı ve müteaddid 

olması, نَا  manasının da ayrı ayrı ve müteaddid اهْهده

olmasını îcab eder. Sanki نَا ْهده  dört masdardan ,اه

müştaktır. Meselâ: Bir mü'min hidayeti isterse, ِِنَا ْهده اه  

sebat ve devam manasını ifade eder. Zengin olan isterse, 

ziyade manasını; fakir olan isterse, i'ta manasını; zaîf olan 

isterse iane ve tevfik manasını ifade eder.  

Ve keza "Her şeyi halk ve hidayet etmiştir" 

manasında bulunan ََِهَدىِوََِِشْىءٍُِِكلََِِّخَلَقِِو  âyet-i 

celilesi hükmünce, zahirî ve bâtınî duygular, âfâkî 

ve haricî deliller, enfüsî ve dâhilî bürhanlar, 

peygamberlerin irsaliyle, kitabların inzali gibi vasıtalar 

itibariyle de hidayetin manası taaddüd eder. 

İhtar: En büyük hidayet, hicabın kaldırılmasıyla 

hakkı hak, bâtılı bâtıl göstermektir. 

نَاِ َِّباَعُهَِوِاَره ته اَِوِاْرُزْقنَاِاه َِحقًّ نَاِاْلَحقَّ ِاَره اَلٰلُهمَّ
َلِ ينَِِاْلَباطه نَاَبُهِاۤمه الًَِوِاْرُزْقنَاِاهْجته َباطه  



  G ö z  N u r ’ u  | 61 

 

 

يمَِِ ِاْلُمْسَتقه َراَط ِّ الصه : Sırat-ı müstakim; şecaat, 

iffet, hikmetin mezcinden ve hülâsasından hasıl 

olan adl ü adalete işarettir. Şöyle ki: 

Tegayyür, inkılab ve felâketlere maruz ve muhtaç şu 

insan bedeninde iskân edilen ruhun yaşayabilmesi için üç 

kuvvet ihdas edilmiştir. Bu kuvvetlerin birincisi: 

Menfaatleri celb ve cezb için kuvve-i şeheviye-i behimiye. 

İkincisi: Zararlı şeyleri def' için kuvve-i sebuiye-i gazabiye.  

Üçüncüsü: Nef' ve zararı, iyi ve kötüyü birbirinden 

temyiz için kuvve-i akliye-i melekiyedir. 

Lâkin insandaki bu kuvvetlere şeriatça bir 

hadd ve bir nihayet tayin edilmiş ise de, fıtraten 

tayin edilmemiş olduğundan bu kuvvetlerin 

herbirisi tefrit, vasat, ifrat namıyla üç mertebeye 

ayrılırlar. Meselâ: Kuvve-i şeheviyenin tefrit 

mertebesi humuddur ki; ne helâle ve ne de harama 

şehveti, iştihası yoktur. İfrat mertebesi fücurdur ki; 

namusları ve ırzları payimal etmek iştihasında olur. 

Vasat mertebesi ise iffettir ki; helâline şehveti var, 

harama yoktur. 

İhtar: Kuvve-i şeheviyenin yemek, içmek, uyumak 

ve konuşmak gibi füruatında da bu üç mertebe 

mevcuddur. 

Ve keza kuvve-i gazabiyenin tefrit mertebesi 

cebanettir ki, korkulmayan şeylerden bile korkar. İfrat 

mertebesi tehevvürdür ki, ne maddî ve ne manevî hiç 

bir şeyden korkmaz. Bütün istibdadlar, tahakkümler, 

zulümler bu mertebenin mahsulüdür. Vasat mertebesi 
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ise şecaattır ki; hukuk-u diniye ve dünyeviyesi için canını 

feda eder, meşru' olmayan şeylere karışmaz. 

İhtar: Bu kuvve-i gazabiyenin füruatında da şu üç 

mertebenin yeri vardır. 

Ve keza kuvve-i akliyenin tefrit mertebesi 

gabavettir ki, hiç bir şeyden haberi olmaz. İfrat 

mertebesi cerbezedir ki; hakkı bâtıl, bâtılı hak suretinde 

gösterecek kadar aldatıcı bir zekâya mâlik olur. Vasat 

mertebesi ise hikmettir ki; hakkı hak bilir imtisal eder, 

bâtılı bâtıl bilir içtinab eder. 

يًرا ْكَمةََِِفَقدِِْاُوتهَىَِِخْيًراَِكثه وََِِمنِِْيُْؤَتِِاْلحه
İhtar: Bu kuvvetin şu üç mertebeye inkısamı gibi; 

füruatı da, o üç mertebeyi hâvidir. Meselâ: Halk-ı ef'al 

mes'elesinde Cebr Mezhebi ifrattır ki, bütün bütün 

insanı mahrum eder. İtizal Mezhebi de tefrittir ki, tesiri 

insana verir. Ehl-i Sünnet Mezhebi vasattır. Çünki bu 

mezheb beyne-beynedir ki; o fiillerin bidayetini irade-i 

cüz'iyeye, nihayetini irade-i külliyeye veriyor. Ve keza 

itikadda da ta'til ifrattır, teşbih tefrittir, tevhid vasattır. 

Hülâsa: Şu dokuz mertebenin altısı zulümdür, üçü 

adl ü adalettir. Sırat-ı müstakimden murad şu üç 

mertebedir. 

مِِْ َِعَلْيهه ِاَْنَعْمَت يَن ِالَّذه َراَط صه : Kur'anın inci gibi 

lafızlarının dizilmesi; bir hayta, bir çeşite, bir nakşa 

münhasır değildir. Belki zuhurca, hafâca, yakınlıkça, 

uzaklıkça mütefavit çok tenasüblerden hasıl olan pek çok 

nakışlar üzerine dizilmişlerdir, nazmedilmişlerdir. Zâten 

i'cazın esası, ihtisardan sonra ancak böyle nakışlardadır.  
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Evet, ِِْم َِعَلْيهه ِاَْنَعْمَت يَن ِالَّذه َراَط صه ile mâkablindeki 

herbir kelime arasında bir münasebet vardır. Meselâ: ِ
ِه ٰ ِّلله  ile münasebeti vardır. Çünki nimet, hamde delilاَْلَحْمُد

ve karinedir. َِِين ِاْلَعالَمه َربهِّ ile münasebettardır. Çünki 

terbiyenin kemali, nimetlerin tevali ve teakubu ile olur. ِ
يمِه حه ِالرَّ ْحٰمنه ينَِِ ile alâkadardır. Çünki الرَّ الَّذه den irade 

edilen "enbiya, şüheda, suleha, ülema" rahmettirler. 

ينِهِ  ِالدهِّ ِيَْومه َمالهكه  ile alâkası vardır. Çünki nimet-i 

kâmile, ancak dindir. 

نَْعُبدُِِ   ile alâkası var. Çünki ibadette imamlar, 

bunlardır. 

ينُِِ  نَْسَتعه  ile var. Çünki tevfike ve ianeye mazhar 

bunlardır. 

نَاِ  ْهده اه  ile var. Çünki hidayette mukteda-bih onlardır. 

يمَِِ  َراَطِاْلُمْسَتقه صه  ile vardır. Çünki doğru yol, ancak 

onların mesleğidir. 

"Tarîk" veya "sebil" kelimelerine "sırat" kelimesinin 

tercihi, mesleklerinin etrafı mahdud ve işlek bir cadde 

olduğuna ve o caddeye girenlerin bir daha 

çıkmamalarına işarettir. Ma'hud ve malûm olan şeylerde 

kullanılması usûl ittihaz edilen esma-i mevsuleden َِِين الَّذه  
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tabiri, onların zulümat-ı beşeriye içinde elmas gibi 

parladıklarına işarettir ki; onları taharri ve taleb etmeye 

ve aramaya lüzum yoktur. Onlar, herkesin gözü önünde 

hazır olduklarını temin eden bir ulüvv-ü şâna mâliktirler.  

Cem' sîgasıyla َِِين الَّذه  nin zikri, onlara iktida ve tâbi' 

olmak imkânının mevcudiyetine ve onların mesleklerinde 

butlan olmadığına işarettir. Çünki ferdî olmayan bir 

meslekte tevatür vardır; tevatürde, butlan yoktur. 

Mazi sîgasıyla ِِاَْنَعْمَت  nin zikri; tekrar nimeti taleb 

etmeye bir vesile olduğuna ve Allah'a raci' olan zamiri de, 

bir yardımcı ve bir şefaatçı vazifesini gördüğüne işarettir. 

Yani: "Ey Rabbim! Mademki in'am senin fiilindir 

ve evvelce de in'amı yapmışsın; istihkakım 

olmadığı halde in'amı tekrarlamak, senin 

şe'nindir." 

مِِْ َعَلْيهه  deki َِعَلى  enbiyaya yükletilen risalet ve teklif 

yükünün pek ağır olduğuna ve sahraları faydalandırmak 

için yağmur, kar ve fırtınaların şedaidine maruz kalan 

yüksek dağlar gibi, peygamberlerin de ümmetlerini 

feyizlendirmek için risalet zahmetlerine maruz kaldıklarına 

işarettir. 

İhtar: Başka bir surede zikredilen 

ِّيَنَِوِ يه َنِالنَّبه ْمِمه يَنِاَْنَعَمِاّلٰلَُِعَلْيهه َفاُوٰلئهَكَِمَعِالَّذه
ينَِ الهحه َِوِالصَّ َهَداءه يَنَِوِالشُّ يقه ِّ ده ِّ  ,olan âyet-i kerime الصه

buradaki ِمِْا يَنِاَْنَعْمَتَِعَلْيهه لَّذه  âyet-i celilesini beyan eder. 

Zâten Kur'anın bir kısmı, bir kısmını tefsir eder. 
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Sual: Peygamberlerin meslekleri birbirine uymadığı 

gibi, ibadetleri de birbirine muhaliftir. Bunun esbabı 

nedir? 

Cevab: İtikad ve amelde, usûl ve ahkâm-ı esasiyede 

peygamberlerin hepsi daimdirler, sabittirler, 

müttehiddirler. İhtilaf ve tefavütleri, ancak füruattadır. 

Zâten zamanların tebeddülüyle, füruatın da tebeddül ve 

tegayyürü tabiî bir şeydir. Evet, mevasim-i erbaada 

tedavi ve telebbüs gibi çok şeyler tebeddüle uğrar. 

Meselâ, kışın giyilen kalın elbise yazın tebeddüle uğrar; 

veya kışın güzel tesiri olan bir ilâcın, yazın fena tesiri olur, 

kullanılmaz. Kezalik kalb ve ruhların gıdası olan 

ahkâm-ı diniyenin füruatı da, ömr-ü beşerin 

devreleri itibariyle tebeddüle uğrar. 

مِِْ َِعَلْيهه ِاْلَمْغُضوبه َغْيره  : Havf ve firar makamı olan 

şu sıfatın mâkablindeki makamlarla münasebatı ise: Bu 

makamın hayret ve dehşet nazarıyla celal ve cemal ile 

muttasıf olan makam-ı rububiyete baktırması; ve iltica ve 

dehalet nazarıyla َُِِنْعُبد deki makam-ı ubudiyete 

baktırması; ve acz nazarıyla ُِِين َنْسَتعه deki tevekkül 

makamına baktırması; ve teselli nazarıyla refik-i daimî 

olan makam-ı recaya baktırmasıdır. Çünki korkunç bir 

şeyi gören adam, korku ve hayret içinde kalır; sonra firar 

etmeye meyleder. Âciz olduğu takdirde tevekkül eder, 

sonra teselli yollarını arar. 
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S- Cenab-ı Hak, Ganiyy-i Mutlak'tır; âlemde bu 

kadar dalaletleri ve pek çirkin fena şeyleri yapan nev'-i 

beşerin yaratılışında ne hikmet vardır? 

C- Kâinatta maksud-u bizzât ve küllî ve şümullü 

olarak yaratılan ancak kemaller, hayırlar, hüsünlerdir. 

Şerler, kubuhlar, noksanlar ise; hüsünlerin, hayırların, 

kemallerin arasında görülmeyecek kadar dağınık ve 

cüz'iyet kabilinden tebaî olarak yaratılmışlardır ki; 

hayırların, hüsünlerin, kemallerin mertebelerini, 

nev'lerini, kısımlarını göstermeye vesile olsunlar ve 

hakaik-i nisbiyenin vücuduna veya zuhuruna bir 

mukaddeme ve bir vâhid-i kıyasî olsunlar. 

S- Hakaik-i nisbiyenin ne kıymeti var ki, onun için 

şerler istihsan edilecek? 

C- Hakaik-i nisbiye denilen şeyler, kâinatın eczası 

arasında bulunan rabıtalardır. Ve kâinattaki nizam, ancak 

hakaik-i nisbiyeden doğmuştur. Ve hakaik-i nisbiyeden 

kâinatın enva'ına bir vücud-u vâhid in'ikas etmiştir. 

Hakaik-i nisbiye, büyük bir ölçüde hakaik-i hakikiyeden 

çoktur. Hattâ bir zâtın hakaik-i hakikiyesi yedi ise, 

hakaik-i nisbiyesi yediyüzdür. Binaenaleyh kubh ve şerde 

şer varsa da kalildir. 

Malûmdur ki, şerr-i kalil için hayr-ı kesîr 

terkedilmez. Terkedilirse, şerr-i kesîr olur. Zekat ve 

cihadda olduğu gibi. 

Evet, َِها ِبهَاْضَداده ِْاالَْشَياُء ِتُْعَرُف اهنََّما  meşhur kaziyeden 

maksad, bir şeyin zıddı, o şeyin hakaik-i nisbiyesinin 

vücud veya zuhuruna sebebdir. Meselâ: Kubh olmasaydı 

ve hüsünlerin arasına girmeseydi, hüsnün gayr-ı 

mütenahî olan mertebeleri tezahür etmezdi. 
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S- ِِاَْنَعْمَت  fiil, ِِ َمْغُضوبه  ism-i mef'ul, ََِِضالهِّين  ism-i fâil 

olarak zikirlerinde ve keza üçüncü fırkanın sıfatını ve 

ikinci fırkanın sıfatına terettüb eden akibetini ve birinci 

fırkanın ünvan-ı sıfatını aynen zikretmekte ne gibi bir 

hikmet vardır? 

C- Nimet ünvanı, nefsin daima meylettiği bir lezzet 

olduğundan ihtiyar edilmiştir. Fiil-i mazi olarak zikrindeki 

sebeb, evvelce beyan edilmiştir.  

İkinci fırka ise, kuvve-i gazabiyenin galebe ve 

tecavüzüyle tecavüz ederek ahkâmın terkiyle zulüm ve 

fıska düşmüşlerdir. Yahudilerin temerrüdü gibi. Zulüm ve 

fıskta hasis ve hayırsız bir lezzet görüldüğünden, onlardan 

nefis teneffür etmez. Kur'an-ı Kerim o zulmün akibeti olan 

gazab-ı İlahîyi zikretmiştir ki, nefisleri o zulüm ve fısktan 

tenfir ettirsin. İstimrar ve devam şe'ninde olan isimlerden 

ism-i mef'ul olarak zikredilmesi ise, şerr ve isyanların 

devam edip, tövbe ve afv ile inkıta etmedikleri takdirde 

kat'îleşeceğine ve silinmez bir damga şekline geçeceğine 

işarettir.  

Üçüncü fırka ise, vehim ve heva-yı nefsin akıl ve 

vicdanlarına galebesiyle, bâtıl bir itikada tâbi' olarak 

nifaka düşen bir kısım Nasara'dır. Dalalet, nefisleri 

tenfir ve ruhları inciten bir elem olduğundan; 

Kur'an-ı Kerim o fırkayı aynı o sıfatla zikretmiştir. 

Ve ism-i fâil olarak zikrindeki sebeb ise; dalaletin dalalet 

olması, devam etmesine mütevakkıf olup, inkıtaa 

uğradığı zaman afva dâhil olacağına işarettir. 

Ey arkadaş! Bütün lezzetler imanda olduğu 

gibi, bütün elemler de dalalettedir. Bunun izahı ise; 

bir şahıs, kudret-i ezeliye tarafından, adem zulümatından 
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şu korkunç dünya sahrasına atılırken gözünü açar, bakar. 

Bir lütuf beklediği zaman, birdenbire düşmanlar gibi 

hastalıklar, elemler, belalar hücum etmeye başlarlar. Bir 

meded, bir yardım için müsterhimane tabiata ve anasıra 

baktığı vakit, kasavet-i kalble, merhametsizlikle karşılaşır.  

Ecram-ı semaviyeden istimdad etmek üzere başını 

havaya kaldırır. O ecram, atom bombaları gibi dehşetli 

ve heybetli halleriyle gözüne görünür. Hemen gözünü 

yumar, başını eğer, düşünmeye başlar. Bakar ki, hayatî 

hacetleri bağırıp çağırmaya başlarlar. Bütün bütün 

tevahhuş ederek hemen kulaklarını tıkar, vicdanına iltica 

eder; bakar ki: Vicdanı, binler âmâl (emeller) ve emanî ile 

dolu gürültülerinden cinnet getirecek bir hale gelir. Acaba 

hiçbir cihetten hiçbir teselli çaresini bulamayan o zavallı 

şahıs, mebde ile meâdi, Sâni' ile haşri itikad etmezse, 

onun o vaziyetinden Cehennem daha serin olmaz mı? 

Evet, o bîçare havf ve heybetten, acz ve ra'şetten, 

vahşet ve gönül darlığından, yetimlikle me'yusiyetten 

mürekkeb bir vaziyet içinde olup kudretine bakar, kudreti 

âciz ve nâkıs.. hacetlerine bakar, def'edilecek bir 

durumda değildir. Çağırıp yardım istese, yardımına gelen 

yok. Her şeyi düşman, her şeyi garib görür. Dünyaya 

geldiğine bin defa nedamet eder, lanet okur. Fakat o 

şahsın sırat-ı müstakime girmekle kalbi ve ruhu nur-u 

imanla ışıklanırsa, o zulmetli evvelki vaziyeti nuranî bir 

halete inkılab eder. Şöyle ki: 

O şahıs, hücum eden belaları, musibetleri gördüğü 

zaman, Cenab-ı Hakk'a istinad eder, müsterih olur. Yine 

o şahıs, ebede kadar uzanıp giden emellerini, istidadlarını 

düşündüğü zaman, saadet-i ebediyeyi tasavvur eder.  
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O saadet-i ebediyenin mâ-ül hayatından bir yudum 

içer, kalbindeki emellerini teskin eder. Yine o şahıs, 

başını kaldırıp semaya ve etrafa bakar; her şeyle ünsiyet 

peyda eder. Yine o şahıs, semadaki ecrama bakar; 

hareketlerinden dehşet değil, ünsiyet ve emniyet peyda 

eder.. ve onların o hareketlerini, ibret ve hayretle tefekkür 

eder. Yine o şahıs, ecram-ı ulviye ile öyle bir kesb-i 

muarefe eder ki, hangi bir cirme bakarsa baksın, o 

cirmlerden: "Ey arkadaş! Bizden tevahhuş etme! 

Hareketlerimizden korkma! Hepimiz bir Hâlık'ın 

memurlarıyız" diye, me'nus ve emniyet verici sesleri 

kalben işitmeye başlar. 

Hülâsa: O şahıs, evvelki vaziyetinde, vicdanındaki o 

dehşetli ve vahşetli ve korkunç âlâm-ı şedideden 

kurtulmak için teselliler ile hissini ibtal ve sarhoşlukla o 

halleri unutmak ister.  

İkinci haletinde ise, ruhunda yüksek lezzetleri ve 

saadetleri hisseder; kalbini ikaz, vicdanını tahrik edip 

ruhunu ihsas ettikçe, o saadetler ziyadeleşir ve ona 

manevî Cennetlerin kapıları açılır. 

ْنِ ِاْجَعْلنَاِمه وَرةه ِالسُّ هه ِٰهذه ِبهُحْرَمةه اَلٰلُهمَّ
ينَِ ِاۤمه يمه ِاْلُمْسَتقه َراطه ِّ ِالصه  اَْصَحابه

22

 

* * * 

  

                                                
22 İşarat-ül i’caz ( 16 ) 
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Fatiha-i Şerife'nin Bir Muhtasar Hülâsası 

 

[Üçüncü Medrese-i Yusufiye'de muvakkat pek az 

bir zamanda tecridden temasa naklimde verilen 

yalnız birtek dersin İkinci Kısmı] 

Hapiste Nur şakirdlerine kısacık bir ders 

nümunesidir. O da şudur: 

Fatiha-i Şerife denizinden bir katre ve güneşindeki 

elvan-ı seb'a yani ziyasındaki yedi renginden birtek lem'a 

beyan etmeyi, namazdaki Fatiha kalbe emretti. Gerçi 

Yirmi Dokuzuncu Mektub'un bir kısmında, hususan 

"Na'büdü" "Nun"undaki seyahat-ı hayaliye ve Rumuz-u 

Semaniye'de ve İşarat-ül İ'caz Tefsiri'nde ve sair Nur 

eczalarında bu kudsî hazinenin çok tatlı ve güzel 

nüktelerini yazmışız. Fakat o pek şirin hülâsa-i 

Kur'aniyeden yalnız imanın rükünlerine ve hüccetlerine 

işaratını, gayet kısa bir muhtasar hülâsasını birinci 

kısımdaki tarz-ı ifade gibi, kendim namazdaki 

tefekkürümü yazmasına bir cihette mecbur oldum. 

يمِهِ  حه ِالرَّ ْحٰمنه ِالرَّ
ِاّلٰله بهْسمه  kelimesini Nur'un iki-üç 

risalelerine havale edip ِِه ٰ اَْلَحْمُدِّلله den başlıyorum. 

يَنِخخخالخ ِاْلَعاَلمه هَِربهِّ ٰ ِاّلٰلهِ اَْلَحْمُدِّلله بهْسمه
حِْ يمِهالرَّ حه ِالرَّ ٰمنه  

Birinci Kelime: ِِه ٰ ِّلله اَْلَحْمُد dır. Bundaki hüccet-i 

imaniyeye gayet kısa bir işaret: 
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Evet, kâinatta medar-ı hamd ve şükür olan kasdî 

in'amlar ve nimetler, hususan kan ve fışkı içinden safi, 

temiz, gıdalı sütü âciz yavrulara göndermek ve ihtiyarî 

ihsanlar ve hediyeler ve merhametli ikramlar ve ziyafetler 

zemin yüzünü, belki kâinatı doldurmuş. Onların fiyatı 

dahi; başta Bismillah, âhirde 
ِه ٰ ِّلله  ortada nimette اَْلَحْمدُِ

in'amı hissetmek ve Rabbini onun ile tanımaktır. Sen 

kendi nefsine, midene, duygularına bak! Ne kadar 

şeylere, nimetlere muhtaçtırlar.  

Ve ne derece hamd ve şükür fiyatıyla rızıkları, 

lezzetleri isterler, gör; her zîhayatı kendine kıyas 

eyle.  

İşte bu umumî in'amlar mukabilinde hal ve kal 

dilleriyle edilen hadsiz hamdler, pek kat'î bir surette bir 

Mabud-u Mahmud, bir Mün'im-i Rahîm'in mevcudiyetini 

ve umumî rububiyetini güneş gibi gösterir. 

İkinci Kelime: َِِين ِاْلَعاَلمه َربهِّ dir. Bundaki hüccete 

gayet kısa bir işaret: 

Evet, biz gözümüzle görüyoruz ki: Bu kâinatta 

binler değil, belki milyonlar âlemler, küçük kâinatlar, 

ekseri birbiri içinde, herbirinin idaresi ve tedbirinin şeraiti 

ayrı ayrı olduğu halde, öyle bir mükemmel terbiye, 

tedbir, idare ediliyor ki; bütün kâinat bir sahife gibi 

her an nazarında ve bütün âlemler birer satır gibi 

kalem-i kudret ve kaderiyle yazılır, tazelenir, 

değişir.  

Bir nihayetsiz rububiyet içinde nihayetsiz bir ilim ve 

hikmet ve ihatalı hadsiz bir rahmet ve dikkat ile bu 

milyonlar âlemleri ve seyyal kâinatları idare eden bir 
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Rabb-ül Âlemîn'in vücub-u vücuduna ve vahdetine küllî 

ve cüz'î şehadetler, zerreler ve zerrelerden terekküb eden 

mevcudlar adedince hadsiz, nihayetsiz şehadetler her an 

ve zaman geliyorlar.  

Zerrat tarlasından tâ manzume-i şemsiyeye, tâ 

Samanyolu denilen Kehkeşan dairesine ve bir hüceyre-i 

bedenden tâ zemin mahzenine, tâ kâinat heyet-i 

mecmuasına kadar aynı kanun, aynı rububiyet, aynı 

hikmet ile beraber idare ve terbiye eden bir rububiyeti 

tasdik ve hissetmeyen, bilmeyen, görmeyen bir insan, 

elbette hadsiz bir azaba kendini müstehak eder ve 

merhamete liyakatını selbeder. 

Üçüncü Kelime: ِيمِه حه ِالرَّ ْحٰمنه اَلرَّ dir. Bundaki 

hüccete gayet kısa bir işaret: 

Evet, kâinatta hadsiz rahmetin mevcudiyeti ve 

hakikatı, aynen güneşin ziyası gibi görünür. Ve ziyanın 

güneşe kat'î şehadeti misillü, bu geniş rahmet dahi, perde 

arkasında bir Rahman-ı Rahîm'e şehadet eder. Evet, 

rahmetin bir ehemmiyetli kısmı rızıktır ki, Rahman'a 

Rezzak manası verilir.  

Rızık ise, o derece zahir bir tarzda bir Rezzak-ı 

Rahîm'i gösterir ki; zerre kadar şuuru bulunan tasdike 

mecbur olur.  

Meselâ: Bütün zîhayatın, hususan âcizlerin ve 

bilhassa yavruların, bütün zeminde ve fezada ihtiyar ve 

iktidarlarının haricinde gayet hârika bir tarzda hiçten ve 

mütemasil çekirdeklerden ve su katrelerinden ve toprak 

habbeciklerinden yetiştiriyor.  
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Hattâ ağacın başındaki yuvada kanatsız, zayıf 

kuşçuklara annelerini emirber nefer gibi gezdirir, 

rızıklarını getirttirir.  

Ve aç bir arslanı yavrusuna müsahhar eder, elde 

ettiği bir eti yemeyip yavrusuna yedirir.  

Ve sair hayvanatın ve insanın yavrularına memeler 

musluğundan âb-ı kevser gibi hoş, mugaddi, safi, hâlis, 

beyaz sütleri kırmızı kan ve mülevves fışkı içinden 

bulaşmadan, bulandırmadan imdadlarına gönderir, 

vâlidelerinin şefkatlerini yardımcı verir.  

Ve bir nevi rızık isteyen umum ağaçlara, münasib 

rızıklarını onlara pek hârika bir tarzda koşturduğu gibi, bir 

nevi maddî ve manevî rızık isteyen insanın duygularına; 

akıl, kalb, ruhlarına dahi pek geniş bir sofra-i erzak onlara 

ihsan ediliyor. Güya kâinat, gül çiçeğinin yaprakları ve 

mısır sümbülünün gömlekleri gibi birbiri içinde sarılı, 

yüzbinler ayrı ayrı, çeşit çeşit sofralardır ki; o sofralar 

adedince ve onlardaki taamlar ve nimetler mikdarınca 

diller ile ve ayrı ayrı, küllî ve cüz'î lisanlar ile bir Rahman-ı 

Rezzak'ı, bir Rahîm-i Kerim'i bütün bütün kör olmayana 

gösterir. 

Eğer denilse: "Bu dünyadaki musibetler, çirkinlikler, 

şerler; o ihatalı rahmete münafîdir, bulandırıyor." 

Elcevab: Risale-i Kader gibi Nur'un risalelerinde bu 

dehşetli suale tam cevab verilmiş. Onlara havale ile, 

kısacık bir işareti şudur: 

Herbir unsurun, herbir nev'in, herbir mevcudun, küllî 

ve cüz'î müteaddid vazifeleri ve o herbir vazifenin çok 

neticeleri ve meyveleri var. Ve ekseriyet-i mutlakası, 

maslahat ve güzel ve hayır ve rahmettirler. Ve az bir 
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kısmı, kabiliyetsizlere ve yanlış mübaşeret edenlere veya 

ceza ve terbiyeye müstehak olanlara veya çok hayırları 

sümbül vermeye vesile olanlara rastgelir. Zahirî, cüz'î bir 

şer, bir çirkinlik olur; bir merhametsizlik görünür. Eğer o 

cüz'î şer gelmemek için rahmet tarafından o unsur ve küllî 

mevcud o vazifesinden men'edilse; o vakit bütün hayırlı, 

güzel sair neticeleri vücud bulmaz. Bir hayrın ademi şer 

ve bir güzelliğin bozulması çirkinlik olması itibariyle; o 

neticeler adedince şerler, çirkinlikler, merhametsizlikler 

husul bulur.  

Demek birtek şer gelmemek için yüzer şerler, 

merhametsizlikler irtikâb edilir ki; bütün bütün hikmete, 

maslahata, rububiyetteki rahmete muhalif düşer. Meselâ: 

Kar, soğuk, ateş, yağmur gibi nevilerin yüzer hikmetleri, 

maslahatları içinde bazı dikkatsiz ve ihtiyatsızlar, sû'-i 

ihtiyarlarıyla kendileri hakkında şer yapsa; meselâ elini 

ateşe soksa, ateşin hilkatında rahmet yoktur dese; ateşin 

hadd ü hesaba gelmeyen hayırlı, maslahatlı, merhametli 

faydaları onu tekzib edip ağzına vurur. 

Hem insanın hodgâm hevesatı ve süflî ve 

akibeti görmeyen hissiyatı, kâinatta cereyan eden 

rahmaniyet ve hakîmiyet ve rububiyet kanunlarına 

mikyas ve mehenk ve mizan olamaz.  

Kendi âyinesinin rengine göre görür. 

Merhametsiz siyah bir kalb; kâinatı ağlar, çirkin, 

zulüm ve zulümat suretinde görür.  

Fakat iman gözüyle baksa; yetmiş güzel hulleleri 

giymiş bir cennet hurisi gibi, rahmetler ve hayırlar ve 

hikmetlerden dikilmiş yetmiş binler güzel libasları birbiri 

üstüne giymiş, daima güler, rahmetle tebessüm eder bir 
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insan-ı ekber ve ondaki insan nev'ini bir kâinat-ı suğra ve 

herbir insanı bir âlem-i asgar müşahede eder.  

Bütün ruh u canıyla  

ينِهِ ِّ ِالده ِيَْومه َِمالهكه يمه حه ِالرَّ ْحٰمنه ِالرَّ يَن ِاْلَعالَمه ِّ َِربه ه ٰ ِّلله اَْلَحْمُد  

der. 

Dördüncü Kelime: ِينِه ِّ ِالده َِيْومه َمالهكه dir. 

Hüccetine gayet kısa bir işaret: 

Evvelâ: Bu dersin birinci kısmının âhirinde ِِ َلْيهه ِاه َو
يرُِ  hüccetine ve haşir ve âhirete şehadet eden اْلَمصه

bütün deliller, aynen ِينِه ِّ ِالده َِيْومه َمالهكه in işaret ettiği 

imanî ve geniş hakikata şehadet ederler. 

Sâniyen: Onuncu Söz'ün âhirinde denildiği gibi; bu 

kâinat Sâniinin sermedî rububiyeti, rahmeti, hikmeti, 

ezelî-ebedî cemali, celali, kemali ve nihayetsiz sıfatları ve 

yüzer isimleri âhireti kat'î bir surette istediği gibi; Kur'an, 

binler âyât ve bürhanları ile ve Muhammed Aleyhissalâtü 

Vesselâm yüzer mu'cizat ve hüccetleriyle ve bütün enbiya 

Aleyhimüsselâm ve semavî kitablar ve suhuflar, hadsiz 

delilleriyle şehadet ettikleri dâr-ı âhiretteki hayat-ı 

bâkiyeye inanmayan bir insan, kendini dünyada dahi 

küfürden neş'et eden bir manevî cehenneme atar, daima 

azab çeker. Rehber'de izah edildiği gibi, bütün geçmiş 

ve gelecek zamanlar ve mahluklar ve kâinatlar, 

zeval ve firaklarıyla mütemadiyen onun ruh ve 

kalbine hadsiz elemleri yağdırıyorlar, Cehennem'e 

gitmeden evvel Cehennem azabını çektiriyorlar. 
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Sâlisen: ِينِه ِّ ِالده َيْومه remziyle büyük ve kuvvetli bir 

hüccet-i haşriyeye işaret eder. Fakat bu makamda birden 

bir hal, o hücceti başka zamana te'hire sebeb oldu; belki 

de ona daha ihtiyaç kalmadı. Çünki Nur Risaleleri, 

geceden sonra gündüzün ve kıştan sonra baharın gelmesi 

kat'iyyetinde yüzer kuvvetli hüccetlerle haşir ve neşrin 

sabahını, baharını isbat etmişler. 

Beşinci Kelime: ُِِين َِنْسَتعه َِواهيَّاَك َِنْعُبُد يَّاَك اه dir. 

Bundaki hüccete işaretten evvel hakikatlı bir seyahat-ı 

hayaliyeyi Yirmidokuzuncu Mektub'un izahına binaen 

kısaca beyan etmek kalbe geldi. Şöyle ki: 

Bir zaman, Kur'anın mu'cizelerini ararken; 

Risale-i Nur'da, hususan İşarat-ül İ'caz tefsir-i Nurî'de 

ve Rumuz-u Semaniye'de beyanları gibi, Sure-i Feth'in 

âhirindeki âyette dört-beş mu'cize ve ihbar-ı gaybîyi, 

hattâ َِِبَدنهَك ِبه يَك ِّ ِنَُنجه اَْلَيْوَم  cümlesinde bir tarihî 

mu'cizeyi, hattâ çok kelimelerinde müteaddid i'caz 

lem'alarını ve bazı harflerinde mu'cizane nükteleri 

bulduğum bir zamanda, namazda Fatiha'yı okurken َِِنْعُبُد
ينُِ  deki "nun"un bir mu'cizesini bana bildirmek için َنْسَتعه

bir sual kalbime geldi: Neden ُِِين ِاَْسَتعه اَْعُبُد  yani "Ben 

ibadet ve istiane ederim" denilmedi? 

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

ibadet ve istiane ederiz" demiş? Birden o "nun" kapısıyla 
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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, ُِِِنَْعُبد ينُِِاهيَّاَك َِنْسَتعه يَّاَك َواه  dedim. 

Baktım, o câmideki cemaat, benim gibi diyerek 

bu davama ve ِنَا اهْهده 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  ُِِين يَّاَكَِنْسَتعه يَّاَكَِنْعُبُدَِواه ِاه 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 ِِيَّاَكَِنْعُبُد اه
َنا ِاهْهده يُن َِنْسَتعه يَّاَك  deyip, herbiri umum namına hemَواه

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 
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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 ِِيَّاَك َِواه يَّاَكَِنْعُبُد اه
ينُِ  diyorlar ve Hâlıkının merhametkâraneَنْسَتعه

rububiyetine karşı 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 ينُِِ َِنْسَتعه يَّاَك َِواه َِنْعُبُد يَّاَك اه 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, 
ِه ٰ  .dedim اَْلَحْمدُِِّلله
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ينُِِ َِنْسَتعه َِواهيَّاَك ِنَْعُبُد يَّاَك اه cümlesini, o üç cemaatin 

ve o büyük ve küçücük arkadaşlarım hesabına da 

söylemeye alıştım. Şimdi mukaddime bitti, sadede 

geliyoruz. 

ينُِِ َِنْسَتعه يَّاَك َِواه ِنَْعُبُد يَّاَك اه 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 ُِِين َنْسَتعه nun'unun remziyle mezkûr üç cemaatin, 

yani mecmu-u kâinattan tâ bir ceseddeki zerrelerin 
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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: Yirmiüçüncü 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 sümbüle 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 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, ُِِين َِنْستَعه يَّاَك اه  

deki hüccet-i vahdaniyete şehadet eder. 

Altıncı Kelime: يم ِاْلُمْسَتقه َراَط ِّ ِالصه َنا اهْهده dir. 

Bundaki hüccete gayet kısa bir işaret şudur: 

Evet, nasıl bir yerden bir yere giden yolların ve bir 

noktadan uzak bir noktaya çekilen hatların en kısası ise, 

en doğrusudur ve müstakimidir. Aynen öyle de; 

maneviyatta ve manevî yollarda ve kalbî mesleklerde en 
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doğrusu, en müstakimi ise en kısa ve en kolayıdır. 

Meselâ: Risale-i Nur'da bütün müvazeneleri ve küfür ve 

iman yollarının mukayeseleri kat'î gösteriyorlar ki; iman 

ve tevhid yolu, gayet kısa ve doğru ve müstakim ve 

kolaydır.  

Ve küfür ve inkâr yolları gayet uzun ve müşkilâtlı 

ve tehlikelidir. Demek bu istikametli ve hikmetli ve her 

şeyde en kısa ve kolay yolda sevkedilen bu kâinatta, 

elbette şirk ve küfrün hakikatları olamaz ve iman ve 

tevhidin hakikatları, bu kâinata güneş gibi lâzım ve 

vâcibdir.  

Hem ahlâk-ı insaniyede en rahat, en faydalı, en kısa, 

en selâmetli yol ise sırat-ı müstakimde, istikamettedir. 

Meselâ: Kuvve-i akliye, hadd-i vasat olan hikmeti ve 

kolay, faydalı istikameti kaybetse, ifrat veya tefritle muzır 

bir cerbezeye ve belalı bir belâhete düşer, uzun yollarında 

tehlikeleri çeker.  

Ve kuvve-i gazabiye, hadd-i istikamet olan şecaati 

takib etmezse; ifratla çok zararlı ve zulümlü tehevvüre ve 

tecebbüre ve tefritle çok zilletli ve elemli cebanet ve 

korkaklığa düşer.. istikameti kaybetmesinin, hatasının 

cezası olarak daimî, vicdanî bir azabı çeker.  

Ve insandaki kuvve-i şeheviye, selâmetli istikameti 

ve iffeti zayi' etse; ifratla musibetli, rezaletli fücura, fuhşa 

ve tefritle humuda, yani nimetlerdeki zevk ve lezzetten 

mahrum düşer ve o manevî hastalığın azabını çeker. 

İşte bunlara kıyasen, hayat-ı şahsiye ve hayat-ı 

içtimaiyenin bütün yollarında, istikamet en faydalı ve 

kolay ve kısadır. Ve sırat-ı müstakim kaybedilse, o yollar 

pek belalı ve uzun ve zararlı olur.  
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Demek َِِيم َراَطِاْلُمْسَتقه ِّ َناِالصه اهْهده  pek çok câmi' ve 

geniş bir dua, bir ubudiyet olduğu gibi bir hüccet-i 

tevhide ve bir ders-i hikmete ve bir talim-i ahlâka işaret 

eder. 

Yedinci Kelime: ِِْم يَنِاَْنَعْمَتَِعَلْيهه َراَطِالَّذه صه  dir. 

Bundaki hüccete gayet kısa bir işaret: 

Evvelâ: ِِْم َعَلْيهه kimlerdir diye ِِّي يه ِالنَّبه َن ِمه َن
ينَِ الهحه َِوالصَّ َهَداءه يَنَِوالشُّ يقه ِّ ده ِّ  ,âyeti beyan ederek َوالصه

nev'-i beşerde istikamet nimetine mazhar dört taifeyi 

beyan içinde, o taifelerin reislerine َِِِّين يه اَلنَّبه  ile 

Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'a, َِِين يقه ِّ ده ِّ َوالصه  

ile Ebu Bekir-i Sıddık Radıyallahü Anh'a, ِ
َهَداءِه  ile Ömer ve Osman ve Ali Radıyallahü َوالشُّ

Anhüm'e işaret edip; Peygamber'den (A.S.M.) 

sonra Sıddık (R.A.), sonra Ömer (R.A.), Osman 

(R.A.), Ali (R.A.) üçü hem şehid, hem halife 

olacaklar diye gaybî ihbarla bir lem'a-i i'caz 

gösterir. 

Sâniyen: Nev'-i beşerin en yüksek, en müstakim, en 

sadık bu dört taifesi; Âdem (A.S.) zamanından beri 

hadsiz hüccetler, mu'cizeler, kerametler, deliller, 

keşfiyatlar ile bütün kuvvetleriyle dava edip ve beşerin 

ekseri onları tasdik ettikleri hakikat-ı tevhid, elbette güneş 
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gibi kat'îdir. Bu hadsiz meşahir-i insaniye, yüzbinler 

mu'cizelerle ve hadsiz hüccetlerle doğruluklarını ve 

hakkaniyetlerini gösterip tevhid ve vücub-u vücud ve 

vahdet-i Hâlık gibi müsbet mes'elelerde ittifakları ve 

icma'ları öyle bir hüccettir ki; hiçbir şübheyi bırakmaz.  

Acaba kâinatın ehemmiyetli netice-i hilkatı ve 

zeminin halifesi ve zîhayatların istidadca en 

cem'iyetli ve yükseği olan nev'-i beşerin en 

müstakimleri, en sadık ve musaddak mürşidleri 

ve kemalâtta reisleri olan mezkûr o dört taifenin 

icma' ve ittifakla iman edip haber verdikleri ve kâinatı 

bütün mevcudatıyla delil gösterip hakkalyakîn, 

aynelyakîn, ilmelyakîn itikad ettikleri ve sarsılmaz kanaat 

getirdikleri bir hakikatı tanımayan ve inkâr eden, hadsiz 

bir cinayet ve nihayetsiz bir azaba müstehak olmaz mı? 

Sekizinci Kelime: ِِ َِوالَ ْم َِعَلْيهه ِاْلَمْغُضوبه َغْيره
ِّينَِ اله  :dir. Bundaki hüccete kısa bir işarettir الضَّ

Evet, tarih-i beşer ve kütüb-ü mukaddese, tevatürlere 

ve küllî ve kat'î hâdisat ve malûmat ve müşahedat-ı 

beşeriyeye istinaden bil'ittifak, sarih ve kat'î bir surette 

haber veriyorlar ki: Sırat-ı müstakim ehli olan 

Peygamberlere (Aleyhimüsselâm) binler vakıatta 

istimdadlarına hârika bir tarzda gaybî imdad gelmesi ve 

onların istedikleri aynen verilmesi ve düşmanları olan 

münkirlere yüzer hâdisatta aynı zamanda gazab gelmesi 

ve semavî musibet başlarına inmesi kat'î şeksiz gösterir ki; 

bu kâinatın ve içindeki nev'-i beşerin Hakîm ve Âdil ve 

Muhsin ve Kerim ve Aziz ve Kahhar bir Mutasarrıfı, 
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bir Rabbi var ki; Nuh ve İbrahim, Musa ve Hud ve 

Sâlih gibi (Aleyhimüsselâm) çok nebilere pek hârika 

bir surette tarihî ve geniş hâdiselerle muzafferiyet ve 

necatları vermiş ve Semud ve Âd ve Firavun 

kavimleri gibi çok zalimlere ve münkirlere dahi, 

peygamberlere isyanlarına mukabil dünyada dahi bir 

ceza olarak, başlarına dehşetli semavî musibetler 

indirmiş. 

Evet, Âdem (A.S.) zamanından beri, beşeriyette 

iki cereyan-ı azîm birbiriyle çarpışarak gelmiş.  

 Biri, istikamet yolunu takib ile nimet ve saadet-i 

dâreyne mazhar olan ehl-i nübüvvet ve salahat ve iman; 

kâinatın hakikî güzelliğine ve intizam ve kemaline 

mutabık olarak istikamette hareket ettiklerinden, hem 

kâinat sahibinin lütuflarına, hem iki cihanın saadetine 

mazhar olup beşeri, melekler derecelerine, belki fevkine 

terakki ettirmeğe vesile olarak dünyada iman 

hakikatlarıyla manevî bir cennet, âhirette bir saadet 

kazanıp ve kazandırmışlar. 

 İkinci cereyan, istikameti bırakıp ifrat ve tefritle aklı 

bir vesile-i azab ve elemler toplayıcı bir âlete 

çevirmesinden, insaniyeti en bedbaht bir hayvaniyetten 

aşağı düşürüp dünyada zulümlerine mukabil gazab-ı İlahî 

ve musibet tokatlarını yemekle beraber, dalaleti 

cihetinden, akıl alâkadarlığıyla kâinatı bir hüzüngâh 

ve matemhane-i umumiye ve zevalde yuvarlanan 

zîhayatlar için bir mezbaha, selhhane ve gayet çirkin ve 

karışık görüp ruhu, vicdanı dünyada bir manevî 

cehennemde olup, âhirette daimî bir azab çekmeğe 

kendini müstehak eder. 
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İşte Fatiha-i Şerife'nin âhirinde ِِ ِاَْنَعْمَت يَن اَلَّذه
ْمَِوالَِ َِعَلْيهه ِاْلَمْغُضوبه ْمَِغْيره ِّينََِِعَلْيهه اله الضَّ  âyeti, bu iki 

cereyan-ı azîmi ders veriyor. Ve Risale-i Nur'daki 

bütün müvazenelerin menbaı ve esası ve üstadı, 

bu âyettir.  

Madem yüzer müvazenelerle Nurlar, bu âyeti tefsir 

etmişler; biz dahi izahını ona havale ederek, bu kısa 

işaretle iktifa ederiz. 

Dokuzuncu Kelime: َِِين اۤمه dir. Buna kısacık bir 

işaret: 

Madem ُِِين َِنْسَتعه َ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 
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"Âmîn" külliyet kesbeder, milyonlarla "Âmîn"ler 

hükmüne geçebilir. 

ينَِ ِاْلَعاَلمه ِّ هَِربه ٰ  اَْلَحْمُدِّلله
يُمِاْلَحكهيمُُِسْبَحانَِ نََّكِاَْنَتِاْلَعله َماَِعلَّْمَتَناِاه ْلَمَِلَناِاهالَِّ َكِالَِعه  

(Haşiye): İşte derecata göre bir âmi, bir çekirdek kadar 

bu kudsî hakikattan hisse alsa, ruhen terakki etmiş bir kâmil 

insan, bir hurma ağacı kadar hisse alır. Fakat daha terakki 

etmeyen bir adam Fatiha okurken bu manaları kasden 

hatıra getirmemeli, tâ huzura zarar olmasın.  

Eğer o makama terakki etse, zâten o manalar 

kendilerini gösterirler. 

(Haşiyecik): Bu haşiyedeki "kasden" kelimesinin 

izahını Üstadımızdan sorduk. Aldığımız cevabı aynen 

yazıyoruz: 

Üçüncü Medrese-i Yusufiyedeki Risale-i Nur 

talebeleri namına 

Ceylan 

Teşehhüd ve Fatiha kelimelerinin geniş ve 

yüksek manaları kasdî değil, belki dolayısıyla 

meşguliyet ve huzura bir nevi gaflet veren tafsilâtı 

değil, belki mücmel ve kısa manaları gafleti dağıtır, 

ubudiyeti ve münacatı parlatır görüyorum. Namazın 

ve Fatiha ve teşehhüdün pek yüksek kıymetlerini 

tam gösterir.  

İkinci Kısmın âhirinde "kasden meşgul olmamak"tan 

murad ise: O manaların tafsilâtıyla bizzât iştigal, bazan 

namazı unutturur, huzura belki dokunur. Yoksa dolayısıyla 

ve muhtasar bir tarzda büyük faidelerini hissediyorum. 

* * * 
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Altıncı Nükte: Bu manayı tenvir için, kendi başım-

dan geçmiş nurlu bir hali ve hakikatlı bir hayali söylüyo-

rum. Şöyle ki: 

Bir vakit ِيَّا ينُِاه َِنْسَتعه يَّاَك ِاه َِو َِنْعُبُد َك  deki nun-u 

mütekellim-i maalgayrı düşündüm ve mütekellim-i vahde 

sîgasından َُِنْعُبد sîgasına intikalin sebebini kalbim aradı. 

Birden, namazdaki cemaatin fazileti ve sırrı, o nun'dan 

inkişaf etti.  

Gördüm ki: Namaz kıldığım o Bayezid Câmiindeki 

cemaatle iştirakimi ve herbiri benim bir nevi şefaatçim 

hükmüne ve kıraatımda izhar ettiğim hükümlere ve 

davalara birer şahid ve birer müeyyid gördüm. Nâkıs 

ubudiyetimi, o cemaatin büyük ve kesretli ibadatı içinde 

dergâh-ı İlahiyeye takdime cesaret geldi. Birden bir perde 

daha inkişaf etti: Yani İstanbul'un bütün mescidleri ittisal 

peyda etti. O şehir, o Bayezid Câmii hükmüne geçti. 

Birden, onların dualarına ve tasdiklerine manen 

bir nevi mazhariyet hissettim. Onda dahi; rûy-i 

zemin mescidinde, Kâ'be-i Mükerreme etrafında dairevî 

saflar içinde kendimi gördüm. 

ينَِِ  ِاْلَعاَلمه َِربهِّ ه ٰ ِّلله اَْلَحْمُد  dedim. Benim bu kadar 

şefaatçilerim var; benim namazda söylediğim herbir sözü 

aynen söylüyorlar, tasdik ediyorlar. Madem hayalen bu 

perde açıldı; Kâ'be-i Mükerreme mihrab hükmüne geçti.  

Ben bu fırsattan istifade ederek o safları işhad edip, 

tahiyyatta getirdiğim,  ِِاّلٰلَُِوِاَْشَهُد ٰلَهِاهالَِّ اَْشَهُدِاَْنِالَِاه
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ِاّلٰلهِ َِرُسوُل ًدا ُِمَحمَّ  olan imanın tercümanını اَنَّ

mübarek Hacer-ül Esved'e tevdi' edip emanet 

bırakıyorum derken, birden bir vaziyet daha açıldı. 

Gördüm ki: Dâhil olduğum cemaat üç daireye ayrıldı: 

Birinci Daire: Rûy-i zeminde mü'minler ve 

muvahhidîndeki cemaat-ı uzma. 

İkinci Daire: 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.  

O halde ِاَْكَبرُِِ اَّلٰلُ deyip hayretten başımı eğdim, 

nefsime baktım: 

Üçüncü bir daire içinde, hayret-engiz zahiren ve 

keyfiyeten küçük, hakikaten ve vazifeten ve kemmiyeten 

büyük, bir küçük âlemi gördüm ki zerrat-ı vücudiyemden 

tâ havass-ı zahiriyeme kadar, taife taife vazife-i 

ubudiyetle ve şükraniye ile meşgul bir cemaat gördüm.  

Bu dairede, kalbimdeki latife-i Rabbaniyem,  ِِيَّاَك اه
ينُِ َِنْستَعه ِاهيَّاَك َِو  ,o cemaat namına diyor. Nasıl َنْعُبُد

evvelki iki cemaatte de lisanım, o iki cemaat-ı uzmayı 

niyet ederek demişti. 

Elhasıl: "Na'büdü" nun'u, şu üç cemaate işaret 

ediyor. İşte bu halette iken birden Kur'an-ı Hakîm'in 

tercümanı ve mübelliği olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm'ın, Medine-i Münevvere denilen manevî 
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minberinde, şahsiyet-i maneviyesi, haşmetiyle temessül 

ederek, ِِاْعُبُدوا ِالنَّاُس ِاَيَُّها َربَّكُمَِِْيا  hitabını, manen 

herkes gibi ben de işitip; o üç cemaatte herkes benim 

gibi  ُِِيَّاَكَِنْعُبد اه ile mukabele ediyor tahayyül ettim. 

هِهِ  مه َلَوازه ْيُءِثََبَتِبه َذاِثََبَتِالشَّ اه  kaidesince, şöyle bir 

hakikat fikre göründü ki: Madem bütün âlemlerin Rabbi, 

insanları muhatab ittihaz edip, umum mevcudatla 

konuşur ve şu Resul-i Ekrem (A.S.M.) o hitab-ı izzeti, 

nev'-i beşere belki umum zîruha ve zîşuura tebliğ ediyor. 

İşte bütün mazi ve müstakbel, zaman-ı hazır hükmüne 

geçti; bütün nev'-i beşer bir mecliste, safları muhtelif bir 

cemaat şeklinde olarak; o hitab, o suretle onlara ediliyor.  

O vakit herbir âyât-ı Kur'aniye; gayet haşmetli ve 

vüs'atli bir makamdan, gayet kesretli ve muhtelif ve 

ehemmiyetli muhatabından, nihayetsiz azamet ve celal 

sahibi Mütekellim-i Ezelî'den ve makam-ı mahbubiyet-i 

uzma sahibi Tercüman-ı Âlîşanından aldığı bir kuvvet-i 

ulviyet, cezalet ve belâgat içinde; parlak, hem pek parlak 

bir nur-u i'cazı içinde gördüm. O vakit, değil umum 

Kur'an; ya bir sure, yahut bir âyet, belki herbir kelimesi 

birer mu'cize hükmüne geçti: "Elhamdülillahi alâ nûr-

il iman ve-l Kur'an" dedim. O ayn-ı hakikat olan 

hayalden َُِنْعُبد nun'una girdiğim gibi çıktım ve anladım 

ki: Kur'anın değil âyetleri, kelimeleri, belki Nun-u 

Na'büdü gibi bazı harfleri dahi mühim hakikatların nurlu 

anahtarlarıdır.Kalb ve hayal, o Nun-u Na'büdü'den 
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çıktıktan sonra, akıl karşılarına çıktı, dedi: "Ben de hisse 

isterim. Sizin gibi uçamam. Ayaklarım delildir, hüccettir. 

Aynı  َُِِنْعُبد  ve ُِِين َنْسَتعه de, Mabud ve Müstean olan 

Hâlık'a giden yolu göstermek lâzımdır ki, sizin ile 

gelebileyim." O vakit kalbe şöyle geldi ki: De o 

mütehayyir akla: 

Bak kâinattaki bütün mevcudata; zîhayat olsun, 

camid olsun, kemal-i itaat ve intizam ile vazife suretinde 

ubudiyetleri var. Bir kısmı şuursuz, hissiz oldukları halde, 

gayet şuurkârane, intizamperverane ve ubudiyetkârane 

vazife görüyorlar. Demek bir Mabud-u Bilhak ve bir 

Âmir-i Mutlak vardır ki, bunları ibadete sevkedip istihdam 

ediyor. 

Hem bak, bütün mevcudata, hususan zîhayat 

olanlara.. herbirinin gayet kesretli ve gayet mütenevvi' 

ihtiyacatı var ve vücud ve bekasına lâzım pek kesretli, 

muhtelif matlubları var; en küçüğüne elleri ulaşmaz, 

kudretleri yetişmez. Halbuki o hadsiz matlabları, 

ummadığı yerden, vakt-i münasibde, muntazaman 

onların ellerine veriliyor ve bilmüşahede görünüyor. 

İşte şu mevcudatın bu hadsiz fakr u ihtiyacatı ve bu 

fevkalâde ianat-ı gaybiye ve imdadat-ı Rahmaniye 

bilbedahe gösterir ki: Bir Ganiyy-i Mutlak ve Kerim-i 

Mutlak ve Kadîr-i Mutlak olan bir hâmi ve râzıkları vardır 

ki, her şey ve her zîhayat ondan istiane eder, meded 

bekliyor. Manen  ُِِين ِنَْسَتعه يَّاَك اه  der. O vakit akıl, 

"Âmennâ ve saddaknâ" dedi. 
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Yedinci Nükte: Sonra o halde ِِِ َراَط ِّ ِالصه َنا اهْهده
مِْ َِعَلْيهه ِاَْنَعْمَت يَن ِالَّذه َراَط ِصه يَم  ,dediğim vakit  اْلُمْسَتقه

baktım ki: Mazi tarafına göçüp giden kafile-i beşer içinde 

gayet nuranî, parlak enbiya, sıddıkîn, şüheda, evliya, 

sâlihîn kafilelerini gördüm ki, istikbal zulümatını dağıtıp, 

ebede giden yolda bir cadde-i kübra-yı müstakimde 

gidiyorlar.  

Bu kelime beni o kafileye iltihak etmek için yol 

gösteriyor, belki iltihak ettiriyor. Birden, fesübhanallah 

dedim. Zulümat-ı istikbali tenvir eden ve kemal-i 

selâmetle giden bu nuranî kafile-i uzmaya iltihak 

etmemek, ne kadar hasaret ve helâket olduğunu zerre 

mikdar şuuru olan bilmesi lâzım. Acaba bid'aları icad 

etmekle o kafile-i uzmadan inhiraf eden; nereden 

nur bulabilir, hangi yoldan gidebilir?  

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, rehberimiz 

ferman etmiş ki: َِِضالَلٍَةِفهىِالنَّارِه ْدَعٍةَِضالَلٌَةَِوُكلُّ ِبه ُكلُّ  

Acaba bu ferman-ı kat'îye karşı ülema-üs sû' tabirine lâyık 

bazı bedbahtlar hangi maslahatı buluyorlar, hangi fetvayı 

veriyorlar ki; lüzumsuz, zararlı bir surette şeair-i 

İslâmiyenin bedihiyatına karşı geliyorlar; tebdili kabil 

görüyorlar?  

Olsa olsa, muvakkat bir cilve-i manadan gelen bir 

intibah-ı muvakkat, o ülema-i sû'u aldatmıştır. Meselâ: 

Nasılki bir hayvanın veyahut bir meyvenin derisi soyulsa, 

muvakkat bir zarafet gösterir; fakat az bir zamanda o zarif 

et ve o güzel meyve, o yabanî ve paslı ve kesif ve ârızî 

deri altında siyahlanır, taaffün eder.  
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Öyle de şeair-i İslâmiyedeki tabirat-ı Nebeviye 

ve İlahiye, hayattar ve sevabdar bir cild, bir deri 

hükmündedir. Onların soyulmasıyla, maânîdeki bir 

nuraniyet, muvakkaten çıplak -bir derece- görünür; fakat 

cildden cüda olmuş bir meyve gibi, o mübarek manaların 

ruhları uçar, zulmetli kalb ve kafalarda beşerî postunu 

bırakıp gider.. nur uçar, dumanı kalır. Her ne ise... 
23

 

* * * 

Muhterem Üstadım! Şu söz öyle bir hakikatı ders 

veriyor ki, daha insana yabancı ve bilinmesi mümkün 

olmayan bir şey kalmıyor.  

Her gördüğü munis bir arkadaş oluyor ve susuz vâdi-

ler ve geniş sahralar ve koca küre-i arz bir bahçe hük-

münde Hâlık-ı Rahîm tarafından ihzar edilmiş ve tılsımı 

da يمِه حه ِالرَّ ْحمِٰنِه ِالرَّ
ِاّلٰلِه بهْسمِه olduğu ve tılsımı bulun-

mazsa ve alınmazsa, o bahçede yaşamak mümkün ol-

madığı ve yaşasa da her tarafta yabancı olarak ve her 

hatvesinde istiskal edilerek, hayat değil, belki camid ola-

rak bulunacağını izah buyuruyorsunuz. Hele bizi her za-

man, günde kırk defa havsalamız almayarak "ah!" ile geri 

dönen mi'rac-ı mü'min olan namazda ِيَّاَك يَّاَكَِنْعُبُدَِوِاه اه
ينُِ  sırrı öyle bir düğme olarak gösteriliyor ki; her َنْسَتعه

mü'min kendi vücud âleminde bir elektrik fabri-

kası görüyor. Ve düğmesini açınca bütün dünyayı 

ziya ile gösteriyor.

                                                
23 Mektubat ( 393 ) / Sikke-i Tastik-i Gaybi ( 260 ) 
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Sevgili Üstadım! Cenab-ı Hak bu kıymetli eserleri 

kıyamete kadar mü'min kullarına yetiştirsin, duasıyla 

hatm-i kelâm eylerim efendim. 

Kusurlu Talebeniz 

Hâfız Ali 
24

 

* * * 

Altıncı Şua 
Yalnız iki nüktedir. 

يمِه حه ِالرَّ ْحٰمنه ِالرَّ
ِاّلٰله  بهْسمه

[Namazdaki teşehhüdde bulunan ِِ يَّاُت
اَلتَّحه

هِ ٰ ِّلله َِّباُت ِاَلطَّيه َلَواُت ِاَلصَّ  ilâ âhirenin iki اَْلُمَباَرَكاُت

noktasına gelen iki suale iki cevabdır. Teşehhüdün sair 

hakikatlarının beyanı başka vakte talik edilerek bu 

"Altıncı Şua"da yüzer nüktesinden yalnız iki nüktesi 

muhtasar bir surette beyan edilecek.] 
 

Birinci Sual: Teşehhüdün mübarek kelimatı, Mi'rac 

gecesinde Cenab-ı Hak ile Resulünün bir mükâlemeleri 

olduğu halde, namazda okunmasının hikmeti nedir? 

Elcevab: Her mü'minin namazı, onun bir nevi 

Mi'racı hükmündedir. Ve o huzura lâyık olan kelimeler 

ise, Mi'rac-ı Ekber-i Muhammed (Aleyhissalâtü 

Vesselâm)da söylenen sözlerdir. Onları zikretmekle, o 

kudsî sohbet tahattur edilir. O tahatturla o mübarek 

kelimelerin manaları cüz'iyetten külliyete çıkar ve o kudsî 

                                                
24 Barla Lahikası ( 186 ) 
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ve ihatalı manalar tasavvur edilir veya edilebilir. Ve o 

tasavvur ile kıymeti ve nuru teâli edip genişlenir. 

Meselâ: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, o 

gecede Cenab-ı Hakk'a karşı selâm yerinde ِِه ٰ يَّاتِّلله
اَلتَّحه  

demiş. Yâni: Bütün zîhayatların, hayatlarıyla gösterdikleri 

tesbihat-ı hayatiye ve Sâni'lerine takdim ettikleri fıtrî 

hediyeler, ey Rabbim sana mahsustur. Ben dahi bütün 

onları tasavvurumla ve imanımla sana takdim ediyorum." 

Evet, nasılki Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ِ

يَّاُتِاَلتَِّ
حه  kelimesiyle, bütün zîhayatın ibadat-ı fıtriyelerini 

niyet edip takdim ediyor. Öyle de: Tahiyyatın hülâsası 

olan ِِاَْلُمَباَرَكاُت kelimesiyle de, bütün medar-ı bereket 

ve tebrik ve bârekâllah dediren ve "mübarek" denilen ve 

hayatın ve zîhayatın hülâsası olan mahluklar, hususan 

tohumların ve çekirdeklerin, danelerin, yumurtaların fıtrî 

mübarekiyetlerini ve bereketlerini ve ubudiyetlerini temsil 

ederek, o geniş mana ile söylüyor.  

Ve mübarekâtın hülâsası olan َِِلَواُت اَلصَّ kelimesiyle 

de zîhayatın hülâsası olan bütün zîruhun ibadat-ı 

mahsusalarını tasavvur edip dergâh-ı İlahîye o ihatalı 

manasıyla arzediyor.  

Ve َِِِّباُت اَلطَّيه kelimesiyle de, zîruhun hülâsaları olan 

kâmil insanların ve melaike- mukarrebînin, salavatın 

hülâsası olan tayyibat ile nurani ve yüksek ibadetlerini 

irade ederek Mabuduna tahsis ve takdim eder. 
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Hem nasılki o gecede Cenab-ı Hak tarafından  ِ
ِالنَّبهىُِّ ِاَيَُّها َِيا َِعَلْيَك الَُم  demesi, istikbalde yüzer اَلسَّ

milyon insanların her biri, her gün, hiç olmazsa on defa  ِ
الَمُِ ِالنَّبهىُِِّاَلسَّ ِاَيَُّها َِيا َعَلْيَك  demelerini âmirane iş'ar 

eder. Ve o selâm-ı İlahî, o kelimeye geniş bir nur ve 

yüksek bir mana verir. Öyle de: Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm'ın, o selâma mukabil ِِ الَُم اَلسَّ
ا ِالصَّ ِاّلٰله َباده ِعه َِوَعَلى ينََِعَلْيَنا لهحه demesi, istikbalde 

muazzam ümmeti ve ümmetinin sâlihleri, selâm-ı İlahîyi 

temsil eden İslâmiyete mazhar olmasını ve İslâmiyetin 

umumî bir şiarı olan mü'minler ortasındaki ِِ الَُم اَلسَّ
الَمُِ ِالسَّ َِعَلْيَك َِو  umum ümmet demesini َعَلْيَك

raciyane, daiyane Hâlıkından istediğini ifade ve ihtar 

eder.  

Ve o sohbette hissedar olan Hazret-i Cebrail 

Aleyhisselâm, emr-i İlahî ile o gece 

ًداَِرُسوُلِِ ُِمَحمَّ َِوِاَْشَهُدِاَنَّ اّلٰلُ ٰلَهِاهالَِّ اَْشَهُدِاَْنِالَِاه
 demesi, bütün ümmet kıyamete kadar böyle şehadet اّلٰلِه

edeceğini ve böyle diyeceklerini mübeşşirane haber verir. 

Ve bu mükâleme-i kudsiyeyi tahattur ile kelimelerin 

manaları parlar, genişlenir. 
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Bu mezkûr hakikatın inkişafında bana yardım 

eden garib bir halet-i ruhiyedir: 

Bir zaman karanlıklı bir gurbette, karanlık bir gecede, 

zulmetli bir gaflet içinde, hal-i hazırda olan bu koca 

kâinat; hayalime camid, ruhsuz, meyyit, boş, hâlî, 

müdhiş bir cenaze göründü. Geçmiş zaman dahi bütün 

bütün ölü, boş, meyyit, müdhiş tahayyül edildi.  

O hadsiz mekân ve o hududsuz zaman, karanlıklı ve 

vahşetgâh suretini aldı. Ben o haletten kurtulmak için 

namaza iltica ettim. Teşehhüdde ِِيَّاُت
اَلتَّحه  dediğim 

zaman birden kâinat canlandı; hayattar, nurani bir şekil 

aldı, dirildi. Hayy-ı Kayyum'un parlak bir âyinesi oldu. 

Bütün hayattar eczasıyla beraber, hayatlarının 

tahiyyelerini ve hedaya-yı hayatiyelerini daimî bir surette 

Zât-ı Hayy-ı Kayyum'a takdim ettiklerini ilmelyakîn, belki 

hakkalyakîn ile bildim ve gördüm. 

Sonra ُِِِّالنَّبهى ِاَيَُّها ِيَا َِعَلْيَك الَُم اَلسَّ dediğim vakit, o 

hududsuz ve hâlî zaman; birden Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm'ın riyaseti altında, zîhayat ruhlar 

ile vahşetzar suretinden, ünsiyetli bir seyrangâh suretine 

inkılab etti. 

İkinci Sual: Teşehhüd âhirinde َِِعَلى َِصلهِّ اَلٰلُهمَّ
َِوَعلَِ ٍد يَمُِمَحمَّ ْبَراهه ِاه َِعَلى َِصلَّْيَت َِكَما ٍد ُِمَحمَّ ِاۤله ى

يمَِ ْبَراهه ِاه ِاۤله  deki teşbih, teşbihlerin kaidesine َوَعَلى

uygun gelmiyor. Çünki Muhammed Aleyhissalâtü 
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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:  َِعَسىِاَْنَِيْبَعثََكَِربَُّكَِمَقاًماَِمْحُموًدا  Cenab-ı 

Hak va'dettiği halde, her ezan ve kametten sonra edilen 

mervî duada 

ىَِوَعْدتَهُِِ َواْبَعْثُهَِمَقاًماَِمْحُموًداِالَّذه deniliyor; bütün 

ümmet o va'di ifa etmek için 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: 

Üç yüz elli 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
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ِاهْسَرائهيَلِ ى َِبنه َياءه َِكَاْنبه تهى  hadîsinin mazharları اُمَّ

olduklarıdır. 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. 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 
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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 ِم َِعَلْيهه ِاَْنَعْمَت يَن ِالَّذه َراَط صه  o kafileye 

ve ِِ ِاْلَمْغُضوبه الِّهينََِِغْيره ِالضَّ ِالَ َِو ْم َعَلْيهه  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 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.  
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Hem o, bütün ümmetinin saadetiyle alâkadardır. 

Onun için hadsiz salavat ve rahmet dualarını bütün 

ümmetten istemesi ayn-ı hikmettir. 

نََّكِاَْنَتِاْلَعلِه َماَِعلَّْمَتَناِاه ْلَمَِلَناِاهالَِّ يُمُِسْبَحانََكِالَِعه
يمُِ  اْلَحكه

25

  

* * * 

يمِه حه ِالرَّ ْحٰمنه ِالرَّ
ِاّلٰله  بهْسمه

ينُِ َِنْسَتعه  َوِبههه
[Üçüncü Medrese-i Yusufiye'nin tek bir dersinin 

Üçüncü Kısmı] 

Mukaddime 

Namazdaki Fatiha'nın manevî emriyle "Eşhedü en 

lâ ilahe illallah" feyziyle İkinci Kısım yazıldığı gibi; 

namazdaki teşehhüdde dahi "Ve eşhedü enne 

Muhammederresulullah" cümlesinin diliyle, manevî 

ihtarıyla ve Sure-i Feth'in âhirinde 

ِ ِاْلَحقِّه ينه اْلُهَدىَِوده ىِاَْرَسَلَِرُسوَلُهِبه ُهَوِالَّذه
يًدا اّلٰلهَِشهه َِوَِكَفىِبه ِّهه ُِكله ينه ِّ َرُهَِعَلىِالده ُيْظهه  له

                                                
25 Şualar ( 92 ) 
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ِمُِ اره َِعَلىِاْلُكفَّ اُء دَّ ِاَشه َِمَعُه يَن َِوالَّذه ِاّلٰله َِرُسوُل ٌد َحمَّ
 beş mu'cize-i gaybiyeyi gösteren ُرَحَماُءَِبْيَنُهْمِخخخالخ

büyük âyetin nuruyla üçüncü kısmını yazmaya -şimdi 

beyanına iznim olmayan üç sebeb için- mecbur oldum. 

Tafsilâtını, izahatını, senedli hüccetlerini risalet-i 

Muhammediyeye dair Zülfikar Mu'cizat-ı Ahmediye ve 

Arabî Hizb-i Nurî'ye havale edip yalnız gayet muhtasar, 

kısacık üç işaret ile Arabî Hizb-i Nurî'nin hülâsasının bir 

hülâsası ve tesbihatta tekrar ettiğim kelime-i tevhid ile 

daimî virdim bir tefekkür-ü Arabî olarak burada yazılan 

risaleciğinin "Muhammedürresulullah" şehadetine dair 

parçanın bir nevi tercümesi, İkinci ve Üçüncü İşaret'te 

yazılacak. 

Birinci İşaret: Bu kâinat sahibinin tezahür-ü 

rububiyetine ve sermedî uluhiyetine ve nihayetsiz 

ihsanatına küllî bir ubudiyet ve tanıttırmakla mukabele 

eden Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, bu kâinatta 

güneş lüzumu gibi elzemdir ki; nev'-i beşerin üstad-ı 

ekberi ve büyük peygamberi ve Fahr-i Âlem ve 

َِقلَِِ َِلَما َِلْوالََك ِْاالَْفالَكََِلْوالََك ْقُت hitabına mazhar 

ve hakikat-ı Muhammediye (A.S.M.) hem sebeb-i hilkat-i 

âlem, hem neticesi ve en mükemmel meyvesi olduğu 

gibi, bu kâinatın hakikî kemalâtı ve sermedî 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 
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netice vermesi gibi hakikatları, hakikat-ı Muhammediye 

(A.S.M.) ve Risalet-i Ahmediye (A.S.M.) 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
لِه  sırrınca, her gün işledikleri bütün hasenatlar veَكاْلَفاعه

hayırların bir misli 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 füyuzata 

mazhar bir makam kazanması, o zâtın (A.S.M.) risaletine 

pek kuvvetli şehadet edip imza basar. 

İkinci İşaret: Benim virdimde her vakit tefekkürle 

baktığım yirmiden ziyade şehadetlere işaret eden 

ِ ِبهَشَهاَدةه ينه ِْاالَمه ُقِاْلَوْعده ٌدَِرُسوُلِاّلٰلهَِصاده ُمَحمَّ
َِدْفَعةًِ هه  ظُُهوره
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يٍنَِوِاهْسالَمِه ِده اَْكَمله ِبه هه ته يَّ ِّ َاْقَوىَمَعِاُمه يَعٍةَِوِبه يٍَّةَِوَِشره  

َاْعَلىَِدْعَوٍةَِوُِمنَاَجاٍةِ َباَدٍةَِوِبه َقاٍدَِوِعه اهيَماٍنَِوِاهْعته
 َوَدَعَواٍتِ

ْثَلِلََها َراٍتِالَِمه َقاٍتُِمْثمه َِمَتانٍَةَِقاره ِّ ِتَْبلهيٍغَِوِاَتَمه ِّ اََعمه  َوِبه

26

  

* * * 

Evet, nasılki rahmet, rızk-ı acaibiyle güneş gibi 

kendini gösterip perde-i gaybda bir Rahman-ı Rahîm'i 

kat'iyyetle isbat ediyor; öyle de yüzer âyât-ı Kur'aniyede 

mevki alan ve kudsî yedi sıfattan bir cihette en birincisi 

olan "ilim" dahi, nizam ve mizanın hikmetleri ve 

meyveleriyle güneş ziyası misillü kendini gösterdiği gibi; 

bir Alîm-i Küll-i Şey'in mevcudiyetini kat'iyyetle bildirir.  

Evet, insanın şuuruna, ilmine delalet eden 

düzgün, ölçülü san'atı ile; insanın hâlıkının 

ilmine, hikmetine delalet eden hüsn-ü hilkat-i 

insan müvazenesi; aynen yıldız böceğinin 

gecedeki ışığının lem'acığının, gündüzde güneşin 

ihatalı ziyasına nisbeti gibidir. 

Şimdi ilm-i İlahînin delillerini beyan etmeden evvel, o 

kudsî sıfatın kâinatın enva'ındaki tecellileriyle Zât-ı 

Akdes'i pek zahir bir tarzda göstermesine delalet ve 

şehadet eden Mi'rac-ı Muhammedî (A.S.M.) gecesinde 

huzur ve hitab-ı İlahîye mazhar olduğu zaman, birden 

                                                
26 Şualar ( 620 ) 
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هِ ٰ َِّباُتِّلله َلَواُتِاَلطَّيه يَّاُتِاَْلُمَباَرَكاُتِاَلصَّ
 ,diyerek اَلتَّحه

bütün zîhayat ve enva'-ı mahlukat namına bir meb'us ve 

elçi olmasından, bütün onların sıfat-ı ilmin cilveleriyle 

Rablerini bildirdikleri tarzda, selâm yerinde umum zîşuur 

bedeline, hâlıkına umum zîhayatın hediyelerini takdim 

eder. Yani َِِِّباُت ِاَلطَّيه َلَواُت ِاَلصَّ ِاَْلُمَباَرَكاُت يَّاُت
اَلتَّحه  

dört kelimeler ile umum zîhayatın dört taifesinin ezelî, 

ebedî ilmin cilveleriyle Allâm-ül Guyub'a karşı 

tahiyyelerini, tebriklerini, ubudiyetlerini, güzel 

marifetlerini gösterdiğinden, bu kudsî mükâleme-i 

mi'raciyeyi geniş manasıyla okumak, teşehhüdde umum 

İslâmın farz bir vazifesi olmuş. O kudsî mükâlemenin 

izahatını Risale-i Nur'a havale edip, gayet kısa dört 

işaretle bir manasını beyan edeceğiz. 

Birincisi: ِِه ٰ يَّاُتِّلله
اَلتَّحه dır. Kısacık meali şudur: Nasıl 

bir usta, pek hârika bir makineyi derin ilmi ve mu'cizekâr 

zekâsıyla yapsa, o acib makineyi gören herkes, o ustayı 

takdirkârane tebrik edip alkışlar ve tahsinkârane 

medihlerle ve ihsanlarla ona maddî, manevî hediyeler, 

tahiyyeler verir; o makine dahi, o ustanın istediği tarzda 

tam tamına, gayet mükemmel olarak arzularını ve hârika 

ince san'atını ve meharet-i ilmiyesini göstermesiyle, kendi 

ustasını lisan-ı hal ile alkışlar, tebrik eder, manevî 

tahiyyeler, hediyeler verir.  

Aynen öyle de; kâinatta bütün zîhayat taifeleri, 

herbiri ve herbir ferdi, her tarafı mu'cizeli birer hârika 

makinedir ki; ustasının her şeyin her şey ile münasebetini 
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gören ve her şeyin hayatına lâzım bütün şeyleri görüp 

tam yerinde ona yetiştiren ihatalı ilminin derin ve ince 

cilveleri ile kendini tanıttıran Sâni'-i Zülcelalini 

hayatlarının lisan-ı halleriyle, ins ve cinn ve melek olan 

zîşuurların kal dilleri gibi tahiyyelerle alkışlar ve 

tebriklerle ِِه ٰ يَّاُتِّلله
اَلتَّحه derler.  

Ve hayatlarının fiyatını doğrudan doğruya bütün 

mahlukatı bütün ahvaliyle bilen hâlıklarına 

ubudiyetkârane takdim ediyorlar ki; Mi'rac gecesinde 

bütün zîhayat namına Muhammed Aleyhissalâtü 

Vesselâm, Vâcib-ül Vücud'un huzurunda selâm yerinde ِ
ِه ٰ ِّلله يَّاُت

 deyip bütün zîhayat taifelerinin tahiyye ve اَلتَّحه

hediye ve manevî selâmlarını takdim etmiş. Evet, âdi bir 

muntazam makine, intizam ve mizanlı heyetiyle şeksiz bir 

mahir ve dikkatli ustayı gösterdiği gibi; kâinatı dolduran 

hadsiz zîhayat makineler de, herbirisi binbir mu'cizat-ı 

ilmiyeyi gösteriyorlar. Elbette yıldız böceğinin ışığına 

nisbeten güneşin ziyası derecesinde ilmin cilveleri ile o 

zîhayatlar, usta ve sermedî san'atkârlarının vücub-u 

vücuduna ve mabudiyetine pek parlak şehadet ederler. 

İkinci Kudsî Kelime-i Mi'raciye: ِِاَْلُمَباَرَكاُت  

dür. Madem hadîsçe namaz, mü'minin mi'racıdır ve 

mi'rac-ı ekberin cilvesine mazhardır. Ve madem dünya 

seyyahı, her âlemde, ilim sıfatıyla Allâm-ül Guyûb 

hâlıkını bulmuş; biz dahi o seyyahla beraber, 

mübareklerin ve görenlere bârekâllah dedirtenlerin ve ِ
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 nün geniş âlemine girip bütün zîruhun اَْلُمَباَرَكاُتِ

masum, mübarek yavrularını ve bütün zîhayatın 

mukadderat ve proğramlarının kutucukları olan tohum ve 

çekirdekleri başta olarak o mübarekât âlemini temaşa ve 

mütalaa ile kudsî sıfat-ı ilmin mu'cizatlı, ince cilveleriyle 

hâlıkımızı ilmelyakîn ile bilmeğe o seyyah gibi çalışacağız. 

Evet, gözümüzle görüyoruz ki; bütün o masum 

yavrucuklar ve o mübarek mahzencikler, sandıkçıklar; bir 

Alîm-i Hakîm'in ilmiyle hem umumu, hem herbir ferdi, 

birden bir uyanmak ve gaye-i hilkatine yürümek için bir 

hareket alırlar. Hakikat nazarıyla bakanlara "Bin 

Bârekâllah! Yüzbin Mâşâallah!" dedirtirler. 

Evet, meselâ: Nutfeler, yumurtalar, tohumlar, 

çekirdekler herbiri birden ilimden gelen bir ince nizam 

ve o nizam, meharetten gelen tam bir mizan içinde; o 

mizan, yeni bir tanzim; o ise, taze bir ölçü ve tevzin 

içinde; o dahi, bir temyiz ve terbiye ve müteşabih 

emsalinden kasdî farika alâmetleri içinde; o da, san'atlı 

bir tezyin ve süslemek içinde; bu dahi hakîmane, lâyık, 

mükemmel cihazat ve tasvir içinde; bu ise kerimane, rızık 

isteyenlerin zevklerini memnun etmek için, o mahlukların 

ve meyvelerin etleri ve yenilen kısımları ihtilaf içinde; bu 

ise, âlimane, mu'cizane, ayrı ayrı nakışlar, zînetler içinde; 

bu da, ayrı ayrı güzel, hoş kokular ve lezzetli tatlar içinde 

ki; kemal-i intizam içinde, birbirinden mütemayiz, ayrı 

iken kesret ve sür'at ve vüs'at-i mutlaka içinde sehivsiz 

hatasız, bütün onların suretlerinin inkişafları ve her 

mevsimde o hârika halin devamı içinde bütün o 

mübareklerin herbiri ve beraber, bu mezkûr on beş dil ile 
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ustalarının hârika meharetini ve mu'cizatlı ilmini göze 

gösterip Allâm-ül Guyûb, Vâcib-ül Vücud Sâni'lerini 

güneş gibi bildiriyorlar. İşte bu pek geniş ve parlak 

şehadetleri ve Sâni'ini tebrikleri içindir ki, Mi'rac 

Gecesinde bütün mahlukat hesabına konuşan Zât-

ı Muhammediye (A.S.M.) َِِاَرَكاتاَْلُمب kelimesini selâm 

yerinde demiş. 

Üçüncü Kelime: َِِلَواُت اَلصَّ dür ki; hem umumî 

Mi'rac-ı Ekber-i Muhammedî'de (A.S.M.) hem her 

mü'minin hususî mi'racı olan namaz teşehhüdünde, her 

gün hiç olmazsa on defa, yüz milyonlar ehl-i iman, o 

kudsî kelimeyi, Peygamber'in (A.S.M.) tebaiyetiyle 

dergâh-ı İlahîye takdim edip kâinatta ilân ederler. Mi'raca 

dair Otuz Birinci Söz, Mi'racın bütün hakikatlarını -bir 

muhatab ittihaz ettiği muannid, mülhid, münkirlere karşı 

dahi- gayet kat'î ve kuvvetli bir surette isbat ettiğine 

binaen, tafsilâtını ve hüccetlerini ona havale ederek gayet 

muhtasar bir işaretle bu Üçüncü Kelime-i Mi'raciyenin 

geniş manasını gösteren zîruh, zîşuur taifelerinin acib 

âlemine bakıp, ilm-i ezelînin cilveleriyle hâlıkımızın 

vahdet ve mevcudiyeti içinde kemal-i rahmaniyetini ve 

rahîmiyetini ve azamet-i kudret ve şümul-ü iradetini 

bilmeğe çalışacağız: 

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 
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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 (A.S.M.) ve mi'rac-ı asgar 

olan namazlarda onun ümmeti ِِه ٰ َِّباُتِّلله َلَواُتِاَلطَّيه اَلصَّ der. 

Dördüncü Kelime-i Kudsiye: ِِه ٰ َِّباُتِّلله يه اَلطَّ dir. Risale-i 

Nur'un çok hakikatları namaz tesbihatında ihtar edilmesi 

hikmetiyle; hem Fatiha'nın, hem teşehhüdün 

kelimelerinin hakikatlarını kısa işaretlerle beyan etmeğe 

âdeta ihtiyarsız sevkedildim. 

İşte Mi'rac-ı Muhammedî'de (A.S.M.) denilen ِ

ِِّ َباُتِاَلطَّيه  kelime-i kudsiyesi; ehl-i marifet ve iman ve küllî 

şuur sahibi olan ins ve cinn ve melek ve ruhanîlerin, 

kâinatı güzel tayyibeleri ve haseneleri ve ubudiyetleriyle 

güzelleştiren ve güzellerin âlemine bakan ve sermedî 

Cemil-i Mutlak'ın hadsiz cemal ve güzelliklerini ve kâinatı 

süslendiren isimlerinin daimî güzelliklerini tam bilen ve 

aşk u şevkle küllî ubudiyetler ile mukabele eden ve parlak 

iman ve geniş marifetler ve medh ü senaların revaih-i 
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tayyibe ve hoş kokularıyla Hâlıklarına karşı o hadsiz 

tayyibatlar manasıyla Mi'racda söylenmiş sırrıyla; 

teşehhüdde bütün ümmet, her gün usanmadan o kudsî 

kelime-i tayyibeyi tekrar ederler.  

Evet, bu kâinat, nihayetsiz bir hüsn ü cemal-i 

sermedînin âyinesi ve cilveleri ve kâinattaki bütün cemal 

ve kemal ve güzellikler, o sermedî hüsünden gelir ve ona 

intisabla güzelleşir, kıymeti yükselir. Yoksa karmakarışık 

bir virane, bir hüzüngâh olur.  

Ve o intisab ise, saltanat-ı uluhiyetin dellâlları ve 

ilâncıları olan ins ve melek ve ruhanîlerin marifet ve 

tasdikleriyle anlaşılır. Hattâ o dellâlların güzel ve tatlı 

hamdlerini ve senalarını ve mabuduna medihlerini ve 

onların kelimelerini her tarafa neşir ve arş-ı a'zamın 

canibine sevketmek için hava unsurunun zerreleri 

emirber neferler, küçücük diller ve kulaklar gibi o güzel 

kelimeleri dergâh-ı uluhiyete takdim etmek için o pek 

hârika vaziyet-i acibe havaya verildiğine kuvvetli bir 

ihtimal var diye kalbime geldi. 

İşte ins ve melek, nasılki imanları ve ubudiyetleriyle 

Mabud-u Zülcelal'i bildiriyorlar; öyle de: O Hakîm-i Zül-

celal dahi o ilâncılara verdiği çok câmi' istidadlarla, pek 

hârika cihazlarla ve dekaik-i ilmiyeleriyle herbirisini bütün 

kâinatla alâkadar bir küçük kâinat hükmüne getirmekle 

kendini pek parlak bir tarzda bildiriyor. 

 Meselâ: İnsanın küçücük kafasında ceviz kadar bir 

yerde kuvve-i hâfıza, kuvve-i hayaliye, kuvve-i müfek-

kire gibi müteaddid, acib makineleri yaratmak ve kuvve-i 

hâfızayı bir büyük kütübhane hükmüne getirmekle ilm-i 
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ezelînin cilvesiyle güneş gibi kendini gösteriyor. (Haşiye) 

27
 

* * * 

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 ُِاّلَٰلُِاَْكَبر dediler. 

Sâniyen: Esma-i kudsiye-i İlahiyenin cilveleri olan 

bedayiine ve parlak eserlerine dellâllık makamında 

görünmekle "ِِاّلٰله ُِسْبَحانَِ  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. 

                                                
(Haşiye): Pek şiddetli hastalığım müsaade etmiyor. Hüs-

rev'in tercüme vazifesine yalnız bir me'haz ve yardımdır. 

27 Şualar ( 641 ) 
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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 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 

َفتهَكِِ  َِمْعره ُسْبَحاَنَكَِماَِعَرْفَناَكَِحقَّ  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 ُِِين َِنْستَعه يَّاَك َِواه َِنْعُبُد يَّاَك اه  

dediler.  

Sonra o Mün'im-i Hakikî'nin tatlı nimetleriyle 

terahhum ve şefkatini göstermesine karşı şükür ve hamd 

ile mukabele ettiler; dediler: َِِك ُسْبَحانََكَِوبهَحْمده  "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.  
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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 

izharına karşı, ُِِاّلَٰلُِاَْكَبر 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 ُِِين يَّاَكَِنْسَتعه َواه  dediler. 

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

hârikalarını, antikalarını, sergilerle teşhirgâh-ı enamda 

neşrine karşı ُِِِاّلٰل َماَشاَء deyip takdir ederek: "Ne güzel 

yapılmış!" deyip istihsan ederek, ُِِِاّلٰل َباَرَك deyip 

müşahede etmek ِاَۤمنَّا deyip şehadet etmek; "Geliniz, 

bakınız!" hayran olarak َِِعَلىِاْلَفالَحِه َحىَّ  deyip herkesi 

şahid tutmakla mukabele ettiler. Hem o Sultan-ı Ezel ve 

Ebed, kâinatın aktarında kendi rububiyetinin saltanatını 

ilânına ve vahdaniyetinin izharına karşı; tevhid ve tasdik 
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edip ِِاَطَْعَنا َِو ْعَنا َسمه  diyerek itaat ve inkıyad ile 

mukabele 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 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! 
28

 

* * * 

İşte 
ِه ٰ َِّباُتِّلله ِاَلطَّيه  bütün kâinattaki nurları, güzellikleri, 

tayyibeleri ve kelimat-ı tayyibeleri ve hayırları ve 

                                                
28 Sözler ( 123 ) 
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kemalâtları Zât-ı Zülcelal'e nur unsuru diliyle kâinat 

takdim ettiği gibi, netice-i hilkat-ı kâinat ve sebeb-i 

hilkat-ı âlem olan Muhammed Aleyhissalâtü 

Vesselâm dahi -namlarına- meb'us olduğu kâinattaki 

bütün mevcudat hesabına, Mi'rac Gecesinde o küllî mana 

ile 
ِه ٰ َِّباُتِّلله  .demiş اَلطَّيه

Resul-i Ekrem (Aleyhissalâtü Vesselâm biadedi 

zerrati'l-enam) bu dört kelimat-ı cemileyi selâm yerinde 

söyledikten sonra, -Risale-i Nur'da izah edildiği gibi- 

Cenab-ı Hak ُِّالَُمَِعَلْيَكِاَيَُّهاِالنَّبهى  demesiyle, bütün اَلسَّ

ümmeti öyle diyeceklerine işaret ve manevî emr ü ferman 

ve kabul hükmünde mukabele etmiş. Birden Peygamber 

ينَِ الهحه ِالصَّ ِاّلٰله َباده ِعه َِعَلى َِو َِعَلْيَنا الَُم  demekle, o اَلسَّ

kudsî selâmı hem kendine, hem ümmetine, hem bütün 

kendinden evvelki emsallerine tamim edip, küllî ve 

umumî bir selâm suretinde gösterip; bütün mahlukatın 

meb'usu olması noktasında onlara da o selâmı teşmil 

etmiş. 

Ümmeti ise her namazda ُِِّالنَّبهى ِاَيَُّها َِعَلْيَك الَُم  اَلسَّ
demeleri, o selâm-ı İlahîdeki emr ü fermana bir imtisaldir.  

Hem ona karşı biat etmektir ve her gün biatını yani 

memuriyetini kabul ve getirdiği fermanlara itaatlerini 

tecdid ve tazelemektir.  

Hem risaletini bir tebriktir.  

Hem umum âlem-i İslâm her gün bu kelime ile onun 

getirdiği saadet-i ebediye müjdesine karşı bir teşekkürdür. 
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Evet, her insan, kendi vücudunun mahvolması 

ile müteellim olduğu gibi; hanesinin harab olması 

ile de elem çekiyor. Ve vatanının bozulması ile 

gayet müteessir oluyor.  

Ahbabının firak ve vefatıyla derinden derine 

kalbi acıyor. Dünya kadar büyük, has ve hususî 

dünyasının zeval ve firak ve âhirde tamamen 

mahvolmasını düşünmesi, manevî bir cehennem 

gibi ruhunu ve vicdanını yandırıyor. 

İşte aklı başında herbir adam ruhsuz, kalbsiz, 

akılsız olmamak şartıyla bilecek ki: Muhammed-i 

Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm'ın Mi'rac Gecesinde 

gözü ile gördüğü saadet-i ebediyenin müjdesini ve 

ehl-i imanın Cennet'teki hayat-ı bâkiyesinin 

beşaretini ve insanın alâkadar olduğu 

sevdiklerinin mahvolmadıklarını ve onların 

zevallerinden sonra yine görüşmelerinin 

muhakkak olacağının gayet sürurlu, manevî 

hediyesine karşı umum âlem-i İslâm her gün çok 

defa ُِِّالنَّبهى ِاَيَُّها َِعَلْيَك الَُم  dediği gibi; onun da اَلسَّ

getirdiği hediye-i maneviyesiyle hem kâinat sahifeleri ve 

tabakaları mektubat-ı Samedaniye olmasına; hem 

mahlukatın hakikî kıymetleri ve kemalâtları onun risaleti 

ile tezahür etmesine mukabil bütün mahlukat manen 

ِالنَّبهىُِّ َِعَلْيَكِاَيَُّها الَُم  bu mezkûr hakikatın lisanı ile اَلسَّ

derler. Ve ümmet mabeyninde şeair-i İslâmiyeden olan 
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birbirine َِِْعَلْيكُم الَُم  demeleri sünnet olması, bu اَلسَّ

büyük hakikatın şuaı olmasındandır. 

 اَْلَباقهىُِهَوِاْلَباقهى
Said Nursî 

29
 

* * * 

Ona güven ve şu fermanı dinle:  

اِ مَّ ذلهَكَِفْلَيْفَرُحواُِهَوَِخْيٌرِمه َِفبه هه ِاّلٰلهَِوبهَرْحَمته ُقْلِبهَفْضله
 َيْجَمُعونَِ

 Eğer desen: "Şu küllî hadsiz nimetlere karşı nasıl şu 

mahdud ve cüz'î şükrümle mukabele edebilirim?" 

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

selâ: Nasılki bir adam beş kuruş kıymetinde bir hediye ile, 

bir padişahın huzuruna girer ve görür ki, herbiri milyonla-

ra değer hediyeler, makbul adamlardan gelmiş, orada 

dizilmiş. Onun kalbine gelir: "Benim hediyem hiçtir, ne 

yapayım?"  

Birden der: "Ey seyyidim! Bütün şu kıymettar hedi-

yeleri kendi namıma sana takdim ediyorum. Çünki sen 

onlara lâyıksın. Eğer benim iktidarım olsaydı, bunların bir 

mislini sana hediye ederdim."  

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 arzusu-

nu ve o güzel ve yüksek itikad liyakatını, en büyük bir 

hediye gibi kabul eder.  

                                                
29 Emirdağ Lahikası-2 ( 119 ) 
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Aynen öyle de: Âciz bir abd, namazında "Ettahiy-

yatü lillah" 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 birçok yerlerinde ilân etmek iste-

rim."  

Cenab-ı Hak gelecek şeylerin nasıl gelecekleri-

ni bildiği için, onların niyetlerini bilfiil ibadet gibi 

kabul eder. "Mü'minin niyeti, amelinden hayırlı-

dır." Şu sırra işaret eder. 

Hem ِ َضاَء ِره َِو َك َِخْلقه َِعَدَد َك ِبهَحْمده َِو ُسْبَحاَنَك
ُِّحَكِ ِنَُسبه َِو َماتهَك َِكله َداده ِمه َِو َك َِعْرشه َنةه ِزه َِو َك َنْفسه
َكتهَكِ َِمٰلئه َِو َيائهَك ِاَْوله َِو َيائهَك ِاَْنبه يَحاته َِتْسبه يعه  gibi بهَجمه

hadsiz adedle tesbih etmenin hikmeti şu sırdan anlaşılır.  

Hem nasıl bir zabit, bütün neferatının yekûn hizmetle-

rini kendi namına padişaha takdim eder.  

Öyle de: Mahlukata zabitlik eden ve hayvanat ve ne-

batata kumandanlık yapan ve mevcudat-ı arziyeye halife-

lik etmeye kabil olan ve kendi hususî âleminde kendini 
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herkese vekil telakki eden insan, ِ يَّاَك َِواه ِنَْعُبُد يَّاَك اه
ينُِ   .der َنْسَتعه

Bütün halkın ibadetlerini ve istianelerini, kendi namı-

na Mabud-u Zülcelal'e takdim eder.  

Hem َِِمْخُلوقَِاتهَك يعه َِجمه يَحاته َِتْسبه يعه ُسْبَحانََكِبهَجمه
َِمْصنُوَعاتهَكِ يعه َِجمه َنةه َاْلسه -der. Bütün mevcudatı ken َوِبه

di hesabına söylettirir.  

Hem ِ اته َِذرَّ ِبهَعَدده ٍد ُِمَحمَّ َِعَلى َِصلهِّ اَلٰلُهمَّ
َباتهَها ُِمَركَّ َِو  der. Her şey namına bir salavat اْلَكائهَناته

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

alâkadardır. İşte tesbihatta, salavatlarda hadsiz adedle-

rin hikmetini anla.
30

 

* * * 

Bir zaman kalbime geldi, niçin Muhyiddin-i 

Arabî gibi hârika zâtlar sahabelere yetişemiyorlar?  

Sonra namaz içinde َِِّىِْاالَْعَلى ُسْبَحاَنَِربه  derken, şu 

kelimenin manası inkişaf etti. 

Tam manasıyla değil, fakat bir parça hakikatı görün-

dü. Kalben dedim: Keşki birtek namaza bu kelime gibi 

muvaffak olsaydım, bir sene ibadetten daha iyi idi. Na-

                                                
30 Sözler ( 361 ) 
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mazdan sonra anladım ki; o hatıra ve o hal, sahabelerin 

ibadetteki derecelerine yetişilmediğine bir irşaddır.
31

 

* * * 
Nev'-i beşerde nübüvvet, beşerdeki hayır ve 

kemalâtın fezlekesi ve esasıdır. Din-i Hak, saadetin 

fihristesidir. İman, bir hüsn-ü münezzeh ve mücerreddir. 

Madem şu âlemde parlak bir hüsün, geniş ve yüksek bir 

feyiz, zahir bir hak, faik bir kemal görünüyor. Bilbedahe 

hak ve hakikat, nübüvvet içindedir ve Nebiler elindedir. 

Dalalet, şerr ve hasaret; onun muhalifindedir. 

Mehasin-i ubudiyetin binlerinden yalnız buna 

bak ki: Nebi Aleyhisselâm, ubudiyet cihetiyle 

muvahhidînin kalblerini îd ve cuma ve cemaat 

namazlarında ittihad ettiriyor ve dillerini bir kelimede 

cem' ediyor.  

Öyle bir surette ki: Şu insan, Mabud-u Ezelî'nin 

azamet-i hitabına, hadsiz kalblerden ve dillerden çıkan 

sesler, dualar, zikirler ile mukabele ediyor.  

O sesler, dualar, zikirler birbirine tesanüd ederek 

ve birbirine yardım edip ittifak ederek öyle geniş bir 

surette Mabud-u Ezelî'nin uluhiyetine karşı bir ubudiyet 

gösteriyor ki; güya Küre-i Arz kendisi o zikri söylüyor, o 

duayı ediyor ve aktarıyla namaz kılıyor ve etrafıyla 

semavatın fevkinde izzet ve azametle nâzil olan ِِ يُموا اَقه
َلوةَِ   .emrini, Küre-i Arz imtisal ediyor الصَّ

Bu sırr-ı ittihad ile, kâinat içinde bir zerre gibi zaîf, 

küçük bir mahluk olan şu insan, ubudiyetin azameti 

cihetiyle Hâlık-ı Arz ve Semavat'ın mahbub bir abdi ve 

                                                
31 Sözler ( 490 ) 
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Arz'ın halifesi, sultanı ve hayvanatın reisi ve hilkat-ı 

kâinatın neticesi ve gayesi oluyor.  

Evet, eğer namazların arkasında hususan bayram 

namazlarında bir anda ُِِاَْكَبر  diyen yüzer milyon اّلَٰلُ

insanların sesleri, âlem-i gaybda ittihad ettikleri gibi, 

âlem-i şehadette dahi birbiriyle ittihad edip içtima etse, 

Küre-i Arz tamamıyla büyük bir insan olup, azametine 

nisbeten büyük bir sadâ ile söylediği ُِِاَْكَبر  e müsavi اّلَٰلُ

geldiğinden, o muvahhidînin ittihadı ile bir anda ُِاّلَٰلُِاَْكَبر 
demeleri, Küre-i Arz'ın büyük bir ُِِاَْكَبر  i hükmüne اّلَٰلُ

geçiyor. Âdeta bayram namazlarında âlem-i İslâmın zikr 

ü tesbihiyle zemin zelzele-i kübraya mazhar olup, aktar u 

etrafıyla ُِِاَْكَبر  deyip, kıblesi olan Kâ'be-i اّلَٰلُ

Mükerreme'nin samimî kalbiyle niyet edip, Mekke 

ağzıyla, Cebel-i Arefe diliyle ُِِاَْكَبر  diyerek, o tek اّلَٰلُ

kelime etraf-ı Arz'daki umum mü'minlerin mağara-misal 

ağızlarındaki havada temessül ediyor.  

Birtek ُِِاَْكَبر ِ kelimesinin aks-i sadâsıyla hadsiz اّلَٰلُ اّلَٰلُ
 ,vuku bulduğu gibi, o makbul zikir ve tekbir اَْكَبرُِ

semavatı dahi çınlatıp berzah âlemlerine de temevvüc 

ederek sadâ veriyor.  
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İşte bu Arz'ı böyle kendine sâcid ve âbid ve ibadına 

mescid ve mahluklarına beşik ve kendine müsebbih ve 

mükebbir eden Zât-ı Zülcelal'e, yerin zerratı 

adedince hamd ve tesbih ve tekbir edip ve 

mevcudatı adedince hamd ediyoruz ki; bize bu 

nevi ubudiyeti ders veren Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm'ına ümmet eylemiş. 
32

 

* * * 

Evet, ezan ve namaz gibi ekser şeair-i 

İslâmiyede kesretle 

ِاَْكَبرُِاَِِ  ِاّلَٰلُ ِاَْكَبُر ِاّلَٰلُ ِاَْكَبُر ِاّلَٰلُ ِاَْكَبُر ّلٰلُ azamet-i 

kibriyasını her vakit ilânı, hem ِِ َِو ى ِاهَزاره اَْلَعظََمُة
َدائهى يَاُءِره ْبره -hadîs-i kudsînin fermanı, hem "Cevşen اْلكه

ül Kebir" münacatının seksenaltıncı ukdesinde: 

َباُدَِثَنائَُهَِياِ ىِاْلعه ُمْلَكُهَِياَِمْنِالَُِيْحصه َياَِمْنِالَُِمْلَكِاهالَِّ
ُفِاْلَخالَئهُقَِجالََلهُِ  َمْنِالََِتصه

ُكِْاالَْبَصاُرَِكَماَلُهِ َياَِمْنِالََِيَناُلِْاالَْوَهاُمُِكْنَهُهَِياَِمْنِالَِيُْدره
َفاَتهَُِياَِمْنِالََِيْبُلُغِْاالَِ ْفَهاُمِصه  

ْنَساُنِ ُنِْااله َيائَُهَِياَِمْنِالَُِيْحسه ْبره َياَِمْنِالََِيَناُلِْاالَْفَكاُرِكه
َباُدَِقَضائَهُِ  نُُعوَتُهَِياَِمْنِالََِيُردُِّاْلعه

                                                
32 Lem’alar ( 127 ) / Mesnevi-i Nuriye ( 166 ) 
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َاْنَتِ ٰلَهِاهالَِّ َِشْىٍءِاَۤياتُُهُِسْبَحاَنَكَِياِالَِاه َياَِمْنَِظَهَرِفهىُِكلهِّ
َنِالنَّارِهْاالََماُنِْاالَمَِ َناِمه ِّ اُنَِنجه  

diye olan gayet ârifane münacat-ı Ahmediyenin 

(A.S.M.) beyanı gösteriyor ki; azamet ve kibriya lüzumlu 

bir perdedir. 
33

 

* * * 

İ'lem Ey Zikreden Ve Namaz Kılan Kardeş! 

ِاهالَِّاّللُِِٰ ٰلَه ِاه ِالَ ِاَْن اَْشَهُد  ve ٌدَِرُسوُلِا ّلٰلِهُمَحمَّ  veِ
ِه ٰ ِّلله  gibi mübarek kelimeler ile ilân ettiğin bir اَْلَحْمُد

hüküm ve iddia ettiğin bir dava ve işhad ettiğin bir itikad, 

lisanından çıkar-çıkmaz milyonlarca mü'minlerin tasdik 

ve şehadetlerine iktiran eder. 

Ve keza İslâmiyetin hak ve hakikat olduğuna ve 

hükümlerinin doğru ve sadık olduklarına delalet eden 

bütün deliller, şahidler, bürhanlar, senin o davanın ve 

itikadının hak olduğuna delalet ederler. 

Ve keza söylediğin o mübarek ve mukaddes 

kelâmlara pek büyük yümünler, feyizler ve berekât-ı 

İlahiye terettüb eder. 

Ve keza cumhur-u mü'minîn ve muvahhidînin o 

kelimat-ı mübarekeden kalben zevkettikleri mâ-i hayatı 

ve şarab-ı cenneti, sen de o mukaddes maşrapalardan 

içersin... 
34

 

* * * 

                                                
33 Şualar ( 104 ) 

34 Mesnevi-i Nuriye ( 84 ) 
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Seyyah tamamıyla işitti. Döndü nefsine dedi ki: 

Madem bu kahraman imam böyle diyor ve madem bir 

zerre kuvvet-i imaniyenin ziyadeleşmesi, bir batman 

marifet ve kemalâttan daha kıymetlidir ve yüz ezvakın 

balından daha tatlıdır. 

Ve madem bin seneden beri iman ve Kur'an 

aleyhinde teraküm eden Avrupa feylesoflarının itirazları 

ve şübheleri yol bulup ehl-i imana hücum ediyor. Ve bir 

saadet-i ebediyenin ve bir hayat-ı bâkiyenin ve bir 

Cennet-i daimenin anahtarı, medarı, esası olan erkân-ı 

imaniyeyi sarsmak istiyorlar. Elbette her şeyden evvel 

imanımızı taklidden tahkike çevirip kuvvetlendirmeliyiz. 

Öyle ise, haydi ileri! Gel, bulduğumuz birer dağ 

kuvvetindeki bu yirmidokuz mertebe-i imaniyeyi namazın 

mübarek tesbihatının mübarek adedi olan otuzüç merte-

besine iblağ etmek fikriyle, bu ibretgâhın bir üçüncü 

menzilini daha görmek için يمِه حه ِالرَّ ْحٰمنه ِالرَّ
ِاّلٰله  in بهْسمه

anahtarı ile zîhayat âlemindeki idare ve iaşe-i rabbaniye-

nin kapısını çalmalıyız ve açmalıyız diyerek, mahşer-i 

acaib ve mecma-i garaib olan bu üçüncü menzilin kapısı-

nı istirhamla çaldı, ُِِاّلٰلِه َفتَّاح  ile açtı. Üçüncü menzil بهْسمه

göründü. Girdi, gördü ki: Dört hakikat-ı muazzama ve 

muhita o menzili ışıklandırıyorlar ve güneş gibi tevhidi 

gösteriyorlar.
35

  

* * *  

Mühim bir sual: Bazı ehl-i tahkik derler ki: Elfaz-ı 

Kur'aniye ve zikriye ve sair tesbihlerin herbiri müteaddid 

                                                
35 Şualar ( 166 ) 
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cihetlerle insanın letaif-i maneviyesini tenvir eder, manevî 

gıda verir. Manaları bilinmezse, yalnız lafız ifade etmiyor, 

kâfi gelmiyor. Lafız bir libastır; değiştirilse, her taife kendi 

lisanıyla o manalara elfaz giydirse, daha nâfi' olmaz mı? 

Elcevab: Elfaz-ı Kur'aniye ve tesbihat-ı Nebeviyenin 

lafızları camid libas değil; cesedin hayattar cildi gibidir, 

belki mürur-u zamanla cild olmuştur. Libas değiştirilir; 

fakat cild değişse, vücuda zarardır. Belki namazda ve 

ezandaki gibi elfaz-ı mübarekeler, mana-yı örfîlerine alem 

ve nam olmuşlar. Alem ve isim ise, değiştirilmez. 

Ben kendi nefsimde tecrübe ettiğim bir haleti çok defa 

tedkik ettim gördüm ki; o halet, hakikattır.  

O halet şudur ki: Sure-i İhlas'ı arefe gününde 

yüzer defa tekrar edip okuyordum. Gördüm ki: 

Bendeki manevî duyguların bir kısmı birkaç defada 

gıdasını alır, vazgeçer, durur. Ve kuvve-i müfekkire gibi 

bir kısım dahi, bir zaman mana tarafına müteveccih olur, 

hissesini alır, o da durur. Ve kalb gibi bir kısım, 

manevî bir zevke medar bazı mefhumlar cihetinde 

hissesini alır, o da sükût eder.  

Ve hâkeza... Git gide o tekrarda yalnız bir kısım letaif 

kalır ki; pek geç usanıyor, devam eder, daha manaya ve 

tedkikata hiç ihtiyaç bırakmıyor. Gaflet kuvve-i 

müfekkireye zarar verdiği gibi, ona zarar vermiyor. Lafız 

ve lafz-ı müşebbi' olduğu bir meal-i icmalî ile ve isim ve 

alem bulundukları mana-yı örfî, onlara kâfi geliyor. 

Eğer manayı o vakit düşünse, zararlı bir usanç verir. 

Ve o devam eden latifeler, taallüme ve tefehhüme 

muhtaç değiller; belki tahattura, teveccühe ve teşvike 

ihtiyaç gösterirler. Ve o cild hükmündeki lafızları onlara 
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kâfi geliyor ve mana vazifesini görüyorlar. Ve bilhassa o 

Arabî lafızlar ile, kelâmullah ve tekellüm-ü İlahî olduğunu 

tahattur etmekle, daimî bir feyze medardır. 

İşte kendim tecrübe ettiğim şu halet gösteriyor ki: 

Ezan gibi ve namazın tesbihatı gibi ve her vakit tekrar 

edilen Fatiha ve Sure-i İhlas gibi hakaikleri, başka lisan 

ile ifade etmek çok zararlıdır. Çünki menba'-ı daimî olan 

elfaz-ı İlahiye ve Nebeviye kaybolduktan sonra, o daimî 

letaifin daimî hisseleri de kaybolur.  

Hem her harfin lâakal on sevabı zayi' olması ve 

huzur-u daimî, bütün namazda herkes için devam 

etmediğinden; gaflet içinde, tercüme vasıtasıyla 

insanların tabiratı ruha zulmet vermesi gibi zararlar olur.  

Evet, nasıl İmam-ı A'zam demiş: ُِِاّلٰل ِاهالَّ ٰلَه اه َِٓ  الَ

tevhide alem ve isimdir." Biz de deriz: Kelimat-ı tesbihiye 

ve zikriyenin, hususan ezanda ve namazda olanların ek-

seriyet-i mutlakası, alem ve isim hükmüne geçmişler. 

Alem gibi, mana-yı lügavîsinden ziyade, mana-yı örfî-i 

şer'îsine bakılır. Öyle ise, değişmeleri şer'an mümkün 

değildir. Her mü'mine bilmesi lâzım olan mücmel 

manaları, yani muhtasar bir meali ise, en âmî bir 

adam dahi çabuk öğrenir. Bütün ömrünü İslâmiyetle 

geçiren ve kafasını binler malayaniyat ile dolduran adam-

lar, bir-iki haftada hayat-ı ebediyesinin anahtarı olan şu 

kelimat-ı mübarekenin meal-i icmalîsini öğrenmemesine 

nasıl mazur olabilirler, nasıl müslüman olurlar, nasıl "akıllı 

adam" denilirler? Ve öyle heriflerin tembelliklerinin hatırı 

için, o nur menba'larının mahfazalarını bozmak kâr-ı akıl 

değildir!
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Hem ِِاّلٰله  ,diyen, hangi milletten olursa olsun ُسْبَحانَِ

Cenab-ı Hakk'ı takdis ettiğini anlar. İşte bu kadar kâfi 

gelmez mi? Eğer manasına kendi lisanıyla müteveccih 

olsa, akıl noktasında bir defa taallüm eder. Halbuki gün-

de yüz defa tekrar eder. O yüz defa, aklın hisse-i taallü-

münden başka, lafızdan ve lafza sirayet eden ve imtizac 

eden meal-i icmalî, çok nurlara ve feyizlere medardır. 

Bahusus tekellüm-ü İlahî haysiyetiyle aldığı kudsiyet ve o 

kudsiyetten gelen feyizler ve nurlar, çok ehemmiyetlidir.
36

* * * 

Sonra, acaba bu kelâm-ı kudsînin bizim mes'elemizle 

dahi münasebeti var mı diye tahattur ettim. Birden hatıra 

geldi ki, başta bu kelâm olarak sair bâkiyat-ı sâlihat ünvanını 

taşıyan ُِسْبَحانَِِاّلٰله  ve 
ِه ٰ اّلٰلُِ ve  ِاَْلَحْمدُِِّلله ٰلَهِاهالَِّ اه َِٓ  gibi ِالَ

şeairden çok kelâmlar cüz'î ve küllî mes'elemizi ihtar ve 

tahakkukuna işaret ederler. Meselâ ُِِاَْكَبر  in bir vech-i اّلَٰلُ

manası, Cenab-ı Hakk'ın kudreti ve ilmi her şeyin 

fevkinde büyüktür, hiçbir şey daire-i ilminden çıkamaz, 

tasarruf-u kudretinden kaçamaz ve kurtulamaz. Ve 

korktuğumuz en büyük şeylerden daha büyüktür.  

Demek haşri getirmekten ve bizi ademden 

kurtarmaktan ve saadet-i ebediyeyi vermekten daha 

büyüktür. Her acib ve tavr-ı aklın haricindeki her şeyden 

daha büyüktür ki, ٍَِدة َكنَْفٍسَِواحه  َماَِقْلُقُكْمَِوالَِبَْعثُُكْمِاهالَِّ
âyetinin sarahat-ı kat'iyyesi ile nev'-i beşerin haşri ve 

                                                
36 Mektubat ( 340 ) 
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neşri, birtek nefsin icadı kadar o kudrete kolay gelir. Bu 

mana itibariyledir ki, darb-ı mesel hükmünde büyük 

musibetlere ve büyük maksadlara karşı, herkes "Allah 

büyüktür, Allah büyüktür" der.. kendine teselli ve kuvvet 

ve nokta-i istinad yapar.

Evet, nasılki Dokuzuncu Söz'de, bu kelime iki 

arkadaşıyla bütün ibadatın fihristesi olan namazın 

çekirdekleri ve hülâsaları ve içinde ve tesbihatında tekrar 

ile namazın manasını takviye için 
ِه ٰ   ُِسْبَحانَِِاّلٰلِهِاَْلَحْمدُِِّلله

اَْكَبرُِِاّلَٰلُِ  üç muazzam hakikatlara ve insanın kâinatta 

gördüğü medar-ı hayret, medar-ı şükran ve medar-ı 

azamet ve kibriya, acib ve güzel ve büyük, pekçok 

fevkalâde şeylerden aldığı hayret ve lezzet ve heybetten 

neş'et eden suallerine pek kuvvetli cevab verdiği gibi, 

Onaltıncı Söz'ün âhirinde izah edilen şu: Nasıl bir nefer, 

bayramda bir müşir ile beraber huzur-u padişaha girer; 

sair vakitte, zabitinin makamı ile onu tanır. Aynen öyle 

de; her adam haccda bir derece veliler gibi Cenab-ı 

Hakk'ı "Rabb-ül Ardı ve Rabb-ül Âlemîn" ünvanı ile 

tanımağa başlar. Ve o kibriya mertebeleri kalbine 

açıldıkça, ruhunu istila eden mükerrer ve hararetli hayret 

suallerine yine ُِِاَْكَبر  tekrarıyla umumuna cevab اّلَٰلُ

verdiği misillü; On üçüncü Lem'a'nın âhirinde izahı 

bulunan ki, şeytanların en ehemmiyetli desiselerini 

köküyle kesip cevab-ı kat'î veren yine ُِِاَْكَبرُِاّلَٰل  olduğu 

gibi; bizim âhiret hakkındaki sualimize de kısa fakat 
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kuvvetli cevab verdiği misillü, "ِه ٰ  cümlesi dahi " ِاَْلَحْمدُِِّلله

haşri ihtar edip ister. Bize der: "Manam âhiretsiz olmaz. 

Çünki, ezelden ebede kadar her kimden ve her kime 

karşı bütün hamd ve şükür Ona mahsustur, ifade 

ettiğimden, bütün nimetlerin başı ve nimetleri hakikî 

nimet yapan ve bütün zîşuuru ademin hadsiz 

musibetlerinden kurtaran, yalnız saadet-i ebediye olabilir. 

Ve benim o küllî manama mukabele eder." 

Evet, her mü'min namazlardan sonra, her gün 

hiç olmazsa yüzelliden ziyade ِه ٰ ِّلله ِه اَْلَحْمدُِ ٰ ِّلله   اَْلَحْمدُِ
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. ِِاّلٰله  ,kelime-i kudsiyesi ise ُسْبَحانَِ

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 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 
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bu üç kudsî kelimeler gibi, ُِاّلٰل ٰلَهِاهالَِّ اه َِٓ  ve "Bismillah" ve الَ

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, "ِ
هِ ,otuz üç " ُسْبَحانَِِاّلٰلهِ ٰ  otuz üç اّلَٰلُِاَْكَبرُِ ,otuz üç اَْلَحْمدُِِّلله

defa da 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 otuz üçer defa okumak ne 

kadar kıymettar ve sevablı olduğunu elbette anladınız. 

Bu risalenin başında Birinci Mes'elesi namaza dair 

güzel bir ders olduğu gibi hiç düşünmediğim halde, âdeta 

ihtiyarsız olarak, onun âhiri de namaz tesbihatına dair 

ehemmiyetli bir ders oldu. 
هِه ْنَعامه هَِعَلىِاه ٰ  اَْلَحْمُدِّلله
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نََّكِاَْنَتِ َماَِعلَّْمَتنَاِاه ْلَمِلَنَاِاهالَِّ ُسْبَحانََكِالَِعه
يمُِ يُمِاْلَحكه  اْلَعله

* * * 

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 Nakşi-

yede bir mescidde birbiriyle alâkadar heyet-i mecmuada 

nuranî bir vaziyet hissediliyor. Kalbi hüşyar bir zât, na-

mazdan sonra ِِاّلٰله  ֍ ُسْبَحانَِ
ِاّلٰلِه  deyip tesbihi  ُسْبَحانَِ

çekerken, o daire-i zikrin reisi olan Zât-ı Ahmediye Aley-

hissalâtü Vesselâm'ın müvacehesinde, yüz milyon tesbih 

edenler, tesbih elinde çektiklerini manen hisseder; o 

azamet ve ulviyetle ُِسْبَحانَِِاّلٰلهِ ֍ ُسْبَحانَِِاّلٰله der. Sonra 

o serzâkirin emr-i manevîsiyle ona ittibaen "
ِه ٰ  اَْلَحْمُدّلله

هِ ٰ  dediği vakit, o halka-i zikrin ve o çok geniş اَْلَحْمُدّلله
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dairesi bulunan hatme-i Ahmediye Aleyhissalâtü Ves-

selâm'ın dairesinde yüz milyon müridlerin 
ِه ٰ  اَْلَحْمُدّلله

هِ ٰ -larından tezahür eden azametli bir hamdi düşü اَْلَحْمُدّلله

nüp içinde ِه ٰ ِاَْكَبرُِ ...ile iştirak eder ve hakeza اَْلَحْمُدّلله  اّلَٰلُ
ِاَْكَبرُِ اّلٰلُِ ve duadan sonra اّلَٰلُ ٰلَهِاهالَِّ اه َِٓ اّلٰلُِ ֍ الَ ٰلَهِاهالَِّ اه َِٓ  الَ

otuz üç defa o tarîkat-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Ves-

selâm'ın halka-i zikrinde ve hatme-i kübrasında o sâbık 

mana ile o ihvan-ı tarîkatı nazara alıp, o halkanın serzâki-

ri olan Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm'a müte-

veccih olup 
َِعَلْيَكَِياَِرُسوَلِاّلٰلِه َِسالٍَم ِاَْلُفِاَْلفه َِو َِصالٍَة  اَْلُفِاَْلفه

der, diye anladım ve hissettim ve hayalen gördüm. De-

mek tesbihat-ı salâtiyenin çok ehemmiyeti var. 
37 

* * * 

يمِه حه ِالرَّ ْحٰمنه ِالرَّ
ِاّلٰله  بهْسمه

يَكَِلُهَِلُهِاْلُمْلُكَِوَِلُهِ اّلٰلَُِوْحَدُهِالَِره ٰلَهِاهالَِّ الَِاه
ِالَِيَِ يُتَِوُِهَوَِحىٌّ هِهاْلَحْمُدِيُْحيهىَِوِيُمه اْلَخْيُرِ ُموُتِبهَيده

يرُِ ِاْلَمصه َلْيهه يٌرَِوِاه َِشْيٍءَِقده  َوُِهَوَِعَلىُِكلهِّ

(Sabah ve akşam namazından sonra tekrarı, 

pek çok fazileti bulunan ve bir rivayet-i sahi-

hada ism-i a'zam mertebesini taşıyan şu 

                                                
37 Kastamonu Lahikası ( 103 ) 
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cümle-i tevhidiyenin onbir kelimesi var. Her-

bir kelimesinde hem birer müjde ve beşaret, 

hem birer mertebe-i tevhid-i rububiyet, hem 

bir ism-i a'zam noktasında bir kibriya-i vah-

det ve bir kemal-i vahdaniyet vardır. 
38

 

* * * 

"Bu Da Güzeldir" 

َِياِ َِعَلْيَك َِسالٍَم ِاَْلفه ِاَْلُف َِو َِصالٍَة ِاَْلفه اَْلُف
ِاّلٰلِهرَِ ُسوَل  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 

                                                
38 Mektubat ( 222 ) 

(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 
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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 Hâlıkımızın 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. 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 

                                                                                   
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 Kerimini 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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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 

َِسالٍَمَِعَلْيَكِيَاِ َِصالٍَةَِوِاَْلُفِاَْلفه اَْلُفِاَْلفه
نِِّه ِاْلجه  َرُسوَلِاّلٰلهِبهَعَدده

َِوِالنُُّجومِه ِاْلَمَلكه َِوِبهَعَدده ْنسه  .manen deriz َوِْااله
39

 

* * * 

Birinci Makam'ın Birinci Meyvesi: Tevhid ve vahdette 

cemal-i İlahî ve kemal-i Rabbanî tezahür eder. Eğer 

vahdet olmazsa, o hazine-i ezeliye gizli kalır.  

Evet, hadsiz cemal ve kemalât-ı İlahiye ve nihayetsiz 

mehasin ve hüsn-ü Rabbanî ve hesabsız ihsanat ve baha-

i Rahmanî ve gayetsiz kemal-i cemal-i Samedanî, ancak 

vahdet âyinesinde ve vahdet vasıtasıyla şecere-i hilkatin 

nihayatındaki cüz'iyatın sîmalarında temerküz eden cilve-i 

esmada görünür.  

Meselâ; iktidarsız ve ihtiyarsız bir yavrunun imdadına 

umulmadık bir yerden, yani kan ve fışkı ortasından 

beyaz, safi, temiz bir süt göndermek olan cüz'î fiil ise; 

tevhid nazarıyla bakıldığı vakit, birden bütün yavruların 

pek çok hârikulâde ve pek çok şefkatkârane olan küllî ve 

                                                
39 Lem’alar ( 271 ) 
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umumî iaşeleri ve vâlidelerini onlara müsahhar 

etmeleriyle rahmet-i Rahman'ın cemal-i lâyezalîsi kemal-i 

şaşaa ile görünür.  

Eğer tevhid nazarıyla bakılmazsa, o cemal gizlenir ve 

o cüz'î iaşe dahi esbaba ve tesadüfe ve tabiata havale 

edilir; bütün bütün kıymetini, belki mahiyetini kaybeder. 

Hem meselâ, müdhiş bir hastalıktan şifa bulmak, eğer 

tevhid nazarıyla bakılsa; birden zemin denilen hastahane-

i kübrada bulunan bütün dertlilere, âlem denilen 

eczahane-i ekberden ilâçları ve dermanlarıyla şifa ihsan 

etmek yüzünde, Rahîm-i Mutlak'ın cemal-i şefkati ve 

mehasin-i rahîmiyeti küllî ve şaşaalı bir surette görünür.  

Eğer tevhid nazarıyla bakılmazsa; o cüz'î fakat 

alîmane, basîrane, şuurkârane olan şifa vermek dahi, 

camid ilâçların hasiyetlerine ve kör kuvvete ve şuursuz 

tabiata verilir.  

Bütün bütün mahiyetini ve hikmetini ve kıymetini 

kaybeder. 

Bu makam münasebetiyle hatıra gelen bir salavatın 

bir nüktesini beyan ediyorum. Şöyle ki: Namaz 

tesbihatının âhirinde Şafiîlerde gayet müstamel 

ve meşhur bir salavat olan َِنا ِّده َِعَلىَِسيه َِصلهِّ اَلٰلُهمَّ
َِداءٍِ ُِكلهِّ ٍدِبهَعَدده َناُِمَحمَّ ِّده َِسيه ٍدَِوَعَلىِاۤله َوَدَواءٍُِِمَحمَّ  

يًرا َِكثه يًرا َِكثه ْم َِوَعَلْيهه َِعَلْيهه ِّْم َِوَسله ْك  nin َوَباره

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, 
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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 

minnettar edip hamdettiren tatlı nimetler ise, başta şifalar 

ve devalar ve âfiyetler olduğundan bu salavat-ı şerife 

gayet müşerref ve manidar olmuştur.  

Ben bazan  ٍَِِِداٍءَِوَدَواء ُِكلهِّ بهَعَدده  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. 

Hem meselâ: Dalaletin gayet müdhiş manevî elemini 

hisseden bir adama, iman ile hidayet ihsan etmek, eğer 

tevhid nazarıyla bakılsa, birden o cüz'î ve fâni ve âciz 

adam bütün kâinatın hâlıkı ve sultanı olan Mabudunun 

muhatab bir abdi olmak ve o iman vasıtasıyla bir saadet-i 

ebediyeyi ve şahane ve çok geniş ve şaşaalı bir mülk-ü 

bâki ve bâki bir dünyayı ihsan etmek ve onun gibi bütün 

mü'minleri dahi derecelerine göre o lütfa mazhar etmek 

olan bu ihsan-ı ekber yüzünde ve sîmasında, bir Zât-ı 

Kerim ve Muhsin'in öyle bir hüsn-ü ezelîsi ve öyle bir 

cemal-i lâyezalîsi görünür ki, bir lem'asıyla bütün ehl-i 

imanı kendine dost ve has kısmını da âşık yapıyor.  

Eğer tevhid nazarıyla bakılmazsa; o cüz'î imanı, 

ya mütehakkim ve hodbin Mu'tezileler gibi kendi nefsine 

veya bazı esbaba havale eder ki, hakikî fiyatı ve bahası 

Cennet olan o Rahmanî pırlanta bir cam parçasına inip 

âyinedarlık ettiği kudsî cemalin lem'asını kaybeder. 
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İşte bu üç misale kıyasen, daire-i kesretin 

müntehasındaki cüz'iyatın, cüz'iyat-ı ahvalinde tevhid 

noktasında cemal-i İlahînin ve kemal-i Rabbanînin binler 

enva'ı ve yüzbin çeşitleri onlarda temerküz cihetinde 

görünür, anlaşılır, bilinir, tahakkuku sabit olur. İşte 

tevhidde cemal ve kemal-i İlahînin kalben görünmesi ve 

ruhen hissedilmesi içindir ki; bütün evliya ve asfiya, en 

tatlı zevklerini ve en şirin manevî rızıklarını kelime-i 

tevhid olan ُِِاّلٰل ِاهالَّ ٰلَه ِاه َٓ  zikrinde ve tekrarında الَ

buluyorlar.  

Hem kelime-i tevhidde azamet-i kibriya ve celal-i 

Sübhanî ve saltanat-ı mutlaka-i rububiyet-i Samedaniye 

tahakkuk etmesi içindir ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm ferman etmiş: 

اّلٰلُِِ  ٰلَهِاهالَِّ ْنَِقْبلهىِالَِاه يُّوَنِمه اَْفَضُلَِماُِقْلُتِاََناَِوالنَّبه  

Yani: "Ben ve benden evvel gelen peygamberlerin en 

ziyade faziletli ve kıymetli sözleri, ُِِاّلٰل ِاهالَّ ٰلَه ِاه َٓ  الَ

kelâmıdır." Evet, bir meyve, bir çiçek, bir ışık gibi 

küçücük bir ihsan, bir nimet, bir rızık; bir küçük âyine 

iken, tevhidin sırrıyla birden bütün emsaline omuz omuza 

verip ittisal ettiğinden, o nevi büyük âyineye dönüp o 

nev'e mahsus cilvelenen bir çeşit cemal-i İlahîyi gösterir.  

Ve fâni, muvakkat olan güzellik ile, bâki bir nevi 

hüsn-ü sermedîyi irae eder. Ve Mevlâna Celaleddin'in 

dediği gibi, ِكهه َِقَياالَتهى ِِاْۤن َِعْكسه ِاَْولهَياْست َدامه
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ُِقَداْست ِبُوْسَتانه  sırrıyla bir âyine-i cemal-i İlahî َمْهُروَيانه

olur. Yoksa eğer tevhid sırrı olmazsa, o cüz'î meyve tek 

başına kalır. Ne o kudsî cemal, ne de o ulvî kemali 

gösterir. Ve içindeki cüz'î bir lem'a dahi söner, kaybolur. 

Âdeta başaşağı olup elmastan şişeye döner. 

Hem tevhid sırrıyla, şecere-i hilkatın meyveleri olan 

zîhayatta bir şahsiyet-i İlahiye, bir ehadiyet-i Rabbaniye 

ve sıfât-ı seb'aca manevî bir sîma-i Rahmanî ve 

temerküz-ü esmaî ve ِِاِه َِو َِنْعُبُد يَّاَك ينُِاه َِنْسَتعه يَّاَك  deki 

hitaba muhatab olan zâtın bir cilve-i taayyünü ve 

teşahhusu tezahür eder. Yoksa o şahsiyet, o ehadiyet, o 

sîma, o taayyünün cilvesi inbisat ederek kâinat nisbetinde 

genişlenir, dağılır, gizlenir.  

Ancak çok büyük ve ihatalı, kalbî gözlere görünür. 

Çünki azamet ve kibriya perde olur, herkesin kalbi 

göremez.  

Hem o cüz'î zîhayatlarda pek zahir bir surette anlaşılır 

ki; onun Sânii, onu görür, bilir, dinler, istediği gibi yapar. 

Âdeta o zîhayatın masnuiyeti arkasında muktedir, 

muhtar, işitici, bilici, görücü bir zâtın manevî bir 

teşahhusu, bir taayyünü imana görünür.  

Ve bilhassa zîhayattan insanın mahlukıyeti arkasında 

gayet aşikâr bir tarzda o manevî teşahhus, o kudsî 

taayyün sırr-ı tevhid ile, imanla müşahede olunur. Çünki 

o teşahhus-u ehadiyetin esasları olan ilim ve kudret ve 

hayat ve sem' ve basar gibi manaların hem nümuneleri 

insanda var; o nümuneler ile onlara işaret eder.  
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Çünki meselâ, gözü veren zât, hem gözü görür, hem 

ince bir mana olan gözün gördüğünü görür, sonra verir.  

Evet, senin gözüne bir gözlük yapan gözlükçü usta, 

göze gözlüğün yakıştığını görür, sonra yapar.  

Hem kulağı veren zât, elbette o kulağın işittiklerini 

işitir, sonra yapar, verir. Sair sıfatlar buna kıyas edilsin. 

Hem esmanın nakışları ve cilveleri insanda var; onlar 

ile o kudsî manalara şehadet eder.  

Hem insan, za'fıyla ve acziyle ve fakrıyla ve cehliyle 

diğer bir tarzda âyinedarlık edip, yine za'fına fakrına 

merhamet eden ve meded veren zâtın kudretine, ilmine, 

iradesine ve hakeza sair evsafına şehadet eder. 
40

 

* * * 

Namaz Tesbihatının Sırrına Göre: Nasılki namazdan 

sonra tesbih ve zikir ve tehlil ile bir 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; ben ve biz de, 

Risale-i Nur'un geniş daire-i dersinde ve halka-i 

envârında ders alan ve dua eden ve çalışan binler 

masum lisanların ve mübarek ihtiyarların dualarına ve 

a'mal-i sâlihalarına hissedar olmak ve dualarına âmîn 

demek hükmünde olarak, onlarla tayy-ı mekân ederek, 

hayalen omuz omuza, diz dize bulunmak hayaliyle ve 

niyetiyle ve tasavvuruyla kendimizi fevkalhad bahtiyar 

biliyoruz.  

Hususan âhir ömrümde böyle kıymettar, masum, 

manevî evlâdları ve yüzer küçük Abdurrahman'ları 

                                                
40 Şualar ( 7 ) 
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bulmak, benim için dünyada bir Cennet hayatı hükmüne 

geçiyor. 

Geçen Ramazan-ı Şerif'te, hastalığım münasebetiyle, 

herbir kardeşim benim hesabımla birer saat 

çalışmalarının pek büyük neticelerini aynelyakîn ve 

hakkalyakîn gördüğümden; böyle duaları reddedilmez 

masumların ve mübarek ihtiyarların ve bahtiyar 

üstadlarının, benim hesabıma arasıra lisanen ve kalben 

duaları ve çalışmaları, kalemleriyle yardımları, benim 

Risale-i Nur'a hizmetimin uhrevî bir netice-i bâkiyesini 

dünyada dahi bana gösterdi.
41

 

* * *  

  

                                                
41 Kastamonu Lahikası ( 117 ) 
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İbadetin Terk Edilmesi 
ve Neticesine mebhaslar 
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Amma Kur'anın, terk-i ibadet hakkında şiddetli 

tehdidatı ve dehşetli cezaları ise; nasılki bir padişah, 

raiyetinin hukukunu muhafaza etmek için; âdi bir ada-

mın, raiyetinin hukukuna zarar veren bir hatasına göre, 

şiddetli cezaya çarpar.  

Öyle de; ibadeti ve namazı terk eden adam, 

Sultan-ı Ezel ve Ebed'in raiyeti hükmünde olan mevcu-

datın hukukuna ehemmiyetli bir tecavüz ve manevî bir 

zulüm eder. Çünki mevcudatın kemalleri, Sâni'a müte-

veccih yüzlerinde tesbih ve ibadet ile tezahür eder. 

İbadeti terkeden, mevcudatın ibadetini görmez ve gö-

remez, belki de inkâr eder.  

O vakit ibadet ve tesbih noktasında yüksek 

makamda bulunan ve herbiri birer mektub-u Samedanî 

ve birer âyine-i esma-i Rabbaniye olan mevcudatı; âlî 

makamlarından tenzil ettiğinden ve ehemmiyetsiz, vazi-

fesiz, camid, perişan bir vaziyette telakki ettiğinden, 

mevcudatı tahkir eder; kemalâtını inkâr ve tecavüz 

eder.
42

 

* * * 

Yedinci Sual: Bu hâdise-i arziye, bu memleketin 

ahali-i İslâmiyesine bakması ve onları hedef etmesi, ne ile 

anlaşılıyor ve neden Erzincan ve İzmir taraflarına daha 

ziyade ilişiyor? 

Elcevab: Bu hâdise, hem şiddetli kışta, hem karan-

lıklı gecede, hem dehşetli soğukta, hem Ramazanın 

hürmetini tutmayan bu memlekete mahsus olması; hem 

tahribatından intibaha gelmediklerinden, hafifçe gafilleri 

                                                
42 Lem’alar ( 190 ) 
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uyandırmak için, o zelzelenin devam etmesi gibi çok 

emarelerin delaletiyle bu hâdise ehl-i imanı hedef edip, 

onlara bakıp namaza ve niyaza uyandırmak için sarsı-

yor ve kendisi de titriyor.
43

 

* * *  

Hissemizin sebebi; erkân-ı İslâmîde ihmal ve terkimiz-

di. Zira Hâlık Teâlâ yirmidört saatten bir saati istedi, 

 Beş vakit namaz için yalnız o saati, bizden yine 

bizim için emretti, hem istedi. Tembellikle terket-

tik, gafletle ihmal oldu. 

 Şöyle de ceza gördük: Beş senede, yirmidört saatte 

daima talim ve meşakkatle tahrik ve koşturmakla bir nevi 

namaz kıldırdı.
 44

  
* * * 

Tekrar biri sordu: Musibet cinayetin neticesi, 

mükâfatın mukaddemesidir. Hangi fiilinizle kadere fetva 

verdiniz ki, şu musibetle hükmetti? Musibet-i âmme, ek-

seriyetin hatasına terettüb eder. Hazırda mükâfatınız ne-

dir? 

Dedim: Mukaddemesi, üç mühim erkân-ı İslâmiye-

deki ihmalimizdir: Salât, savm, zekat. Zira yirmidört saat-

tan yalnız bir saatı, beş namaz için Hâlık Teâlâ bizden 

istedi. Tembellik ettik. Beş sene yirmidört saat talim, me-

şakkat, tahrik ile bir nevi namaz kıldırdı.  

Hem senede yalnız bir ay oruç için nefsimizden istedi. 

Nefsimize acıdık. Keffareten beş sene oruç tutturdu. 

On'dan kırktan yalnız biri, ihsan ettiği maldan zekat iste-

                                                
43 Sözler ( 175 ) 

44 Sözler ( 715 ) 



144 |    N a m a z  H a k i k a t i  

 

  

di. Buhl ettik, zulmettik. O da bizden müterakim zekatı 

aldı. 

 Mükâfat-ı hazıramız ise; fâsık, günahkâr bir millet-

ten humsu olan dört milyonu velayet derecesine çıkardı; 

gazilik, şehadetlik verdi.  

Müşterek hatadan neş'et eden müşterek musi-

bet, mazi günahını sildi. 
45

  

* * * 

Risale-i Nur'un erkân-ı mühimmesinden bir zât yazı-

yor ki: "Adapazarı zelzelesinin aynı gününde, zelzele-

den birkaç saat evvel, umumî ve herkese göstermek için, 

bir büyük tiyatro teşekkülüyle ve oyuncu kızlardan dört 

güzelini çırılçıplak olarak alayişle çarşı ve pazarda gezdi-

rerek, o cazibedarlara kapılan tiyatro binasında toplanan 

bin kişiden fazla seyirciler, oyun başlarken, birdenbire arz 

kemal-i hiddet ve gayz ile onların hayâsız yüzlerini deh-

şetli tokatladı, mahvedip zîr ü zeber etti.  

Ve o binayı hâk ile yeksan eyledi." Ben, dünyanın bu 

nevi hâdiselerinden iki senedir hiç haberim yoktu, bak-

mıyordum. Fakat bugünlerde hem Hüsrev ve hem kah-

raman Çelebi zelzeleden haber vermeleri; ve Hüsrev ve 

rüfekasının kanaatıyla, Isparta'nın gürültülü zelzelesi, 

karşısında Risale-i Nur'u kuvvetli bir kalkan bulmasıyla 

hiçbir zarar vermemesi; ve Risale-i Nur'a muarız bir ho-

canın bütün hasılatını mahveden dolu o muarıza has 

kalması, başkasına ilişmemesi bir derece kanaat verir ki; 

ekser vilayetlere giren ve Adapazar'a girmeyen Risale-i 

                                                
45 Tarihçe-i Hayat ( 133 ) / Sünuhat Tuluat işarat ( 50 ) 
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Nur'un ehemmiyetli bir esası olan tesettür şiarını bu dere-

ce açık ihanetiyle, Risale-i Nur onların yardımlarına koş-

mamış diye, yalnız bu hâdiseye baktım. 
46

 

* * * 

 

Hâtime 

ِاّلٰلهِا يمِهبهْسمه حه ِالرَّ ْحٰمنه لرَّ  

َمَتاُعِاْلغُُرورِه ْنَياِاهالَِّ  َوَماِاْلَحَياُةِالدُّ
[Gafil Kafaya Bir Tokmak Ve Bir Ders-i ibrettir.] 

 

Ey gaflete dalıp ve bu hayatı tatlı görüp ve 

âhireti unutup, dünyaya talib bedbaht nefsim! Bilir 

misin neye benzersin? Deve kuşuna... Avcıyı görür, 

uçamıyor; başını kuma sokuyor, tâ avcı onu görmesin. 

Koca gövdesi dışarda. Avcı görür. Yalnız o, gözünü kum 

içinde kapamış, görmez. 

Ey nefis! Şu temsile bak gör: Nasıl dünyaya hasr-ı 

nazar, aziz bir lezzeti, elîm bir eleme kalb eder. 

Meselâ; şu karyede (yani Barla'da) iki adam bulunur. 

Birisinin yüzde doksandokuz ahbabı İstanbul'a gitmişler. 

Güzelce yaşıyorlar. Yalnız birtek burada kalmış. O dahi 

oraya gidecek. Bunun için şu adam İstanbul'a müştaktır, 

orayı düşünür. Ahbaba kavuşmak ister. Ne vakit ona 

denilse "Oraya git", sevinip gülerek gider. İkinci adam ise, 

yüzde doksandokuz dostları buradan gitmişler. Bir kısmı 

mahvolmuşlar. Bir kısmı, ne görür, ne de görünür yerlere 

                                                
46 Kastamonu Lahikası ( 262 ) 
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sokulmuşlar. Perişan olup gitmişler, zanneder. Şu bîçare 

adam ise, bütün onlara bedel yalnız bir misafire ünsiyet 

edip teselli bulmak ister. Onunla o elîm âlâm-ı firakı 

kapamak ister. 

Ey nefis! Başta Habibullah, bütün ahbabın kabrin 

öbür tarafındadırlar. 

Burada kalan bir-iki tane ise, onlar da gidiyorlar. 

Ölümden ürküp, kabirden korkup, başını çevirme. 

Merdane kabre bak, dinle ne taleb eder. Erkekçesine 

ölümün yüzüne gül, bak ne ister. Sakın gafil olup ikinci 

adama benzeme. 

Ey nefsim! Deme: "Zaman değişmiş, asır 

başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış, hayata perestiş 

eder. Derd-i maişetle sarhoştur." Çünki ölüm değişmiyor. 

Firak, bekaya kalbolup başkalaşmıyor. Acz-i beşerî, fakr-ı 

insanî değişmiyor, ziyadeleşiyor. Beşer yolculuğu 

kesilmiyor, sür'at peyda ediyor. 

Hem deme: "Ben de herkes gibiyim." Çünki herkes 

sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Herkesle 

musibette beraber olmak demek olan teselli ise, kabrin 

öbür tarafında pek esassızdır.  

Hem kendini başıboş zannetme. Zira şu misafirhane-i 

dünyada nazar-ı hikmetle baksan, hiçbir şeyi nizamsız 

gayesiz göremezsin. Nasıl sen nizamsız, gayesiz 

kalabilirsin?  

Zelzele gibi vakıalar olan şu hâdisat-ı kevniye, tesadüf 

oyuncağı değiller. Meselâ: Zemine nebatat ve hayvanat 

enva'ından giydirilen birbiri üstünde, birbiri içinde, gayet 

muntazam ve gayet münakkaş gömlekler; baştan aşağıya 

kadar gayelerle, hikmetlerle müzeyyen, mücehhez 
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olduklarını gördüğün ve gayet âlî gayeler içinde kemal-i 

intizam ile meczub mevlevî gibi devredip döndürmesini 

bildiğin halde, nasıl oluyor ki, küre-i arzın benî-Âdemden, 

bahusus ehl-i imandan beğenmediği bir kısım etvar-ı 

gafletin sıklet-i maneviyesinden omuz silkmeye benzeyen 

zelzele gibi (Haşiye) mevt-âlûd hâdisat-ı hayatiyesini; bir 

mülhidin neşrettiği gibi gayesiz, tesadüfî zannederek 

bütün musibetzedelerin elîm zayiatını bedelsiz hebâen-

mensur gösterip, müdhiş bir ye'se atarlar.  

Hem büyük bir hata, hem büyük bir zulüm ederler. 

Belki öyle hâdiseler, bir Hakîm-i Rahîm'in emriyle ehl-i 

imanın fâni malını, sadaka hükmüne çevirip ibka 

etmektir ve küfran-ı nimetten gelen günahlara keffarettir. 

Nasılki bir gün gelecek, şu müsahhar zemin yüzünün 

zîneti olan âsâr-ı beşeriyeyi şirk-âlûd, şükürsüz görüp, 

çirkin bulur.  

Hâlık'ın emriyle büyük bir zelzele ile bütün yüzünü 

siler, temizler. Allah'ın emriyle ehl-i şirki Cehennem'e 

döker. Ehl-i şükre "Haydi, Cennet'e buyurun" der.
47

 

* * * 

 

 

  

                                                
(Haşiye): İzmir'in zelzelesi münasebetiyle yazılmıştır. 

47 Sözler ( 169 ) 
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Rasulü Ekrem’in 
(a.s.m.) İbadetine Dair 

Neticesine mebhaslar 
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Asrımızda ise, hayatındaki vakıalar ve eserleriyle bu 

hadîs-i şerife mâsadak olan Risale-i Nur meydandadır. 

Müellif Bediüzzaman dinî mücahedesi ve Kur'ana 

hizmetinde ve ubudiyetinde, Resul-i Ekrem 

(Aleyhissalâtü Vesselâm)ın sünnet-i seniyesine tam 

ittiba' etmiş bir mücahiddir. Resul-i Ekrem (Aleyhissalâtü 

Vesselâm) Efendimiz, dünyanın en muazzam siyasî 

hâdisesi olan Bedir Muharebesinde; sahabe-i kirama, 

nöbet nöbet cemaatla namaz kıldırmıştır. Yani vâcib 

olmayan, hususan muharebe zamanında terk edilebilen 

"cemaatla namaz kılmak" gibi bir hayrı, dünyanın en 

büyük siyasî vak'asına tercih etmiştir, üstün tutmuştur. 

Ufak bir sevabı, harb cephesinin o dehşetleri içinde dahi 

terk etmemiştir.
48

 

* * * 

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 bed-

duasına mazhar olanların, Gazve-i Bedir'de birer birer 

lâşelerini gördüm.
49

 

* * * 

Hem nakl-i sahih ile; bir defa, Resul-i Ekrem Aley-

hissalâtü Vesselâm seferde namaz kılacak vaktinde 

                                                
48 Sözler ( 756 ) 
49 Mektubat ( 147 ) 
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atına dedi: "Dur." O da durdu. Namaz bitinceye kadar 

hiçbir azasını kımıldatmadı.
50

 

* * * 

Ebu Cehil yemin etmiş ki: "Ben secdede Mu-

hammed'i görsem, bu taşla onu vuracağım." Büyük bir 

taş alıp gitmiş. Secdede gördüğü vakit kaldırıp vurmak-

ta iken, elleri yukarıda kalmış. Resul-i Ekrem Aleyhis-

salâtü Vesselâm namazı bitirdikten sonra kalkmış, Ebu 

Cehil'in eli çözülmüş. O ise; ya Resul-i Ekrem Aleyhis-

salâtü Vesselâm'ın müsaadesiyle veyahut ihtiyaç kal-

madığından çözülmüş.  

Hem yine Ebu Cehil kabilesinden -bir tarîkte- Velid 

İbn-i Mugire, yine Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Ves-

selâm'ı vurmak için, büyük bir taşı alıp secdede iken 

vurmaya gitmiş; gözü kapanmış.  

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ı Mescid-i Ha-

ram'da görmedi, geldi. Onu gönderenleri de görmüyor-

du, yalnız seslerini işitiyordu. Tâ Resul-i Ekrem Aleyhis-

salâtü Vesselâm namazdan çıktı, ihtiyaç kalmadığından 

onun gözü de açıldı. 
51

 

* * * 

O zât, nev'-i beşere imamdır. Mescidi, yalnız 

Ceziret-ül Arab değildir, küre-i arzdır. Cemaati de yalnız 

o zamanın insanları değildir. Belki Âdem zamanından 

kıyamete kadar her bir asrın halkı bir saf olup, bütün 

asırlar safları onun arkasında, onun duasına "Âmîn" 

diyorlar. 

                                                
50 Mektubat ( 154 ) 

51 Mektubat ( 160 ) 



  G ö z  N u r ’ u  | 151 

 

 

Bilhassa o zât, o cemaat-ı uzmada umum zevilhayata 

şamil pek şedid bir ihtiyac-ı azîm için dua eder. Ve onun 

duasına, yalnız o cemaat değil, belki arz ve sema ve 

bütün mevcudat "Âmîn" söyler. Yani "Ya Rabbena! 

Onun duasını kabul eyle. Biz de o duayı ediyoruz. 

Biz de onun taleb ettiğini taleb ediyoruz." 

Bilhassa o cemaat-ı uzma önünde kıldırdığı namazda, 

öyle bir tazarru' ve tezellül ile, öyle bir iştiyakla, öyle bir 

hüzün ile niyaz ve dua eder ki, kâinat bile heyecana gelir; 

O Zât'ın duasına iştirak eder.  

Evet, öyle bir maksad için niyaz eder ki, eğer o 

maksad husule gelmezse, yalnız mahlukat değil âlem bile 

kıymetsiz kalır, esfel-i safilîne düşer. Çünki o zâtın 

matlubuyla mevcudat yüksek kemalâta erişir. Acaba o 

zât, o matlubu kimden istiyor?  

Evet, öyle bir zâttan talebeder ki, en gizli ve en küçük 

bir hayvanın cüz'î bir ihtiyacı için lisan-ı haliyle yaptığı 

duayı işitir, kabul eder, ihtiyacını yerine getirir. 

Ve keza en edna bir emeli, en edna bir gaye için en 

edna bir zîhayatta görür ve onu ona yetiştirmekle ikram 

ve merhamet eder. 

Bu duaların neticesinde yapılan terbiye ve tedbirler 

öyle bir intizamla cereyan eder ki, o terbiyelerin ancak bir 

Semi' ve Basîr, bir Alîm ve Hakîm'den olduğuna şübhe 

bırakmaz. 

Acaba o zât, o minberde arşa müteveccihen ellerini 

kaldırarak yaptığı dua ile ne istiyor ki bütün mahlukat 

"Âmîn" söylüyor? 

Evet, o zât, Cenab-ı Hakk'ın rızasını ve Cennet'te 

mülâkat ve rü'yetiyle saadet-i ebediyeyi istiyor.  
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Bu istenilen şeylerin icadına rahmet, hikmet, adalet 

gibi sayısız esbab olmadığı takdirde, o zât-ı nuranînin tek 

duası ve tazarru' ile niyaz etmesi, Cennet'in icadına ve 

îtasına kâfidir.  

Binaenaleyh o zât'ın risaleti, imtihan ve 

ubudiyet için şu dünyanın kurulmasına sebeb 

olduğu gibi, o zâtın ubudiyetinde yaptığı dua, 

mükâfat ve mücazat için dâr-ı âhiretin icadına 

sebeb olur. 

Evet, bu yüksek intizam ve geniş rahmet ve güzel 

san'at ve kusursuz cemal ile zulüm ve çirkinlik arasında 

tezad vardır. İçtimaları mümkün değildir. 

Evet, edna bir sesi, edna bir kimseden, âdi bir iş 

için işitip kabul etmekle; en yüksek bir savtı, en büyük bir 

iş için işitip kabul etmemek, emsalsiz bir kubh ve çirkinlik 

ve bir kusurdur.  

Bu ise, mümkün değildir. Çünki hüsn-ü zâtî, kubh-u 

zâtîye inkılab eder. İnkılab-ı hakaik ise muhaldir.
52

 

* * * 

 

  

                                                
52 Mesnevi-i Nuriye ( 28 ) 
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Sefer eden, namazını kasreder. Bu namazın kas-

rına bir illet ve bir hikmet var.  

 İllet, seferdir; hikmet, meşakkattir.  

 Sefer bulunsa, meşakkat olmasa da, namaz kasre-

dilir.  

 Sefer olmasa, hânesinde yüz meşakkat görse, yine 

namaz kasredilmez. Çünkü meşakkat filcümle bazan se-

ferde bulunması, kasr-ı namaza hikmet olmasına kâfidir 

ve seferi illet yapmasına da yine kâfidir. 

İşte, bu kaide-i şer’iyeye binâen, ahkâm-ı şer’iye hik-

metlere göre tegayyür etmiyor, hakikî illetlere bakar. 
53 

* * * 

Seferde namazı kasretmenin sebebi, meşak-

kattır. Fakat illet olamaz. Çünki muayyen bir haddi 

yok. Sû’-i istimale düşebilir. Belki illet, yalnız sefer ola-

bilir. Aynen öyle de, maslahat dahi yalan söylemeğe 

illet olamaz. 
54

 

* * * 

Bir hükmün hikmeti ayrıdır, illeti ayrıdır.  

Hikmet ve maslahat ise; tercihe sebebdir, îcaba 

icada medar değildir.  

İllet ise, vücuduna medardır. Meselâ: Seferde 

namaz kasredilir, iki rek'at kılınır. Şu ruhsat-ı 

şer'iyenin illeti seferdir, hikmeti ise meşakkattir.  

Sefer bulunsa, meşakkat hiç olmasa da namaz 

kasredilir. Çünki illet var.  

Fakat sefer bulunmasa, yüz meşakkat bulunsa, 

namazın kasredilmesine illet olamaz.  

                                                
53 Latif Nükteler ( 91 ) 

54 Hutbe-i Şamiye ( 50 ) / Asar-ı Bediyye ( 387 ) 
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İşte şu hakikatın aksine olarak, şu zamanın nazarı ise, 

maslahat ve hikmeti illet yerine ikame edip ona göre 

hükmediyor. Elbette böyle içtihadat arziyedir, semavî 

değildir. 
55

 

* * * 

"Münafık öldükten sonra namazı kılınmaz" 

mealindeki âyet, o zamandaki ihbar-ı İlahî ile bilinen 

kat'î münafıklar demektir. Yoksa zan ile, şübhe ile, 

münafık deyip namaz kılmamak olmaz. Madem 

ِاّلٰلُِ ِاهالَّ ٰلَه اه َِٓ -der, ehl-i kıbledir. Sarih küfür söyle الَ

mese veyahut tövbe etse, namazı kılınabilir. 
56

 

* * * 

Çocuk ta'ziyesine dair risalede 

 ye dair sualinde bir kısım eski tefsirler 

demişler: "Cennet'te çocuktan gayet ihtiyara kadar 

herkes otuzüç yaşında olacak." Bunun hakikatı Alla-

hu a'lem şu olacak ki: Sarih âyet  tabiri ifade eder 

ki, feraiz-i şer'iyeyi yapmağa mecbur olmayan ve mesnu-

niyet cihetiyle de yapmayan ve kabl-el büluğ vefat eden 

çocuklar Cennet'e lâyık ve sevimli çocuk olarak kalacak-

lar. Fakat şer'an yedi yaşına gelen bir çocuğa na-

maz gibi farzlara peder ve vâlideleri onları alış-

tırmak için, teşvikkârane emretmek ve on yaşına 

                                                
55 Sözler ( 482 ) 

56 Emirdağ Lahikası-1 ( 78 ) 
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girse şiddetle namaz kıldırmak ve alıştırmak şeri-

atta var. Demek vâcib olmadığı halde, nafile nev'inden 

yedi yaşından hadd-i büluğa kadar büyükler gibi 

namaz kılıp, oruç tutan çocuklar, mütedeyyin 

büyükler gibi büyük mükâfatı görmek için otuz üç 

yaşında olacaklar diye bir kısım tefsir bu noktayı izah 

etmeden umum çocuklara teşmil etmişler.  

Has iken âmm zannedilmiş.
57

 

* * *  

Ehl-i ilhada kapılan ülema-üs sû', milleti aldatmak 

için diyorlar ki: İmam-ı A'zam, sair imamlara muhalif 

olarak demiş ki: "İhtiyaç olsa, diyar-ı baidede, Arabî 

hiç bilmeyenlere, ihtiyaç derecesine göre; Fatiha 

yerine Farisî tercümesi cevazı var." Öyle ise, biz de 

muhtacız, Türkçe okuyabiliriz? 

Elcevab: İmam-ı A'zam'ın bu fetvasına karşı, başta 

a'zamî imamların en mühimleri ve sair oniki eimme-i 

müçtehidîn, o fetvanın aksine fetva veriyorlar. Âlem-i 

İslâmın cadde-i kübrası, o umum eimmenin 

caddesidir. Mu'zam-ı Ümmet, cadde-i kübrada gidebilir. 

Başka hususî ve dar caddeye sevkedenler, idlâl ediyorlar. 

İmam-ı A'zam'ın fetvası, beş cihette hususîdir: 

Birincisi: Merkez-i İslâmiyetten uzak diyar-ı âherde 

bulunanlara aittir. 

İkincisi: İhtiyac-ı hakikîye binaendir. 

Üçüncüsü: Bir rivayette, lisan-ı ehl-i Cennet'ten 

sayılan Farisî lisanıyla tercümeye mahsustur. 
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Dördüncüsü: Fatiha'ya mahsus olarak cevaz 

verilmiş, tâ Fatiha'yı bilmeyen namazı terketmesin. 

Beşincisi: Kuvvet-i imandan gelen bir hamiyet-i 

İslâmiye ile, maânî-i mukaddesenin, avamın 

tefehhümüne medar olmak için cevaz gösterilmiş.  

Halbuki za'f-ı imandan gelen ve menfî fikr-i 

milliyetten çıkan ve lisan-ı Arabîye karşı nefret ve za'f-ı 

imandan tevellüd eden meyl-i tahrib saikasıyla 

tercüme edip Arabî aslını terketmek, dini terk 

ettirmektir! 
58

 

* * *  

Râbian: Sorduğun suallere dair yanımda kitab bu-

lunmadığı için Hanefî ülemasının kavillerini ve ehadîsin 

rivayetlerini şimdilik bilmiyorum. Fakat bence böyle efda-

liyet mes'elesinde, kabul-ü âmmeyi ihsas eden âdet-i 

cemaat medar-ı tercihtir. Âdet-i İslâmiye nasıl gelmiş, o 

daha efdaldir. 

  Birinci Sualiniz: Eğer Kur'an okunurken, namazın, 

tesbihatın tetimmesi ise, kıbleye karşı duranlar vaziyetle-

rini bozmamak evlâdır. Yalnız müezzinin önündeki adam 

arkasını çevirsin, yahut çekilsin.  

Eğer Kur'an müstakil olarak okunursa, okuya-

na karşı teveccüh etmek evlâdır.  

Hem cihat-ı sitte ile mukayyed olmayan ruh kulağıyla 

dinleyen adam kıbleye karşı teveccüh etse ve cismanî 

kulağıyla dinleyen adam, okuyana karşı teveccüh etse 

evlâdır. 
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  İkinci Sualiniz: Cemaatin iştiyakına ve okuyanın 

niyetine göre efdaliyet tahavvül eder. (Haşiye) 

 
  Üçüncü Sualiniz: Üç İhlas bir Fatiha muhtasar bir 

hatim hükmünde olduğundan, ona vakit tahdid edilmez. 

Her vakitte gayet müstahsendir. 

  Dördüncü Sualiniz:

 kelâmını 

değil yalnız müezzin, her bir musallî her bir namazın 

selâmından sonra söylemesi Şafiîce sünnettir. Hanefîce 

dahi müezzin için her namazda sünnet olması gerektir. 

 Umum ihvanlara selâm ve bayramlarınızı tebrik edi-

yorum. 

Âhiret Kardeşiniz 

Said Nursî 
59

 

* * * 

  

                                                
(Haşiye): İkinci Sual: Sabah ve akşam namazlarından sonra 

Sure-i Haşr'in sonunda  den başlamak sünnet iken, 

  den başlanması efdaliyeti terk olur mu? 
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Said Nursi  
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Namaz 
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Hattâ dört sene evvel, harab olmuş bir câmiyi 

tamir ettirdim. Memleketimde imamlık ve vaizlik 

vesikam elimde olduğundan, o câmide dört 

senedir (Allah kabul etsin) imamlık ettiğim halde, 

şu mübarek geçen Ramazanda mescide gidemedim. 

Bazan yalnız namazımı kıldım. Cemaatle kılınan namazın 

yirmibeş sevabından ve hayrından mahrum kaldım. 
60

 

* * * 

Âşiren: Bir yolda dokuz ihtimal-i helâket, tek bir 

ihtimal-i necat varsa; hayatından vazgeçmiş, mecnun bir 

cesur lâzım ki o yola sülûk etsin. Şimdi, yirm idört 

saatten bir saati işgal eden farz namaz gibi 

zaruriyat-ı diniyede, yüzde doksandokuz ihtimal-i necat 

var. Yalnız, gaflet ve tembellik haysiyetiyle, bir ihtimal 

zarar-ı dünyevî olabilir. Halbuki feraizin terkinde, 

doksan dokuz ihtimal-i zarar var. Yalnız gaflet ve 

dalalete istinad, tek bir ihtimal-i necat olabilir. Acaba dine 

ve dünyaya zarar olan ihmal ve feraizin terkine ne 

bahane bulunabilir? Hamiyet nasıl müsaade eder? 
61

 

* * * 

Meşrutiyeti, meşrûiyyet ünvanı ile telâkki ve telkin 

ediniz. Tâ, yeni ve gizli ve dinsiz bir istibdat, pis eliyle o 

mübareki, ağrazına siper etmekle lekedar etmesin. 

Hürriyeti, âdâb-ı şeriatle takyid ediniz; zira cahil efrat ve 

avam-ı nâs, kayıtsız hür olsa, şartsız tam serbest olsa, 

sefih ve itaatsiz olur. Adalet namazında kıbleniz dört 

mezhep olsun. Tâ ki, namaz sahih ola. Zira; hakaik-i 

meşrutiyetin sarahaten ve zımnen ve iznen dört 
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mezhepten istihracı mümkün olduğunu dâva ettim. Ben 

ki, bir âdi talebeyim; ulemaya farzolan bir vazifeyi 

omuzuma aldım, demek cinayet ettim ki, bu tokadı 

yedim! 
62

 

* * * 

  Üç defa şifre ile davet ediliyor. Eski Van Valisi, dostu 

meb'us Tahsin Bey vasıtasıyla davet edildiği için, nihayet 

karar verir ve Ankara'ya gelir. Ankara'da alkışlarla karşı-

lanır. Fakat ümid ettiği muhiti bulamaz. Kendisi Hacı 

Bayram civarında ikamet eder. Meclis-i Meb'usan'da 

dine karşı gördüğü lâkaydlık ve garblılaşmak ba-

hanesi altında, Türk Milleti'nin kudsî mefahir-i tarihiye-

si olan şeair-i İslâmiyeden bir soğukluk gördüğü için, 

meb'usların ibadete, bilhâssa namaza müdavim 

olmalarının lüzum ve ehemmiyetine dair bir be-

yanname neşreder ve meb'uslara dağıtır. Kâzım 

Karabekir Paşa da M. Kemal'e okur. 
63

 

* * * 

Bu millet-i İslâmın cemaatleri, her ne kadar 

bir cemaat namazsız kalsa, hattâ fâsık da olsa, 

yine başlarındakini mütedeyyin görmek ister. Hattâ 

umum Kürdistanda, umum me'murlara dair en evvel 

sordukları sual bu imiş: 

– Acaba namaz kılıyorlar mı? derler, namaz kılarsa 

mutlak emniyet ederler; kılmazsa, ne kadar muktedir olsa 

nazarlarında müttehemdir. 

Bir zaman, Beytüşşebab aşairinde isyan vardı. Ben 

gittim sordum: 
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– Sebeb nedir? 

Dediler ki: 

– Kaymakamımız namaz kılmıyordu; öyle dinsizlere 

nasıl itaat edeceğiz? Halbuki bu sözü söyliyenler de 

namazsız, hem de eşkiya idiler. 
64

 

* * * 

Bu meb'usana hitab, namaz kılanlara altmış 

meb'us daha ilâve eder. Namazgâh olan küçücük 

odayı, büyük bir odaya tebdil ettirir. 

Bu parça; meb'uslara ve umum kumandanlara ve 

ulemalara okutturulmakla, reisle şiddetli bir münakaşaya 

sebebiyet verir. Bir gün divan-ı riyasette, elli altmış 

meb'us içinde, karşılıklı fikir teatisinde, M. Kemal Paşa: 

– Sizin gibi kahraman bir hoca bize lâzımdır; sizi, 

yüksek fikirlerinizden istifade etmek için buraya çağırdık. 

Geldiniz, en evvel namaza dair şeyleri yazdınız, aramıza 

ihtilâf verdiniz, der. Bu söz üzerine; Bediüzzaman, birkaç 

makul cevabı verdikten sonra, şiddetle ve hiddetle iki 

parmağını ileri uzatarak: 

– Paşa.. paşa! İslâmiyette, imandan sonra en yüksek 

hakikat namazdır. Namaz kılmayan haindir, hainin 

hükmü merduddur, der. Fakat paşa tarziye verir, 

ilişemez. 
65

 

* * * 

Bu defaki tecavüz -çendan- zahiren küçük imiş ve 

küçültülmek isteniliyor; fakat vicdansız bir muallimin 

teşvikiyle ve iştirakiyle o memurun verdiği emir; câmi' 

içinde, namazın tesbihatında iken, "O misafirleri 
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getiriniz!" diye jandarmalara emretmiş. Maksad da beni 

kızdırmak. Eski Said damarıyla bu fevkalkanun, sırf keyfî 

muameleye karşı kovmak ile mukabele etmekti. Halbuki 

o bedbaht bilmedi ki; Said'in lisanında Kur'anın 

tezgâhından gelen bir elmas kılınç varken, elindeki kırık 

odun parçasıyla müdafaa etmez; belki o kılıncı böyle 

istimal edecektir. Fakat jandarmaların akılları başlarında 

olduğu için, hiçbir devlet, hiçbir hükûmet namazda, 

câmi'de, vazife-i diniye bitmeden ilişmediği için, namaz 

ve tesbihatın hitamına kadar beklediler. Memur bundan 

kızmış; "Jandarmalar beni dinlemiyorlar." diye 

kırbekçisini arkasından göndermiş. Fakat Cenab-ı Hak 

beni böyle yılanlarla uğraşmaya mecbur etmiyor. 

İhvanlarıma da tavsiyem budur ki: Zaruret-i kat'iyye 

olmadan, bunlarla uğraşmayınız. "Cevab-ül ahmakı 

essükût" nev'inden, tenezzül edip onlarla konuşmayınız.  

Fakat buna dikkat ediniz ki: Canavar bir 

hayvana karşı kendini zaîf göstermek, onu 

hücuma teşci' ettiği gibi; canavar vicdanı 

taşıyanlara karşı dahi dalkavukluk etmekle za'f 

göstermek, onları tecavüze sevkeder. Öyle ise 

dostlar müteyakkız davranmalı, tâ dostların 

lâkaydlıklarından ve gafletlerinden, zındıka taraftarları 

istifade etmesinler. 
66

 

* * * 

İşte ey bu Medrese-i Yusufiyede benim ders 

arkadaşlarım! Madem hakikat budur. Ve bu hakikatı 

Risale-i Nur o derece kat'î ve güneş gibi isbat etmiş ki; 

yirmi senedir mütemerridlerin inadlarını kırıp imana 
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getiriyor. Biz dahi hem dünyamıza, hem istikbalimize, 

hem âhiretimize, hem vatanımıza, hem milletimize tam 

menfaatli ve kolay ve selâmetli olan iman ve istikamet 

yolunu takib edip, boş vaktimizi sıkıntılı hülyalar 

yerinde Kur'andan bildiğimiz sureleri okumak ve 

manalarını bildiren arkadaşlardan öğrenmek ve 

kazaya kalmış farz namazlarımızı kaza etmek ve 

birbirinin güzel huylarından istifade edip bu 

hapishaneyi güzel seciyeli fidanlar yetiştiren bir mübarek 

bahçeye çevirmek gibi a'mal-i sâliha ile hapishane müdür 

ve alâkadarları, câni ve katillerin başlarında zebani gibi 

azab memurları değil, belki Medrese-i Yusufiyede 

Cennet'e adam yetiştirmek ve onların terbiyesine nezaret 

etmek vazifesiyle memur birer müstakim üstad ve birer 

şefkatli rehber olmalarına çalışmalıyız. 
67

 

* * * 

Şeyh Emin Efendi mütenevvi ilimlerden ve en müş-

kil mes'elelerden onaltı sual tertib ederek sorar. Molla 

Said, suallerin umumuna cevab verdikten sonra, Kureyş 

Câmiine gider, ahaliye va'z u nasihat etmeye başlar.  

Bunun üzerine Bitlis ahalisinin bir kısmı Molla Said'e, 

bir kısmı da Şeyh Emin Efendi'ye yardım etmek isterler.  

Bundan dolayı vali, büyük bir vukuata meydan ver-

memek için Bedîüzzaman'ı nefyeder. Bu defa da Şirvan'a 

gider. Zâten infirad eden böyle zâtların muarızları pek 

çok bulunur. Bilhâssa mücadele-i ilmiyede mağlub dü-

şenlerden bazı zahir hocalar, Molla Said'i ahali nazarında 

küçük düşürmek için var kuvvetleriyle çalışıyorlardı. Her 
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hususatını tecessüs ettirirlerdi. Bir gün nasılsa, kazaen 

sabah namazını geçirmiş. Buna vâkıf olan hasımları, 

"Molla Said, namazı terketmiştir" diyerek ahali 

arasında işâada bulundular.  

Molla Said'den soruldu ki: 

 -Niçin herkes bunu böyle söylüyor? 

 Molla Said:  Evet, esassız bir şey âlemin için-

de çabuk yayılmaz. Hata bendedir. Onun için, iki ce-

zaya uğradım: Birisi Allah'ın itabı, diğeri nâsın ta'rizi. 

Bunun esas sebebi ise, geceleyin âdet edindiğim vird-i 

şerifi terkettiğimdir.  

İşte âlemin ruhu bu hakikata temas etmişse de, ta-

mamını kavrayamayarak ismini bilemeyip şu vechile 

hatayı isimlendirmişler, cevabını verir. 
68

 

* * * 

Tillo'da iken, bir gece Şeyh Abdülkadir-i 

Geylanî (K.S.) Hazretlerini rü'yasında görür. 

Geylanî Hazretleri (K.S.) kendisine hitaben: 

 -Molla Said! Mîran Aşireti reisi Mustafa Paşa'ya 

gidiniz ve kendisini tarîk-ı hidayete davet ediniz. Yaptığı 

zulümden vazgeçerek namaza ve emr-i marufa müdavim 

olmasını tavsiye ediniz. Aksi takdirde öldürünüz. 

 Molla Said, bu rü'yayı görür görmez, hemen tedarikini 

yaparak Mîran Aşireti'ne doğru Tillo'dan hareket eder, 

doğruca Mustafa Paşa'nın çadırına girer. Paşa orada 

bulunmadığından, biraz istirahat eder.  

Sonra Mustafa Paşa içeri girer. Orada hazır olanların 

hepsi kıyam ettikleri halde Molla Said yerinden bile kı-

mıldanmaz. Paşa'nın nazar-ı dikkatini celbedince, aşiret 
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binbaşılarından Fettah Bey'den kim olduğunu sorar. Fet-

tah Bey, meşhur Molla Said olduğunu bildirir. Halbuki 

Paşa, ülemadan hiç hoşlanmazdı. Şübhesiz bunun üzeri-

ne daha fazla kızmış ise de izhar etmemişti. Molla Said'e 

ne için buraya geldiğini sorunca, Molla Said cevaben: 

 -Seni hidayete getirmeye geldim. Ya zulmü terkedip 

namazını kılacaksın veyahud seni öldüreceğim! demesin-

den paşa hiddetlenerek dışarı çıkar. Biraz dolaştıktan 

sonra yine çadıra girer ve Molla Said'e ne için geldiğini 

tekrar sorar.  

Molla Said: 

 -Sana söyledim ya.. onun için geldim, der. Mustafa 

Paşa çadırın direğinde asılı bulunan Said'in kılıncına 

işaret ederek: 

 -Bu pis kılınçla mı? 

 Bedîüzzaman: Kılınç kesmez, el keser cevabında 

bulunur.  

Mustafa Paşa; tekrar dışarıya çıkarak biraz 

gezindikten sonra içeriye girer.  

Bediüzzamana: 

– Benim Cezirede çok âlimlerim var; eğer hepsini 

ilzam edebilirsen senin dediğini yaparım, eğer ilzam 

edemezsen seni Fırat Nehrine atarım. 

Molla Said: 

– Bütün ulemayı ilzam etmek benim haddim 

olmadığı gibi, beni de nehre atmak senin haddin değildir. 

Fakat ulemaya cevab verince sizden birşey isterim ki, o 

da mavzer tüfeğidir. Şayet sözünde durmazsan, seni 

onunla öldüreceğim, der. 
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Bu muhavereden sonra Paşa ile birlikte atlarla 

Cezîreye giderler. Yolda, Paşa, kat'iyyen Molla Saidle 

konuşmaz. Bani Hanı dedikleri mevkie gelince, 

yorgunluğundan Molla Said orada biraz yatar; uykudan 

uyanır uyanmaz etrafında bütün Cezîre âlimlerinin, 

kitabları ellerinde beklediklerini görür.  

Biraz görüştükten sonra çay ikram edilir. Cezîre 

âlimleri Molla Saidin şöhretini işittikleri için, mebhût ve 

hayran bir vaziyette çaylarını bile unutarak Molla Saidin 

sualine intizar etmekte idiler. Molla Said ise kendi çayını 

içtikten sonra dalgın dalgın karşısında bulunan bir - iki 

âlimin çayını da içer, onlar farkedemezler. Mustafa 

Paşa, hocalara hitaben: 

– Ben okumuş değilim; fakat Molla Said ile 

mücadelenizde mağlûb olacağınızı şimdi anlıyorum. Zira 

bakıyorum ki, siz düşünmekten çaylarınızı unuttuğunuz 

halde, Molla Said kendi çayını içtikden başka iki üç 

bardak da sizin çayınızı içti. 

Bunun üzerine, biraz lâtife ettikten sonra Molla Said 

bu alimlere karşı: 

– Efendiler! Bendeniz vâdetmişim, hiç kimseye sual 

sormam, binaenaleyh suallerinize muntazırım, der. 

Bu hocalar kırk kadar sual sorarlar. Umumuna cevab 

verdikten sonra her nasılsa Molla Said bir sualin cevabını 

yanlış söylediği halde karşısındakiler doğru telâkki ederek 

tasdik etmişlerdi. Meclis dağılınca Molla Said hatırlar, 

hemen arkalarından koşarak: 

– Affedersiniz, bir sualin cevabını yanlış söylediğim 

halde farkına varmadınız, diyerek cevabını tashih eder. 

Hocalar dediler: 
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İşte şimdi hakkiyle bizi tam ilzam ettiniz! 

Sonra o hocalardan bir kısmı Molla Saidden ders 

almaya gelirler. 

Bundan sonra Mustafa Paşa, ahdettiği mavzer 

tüfeğini hediye eder ve namaz kılmaya başlar. 
69

  

* * * 

Molla Said çok genç yaşta iken siyasî hayata atılır, 

vatan ve millete hizmete başlar. İlk hayat-ı siyasiyesi 

Mardin'de başlamıştır. Bunun üzerine bir mutasarrıfın 

pençe-i kahriyle, elleri bağlı, muhafız nezaretinde Bitlise 

nefyedildi. Jandarmalarla yolda giderken namaz vakti 

gelir. Namaz kılmak için, kayıdların açılmasını 

jandarmalara ihtar eder. Jandarmalar kabul 

etmeyince, demir kayıdları bir mendil gibi açarak 

önlerine atar, jandarmalar, bu hali keramet 

addedip hayretler içinde kalırlar.  

Teslimiyetle, rica ve istirham ile: 

– Biz şimdiye kadar muhafızınız idik, bundan sonra 

hizmetçiniziz! derler.
 
(*) 

70
 

* * * 

Nihayet idamına karar verilir. Hüküm infaz edileceği 

vakit, namaz kılmak için müsaade ister; vazife-i diniyesini 
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(*): Bir gün Bediüzzamana soruldu: 

- Kaydı nasıl açtın? 

 Dedi: 

- Ben de bilmem. Fakat, olsa olsa namazın 

kerametidir. 
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ifadan sonra, atılacak kurşunlara göğsünü gereceğini 

beyan eder. Tam bu esnada, namazını eda ederken, Rus 

kumandanı gelerek, Bediüzzaman'dan özür dileyip: 

– O hareketinizin, mukaddesatınıza olan bağlılıktan 

ileri geldiğine kanaat getirdim, rica ederim, beni affediniz. 

Diyerek verilen idam hükmünü geri aldırır. 
71

 

* * * 

Bir sabah vakti; mâsum ve mazlum Bediüzzaman 

inzivagâhından çıkarılarak, talebeleriyle beraber, elleri 

kelepçeli olarak kamyonlarla Eskişehire sevkediliyor. 

Yolda, Bediüzzaman ve talebelerine yakın bir alâka 

duyan Müfreze Kumandanı Ruhi Bey, kelepçeleri 

çözdürüyor. Bu suretle, namazlar kazaya bırakılmadan 

yola devam ediliyor. Hakikatı ve Bediüzzamanın 

mâsumiyetini idrak eden Müfreze Kumandanı, 

Bediüzzaman ve talebelerinin bir dostu olmuştur... 
72

 

* * * 

Aynen bunun gibi bir vakıa da, Bediüzzaman Denizli 

hapsinde iken olmuştur. Üstadı, halk, iki-üç defa muhtelif 

camilerde sabah namazında görür. Savcı işitir. 

Hapishane müdürüne pürhiddet: 

- Bediüzzamanı sabah namazında dışarıya, camiye 

çıkarmışsınız, der. Tahkikat yapar ki, Üstad 

hapishaneden dışarı kat'iyyen çıkarılmamış. 

Eskişehir hapishanesinde iken de; bir Cuma günü, 

hapishane müdürü, kâtip ile otururken bir ses duyuyor: 

- Müdür bey! Müdür bey! 

Müdür bakıyor.  

                                                
71 Tarihçe-i Hayat ( 115 ) 
72 Tarihçe-i Hayat ( 215 ) 
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Bediüzzaman yüksek bir sesle: 

- Benim mutlaka bugün Ak Camide bulunmam lâzım. 

Müdür: 

- Peki Efendi Hazretleri, diye cevap veriyor. Kendi 

kendine: "Herhalde, Hoca Efendi kendisinin hapiste 

olduğunu ve dışarıya çıkamıyacağını bilemiyor" diye 

söylenir ve odasına çekilir. Öğle vakti; Bediüzzaman'ın 

gönlünü alayım, Ak Camiye gidemiyeceğini izah edeyim 

düşüncesiyle Üstadın koğuşuna gider. Koğuş 

penceresinden bakar ki, Bediüzzaman içeride yok! 

Hemen jandarmaya sorar, "İçeride idi, hem kapı kilitli" 

cevabını alır. Derhal camiye koşar. Bediüzzaman'ın 

ileride, birinci safda, sağ tarafta namaz kıldığını görür. 

Namazın sonlarında Bediüzzamanı yerinde göremeyip, 

hemen hapishaneye döner; Hazret-i Üstadın; ُِِاَْكَبر   اّلَٰلُ
diyerek secdeye kapandığını hayretler içerisinde görür. 

(Bu hadiseyi bizzat o zamanki hapishane müdürü 

anlatmıştır.) 
73

 

* * *  

On senedir Isparta Vilâyetinde bulunuyorum. Biri çık-

sın, bana: "Tarikat dersi vermiş" desin. Evet, bazı has 

âhiret kardeşlerime ulûm-u îmaniye ve hakaik-i âliye 

dersini hocalık itibariyle vermişim. Bu, tarikat talimi değil, 

belki hakikat tedrisidir. Yalnız bu kadar var. Ben Şa-

fiîyim, namazdan sonraki tesbihatım Hanefî tes-

bihatından biraz farklıdır.  

                                                
73 Tarihçe-i Hayat ( 217 ) 
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Hem, akşam namazından yatsı namazına kadar ve fe-

cirden evvel, hiç kimseyi kabul etmemek şartiyle, kendi 

kendime günahlarımdan istiğfar ve Âyetler oku-

mak gibi şeylerle meşguliyetim var. Zannederim, 

dünyada hiçbir kanun bu hale yasak diyemez. 
74

 

* * *  

Şu senede işittim ki, bir hâdise olmuş. O 

hâdisenin vukuundan sonra yalnız icmalen vukuunu 

işittiğim halde, o vakıa ile ciddî alâkadar imişim gibi bir 

muamele gördüm. Zâten muhabere etmiyordum; etsem 

de pek nadir olarak bir mes'ele-i imaniyeyi bir dostuma 

yazardım. Hattâ dört senede kardeşime birtek mektub 

yazdım. Ve ihtilattan hem ben kendimi men'ediyordum, 

hem de ehl-i dünya beni men'ediyordu. Yalnız bir-iki 

ahbab ile, haftada bir defa görüşebiliyordum. Köye gelen 

misafirler ise; ayda bir-ikisi, bazı bir-iki dakika bir mes'ele-

i âhirete dair benimle görüşüyordu.  

Bu gurbet halimde; garib, yalnız, kimsesiz, nafaka için 

çalışmaya benim gibilere muvafık olmayan bir köyde, her 

şeyden herkesten men'edildim. Hattâ dört sene evvel, 

harab olmuş bir câmiyi tamir ettirdim. Memleketimde 

imamlık ve vaizlik vesikam elimde olduğundan, o câmide 

dört senedir (Allah kabul etsin) imamlık ettiğim halde, şu 

mübarek geçen Ramazanda mescide gidemedim. Bazan 

yalnız namazımı kıldım. Cemaatle kılınan namazın yirmi 

beş sevabından ve hayrından mahrum kaldım. 
75

 

* * *  

                                                
74 Tarihçe-i Hayat ( 424 ) 

75 Mektubat ( 65 ) 
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Biz de, bütün kuvvetimizle bunu tasdik ediyoruz. 

Çünki bunu kendimizde ve gördüğümüz dostlarımızda 

tecrübelerle müşahede ettik. Hattâ çokları meraklarından, 

cemaati belki de namazı terkeder derecede ifratla, tam 

namaz vaktinde konuşan radyoyu dinliyor. Mimsiz 

medeniyetin sefahet ve dalalet ve İslâm'a ettiği 

ihanet cezası olarak mütemadiyen başına gelen 

tokadlara ve boğuşmalarına ve geniş siyaset 

dairelerine alâkadarane dikkat etmekle; ve nefesi 

zehirli ve başı sarhoş şahıslardan radyoda ders almak, 

kudsî ve mühim vazifelerine de tam zarar ediyorlar. 
76

 

* * * 

Hem de bütün cihana okuyor bir ezanı. Bak müezzin-

i a'zama, Muhammed-ül Hâşimî (A.S.M.) davet eder 

insanı âlem-i nur-u envere. İlzam eder niyaz ile 

namazı.
77

 

* * * 

Şimdi bizi getirdi, şefkat ile giydirdi şu hil'at-ı vücudu, 

emanet rütbesini bize tevcih eyledi. Nişanı niyaz ve 

namaz. 
78

 

* * * 

Ben de sizin gibiyim; fakat sâfi isyansız, mutî bir 

hizmetkârım. O Zât-ı Ehad-i Samed ki mahz-ı rahmetiyle 

hizmetinize beni müsahhar-ı pürnur etmiş. Benden 

hararet, ziya; sizden namaz ve niyaz. 
79

 

* * *  

                                                
76 Kastamonu Lahikası ( 39 ) 

77 Sözler ( 739 ) 

78 Sözler ( 742 ) 
79 Sözler ( 743 ) 
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Evvelki yolumuzda bir matem-i umumî, hem 

vaveylâ-yı mevtî zannolunan o sesler, şimdi yolumuzda 

birer nevaz u namaz, birer âvâz u niyaz, birer tesbihe 

âğâz. 
80

 

* * * 

Vicdanda firdevslerin kapıları açılır, dünya olur bir 

cennet. İçinde ruhlarımız, eder pervaz u perdaz, olur 

şehbaz u şehnaz, yelpez namaz u niyaz. 
81

 

* * * 

Aziz Kardeşlerim! 

 Size iki puslayı Leyle-i Regaib'den altı saat evvel yaz-

dım. "Hizb-ün Nuriye" kâğıd ile teslimden sonra, kat'iy-

yen benim kanaatimde bir nevi mu'cize-i Ahmediye ola-

rak, iki aydan beri mütemadiyen kuraklık ve yağmursuz-

luk, her tarafta daima namazlardan sonra pek çok duala-

rın akîm kaldığı ve herkes me'yusiyetten derd-i maişet 

endişesiyle kalben ağlarken, birden Leyle-i Regaib -bütün 

ömrümde hiç mislini işitmediğim ve başkalar da işitmedi-

ği- üç saatte yüz defa, belki fazla tekrar ile melek-i ra'dın 

yüksek ve şiddetli tesbihatıyla öyle bir rahmet yağdı ki; 

en muannide dahi Leyle-i Regaib'in kudsiyetini ve Haz-

ret-i Risalet'in bir derece, bir cihette âlem-i şehadete teşri-

finin umum kâinatça ve bütün asırlarda nazar-ı ehemmi-

yette ve Rahmeten lil'âlemîn olduğunu isbat etti ve kâinat 

o geceyi alkışlıyor diye gösterdi.  

Acaba, dualarımızda Isparta bu memleketle beraberdi, 

bu yağmurda hissesi var mı, merak ediyorum. Şimdiye 

kadar çok emarelerle Risale-i Nur bir vesile-i rahmet ol-

                                                
80 Sözler ( 743 ) 

81 Sözler ( 745 ) 
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masından, bu rahmet îma eder ki; her halde ehemmiyetli 

bir fütuhatı perde altında vardır ve belki serbestiyetine bir 

işarettir. Hem burada Lem'alar’ın verdiği iştiyak cihetiyle 

yazıcıların çoğalması, inşâallah bir nevi makbul dua 

hükmüne geçti. 
82

 

* * * 

Namaza dair fazilet ve mükâfat menba'ı olan 

Dördüncü ve Dokuzuncu ve Yirmi birinci Sözler 

ruhumun karanlık köşelerini nâkabil-i tarif bir 

surette tenvir etmiştir. Kemal-i aşk u şevkle 

tetebbu' ettiğim bu şâheser, şübhe bulutları 

içinde vakitlerini bir hiç için zayi' edip giden ehl-i 

gaflete ve gençlik hevesatına esir olup mürur-u 

zamanla nâdim olarak tarîk-ı hakikatı arayanlara 

bir refik-i hayat olsun. 
83

 

* * * 

Üstad, yanına gelen gençlere de; daima Nur 

derslerini okumalarını, zamanın ahlâksızlık 

tehlikelerinden sakınmalarının büyük menfaat ve 

saadetini onlara telkin ederek, namaz kılmalarının 

lüzumunu ihtar ederdi. Bu tarzdaki dersinden, belki 

binlerce gençler intibaha gelmişlerdir. 

Yine kırlarda ve yollarda rastladığı memur ve işçilere 

her birisine münasip ders verir, namaz kılmalarının 

ehemmiyetini söyler ve o zaman dünyevî meşgalelerinin 

âhiret hesabına geçeceğini telkin ederdi. Bilhassa bu nevi 

dersi, "Din, terakkiye mânidir" diyenlerin fikirlerinin 

ancak birer hezeyan olduğunu gösterir. Bilâkis hem o 

                                                
82 Emirdağ Lahikası-1 ( 37 ) 
83 Barla Lahikası-1 ( 37 ) 
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insan için, hem vatan ve millet için iman nuruna mazhar 

olmak, maddî - mânevî saadet ve terakkiyi temin eder. 

Namazını kılıp istikametle hareket ettiği takdirde dünyevî 

çalışma ve gayretinin âhiret hesabına geçip ebedî saadet 

ve nurları netice vermesi düşüncesi, ne kadar o vazifeyi 

iştiyakla severek yapmayı temin edeceği malûmdur.  

İşte bu hakikatı, bütün memurlar, san'atkârlar ve 

esnaf rehber ittihaz etmeli. Ve bu ders, umuma telkin 

edilmelidir. Bu zikredilen bahis, deryadan bir katre 

nev'inden Üstadın saymakla bitmeyen millete menfaattar 

hizmetinden bir cüz'dür. İslâmiyete irtica, mü'minlere 

mürteci diyenlere yazıklar olsun! (Hâşiye) 
84

 

                                                
(Hâşiye): Dînî farzlarını yerine getirmek suretiyle dünyevî 

çalışmaların da bir ibadet hükmüne geçtiğine dair Üstadımızın 

yanına gelenlere verdiği derslerden bir kaç nümune: 

1- Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri ile birlikte, bir 

gün, Eskişehir'deki Yıldız Otelinde bulunuyorduk. Şeker 

Fabrikasından yanına gelen bir kaç işçi ve ustabaşına 

kısaca dedi: 

"Siz farz namazlarınızı kılsanız, o zaman, fabrikadaki 

bütün çalışmalarınız ibadet hükmüne geçer. Çünki, 

milletin zarurî ihtiyacını temin eden mübarek bir hizmette 

bulunuyorsunuz." 

2- Yine bir gün, Eğridir yolu altında oturmuş Rehber'i 

okuyorduk. Tren yolunda çalışan birisi geldi. Ve Üstad, 

ona da aynı şekilde: Feraizi eda edip, kebairden çekilmek 

şartıyle; bütün çalışmalarının ibadet olduğunu, çünki: On 

saatlik bir yolu bir saatte kestirmeğe vesîle olan tren 

yolunda çalıştığından mü'minlere, insanlara olan bu 

hizmetin boşa gitmiyeceğini, ebedî hayatında sevincine 

medar olacağını ifade etmiştir. 
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İbadet Çekirdekleri 
 

 ibadet, ne büyük bir ticaret ve saadet; fısk ve sefahet, 

ne büyük bir hasaret ve helâket . . . (S: 18) 

 Bir insanın o yüksek ruhunu inbisat ettiren, ibadettir; 

istidadlarını inkişaf ettiren, ibadettir; meyillerini temyiz 

ve tenzih ettiren, ibadettir; emellerini tahakkuk ettiren 

ibadettir; fikirlerini tevsi’ ve intizam altına alan, ibadet-

                                                                                   
3- Yine bir gün vaktiyle Eskişehir'de, tayyareciler ve 

subaylar ve askerlere de aynen şu dersi vermişti: "Bu 

tayyareler, bir gün İslâmiyete büyük hizmet edecekler. 

Farz namazlarınızı kılsanız, kılamadığınız zaman kaza 

etseniz asker olduğunuz için her bir saatınız, on saat 

ibadet; hususan hava askeri olanların bir saati, otuz saat 

ibadet sevabını kazandırır. Yeter ki kalbinde îman nuru 

bulunsun ve îmanın lâzımı olan namazı îfa etsin. 

4- Hem Barla, hem Isparta, hem Emirdağ'da çobanlara 

derdi: "Bu hayvanlara bakmak, büyük bir ibadettir. Hattâ, 

bazı Peygamberler de çobanlık yapmışlar. Yalnız, siz farz 

namazınızı kılınız, tâ hizmetiniz Allah için olsun." 

5- Yine bir gün, Eğridir'de, elektrik santralının 

inşasında çalışan amele ve ustaya: "Bu elektriğin umum 

millete büyük menfaati var. O umumî menfaattan hissedar 

olabilmeniz için, farzınızı kılınız... O zaman bütün 

sa'yiniz, uhrevî bir ticaret ve ibadet hükmüne geçer." 

demiştir. 

Bu neviden onbinler misaller var. 

Daimî hizmetinde bulunan talebeleri 

* * * 
84 Tarihçe-i Hayat ( 465 ) 
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tir; şeheviye ve gazabiye kuvvelerini hadd altına alan, 

ibadettir; zâhirî ve bâtınî uzuvlarını ve duygularını kirle-

ten tabiat paslarını izale eden, ibadettir; insanı mukad-

der olan kemalâtına yetiştiren, ibadettir; abd ile Mabud 

arasında en yüksek ve en latif olan nisbet, ancak ibadet-

tir. (İ: 85) 

 Eğer o istidad çekirdeğini İslâmiyet suyu ile, ima-

nın ziyasıyla ubudiyet toprağı altında terbiye ederek, 

evamir-i Kur’aniyeyi imtisal edip cihazat-ı maneviyesini 

hakikî gayelerine tevcih etse, elbette âlem-i misal ve ber-

zahta dal ve budak verecek ve âlem-i âhiret ve Cennet’te 

hadsiz kemalât ve nimetlere medar olacak bir şecere-i 

bâkiyenin ve bir hakikat-ı daimenin cihazatına câmi’ 

kıymettar bir çekirdek ve revnakdar bir makine ve bu 

şecere-i kâinatın mübarek ve münevver bir meyvesi ola-

caktır. (S: 322) 

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

şere ibadet, tevekkül, tevhid, teslim; ne kadar azîm 

bir kâr, bir saadet, bir nimet olduğunu, bütün bütün kör 

olmayan görür, derk eder. (S: 19) 

 "Hem namaz kılanın diğer mübah dünyevî amelleri, 

güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır. (S: 21) 

 insan ibadet için halk olunduğunu, fıtratı ve cihazat-ı 

maneviyesi gösteriyor. (S: 23) 

 Âkıl isen, ibadet cihetinde yalnız bugünü düşün 

ve onun bir saatini, ücreti pek büyük, külfeti pek az, hoş 

ve güzel ve ulvî bir hizmete sarfediyorum, de. O vakit 

senin acı bir füturun, tatlı bir gayrete inkılab eder. (S: 270) 

 Ve her iklimden orada birçok halk toplanıp, Rabb-ı 

Vâhid’e ibadet ederler. (M: 168) 
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 Eğer sabretse, musibetin mükâfatını düşünse, şükret-

se, o vakit herbir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. 

(L:10) 

 ibadet ise, manevî yaralarına  tiryaklar  hükmünde 

(L:190) 

 Evet, nasılki küfür, mevcudata karşı bir tahkirdir; terk-i 

ibadet dahi, kâinatın kemalâtını bir inkârdır. (L:191) 

 Muhyî’ye karşı şükür ve ibadet ve hamd ve muhab-

bettir ki; bu şükür ve muhabbet ve hamd ve ibadet ise; 

hayatın meyvesi olduğu gibi, kâinatın gayesidir. (L:331) 

 Şükür ve ibadet dahi, kâinatın sebeb-i hilkati ve ille-i 

gaiyesi ve maksud neticesidir. (L:332) 

 ibadet iki kısım olup, bir kısmı müsbet ibadettir ki, 

namaz ve niyaz gibi malûm ibadetler olup, diğeri menfî 

ibadettir ki, hastalıklar insana aczini, za’fını hissettirdiğin-

den, hâlis, riyasız manevî bir ibadet.. (L:441) 

 Kur’andaki anasır-ı esasiye ve Kur’anın takib ettiği 

maksadlar; tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ile ibadet 

olmak üzere dörttür. (İ: 12) 

 ibadet, abdin Allah’a karşı bir hizmetidir. İ. İ’caz ( 21 ) 

 Abdin Cenab-ı Hakk’a karşı yaptığı ibadet ve hizmet-

le, vesait ve esbaba olan tezellülden kurtuluşuna işarettir. 

(İ: 22) 

 Bedenî ibadet ve taatlardan namazın tahsisi, nama-

zın bütün hasenata fihrist ve örnek olduğuna  işarettir. (İ: 42) 

 "Sizi ve sizden evvelkileri yaratan Rabbinize ibadet 

ediniz ki, takva mertebesine vâsıl olasınız. (İ: 83) 

 ibadet, dünya ve âhiret saadetlerine vesile olduğu 

gibi, maaş ve maâde, yani dünya ve âhiret işlerini tanzi-

me sebebdir ve şahsî ve nev’î kemalâta vasıtadır ve Hâlık 
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ile abd arasında pek yüksek bir nisbet ve şerefli bir rabı-

tadır. (İ: 83) 

 ibadet, fikirleri Sâni’-i Hakîm’e çevirttirmek içindir.(İ: 84) 

 İnsan, İslâmiyet sayesinde, ibadet saikasıyla bütün 

müslümanlara karşı sabit bir münasebet peyda eder ve 

kavî bir irtibat ve bağlılık elde eder. (İ: 85) 

 Eğer başka bir hikmet ve bir faide ibadete illet göste-

rilse, o ibadet bâtıldır. (İ: 85) 

 ibadet kelimesi, mükellefîne göre müşterek-i manevî 

hükmündedir. (İ: 93) 

 ona ibadet etmekle abd olunuz! (İ: 94) 

 ibadet insanların hilkat ve yaratılışına ta’lik edilmiştir.  

 ibadet, şükürdür. (İ: 94) 

 Rabbinize ibadet yaptığınızda şerik yapmayınız.(İ: 95) 

 İnsanın gaibane olan aşağı mertebesinden, huzurun 

yüksek makamına çıkması ancak ibadet vasıtasıyla ol-

duğuna işarettir. (İ: 96) 

 ibadet, yaratılışın ücreti ve neticesidir. (İ: 98) 

 Havf u reca ortasında bulunmakla, takvayı reca ede-

rek Rabbinize ibadet ediniz. (İ: 99) 

 Arslanın pençesini gören adam, o pençenin iktizası 

olan parçalamayı arslandan ümid ve reca ettiği gibi; siz 

de insanları ibadet techizatıyla mücehhez olduklarını 

gördüğünüzden, onlardan takvayı reca ve intizar edebilir-

siniz.” (İ: 99) 

 ibadetin ancak ihlas ile ibadet olduğuna ve ibadetin 

mahzan vesile olmayıp maksud-u bizzât olduğuna ve 

ibadetin sevab ve ikab için yapılmaması lüzumuna işaret-

tir. (İ: 99) 



180 |    N a m a z  H a k i k a t i  

 

  

 Yüksek ve alçak bütün ecramı sizin istifadenize tahsis 

etmekle sizlere bu kadar i’zaz ve ikramlarda bulunan 

Cenab-ı Hakk’a ibadet ediniz! (İ: 99) 

 Kur’an-ı Kerim’de takib edilen maksad-ı aslî; isbat-ı 

Sâni’, nübüvvet, haşir, adalet ile ibadet esaslarına cum-

hur-u nâsı irşad ve îsal etmektir. (İ: 118) 

 Allah’ın emirlerine imtisal etmeyip, bilhassa taşlara ve 

camid şeylere ibadet yaparsanız, muhakkak biliniz ki, 

tapanlar ile taptıkları şeyleri yiyip yutacak bir ateşe gire-

ceksiniz. (İ: 127) 

 Sonra vakta ki bu makamda takib edilen maksad; 

iman, ibadet etmek ve küfran-ı nimet etmemek, küfrü 

reddetmek gibi geçen usûl ve esasları isbat için lâzım olan 

delilleri zikretmektir ve delillerin en vâzıhı, ahval-i beşer 

silsilesinden istifade edilen delillerdir ve nimetlerin en 

büyüğü, o silsilenin ukde ve düğümlerindedir. (İ: 177) 

 Veya o memurlar, nâzır müşahidlerdir ki, gördükleri 

evamir-i tekviniyeye karşı yaptıkları itaat ve inkıyad ile 

istidadlarına göre bir nevi ibadet yapmış olurlar. (Ms: 10) 

 İnsan kalben ve fikren hakaik-i İlahiyeye bakıp dü-

şündüğü zaman, bilhassa namaz ve ibadet esnasında, 

gerek şeytan tarafından, gerek nefsi tarafından pek fena, 

pis ve çirkin vesveseler, hatıralar, sinekler gibi kalbe, akla 

hücum ederler. (Ms: 96) 

 Her bir hasse için bir ibadet vardır. (Ms: 196) 

 insan, her bir şeye muhtaç olduğu cihetle her şeyin 

melekûtu elinde ve her şeyin hazinesi yanında olan Zât-ı 

Akdesden maada kimseye ibadet edemez. (Ms: 221) 
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 Adem-i kabul esbabından biri de, duayı ibadet kas-

dıyla yapmayıp, matlubun tahsiline tahsis ettiğinden aks-

ül amel olur. (Ms: 225) 

 Tesbih ve ibadet edenler, yalnız yaptıkları amelin 

mahsus bir tesbih veya sıfatı malûm bir ibadet olduğunu 

bilirlerse kâfidir. (Ms: 228) 

 Nev’-i beşerin şeriat kitabı, hikmet kitabı, dua kitabı, 

davet kitabı, ibadet kitabı, emir kitabı, zikir kitabı, fikir 

kitabı olmakla, zâhiren bir kitab şeklinde ise de, ihtiva 

ettiği fünun ve ulûm cihetiyle binlerce kitab hükmünde-

dir. (Ms: 230) 

 Siz onların mütalaasını, kıymettar bir ibadet olan te-

fekkür nev’inde telakki ediniz. (B: 250) 

 ibadet ve duanın sebebi ve neticesi, emir ve rıza-

i İlahîdir; faidesi, uhrevîdir. (E: 32) 

 Zâten ibadet, Cennet’e girmek ve Cehennem’den 

kurtulmak için kılınmaz; bozulur.” (Em: 152) 

 Ve hiç şübhe yok ki, Allah muhsinlerle -Allah’ı görür 

gibi ibadet eden mücahidlerle- beraberdir.” (T: 9) 

 Dua, bir nevi ibadet olduğu için, hâlis olmak gerektir.  

(Ni: 53) 

 ibadet câmiinde şah ve geda birdir. (H: 99) 

 Niyet gibi, tarz-ı nazar dahi âdeti ibadete çevirir.  

(S: 723) 

 Kalbiyle teslim ve inkıyada, aklıyla iman ve tevhide, 

kalıbıyla amel ve ibadete mükelleftir. (İ: 96) 

 ibadeti ve namazı terk eden adam, Sultan-ı Ezel 

ve Ebed’in raiyeti hükmünde olan mevcudatın hukukuna 

ehemmiyetli bir tecavüz ve manevî bir zulüm eder.(L: 190) 

 Gafletle veya inkârla ibadeti terkeden adam; 

mevcudatı, hakikat-ı kemalâtına tamamıyla zıd ve muha-
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lif ve hata bir surette tevehhüm eder ve manen onların 

hukukuna tecavüz eder. (L: 190) 

 ibadette insanların kusurları, umum kâinata teca-

vüzdür." (İ: 97) 

 Hem netice-i hilkatı ve gaye-i fıtratı olan ibadeti ter-

kettiğinden, hikmet-i İlahiye ve meşiet-i Rabbaniyeye 

karşı bir tecavüz hükmüne geçer.” (L: 190) 

 ibadetin manası şudur ki: Dergâh-ı İlahîde abd, 

kendi kusurunu ve acz ve fakrını görüp kemal-i rububiye-

tin ve kudret-i Samedaniyenin ve rahmet-i İlahiyenin 

önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir.” (S: 41) 

 Ubudiyet ise, onun yüzünü fenadan bekaya, halktan 

Hakk’a, kesretten vahdete, müntehadan mebde’e çeviren 

bir hayt-ı vuslat, yahut mebde’ ve münteha ortasında bir 

nokta-i ittisaldir. (S: 363) 

 Dünyevî maksadlar ise, o nevi dua ve ibadetin vakit-

leridir. (S: 317) 

 ibadetin faidesi, âhirete bakar. (M: 301) 

 ibadetin ruhu, ihlastır.” (İ: 85) 

 İbadetin semeratı ise uhrevîdir.” (Ni: 53) 

 Ubudiyet ise, hâlisen livechillah olmalı. (S: 318) 

 Ubudiyet ise semeratı uhreviyedir. (S: 317) 

 Hülâsa, bütün nimetler onundur; öyle ise bütün şü-

kürler ve ibadetler de ancak onadır." (İ: 95) 

 Ubudiyet, emr-i İlahîye ve rıza-yı İlahîye bakar. (L: 131) 

 Bilirsiniz ve biliniz: Bu dünyada, hususan uhrevî 

hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en 

makbul bir şefaatçı, en metin bir nokta-i istinad, en kısa 

bir tarîk-ı hakikat, en makbul bir dua-yı manevî, en ke-
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rametli bir vesile-i makasıd, en yüksek bir haslet, en safi 

bir ubudiyet: İhlastır. (L: 159) 

 Namaz; savm, hac, zekat ve sair hakikaları hâvi 

olduğu gibi, idrakli ve idraksiz mahlukatın ihtiyarî ve fıtrî 

ibadetlerinin nümunelerine de şamildir. (İ: 42) 

 Âhiret gibi, dünya saadeti dahi, ibadette ve Allah’a 

asker olmaktadır. (S: 19) 

 Gençliğe muhabbetin ise: Madem Cenab-ı Hakk’ın 

güzel bir nimeti cihetinde sevmişsin; elbette onu ibadette 

sarfedersin, sefahette boğdurup öldürmezsin. (S: 645) 

 Hem dünyada gençliğe muhabbet, yani ibadette 

gençlik kuvvetini sarfetmenin neticesi: Dâr-ı saadette 

ebedî bir gençliktir. (S: 648) 

 İbadet, iki kısım olup, bir kısmı müsbet ibadettir ki, 

namaz ve niyaz gibi malûm ibadetler olup, diğeri menfî 

ibadettir ki, hastalıklar insana aczini, za’fını hissettirdiğin-

den, hâlis, riyasız manevî bir ibadet olduğunu.. (L: 411) 

 Akaidî ve imanî hükümleri kavî ve sabit kılmakla me-

leke haline getiren ancak ibadettir. (İ: 83) 

 Şükür ise ancak ibadettir. (İ: 97) 

 Havf u reca ortasında bulunmakla, takvayı reca ede-

rek Rabbinize ibadet ediniz. (İ: 99) 

 Hayat-ı maneviye ve sıhhat-ı ubudiyet, adavet ve 

inad ile sarsılır. (M: 270) 

 Ve o ihsan ile çok mahlukat üstüne bir tefevvuk verdi 

ve sâbık noktalar gibi çok cihetlerle öyle bir câmiiyet 

vermiş ki, ehadiyetine ve samediyetine tam bir âyine ve 

küllî ve kudsî rububiyetine geniş ve küllî bir ubudiyet ile 

mukabele edebilen bir istidad vermiş. (Ş: 68) 
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 İnsanın çekirdeği olan kalb, ubudiyet ve ihlas 

altında İslâmiyet ile iska edilmekle imanla intibaha 

gelirse, nuranî, misalî âlem-i emirden gelen emr ile öyle 

bir şecere-i nuranî olarak yeşillenir ki; onun cismanî âle-

mine ruh olur. (Ms: 117) 

 insanın kuvve-i ruhiyesi tahdid edilmemiştir. 

Enaniyet ile o kadar aşağı düşerler ki, zerreye müsavi 

olur. Ubudiyet ile de o kadar yükseğe çıkıyor ki, iki ciha-

nın güneşi olur. (Ms: 128)  

 Ubudiyet, sebkat eden nimetin neticesi ve onun fia-

tıdır. (Ms: 209) 

 insan eğer ubudiyet yoluna giderse; bütün lezzet, 

nimet, kemalât nevilerinin bir kısımlarına mazhar olmaya 

şayandır. (Ms: 88) 

 Esas-ı ubudiyet ki, İslâmın beş rüknü olan (savm, 

salât, hacc, zekat, kelime-i şehadet) mecmuunun hülâsa-

sıdır. (K: 199) 

 Acaba böyle ulvî ubudiyete ve şeref-i keramete iştirak 

etmeyen insanlar insan ismine lâyık mıdırlar? (M: 399) 

 insanda, kalbden başka akıl, ruh, sır, nefis gibi mev-

cud olan letaif ve hasseleri, kendilerine mahsus vezaife 

sevk ederek zengin bir dairede, kalbin kumandası altında 

îfa-yı ubudiyeti tavsiye buyuruluyor. (B: 177) 

 ubudiyeti iltizam eden, derecesine göre tenezzül ve 

tezellülden kurtulur. (Ni: 37) 

 Dua, ubudiyetin ruhudur ve hâlis bir imanın neticesi-

dir. (M: 302) 

 Hizmetini, ubudiyetini; geçen nimetlerin şükrü ve 

vazife-i fıtrat ve fariza-i hilkat ve netice-i san’at bil, ucb ve 

riyadan kurtul!. (S: 473) 
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 Nefis, tembellik saikasıyla vazife-i ubudiyetini terk et-

tiğinden tesettür etmek istiyor. (Ms: 81) 

 Haydi göreyim sizi, vazife-i ubudiyetinizi unutmamak 

şartıyla öyle çalışınız ki, rûy-i zemini, her tarafı herbi-

rinize görülen ve her köşesindeki sesleri size işittiren bir 

bahçeye çeviriniz. (S: 257) 

 Tövbe ve istiğfar ile ve Namaz ve Ubudiyetle, o 

tiryak-ı kudsî olan imanı ve imandan gelen ilâcı istimal 

ediniz." (L: 220) 

 Vazife-i asliyeni yaptıktan sonra, seni istimal etti-

ği vakit, onun hesabıyla çalış, onun namıyla başla. İzin 

verdiği dairede amel et. Eğer vazife-i asliyen olan 

ubudiyetle vazife-i ârıziye muaraza etseler, sen 

vazifene bak. Ötekini, sahib-i hakikî olan Cenab-ı 

Hakk'a tefviz et ve ِيُل َحْسُبَناِاّلٰلَُِِونهْعمَِِاْلَوكه
(Ni: 51) * يرُِ نهْعمَِِاْلَمْوَلىِوَِِنهْعمَِِالنَّصه

 Herbir insanda her bir latifenin ayrı ayrı vazife-i 

ubudiyetleri var. (S: 323) 

 Eğer ubudiyetten istinkaf etsen, âciz mahlukata 

zelil bir abd olursun. (S: 319) 

 İnsan-ı kâmil odur ki: Bütün o letaifi; kendilerine 

mahsus ayrı ayrı tarîk-ı ubudiyette, hakikat canibine sev-

ketmek ile sahabe gibi geniş bir dairede, zengin bir suret-

te, kalb bir kumandan gibi, letaif askerleriyle kahramana-

ne maksada yürüsün. (S: 495) 

 Ubudiyette ancak teslimiyet vardır. (Ms: 148) 



186 |    N a m a z  H a k i k a t i  

 

  

 Bak kâinattaki bütün mevcudata; zîhayat olsun, 

camid olsun, kemal-i itaat ve intizam ile vazife suretinde 

ubudiyetleri var. (M: 395) 

 Yapılan ibadet, Cennet için olmamalıdır. (İ: 148) 

 Ubudiyetin menşei, emr-i İlahî; ve neticesi, rıza-yı 

İlahî; ve semeratı ve fevaidi, uhreviye olduğunu; ve dün-

yaya ait faideler ve semereler ve menfaatler, ubudiyete, 

vird ve zikre illet veya illetin bir cüz’ü olsa, ubudiyeti kıs-

men ibtal ettiğini beyan ile sırr-ı ubudiyetin hikmetini 

ders veren çok mühim ve lüzumlu bir mes’eledir. (L: 393) 

 insan ise, ubudiyetin külliyetinde, nezaretin şümu-

lünde, marifetin ihatasında ve rububiyet-i İlahiyenin 

dellâllığında melek gibi belki daha câmi’ bir makamı var-

dır. (BMs: 611) 

 Amma eğer mahviyet ve ubudiyette terakki edip, 

cüz’-i ihtiyarîyi nefyetmek derecesine çıkarsan ve her şeyi 

doğrudan doğruya kadere vermek makamına girersen, o 

zaman kader ve cüz’-i ihtiyarîden bahsetmen, senin 

için bir beis olmaz. (BMs: 471) 

 O üstad hem abddir; ubudiyet noktasında, Cevşen-ül 

Kebir ve emsali ile Rabbini tavsif ve tarif eder. (Ni: 74) (S: 123) 

 Ubudiyet; ihtiyar, tecrübe ve imtihansız bir şekilde 

mutlak bir teslimiyeti istilzam ediyor. (BMs: 298) 

 insan, ubudiyet ve terk-i enaniyet ile terakki edip 

yükselerek tâ Allah’ın fazl u keremiyle bir şems-üş şümus 

oluncaya kadar yükselsin. (BMs: 255) 

 Demek ki, insanın vazife-i fıtriyesi; taallümle te-

kemmüldür, dua ile ubudiyettir. (S: 316) 

 Evet, her hakikî hasenat gibi cesaretin dahi men-

baı, imandır, ubudiyettir. (S: 19) 
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 Hacc-ı şerif bil’asale herkes için bir mertebe-i külliyede 

bir ubudiyettir. (S: 199) 

 Dua bir ubudiyettir. (S: 317) 

 Dua ise, esas-ı ubudiyettir. (S: 316) 

 dua, bir sırr-ı ubudiyettir. (S: 318) 

 Dua bir sırr-ı azîm-i ubudiyettir. (M: 299) 

 Ubudiyet-i Ahmediyenin (A.S.M.) ruhu, duadır. (S: 

71) 

 Rububiyet-i âmme, ubudiyet-i küllîyi ister. (Ms: 37) 

 Şu kâinattan maksad-ı a’lâ; tezahür-ü rububiyete kar-

şı, ubudiyet-i külliye-i insaniyedir ve insanın gaye-i 

aksası, o ubudiyete ulûm ve kemalât ile yetişmektir. (S: 264) 

 Netice-i hilkatiniz ubudiyettir. (L: 269) 

 fıtratından gaye ubudiyettir. (Ms: 222) 

 Gaye-i fıtratın, ubudiyettir. (Ni: 33) 

 hilkat-i kâinatın bir netice-i azamı, ubudiyet-i insa-

niyedir ve rububiyet-i İlahiyeye karşı iman ve itaatla 

mukabeledir. (L: 83) 

 Rızka çalışmak, emr-i İlahî noktasında bir nevi 

ubudiyettir. (L: 269) 

 Risale-i Nur dairesine, sadakat ve hizmet ve takva ve 

içtinab-ı kebair derecesiyle, o ulvî ve küllî ubudiyete sa-

hib olur. (K: 97) 

 Risale-i Nur dairesinde sadakat ve hizmet ve takva ve 

içtinab-ı kebair derecesiyle o ulvî ve küllî ubudiyete sahib 

olur. (K: 96) 

 Ubudiyet ise, dergâh-ı izzetine kusurlarına "Estağfi-

rullah" ve ُِسْبَحانَِِاّلٰله  ile ilân etmektir. (Ms: 222) 
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 Risale-i Nur'un mecmualarını bir an evvel temin 

edelim, arayalım, bulalım, dikkat, tefekkür ve ihlasla 

okuyalım. Kur'an ve iman hizmetine bu vaziyette koşa-

lım. (T: 623) 

 Risale-i Nur'u, dikkat ve tefekkürle ve devamlı 

olarak müsaid vakitlerimizi boşa gidermeden okumak ve 

yazmak en büyük ibadet ve zevk kaynağıdır. (T: 624) 

 Bugün, tarihte hiç görülmemiş bir fecaat ve felâket içeri-

sinde çırpınan beşeriyet için halaskâr olarak Risale-i Nur'a 

sarılmaktan ve ne bahasına olursa olsun, Risale-i Nur'un 

nuranî ve parlak eczalarını elde edip dikkat ve tefek-

kürle okumaktan başka bir kurtuluş çaresi yoktur. (Hş: 153) 

 Namaz, ne kadar kıymettar ve mühim, hem ne kadar 

ucuz ve az bir masraf ile kazanılır, hem namazsız adam 

ne kadar divane ve zararlı… (S: 20) 

 Hem namaz kılanın diğer mübah dünyevî amelleri, 

güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır. (S: 21) 

 Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek, 

ne derece hakikî bir vazife-i insaniye ve ne kadar fıtrî, 

münasib bir netice-i hilkat-ı beşeriye.. (S: 22) 

 Namaz dahi bütün ibâdâtın enva’ını şamil bir fihriste-

i nuraniyedir ve bütün esnaf-ı mahlukatın elvan-ı ibadet-

lerine işaret eden bir harita-i kudsiyedir. (S: 41) 

 Nasılki Fatiha Kur’ana, insan kâinata fihristedir; na-

maz da hasenata fihristedir. (İ: 42) 

 Namaz; savm, hac, zekat ve sair hakikaları hâvi 

olduğu gibi, idrakli ve idraksiz mahlukatın ihtiyarî ve fıtrî 

ibadetlerinin nümunelerine de şamildir. (İ: 42) 
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 Namaz, kul ile Allah arasında yüksek bir nisbet ve 

ulvî bir münasebet ve nezih bir hizmettir ki, her ruhu celb 

ve cezbetmek namazın şe’nindendir. (İ: 43) 

 Namaz, Hâlık-ı Zülcelal tarafından her yirmidört saat 

zarfında tayin edilen vakitlerde manevî huzuruna yapılan 

bir davettir. (İ: 43) 

 Namaz, kul ile Allah arasında yüksek bir nisbet ve 

ulvî bir münasebet ve nezih bir hizmettir ki, her ruhu celb 

ve cezbetmek namazın şe’nindendir. (İ: 43) 

 Yirmi dört saattan yalnız bir saatı, beş namaz için 

Hâlık Teâlâ bizden istedi. (T: 134) 

 Vaktin evvelinde, Kâ’be’yi hayalen nazara almakla 

namaz kılmak mendubdur ki, birbirine giren daireler gibi 

Beyt’in etrafında teşekkül eden safları görmekle, yakın 

saflar Beyt’i ihata ettikleri gibi, en uzak safların da âlem-i 

İslâmı ihata etmiş olduğunu hayal ile görsün. (Ms: 76) 

 Öyle bir namaz ki, onun azamet-i vüs’atinden şu ce-

zire, belki küre-i arz, iştirak edip o salât-ı kübrada beraber 

namaz kılıyorlar. (BMs: 41) 

 Her namaz vakti âlem-i İslâmı bir mescid ve o mes-

cidin mihrabı Mekke ve mihrabın âyeti de Kâbe olarak 

tasavvur edilmesi; ve o mescidde insan kitleleri namaz 

kılmakta ve bir kitle-i cemaat fenada secde edip kaybo-

lurken başka kitleler gelip namaz kılıp gitmekte ve böyle-

ce o mescid daima dolup boşalmakta olan bir vaziyette 

tahayyül edilmesi münasib ve lâyıktır. (BMs: 374) 

 Namaz, kalblerde azamet-i İlahiyeyi tesbit ve idame 

ve akılları ona tevcih ettirmekle adalet-i İlahiyenin kanu-

nuna itaat ve nizam-ı Rabbanîye imtisal ettirmek için 

yegâne İlahî bir vesiledir. (İ: 43) 
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 Namaz, kalblerde azamet-i İlahiyeyi tesbit ve idame 

ve akılları ona tevcih ettirmekle adalet-i İlahiyenin kanu-

nuna itaat ve nizam-ı Rabbanîye imtisal ettirmek için 

yegâne İlahî bir vesiledir. (İ: 43) 

 Hane-i cismimde senin arkadaşların olan kalbimin gı-

dası, ruhumun âb-ı hayatı ve latife-i Rabbaniyemin hava-

yı nesimini cezb ve celbeden namaz dahi, seni usandır-

mamak gerektir. (S: 270) 

 Evet, şu fâni dünyada kemal-i sür’atle vaveylâ-yı firakı 

koparan giden ekser mevcudatla alâkadar bir ruhun âb-ı 

hayatı ise; herşeye bedel bir Mabud-u Bâki’nin, bir Mah-

bub-u Sermedî’nin çeşme-i rahmetine namaz ile tevec-

cüh etmekle içilebilir. (S: 270) 

 Acaba geçmiş günlerdeki ibadet külfetini ve namazın 

meşakkatini ve musibet zahmetini, bugün düşünüp muz-

darib olmak, hem gelecek günlerdeki ibadet vazifesini ve 

namaz hizmetini ve musibet elemini, bugün tasavvur 

edip sabırsızlık göstermek hiç kâr-ı akıl mıdır? (S: 270) 

 Eğer namaz kılmazsan, senin o günkü âlemin zu-

lümatlı ve perişan bir halde gider, senin aleyhinde âlem-i 

misalde şehadet eder. (S: 273) 

 iki rek’at namaz bazı vakitte bir hacca mukabil geldiği 

hakikattır. (S: 347) 

 Seferde namaz kasredilir, iki rek’at kılınır. (S: 482) 

 Sefer bulunmasa, yüz meşakkat bulunsa, namazın 

kasredilmesine illet olamaz. (S: 482) 

 Sâni’-i Mevcudat ve Sahib-i Kâinat ve Rabb-ül Âlemîn 

olan Hâkim-i Ezel ve Ebed’in marziyat-ı Rabbaniyesi 

olan İslâmiyet’in -başta namaz olarak- esasatını, cin ve 
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inse hediye getirmiştir ki; o marziyatı anlamak, o kadar 

merak-aver ve saadet-averdir ki, tarif edilmez. (S: 581) 

 Beş vakit namaz için yalnız o saati, bizden yine bi-

zim için emretti, hem istedi. (S: 715) 

 Resul-i Ekrem (Aleyhissalâtü Vesselâm) Efendimiz, 

dünyanın en muazzam siyasî hâdisesi olan Bedir Muha-

rebesinde; sahabe-i kirama, nöbet nöbet cemaatla 

namaz kıldırmıştır. (S: 756) 

 Müsbet ibadettir ki; namaz, niyaz gibi malûm iba-

detlerdir. (L: 206) 

 Madem sizlerde iman var ve madem imanı ışıklandı-

ran ve inkişaf ettiren namaz ve niyaz var; ihtiyarlığınıza 

ebedî bir gençlik nazarıyla bakabilirsiniz. (L: 243) 

 Namaz kılmayan haindir, hainin hükmü merduddur. 

(Ş: 434) 

 uhuvvet-i imaniye ve vahdet-i İslâmiye sırrıyla, her 

namaz vaktinde âlem-i İslâm mescidinde milyonlar-

la efradı bulunan bir cemaatin rabıta-i vahdet itibariyle 

ve manevî radyolar vasıtasıyla Fatiha’daki "Âmîn" külli-

yet kesbeder, milyonlarla "Âmîn"ler hükmüne geçebilir. 

(Ş: 619) 

 Namaz, mü’minin mi’racıdır ve mi’rac-ı ekberin cilve-

sine mazhardır. (Ş: 643) 

 Namaz ve dua, hâlis olmadığından kabule mazhar 

olmaz. (BMs: 469) 

 Evet, herbir namazın vakti, mühim bir inkılab başı 

olduğu gibi, azîm bir tasarruf-u İlahînin âyinesi ve o ta-

sarruf içinde ihsanat-ı külliye-i İlahiyenin birer ma’kesi 

olduğundan, Kadîr-i Zülcelal’e o vakitlerde daha ziyade 

tesbih ve tazim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında 
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toplanmış yekûnuna karşı şükür ve hamd demek olan 

namaza emredilmiştir. (S: 40) 

 Âdeta namazın bir elektrik lâmbası ve namaza niyetin, 

onun düğmesine dokunması gibi, o âlemin zulümatını 

dağıtır ve o herc ü merc-i dünyeviyedeki karmakarışık 

perişaniyet içindeki tebeddülat ve harekât, hikmetli bir 

intizam ve manidar bir kitabet-i kudret olduğunu gösterir. 

(S: 273) 

 Cesed-i insan; havaya, suya, gıdaya muhtaç olduğu 

gibi, ruh-u insan da namaza muhtaç bulunduğunu ga-

yet kat’î bir surette beyan eder. (S: 778) 

 Namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı 

vardır. (S: 21) 

 Eğer farz namazı terketsen, bütün sa’yin semeresi, 

yalnız dünyevî ve ehemmiyetsiz ve bereketsiz bir nafaka-

ya münhasır kalır. (S: 272) 

 Namazı terk eden ne kadar büyük bir hasaret eder, 

ne kadar ehemmiyetli bir serveti kaybeder ve sa’ye pek 

büyük bir şevk veren ve amelde büyük bir kuvve-i ma-

nevî temin eden o iki neticeden ve o iki madenden mah-

rum kalır, iflas eder. (S: 272) 

 Eğer namazı kılsan, o namazın ile o âlemin Sâni’-i 

Zülcelal’ine müteveccih olsan; birden, sana bakan âlemin 

tenevvür eder. (S: 273) 

 Senin bir kısım emsalin sıhhat belasıyla gaflete düşüp, 

namazı terkedip, kabri düşünmeyip, Allah’ı unu-

tup, bir saatlik hayat-ı dünyeviyenin zâhirî keyfi ile, had-

siz bir hayat-ı ebediyesini sarsar, zedeler, belki de harab 

eder. (L: 208) 
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 Tenbelliklerinden dolayı namazı terkedenlerin Ce-

hennem gibi bir azab ile tehdid edilmelerinin sebebi ne-

dir? (L: 408) 

 Her mü’minin namazı, onun bir nevi Mi’racı hük-

mündedir. (Ş: 92) 

 Tenbellikle namazı terkeden veyahut kıymetini 

bilmeyen; ne kadar cahil, ne derece hâsir, ne kadar 

zararlı olduğunu bilâhare anlar, ama iş işten geçer. (İ: 43) 

 Kelime-i tevhid de namazı iktiza ediyor. (Ms: 223) 

 Kur’an yoludur ki, imandan sonra namazı emreder. 

(BMs: 457) 

 Namazın manası, Cenab-ı Hakk’ı tesbih ve tazim ve 

şükürdür. (S: 40) 

 Tesbih ve tekbir ve hamd, namazın çekirdekleri hük-

mündedirler. (S: 40) 

 Namazdan sonra, namazın manasını te’kid ve tak-

viye için şu kelimat-ı mübareke, otuzüç defa tekrar edilir. 

(S: 40) 

 Evet, herbir namazın vakti, mühim bir inkılab başı 

olduğu gibi, azîm bir tasarruf-u İlahînin âyinesi ve o ta-

sarruf içinde ihsanat-ı külliye-i İlahiyenin birer ma’kesi 

olduğundan, Kadîr-i Zülcelal’e o vakitlerde daha ziyade 

tesbih ve tazim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında 

toplanmış yekûnuna karşı şükür ve hamd demek olan 

namaza emredilmiştir. (S: 40) 

 Âdeta namazın bir elektrik lâmbası ve namaza niyetin, 

onun düğmesine dokunması gibi, o âlemin zulümatını 

dağıtır ve o herc ü merc-i dünyeviyedeki karmakarışık 

perişaniyet içindeki tebeddülat ve harekât, hikmetli bir 

intizam ve manidar bir kitabet-i kudret olduğunu gösterir. 

(S: 273) 
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 Namazını kıldıktan sonra Cenab-ı Rezzak-ı Ke-

rim’in matbaha-i rahmetinden tayinatını aramak, başka-

lara bâr olmamak için bizzât gitmek; güzeldir, mertliktir, o 

dahi bir ibadettir. (S: 23) 

 Siz farz namazınızı kılınız, tâ hizmetiniz Allah için ol-

sun. (T: 466) 

 Bütün dualar ve ihtiyaçtan gelen ricalar ve nimetten 

çıkan şükürler ve ibadetler ve namazlar, Hâlık-ı Külli 

Şey’e mahsustur. (Em: 116) 

 O rızık hatırı için namazsız ve ahlâkını kaybetmiş bir 

zevci aramak, riyakârane çalışıp tahakkümü altına gir-

mek; elbette Nur talebesinin kârı değil. (Em: 49) 

 Bu millet-i İslâm’ın cemaatleri, her ne kadar bir 

cemaat namazsız kalsa, hattâ fâsık da olsa, yine 

başlarındakini mütedeyyin görmek ister. (T: 140) 

 Şer’an yedi yaşına gelen çocuğa namaz gibi farzlara 

peder ve valideleri onları alıştırmak için, teşvikkârane 

emretmek ve on yaşına girse şiddetle namaz kıldırmak 

ve alıştırmak şeriatta var. (Em: 66) 

 Üstad, yanına gelen gençlere de; daima Nur derslerini 

okumalarını, zamanın ahlâksızlık tehlikelerinden sakın-

malarının büyük menfaat ve saadetini onlara telkin ede-

rek, namaz kılmalarının lüzumunu ihtar ederdi." (T: 

465) 

 Yine kırlarda ve yollarda rastladığı memur ve işçilere 

her birisine münasib ders verir, namaz kılmalarının 

ehemmiyetini söyler ve o zaman dünyevî meşgalelerinin 

âhiret hesabına geçeceğini telkin ederdi." (T: 465) 

 Zan ile, şübhe ile, münafık deyip namaz kılmamak 

olmaz. (E: 78) 



  G ö z  N u r ’ u  | 195 

 

 

 Ey aziz yoldaşım! Şimdi Allah'a ısmarladık. Gel, be-

raber bir dua ederiz, sonra da buluşmak üzere ayrılırız... 

َراَطِالِْ ِّ َناِالصه ينَِاهْهده يَمِاۤمه ُمْسَتقه  اَلٰلُهمَِّ 
Sözler ( 745 ) 

* * * 
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