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“İbadet Nedir Ve Alakadar 

Mebhaslar!” 

"Ey insanlar! Sizi ve sizden evvelkileri 

yaratan Rabbinize ibadet ediniz ki, takva 

mertebesine vâsıl olasınız. Ve yine 

Rabbinize ibadet ediniz ki; Arz'ı size döşek, 

semayı binanıza dam yapmış ve semadan 

suları indirmiş ki, sizlere rızık olmak üzere 

yerden meyve ve sair gıdaları çıkartsın. Öyle 

ise, Allah'a misil ve şerik yapmayınız. 

Bilirsiniz ki, Allah'tan başka mabud ve 

hâlıkınız yoktur." 
1
 

-----oo0oo----- 

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 Sübhanallah ile ilân etsin. 

 Hem de rububiyetin kemal-i kudreti dahi 

ister ki: Abd, kendi za'fını ve mahlukatın aczini 

görmekle kudret-i Samedaniyenin azamet-i 

                                                           
1
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âsârına karşı istihsan ve hayret içinde Allahü Ekber 

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 u ihtiyacatını sual ve dua 

lisanıyla izhar ve Rabbının ihsan ve in'amatını, 

şükür ve sena ile ve Elhamdülillah ile ilân etsin. 
2
 

-----oo0oo----- 

 Havf u reca ortasında bulunmakla, 

takvayı reca ederek Rabbinize ibadet ediniz.” 

(İ: 99) 

 " ibadet, abdin Allah’a karşı bir hizmetidir.” 
(İ: 21) 

 “insan ibadet için halk olunduğunu, 

fıtratı ve cihazat-ı maneviyesi gösteriyor.” (S: 23) 

 “namaz kılanın diğer mübah dünyevî 

amelleri, güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır.” 

(S: 21) 

 "Bu derece âciz ve zaîf, fakir ve muhtaç olan 

ruh-u beşere ibadet, tevekkül, tevhid, teslim; ne 

kadar azîm bir kâr, bir saadet, bir nimet olduğunu, 

bütün bütün kör olmayan görür, derk eder.” (S: 19) 

 "Âkıl isen, ibadet cihetinde yalnız bugünü 

düşün ve onun bir saatini," (S: 270) 

 “ibadet, ne büyük bir ticaret ve saadet; fısk 

ve sefahet, ne büyük bir hasaret ve helâket..” (S: 

18)  

                                                           
2
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 "Lâkin eğer kıymettar bir ibadet olan sırf 

menfaat-ı ibadullah için ve menafi-i umumiye ve 

istirahat-ı âmmeye ve hayat-ı içtimaiyenin 

kemaline hizmet eden ve elbette ekalliyet teşkil 

eden muhterem san’atkârlar ve mülhem keşşaflar, 

arkanızda ve içinizde varsa; o hassas zâtlara şu 

remz ve işarat-ı Kur’aniye -sa’ye teşvik ve 

san’atlarını takdir etmek için- elhak kâfi ve vâfidir.” 

(S: 266) 

 "Acaba geçmiş günlerdeki ibadet külfetini 

ve namazın meşakkatini ve musibet zahmetini, 

bugün düşünüp muzdarib olmak, hem gelecek 

günlerdeki ibadet vazifesini ve namaz hizmetini ve 

musibet elemini, bugün tasavvur edip sabırsızlık 

göstermek hiç kâr-ı akıl mıdır? "  

(S: 270) 

 “o ibadet ve o dua, yağmuru getirmek için 

değildir.” (S: 317) 

 “melekler, zikir ve tesbih ve hamd ve 

ibadet ve marifet ve muhabbetin envarıyla 

tegaddi edip telezzüz ediyorlar.” (S: 353) 

 bir asker bazı şerait dâhilinde, mühim ve 

mahuf bir mevkide, bir saat nöbette, bir sene 

ibadet kadar bir fazilet kazanabilir ve bir dakikada 

bir kurşunu yemekle, en ekall kırk günde ancak 

kazanılacak velayet derecesi gibi bir makama 

çıkıyor.” (S: 493) 

 “Dünyanın âhirete bakan yüzüyle, esma-i 

İlahiyeye mukabil olan yüzünü sevmek; sebeb-i 

noksaniyet değil, belki medar-ı kemaldir ve o iki 
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yüzde ne kadar ileri gitse, daha ziyade ibadet ve 

marifetullahta ileri gider.” (S: 495) 

 “Ve her iklimden orada birçok halk 

toplanıp, Rabb-ı Vâhid’e ibadet ederler.”  

(M: 168) 

 "ibadet ona mahsus olduğu gibi, hamd ü 

sena dahi ona hastır.” (M: 237) 

 ibadet üzerine sabırdır ki, şu sabır onu 

makam-ı mahbubiyete kadar çıkarıyor.” 

 (M: 281) 

 "Her millet ve devlette ibadet ü taat, 

tecavüzden masundur.” (M: 362) 

 "Herbir saatiniz, bir gün ibadet hükmüne 

geçebilecek bir kıymettedir.” (M: 427) 

 "Evet, ibadet iki kısımdır: Bir kısmı müsbet, 

diğeri menfî.” (L: 10) 

 “Bir kısmı var ki, bir dakikası bir gün ibadet 

hükmüne geçer.” (L: 10) 

 "Âdât ve muamelâttaki Sünnet-i Seniye ise, 

ittiba ettikçe, o âdât, ibadet olur.” (L: 56) 

 “Herbir hareket-i âdiyesinde, çok menfaat-ı 

hayatiye bulunduğu gibi, mutabaat etmekle o 

âdâb ve âdetler, ibadet hükmüne geçer.” (L: 59) 

 "ibadet ise, manevî yaralarına tiryaklar 

hükmünde..” (L: 190) 

 “Mevcudatın kemalleri, Sâni’a müteveccih 

yüzlerinde tesbih ve ibadet ile tezahür eder.”(L: 190) 

 “Nasılki küfür, mevcudata karşı bir tahkirdir; 

terk-i ibadet dahi, kâinatın kemalâtını bir 

inkârdır.” (L: 19) 
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 “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 hissettirdiğinden, hâlis, riyasız 

manevî bir ibadet olduğunu..” (L: 411) 

 “Bu ikinci rızıkta, bahtiyar odur ki; medar-ı 

saadet ve lezzet olan iktisad ve kanaatla sa’y-i 

helâli, bir nevi ibadet ve rızk için bir fiilî dua 

bilerek müteşekkirane ve minnetdarane o ihsanı 

kabul edip hayatını saadetkârane geçirir." (Ş: 173) 

 "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." 

(Ş: 193) 

 "İmam-ı Şafiî (K.S.) gibi büyük zâtlar, 

"Talebe-i ulûmun hattâ uykusu dahi ibadet 

sayılır" diye ziyade ehemmiyet vermişler.”  

(Ş: 314) 

 “Mümkün olduğu kadar Nurlarla meşguliyet 

hem sıkıntıları izale eder, hem beş nevi ibadet 

sayılabilir." (Ş: 500) 

 “Elli senelik bir manevî ibadet ömrünü ehl-

i imana kazandırabilen Leyle-i Beratınızı ruh-u 

canımızla tebrik ederiz.” (Ş: 505) 
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 Bir dakikada şehid olan bir adam, bir 

velayet kazanır; ve soğuğun şiddetinden incimad 

etmek zamanında ve düşmanın dehşet-i 

hücumunda bir saat nöbet, bir sene ibadet 

hükmüne geçebilir.” (Ş: 748) 

 “Bazı sâbir ve şâkir hastaların bir dakikalık 

hastalığı, bir saat ibadet hükmüne geçtiği ve bazı 

kâmillerin bir dakikası bir gün ibadet hükmüne 

geçtiği, rivayet-i sahiha ve keşfiyat-ı sadıka ile 

sabittir.” (L: 206) 

 "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.” (L: 263) 

 "Ben sizi ibadet için halketmişim; bana rızk 

vermek ve it’am etmek için değil." " (L: 268) 

 "Hem hayat, bütün kâinattan süzülmüş en 

safi bir hülâsası olduğu gibi, kâinattaki en mühim 

bir maksad-ı İlahî ve hilkat-ı âlemin en mühim 

neticesi olan şükür ve ibadet ve hamd ve 

muhabbeti netice veren bir sırr-ı azamdır." (L: 330) 

 "Muhyî’ye karşı şükür ve ibadet ve hamd 

ve muhabbettir ki; bu şükür ve muhabbet ve hamd 

ve ibadet ise; hayatın meyvesi olduğu gibi, 

kâinatın gayesidir.”  

(L: 331) 
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 “Kâinatın neticesi hayat olduğu gibi; hayatın 

neticesi olan şükür ve ibadet dahi, kâinatın 

sebeb-i hilkati ve ille-i gaiyesi ve maksud 

neticesidir.” (L: 332) 

 ibadet, fikirleri Sâni’-i Hakîm’e çevirttirmek 

içindir.” (İ: 84) 

 "Eğer başka bir hikmet ve bir faide ibadete 

illet gösterilse, o ibadet bâtıldır.” (İ: 85) 

 ibadet, şükürdür.” (İ: 95) 

 ibadet, yaratılışın ücreti ve neticesidir.” (İ: 

98) 

 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 edebilirsiniz.” (İ: 99) 

 "Ve keza ibadetin ancak ihlas ile ibadet 

olduğuna ve ibadetin mahzan vesile olmayıp 

maksud-u bizzât olduğuna ve ibadetin sevab ve 

ikab için yapılmaması lüzumuna işarettir." (İ: 99) 

 "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) 

 "Allah’ın emirlerine imtisal etmeyip, bilhassa 

taşlara ve camid şeylere ibadet yaparsanız, 

muhakkak biliniz ki, tapanlar ile taptıkları şeyleri 

yiyip yutacak bir ateşe gireceksiniz.” (İ: 127) 

 “Yapılan ibadet, Cennet için olmamalıdır.” 

(İ: 148)  



~Hacc ve Hikmetkeri 10 ~ 

 

 "Evet, niyet âdi bir hareketi ibadete 

çevirir.” (Ms: 51) 

 "İnsan kalben ve fikren hakaik-i İlahiyeye 

bakıp düşündüğü 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) 

 “Ve keza 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) 

 "Tesbih ve ibadet edenler, yalnız yaptıkları 

amelin mahsus bir tesbih veya sıfatı malûm bir 

ibadet olduğunu bilirlerse kâfidir.” (Ms: 228) 

 "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) 

 "Niyet gibi, tarz-ı nazar dahi âdeti ibadete 

çevirir" (S: 723) 

 Sünnet-i Seniyeye ittibaı kendine âdet eden, 

âdâtını ibadete çevirir, bütün ömrünü semeredar 

ve sevabdar yapabilir." (L: 50) 
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 o âdâba ittiba eden, âdâtını ibadete çevirir, 

o âdâbdan mühim bir feyz alır.” (L: 53) 

 “ Sen ibadete muhtaçsın..” (L: 190) 

 "Halbuki gençlik, eğer ehl-i kalb, ehl-i huzur 

ve aklı başında ve kalbi yerinde bulunan 

mü’minlerde olsa, ibadete ve hayrata ve ticaret-i 

uhreviyeye sarfedilse; en kuvvetli bir vesile-i ticaret 

ve güzel ve şirin bir vasıta-i hayrattır.” (L: 232) 

 Eğer ibadete ve hayra sarfedilmiş ise; o 

gençliğin meyveleri onun yerinde bâki kalıp, 

hayat-ı ebediyede bir gençlik kazanmasına vesile 

olur." (L: 233) 

 "Kalbiyle teslim ve inkıyada, aklıyla iman ve 

tevhide, kalıbıyla amel ve ibadete mükelleftir.” (İ: 

96) 

 "Evet niyet öyle bir hâsiyete mâliktir ki, 

âdetleri, hareketleri ibadete çeviren pek acib bir 

iksir ve bir mâyedir." (Ms: 70) 

 "Fakat biz; bize hakikî bir surette dinimizi 

öğretecek, bizi ibadete, güzel amellere, güzel 

ahlâka sevkedecek eserlerden mahrum edildik.” 

(Hn: 156) 

DÖRDÜNCÜ ŞUA: İşte ey tenbel 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. "Allahü Ekber" deyip, 

manen ve hayalen veya niyeten iki cihandan 

geçip, kayd-ı maddiyattan tecerrüd edip bir 

mertebe-i külliye-i ubudiyete veya küllînin bir 
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gölgesine veya bir suretine çıkıp, bir nevi huzura 

müşerref olup,  hitabına (herkesin 

kabiliyeti nisbetinde) bir mazhariyet-i azîmedir. 

Âdeta, harekât-ı salâtiyede tekrarla "Allahü 

Ekber" "Allahü Ekber" 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 "Allahü Ekber" 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 "Allahü Ekber" 

denilmesi, şu 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 rububiyet "Allahü Ekber" 
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"Allahü Ekber" 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 kabîlinden dahi olsa ehemmiyeti şu 

sırdandır. 
3
 

-----oo0oo----- 

Bu makam yazıldığı zaman Kurban Bayramı 

geldi. "Allahü Ekber" "Allahü Ekber" "Allahü 

Ekber"ler ile nev'-i beşerin beşten birisine, üçyüz 

milyon insanlara birden "Allahü Ekber" 

dedirmesi; koca küre-i arz, büyüklüğü nisbetinde o 

"Allahü Ekber" kelime-i kudsiyesini semavattaki 

seyyarat arkadaşlarına işittiriyor gibi, yirmibinden 

ziyade hacıların Arafat'ta ve îd'de beraber birden 

"Allahü Ekber" demeleri, Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm'ın binüçyüz sene evvel âl 

ve sahabeleriyle söylediği ve emrettiği "Allahü 

Ekber" kelâmının bir nevi aks-i sadâsı olarak 

rububiyet-i İlahiyenin "Rabb-ül Ardı ve Rabb-ül 

Âlemîn" azamet-i ünvanıyla küllî tecellisine karşı 

geniş ve küllî bir ubudiyetle bir mukabeledir, diye 

tahayyül ve hiss ve kanaat ettim. 

 Sonra, acaba bu kelâm-ı kudsînin bizim 

mes'elemizle dahi münasebeti var mı diye tahattur 

                                                           
3
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ettim. Birden hatıra geldi ki, başta bu kelâm olarak 

sair bâkiyat-ı sâlihat ünvanını taşıyan 

"Sübhanallah" ve "Elhamdülillah" ve "Lâ ilahe 

illallah" gibi şeairden çok kelâmlar cüz'î ve küllî 

mes'elemizi ihtar ve tahakkukuna işaret ederler. 

 Meselâ "Allahü Ekber"in bir vech-i manası: 

Cenab-ı Hakk'ın kudreti ve ilmi herşeyin 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 

herşeyden daha büyüktür ki, 

 âyetinin sarahat-ı kat'îsiyle 

beşerin haşri ve 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 

"Sübhanallah" "Elhamdülillah" "Allahü Ekber" 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 
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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 makamıyla 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 "Allahü Ekber" tekrarıyla 

umumuna cevab verdiği misillü; Onüçüncü 

Lem'a'nın âhirinde izahı bulunan ki, şeytanların en 

ehemmiyetli desiselerini köküyle kesip cevab-ı kat'î 

veren yine "Allahü Ekber" olduğu gibi; bizim 

âhiret hakkındaki sualimize de kısa fakat kuvvetli 

cevab verdiği misillü, "Elhamdülillah" cümlesi 

dahi 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." 
4
 

-----oo0oo-----  
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“Meyve Risalesinden Sekizinci 

Meseleden” 

Evet, eğer namazların arkasında hususan 

bayram namazlarında bir anda Allahü Ekber 

diyen yüzer milyon insanların sesleri, âlem-i 

gaybda ittihad ettikleri gibi, âlem-i 

şehadette dahi birbirleriyle ittihad edip 

içtima etse, Küre-i Arz tamamıyla büyük bir 

insan olup, azametine nisbeten büyük bir 

sadâ ile söylediği Allahü Ekber'e müsavi 

geldiğinden, o muvahhidînin ittihadı ile bir 

anda Allahü Ekber demeleri, Küre-i Arz'ın 

büyük bir Allahü Ekber'i hükmüne geçiyor.  

Âdeta bayram namazlarında âlem-i İslâmın 

zikr ü tesbihiyle zemin zelzele-i kübraya mazhar 

olup, aktar u etrafıyla Allahü Ekber deyip, kıblesi 

olan Kâ'be-i Mükerreme'nin samimî kalbiyle niyet 

edip, Mekke ağzıyla, Arefe diliyle Allahü Ekber 

diyerek, o tek kelime etraf-ı Arz'daki umum 

mü'minlerin mağara-misal ağızlarındaki havada 

temessül ediyor. Bir tek Allahü Ekber 

kelimesinin aks-i sadâsıyla hadsiz Allahü 

Ekber vuku bulduğu gibi, o makbul zikir ve 

tekbir, semavatı dahi çınlatıp berzah 

âlemlerine de temevvüc ederek sadâ veriyor. 

 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 mevcudat adedince hamd 
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ediyoruz ki; bize bu nevi ubudiyeti ders veren 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ına ümmet 

eylemiş. 
5
 

-----oo0oo-----  

Na'büdü Nüktesi 
 

 Bu manayı tenvir için, kendi başımdan geçmiş 

nurlu bir hali ve hakikatlı bir hayali söylüyorum. 

Şöyle ki: 

 Bir vakit  deki nun-u 

mütekellim-i maalgayrı düşündüm ve mütekellim-i 

vahde sîgasından "Na'büdü" 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 İlahîye 

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. 

                                                           
5
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 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, 

 olan imanın 

tercümanını 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 tesbihatı ile 

meşgul bir cemaat içindeyim. "Vezaif-i Eşya" 

tabir edilen hidemat-ı meşhude, onların 

ubudiyetlerinin ünvanlarıdır. O halde "Allahü 

Ekber" 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 
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dairede, kalbimdeki latife-i Rabbaniyem, 

 o cemaat namına diyor. Nasıl, 

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 minberinde- şahsiyet-i maneviyesi, 

haşmetiyle temessül ederek, 

 hitabını, manen herkes gibi ben de işitip; o 

üç cemaatte herkes benim gibi  ile 

mukabele ediyor tahayyül ettim. 

 kaidesince, şöyle bir hakikat fikre 

göründü ki: 

 Madem bütün âlemlerin Rabbi, insanları 

muhatab ittihaz edip, umum mevcudatla konuşur 

ve şu Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, o 

hitab-ı izzeti, nev'-i beşere belki umum zîruha ve 

zîşuura tebliğ ediyor. Elbette 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. 
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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, 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 

veyahut bir âyet, belki herbir kelimesi birer mu'cize 

hükmüne geçti: "Elhamdülillahi alâ nur-il 

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

hayalden "Na'büdü" 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 çıktıktan 

sonra, akıl karşılarına çıktı, dedi: "Ben de hisse 

isterim. Sizin gibi uçamam. Ayaklarım delildir, 

hüccettir. Aynı  ve  de, Mabud ve 

Müstean olan Hâlık'a giden yolu göstermek 

lâzımdır ki, sizinle 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 
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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 ulaşamaz, kudretleri yetişmez. 

Halbuki o hadsiz matlabları, ummadığı yerden, 

vakt-i münasibde, muntazaman onların ellerine 

veriliyor ve bilmüşahede görünüyor. 

 İşte şu mevcudatın bu hadsiz fakr ve ihtiyacatı 

ve bu fevkalâde ianat-ı gaybiye ve imdadat-ı 

Rahmaniye bilbedahe gösterir ki: Bir Ganiyy-i 

Mutlak, 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  der. O vakit akıl, "Âmennâ 

ve saddaknâ" dedi. 
6
 

-----oo0oo-----  

Rü'yanın Zeyli 

Rü'ya hacda sükût etti. Çünki haccın ve 

ondaki hikmetin ihmali, musibeti değil, 

gazab ve kahrı celbetti. Cezası da keffaret-

üz zünub değil, kessaret-üz zünub oldu. 

Haccın bahusus tearüfle tevhid-i efkârı, teavünle 

teşrik-i mesaîyi tazammun eden içindeki siyaset-i 

âliye-i İslâmiye ve maslahat-ı vâsia-i içtimaiyenin 

                                                           
6
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ihmalidir ki, düşmana milyonlarla İslâmı, İslâm 

aleyhinde istihdama zemin ihzar etti. 

İşte Hind, düşman zannederek, halbuki 

pederini öldürmüş, başında oturmuş bağırıyor. 

İşte Tatar, Kafkas, öldürülmesine yardım 

ettiği şahıs bîçare vâlideleri olduğunu "ba'de 

harab-il Basra" anlıyor. Ayak ucunda ağlıyorlar. 

İşte Arab, yanlışlıkla kahraman kardeşini 

öldürüp, hayretinden ağlamayı da bilmiyor. 

İşte Afrika, biraderini tanımıyarak öldürdü, 

şimdi vaveylâ ediyor. 

İşte âlem-i İslâm, bayraktar oğlunu gafletle 

bilmiyerek öldürmesine yardım etti, vâlide gibi 

saçlarını çekip âh u fizar ediyor. 

Milyonlarla ehl-i İslâm, hayr-ı mahz olan sefer-i 

hacca şedd-i rahl etmek yerine, şerr-i mahz olan 

düşman bayrağı altında dünyada uzun seyahatler 

ettirildi.
7

 

-----oo0oo----- 

“Mekke Ve Peygamberimiz (A.S.M.)” 
BİRİNCİ REŞHASI: Rabbimizi bize tarif 

eden üç büyük, küllî muarrif var. Birisi: Şu kitab-ı 

kâinattır ki, bir nebze şehadetini onüç lem'a ile 

arabî Nur Risalesinden Onüçüncü dersten işittik. 

Birisi: Şu kitab-ı kebirin âyet-i kübrası olan Hâtem-

ül Enbiya Aleyhissalâtü Vesselâm'dır. Birisi de 

Kur'an-ı Azîmüşşan'dır. Şimdi şu ikinci bürhan-ı 
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nâtıkî olan Hâtem-ül Enbiya Aleyhissalâtü 

Vesselâm'ı tanımalıyız, dinlemeliyiz. 

Evet, o bürhanın şahs-ı manevîsine bak: Sath-ı 

Arz bir mescid, Mekke bir mihrab, Medine bir 

minber... O bürhan-ı bahir olan Peygamberimiz 

Aleyhissalâtü Vesselâm bütün ehl-i imana imam, 

bütün insanlara hatib, bütün enbiyaya reis, bütün 

evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan 

mürekkeb bir halka-i zikrin serzâkiri... Bütün 

enbiya hayattar kökleri, bütün evliya taravettar 

semereleri bir şecere-i nuraniyedir ki; herbir 

davasını, mu'cizatlarına istinad eden bütün enbiya 

ve kerametlerine itimad eden bütün evliya tasdik 

edip imza ediyorlar. Zira o,    der, 

dava eder. Bütün sağ ve sol, yani mazi ve 

müstakbel taraflarında saf tutan o nuranî zâkirler, 

aynı kelimeyi tekrar ederek, icma' ile manen 

"Sadakte ve bil-hakkı natakte" derler. Hangi 

vehmin haddi var ki, böyle hesabsız imzalarla 

teyid edilen bir müddeaya parmak karıştırsın. 

ÜÇÜNCÜ REŞHA: Eğer istersen gel Asr-ı 

Saadet'e, Ceziret-ül Arab'a gideriz. Hayalen olsun 

onu vazife başında görüp ziyaret ederiz. İşte bak: 

Hüsn-ü sîret ve cemal-i suret ile mümtaz bir zâtı 

görüyoruz ki; elinde mu'ciznüma bir kitab, 

lisanında hakaik-aşina bir hitab, bütün benî-

Âdeme, belki cin ve inse ve meleğe, belki bütün 

mevcudata karşı bir hutbe-i ezeliyeyi tebliğ ediyor. 

Sırr-ı hilkat-ı âlem olan muamma-i acibanesini hall 
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ve şerh edip ve sırr-ı kâinat olan tılsım-ı muğlakını 

fetih ve keşfederek, bütün mevcudattan sorulan, 

bütün ukûlü hayret içinde meşgul eden üç müşkil 

ve müdhiş sual-i azîm olan "Necisin? Nereden 

geliyorsun? Nereye gidiyorsun?" suallerine mukni, 

makbul cevab verir. 

DÖRDÜNCÜ REŞHA: Bak! Öyle bir ziya-yı 

hakikat neşreder ki: Eğer onun o nurani daire-i 

hakikat-ı irşadından hariç bir surette kâinata 

baksan; elbette kâinatın şeklini bir matemhane-i 

umumî hükmünde ve mevcudatı birbirine ecnebi, 

belki düşman ve camidatı dehşetli cenazeler ve 

bütün zevil-hayatı zeval ve firakın sillesiyle ağlayan 

yetimler hükmünde görürsün. Şimdi bak: Onun 

neşrettiği nur ile o matemhane-i umumî, şevk u 

cezbe içinde bir zikirhaneye inkılab etti. O ecnebi, 

düşman mevcudat, birer dost ve kardeş şekline 

girdi. O camidat-ı meyyite-i samite; birer munis 

memur, birer müsahhar hizmetkâr vaziyetini aldı 

ve o ağlayıcı ve şekva edici kimsesiz yetimler, birer 

tesbih içinde zâkir veya vazife paydosundan şâkir 

suretine girdi. 

YEDİNCİ REŞHA: İşte bak: Şu cezire-i 

vasiada vahşi ve âdetlerine mutaassıb ve inadçı 

muhtelif akvamı, ne çabuk âdât ve ahlâk-ı seyyie-i 

vahşiyanelerini def'aten kal' ve ref' ederek bütün 

ahlâk-ı hasene ile techiz edip bütün âleme muallim 

ve medenî ümeme üstad eyledi.  

Bak! Değil zahirî bir tasallut, belki akılları, 

ruhları, kalbleri, nefisleri fetih ve teshir ediyor. 
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Mahbub-u kulûb, muallim-i ukûl, mürebbi-i nüfus, 

sultan-ı ervah oldu. 

SEKİZİNCİ REŞHA: Bilirsin ki, sigara gibi 

küçük bir âdeti, küçük bir kavimde büyük bir 

hâkim, büyük bir himmetle ancak daimî 

kaldırabilir. Halbuki bak bu zât, büyük ve çok 

âdetleri; hem inadçı, mutaassıb büyük 

kavimlerden, zahirî küçük bir kuvvetle, küçük bir 

himmetle, az bir zamanda ref'edip yerlerine öyle 

secaya-yı âliyeyi ki, dem ve damarlarına karışmış 

derecede sabit olarak vaz' ve tesbit eyliyor. Bunun 

gibi daha pek çok hârika icraatı yapıyor.  

İşte şu Asr-ı Saadeti görmeyenlere, Ceziret-ül 

Arab'ı gözlerine sokuyoruz. Haydi yüzer feylesofu 

alsınlar, oraya gitsinler. Yüz sene çalışsınlar. O 

zâtın, o zamana nisbeten bir senede yaptığının 

yüzden birisini acaba yapabilirler mi? 
8
 

-----oo0oo-----  

İttihad-ı İslâm 

“İttihad-ı İslâm nedir?” 

"İttihad-ı İslâm, şarktan garba, cenuptan 

şimale mümted bir meclis-i nurânîdir ki, 

el'an üç yüz milyondan fazla bulunur ki, 

gafletlerinden nâşi gayr-ı meş'ûr bir sûrete girmiş 

olan bir rabıta-i metin ile birbiriyle merbutturlar.  

Misâk-ı ezeliye ile, peyman ve yeminimiz olan 

iman ile o cemiyete dahil olmuşuz, ehl-i tevhidiz, 
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ittihada memuruz. Şu cemiyetin şubeleri bütün 

mesacid ve medaris ve tekâyâ ve zevâyâdır.  

Ve şu cemiyetin reisi, Resul-i Ekremdir (a.s.m.). 

Kanun-u esasîsi, Kur'ân-ı Azîmüşşândır. Bütün 

efrad mâbeynindeki rabıta-i nuraniyeyi şuurî bir 

sûrette ihtizaza getirmekle bütün o şubelere ifaza-i 

nur etmek zamanı gelmiştir.  

İşte kâbe-i saadetimiz olan ittihad-ı münevver-i 

İslâmın haceru'l-esvedi Kâbe-i Mükerremedir.  

Ve dürret-ül beyzâsı Ravza-i Mutahharadır. 

Mekke-i Mükerremesi Ceziret-'l Arap'tır. Medine-i 

medeniyet-i münevveresi, Devlet-i Osmâniyedir.  

Bir zaman, İslâmiyetin secâyâ, revâbıt, 

mehâsin-i ahlâkına işareten rumuz tarikiyle 

şöyle demiştim:  

Eğer şu Kâbe'nin ziynet ve nakşını görmek 

istersen, işte bak: Hayâ ve hamiyetten neş'et eden 

civanmerdâne humret; hürmet ve rahmetten 

tevellüd eden mâsumâne tebessüm; cezâlet ve 

melâhattan hasıl olan ruhânî halâvet;  aşk-ı 

şebâbîden, şevk-i baharîden neş'et eden semâvî 

neşe; hüzn-ü gurubîden, ferah-ı seherîden vücuda 

gelen melekûtî lezzet; hüsn-ü mücerredden, cemâl-

i mücellâdan tecellî eden mukaddes ziynet 

birbiriyle imtizaç edip, ondan çıkan levn-i nurânî, 

o şark ve garbın kab-ı kavseyni olan kâbe-i 

saadetteki tâk-ı muallâsındaki, kavs-ı kuzahındaki 

elvân-ı seb'anın lâcivert ve yeşil levninin timsâlini 

göreceksin.  
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Lâkin ittihad cehl ile olmaz. İttihad, 

imtizac-ı efkârdır; imtizac-ı efkâr marifetin 

şuaıyla olur. 
9
 

-----oo0oo-----  

S- Daima ittihad-ı İslâmdan bahsedersin. 

Sen bize tarif et? 

 C- İki Mekteb-i Musibet Şehadetnamesi 

ismindeki eserimde tarif etmişim.  

Şimdi ileride o kasr-ı muallânın bir 

taşını, bir nakşını göstereceğim. İşte, kâ'be-i 

saadetimiz olan ittihad-ı münevver-i İslâmın 

Hacer-ül Esved'i, Kâ'be-i Mükerremedir; ve 

dürret-i beyzası, Ravza-i Mutahhara'dır; 

Mekke-i Mükerreme'si, Ceziret-ül Arab'dır; 

Medine-i medeniyet-i münevveresi, tam 

hürriyet-i şer'iyeyi tatbik eden Devlet-i 

Osmaniye'dir.  

Eğer İslâmiyet milliyetini ve ittihad-ı 

İslâmın taşını ve nakşını istersen, işte bak!  

 Hayâ ve hamiyetten neş'et eden 

civanmerdane humret (1); 

 Hürmet ve merhametten tevellüd eden 

masumane tebessüm (2); 

 Fesahat ve melahattan hasıl olan ruhanî 

halâvet (3); 

 Aşk-ı şebabîden, şevk-i baharîden neş'et 

eden semavî neş'e (4); 
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 Hüzn-ü gurubîden, ferah-ı seherîden vücuda 

gelen melekûtî lezzet (5); 

 Hüsn-ü mücerredden, cemal-i mücelladan 

tecelli eden mukaddes zînet (6); 

(Haşiye)
 

birbiri ile imtizaç edip, ondan çıkan 

levn-i nuranî ancak o şark ve garbın kab-ı 

kavseyni olan kâ'be-i saadetinin tâk-ı muallâsının 

kavs-i kuzahının elvan-ı seb'asının lacivert levninin 

timsali, belki şu levnin manzarası bir derece irae 

edilebilir.  

Lâkin ittihad, cehl ile olmaz.  

İttihad, imtizac-ı efkârdır. 

 İmtizac-ı efkâr, marifetin şua'-ı 

elektrikiyle olur. 
10

 

-----oo0oo-----  

“Kabeyi Hayalen Karşına Almak!” 

Arkadaş! 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.  

Ve o saflara girmekle, o cemaat-ı uzmaya dâhil 

olsun ki, o cemaatın icma ve tevatürü, onun 

                                                           
(Haşiye):

 
 Şu müselsel üslûbdaki fıkralar; herbiri 

İslâmiyetin bir şuaına, bir hüsnüne, bir seciyesine, bir 

rabıtasına, bir temeline işarettir. 

 

10
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namazda söylediği her davaya ve her bir sözüne 

bir hüccet ve bir bürhan olsun. 

 Meselâ: Namaz kılan  dediği zaman, 

sanki o cemaat-ı uzmayı teşkil eden bütün 

mü'minler "Evet, doğru söyledin" diye onun o 

sözünü tasdik ediyorlar.  

Ve bu tasdikler, hücum eden evham ve 

vesveselere karşı manevî bir kalkan 

vazifesini görür.  

Ve aynı zamanda, bütün hasseleri, 

latifeleri, duyguları o namazdan zevk ve 

hisselerini alırlar.  

Yalnız musallînin Kâ'be'ye olan şu hayalî 

nazarı, kasdî değil tebaî bir şuurdan ibaret 

bulunmalıdır. 

  İhtar: Sath-ı Arz mescidini mütehalif ve 

muntazam harekâtıyla tezyin eden o cemaat-ı 

uzmanın, satırları andıran saflarının o güzel 

manzarası muhafaza edilmek üzere, âlem-i misal 

sahifesinde kalem-i kader ile, İlahî bir fotoğrafla 

tersim ve terkim edilmekte olduğu ihtimal ve 

imkândan halî değildir. 
11

 

-----oo0oo----- 

 Şehid velidir. Cihad farz-ı kifaye iken farz-ı 

ayn olmuştur. Belki muzaaf bir farz-ı ayn hükmüne 

geçmiştir.  
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Hacc ve zekat gibi, cihadda da niyetin 

tasarrufu azdır. Hattâ adem-i niyet dahi asıl 

nokta-i nazarından niyet hükmündedir. Demek 

zıdd-ı niyet, yakînen tebeyyün etmezse, 

cihad şehadet-i hakikiyeyi intac eder.  

Zira vücub tezauf etse, taayyün eder. İhtiyarı 

tazammun eden niyetin tesiri azalır. Şu 

günahkâr millette, birdenbire onbinler evliya 

inkişaf ve tezahür etse, az bir mükâfat değildir. 
12

 

-----oo0oo----- 

“Hac Parası Bereketlidir!” 

-Ne ile yaşıyorsun? 

 

 Elcevab: Dokuz sene ikamet ettiğim Barla 

halkının müşahedesiyle, şiddet-i iktisad 

berekâtıyla, tam kanaat hazinesiyle.  

Ekser günlerde her bir gün yüz para ile, bazı 

daha az bir masrafla yaşadığımı, benimle temas 

eden dostlarım bilirler. Hattâ yedi sene zarfında; 

elbise, pabuç gibi şeylere yedi banknot ile idare 

ettim. 

Hem elinizde bulunan tarihçe-i hayatımın 

şehadetiyle, bütün hayatımda halkların hediye ve 

sadakalarından istinkâf edip, en sadık dostlarımın 

hatırlarını rencide ederek hediyesini reddetmişim.  

Eğer mecburiyetle hediye almış isem, 

mukabilini vermek şartıyla aldığımı, bana hizmet 

eden dostlarım bilirler.  
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Dâr-ül Hikmet-il İslâmiye'de aldığım maaştan 

çoğunu, o zaman yazdığım kitabların tab'ına 

sarfettim; az bir kısmını, hacca gitmek için 

sakladım.  

İşte o cüz'î para, iktisad ve kanaat 

berekâtıyla on sene bana kâfi geldi ve yüz 

suyumu döktürmedi; daha o mübarek paradan 

biraz var. 
13

 

-----oo0oo----- 

Aziz, Sıddık Kardeşlerim! 

  Evvelâ: Medreset-üz Zehra'nın yirmi derslerini 

ve hediyesini aldım.  

Ona mukabil, Dâr-ül Hikmet'te vazife-i ilmiyede 

iken tayinatım olan, elime verilen ve o zaman 

tab'ettiğim risalelerin masrafından fazla kalan ve 

onunla hacca gitmek niyet ettiğim ve yirmi-otuz 

seneye yakın bir zamanda benim ihtiyat erzakım 

bulunan doksan banknot ki, nazarımda bin 

banknot kadar kıymeti vardı, Medreset-üz 

Zehra'nın kudsî derslerine medar olmak için 

Nur'un ehemmiyetli bir naşiri ve Hâfız 

Ali'nin (R.H.) çalışkan bir vârisi Hâfız 

Mustafa (R.H.) ile size gönderdim.  

Bu yeni derslerin fiatı, aynı Sirac-ün Nur ve 

Sikke-i Gaybiye gibi benim hakkımda yedi 

buçuk lira olsun. Çünki ben, çoklara hediye 

vermeğe mecbur oluyorum.  
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Bununla beraber, herbir ders ve nüshayı 

Medreset-üz Zehra'nın erkânlarından bin hediye 

hükmünde kabul ediyorum. 
14

 

-----oo0oo----- 

Aziz, Sıddık Kardeşlerim! 

 Lüzumu olmayan erzak ve elbiselerimi satıp 

gayet mübarek yüz lirayı, hem Dâr-ül 

Hikmet'ten aldığım maaşla -ki, onunla 

hacca gidecektim- hem yirmi iki sene hisse-i 

erzakıyemin bakiyyesi olan on lirayı da üstünde 

suret bulunduğu için tekrar o mübarek on lirayı da 

Lem'alar mecmuasının fiatı olarak beraber 

gönderiyorum. 
15

 

-----oo0oo----- 

“Risale-i Nur Haremeyde!” 

Risale-i Nur, hacılarla hariç âlem-i 

İslâm'a yayılıyor, kendi kendini lâyık ellere 

yetiştiriyor.  

Ve Şam'a el yazısıyla gönderdiğimiz Asâ-yı 

Musa ve Zülfikar'ı, heyet-i ilmiye onbeş gün 

tedkik etmiş, tam takdir etmelerine alâmet olarak 

demişler: Biz, bunu mecmualar halinde kısım kısım 

tab'edelim.  

Hem bunu birden tab'etmeğe çok para lâzım. 

-----oo0oo----- 
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Aziz, Sıddık Kardeşlerim! 

 Evvelâ: Umum Nurcuların mübarek 

bayramlarını ve hacc-ül ekberde bulunan Nur 

şakirdleriyle ve hacdaki Nur tarafdarlarının 

bayramlarını tebrik içinde ve çok zamandan beri 

esaret altında kalmış ve istiklaliyetini kaybetmiş 

Hindistan, Arabistan gibi âlem-i İslâmın büyük 

memleketleri birer devlet-i İslâmiye şeklinde 

Hind'de yüz milyon bir devlet-i İslâmiye, Cava'da 

elli milyondan ziyade bir devlet-i İslâmiye ve 

Arabistan'da dört-beş hükûmet bir cemahir-i 

müttefika gibi Arab birliği ile İslâm birliğini 

birleştirmesindeki âlem-i İslâmın bu büyük 

bayramının mukaddemesini tebrik ile, bu bayram 

bize müjde veriyor. 
16

 

-----oo0oo----- 

Hadsiz şükür olsun ki, Risale-i Nur'un 

Haremeyn-i Şerifeyn'ce makbuliyetine bir 

alâmet şudur ki: Denizli kahramanı Hâfız 

Mustafa, İstanbul'dan aldığı Zülfikar ve Asâ-yı 

Musa ve Siracünnur'u -ki Hindistan ülemasına 

gönderilecekti- onları alıp yolda bazı hacılara 

okutup, beraber Medine-i Münevvere'de Keşmir'li 

gayet meşhur bir âlim ve Türkçeyi de güzel bilen 

bir zâta teslim etmiş. O zât da çok takdir edip kat'î 

teminat ile Hindistan ülemasının merkezine 

göndereceğini ve Medine-i Münevvere'ye mahsus 

olan mecmualar da yetiştiğini ve sair yerlere de 
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gönderilen mecmualar selâmetle yetiştiğini, 

Denizli'li Hâfız Mustafa'ya arkadaş olup ve yolda 

Nurları okuyarak giden hem genç, hem Nurcu iki 

Afyon'lu hacı ve başka hacılar, bu müjdeli haberi 

bana getirdiler ve hariçte Risale-i Nur'un 

ehemmiyetli revacını ve makbuliyetini 

müjdelediler. 
17

 

-----oo0oo----- 

Vatana ve millete ve ahlâka çok zararlı 

olan dinsizlerin kitablarının intişarına ve 

komünistlerin neşriyatına serbestiyet kanunu ile 

ilişilmediği halde, üç mahkeme medar-ı mes'uliyet 

olacak içinde hiçbir maddeyi bulmayan ve millet 

ve vatanın hayat-ı içtimaiyesini ve ahlâkını ve 

asayişini temine yirmi seneden beri çalışan ve bu 

milletin hakikî bir nokta-i istinadı olan âlem-i 

İslâmın uhuvvetini ve bu millete dostluğunu 

iadeye ve o dostluğun takviyesine tesirli bir surette 

çabalayan ve Diyanet Riyasetinin üleması tenkid 

niyetiyle Dâhiliye Vekilinin emriyle üç ay tedkikten 

sonra, tenkid etmeyerek tam kıymetini takdir edip 

"Kıymettar eser" diye Diyanet kütübhanesine 

konulan Zülfikar ve Asâ-yı Musa gibi -Kabr-i 

Peygamberî (Aleyhissalâtü Vesselâm) üzerinde 

alâmet-i makbuliyet olarak Asâ-yı Musa 

mecmuasını hacılar gördükleri halde- Nur 

eczalarını evrak-ı muzırra gibi toplayıp mahkeme 
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eline vermek; acaba hiç bir kanun, hiç bir vicdan, 

hiç bir insaf buna müsaade eder mi? 
18

 

-----oo0oo----- 

Geçen sene Ruslar, çoklukla hacıları hacca 

gönderip, onlar ile propaganda yapıp ki, Ruslar 

başka milletlerden ziyade Kur'ana hürmetkâr diye, 

âlem-i İslâmı din noktasında bu vatandaki 

dindar millet aleyhine çevirmeğe çalıştığı 

aynı zamanda; Risale-i Nur'un büyük mecmuaları 

hem Mekke-i Mükerreme'de, hem Medine-i 

Münevvere'de, hem Şam-ı Şerif'te, hem Mısır'da, 

hem Haleb'de âlimlerin takdirleri altında kısmen 

intişarlarıyla, o komünist propagandasını 

kırdığı gibi, âlem-i İslâma gösterdi ki: Türk 

Milleti ve kardeşleri eskisi gibi dinine ve 

Kur'anına sahibdir ve sair ehl-i İslâm'ın 

dindar büyük bir kardeşi ve Kur'an 

hizmetinde kahraman kumandanıdır diye o 

ehemmiyetli, kudsî merkezlerde o Nur mecmuaları 

bu hakikatı gösterdiler. Acaba Nur'un bu 

kıymetdar hizmet-i milliyesi bu tarz işkencelerle 

mukabele görse, zemini hiddete getirmez mi? 
19

 

-----oo0oo----- 

 Ben hem Risale-i Nur'u, hem sizleri, hem 

kendimi, Hüsrev ve Hıfzı ve Bartın'lı Seyyid'in 

kıymettar müjdeleriyle hem tebrik, hem tebşir 

ediyorum. Evet, bu sene hacca gidenler, Mekke-i 

Mükerreme'de Nur'un kuvvetli mecmualarını 
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büyük âlimlerin hem Arapça, hem Hindçe tercüme 

ve neşre çalışmaları gibi; Medine-i Münevvere'de 

dahi o derece makbul olmuş ki, Ravza-i 

Mutahhara'da makber-i saadet üstünde konulmuş. 

Hacı Seyyid, kendi gözüyle Asâ-yı Musa 

mecmuasını kabr-i Peygamberî (A.S.M.) 

üzerinde görmüş. Demek makbul-ü Nebevî 

olmuş ve rıza-yı Muhammedî Aleyhissalâtü 

Vesselâm dairesine girmiş.  

Hem niyet ettiğimiz ve buradan giden hacılara 

dediğimiz gibi, Nurlar bizim bedelimize o mübarek 

makamları ziyaret etmişler. Hadsiz şükür olsun, 

Nur'un kahramanları bu mecmuaları tashihli 

olarak neşretmeleriyle pekçok faidelerinden birisi 

de; beni tashih vazifesinden ve merakından 

kurtardığı gibi, kalemle yazılan sair nüshalara tam 

bir me'haz olmak cihetinde yüzer tashihçi 

hükmüne geçtiler. Cenab-ı Erhamürrâhimîn o 

mecmuaların herbir harfine mukabil onların defter-

i hasenatlarına bin hasene yazdırsın. Âmîn, âmîn, 

âmîn. 
20

 

-----oo0oo----- 

Aziz, Sıddık Kardeşlerim! 

  Evvelâ: Haccı men'eden, zemzemi döktüren, 

hakkımızda eşedd-i zulme müsaadekâr davranan 

ve Zülfikar ve Sirac-ün Nur'un müsaderesine 

ehemmiyet vermeyen ve bizi garazkârane, 

kanunsuz tazib eden memurları terfi ettirip 
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hanemizden çıkan mazlumane lisan-ı hal ile 

yüksek ağlamamızı ve sesimizi işitmeyen bir 

müstebid kabinenin zamanında en rahat yer 

hapistir. Yalnız mümkün olsa başka hapse 

naklolsak, tam selâmet olur. 

  Sâniyen: Onlar nasıl zorla en mahrem 

risaleleri en nâmahreme okuttular.. öyle de, zorla 

ısrar edip bizi cem'iyet yapmağa mecbur ediyorlar. 

Halbuki cem'iyet ve komiteciliğe hiç ihtiyacımızı 

hissetmiyorduk. Çünki ittihad-ı ehl-i iman 

cemaatindeki uhuvvet-i İslâmiye; 

Nurcularda pek hâlisane, fedakârane inkişaf 

ettiği gibi ve eski ecdadlarımızın kemal-i 

aşkla ruhlarını feda ettikleri bir hakikata 

Nur şakirdleri o milyonlar kahraman 

ecdadlarından irsiyet aldıkları kuvvetli bir 

fedailik ile o hakikata bağlanmaları, şimdiye 

kadar resmî veya siyasî, gizli ve aşikâr cem'iyetler 

ve komiteciliğe ihtiyaç bırakmıyordu.  

Demek şimdi bir ihtiyaç var ki, kader-i 

İlahî onları bize musallat ediyor.  

Onlar mevhum bir cem'iyet isnadıyla 

zulmederler. Kader ise, "neden tam ihlasla, tam bir 

tesanüdle, tam bir hizbullah olmadınız?" diye bizi 

onların elleriyle tokatladı, adalet etti. 

Said Nursî 
21

 

-----oo0oo----- 
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Isparta'dan hacca giden ve benim 

bedelime dahi manen haccetmeyi va'deden 

o mübarek kardeşlerimizi, has şakirdler dairesinde 

bütün manevî kazançlarımıza hissedar etmeğe 

karar verdik. Cenab-ı Hak onları iki cihanda 

mes'ud eylesin, âmîn! 
22

 

-----oo0oo----- 

Evet, bir asır evvel dünyanın en akıllı ve en 

müdakkiki ve feylesofu ve saltanatlı hâkimi telakki 

edilen ve kendi Hristiyan iken bütün eski dinleri ve 

kitabları hiçe indiren, belki inkâr etmek cür'etini 

gösteren, gayet enaniyetli ve şöhretli olan Prens 

Bismark'ın Kur'an-ı Hakîm'in önünde kendi 

imzasıyla ve bütün kuvvetiyle tasdikkârane secde 

etmesini yazan ve inad ve enaniyetini ve 

dinsizliğini bırakıp Kur'ana teslim olduğunu âleme 

ilân ettiğini ceridelerde neşredildiği bir hengâmda 

ve bütün edyan-ı semaviyeyi inkâr eden ve şark-ı 

şimalîdeki şimdiki dehşetli hükûmetin teşviki ile 

kesretle içindeki müslümanları hacca gönderip, 

âlem-i İslâm nazarında dinsizliğini ve inad ve 

adavetini bırakmak tarzında güya Kur'anı inkâr 

edemiyor ve azametine karşı bir nevi teslimiyet ve 

dehalet tarzında buradakilerden daha ziyade 

Kur'anı ehemmiyetli biliyorum diye, bu noktada 

onlar benden daha geri düşüyorlar ki, benim 

kadar hacı gönderemiyor demesine mukabil; 

buradakiler dahi mâşâallah tam müsaade ettikleri 
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halde ve böyle siyasî propaganda edildiği bir 

zamanda, Medreset-üz Zehra'nın Nur 

şakirdleri, o mahiyet ve azametteki Kur'an-ı 

Mu'ciz-ül Beyan'ın hakikatlarını Zülfikar ve Asâ-

yı Musa gibi hârika risalelerle mu'cizelerini 

kalemleriyle neşredip en muannid dinsizleri 

tasdike mecbur etmelerine mukabil, ehl-i 

dalaletin hücumu; elbette değil yalnız ehl-i 

hakikat insanları, belki ruhanîleri, belki 

melekleri de ağlatır ve arzı ve semayı 

hiddete getirebilir. 
23

 

-----oo0oo----- 

 Hadsiz şükür olsun ki, Risale-i Nur'un 

Haremeyn-i Şerifeyn'ce makbuliyetine bir 

alâmet şudur ki: Denizli kahramanı Hâfız 

Mustafa, İstanbul'dan aldığı Zülfikar ve Asâ-yı 

Musa ve Sirac-ün Nur'u -ki Hindistan ülemasına 

gönderilecekti- onları alıp yolda bazı hacılara 

okutup, beraber Medine-i Münevvere'de Keşmir'li 

gayet meşhur bir âlim ve Türkçeyi de güzel bilen 

bir zâta teslim etmiş.  

O zât da çok takdir edip kat'î teminat ile 

Hindistan ülemasının merkezine göndereceğini ve 

Medine-i Münevvere'ye mahsus olan mecmualar 

da yetiştiğini ve sair yerlere de gönderilen 

mecmualar selâmetle yetiştiğini, Denizli'li Hâfız 

Mustafa'ya arkadaş olup ve yolda Nurları 

okuyarak giden hem genç, hem Nurcu iki Afyon'lu 

                                                           
23

 Emirdağ Lahikası-1 ( 269 ) 



~Hacc ve Hikmetkeri 40 ~ 

 

hacı ve başka hacılar, bu müjdeli haberi bana 

getirdiler ve hariçte Risale-i Nur'un 

ehemmiyetli revacını ve makbuliyetini 

müjdelediler. 
24

 

-----oo0oo----- 

Muazzam ve hârika Risale-i Nur 

külliyatından iki büyük mecmuanın imha edileceği 

hakkında dehşetli bir haber işittik. Gayet hak ve 

hakikatlı ve feylesofları ilzam eden o mecmualar, 

Risale-i Nur'un diğer eczalarıyla beraber Denizli ve 

Ankara Mahkemelerinde beraet verilip kaziye-i 

muhkeme haline gelerek iade edildiği ve iki defa 

Temyiz Mahkemesi beraet ettirdiği halde ve Mısır, 

Şam, Haleb, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i 

Münevvere gibi âlem-i İslâm'ın mühim 

merkezlerinde fevkalâde bir takdir ve tahsine 

mazhar olan ve makbuliyetine hürmeten Hazret-i 

Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın kabr-i şerifi 

ve Hacer-ül Esved üzerine konulan bu eserler 

hakkındaki bu müdhiş muamele, Halk Partisi'nin 

yaptığı diğer azîm cürümleri gibi tarihte emsali 

görülmemiş bir cinayettir. 
25
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“Bazı Vakitler ve ibadetler” 

Onuncu Asıl: Ekser taife-i mahlukatta olduğu 

gibi ef'al ve a'mal-i beşeriyede bazı hârika ferdler 

bulunur. O ferdler eğer iyilikte ileri gitmişse, o 
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nevilerin medar-ı fahrleridir, yoksa medar-ı 

şeametleridir.  

Hem gizleniyorlar. Âdeta birer şahs-ı manevî, 

birer gaye-i hayal hükmüne geçerler. Sair ferdlerin 

herbirisi o olmağa çalışır ve o olmak ihtimali var. 

Demek o mükemmel hârika ferd ise; mutlak, 

mübhem bulunup her yerde bulunması mümkün. 

Şu ibham itibariyle mantıkça kaziye-i mümkine 

suretinde külliyetine hükmedilebilir. Yani, herbir 

amel şöyle bir netice verebilmesi mümkündür. 

Meselâ, "Kim iki rek'at namazı filan 

vakitte kılsa, bir hac kadardır." İşte iki rek'at 

namaz bazı vakitte bir hacca mukabil geldiği 

hakikattır.  

Herbir iki rek'at namazda bu mana külliyet ile 

mümkündür.  

Demek şu nevideki rivayetler, vukuu bilfiil 

daimî ve küllî değil.  

Zira kabulün madem şartları vardır, külliyet ve 

daimîlikten çıkar. Belki ya bilfiil muvakkattır, 

mutlaktır veyahut mümkinedir, külliyedir.  

Demek şu nevi ehadîsteki külliyet ise, imkân 

itibariyledir. 
26
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Mübalağa ihtilâlcidir. Şöyle ki: Beşerin 

seciyelerindendir, telezzüz ettiği şeyde 

meyl-üt tezeyyüd ve vasfettiği şeyde meyl-ül 

mücazefe ve hikâye ettiği şeyde meyl-ül 

                                                           
26

 24. Söz / 3. Asıl / Sözler ( 347 ) 



~Hacc ve Hikmetkeri 42 ~ 

 

mübalağa ile, hayali hakikata 

karıştırmaktır. Bu seciye-i seyyie ile iyilik etmek, 

fenalık etmek demektir. Bilmediği halde 

tezyidinden noksan, ıslahından fesad, medhinden 

zemm, tahsininden kubh tevellüd eder.  

Zira müvazenet ve tenasübden naşi olan 

hüsnü,  ihlâl eder. Nasılki bir ilâcı 

istihsan edip izdiyad etmek, devayı dâ'e inkılab 

etmektir.  

Öyle de hiçbir vakit hak ona muhtaç olmayan 

mübalağalı tergib ve terhib ile, gıybeti katle müsavi 

veya ayakta bevletmek zina derecesinde 

göstermek veya bir dirhemi tasadduk etmek hacca 

mukabil tutmak gibi müvazenesiz sözler, katl ve 

zinayı tahfif ve haccın kıymetini tenzil 

ediyorlar.  

Bu sırra binaen: Vaiz hem hakîm, hem 

muhakemeli olmalıdır. Evet, müvazenesiz 

vaizler, çok hakaik-i neyyire-i diniyenin 

husufuna sebeb olmuşlardır. Meselâ: İnşikak-ı 

Kamer olan mu'cize-i mütevatire-i bahireyi, meyl-

ül mücazefe ile, arza nüzul ile peygamberin cebine 

girip çıkmış olan ilâve, o güneş-misal mu'cizeyi 

Süha yıldızı gibi mahfî ve kamer-misal olan 

bürhan-ı nübüvveti münhasif ettiği gibi 

münkirlerinin bahanelerine kapılar açtı. 
27
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Bu sene hacıların az olmasına çok esbab 

varken, yüz seksen binden ziyade hacıların o kudsî 

farizayı ve din-i İslâm'ın kudsî ve semavî kongresi 

hükmünde olan bu hacc-ı ekberi büyük bir 

bayramın arefesi noktasında olarak bütün ruh u 

canımızla tebrik ediyoruz. 
28
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Hem -nakl-i sahih ile- Kureyş, Benî Hâşimî 

aleyhinde yazdıkları ve Kâ'be'nin sakfına astıkları 

sahife hakkında ferman etmiş ki: "Kurtlar 

yazılarınızı yemiş, yalnız sahifedeki Esma-i 

İlahiyeye ilişmemişler!" Haber vermiş. Sonra 

sahifeye bakmışlar, aynen öyle olmuş. 
29
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“Haremeyden Gelen Hediyeler” 

Sonra Nuh'un hediyesi, yirmi beş liralık 

kıymetinde bir teneke, bizim namımıza geldiğini 

işittik. Arkadaşlarla beraber hesab ettik ki, biz 

burada hangi tarihte kitab hediyelerini Nuh için 

hazırlıyorduk. Aynı tarihte Nuh habersiz olarak kırk 

gün mesafede, bize o nisbette ve mana cihetiyle 

onun gibi mübarek hediyeyi hazırlıyordu. Bu 

tevafuk kat'iyyen tesadüf değil.  

Hattâ bir kısım dostlar dediler ki, bu Nuh Bey'in 

kerametidir. Acaba Nuh Bey'in kerameti var mı ki, 

biliyormuş gibi mukabilini gönderiyor dediler.  

Dedim ki: İhlasın ve sadakatın dahi velayet 

gibi kerameti var. Belki bazan daha fevkindedir. 
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 Hediyenin vürûdundan sonra, bir ay kadar 

kaza merkezinde bıraktık, almadık. Sonra Nuh'un 

mektubunu aldıktan sonra getirterek açtık, hayrette 

kaldık. Tasavvurumuzun bütün bütün fevkinde 

çıktı. Bu teberrüke karşı istiğna değil, belki bir 

iltifat-ı Ravza-i Mutahhara olduğundan ona karşı 

dilencilikle iftihar ediyorum. 

 sırrınca Habib'in 

diyarından gelen her şey mahbubdur. Ve onun 

içinde bir, bilhâssa Ravza-i Mutahhara'nın levha-yı 

müzeyyene ve münevveresi var idi.  

Bir kısım san'at-ı İlahiyenin bir nevi küçük 

müzehanesi şekline getirdiğim hücremin duvarına, 

o levha-yı mübarekeyi dahi ta'lik ettim ve 

karşısında oturdum; derince, müştakane temaşaya 

başladım. Birden o levhada bana ihtar eder gibi 

kalbime geldi: "Bizler senin risalelerinin 

manidar işaretleriyiz." 

 Fesübhanallah dedim, bu hediye içinde sırlar 

var. Tedkike başladım. Baktım ki, gönderdiğim 

risaleler kaç parçadır; her bir parçaya mukabil bir 

nevi hediye var. Yirmi bir parça, hem risalelerden 

hem teberrükten saydım.  

Bu çeşit teberrükü, şimdiye kadar işitmemiştim. 

Hiçbir hacı böyle bir zamanda, böyle merak edip, 

her nev'den bir kısım alsın.  

Hem benim hesabıma Medine-i Münevvere'nin 

mübarek eşyasını bana ayırıp göndersin. Bu 

demek Nuh muh işi değil. Ravza-i Mutahhara 
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sahibinin bu teberrük içinde bir iltifatı 

vardır. 

 Madem kitabların parçaları ve hediyelerin 

nev'leri birbirine tevafuk ediyor. Öyle ise her bir 

nev', bir nev' kitaba işareti var, münasebeti var. 

Şu gözümün önündeki levha ise, Mu'cizat-ı 

Ahmediye namında aslı beş parçadan ibaret On 

dokuzuncu Mektub'a muvafakat münasebeti var. 

Çünki şu levha o Ravza-i Mutahhara'nın ve Hücre-

i Saadet'in suretini gösterdiği gibi; Mu'cizat-ı 

Ahmediye Risalesi dahi, Asr-ı Saadet'in 

manevî suretini almıştır.  

Şu beş minare, o beş parçaya işaret ediyor.  

Şu kubbe Mi'rac Risalesine bakıyor. 

 Öyle ise sair nev'lerin dahi, risalelerin nev'lerine 

işaret eder diye, dikkat ettim ki; yedi nev' hurma 

gönderilmiş.  

Bir parçası büyükçe, otuz üç tane kadar. 

Fesübhanallah dedim, yedi nev'i göndermekte ne 

mana var. 

Birden kalbime geldi ki: İman-ı Billah'a dair 

yedi nev' ile aynı hakikat yazılmış, Van'a 

gönderilmiş. Dikkat ettim, evet mevzu' vahdaniyet-

i İlahiye olduğu halde; Yirminci Mektub ile sureti 

küçük, manası pek büyük zeyliyle ve Yirmiikinci 

Söz herbiri birer risale, Birinci Makam, İkinci 

Makamı ve Otuz ikinci Söz Üçüncü Mevkıfı ile 

evvelki iki mevkıf her biri birer risale hükmünde ve 

Otuz üçüncü Mektub, Otuz üç Pencere ile yedi 

risaledir.  
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O da aynen yedi nev' envâr-ı marifetullahtan 

bir şems-i hakikatın ziyasındaki elvan-ı seb'a gibi 

bir mahiyet gösterdiğinden, Medine-i 

Münevvere'nin hediyesi içinde hakikat-ı hurmadan 

yedi nev' Nuh Bey'in eline verilip buraya kadar 

gönderilmesi, o yedi Nur'a tevafukla, bir 

makbuliyet işareti veriyor dedik, Allah'a şükrettik. 

 Hem o nev'den birisi otuz üç tane olması, 

o risalelerin birisi Otuz üç Pencere olması 

ve hediye içindeki tesbih üç defa otuz üç 

olması, Otuz üçüncü Söz'ün Otuz üçüncü 

Mektubundan otuz üç penceresine 

muvafakatı; Nuh'u ihtiyarsız, sırf bir vasıta-i 

zahirî olarak bize gösterdi.  

Nuh'a değil, belki Ravza-i Mutahhara'ya 

karşı minnettarane, müteşekkirane baktık. 

 Sonra o mübarek mâ-i zemzem, büyükçe bir 

şişe ve parlak nuranî bir surette içinden çıkması. 

Dedik ki: Madem o levha-yı mübarek Mu'cizat-ı 

Ahmediye'ye, o yedi nev' hurma marifetullaha ve 

resail-i tevhide işaret var.  

Elbette bu mâ-i zemzem dahi, âb-ı hayatın mâ-i 

zemzemesini kâinata dağıtan Kur'an-ı Mübin'in 

menba'ı ve birinci mahall-i nüzulü bi'r-i zemzeme 

civarı olduğundan Yirmi beşinci Söz olan İ'caz-ı 

Kur'an'a işaret vardır. Ve alâmet-i makbuliyet 

olarak telakki ediyoruz.
30
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“Mekke’ye Dair Mebhaslar” 

Üçüncü Misal: Hazret-i Ali ve Hazret-i Câbir 

ve Hazret-i Âişe-i Sıddıka'dan nakl-i sahih ile 

sabittir ki: Dağ, taş, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm'a "Esselâmü aleyke ya Resulallah" 

diyorlardı. Hazret-i Ali'nin tarîkında diyor ki: 

Bidayet-i nübüvvette, nevahi-i Mekke'de, Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ile beraber 

gezdiğimizde, ağaç ve taşa rastgeldiğimiz vakit, 

"Esselâmü aleyke yâ Resulallah" diyorlardı. 

Hazret-i Câbir, tarîkında der ki: Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm taş ve ağaca rastgeldiği 

vakit, ona secde ediyordular; yani inkıyad edip, 

"Esselâmü aleyke yâ Resulallah" diyordular. 

Câbir'in bir rivayetinde, Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş: 

 Bazıları demişler ki: O, 

Hacer-ül Esved'e işarettir. 
31
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Hastalar, çocuklar, mecnunlar pek kesretli 

gelmişler, cümlesi şifa bulup gitmişler. Hattâ kırk 

defa hacceden ve kırk sene sabah namazını yatsı 

abdestiyle kılan, Tâbiînin azîm imamlarından ve 

çok sahabelerle görüşen, Taus denilen Ebu 

Abdurrahman-il Yemanî, kat'iyyen haber verir ve 

hükmeder ve demiş ki: Resul-i Ekrem 
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Aleyhissalâtü Vesselâm'a ne kadar mecnun 

gelmişse, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm 

sinesine elini koymuş ise, kat'iyyen şifa bulmuştur; 

şifa bulmayan kalmamış. 

 İşte Asr-ı Saadete yetişmiş böyle bir imam, 

böyle kat'î ve küllî hükmetmişse; elbette ona gelen 

hiçbir hasta kalmamış ki, illâ şifa bulmuş. Madem 

şifa bulmuş, elbette müracaatlar binler olacaktır. 
32
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Bu hazîn kışta ve elîm bir vaziyetimde gayet 

elîm iki vefat haberini aldım. Biri, hem âlî 

mekteblerde birinciliği kazanan, hem Risale-i 

Nur'un hakikatlarını neşreden, biraderzadem 

merhum Fuad; ikincisi, hacca gidip sekerat içinde 

tavaf ederken, tavaf içinde vefat eden Âlime 

Hanım namındaki merhume hemşirem. Bu iki 

akrabamın ölümleri, İhtiyar Risalesi'nde yazılan 

merhum Abdurrahman'ın vefatı gibi beni 

ağlatırken; imanın nuruyla o masum Fuad, o 

sâliha Hanım insanlar yerinde meleklere, 

hurilere arkadaş olduklarını ve bu dünyanın 

tehlike ve günahlarından kurtulduklarını 

manen, kalben gördüm.  

O şiddetli hüzün yerinde büyük bir sevinç 

hissedip hem onları, hem Fuad'ın pederi kardeşim 

Abdülmecid'i, hem kendimi tebrik ederek 

Erhamürrâhimîn'e şükrettim. Bu iki merhumeye 
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rahmet duası niyetiyle buraya yazıldı, kaydedildi. 

33
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İbn-i Hümam ve Fahr-ül İslâm gibi zâtların 

ellerini tut, İmam-ı Şafiî'ye git, istifta et, de ki: 

 "Şeriatta vardır: Bir vakitte beş vaktin 

namazı kılınır.  

Hem de bir kavim vardır, yatsı 

namazlarının vakti bazı vakitte yoktur.  

Hem de bir kavim vardır: Güneş çok 

günlerde gurub ve çok gecelerde tulû' 

etmez; nasıl oruç tutacaklar?  

Hem de istifsar et ki: Şartın tarif-i şer'îsi 

olan sair erkâna mukarin olan şeydir. Nasıl 

namazda şart olan istikbal-i kıbleye intibak 

eder.  

Halbuki yalnız kıyam ve yarı kuudda 

mukarenet vardır?" 

 Emin ol, İmam-ı Şafiî mes'ele-i ûlâyı şarktan ve 

garbdan geçen dairenin müdevveriyetiyle tasvir 

edecektir. İkinci ve üçüncü mes'eleyi dahi, 

cenubdan şimale mümted olan dairenin 

mukavvesiyetiyle tatbik edecektir. Bürhan-ı aklî 

gibi cevab verecektir.  

Hem de kıble mes'elesinde diyecek: "Kıble ve 

Kâ'be öyle bir amud-u nuranîdir ki; semavatı arşa 

kadar takmış ve nazmedip Küre-i Arz'ın tabakatını 

ferşe kadar delerek kâinatın muntazam bir amud-u 
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nuranîsi olmuştur. Eğer gıtâ ve perde keşfolunsa, 

hatt-ı şakul ile senin gözünün şuaı, namazın herbir 

hareketinde ayn-ı kıble ile temas ve musafaha 

edecektir.
34
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“Dünyanın Yuvarlaklığı Ve Kıble” 

Sual: Küre-i Arz'ın kürevî olduğuna dair bir 

âyet var mı ve hangi surededir? Müstevî veya 

kürevî olduğunda tereddüdüm vardır. Her 

hükûmetin bulunduğu arazi deniz ortasındadır. Bu 

denizlerin etrafını muhafazakâr neler var? Lütfen 

beyanını rica eder, ellerinizden öperim. 

Emirdağlı Ali Hoca 

 Risale-i Nur bu çeşit mesaili halletmiş. 

Küreviyet-i Arz ülema-i İslâmca kabul edilmiş, dine 

muhalefeti yok. Âyetteki satıh demesi, kürevî 

olmadığına delalet etmiyor. Müçtehidlerce 

"istikbal-i kıble" namazda şart olması ve şart ise 

bütün erkânda bulunması sırrıyla, secde ve 

rükû'da istikbal-i kıble lâzım geliyor.  

Bu ise yerin, zeminin küreviyeti ile ve şer'an 

kıble Kâ'be-i Mükerreme'nin üstü tâ arşa 

kadar ve altı ferşe kadar bir amud-u nuranî 

olması, küreviyetle istikbal erkânda bulunabilir. 

Said Nursi 
35
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“Fil Suresinin Günümüze Bakması” 

 

 

Aziz Kardeşlerim! 

 Kur'an'a ait en cüz'î, en küçük bir 

nüktenin de kıymeti büyük olduğundan; işarat-

ı Kur'aniyenin bu zamanımıza temas eden küçük 

bir şuaı bugün Sure-i Ve-l'Asrı nükte-i i'caziyesi 

münasebetiyle, Sure-i Fil'den mana-yı işarî 

tabakasından tevafuk düsturuna istinaden bir 

nüktesini beyan etmem ihtar edildi. Şöyle ki: 

 Sure-i  meşhur ve tarihî bir hâdise-i 

cüz'iyeyi beyan ile, küllî ve her asırda efradı 

bulunan o gibi ve ona benzeyen hâdiseleri ihtar ve 

tabakat-ı işariyeden her tabakaya göre bir manayı 

ifade etmek, umum asırlarda umum nev'-i beşerle 

konuşan Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın belâgatının 

muktezası olmasından, bu kudsî sure bu asrımıza 

da bakıyor, ders veriyor, fenaları tokatlıyor. 

Mana-yı işarî tabakasında, bu asrın en büyük 

hâdisesini haber vermekle beraber; dünyayı her 

cihetle dine tercih etmek ve dalalette 

gitmenin cezası olarak, cifir ve hesab-ı ebced 

ile üç cümlesi, aynı hâdisenin zamanına tetabuk 

edip işaret ediyor. 

  Birinci cümlesi: Kâ'be-i Muazzama'ya 

hücum eden Ebrehe askerlerinin başlarına Ebabil 

tayyareleriyle semavî bombalar yağdırmasını ifade 
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eden  cümle-i kudsiyesi, bin üçyüz 

elli dokuz (1359) edip, dünyayı dine tercih 

eden ve nev'-i beşeri yoldan çıkaran 

medeniyetçilerin başlarına semavî bombalar 

ve taşları yağdırmasına tevafukla işaret 

ediyor. 

  İkinci cümle:  

kelime-i kudsiyesi, eski zaman hâdisesindeki 

Kâ'be'nin nurunu söndürmek için, hilelerle hücum 

edenlerin kendileri yokluk, zulümat dalaletinde 

aks-ül amel ile aleyhlerine dönmesiyle tokat 

yedikleri gibi; bu asrın aynen hilelerle, desiselerle, 

zulümlerle Edyan-ı Semaviye Kâ'besini, 

kıblegâhını dalalet hesabına tahribe çalışan 

cebbar, mağrur ehl-i dalaletin tadlil ve 

idlâllerine semavî bombalar tokadıyla 

cezalanmasına, aynı tarihi  kelime-i 

kudsiyesi bin üçyüz altmış (1360) makam-ı 

cifrîsiyle tevafuk edip işaret ediyor. 

  Üçüncüsü: 

 cümle-i kudsiyesi Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm'a hitaben: "Senin mübarek vatanın 

ve kıblegâhın olan Mekke-i Mükerreme'yi ve 

Kâ'be-i Muazzama'yı hârikulâde bir surette 

düşmanlarından kurtarmasını ve o 

düşmanların nasıl bir tokat yediklerini 
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görmüyor musun?" diye mana-yı sarihiyle ifade 

ettiği gibi, bu asra dahi hitab eden o cümle-i 

kudsiye mana-yı işarîsiyle der ki: "Senin dinin ve 

İslâmiyet'in ve Kur'anın ve ehl-i hak ve 

hakikatın cebbar düşmanları olan 

dünyaperest ve dünyanın menfaatı için 

mukaddesatı çiğneyen o ashab-ı dünyaya 

senin Rabbin nasıl tokatlarla cezalarını 

verdiğini görmüyor musun? Gör, bak!" diye 

mana-yı işarîsiyle, bu cümle aynen makam-ı 

cifrîsiyle tam bin üçyüzelli dokuz (1359) tarihiyle 

aynen âfât-ı semaviye nev'inde semavî tokatlarla 

İslâmiyet'e ihanet cezası olarak, diye mana-yı 

işarî ifade ediyor.  

Yalnız "Ashab-il Fil" yerinde "Ashab-id 

Dünya" gelir. "Fil" kalkar, "Dünya" gelir. (Haşiye) 

36
       -----oo0oo----- 

                                                           
(Haşiye): Bu "Fil" lafzı kalkmasının sırrı: Eski zamanda 

dehşetli Fil-i Mahmudî azametine, heybetine dayanmış, 

hücum etmişler.  

Şimdi ise dünya servetine ve malına ve o servetle 

filolar teşkil edip, hattâ kırk milyon bir millet, o fil gibi 

filolarla dörtyüz milyonu esaret altına almış ve Avrupa 

medeniyetçileri medeniyetin mehasiniyle, iyilikleriyle, 

menfaatleriyle değil, belki medeniyetin seyyiatıyla ve 

sefahetiyle ve dinsizliğiyle üçyüzelli milyon 

müslümanların her tarafta hâkimiyetlerini imha edip 

istibdadına serfüru' etmiş ve bu musibet-i semaviyeye 

sebebiyet vermiş.  

Ve dünyaperest gaddar zalimler, zulümlerine ceza 

olarak tokatlar gelmeye ve fakir ve masumlar ve 

mazlumlara, fâni mallarını ve hayatlarını âhiretlerine 

çevirmek ve kıymetdar eylemek ve dünyadaki günahlarına 
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Nasılki kavm-i Firavun'a "çekirge âfâtı ve bit 

belası" ve Kâ'be tahribine çalışan Kavm-i 

Ebrehe'ye "Ebabil Kuşları" musallat olmuşlar. 

Öyle de: Süfyan'ın ve Deccalların fitneleriyle 

bilerek, severek isyan ve tuğyana ve Ye'cüc ve 

Me'cüc'ün anarşistliği ile fesada ve canavarlığa 

giden ve dinsizliğe, küfr ü küfrana düşen insanların 

akıllarını başlarına getirmek hikmetiyle, arzdan bir 

hayvan çıkıp musallat olacak, zîr ü zeber edecek. 

Allahu a'lem, o dabbe bir nev'dir. Çünki gayet 

büyük birtek şahıs olsa, her yerde herkese 

yetişmez.  

Demek dehşetli bir taife-i hayvaniye olacak. 

Belki  âyetinin 

işaretiyle, o hayvan, dabbet-ül arz denilen 

ağaç kurtlarıdır ki; insanların kemiklerini 

ağaç gibi kemirecek, insanın cisminde 

dişinden tırnağına kadar yerleşecek.  

                                                                                           
keffaret-üz zünub etmeye kader-i İlahîye fetva verdiler. 

Ben birbuçuk senedir dünyaperestlerin bu musibette 

vaziyetlerini ve safahatlarını ve ikinci harb-i umumî 

sahifelerini kat'iyyen bilmiyorum. Fakat iki sene evvelki 

vaziyetleri, bu sure-i kudsiyenin mana-yı işarî 

tabakasından gelen tokatlar, tam tamına onların 

başlarına iniyorlar ve surenin bir mana-yı işarîsini tam 

tefsir ediyor. 

 

36
 Kastamonu Lahikası ( 224 ) 
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Mü'minler iman bereketiyle ve sefahet ve 

sû'-i istimalâttan tecennübleriyle 

kurtulmasına işareten, âyet, iman 

hususunda o hayvanı konuşturmuş. 
37

  

-----oo0oo-----  

“Biz Sana ibadet Ederiz” 

Beşinci Kelime:  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  

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 

 deki "nun"un bir mu'cizesini bana 

bildirmek için bir sual kalbime geldi: Neden 

 yani "Ben ibadet ve istiane 

ederim" denilmedi? 

                                                           
37
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Nun-u mütekellim-i maalgayr ile, yani "Biz 

sana ibadet ve istiane ederiz" demiş? Birden 

o "nun" kapısıyla bir seyahat-ı hayaliye meydanı 

açıldı.  

Namazdaki cemaatın azîm sırrını ve büyük 

menfaatini ve bu tek harf bir mu'cize olduğunu 

şuhud derecesinde bildim ve gördüm. Şöyle ki: 

 Ben o zaman İstanbul'da Bayezid Câmii'nde 

namaz kılarken,  dedim. 

Baktım, o câmideki cemaat, benim gibi diyerek bu 

davama ve  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  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  deyip, herbiri 

umum namına hem dua, hem dava, hem tasdik 

eder, hem onları kendine şefaatçi yapar.  

Hem bu kadar azîm bir cemaatin yolu, 

davası yanlış olamaz ve duası reddedilmez; 
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şeytanî vesveseleri tard eder diye düşünürken ve 

namazda cemaatin büyük menfaatlerini 

bilmüşahede tasdik ederken, bir perde daha açıldı. 

 Gördüm ki; kâinat, bir câmi-i ekber ve 

bütün mahlukat taifeleri, bir salât-ı kübrada 

cemaat ile herbiri kendine mahsus bir 

ibadetle ve hal dili ile bir nevi namaz 

kılıyorlar gibi Mabud-u Zülcelal'in muhit 

rububiyetine karşı çok geniş bir ubudiyetle 

mukabele için herbiri umumun şehadetlerini ve 

tevhidlerini tasdik eder ki, aynı neticeyi isbat 

tarzında vaziyet alıyorlar diye müşahede ederken, 

birden bir perde daha açıldı. 

 Gördüm ki; nasıl bir insan-ı ekber olan 

kâinat, lisan-ı hal ve çok eczaları, istidad ve 

ihtiyac-ı fıtrî lisanıyla ve zîşuur 

mevcudatları, lisan-ı kal ile 

 diyorlar ve Hâlıkının merhametkârane 

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 

 diyerek emir ve irade-i İlahiyeye göre 

hareket ettiklerini ve her anda Hâlıklarının 
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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, Elhamdülillah 

dedim. 

  cümlesini, o üç 

cemaatin ve o büyük ve küçücük arkadaşlarım 

hesabına da söylemeye alıştım. 38 
-----oo0oo----- 

   kaydıyla ihbar ediyor ki: "Sizler 

emniyet-i mutlaka içinde Kâ'beyi tavaf 

edeceksiniz." Halbuki Ceziret-ül Arab'daki 

bedevi akvam, çoğu düşman olmakla beraber, 

Mekke etrafı ve Kureyş kabîlesi kısm-ı a'zamı 

düşman iken, yakın bir zamanda hiç havf 

hissedilmezken Kâ'beyi tavaf edeceksiniz ihbarıyla 

Ceziret-ül Arab'ı itaat altına ve bütün Kureyş'i 

İslâmiyet içine ve emniyet-i tâmme vaz'edilmesine, 

delalet ve ihbar eder. Aynen haber verdiği gibi 

vukua gelmiştir. 39 
-----oo0oo----- 

Çendan veladet gecesinde değil, fakat 

veladete pek yakın olduğu cihetle, o hâdiseler 

de irhasat-ı Ahmediyedir ki (A.S.M.), Sure-i 
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 15. Şua / Şualar ( 612 ) 

39
 7. Lem’a / Lem'alar ( 29 ) 
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 de nass-ı kat'î ile beyan edilen "Vak'a-i 

Fil"dir ki; Kâ'be'yi tahrib etmek için, Ebrehe 

namında Habeş Meliki gelip, Fil-i Mahmudî 

namında cesîm bir fili öne sürüp gelmiş.  

Mekke'ye yakın olduğu vakit fil 

yürümemiş. Çare bulamamış, dönmüşler. 

Ebabil kuşları onları mağlub etmiş ve 

perişan etmiş, kaçmışlar.  

Bu kıssa-i acibe, tarih kitablarında 

tafsilen meşhurdur.  

İşte şu hâdise, Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm'ın delail-i 

nübüvvetindendir. Çünki veladete pek yakın 

bir zamanda, kıblesi ve mevlidi ve sevgili 

vatanı olan Kâ'be-i Mükerreme, gaybî ve 

hârika bir surette Ebrehe'nin tahribinden 

kurtulmuştur. 
40

 

-----oo0oo----- 

“Putlar Yere Serildi” 

Habr-ül Ümme ve Tercüman-ül Kur'an olan 

Hazret-i İbn-i Abbas ve hâdim-i Nebevî ve ülema-i 

azîme-i sahabeden olan İbn-i Mes'ud'dan haber 

veriyorlar ki, demişler: Feth-i Mekke gününde, 

Kâ'be ve etrafında, taşta rasasla mıhlanmış üçyüz 

altmış sanem vardı. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm elinde kavse benzer bir değnekle, o 
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sanemlere birer birer işaret ederek 

 deyip, hangisine işaret 

etti, yere düştü. Sanemin yüzüne işaret 

ettiyse, arkasına düşer; arkasına işaret 

ettiyse, yüzüstüne düşer ve hâkeza.. 

sanemler yere yuvarlandılar. 
41

 

-----oo0oo----- 

“Cebrail’i (a.s.) Gördü” 

Hem Hazret-i Hamza Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm'dan niyaz etti ki: "Ben 

Cebrail'i görmek istiyorum." Kâ'be'de ona gösterdi. 

Dayanamadı, bîhuş oldu, yere düştü. 
42

 

-----oo0oo----- 

“Uhud Dağının Heyecanladığı An" 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Ebu Bekir-

is Sıddık, Ömer-ül Faruk ve Osman-ı Zinnureyn ile 

Uhud Dağı'nın başına çıktılar.  

Cebel-i Uhud ya onların mehabetlerinden 

veya kendi sürur ve sevincinden lerzeye 

geldi, kımıldandı. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm ferman etti ki: 

 Şu hadîs, Hazret-i Ömer 

ve Osman şehid olacaklarına bir ihbar-ı gaybîdir. 

Şu misalin tetimmesi olarak nakledilmiş ki: Resul-i 
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Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Mekke'den hicret 

ettiği ve küffarlar takibe çıktıkları vakit, Sebir 

namındaki dağa çıktılar. 

Sebir dedi: "Ya Resulallah, benden ininiz! 

Korkarım, benim üstümde sizi vururlarsa, Allah 

beni tazib eder. Onun için korkarım." Cebel-i Hira 

çağırdı: "Bana gel." Bu sır içindir 

ki, ehl-i kalb, Sebir'de havf ve Hira'da da emniyeti 

hissederler.  

Bu misalden anlaşılır ki: O koca dağlar, birer 

müstakil abddir, müsebbihtir ve 

vazifedardırlar. Peygamber Aleyhissalâtü 

Vesselâm'ı tanır ve severler; başıboş 

değillerdir. 
43

 

-----oo0oo----- 

“Efendimiz ve Güvercinler” 

Manevî tevatür derecesinde bir şöhretle, Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Ebu Bekir-is Sıddık 

ile, küffarın takibinden kurtulmak için 

tahassun ettikleri Gâr-ı Hira'nın kapısında, 

iki nöbetçi gibi iki güvercin gelip 

beklemeleri ve örümcek dahi perdedar gibi, 

hârika bir tarzda, kalın bir ağ ile mağara 

kapısını örtmesidir.  

Hattâ rüesa-yı Kureyş'ten, Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm'ın eli ile Gazve-i Bedir'de 
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öldürülen Übeyy İbn-i Halef mağaraya bakmış. 

Arkadaşları demişler: "Mağaraya girelim."  

O demiş: "Nasıl girelim? Burada bir ağ 

görüyorum ki, Hazret-i Muhammed tevellüd 

etmeden bu ağ yapılmış gibidir. Bu iki 

güvercin işte orada duruyor, adam olsa 

orada dururlar mı?"  

İşte bunun gibi, mübarek güvercin taifesi, 

Feth-i Mekke'de dahi Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm'ın başı üzerinde gölge yaptıklarını, 

İmam-ı Celil İbn-i Vehb naklediyor.  

Hem nakl-i sahih ile Hazret-i Âişe-i Sıddıka 

haber veriyor ki: Güvercin gibi, Dâcin denilen 

bir kuş hanemizde vardı. Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm hazır olsa idi hiç 

debelenmezdi, sükûtla dururdu. Ne vakit Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm çıksa idi, o kuş 

başlardı harekete; giderdi gelirdi, hiç durmuyordu. 

Demek o kuş, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm'ı dinliyordu, huzurunda temkin ile sükût 

ederdi. 
44

 

-----oo0oo----- 

Hem -nakl-i sahih-i kat'î ile- Cihar-ı Yâr-ı Güzin 

ile beraber Uhud veya Hira Dağı'nın başında 

iken dağ titredi, zelzelelendi. Dağa ferman etti ki: 

 deyip, 

Hazret-i Ömer ve Osman ve Ali'nin şehid 
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olacaklarını haber vermiş. Haber verdiği gibi 

çıkmış. 
45

             -----oo0oo----- 

“Zemzem Kuyusu” 

Meşhur Abdullah İbn-i Amr İbn-il Âs'ın hafidi 

ve dört imamın ona itimad edip ve ondan tahric-i 

hadîs ettikleri Amr İbn-i Şuayb'dan nakl-i sahih ile 

haber veriyorlar ki, demiş: Nübüvvetten evvel, 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm amucası 

Ebu Talib ile deveye binip Arafa civarında 

Zilmecaz nam mevkie geldikleri vakit Ebu Talib 

demiş: "Ben susadım." Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm inmiş, yere ayağını 

vurmuş, su çıkmış; Ebu Talib içmiştir. 

Muhakkikînden birisi demiş ki: Şu hâdise 

nübüvvetten evvel olduğundan, irhasat kabîlinden 

olmakla beraber, bin sene sonra aynı yerde Arafat 

çeşmesi çıkması, o hâdiseye binaen bir keramet-i 

Ahmediye (A.S.M.) sayılabilir. 
46

 

-----oo0oo----- 

“Zebur’da Verilen Müjde” 

 Zebur'da Yetmiş ikinci Babında şu âyet 

var:  "Bahrden bahre mâlik ve nehirlerden, Arz'ın 

makta' ve müntehasına kadar mâlik ola.. ve 

kendisine Yemen ve Cezayir Mülûkü hediyeler 

götüreler.. ve padişahlar ona secde ve inkıyad 

edeler.. ve her vakit ona salât ve her gün kendisine 

bereketle dua oluna.. ve envârı Medine'den 
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münevvir ola.. ve zikri ebed-ül âbâd devam ede.. 

onun ismi, şemsin vücudundan evvel mevcuddur. 

Onun adı, güneş durdukça münteşir ola..." 

 İşte şu âyet, pek aşikâr bir tarzda Fahr-i Âlem 

Aleyhissalâtü Vesselâm'ı tavsif eder. Acaba Hazret-

i Davud Aleyhisselâm'dan sonra Muhammed-i 

Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm'dan başka hangi 

nebi gelmiş ki; şarktan garba kadar dinini 

neşretmiş ve mülûkü cizyeye bağlamış ve 

padişahları kendine secde eder gibi bir inkıyad 

altına almış ve her gün nev'-i beşerin humsunun 

salavat ve dualarını kendine kazanmış ve envârı 

Medine'den parlamış kim var? Kim gösterilebilir? 
47

 

-----oo0oo----- 

 Ey insafsız adam! Şimdi bak ki: Mü'min 

kardeşine kin ve adavet ne kadar zulümdür. Çünki 

nasılki sen âdi küçük taşları, Kâ'be'den daha 

ehemmiyetli ve Cebel-i Uhud'dan daha büyük 

desen, çirkin bir akılsızlık edersin. Aynen öyle de: 

Kâ'be hürmetinde olan iman ve Cebel-i Uhud 

azametinde olan İslâmiyet gibi çok evsaf-ı 

İslâmiye; muhabbeti ve ittifakı istediği halde, 

mü'mine karşı adavete sebebiyet veren ve âdi 

taşlar hükmünde olan bazı kusuratı, iman ve 

İslâmiyete tercih etmek, o derece insafsızlık ve 

akılsızlık ve pek büyük bir zulüm olduğunu aklın 

varsa anlarsın. 
48

 

-----oo0oo----- 
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“Vehhabiler ve Mekke” 

 

Altıncı Risale Olan Altıncı Mesele 

 

ا رل رلا ميِحَّ َّ مْح ِلا ميِحَّ سلا  ِلمْح  

اَا ةََّّ  ً ْحا  ْن ُْح ْل مي  َن  ُ ا ا  ل َِّ َّال مي  ُ ص ةْحن اَا مي َنيل ًل مي  َّتن ميَ  ا 
 

Aziz kardeşlerim! 

“Haremeyn-i Şerifeynin Vehhâbilerin 

eline geçmesi ve onların, eâzım-ı İslâmın 

türbeleri hakkındaki tahripkârâne 

hürmetsizliği ne hikmete mebnîdir?” diye 

sual ediyorsunuz. 

Elcevap: Şu hadise, âlem-i İslâmın siyasetine 

ve hayat-ı içtimâiyesine taallûk ettiği için, Yeni 

Said kafasıyla cevap veremiyorum. Çünkü, şimdi 

daire-i nazarım başka ufuktadır. Fakat, hiç 

kırmadığım ve dâima faydasını gördüğüm 

mübarek hatıran için Eski Said kafasını 

muvakkaten başıma sıkılarak giyerek, şu Altıncı 

Meseleyi dört muhtasar nüktelerle beyan edeceğiz. 

BİRİNCİ NÜKTE: 

Şu Vehhâbi meselesinin kökü derindir. 

An’anesi zaman-ı Sahabeden başlayarak 

gelmiş. İşte o an’ane, üç uzun esaslarla gelmiştir: 

  Birincisi: Hazret-i Ali (r.a.), Vehhâbilerin 

ecdâdından ve ekserisi Necid sekenesinden olan 

Hâricîlere kılıç çekmesi ve Nehrivan’da onların 
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hâfızlarını öldürmesi, onlarda derinden derine, 

hem din namına Şîalığın aksine olarak, Hz. Ali’nin 

(r.a.) faziletlerine karşı bir küsmek, bir adâvet 

tevellüd etmiştir. Hazret-i Ali (r.a.) “Şâh-ı 

Velâyet” ünvânını kazandığı ve turuk-u evliyanın 

ekser-i mutlakı ona rücû etmesi cihetinden, 

Hâricîlerde ve şimdi ise Hâricîlerin bayraktarı 

olan Vehhâbilerde, ehl-i velâyete karşı bir inkâr, 

bir tezyif damarı yerleşmiştir. 

  İkincisi: Müseylime-i Kezzâbın fitnesiyle 

irtidâda yüz tutan Necid havâlisi, Hazret-i Ebû 

Bekir’in (r.a.) hilâfetinde, Hâlid İbni Velid’in 

kılıncıyla zîr ü zeber edildi. Bundan Necid 

ahalisinin Hulefa-i Raşidîn’e ve dolayısıyla Ehl-i 

Sünnet ve Cemaate karşı bir iğbirâr, seciyelerine 

girmişti. Hâlis Müslüman oldukları halde, yine 

eskiden ecdatlarının yedikleri darbeyi 

unutmuyorlar-nasıl ki ehl-i İran’ın, Hazret-i 

Ömer’in (r.a.) âdilâne darbesiyle devletleri mahv 

ve milletlerinin gururu kırıldığı için Şîalar Âl-i 

Beyt muhabbeti perdesi altında Hazret-i 

Ömer’e (r.a.) ve Hazret-i Ebû Bekir’e (r.a.) 

ve dolayısıyla Ehl-i Sünnet ve Cemaate 

dâima müntakimâne, fırsat buldukça 

tecavüz etmişler. 

  Üçüncü esas: Vehhâbilerin azîm 

imamlarından ve acîp dehâları taşıyan meşhur İbni 

Teymiye ve İbni Kayyıme’l-Cevzî gibi zatlar 

Muhyiddin-i Arabî (k.s.) gibi azîm evliyâya karşı 

fazla hücum ettikleri ve güya mezheb-i Ehl-i 
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Sünneti Şîalara karşı Hazret-i Ebû Bekir’in (r.a.) 

Hazret-i Ali’den (r.a.) efdâliyetini müdafaa 

ediyorum diyerek, Hazret-i Ali’nin (r.a) kıymetini 

çok düşürüyorlar. Hârika faziletlerini 

âdileştiriyorlar. Muhyiddin-i Arabî (k.s.) gibi çok 

evliyâyı inkâr ve tekfir ediyorlar. 

Hem, Vehhâbiler kendilerini Ahmed İbni 

Hanbel mezhebinde saydıkları için, Ahmed İbni 

Hanbel Hazretleri bir milyon hadisin hâfızı ve 

râvîsi ve şiddetli olan Hanbelî mezhebinin reisi ve 

halk-ı Kur’ân meselesinde cihanpesendâne salâbet 

ve metânet sahibi bir zat olduğundan, onun bir 

derece zâhirî ve mutaassıbâne ve Alevîlere 

muhâlefetkârâne mezhebinden din nâmına istifade 

edip, bir kısım evliyânın türbelerini tahrip ediyorlar 

ve kendilerini haklı zannediyorlar. Halbuki, bir 

dirhem hakları varsa, bazan on dirhem ilâve 

ediyorlar. 

  İKİNCİ NÜKTE: 

Şu Vehhâbi meselesinin âlem-i İslâmın an’anesi 

itibariyle nasıl ki üç esası var; öyle de, âlem-i 

insâniyet itibariyle dahi üç esası vardır: 

 

  Birincisi: Ehl-i dünyanın ve maddî tarihin 

nazarıyla, nev-i beşerin hayat-ı içtimâiyesi 

noktasında bakılsa, görülüyor ki hayat-ı içtimâiye-i 

siyâsiye itibariyle beşer birkaç devri geçirmiş.  

• Birinci devri vahşet ve bedevîlik devri, 

 • ikinci devri memlûkiyet devri,  

• üçüncü devri esir devri, 
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 • dördüncüsü ecir devri,  

• beşincisi mâlikiyet ve serbestiyet devridir.  

Vahşet devri dinlerle, hükûmetlerle 

tebdil edilmiş, nim-medeniyet devri açılmış. 

Fakat, nev-i beşerin zekîleri ve kavîleri, insanların 

bir kısmını abd ve memlûk ittihaz edip hayvan 

derecesine indirmişler.  

Sonra bu memlûklar dahi bir intibâha düşüp 

gayrete gelerek o devri esir devrine çevirmişler; 

yani, memlûkiyetten kurtulup; fakat el-hükmü li’l-

ğâlib olan zâlim düsturuyla yine insanların kavîleri 

zayıflarına esir muâmelesi yapmışlar.  

Sonra, İhtilâl-i Kebîr gibi çok inkılâplarla, o 

devir de ecîr devrine inkılâp etmiş. Yani, zenginler 

olan havas tabakası, avâmı ve fukarayı ücret 

mukabilinde hizmetkâr ittihaz etmesi, yani 

sermaye sahipleri ehl-i sa’yi ve ameleyi küçük bir 

ücrete mukabil istihdam etmeleridir. 

  Bu devirde sû-i istimâlât o dereceye vardı 

ki, bir sermayedar, kendi yerinde oturup, bankalar 

vâsıtasıyla bir günde bir milyon kazandığı halde; 

bir biçare amele, sabahtan akşama kadar, tahte’l-

arz madenlerde çalışıp, kut-u lâyemût derecesinde, 

on kuruşluk bir ücret kazanıyor. Şu hal, müthiş bir 

kin, bir iğbirar verdi ki, avâm tabakası havâssa 

ilân-ı isyan etti.  

Şu asrın tâbiriyle, sosyalistlik, bolşeviklik 

sûretinde, evvel Rusya’yı zîr ü zeber edip geçen 

Harb-i Umumîden istifade ederek, her yerde kök 

saldılar. Şu bolşevizmin perdesi altındaki kıyâm-ı 



~Hacc ve Hikmetkeri 70 ~ 

 

avâm, havâssa karşı bir kin ve bir tezyif fikrini 

verdiğinden, büyüklere ve havâssa âit medâr-ı 

şeref herşeyi kırmak için bir cesaret vermiş.  

  İkinci esas: Şu asır, menfî milliyeti çok 

ileri sürdü. Anâsır-ı İslâmiye hiç muhtaç 

olmadığı halde, şu milliyet fikrine körü 

körüne sarıldılar. Menfî milliyet ise, 

mukaddesât-ı diniyeye hürmetkâr olamıyor; 

bahaneler buldukça ilişmek istiyor. 

  Üçüncü esas: Sükût... 

  ÜÇÜNCÜ NÜKTE: 

  Meslekler, mezhepler ne kadar bâtıl da 

olsalar, içinde ukde-i hayatiyesi hükmünde 

bir hak, bir hakikat bulunur.  

Eğer âsârına ve neticelerine hükmeden 

hak ve hakikat ise ve menfî cihetleri müsbet 

cihetlerine mağlûp ise, o meslek haktır.  

Eğer içinde hak ve hakikat, neticelere 

hükmedemiyor ve menfî ciheti müsbet 

cihetine galebe ediyorsa, o meslek bâtıldır. 

Onun ehli, ehl-i bid’a ve dalâlet olur. 

  İşte bu kaideye binâen, âlem-i İslâmdaki ehl-i 

bid’a fırkalarına bakılsa görülüyor ki, herbiri bir 

hakka istinad edip gitmiş. Fakat, menfî ciheti ya 

garaz, ya inat gibi bir sebeple, o mesleğin âsârı 

dalâlet hesabına çalışmıştır.  

Meselâ, Şîalar Kur’ân’ın emrine imtisalen Ehl-i 

Beytin muhabbetini esas tutup, sonra intikam-ı 

milliyet cihetinden bir garaz gelerek, meşrû 

muhabbet-i Ehl-i Beytin âsârını zaptederek, 
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Sahabe ve Şeyheynin buğzuna binâ edip, âsâr 

göstermişler;  

ح ا َن  ا  ِلضنغْحبل لَا ْ لْحا  ِل َا ٍّ  ِل ُن ِل  ِّ olan darb-ı meseline 

mâsadak olmuşlar. 

Hem meselâ, Vehhâbiler ve Hâricîler ise, 

nusûs-u Şeriate ve sarîh-i âyâta ve zevâhir-i 

ehâdise istinad ederek hâlis Tevhîde münâfi 

ve sanemperestliği imâ edecek herşeyi 

reddetmekliği kaide tutmuşlar. Fakat, birinci 

nüktedeki üç esasta beyan edilen sebepler 

cihetinden gelen menfî garazlar, onları haktan 

çevirip, dalâlete saptırmış ki, ifrat derecesinde 

tahribat yapıyorlar. Ve hâkezâ,  

Cebriye olsun, Mûtezile olsun, hangi fırka 

olursa olsun böyle bir hakikati mesleğinde görüp 

onunla aldanıp, sonra dalâlete saplanır. 

  Her neyse... Her bâtıl bir mesleğin herbir 

ciheti bâtıl olmak lâzım olmadığı gibi, 

herbir hak mesleğin dahi herbir ciheti hak 

olmak lâzım değildir. Buna binâen, sâdattan 

olan şerif-i Mekke, Ehl-i Sünnet ve 

Cemaatten iken zaaf gösterip İngiliz 

siyasetinin Haremeyn-i Şerifeyne 

müstebidâne girmesine meydan verdi. Nass-ı 

âyetle küffârın girmesini kabul etmeyen 

Haremeyn-i Şerifeyni, İngiliz siyasetinin, âlem-i 

İslâmı aldatacak bir sûrette, merkez-i siyâsiyesi 

hükmüne getirmesine yol verdiğinden, ehl-i 

bid’attan olan Vehhâbiler, hariçten medâr-ı 

istinad aramayarak, filcümle nimmüstakil 
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bir siyaset-i İslâmiye takip ettiklerinden, şu 

cihette haklı olarak o gibi Ehl-i Sünnete 

galebe ettiler denilebilir. 

  DÖRDÜNCÜ NÜKTE: 

Esbap tahtında vücuda gelen hâdiseler, o 

esbâbın hâlis malı değil. Belki asıl o 

hâdisenin hakiki sahibi kaderdir. Kader ise 

hikmet-i İlâhiye ile hükmeder. Öyleyse, bu 

Vehhâbi hâdisesine yalnız Vehhâbilerin Ehl-

i Sünnete karşı müfritâne bir tecavüzü 

nazarıyla bakmayacağız.  

Belki Ehl-i Sünnet, bir sû-i hareketiyle 

kadere fetvâ vermiş ki, Vehhâbileri Ehl-i 

Sünnete taslît etmiş.  

Vehhâbiler zulmeder; çünkü, hem çok 

müfritâne, hem intikamkârâne, hem 

Haricîlik nâmına ettikleri için, cinâyet 

ediyorlar.  

Fakat, kader-i İlâhî, üç sebebe binâen adâlet 

eder: 

Birincisi: Hadis-i sahîh ile sabit olan ziyaret-i 

kubûr ve makberistana hürmet-i şer’iye sû-i istimâl 

edildi, gayr-i meşrû hâdiseler zuhura geldi. 

Husûsan evliyâların makberlerine karşı 

hürmet ise, mânâ-yı harfî cihetiyle kalmadı, 

mânâ-yı ismî derecesine çıktı. Yani, sırf 

Cenâb-ı Hak hesabına makbul bir abdi 

olduğuna ve şefaatine ve mânevî duasına 

mazhar olmak için olan meşrû hürmetten 

ziyade; o kabir sahibini âdetâ sahib-i 
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tasarruf ve kendi kendine medet verecek bir 

kudret sahibi tasavvur edip, âmiyâne, 

câhilâne takdis edildi.  

Hattâ o dereceye varmış ki, namaz 

kılmayanlar, o mâruf ve meşhur türbelere 

kurban kesip, ona yalvarıyordu.  

İşte bu müfritâne hâl, kadere fetvâ verdi ki, o 

muharribi onlara musallat etsin. Fakat, o muharrib 

dahi, onları tâdil etmek ve ifratlarını kırmak lâzım 

gelirken, öyle yapmayıp, bilâkis o da tefrit edip 

köküyle kesmeye başladı.  

Elbette,   ُْحننا ْل ْحة تلسنا  َّا ُ م ْلنلا َّن ْحة تلسنا  ِلا ُ م ا  َن صْح ِلسنا ُ   ة َِّ   مي ِ

 

kaidesine mazhar olur. Onlar da sonra cezasını 

bulurlar. 

  İkincisi: Şu asırda maddî fikir galebe 

çalmış. Esbâb-ı zâhiriye, hakîki telâkkî 

ediliyor. İnsanlar esbâba yapışıyor. Eğer 

esbâb-ı zâhiriye bir âyine hükmünden çıkıp 

nazar-ı dikkati kendisine celbetse, Tevhîd-i 

hakîkiye münâfi olur.  

İşte, şu gafil maddî asırdaki insanlar, 

mütedeyyin de olsa, esbâba fazla sarılmalarına 

hikmet-i şer’iye müsaade etmiyor. İşte buna 

binâen, evliyânın ve eâzım-ı İslâmiyenin 

türbelerine birer mukaddes ziyâretgâh nazarıyla 

bakmak, o hikmet-i şer’iyeye şu zamanda pek 

muvafık düşmediğinden, kader-i İlâhî onu tâdil 

etmek istedi ki, bunları musallat etti.  
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  Üçüncüsü: Şu asırda enâniyet o derece 

dizgini eline almış ki, çok insanlar birer 

küçük Firavun ve birer küçük Nemrud 

hükmüne geçmişler.  

İşte ehl-i gaflet ve ehl-i dalâlet ve bu mağrur 

ehl-i enâniyet nazarında kıyâs-ı binnefs olarak, 

eâzım-ı İslâmiyenin nâmdarlarını, hâşâ enâniyetle 

ittiham ettiklerinden, hem o ehl-i gaflet ve 

dalâlet kendileri Allah’ı tanımadıkları için, 

çok şeylere, çok zâtlara birer nevî rubûbiyet 

tahayyül ettikleri bir hengâmda ve 

sanemperestliğin, başka bir nevi olan 

heykelperestlerin ve sûretperestlerin gayet 

müthiş bir riyâkârlık mânâsında olan şan ve 

şeref peşinde koştukları bir zamanda, 

eâzım-ı İslâmiyenin türbelerine câhilâne ve 

müfritâne bir sûrette avâmların takdîs 

derecesinde hürmetleri, elbette hikmet-i 

şer’iye noktasında kader münâsip görmedi 

ki; bu muharripleri Ehl-i Sünnete taslît etti. 

Onlarla tâdil edecek. 

  Fakat Vehhâbilerin seyyiât ve 

tahribâtlarıyla beraber, medâr-ı şükran bir 

cihetleri var ki, o çok mühimdir. Belki 

onların tahripkârâne olan seyyiâtlarına 

mukabil o cihettir ki, onları şimdilik 

muvaffak ediyor.  

O cihet de şudur ki: Namaza çok dikkat 

ediyorlar. Şeriatın ahkâmına tatbik-i 

harekete çalışıyorlar. Başkaları gibi 
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lâkaytlık etmiyorlar. Güyâ dinin taassubu 

nâmına tecâvüz ediyorlar. Başkaları gibi 

dinin ehemmiyetsizliğine binâen şeâir-i 

diniyeyi tahrip etmiyorlar.  

Hem, Vehhâbilik az bir fırkadır. Koca 

âlem-i İslâmın havz-ı kebîri içinde ya erir, 

ya itidâle gelir; çünkü menbâı hâriçte değil 

ki, âlem-i İslâmı bulandırsın. Menbâı 

hariçte olsaydı, çok düşündürecekti... 

-----oo0oo----- 

“Kabede Bile Vesvese Gelebilir” 

 

Eşya mabeynlerinde, bazı münasebat-ı 

hafiye bulunur. Hattâ hiç ümid etmediğin şeyler 

içinde münasebet ipleri bulunur. Ya bizzât bulunur 

veya senin hayalin, meşgul olduğu san'ata göre o 

ipleri yapmış, onları birbiriyle bağlamış.  

Şu sırr-ı münasebettendir ki, bazan bir 

mukaddes şeyi görmek, bir mülevves şeyi hatıra 

getirir. Fenn-i Beyan'da beyan olunduğu gibi, 

"Hariçte uzaklık sebebi olan zıddiyet ise, 

hayalde sebeb-i kurbiyettir." Yani: İki zıddın 

suretlerinin cem'ine vasıta, bir münasebet-i 

hayaliyedir.  

Bu münasebetle gelen tahattura, tedai-yi efkâr 

tabir edilir. Meselâ: Sen namazda, münacatta, 

Kâ'be karşısında, huzur-u İlahîde iken, âyâtı 
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tefekkürde olduğun bir halde; şu tedai-yi 

efkâr, seni tutup en uzak malayaniyat-ı 

rezileye sevkeder.  

Senin başın, böyle bir tedai-yi efkâra 

mübtela ise, sakın telaş etme. Belki 

intibaha geldiğin anda, dön. "Aman ne 

kusur ettim" deyip tedkikle meşgul olup 

durma. Tâ o zaîf münasebet, senin 

dikkatinle kuvvet peyda etmesin.  

Zira teessür gösterdikçe, ehemmiyet 

verdikçe, senin o zaîf tahatturun melekeye 

döner. Bir maraz-ı hayalî olur. Korkma, 

maraz-ı kalbî değil. Şu nevi tahattur ise, 

galiben ihtiyarsızdır. Hususan hassas 

asabîlerde daha galibdir. Şeytan, şu nevi 

vesvesenin madenini çok işlettirir.  

Şu yaranın merhemi şudur ki: 

 Tedai-yi efkâr, galiben ihtiyarsızdır. Onda 

mes'uliyet yoktur. Hem tedaide, mücaveret 

var; temas ve ihtilat yoktur.  

Onun için, efkârın keyfiyetleri, birbirine sirayet 

etmez, birbirine zarar vermez. Nasılki şeytan ile 

melek-i ilham, kalb taraflarında mücaveretleri var 

ve füccar ve ebrarın karabetleri ve bir meskende 

durmaları, zarar vermez.  

Öyle de, tedai-yi efkâr saikasıyla 

istemediğin pis hayalat, gelip nezih efkârın 

içine girse; zarar vermez. Meğer kasden olsa 

veya zarar zannıyla onunla ziyade meşgul 

olsa.  
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Hem bazan kalb yoruluyor. Fikir, kendini 

eğlendirmek için rastgele bir şeyle meşgul 

olur. Şeytan fırsat bulur, pis şeyleri önüne 

serpiyor, sürüyor. 
49

 

-----oo0oo----- 

“Efendimizden önce..ve Müseylime” 

Ceziret-ül Arab ahalisi o asırda ekseriyet-

i mutlaka itibariyle ümmi idi. Ümmilikleri için 

mefahirlerini ve vukuat-ı tarihiyelerini ve mehasin-

i ahlâka yardım edecek durub-u emsallerini kitabet 

yerine şiir ve belâgat kaydıyla muhafaza 

ediyorlardı. Manidar bir kelâm, şiir ve belâgat 

cazibesiyle eslaftan ahlafa hâfızalarda kalıp 

gidiyordu.  

İşte şu ihtiyac-ı fıtrî neticesi olarak o kavmin 

manevî çarşı-yı ticaretlerinde en ziyade revaç 

bulan, fesahat ve belâgat metaı idi. Hattâ bir 

kabîlenin belig bir edibi, en büyük bir 

kahraman-ı millîsi gibi idi. En ziyade onunla 

iftihar ediyorlardı.  

İşte İslâmiyetten sonra âlemi zekâlarıyla idare 

eden o zeki kavim, şu en revaçlı ve medar-ı 

iftiharları ve ona şiddet-i ihtiyaçla muhtaç olan 

belâgatta akvam-ı âlemden en ileride ve en yüksek 

mertebede idiler.  

Belâgat, o kadar kıymettar idi ki, bir edibin bir 

sözü için iki kavim büyük muharebe ederdi ve bir 

sözüyle musalaha ediyorlardı.  

                                                           
49

 Sözler ( 275 ) 
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Hattâ onların içinde "Muallakat-ı Seb'a" 

namıyla yedi edibin yedi kasidesini altunla 

Kâ'be'nin duvarına yazmışlar, onunla iftihar 

ediyorlardı.  

İşte böyle bir zamanda, belâgat en revaçlı 

olduğu bir anda Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan nüzul 

etti. Nasılki zaman-ı Musa Aleyhisselâm'da sihir ve 

zaman-ı İsa Aleyhisselâm'da tıb revaçta idi. 

Mu'cizelerinin mühimmi o cinsten geldi. İşte o 

vakit bülega-yı Arabı, en kısa bir suresine 

mukabeleye davet etti: 

 fermanıyla onlara 

meydan okuyor.  

Hem der ki: "İman getirmezseniz 

mel'unsunuz. Cehennem'e gireceksiniz." 

Damarlarına şiddetle vuruyor. Gururlarını dehşetli 

surette kırıyor. O kibirli akıllarını istihfaf ediyor. 

Onları bidayeten i'dam-ı ebedî ile ve sonra da 

Cehennem'de i'dam-ı ebedî ile beraber dünyevî 

i'dam ile de mahkûm ediyor.  

Der: "Ya muaraza ediniz, yahut can ve malınız 

helâkettedir." 

 İşte eğer muaraza mümkün olsaydı acaba hiç 

mümkün mü idi ki, bir-iki satırla muaraza edip 

davasını ibtal etmek gibi rahat bir çare varken, en 

tehlikeli, en müşkilâtlı muharebe tarîkı ihtiyar 

edilsin?  
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Evet, o zeki kavim, o siyasî millet ki, bir zaman 

âlemi, siyasetle idare ettiği halde, en kısa ve rahat 

ve hafif bir yolu terketsin?  

En tehlikeli ve bütün mal ve canını belaya 

atacak uzun bir yolu ihtiyar etsin, hiç kabil midir? 

Çünki bir edibleri, birkaç hurufatla muaraza 

edebilseydi; Kur'an, davasından vazgeçerdi.  

Onlar da maddî ve manevî helâketten 

kurtulurlardı. Halbuki muharebe gibi dehşetli, 

uzun bir yolu ihtiyar ettiler.  

Demek, muaraza-i bilhuruf mümkün 

değildi, muhaldi. Onun için muharebe-i bis-

süyufa mecbur oldular. 

 Hem Kur'anı tanzir etmek, taklidini yapmak için 

gayet şiddetli iki sebeb vardı. Birisi; düşmanın hırs-

ı muarazası. Diğeri; dostlarının şevk-i 

taklididir ki, şu iki saik-i şedid altında 

milyonlar Arabî kitablar yazılmış ki hiçbirisi 

ona benzemez. Âlim olsun, âmi olsun her 

kim ona ve onlara baksa kat'iyyen diyecek 

ki: "Kur'an, bunlara benzemez. Hiçbirisi onu tanzir 

edemez." Şu halde, ya Kur'an bütününün 

altındadır.  

Bu ise, bütün dost ve düşmanın ittifakıyla 

battaldır, muhaldir. Veya Kur'an, o yazılan umum 

kitabların fevkındedir. 

 Eğer desen: Nasıl biliyoruz ki, kimse 

muarazaya teşebbüs etmedi? Kimse kendine 

güvenemedi mi ki, meydana çıksın? Birbirinin 

yardımı da mı faide etmedi? 
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 Elcevab: Eğer muaraza mümkün olsaydı, 

alâküllihal kat'î teşebbüs edilecekti. Çünki izzet ve 

namus mes'elesi, can ve mal tehlikesi vardı. Eğer 

teşebbüs edilseydi, alâküllihal kat'î tarafdar pek 

çok bulunacaktı. Çünki hakka muarız ve muannid 

daima kesretli idi.  

Eğer taraftar bulsaydı, alâküllihal iştihar 

bulacaktı. Çünki küçük bir mücadele, beşerin 

nazar-ı istiğrabını celbedip destanlarda iştihar eder. 

Şöyle acib bir mücadele ve vukuat ise gizli 

kalamaz. İslâmiyet aleyhinde tâ en çirkin ve en 

şeni' şeylere kadar nakledilir, meşhur olur. 

Halbuki muarazaya dair Müseylime-i 

Kezzab'ın bir-iki fıkrasından başka 

nakledilmemiş.  

O Müseylime'de çendan belâgat varmış. Fakat 

hadsiz bir hüsn-ü cemale mâlik olan beyan-ı 

Kur'ana nisbet edildiği için, onun sözleri hezeyan 

suretinde tarihlere geçmiştir.  

İşte Kur'anın belâgatındaki i'caz, kat'iyyen iki 

kerre iki dört eder gibi mevcuddur ki, iş böyle 

oluyor. 
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İkinci Nokta: Kur'an, bu dünyada öyle 

nuranî ve saadetli ve hakikatlı bir surette bir tebdil-

i hayat-ı içtimaiye ile beraber, insanların hem 

nefislerinde.. 
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Hem kalblerinde, hem ruhlarında, hem 

akıllarında, hem hayat-ı şahsiyelerinde, hem 

hayat-ı içtimaiyelerinde.. 

Hem hayat-ı siyasiyelerinde öyle bir inkılab 

yapmış ve idame etmiş ve idare etmiş ki, on dört 

asır müddetinde her dakikada altı bin altı yüz 

altmış altı âyetleri, kemal-i ihtiramla hiç olmazsa 

yüz milyondan ziyade insanların dilleriyle 

okunuyor ve insanları terbiye ve nefislerini tezkiye 

ve kalblerini tasfiye ediyor; ruhlara inkişaf 

ve terakki ve akıllara istikamet ve nur ve 

hayata hayat ve saadet veriyor. Elbette 

böyle bir kitabın misli yoktur, hârikadır, 

fevkalâdedir, mu'cizedir. 

Üçüncü Nokta: Kur'an, o asırdan tâ şimdiye 

kadar öyle bir belâgat göstermiş ki, Kâ'be'nin 

duvarında altunla yazılan en meşhur ediblerin 

"Muallakat-ı Seb'a" namıyla şöhret-şiar 

kasidelerini o dereceye indirdi ki, Lebid'in kızı 

babasının kasidesini Kâ'be'den indirirken demiş: 

"Âyâta karşı bunun kıymeti kalmadı." Hem bedevi 

bir edib  âyeti okunurken işittiği 

vakit secdeye kapanmış.  

Ona dediler: "Sen müslüman mı oldun?"  

Dedi: "Yok, ben bu âyetin belâgatına secde 

ettim."     … 

Hatta bir adam 

 âyetini okudu.  
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Dedi: "Bunun hârika telakki edilen belâgatını 

göremiyorum."  

Ona denildi: "Sen dahi bu seyyah gibi o 

zamana git, orada dinle."  

O da kendini Kur'andan evvel orada tahayyül 

ederken gördü ki: Mevcudat-ı âlem perişan, 

karanlıklı camid ve şuursuz ve vazifesiz 

olarak halî, hadsiz, hududsuz bir fezada; 

kararsız, fâni bir dünyada bulunuyorlar.  

Birden Kur'anın lisanından bu âyeti dinlerken 

gördü: Bu âyet, kâinat üstünde, dünyanın 

yüzünde öyle bir perde açtı, ışıklandırdı ki; bu ezelî 

nutuk ve sermedi ferman, asırlar sıralarında dizilen 

zîşuurlara ders verip gösteriyor ki, bu kâinat bir 

câmi-i kebir hükmünde başta semavat ve arz 

olarak umum mahlukat hayattarane zikir ve 

tesbihte ve vazifeler başında cûş u huruşla 

mes'udane ve memnunane bir vaziyette bulunuyor 

diye müşahede etti. 

Ve bu âyetin derece-i belâgatını zevkederek sair 

âyetleri buna kıyasla Kur'anın zemzeme-i belâgatı 

arzın nısfını ve nev'-i beşerin humsunu istila ederek 

haşmet-i saltanatı kemal-i ihtiramla ondört asır 

bilâ-fasıla idame ettiğinin binler hikmetlerinden bir 

hikmetini anladı.
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“Hutbe Şeairdir!” 

Bazı gafiller, hutbe gibi bazı şeair-i 

İslâmiyeyi, Arabîden çıkarıp her milletin lisanıyla 

söylemeyi, iki sebeb için istihsan ediyorlar: 

 Birincisi: "Tâ, siyaset-i hazıra avam-ı 

müslimîne de o suretle tefhim edilsin." Halbuki 

siyaset-i hazıra, o kadar çok yalan ve hile ve 

şeytanet içine girmiş ki, vesvese-i şeyatîn hükmüne 

geçmiştir. Halbuki minber, vahy-i İlahînin 

tebliğ makamı olduğundan, o vesvese-i 

siyasiyenin hakkı yoktur ki, o makam-ı âlîye 

çıkabilsin. 

 İkinci Sebeb: "Hutbe, bazı suver-i 

Kur'aniyenin nasihatları anlaşılmak içindir." 

Evet, eğer millet-i İslâm, İslâmiyetin zaruriyatı ve 

müsellematı ve malûm olan ahkâmını, ekseriyet 

itibariyle imtisal edip yerine getirseydi, o vakit 

nazariyat-ı şer'iye ve mesail-i dakika ve nasayih-i 

hafiyeyi anlamak için, bildiği lisan ile hutbe 

okunması ve suver-i Kur'aniyenin -eğer mümkün 

olsaydı- tercümesi (Haşiye) belki müstahsen 

olurdu. Fakat namaz, zekat, orucun vücubu ve 

katl, zina ve şarabın haramiyeti gibi malûm 

olan ahkâm-ı kat'iyye-i İslâmiye mühmel kalıyor.  

Avam-ı nas, onların vücubunu ve 

haramiyetini ders almağa muhtaç değiller.  

                                                           
(Haşiye): İ'caza dair olan Yirmibeşinci Söz, Kur'anın 

hakikî tercümesi mümkün olmadığını göstermiştir. 
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Belki teşvik ve ihtar ile o ahkâm-ı 

kudsiyeyi hatırlatıp, İslâmiyet damarını ve 

iman hissini tahrik etmekle imtisallerine 

teşvik ve tezkire ve ihtara muhtaçtırlar.  

Halbuki bir âmi ne kadar cahil dahi olsa, 

Kur'an'dan ve hutbe-i Arabiyeden şu meal-i 

icmaliyeyi anlar ki: "Herkese ve bana malûm olan 

imanın rükünlerini ve İslâmiyet'in umdelerini hatib 

ve hâfız ihtar ediyor ve ders veriyor, okuyor" der; 

kalbinde onlara karşı bir iştiyak hasıl olur. Acaba 

kâinatta hangi tabirat var ki; arş-ı a'zamdan gelen 

Kur'an-ı Hakîm'in i'cazkârane, müfehhimane 

ihtarlarına, tezkirlerine, teşviklerine mukabil 

gelebilsin? 
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“Tevhid iki Çeşittir” 

Birinci Lem'a: Tevhid iki kısımdır. Meselâ: 

Nasılki bir çarşıya ve bir şehre büyük bir zâtın 

mütenevvi malları gelse, iki çeşitle onun malı 

olduğu bilinir.  

Biri; icmalî, âmiyanedir ki: "Bu kadar azîm 

mal, ondan başka kimsenin haddi değil ki sahib 

olabilsin." Fakat böyle âmi bir adamın nezaretinde 

çok hırsızlık olabilir. Parçalarına çok adamlar sahib 

çıkabilir. 

 İkinci çeşit odur ki; her denk üzerinde 

yazıyı okur, her bir top üstünde turrayı tanır, herbir 

ilân üstünde mührünü bilir bir surette "Herşey o 
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zâtındır" der. İşte şu halde herbir şey o zâtı manen 

gösterir. 

Aynen öyle de: Tevhid dahi iki çeşittir. 

Biri: Tevhid-i âmi ve zahirîdir ki, "Cenab-ı 

Hak birdir, şeriki naziri yoktur, bu kâinat 

onundur." 

İkincisi: Tevhid-i hakikîdir ki, her şey üstünde 

sikke-i kudretini ve hâtem-i rububiyetini ve nakş-ı 

kalemini görmekle doğrudan doğruya herşeyden 

onun nuruna karşı bir pencere açıp onun birliğine 

ve her şey onun dest-i kudretinden çıktığına ve 

uluhiyetinde ve rububiyetinde ve mülkünde hiçbir 

vechile, hiçbir şeriki ve muini olmadığına, şuhuda 

yakın bir yakîn ile tasdik edip iman getirmektir ve 

bir nevi huzur-u daimî elde etmektir.  

Biz dahi şu Söz'de, o hâlis ve âlî tevhid-i 

hakikîyi gösterecek şuaları zikredeceğiz. 

Birinci nükte içinde bir ihtar: Ey esbab-

perest gafil! Esbab, bir perdedir. Çünki izzet ve 

azamet öyle ister. Fakat iş gören, kudret-i 

Samedaniyedir. Çünki tevhid ve celal öyle ister 

ve istiklali iktiza eder. Sultan-ı Ezelî'nin memurları, 

saltanat-ı rububiyetin icraatçıları değillerdir. Belki o 

saltanatın dellâllarıdırlar ve o rububiyetin 

temaşager nâzırlarıdırlar.  

Ve o memurlar, o vasıtalar; kudretin izzetini, 

rububiyetin haşmetini izhar içindir.  

Tâ umûr-u hasise ile kudretin mübaşereti 

görünmesin. Acz-âlûd, fakr-pişe olan insanî bir 
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sultan gibi, acz ve ihtiyaç için memurları şerik-i 

saltanat etmiş değildir.  

Demek esbab vaz'edilmiş, tâ aklın nazar-ı 

zahirîsine karşı kudretin izzeti muhafaza edilsin. 

Zira âyinenin iki veçhi gibi, her şeyin bir mülk 

ciheti var ki, âyinenin mülevven yüzüne benzer. 

Muhtelif renklere ve hâlâta medar olabilir. Biri 

melekûttur ki, âyinenin parlak yüzüne benzer. 

Mülk ve zahir veçhinde, kudret-i Samedaniyenin 

izzetine ve kemaline münafî hâlât vardır.  

Esbab, o hâlâta hem merci, hem medar olmak 

için vaz'edilmişler. Fakat melekûtiyet ve 

hakikat canibinde, her şey şeffaftır, güzeldir. 

Kudretin bizzât mübaşeretine münasibdir, izzetine 

münafî değildir. Onun için esbab sırf zahirîdir, 

melekûtiyette ve hakikatte tesir-i hakikîleri yoktur. 

Hem esbab-ı zahiriyenin diğer bir hikmeti 

şudur ki: Haksız şekvaları ve bâtıl itirazları Âdil-i 

Mutlak'a tevcih etmemek için, o şekvalara, o 

itirazlara hedef olacak esbab vaz'edilmiştir. Çünki 

kusur onlardan çıkıyor, onların kabiliyetsizliğinden 

ileri geliyor.  

Bu sırra bir misal-i latif suretinde bir 

temsil-i manevî rivayet ediliyor ki: Hazret-i 

Azrail Aleyhisselâm, Cenab-ı Hakk'a demiş ki: 

"Kabz-ı ervah vazifesinde senin ibadın benden 

şekva edecekler, benden küsecekler."  

Cenab-ı Hak lisan-ı hikmetle ona demiş 

ki: "Seninle ibadımın ortasında, musibetler, 
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hastalıklar perdesini bırakacağım. Tâ şekvaları 

onlara gidip senden küsmesinler."  

İşte bak, nasıl hastalıklar perdedir; ecelde 

tevehhüm olunan fenalıklara mercidirler ve kabz-ı 

ervahta hakikat olarak olan hikmet ve güzellik, 

Azrail Aleyhisselâm'ın vazifesine mütealliktir.  

Öyle de: Hazret-i Azrail dahi bir perdedir. 

Kabz-ı ervahta zahiren merhametsiz görünen ve 

rahmetin kemaline münasib düşmeyen bazı hâlâta 

merci olmak için, o memuriyete bir nâzır ve 

kudret-i İlahiyeye bir perdedir.  

Evet, izzet ve azamet ister ki, esbab 

perdedar-ı dest-i kudret ola aklın 

nazarında... Tevhid ve celal ister ki; esbab 

ellerini çeksinler tesir-i hakikîden… 
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İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet 

hakikî imanı elde eden adam, kâinata 

meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre 

hâdisatın tazyikatından kurtulabilir. 

"Tevekkeltü alallah" der, sefine-i hayatta kemal-

i emniyetle hâdisatın dağlarvari dalgaları içinde 

seyran eder.  

Bütün ağırlıklarını Kadîr-i Mutlak'ın yed-i 

kudretine emanet eder, rahatla dünyadan geçer, 

berzahta istirahat eder.  

Sonra saadet-i ebediyeye girmek için Cennet'e 

uçabilir. Yoksa tevekkül etmezse, dünyanın 
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ağırlıkları uçmasına değil, belki esfel-i safilîne 

çeker.  

Demek iman tevhidi, tevhid teslimi, 

teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni 

iktiza eder.  

Fakat yanlış anlama. Tevekkül, esbabı 

bütün bütün reddetmek değildir. Belki esbabı 

dest-i kudretin perdesi bilip riayet ederek; esbaba 

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

müsebbebatı yalnız Cenab-ı Hak'tan istemek 

ve neticeleri ondan bilmek ve ona minnettar 

olmaktan ibarettir. 
54

 

-----oo0oo----- 

 

 de altı cümle var. Üçü müsbet, üçü 

menfî. Altı mertebe-i tevhidi isbat etmekle beraber 

şirkin altı enva'ını reddeder.  

Herbir cümlesi öteki cümlelere hem delil 

olur, hem netice olur. Çünki herbir 

cümlenin iki manası var. Bir mana ile netice 

olur, bir mana ile de delil olur.  

Demek Sure-i İhlas'ta otuz Sure-i İhlas kadar, 

muntazam, birbirini isbat eder delillerden 

mürekkeb sureler vardır. Meselâ: 
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 Hem: 

Hem: 

 Daha sen buna 

göre kıyas et... 
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 da bir sükût var, bir ıtlak var. 

Neye zafer bulacaklarını tayin etmemiş.  

Tâ herkes istediğini içinde bulabilsin. Sözü az 

söyler, tâ uzun olsun. Çünki bir kısım 

muhatabın maksadı ateşten kurtulmaktır.  

Bir kısmı yalnız Cennet'i düşünür.  

Bir kısım, saadet-i ebediyeyi arzu eder.  

Bir kısım, yalnız rıza-yı İlahîyi rica eder.  

Bir kısım, rü'yet-i İlahiyeyi gaye-i emel 

bilir ve hâkeza.. bunun gibi pek çok yerlerde 

Kur'an, sözü mutlak bırakır, tâ âmm olsun.  

Hazfeder, tâ çok manaları ifade etsin.  

Kısa keser, tâ herkesin hissesi bulunsun. İşte 

 der. Neye felah bulacaklarını tayin 

etmiyor.  

Güya o sükûtla der:  

"Ey müslümanlar! Müjde size.  
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Ey müttaki! Sen Cehennem'den felah 

bulursun.  

Ey sâlih! Sen Cennet'e felah bulursun.  

Ey ârif! Sen rıza-yı İlahîye nail olursun.  

Ey âşık! Sen rü'yete mazhar olursun." ve 

hâkeza...  

İşte Kur'an, câmiiyet-i lafziye cihetiyle 

kelâmdan, kelimeden, huruftan ve sükûttan her 

birisinin binler misallerinden yalnız nümune olarak 

birer misal getirdik. Âyeti ve kıssatı bunlara kıyas 

edersin. 

 Meselâ:  

âyeti, o kadar vücuhu var ve o derece meratibi var 

ki, bütün tabakat-ı evliya, bütün sülûklerinde ve 

mertebelerinde şu âyete ihtiyaçlarını görüp ondan 

kendi mertebesine lâyık bir gıda-yı manevî, 

bir taze mana almışlar.  

Çünki "Allah" bir ism-i câmi' olduğundan 

esma-i hüsna adedince tevhidler, içinde bulunur. 

 

 ve hâkeza.. 
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 Bütün ervah ve 

kulûbün dalaletten neş'et eden ızdırabat ve 

keşmekeş ve ızdırabattan neş'et eden manevî 
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elemlerden kurtulmaları, birtek Hâlık'ı tanımakla 

olur.  

Bütün mevcudatı, birtek Sâni'a vermekle 

necat buluyorlar, birtek Allah'ın zikriyle mutmain 

olurlar. Çünki hadsiz mevcudat birtek zâta 

verilmezse (Yirmi ikinci Söz'de kat'î isbat edildiği 

gibi) o zaman her birtek şeyi, hadsiz esbaba 

isnad etmek lâzım gelir ki, o halde birtek şeyin 

vücudu, umum mevcudat kadar müşkil 

olur. Çünki Allah'a verse, hadsiz eşyayı bir zâta 

verir. Ona vermezse, herbir şeyi hadsiz esbaba 

vermek lâzım gelir.  

O vakit bir meyve, kâinat kadar müşkilât 

peyda eder, belki daha ziyade müşkil olur. 

Çünki nasıl bir nefer yüz muhtelif adamın 

idaresine verilse, yüz müşkilât olur.  

Ve yüz nefer, bir zabitin idaresine verilse, bir 

nefer hükmünde kolay olur.  

Öyle de: Çok muhtelif esbabın birtek şeyin 

icadında ittifakları, yüz derece müşkilâtlı olur.  

Ve pek çok eşyanın icadı, birtek zâta 

verilse yüz derece kolay olur.  

İşte mahiyet-i insaniyedeki merak ve taleb-i 

hakikat cihetinden gelen nihayetsiz ızdırabdan 

kurtaracak yalnız tevhid-i Hâlık ve marifet-i 

İlahiyedir.  

Madem küfürde ve şirkte nihayetsiz müşkilât 

ve ızdırabat var. Elbette o yol muhaldir, hakikatı 

yoktur.  
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Madem tevhidde, mevcudatın yaratılışındaki 

sühulete ve kesrete ve hüsn-ü san'ata muvafık 

olarak nihayetsiz sühulet ve kolaylık var. 

Elbette o yol vâcibdir, hakikattır. 

İşte Ey Bedbaht Ehl-i Dalalet! Bak: 

Dalalet yolu ne kadar karanlıklı ve elemli!. Ne 

zorun var ki, oradan gidiyorsun?  

Hem bak: İman ve tevhid yolu ne kadar 

kolay ve safalı... Oraya gir, kurtul... 
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Yirminci Mektub 

 

 

 

 

(Sabah ve akşam namazından sonra 

tekrarı, pek çok fazileti bulunan ve bir rivayet-i 

sahihada ism-i a'zam mertebesini taşıyan şu 

cümle-i tevhidiyenin onbir kelimesi var.  

Herbir kelimesinde hem birer müjde ve 

beşaret, hem birer mertebe-i tevhid-i 

rububiyet, hem bir ism-i a'zam noktasında 

bir kibriya-i vahdet ve bir kemal-i 

vahdaniyet vardır.  

Bu büyük ve ulvî hakikatların izahını sair Sözlere 

havale edip, bir va'de binaen, şimdilik mücmel bir 

hülâsa suretinde; "İki Makam", bir 

"Mukaddime" ile ona bir fihriste yapacağız.) 
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Mukaddime 
Kat'iyyen bil ki: Hilkatin en yüksek gayesi ve 

fıtratın en yüce neticesi iman-ı billahtır. Ve 

insaniyetin en âlî mertebesi ve beşeriyetin en 

büyük makamı, iman-ı billah içindeki 

marifetullahtır. Cinn ü insin en parlak saadeti ve 

en tatlı nimeti, o marifetullah içindeki 

muhabbetullahtır.  

Ve ruh-u beşer için en hâlis sürur ve 

kalb-i insan için en safi sevinç, o 

muhabbetullah içindeki lezzet-i ruhaniyedir.  

Evet, bütün hakikî saadet ve hâlis sürur 

ve şirin nimet ve safi lezzet elbette 

marifetullah ve muhabbetullahtadır. Onlar, 

onsuz olamaz.  

Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven, 

nihayetsiz saadete, nimete, envâra, esrara; 

ya bilkuvve veya bilfiil mazhardır.  

Onu hakikî tanımayan, sevmeyen; 

nihayetsiz şekavete, âlâma ve evhama 

manen ve maddeten mübtela olur.  

Evet, şu perişan dünyada, âvâre nev'-i 

beşer içinde, semeresiz bir hayatta; 

sahibsiz, hâmîsiz bir surette; âciz, miskin 

bir insan, bütün dünyanın sultanı da olsa 

kaç para eder. İşte bu âvâre nev'-i beşer 

içinde, bu perişan fâni dünyada; insan, 

sahibini tanımazsa, mâlikini bulmazsa, ne 



~Hacc ve Hikmetkeri 95 ~ 

 

kadar bîçare sergerdan olduğunu herkes 

anlar.  

Eğer sahibini bulsa, mâlikini tanısa, o 

vakit rahmetine iltica eder, kudretine 

istinad eder. O vahşetgâh dünya, bir 

tenezzühgâha döner ve bir ticaretgâh olur. 

Birinci Makam 

Şu kelâm-ı tevhidînin, onbir kelimesinin her 

birinde birer müjde var. Ve o müjdede birer şifa ve 

o şifada birer lezzet-i maneviye bulunur. 

BİRİNCİ KELİME: 

  da şöyle bir müjde var ki: 

Hadsiz hacata mübtela, nihayetsiz a'danın 

hücumuna hedef olan ruh-u insanî şu kelimede 

öyle bir nokta-i istimdad bulur ki, bütün hacatını 

temin edecek bir hazine-i rahmet kapısını ona 

açar ve öyle bir nokta-i istinad bulur ki, bütün 

a'dasının şerrinden emin edecek bir kudret-i 

mutlakanın sahibi olan kendi Mabudunu ve 

Hâlıkını bildirir ve tanıttırır, sahibini gösterir, 

Mâliki kim olduğunu irae eder. Ve o irae ile, 

kalbi vahşet-i mutlakadan ve ruhu hüzn-ü 

elîmden kurtarıp, ebedî bir ferahı, daimî bir 

süruru temin eder. 

İKİNCİ KELİME: 

 Şu kelimede şifalı, saadetli bir müjde 

vardır. Şöyle ki:  Kâinatın ekser enva'ıyla 

alâkadar ve o alâkadarlık yüzünden perişan ve 
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keşmekeş içinde boğulmak derecesine gelen 

ruh-u beşer ve kalb-i insan    kelimesinde 

bir melce', bir halaskâr bulur ki; onu bütün o 

keşmekeşten, o perişaniyetten kurtarır. Yani,  

manen der: "Allah birdir. Başka şeylere 

müracaat edip yorulma, onlara tezellül edip 

minnet çekme, onlara temelluk edip boyun eğme, 

onların arkasına düşüp zahmet çekme, onlardan 

korkup titreme. Çünki Sultan-ı Kâinat birdir, 

herşey'in anahtarı onun yanında, her şey'in dizgini 

onun elindedir; her şey onun emriyle 

halledilir. Onu bulsan, her matlubunu buldun; 

hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun." 

ÜÇÜNCÜ KELİME: 

   Yani: Nasılki uluhiyetinde ve 

saltanatında şeriki yoktur; "Allah" bir olur, 

müteaddid olamaz. Öyle de; rububiyetinde ve 

icraatında ve icadatında dahi şeriki yoktur. Bazan 

olur ki; sultan bir olur, saltanatında şeriki olmaz.. 

fakat icraatında, onun memurları onun şeriki 

sayılırlar ve onun huzuruna herkesin girmesine 

mani olurlar. "Bize de müracaat et" derler. 

Fakat Ezel, Ebed Sultanı olan Cenab-ı Hak, 

saltanatında şeriki olmadığı gibi, icraat-ı 

rububiyetinde dahi muinlere, şeriklere muhtaç 

değildir. Emr u iradesi, havl ü kuvveti olmazsa 

hiçbir şey, hiçbir şey'e müdahale edemez. 

Doğrudan doğruya herkes ona müracaat edebilir. 
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Şeriki ve muini olmadığından, o müracaatçı 

adama "Yasaktır, onun huzuruna giremezsin" 

denilmez. 

İşte şu kelime, ruh-u beşer için şöyle bir müjde 

verir ki: İmanı elde eden ruh-u beşer; manisiz, 

müdahalesiz, hailsiz, mümanaatsız, her halinde, 

her arzusunda, her anda, her yerde o ezel ve ebed 

ve hazain-i rahmet mâliki ve defain-i saadet sahibi 

olan Cemil-i Zülcelal, Kadîr-i Zülkemal'in huzuruna 

girip, hacatını arzedebilir. Ve rahmetini bulup, 

kudretine istinad ederek, kemal-i ferah ve süruru 

kazanabilir. 

DÖRDÜNCÜ KELİME: 

  Yani: Mülk umumen onundur. Sen, 

hem onun mülküsün, hem memluküsün, hem 

mülkünde çalışıyorsun.  

Şu kelime, şöyle şifalı bir müjde veriyor ve 

diyor: Ey insan! Sen kendini, kendine mâlik 

sayma. Çünki sen kendini idare edemezsin, o yük 

ağırdır. Kendi başına muhafaza edemezsin, 

belalardan sakınıp, levazımatını yerine 

getiremezsin.  

Öyle ise beyhude ızdıraba düşüp azab çekme, 

mülk başkasınındır. O Mâlik, hem Kadîr'dir, hem 

Rahîm'dir; kudretine istinad et, rahmetini ittiham 

etme. Kederi bırak, keyfini çek. Zahmeti at, safayı 

bul. 

Hem der ki: Manen sevdiğin ve alâkadar 

olduğun ve perişaniyetinden müteessir olduğun ve 
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ıslah edemediğin şu kâinat, bir Kadîr-i Rahîm'in 

mülküdür. Mülkü sahibine teslim et, ona bırak.. 

cefasını değil, safasını çek.  

O hem Hakîm'dir, hem Rahîm'dir. Mülkünde 

istediği gibi tasarruf eder, çevirir. Dehşet aldığın 

zaman, İbrahim Hakkı gibi "Mevlâ görelim 

neyler, neylerse güzel eyler" de, pencerelerden 

seyret, içlerine girme. 

BEŞİNCİ KELİME: 

  Yani: Hamd ü sena, medih ve 

minnet ona mahsustur, ona lâyıktır.  

Demek nimetler onundur ve onun 

hazinesinden çıkar. Hazine ise, daimîdir.  

İşte şu kelime, şöyle müjde verip diyor ki: Ey 

insan! Nimetin zevalinden elem çekme. Çünki 

rahmet hazinesi tükenmez. Ve lezzetin zevalini 

düşünüp, o elemden feryad etme. Çünki o nimet 

meyvesi, bir rahmet-i bînihayenin semeresidir. 

Ağacı bâki ise, meyve gitse de yerine gelen var. 

Nimetin lezzeti içinde, o lezzetten yüz derece daha 

ziyade lezzetli bir iltifat-ı rahmeti hamd ile 

düşünüp, lezzeti birden yüz derece yapabilirsin. 

Nasılki bir padişah-ı zîşanın sana hediye ettiği bir 

elma lezzeti içinde yüz belki bin elmanın lezzetinin 

fevkinde, bir iltifat-ı şahane lezzetini sana ihsas ve 

ihsan eder.  

Öyle de:   kelimesiyle, yani hamd ve 

şükür ile, yani nimetten in'amı hissetmekle, yani 
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Mün'imi tanımakla ve in'amını düşünmekle, yani 

onun rahmetinin iltifatını ve şefkatinin 

teveccühünü ve in'amının devamını düşünmekle; 

nimetten bin derece daha leziz, manevî bir lezzet 

kapısını sana açar. 

ALTINCI KELİME: 

  Yani: Hayatı veren odur.  

Ve hayatı rızık ile idame eden de odur.  

Ve levazımat-ı hayatı da ihzar eden yine odur.  

Ve hayatın âlî gayeleri ona aittir ve mühim 

neticeleri ona bakar, yüzde doksandokuz meyvesi 

onundur.  

İşte şu kelime; şöyle fâni ve âciz beşere nida 

eder, müjde verir ve der: Ey insan! Hayatın ağır 

tekâlifini omuzuna alıp zahmet çekme. 

Hayatın fenasını düşünüp, hüzne düşme. 

Yalnız dünyevî ehemmiyetsiz meyvelerini 

görüp dünyaya gelişinden pişmanlık 

gösterme.  

Belki o sefine-i vücudundaki hayat makinesi, 

Hayy-ı Kayyum'a aittir. Masarıf ve levazımatını, o 

tedarik eder. Ve o hayatın pek kesretli gayeleri ve 

neticeleri var ve ona aittir. Sen, o gemide bir 

dümenci neferisin. Vazifeni güzel gör, 

ücretini al, keyfine bak.  

O hayat sefinesi, ne kadar kıymettar olduğunu 

ve ne kadar güzel faideler verdiğini ve o sefine 

sahibi zâtın, ne kadar Kerim ve Rahîm olduğunu 

düşün, mesrur ol ve şükret ve anla ki: Vazifeni 
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istikametle yaptığın vakit, o sefinenin verdiği bütün 

netaic; bir cihetle senin defter-i a'maline geçer, 

sana bir hayat-ı bâkiyeyi temin eder, seni ebedî 

ihya eder. 

YEDİNCİ KELİME: 

  Yani: Mevti veren odur. Yani: Hayat 

vazifesinden terhis eder, fâni dünyadan yerini 

tebdil eder, külfet-i hizmetten âzad eder. Yani: 

Hayat-ı fâniyeden, seni hayat-ı bâkiyeye alır. İşte 

şu kelime, şöylece fâni cinn ü inse bağırır, der ki: 

Sizlere müjde! Mevt i'dam değil, hiçlik değil, 

fena değil, inkıraz değil, sönmek değil, firak-ı ebedî 

değil, adem değil, tesadüf değil, fâilsiz bir in'idam 

değil. Belki bir Fâil-i Hakîm-i Rahîm tarafından bir 

terhistir, bir tebdil-i mekândır. Saadet-i Ebediye 

tarafına, vatan-ı aslîlerine bir sevkiyattır. Yüzde 

doksandokuz ahbabın mecma'ı olan âlem-i 

berzaha bir visal kapısıdır. 

SEKİZİNCİ KELİME: 

  Yani: Bütün kâinatın 

mevcudatında görünen ve vesile-i muhabbet olan 

kemal ve hüsün ve ihsanın hadsiz bir derece 

fevkinde bir cemal ve kemal ve ihsanın sahibi ve 

bütün mahbublara bedel, birtek cilve-i cemali kâfi 

gelen bir Mabud-u Lemyezel, bir Mahbub-u 

Lâyezal'in ezelî ve ebedî bir hayat-ı daimesi var ki; 

şaibe-i zeval ü fenadan münezzeh ve avarız-ı naks 

u kusurdan müberradır.  
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İşte şu kelime, cinn ü inse ve bütün zîşuura ve 

ehl-i muhabbet ve aşka ilân eder ki: Sizlere müjde, 

mahbublarınızdan nihayetsiz firakların yaralarını 

tedavi edip merhem süren bir Mahbub-u Bâki'niz 

var.  

Madem o var ve Bâki'dir, başkaları ne olursa 

olsun merak çekmeyiniz. Belki o mahbublarda, 

sebeb-i muhabbetiniz olan hüsn ü ihsan, fazl ü 

kemal, o Mahbub-u Bâki'nin cilve-i cemal-i 

bâkisinden çok perdelerden geçip, gayet zayıf bir 

gölgenin gölgesidir. Onların zevalleri, sizleri 

incitmesin. Çünki onlar bir nevi âyinelerdir. 

Âyinelerin değişmesi şaşaa-i cemalin cilvesini 

tazeleştirir, güzelleştirir. Madem o var, her şey var. 

DOKUZUNCU KELİME: 

  Yani: Her hayır, onun elindedir. 

Her yaptığınız hayrat, onun defterine geçer. Her 

işlediğiniz a'mal-i sâliha, yanında kaydedilir. İşte şu 

kelime, cinn ü inse nida edip müjde veriyor. Diyor 

ki: 

Ey bîçareler! Mezaristana göçtüğünüz zaman, 

"Eyvah! Malımız harab olup, sa'yimiz heba oldu; 

şu güzel ve geniş dünyadan gidip, dar bir toprağa 

girdik." demeyiniz, feryad edip me'yus olmayınız... 

Çünki sizin her şey'iniz muhafaza ediliyor.  

Her ameliniz yazılmıştır.  

Her hizmetiniz kaydedilmiştir.  

Hizmetinizin mükâfatını verecek ve her hayır 

elinde ve her hayrı yapabilecek bir Zât-ı Zülcelal, 
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sizi celb edip, yer altında muvakkaten durdurur. 

Sonra huzuruna aldırır.  

Ne mutlu sizlere ki; hizmetinizi ve vazifenizi 

bitirdiniz. Zahmetiniz bitti, rahata ve rahmete 

gidiyorsunuz.  

Hizmet, meşakkat bitti; ücret almağa 

gidiyorsunuz. 

Evet, geçen baharın defter-i a'malinin sahifeleri 

ve hidematının sandukçaları olan tohumları, 

çekirdekleri muhafaza eden.. ve ikinci baharda 

gayet şaşaalı, belki yüz derece aslından daha 

bereketli bir tarzda muhafaza eden, neşreden 

Kadîr-i Zülcelal, elbette sizin de netaic-i hayatınızı 

öyle muhafaza ediyor ve hizmetinize pek kesretli 

bir surette mükâfat verecektir. 

ONUNCU KELİME: 

   Yani: O Vâhid'dir, 

Ehad'dir, her şey'e kadirdir. Hiçbir şey ona ağır 

gelmez. Bir baharı halketmek bir çiçek kadar ona 

kolaydır. Cennet'i halk etmek, bir bahar kadar ona 

rahattır.  

Her günde, her senede, her asırda, yeniden 

yeniye icad ettiği hadsiz masnuatı, nihayetsiz 

kudretine nihayetsiz lisanlarla şehadet ederler. İşte 

şu kelime dahi şöyle müjde eder.  

Der ki: Ey insan! Yaptığın hizmet, ettiğin 

ubudiyet boşuboşuna gitmez. Bir dâr-ı mükâfat, 

bir mahall-i saadet senin için ihzar edilmiştir. Senin 

şu fâni dünyana bedel, bâki bir Cennet seni 
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bekler. İbadet ettiğin ve tanıdığın Hâlık-ı Zülcelal'in 

va'dine iman ve itimad et.  

Ona va'dinde hulfetmek muhaldir. 

Kudretinde hiçbir cihetle noksaniyet yoktur. 

İşlerine, acz müdahale edemez. Senin küçük 

bahçeni halk ettiği gibi, Cennet'i dahi senin için 

halk edebilir ve halk etmiş ve sana va'd etmiş. Ve 

va'dettiği için, elbette seni onun içine alacak. 

Madem bilmüşahede görüyoruz:  

Her senede, yer yüzünde, hayvanat ve 

nebatatın üçyüzbinden ziyade enva'larını ve 

milletlerini, kemal-i intizam ve mizan ile, kemal-i 

sür'at ve sühuletle haşr edip, neşreder.  

Elbette böyle bir Kadîr-i Zülcelal, va'dini yerine 

getirmeye muktedirdir.  

Hem madem her senede, öyle bir Kadîr-i 

Mutlak, haşrin ve Cennet'in nümunelerini binler 

tarzda icad ediyor.  

Hem madem bütün semavî fermanları ile 

saadet-i ebediyeyi va'd edip, Cennet'i müjde 

veriyor.  

Hem madem bütün icraatı ve şuunatı hak ve 

hakikattır ve sıdk ve ciddiyetledir.  

Hem madem âsârının şehadetiyle, bütün 

kemalât, onun nihayetsiz kemaline delalet ve 

şehadet eder. Ve hiçbir cihette naks ve kusur onda 

yoktur.  

Hem madem hulf-ül va'd ve hilaf ve kizb ve 

aldatmak, en çirkin bir haslet ve naks u kusurdur.  
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Elbette ve elbette o Kadîr-i Zülcelal, o Hakîm-i 

Zülkemal, o Rahîm-i Zülcemal va'dini yerine 

getirecek; saadet-i ebediye kapısını açacak, Âdem 

babanızın vatan-ı aslîsi olan Cennet'e sizleri ey ehl-

i iman idhal edecektir. 

ON BİRİNCİ KELİME: 

 Yani: Ticaret ve memuriyet için, 

mühim vazifelerle bu dâr-ı imtihan olan dünyaya 

gönderilen insanlar; ticaretlerini yapıp, vazifelerini 

bitirip ve hizmetlerini itmam ettikten sonra, yine 

onları gönderen Hâlık-ı Zülcelaline dönecekler ve 

Mevlâ-yı Kerim'lerine kavuşacaklar. Yani, bu dâr-ı 

fâniden gidip dâr-ı bâkide huzur-u kibriyaya 

müşerref olacaklar. Yani, esbab dağdağasından ve 

vesaitin karanlık perdelerinden kurtulup, Rabb-i 

Rahîmlerine makarr-ı saltanat-ı ebedîsinde 

perdesiz kavuşacaklar. Doğrudan doğruya herkes, 

kendi Hâlıkı ve Mabudu ve Rabbi ve Seyyidi ve 

Mâliki kim olduğunu bilecek ve bulacaklar. İşte şu 

kelime bütün müjdelerin fevkinde şöyle müjde 

eder. Ve der ki: 

Ey insan! Bilir misin nereye gidiyorsun 

ve nereye sevk olunuyorsun? Otuzikinci Söz'ün 

âhirinde denildiği gibi: Dünyanın bin sene 

mes'udane hayatı, bir saat hayatına mukabil 

gelmeyen Cennet hayatının ve o Cennet hayatının 

dahi bin senesi, bir saat rü'yet-i cemaline mukabil 

gelmeyen bir Cemil-i Zülcelal'in daire-i rahmetine 

ve mertebe-i huzuruna gidiyorsun. Mübtela ve 
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meftun ve müştak olduğunuz mecazî mahbublarda 

ve bütün mevcudat-ı dünyeviyedeki hüsün ve 

cemal, onun cilve-i cemalinin ve hüsn-ü esmasının 

bir nevi gölgesi ve bütün Cennet, bütün letaifiyle 

bir cilve-i rahmeti ve bütün iştiyaklar ve 

muhabbetler ve incizablar ve cazibeler, bir lem'a-i 

muhabbeti olan bir Mabud-u Lemyezel'in, bir 

Mahbub-u Lâyezal'in daire-i huzuruna 

gidiyorsunuz ve ziyafetgâh-ı ebedîsi olan Cennet'e 

çağrılıyorsunuz. Öyle ise kabir kapısına ağlayarak 

değil, gülerek giriniz. 

Hem şu kelime şöyle müjde veriyor, diyor ki: 

Ey insan! Fenaya, ademe, hiçliğe, zulümata, 

nisyana, çürümeye, dağılmaya ve kesrette 

boğulmaya gittiğinizi tevehhüm edip 

düşünmeyiniz!  

Siz fenaya değil, bekaya gidiyorsunuz. 

Ademe değil, vücud-u daimîye sevk 

olunuyorsunuz. Zulümata değil, âlem-i nura 

giriyorsunuz. Sahib ve Mâlik-i Hakikî'nin 

tarafına gidiyorsunuz ve Sultan-ı Ezelî'nin 

payitahtına dönüyorsunuz.  

Kesrette boğulmaya değil, vahdet 

dairesinde teneffüs edeceksiniz.  

Firaka değil, visale müteveccihsiniz. 

-----oo0oo----- 

Hac 
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1. "Elbette hac miftahıyla açılan meratib-i 

külliye-i rububiyet ve dürbünüyle 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 rububiyet "Allahü Ekber” (S: 199) 

2. "İnşâallah bu niyetimiz bilfiil gitmiş gibi kabul 

olup, bu sıkıntılı halimizde hizmet-i imaniye ve 

Nuriyemiz öyle büyük bir hac sevabını 

verecek." (Ş: 515) 

3. "Çünki namaz; savm, hac, zekat ve sair 

hakikaları hâvi olduğu gibi, idrakli ve idraksiz 

mahlukatın ihtiyarî ve fıtrî ibadetlerinin 

nümunelerine de şamildir.” (İ: 42) 

4. "Hac ve zekat gibi, cihadda da niyetin 

tasarrufu azdır.” (H: 143) 

5. "Hakikat-ı İslâmiyet’in esasları; altı erkân-ı 

imaniye ile ve esas-ı ubudiyet ki, İslâmın beş 

rüknü olan (savm, salât, hacc, zekat, 

kelime-i şehadet) mecmuunun hülâsasıdır.” 

(K: 199) 

6.  “Bu defa rü’yada Fahr-i Âlem (A.S.M.) 

Efendimiz Hazretlerini gördüğüm vakit, Sure-i 

Hacc’ın nihayetinde 

  ilh..” (B: 183) 

7. "Biri, hem âlî mekteblerde birinciliği kazanan, 

hem Risale-i Nur’un hakikatlarını neşreden, 
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biraderzadem merhum Fuad; ikincisi, hacca 

gidip sekerat içinde tavaf ederken, tavaf içinde 

vefat eden Âlime, Hanım namındaki merhume 

hemşirem.” (Ş: 260) 

8. “Geçen sene Ruslar, çoklukla hacıları hacca 

gönderip, onlar ile propaganda yapıp ki, Ruslar 

başka milletlerden ziyade Kur’ana hürmetkâr 

diye, âlem-i İslâmı din noktasında bu vatandaki 

dindar millet aleyhine çevirmeğe çalıştığı aynı 

zamanda; Risale-i Nur’un büyük mecmuaları 

hem Mekke-i Mükerreme’de, hem Medine-i 

Münevvere’de, hem Şam-ı Şerif’te, hem 

Mısır’da, hem Haleb’de âlimlerin takdirleri 

altında kısmen intişarlarıyla, o komünist 

propagandasını kırdığı gibi, âlem-i İslâma 

gösterdi ki: Türk Milleti ve kardeşleri 

eskisi gibi dinine ve Kur’anına sahibdir 

ve sair ehl-i İslâm’ın dindar büyük bir 

kardeşi ve Kur’an hizmetinde kahraman 

kumandanıdır diye o ehemmiyetli, kudsî 

merkezlerde o Nur mecmuaları bu hakikatı 

gösterdiler.” (Ş: 378) 

9. " Dâr-ül Hikmet-il İslâmiye'de aldığım maaştan 

çoğunu, o zaman yazdığım kitabların tab'ına 

sarfettim. Az bir kısmını hacca gitmek için 

sakladım.” (Ş: 440) 

10."Evet bu sene hacca gidenler, Mekke-i 

Mükerreme’de Nur’un kuvvetli mecmualarını 

büyük âlimlerin hem Arabça, hem Hindçe 

tercüme ve neşre çalışmaları gibi; Medine-i 



~Hacc ve Hikmetkeri 108 ~ 

 

Münevvere’de dahi o derece makbul olmuş ki, 

Ravza-i Mutahhara’nın makber-i saadeti 

üstünde konulmuş.” (Ş: 488) 

11.“Bu sene serbest olsaydı belki bir kısmımız 

hacca gidecekti.” (Ş: 515) 

12."Cuma gününe rast gelen bu bayram, çok 

kıymetdar olan hacc-ül ekber 

olduğundan, hacca bu sene gidenler çok 

kazanmışlar.” (K: 210) 

13."Ona mukabil, Dâr-ül Hikmet’te vazife-i 

ilmiyede iken tayinatım olan, elime verilen ve o 

zaman tab’ettiğim risalelerin masrafından fazla 

kalan ve onunla hacca gitmek niyet ettiğim 

ve yirmi-otuz seneye yakın bir zamanda benim 

ihtiyat erzakım bulunan doksan banknot ki, 

nazarımda bin banknot kadar kıymeti vardı, 

Medreset-üz Zehra’nın kudsî derslerine medar 

olmak için Nur’un ehemmiyetli bir naşiri ve 

Hâfız Ali’nin (R.H.) çalışkan bir vârisi Hâfız 

Mustafa (R.H.) ile size gönderdim.” (E: 256) 

14.“Harice göndermek için İstanbul’a 

gönderdiğimiz bir kısım nüshalar daha 

gönderilmemesinin sebebi, hacca gitmek 

için pek çoklar rağbet 

göstermediklerinden ve "Hududa fazla 

dikkat ediliyor ve bir bahane ile çevriliyor" diye 

elinde olan emanet bulunan, hacca gidecek 

olan zât, bize yazmış ki: "Bunu posta ile 

doğrudan doğruya Mekke-i Mükerreme’de 

Mehmed Ali Mâlikî, Vaziye Mahalle-i Şamiye 



~Hacc ve Hikmetkeri 109 ~ 

 

adresiyle gönderilsin" diye münasib görmüş; 

onu, bahane ile hududdan çevrilmemek için 

beraber götürmemiş.” (E: 257) 

15. “Lüzumu olmayan erzak ve elbiselerimi 

satıp gayet mübarek yüz lirayı, hem Dâr-ül 

Hikmet’ten aldığım maaşla -ki, onunla hacca 

gidecektim- hem yirmiiki sene hisse-i 

erzakıyemin bâkiyesi olan on lirayı da üstünde 

suret bulunduğu için tekrar o mübarek on lirayı 

da Lem’alar mecmuasının fiatı olarak beraber 

gönderiyorum." (E: 274) 

16. “Bütün ruh u canımızla bayramlarınızı, 

hem bu sene serbestçe hâlisane hacca 

gidenlerin bayramlarını, hem bu 

vatandaki istibdadın kırılmasıyla 

hürriyet-i şer’iyeye bu milletin 

mazhariyete başlamasını ve bu milletin 

bu manevî bayramını ve âlem-i İslâm’ın 

ittifakkârane intibahlarının manevî 

bayramlarını ve Risale-i Nur’un hakikat-ı 

Kur’aniyeye dair verdikleri haberlerini zamanın 

tasdik etmelerini ve en geniş bir daire o manevî 

envar-ı Kur’aniyeye, beşer ihtiyacını 

hissetmesini tebrik ediyoruz." (Em: 47) 

17."Öyle de hiçbir vakit hak ona muhtaç 

olmayan mübalağalı tergib ve terhib ile, 

gıybeti katle müsavi veya ayakta 

bevletmek zina derecesinde göstermek 

veya bir dirhemi tasadduk etmek hacca 

mukabil tutmak gibi müvazenesiz sözler, 
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katl ve zinayı tahfif ve haccın kıymetini 

tenzil ediyorlar.” (Mu: 32) 

18.“Milyonlarla ehl-i İslâm, hayr-ı mahz 

olan sefer-i hacca şedd-i rahl etmek 

yerine, şerr-i mahz olan düşman bayrağı 

altında dünyada uzun seyahatler ettirildi.”  

(STİ: 54) 

19."Her adam haccda bir derece veliler gibi 

Cenab-ı Hakk’ı "Rabb-ül Ardı ve Rabb-ül 

Âlemîn" ünvanı ile tanımağa başlar.” (Ş: 234) 

20." Haccın ve ondaki hikmetin ihmali, 

musibeti değil, gazab ve kahrı celbetti.”  

(STİ: 52) 

21." Hacda pek kesretli "Allahü Ekber" 

denilmesi,.” (S: 199) 

22. “Umum Nurcuların mübarek bayramlarını ve 

hacc-ül ekberde bulunan Nur şakirdleriyle ve 

hacdaki Nur tarafdarlarının bayramlarını 

tebrik içinde ve çok zamandan beri esaret 

altında kalmış ve istiklaliyetini kaybetmiş 

Hindistan, Arabistan gibi âlem-i İslâmın büyük 

memleketleri birer devlet-i İslâmiye şeklinde 

Hind’de yüz milyon bir devlet-i İslâmiye, 

Cava’da elli milyondan ziyade bir devlet-i 

İslâmiye ve Arabistan’da dört-beş hükûmet bir 

cemahir-i müttefika gibi Arab birliği ile İslâm 

birliğini birleştirmesindeki âlem-i İslâmın bu 

büyük bayramının mukaddemesini tebrik ile, 

bu bayram bize müjde veriyor." (E: 268) 
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23."Hacdan sonra şu manayı, ulvî ve küllî 

muhtelif derecelerde bayram namazında, 

yağmur namazında, husuf küsuf namazında, 

cemaatle kılınan namazda bulunur.” (S: 200) 

24. “Elbette bu keyfiyet bana hacc-ı ekber, râh-

ı saadet, ömr-ü ebed, tayr-ı devlet, enfal-i 

ganîmet sebebi olunca, sürurumdan ne 

kadar kabarsam ve siz halaskâr ve hakîm-i 

derdime ne kadar teşekkür ve izhar-ı mahmidet 

eylesem hakkım olmaz mı?" (B: 376) 

25.“ Bu sene Hacc-ı Ekber manasını taşıyan 

leyali-i aşerenizi ruh u canımızla tebrik ederiz."  

(E: 262) 

26." hacıların o kudsî farizayı ve din-i 

İslâm'ın kudsî ve semavî kongresi 

hükmünde olan bu hacc-ı ekberi büyük bir 

bayramın arefesi noktasında olarak bütün ruh u 

canımızla tebrik ediyoruz." (Em: 102) 

27."Hacc-ı Şerif bil’asale herkes için bir 

mertebe-i külliyede bir ubudiyettir.”  

(S: 199) 

28."Cuma gününe rast gelen bu bayram, çok 

kıymettar olan hacc-ül ekber olduğundan, 

hacca bu sene gidenler çok kazanmışlar.”  

(K: 210) 
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Salavat ile  
Alakadar Mebhas 

 

Sual: Salavatın bu kadar kesretle hikmeti ve 

salâtla beraber selâmı zikretmenin sırrı nedir? 

  Elcevab: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm'a salavat getirmek, tek başıyla bir 

tarîk-ı hakikattır. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm nihayet derecede rahmete mazhar 

olduğu halde, nihayetsiz salavata ihtiyaç 

göstermiştir. Çünki Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm bütün ümmetin dertleriyle alâkadar ve 

saadetleriyle nasîbedardır. Nihayetsiz istikbalde 

ebed-ül âbâdda nihayetsiz ahvale maruz ümmetin 

bütün saadetleriyle alâkadarlığının ihtiyacındandır 

ki, nihayetsiz salavata ihtiyaç göstermiştir. 

 

 Hem Resul-i Ekrem hem abd, hem resul 

olduğundan ubudiyet cihetiyle salât ister, risalet 

cihetiyle selâm ister ki; ubudiyet halktan Hakk'a 

gider, mahbubiyet ve rahmete mazhar olur. Bunu 

 ifade eder. Risalet Hak'tan halka bir 

elçiliktir ki, selâmet ve teslim ve memuriyetinin 
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kabul ve vazifesinin icrasına muvaffakıyet ister ki, 

 lafzı onu ifade ediyor. 

 Hem biz  lafzıyla tabir ettiğimizden diyoruz 

ki: Ya Rab! Yanımızda elçiniz ve dergâhınızda 

elçimiz olan reisimize merhamet et ki, bize sirayet 

etsin. 

 

 
58

 

 

1.  “Ve o zîhayat mücessem rahmete rahmet duası 

olan salavat ise, o Rahmeten-lil-Âlemîn’in 

vusulüne vesiledir." (S: 15) 

2. “Umum ümmetin Rahmeten-lil-Âlemîn olan 

Aleyhissalâtü Vesselâm hakkında hadsiz bir 

kesretle rahmet manasıyla salavat getirmeleri, 

rahmet ne kadar kıymettar bir hediye-i İlahiye ve 

ne kadar geniş bir dairesi olduğunu, parlak bir 

surette isbat eder." (S: 15) 

3. “Hattâ ona getirilen herbir salavat dahi, onun 

duasına birer âmîndir ve ümmetinin herbir ferdi, 

her bir namazın içinde ona salât ü selâm getirmek 

ve kametten sonra Şafiîlerin ona dua etmesi; onun 

                                                           
58

 Barla Lahikası ( 270 ) 
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saadet-i ebediye hususundaki duasına gayet 

kuvvetli ve umumî bir âmîndir." (S: 70) 

4. “Her şey namına bir salavat getirir." (S: 362) 

5. “Acaba Hazret-i Davud Aleyhisselâm’dan sonra 

Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm’dan 

başka hangi nebi gelmiş ki; şarktan garba kadar 

dinini neşretmiş ve mülûkü cizyeye bağlamış ve 

padişahları kendine secde eder gibi bir inkıyad 

altına almış ve her gün nev’-i beşerin humsunun 

salavat ve dualarını kendine kazanmış ve envarı 

Medine’den parlamış kim var?" (M: 169) 

6. “Dua edileceği vakit, istiğfar ile manevî 

temizlenmeli, sonra makbul bir dua olan salavat-ı 

şerifeyi şefaatçı gibi zikretmeli ve âhirde yine 

salavat getirmeli." (M: 279) 

7. “Bu kadar salavat ve duaya ne ihtiyacı var?" 

(M: 301) 

8. “İşte kendi hakkında meratib-i saadet ve 

kemalât hadsiz olmakla beraber; hadsiz efrad-ı 

ümmetinin, hadsiz bir zamanda, hadsiz enva’-ı 

saadetlerini hararetle arzu eden ve hadsiz enva’-ı 

şekavetlerinden müteessir olan bir zât, elbette 

hadsiz salavat ve dua ve rahmete lâyıktır ve 

muhtaçtır." (M: 301) 

9. “Bahusus Mu’cizat-ı Ahmediye Risalesinde lafz-ı 

Resul-i Ekrem ve lafz-ı Salavat bir âyine 

hükmüne geçip, o tevafukat-ı gaybiye işaretini 

sarih gösteriyor." (M: 382) 

10. “İkinci Daire: Baktım, umum mevcudat, bir 

salât-ı kübrada, bir tesbihat-ı uzmada, her taife 
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kendine mahsus salavat ve tesbihat ile meşgul bir 

cemaat içindeyim." (M: 394) 

11. “Ve dua, bir sırr-ı azîm-i ubudiyet olduğunu 

ve kâinattan daimî bir surette dergâh-ı rububiyete 

giden en azîm vesile ise dua olduğunu ve duanın 

azîm tesiri bulunduğunu kat’î isbat etmekle 

beraber; külliyet ve devam kesbeden bir dua, 

kat’iyen makbul olduğuna binaen; umum 

ümmetin Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’a 

salavat namıyla dualarının neticesinde, Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın ne kadar yüksek 

bir mertebede olduğunu gösterir." (M: 503) 

12. “Ve o zîhayat mücessem rahmete rahmet 

duası olan salavat ise, o Rahmeten lil-

âlemîn’in vusulüne vesiledir." (L: 102) 

13. “Umum ümmetin Rahmeten lil-âlemîn olan 

Aleyhissalâtü Vesselâm hakkında hadsiz bir 

kesretle rahmet manasıyla salavat getirmeleri, 

rahmet ne kadar kıymettar bir hediye-i İlahiye ve 

ne kadar geniş bir dairesi olduğunu parlak bir 

surette isbat eder." (L: 102) 

14. “Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’a karşı 

salavat getirmeye sebeb ve bir hürmet ve 

muhabbete medardır." (L: 106) 

15. “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!” (L: 271) 
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16. “Umum ümmet, umum asırlarda işledikleri 

umum hasenatın bir misli "Es-sebebü ke-l fâil" 

sırrınca, Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm’ın 

sahife-i hasenatına geçtiği gibi; umum ümmet, her 

günde ettikleri salavat duasının kat’î makbuliyeti 

cihetiyle, o hadsiz duaların iktiza ettikleri makam 

ve mertebeyi düşünmekle, şahsiyet-i maneviye-i 

Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâm’ın 

bu kâinat içinde nasıl bir güneş olduğu 

anlaşılır." (L: 327) 

17. “umum ümmetinin bütün zamanlarda 

işledikleri hasenatın bir misli defter-i hasenatına 

geçmekle ve hususan her günde umum ümmetin 

ettikleri salavat duasının kat’î makbuliyeti 

cihetiyle; o hadsiz duaların iktiza ettikleri makam 

ve mertebeyi düşündürmekle şahsiyet-i maneviye-i 

Muhammediyenin (A.S.M.) kâinat içinde nasıl bir 

güneş olduğu anlaşıldığını.." (L: 436) 

18. “Onun için hadsiz salavat ve rahmet 

dualarını bütün ümmetten istemesi ayn-ı 

hikmettir." (Ş: 97) 

19. “Elbette ve her halde hiçbir şübhe ihtimali 

kalmaz ki: Mahlukların en ehemmiyetlisi olan nev’-

i insanın en ehemmiyetli ve umumî ve umum 

kâinatı ve umum esma ve sıfât-ı İlahiyeyi alâkadar 

eden beka-i uhreviyeye ait dualarını içine alan ve 

nev’-i insanın güneşleri ve yıldızları ve 

kumandanları olan bütün peygamberleri arkasına 

alıp onlara duasına "âmîn, âmîn" dedirten ve 

ümmetinden her gün her ferd-i mütedeyyin hiç 
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olmazsa kaç defa ona salavat getirmekle onun 

duasına "âmîn, âmîn" diyen ve belki bütün 

mahlukat o duasına iştirak ederek "Evet ya 

Rabbenâ!" (Ş: 211) 

20. “Ve keza salavat-ı şerifeyi getiren adam 

Zât-ı Peygamberîyi (A.S.M.) bir sıfatla tavsif ettiği 

zaman, o sıfatın nereye taalluk ettiğini düşünsün 

ki, tekrar be tekrar salavat getirmeye 

müşevviki olsun." (Ms: 88) 

21. “Ve keza salavat-ı şerifeyi getiren adam 

Zât-ı Peygamberîyi (A.S.M.) bir sıfatla tavsif ettiği 

zaman, o sıfatın nereye taalluk ettiğini düşünsün 

ki, tekrar be tekrar salavat getirmeye müşevviki 

olsun." (Ms: 88) 

22. “Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’a 

salavat getirmek, tek başıyla bir tarîk-ı 

hakikattır." (B: 270) 

23. “Onun için eğer bir saç hakikî olarak Lihye-i 

Saadet’ten olmazsa, madem zâhir hale göre öyle 

telakki edilmiş ve o vesilelik vazifesini yapıyor ve 

hürmete ve teveccühe ve salavata vesile oluyor; 

kat’î sened ile o saçın zâtını teşhis ve tayin lâzım 

değildir." (L: 106) 

24. “Nihayetsiz istikbalde ebed-ül âbâdda 

nihayetsiz ahvale maruz ümmetin bütün 

saadetleriyle alâkadarlığının ihtiyacındandır 

ki, nihayetsiz salavata ihtiyaç göstermiştir." 

(B: 270) 
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25. “Sen salavatı kendine, o Rahmeten-lil-

Âlemîn’e vesile yap ve o zâtı da rahmet-i 

Rahman’a vesile ittihaz et." (S: 15) 

26. “Bütün ümmetin işlediği hasenatın bir misli, 

onun kefe-i mizanında bulunan ve umum 

ümmetinin salavatı, onun manevî 

kemalâtına imdad veren ve risaletinde gördüğü 

vezaifin netaicini ve manevî ücretleriyle beraber 

rahmet ve muhabbet-i İlahiyenin nihayetsiz feyzine 

mazhar olan bir zât, elbette" (S: 578) 

27. “Sen salavatı kendine, o Rahmeten lil-

âlemîn’e ulaşmak için vesile yap ve o zâtı 

da rahmet-i Rahman’a vesile ittihaz et." (L: 

102) 

28. “Evet, salavatın manası, rahmettir." (S: 15) 

29. “Zât-ı Risaletteki salavatın kıymetini ve 

lezzetini takdir ediniz!" (L: 271) 

30. “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." (Ş: 96) 

31. “Hem bütün tarih-i hayatı ve neşrettiği 

şefkatkârane mekârim-i ahlâk, kemal-i şefkat ve 

re’fetini gösterdiği gibi; ümmetinin hadsiz 

salavatına hadsiz ihtiyaç göstermekle, 

ümmetinin bütün saadetleriyle kemal-i şefkatinden 
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alâkadar olduğunu göstermekle hadsiz bir şefkatini 

göstermiş." (L: 20) 

32. “Elden geldiği kadar Kur’anla ve istiğfar 

ve salavatla meşgul olmak büyük bir 

kârdır." (Ş: 505) 

33. “Salavatlarda âl-i İbrahim Aleyhisselâm’a 

mukabil olan âl-i Muhammed Aleyhissalâtü 

Vesselâm’ın içindeki büyük evliya (R.A.) ve Ali 

(R.A.) ve Hasan (R.A.) ve Hüseyin (R.A.) ve ehl-i 

beytin oniki imamı ve Gavs-ı Azam (K.S.) ve 

Ahmed-i Rüfaî (K.S.), Ahmed-i Bedevî (K.S.), 

İbrahim-i Desukî (K.S.), Ebu-l Hasan-ı Şazelî 

(K.S.) gibi aktablar ve imamlar ittifakla, 

hakkalyakîn bir itikadla ve keşfiyat ve müşahedatla 

ve ümmette gösterdikleri hârika irşadat ve 

kerametlerle, risalet ve hakkaniyet ve sadıkıyet-i 

Muhammediyeye (A.S.M.) imanları ve şehadetleri 

ile imza basıyorlar." (Ş: 627) 

34. “Evet, münacat-ı Ahmediye (A.S.M.) 

zamanından şimdiye kadar bütün ümmetin bütün 

salâtları ve salavatları onun duasına bir âmîn-i 

daimî ve bir iştirak-i umumîdir." (S: 70) 

35. “Sonra, herkesin hususî dünyasındaki hava 

unsuru dahi bir hüve kadar herbir avuç havadaki 

herbir zerre, mazhar oldukları santrallık, âhize ve 

nâkilelik vazifeleri içinde bütün duaları ve 

salavatları ve ricaları ve ibadetleri ifade eden 

  cümlesini lisan-ı halleriyle dedikleri 

için; hava unsuru küllî bir lisan olarak o hadsiz 
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kelimatlarını katrilyonlar belki kentrilyonlar 

adedince söyleyerek Sâni’lerine, Hâlıklarına 

takdim ettiklerinden onların namlarına o küllî 

mana ile Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm 

Cenab-ı Hakk’a,   diye takdim 

etmiştir." (Em: 116) 
36. “Mahiyeti nur ve hüviyeti nuraniye olan 

Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm, 

dünyada bütün ümmetinin salavatlarını birden 

işitir.." (S: 194) 

37. “ Rahmeten-lil-Âlemîn olan rahmet-i 

mücessemeye vesile ise salavattır." (S: 15) 

38. “Ve bu Rahmeten lil-âlemîn olan rahmet-i 

mücessemeye vesile ise, salavattır." (L: 102) 

39. “insanın 39ikmet-i hilkatı ve sırr-ı 

câmiiyeti ise; her zaman, her dakika hâlıkına 

iltica ve yalvarmak ve hamd ve şükür etmek 

olduğundan, insanı dergâh-ı İlahiyeye kamçı 

vurup sevkeden en keskin ve müessir saik, 

hastalıklar olduğu gibi; insanı, kemal-i şevk ile 

şükre sevkeden ve tam manasıyla minnetdar 

edip hamdettiren tatlı nimetler ise, başta şifalar ve 

devalar ve âfiyetler olduğundan bu salavat-ı 

şerife gayet müşerref ve manidar olmuştur." (Ş: 8) 

40. “Resul-i Zîşan’a (A.S.M.) okunan salavat-ı 

şerife, o sofraya edilen davete icabettir." (Ms: 88) 

41. “Aziz üstadımın Otuzbirinci Mektub’un Birinci 

Lem’asıyla tavsiye buyurduğu evradın kuvveti, 

Risale-i Nur’un feyzi, müşfik üstadımın müstecab 
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duası ve üstadımın üstadı Hazret-i Gavs’ın 

lillahilhamd en küçük hacetimi görecek kadar zâhir 

himmeti, mahza bir lütf u fazl-ı İlahî eseri olarak 

devam edebildiğim salavat-ı şerife berekâtıyla 

zuhur eden imdad-ı risaletpenahî ve Cenab-ı 

Allah’ın nihayetsiz in’am ve ihsan ve inayeti 

sayesinde, -yüzbinler hamd ü şükürler olsun- 

ye’se ve fütura düşmekten kurtulmuş.." ( 

B: 150) 

42. “Bu sırra binaendir ki, Resul-i Ekrem (A.S.M.) 

kendisine okunan bütün salavat-ı şerifeye bir 

anda vâkıf olur." (Ms: 124) 

43. “ Dua edileceği vakit, istiğfar ile manevî 

temizlenmeli, sonra makbul bir dua olan salavat-ı 

şerifeyi şefaatçı gibi zikretmeli ve âhirde yine 

salavat getirmeli." (M: 279) 


