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Bediüzzaman ve Risale-i Nur

Risale-i Nur Nedir ve Nasıl Bir Tefsirdir?

Kur’ân’ın hakikatlerini müspet ilim anlayışına uygun 
bir tarzda izah ve isbat eden Risale-i Nur Külliyatı, her in-
san için en mühim mesele olan “Ben neyim? Nereden ge-
liyorum? Nereye gideceğim? Vazifem nedir? Bu mevcudat 
nereden gelip nereye gidiyorlar? Mahiyet ve hakikatleri ne-
dir?” gibi suâllerin cevabını vâzıh ve kat’î bir şekilde, çekici 
bir üslûp ve güzel bir ifade ile beyan edip ruh ve akılları 
tenvir ve tatmin ediyor.

Yirminci asrın Kur’ân felsefesi olan bu eserler, bir ta-
raftan teknik, fen ve sanat olarak maddiyatı, diğer taraftan 
iman ve ahlâk olarak mâneviyatı cami ve hâvi olacak Türk 
medeniyetinin, sadece maddiyata dayanan sair medeni-
yetleri geride bırakacağını da isbat ve ilân etmektedir.

Ecdadımızın bir zamanlar kalblerinde yerleşen iman 
ve itikat cihetiyle zemin yüzünde yüz mislinden ziyade 
devletlere, milletlere karşı imanından gelen bir kahra-
manlıkla mukabele etmesi, İslâmiyet ve kemâlât-ı mâ-
neviyenin bayrağını Asya, Afrika ve yarı Avrupa’da gez-
dirmesi ve “Ölsem şehidim, öldürsem gaziyim.” deyip 
ölümü gülerek karşılayarak, müteselsil düşman hâdisâta 
karşı dayanması gibi, milletçe medâr-ı iftihar âli seciye-
mizin bugün biz gençlerde inkişafı, vatan ve millet men-
faati bakımından ve istikbalimizin selâmeti noktasından 



Tarihçe-i Hayat / Risale-i Nur Nedir ve Nasıl Bir Tefsirdir k

ne derece elzem olduğu mâlûmdur. Mutlaka her hareket 
ve hizmette maddî bir ücret ve şahsî menfaatler mülâhaza 
etmek, Türk’ün millî tarihinin şeref ve haysiyeti ile kabil-i 
telif olamaz. Bizler, ancak rızâ-yı ilâhî için çalışıyoruz. Biz-
zat hizmetinde bulunmakla aldığımız telezzüz, kardeş ve 
vatandaşlarımıza, İslâmiyet’e ve insaniyete yardımda bu-
lunabilmek mazhariyetinden gelen ebedî hayatımıza ait 
sürur ve ümit, bizim bu babda aldığımız ve alacağımız 
yegâne hakikî mukabele ve ücrettir.

Risale-i Nur Nasıl Bir Tefsirdir?

Tefsir iki kısımdır:

Birisi: Mâlûm tefsirlerdir ki, Kur’ân’ın ibaresini ve keli-
me ve cümlelerin mânâlarını beyan ve izah ve isbat ederler.

İkinci kısım tefsir ise: Kur’ân’ın imanî olan hakikatle-
rini kuvvetli hüccetlerle beyan ve isbat ve izah etmektir. Bu 
kısmın çok ehemmiyeti var. Zahir mâlûm tefsirler, bu kısmı 
bazen mücmel bir tarzda dercediyorlar. Fakat Risale-i Nur, 
doğrudan doğruya bu ikinci kısmı esas tutmuş, emsâlsiz bir 
tarzda muannit filozofları da susturan bir mânevî tefsirdir.

Risale-i Nur, sübjektif nazariye ve mütalâalardan uzak 
bir şekilde, her asırda milyonlarca insana rehberlik yapan 
mukaddes kitabımız olan Kur’ân’ın hakikatlerinin rasyonel 
ve objektif bir şekilde izah edilip insaniyetin istifadesine 
takdim edildiği bir külliyattır.

Risale-i Nur, Kur’ân âyetlerinin nurlu bir tefsiri.. baştan 
başa iman ve tevhid hakikatleriyle müberhen.. her sınıf hal-
kın anlayışına göre hazırlanmış.. müspet ilimlerle mücehhez.. 
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vesveseli şüphecileri ikna ediyor.. en avâmdan en havassa 
kadar herkese hitap edip, en muannit filozofları dahi tesli-
me mecbur ediyor.

Risale-i Nur, Nurlu bir külliyat.. yüz otuz eser.. büyük-
lü-küçüklü risaleler halinde.. asrın ihtiyaçlarına tam cevap 
verir.. aklı ve kalbi tatmin eder.. Kur’ân-ı Kerîm’in yirminci 
asırdaki –lafzî değil– mânevî tefsiri...

İspat ediyor, akla gelen bütün istifhamları.. zerreden 
güneşe kadar iman mertebelerini.. vahdâniyet-i ilâhiyeyi.. 
nübüvvetin hakikatini...

İspat ediyor, arz ve semâvâtın tabakatından, melâike 
ve ruh bahsinden, zamanın hakikatinden, haşir ve âhiretin 
vukuundan, cennet ve cehennemin varlığından, ölümün 
mahiyet-i asliyesinden ebedî saadet ve şekavetin menba-
ına kadar, akla gelen ve gelmeyen bütün imanî mesele-
leri en kat’î delillerle, aklen, mantıken, ilmen isbat ediyor. 
Pozitif ilimlerin müşevviki.. riyâzî meselelerden daha kat’î 
delillerle aklı ve kalbi ikna edip, merakları izale eden bir 
şaheser...

f

Büyük bir titizlik ve hassasiyetle üzerinde durduğumuz 
mühim bir husus da, Risale-i Nur’un lâyık ellere geçmesi 
ve onun hakikî fiyatı olarak en az yirmi beş kişinin istifade 
etmesinin temin edilmesidir.

Bu mânevî tefsir, Sözler, Mektubat, Lem’alar, Şua-
lar diye dört büyük kısımdan müteşekkil olup, yekûnu yüz 
otuz risaledir.

Neşrinde çalışanlar 
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Yirmi Üçüncü Mektup
۪ه2 ِ ْ َ ِ  ُ ِّ َ ُ  َّ ٍء ِإ ْ َ  ْ

ِ 1 ، َوِإْن 

ُ َ א َ ْ ُ  
۪ ِ ْ א ِ

ِد  َ َ ِ ا  ً َ ُ أَ ُ َכא َ َ ِ َو ّٰ ُ ا َ ْ ْ َوَر ُכ ْ َ َ ُم  َ َّ اَ
ِدَك3 ُ اِت ُو َك َوَذرَّ ِ ْ ُ  ِ אِئ َ اِت َد َ

ِ א َ
Aziz, gayretli, ciddî, hakikatli, hâlis, dirâyetli kar-

deşim,

Bizim gibi hakikat ve âhiret kardeşlerin ihtilâf-ı zaman 
ve mekân, sohbetlerine ve ünsiyetlerine bir mâni teşkil et-
mez. Biri şarkta, biri garpta, biri mâzide, biri müstakbelde, 
biri dünyada, biri âhirette olsa da beraber sayılabilirler ve 
sohbet edebilirler. Hususan birtek maksat için birtek va-

zifede bulunanlar, birbirinin aynı hükmündedirler. Sizi 
her sabah yanımda tasavvur edip, kazancımın bir kısmı-
nı, bir sülüsünü –Allah kabul etsin– size veriyorum. Duada, 

1 Her türlü noksan sıfatlardan uzak olan Allah’ın adıyla.
2 “Hiç bir şey yoktur ki, O’nu hamd ile beraber tesbih (tenzih) ediyor bulunmasın.” 

(İsrâ sûresi, 17/44)
3 Ömür dakikalarının âşireleri ve vücudunun zerreleri sayısınca, Allah’ın selâm, rahmet 

ve bereketi ebediyen üzerinize olsun.

Dirâyet: Beceriklilik, kuv-
vetli zekâ.
İhtilâf-ı zaman ve mekân: 
Zaman ve mekân farklılığı.

Mâzi ve müstakbel: Geçmiş 
ve gelecek zaman.
Sülüs: Üçte bir.
Şark ve garb: Doğu ve batı.

Tasavvur etmek: Zihinde 
şekillendirmek, göz önüne 
getirmek.
Ünsiyet: Dostluk, yakınlık.
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Abdülmecid ve Abdurrahmân ile berabersiniz. İnşaallah 
her vakit hissenizi alırsınız.

Sizin dünyaca bazı müşkülâtınız, senin hesabına beni 
bir parça müteessir etti. Fakat madem dünya bâki değil ve 
musibetlerinde bir nevi hayır vardır, senin bedeline “Yahu 

bu da geçer!” kalbime geldi. 1ِة َ
ِ ٰ ْ ُ ا ْ َ  َّ َ ِإ ْ َ  َ  düşün-

düm. 2
َ ِ ِ א َّ ا  َ َ  َ ّٰ ا َنokudum. 3 ِإنَّ  ُ ِ َرا  ِ ْ َ ِإ َّא  َوِإ  ِ ّٰ ِ َّא  -de ِإ

dim. Senin yerine teselli buldum. Cenâb-ı Hak, bir abdini 
severse dünyayı ona küstürür, çirkin gösterir.4 İnşaallah sen 
de o sevgililerin sınıfındansın. Sözler’in neşrine mânilerin 
çoğalması sizi müteessir etmesin. İnşaallah neşrettiğin 
miktar, bir rahmete mazhar olduğu zaman pek bereket-
li bir surette o nurlu çekirdekler, kesretli çiçekler aça-
caklar.

Bazı suâller soruyorsunuz. Aziz kardeşim, yazılan galip 
Sözler ve Mek tuplar; ihtiyârsız, def’î ve âni bir surette kal-
be geliyordu, güzel oluyordu. Eğer ihtiyâr ile –Eski Said gi-
bi kuvve-i ilmiye ile– düşünüp cevap versem, sönük düşer, 

1 “Hakiki hayat sadece âhiret hayatıdır.” (Buhârî, rikak 1, cihâd 33, 110; Müslim, 
cihâd 126, 129).

2 “Muhakkak ki Allah sabredenlerle bareberdir.” (Bakara sûresi, 2/153; Enfâl sûresi, 
8/46).

3 “Biz Allah’a âidiz ve vakti geldiğinde elbette O’na döneceğiz.” (Bakara sûresi, 
2/156)

4 Allah’ın (celle celâlüh), bir kulu sevdiğinde onu günahlara karşı himaye edeceğine 
dair bkz.: Tirmizî, tıb 1; Ahmed İbni Hanbel, el-Müsned 5/427, 428; İbni Hibbân, 
es-Sahîh 2/443.

Abd: Kul.
Def’î: Hemen, birden.
İhtiyâr: Tercih, irade.
Kesret: Çokluk.

Kuvve-i ilmiye: Bilgi gücü.
Mazhar olmak: Erişmek, 
nâil olmak, şereflenmek.

Müşkilât: Güçlükler, prob-
lemler.
Müteessir etmek: Etkile-
mek, üzmek.
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noksan olur. Bir miktardır ki tulûat-ı kalbiye tevakkuf etmiş, 
hâfıza kamçısı kırılmış. Fakat cevapsız kalmamak için gayet 
muhtasar birer cevap yazacağız.

Birinci Suâliniz

Müminin mümine en iyi duası nasıl olmalıdır?

Elcevap: Esbab-ı kabul dairesinde olmalı. Çünkü ba-
zı şerâit dahilinde dua makbul olur. Şerâit-i kabulün iç-
timaı nisbetinde makbuliyeti ziyadeleşir. Ezcümle, dua 
edileceği vakit:

İstiğfar ile mânevî temizlenmeli.. 

Sonra makbul bir dua olan salavât-ı şerifeyi şefaatçi  
gibi zikretmeli..

Ve âhirde yine salavât getirmeli. Çünkü iki makbul  
duanın ortasında bir dua makbul olur.

Hem  1 ِ ْ َ ْ ِ ا ْ َ ِ  yani, gıyâben ona dua etmek..

Hem hadiste ve Kur’ân’da geçen me’sur dualarla  
dua etmek. Meselâ

1 Müminin, mümin kardeşine gıyaben dua etmesinin faziletine dair bkz.: Müslim, zikir 
86-88; Tirmizî, birr 50; Ebû Dâvûd, vitr 29.

Âhir: Son, en son.
Esbab-ı kabul: Kabul edil-
me vesileleri.
Ezcümle: Bu cümleden 
olarak, şu şekilde.
Gıyaben: Mevcut ve hazır 
bulunmadığı halde, arka-
sından.
İçtima: Toplanma, bir ara-
ya gelme.

İstiğfar: Cenâb-ı Hakk’tan 
af dileme.
Makbuliyet: Kabul edilir, 
makbul olma.
Me’sur: Rivayet ile,  nakil 
yoluyla bilinen, menkul.
Muhtasar: Kısa, özet.
Salâvat-ı şerife: Hz. Pey-
gamber Efendimiz  (aleyhi’s-
salâtü ve’s-selâm) için yapı-
lan mübarek dualar.

Şerâit: Şartlar.
Şerâit-i kabul: Kabul edil-
me şartları.
Tevakkuf etmek: Durmak, 
duraksamak.
Tulûat-ı kalbiye: Kalbe do-
ğan ilhamlar.
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ِة1 َ
ِ ٰ ْ َא َوا ْ ُّ ِ َوا ّ ِ ِ ا  ُ َ ِ َو  َ َ

ِ א َ ْ َ َوا ْ َ ْ َُכ ا ئَ ْ َ ِّ أ َّ ِإ ُ ّٰ َ ا
َّאِر2 اَب ا َ َ َא  ِ ً َو َ َ َ ِة  َ

ِ ٰ ْ ِ ا ً َو َ َ َ َא  ْ ُّ  ا
ِ َא  ِ א ٰا َّ َر

gibi câmî dualarla dua etmek..

Hem hulûs ve huşû ve huzur-u kalble dua etmek.. 3

Hem namazın sonunda, 4 bilhassa sabah namazın-
dan sonra..

Hem mevâki-i mübarekede, hususan mescidlerde.. 

Hem cumada, hususan saat-i icabede.. hem şuhûr-u  
selâsede, hususan leyâli-i meşhurede.. hem Ramazan’da, 
hususan Leyle-i Kadir’de dua etmek, kabule karin olması 
rahmet-i ilâhiyeden kaviyyen me’muldür.5

1 Allah’ım! Senden hem kendim, hem de onun için dinî, dünyevî ve uhrevî her işimiz-
de af ve âfiyet istiyorum.

2 “Ey bizim (Yüce) Rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ve güzellik ver, âhirette de 
iyilik ve güzellik ver ve bizi cehennem ateşinden koru!” (Bakara sûresi, 2/201). Ayrıca 
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) sık sık bu duayı yaptığına dair 
bkz: Buhârî, deavât 55; Müslim, zikir 23, 26.

3 Bkz.: “O hâlde kâfirler hoşlanmasalar da siz, ibadeti gönülden ve yalnız Allah’a 
yaparak O’na dua edin.” (Mü’min sûresi, 40/14); “... İhlâsla, ibadetinizi yalnız O’nun 
rızası için yaparak Allah’a kulluk ediniz! Çünkü ilkin sizi O yarattığı gibi, dönüşünüz 
de yine O’na olacaktır.” (A’râf sûresi, 7/29).

4 Tirmizî, deavât 78; Abdurrezzak, el-Musannef 2/424; en-Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ 
6/32.

5 el-Gazâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 1/204; ez-Zehebî, Siyeru a’lâmi’n-nübelâ 10/107.

Câmi: Şümullü, kapsamlı.
Hulûs: Hâlislik, duruluk.
Huşû: Alçak gönüllülük, te-
vazu.
Karîn: Yakın.
Kaviyyen: Kuvvetle, kat’i, 
şüphesiz olarak.

Leyâli-i meşhure: Meşhur 
geceler..kandil geceleri.
Me’mul: Umulan, ümit edi-
len.
Mevâki-i mübareke: Müba-
rek mekânlar.
Rahmet-i İlâhiye: Cenâb-ı 
Hakk’ın rahmeti.

Saat-i icabe: Duaların ka-
bul olduğu an..Cuma günü 
içinde bulunan sırlı ve kutlu 
zaman dilimi.
Şuhûr-u selâse: Kandil ge-
celerinin içinde bulunduğu 
üç aylar..Receb, Şa’ban ve 
Ramazan Ayları.
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O makbul duanın ya aynen dünyada eseri görünür, 
veyahut dua olunanın âhiretine ve hayat-ı ebediyesi ci-
hetinde makbul olur. Demek aynı maksat yerine gel-
mezse “dua kabul olmadı” denilmez,1 belki “daha iyi bir 
surette kabul edilmiş” denilir.

İkinci Suâliniz

Sahabe-i Kiram Hazeratına “radiyallâhü anh” denildi-
ğine binâen, başkalara da bu manada söylemek muvafık 
mıdır?

Elcevap: Evet, denilir. Çünkü Resûl-i Ekrem’in bir şiârı 
olan “aleyhissalâtü vesselâm” kelâmı gibi “radiyallâhü 
anh” terkibi sahabeye mahsus bir şiâr değil. Belki saha-
be gibi, veraset-i nübüvvet denilen velâyet-i kübrâda bu-
lunan ve makam-ı rızaya yetişen Eimme-i Erbaa, Şah-ı 
Geylânî, İmam Rabbânî, İmam Gazâlî gibi zâtlara de-
nilmeli. Fakat örf-ü ulemâda sahabeye “radiyallâhü 
anh”, tâbiîn ve tebe-i tâbiîne “rahimehullah”, onlardan 

1 Buhârî, deavât 22; Müslim, zikir 90-92.

Aleyhi’s-salâtü ve’s-se lâm:  
Allah’ın rahmet ve selamı 
O’na Olsun!
Binaen: ...dayanarak, bu-
nun üzerine. 
Eimme-i Erbaa: Dört bü-
yük İmam; İmam A’zam, 
İmam Şâfiî, İmam Mâlik, 
İmam Ahmed ibni Hanbel 
(r. anhum).
Hayat-ı ebediye: Ebedi, 
sonsuz Ahiret hayatı.
Hazerat: Hazretler.
Makam-ı rıza: Cenâb-ı 
Hakk’ın hoşnutluğu, mem-
nuniyeti.

Muvafık: Uygun, yerinde.
Örf-ü ulemâ: İlim erbabın-
ca uygulanan adet.
Radıya’llahu anh: Allah on-
dan râzı olsun!
Rahimehullah: Allah ona 
rahmet etsin!
Resul-i Ekrem: En yüce, en 
büyük Peygamber (aleyhi’s-
salâtü ve’s-selâm).
Sahabe-i Kiram: Seçkin, 
yüce sahabîler.
Şiâr: Ayırt edici özellik, ala-
met.

Tâbiîn: Hz. Peygamber 
(aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm) 
Efendimiz’in ashabını idrak 
edip, İslamiyet’i onlardan 
öğrenen insanlar.
Tebe-i tâbiîn: Tâbiîn asrın-
da yetişip İslamiyet’i onlar-
dan öğrenen üçüncü kuşak 
nesil.
Velâyet-i kübrâ: En büyük 
velâyet, Allah’a yakınlığın 
en ileri şekli..
Veraset-i Nübüvvet: Pey-
gamber vârisliği.
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sonrakilere “gaferahullah” ve evliyaya “kuddise sirruh” 
denilir.

Üçüncü Suâliniz

Başta müçtehidîn-i izam imamları mı efdal, yoksa hak 
tarîkatların şahları, aktâbları mı efdaldir?

Elcevap: Umum müçtehidîn değil; belki Ebû Hanife, 
Mâlik, Şâfiî, Ahmed İbni Hanbel şahların, aktâbların fev-
kindedirler. Fakat hususî faziletlerde Şah-ı Geylânî gibi ba-
zı harika kutuplar, bir cihette daha parlak makama sahiptir-
ler. Fakat küllî fazilet imamlarındır. Hem tarîkat şahlarının 
bir kısmı müçtehitlerdendir. Onun için, umum müçtehidîn 
aktâptan daha efdaldir, denilmez. Fakat Eimme-i Erbaa, 
sahabeden ve Mehdî’den sonra en efdallerdir, denilir.

Dördüncü Suâliniz

1
َ ِ ِ א َّ َ ا َ  َ ّٰ ?de hikmet ve gaye nedir’ ِإنَّ ا

Elcevap: Cenâb-ı Hak, Hakîm ismi muktezası olarak, 
vücûd-u eşyada, bir merdivenin basamakları gibi bir tertip 
vaz’etmiş. Sabırsız adam, teennî ile hareket etmediği için 

1 “Muhakkak ki Allah sabredenlerle bareberdir.” (Bakara sûresi, 2/153; Enfâl sûresi, 
8/46).

Aktab: Kutublar. Tas: en 
büyük velâyet makamına 
ermiş olup, her devirde bir 
tane olduğuna inanılan bü-
yük veliler.
Efdal: En faziletli, daha fa-
ziletli.
Fevk: Üst.
Gaferahullah: Allah onu af-
fetsin!

Hakîm: Her şeyi yerli yerin-
ce yapan, Hz. Allah.
Kuddise sirruhu: Sırrı ve 
bereketi yüce olsun!
Küllî: Genel, bütünü içine 
alan.
Mehdî: Kıyametten önce 
gelmesi beklenen, insanları 
dine yönlendirecek kişi.
Mukteza: Gerektirici sebep.

Müçtehidîn-i izam: Dinin 
temel kaynaklarından hü-
küm çıkarma bilgi ve kabi-
liyetine sahip olan büyük 
âlimler.
Teennî: Dikkat, temkin, ace-
le etmeme.
Vaz’ etmek: Koymak, yer-
leştirmek.
Vücud-u eşya: Eşyanın var 
olması, vücut bulması.
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basamakları ya atlar düşer veya noksan bırakır, maksud 
damına çıkamaz. Onun için hırs, mahrumiyete sebeptir; 

sabır ise müşkülâtın anahtarıdır ki, 1ِج َ َ ْ ا َאُح  ْ ِ  ُ ْ َّ َوا  ، 
2

ٌ
ِ א َ  ٌ אِئ َ  ُ ِ َ ْ  .durûb-u emsal hükmüne geçmiştir اَ

Demek, Cenâb-ı Hakk’ın inâyet ve tevfiki, sabırlı adamlar-
la beraberdir. Çünkü sabır üçtür:

Biri: Mâsiyetten kendini çekip sabretmektir. Şu sabır 
takvadır,
3
َ ِ َّ ُ ْ َ ا َ  َ ّٰ .sırrına mazhar eder ِإنَّ ا

İkincisi: Musibetlere karşı sabırdır ki, tevekkül ve tes-
limdir. 
5
َ ِ ّכِ َ َ ُ ْ ا  ُّ ِ ُ  َ ّٰ ا ِإنَّ   ،   

4
َ ِ ِ א َّ ا  ُّ ِ ُ  ُ ّٰ  şerefine mazhar َوا

ediyor. Ve sabırsızlık ise Allah’tan şikâyeti tazammun eder.. 
ve ef’âlini tenkit ve rahmetini itham.. ve hikmetini beğen-
memek çıkar. Evet, musibetin darbesine karşı şekvâ sure-
tiyle elbette âciz ve zayıf insan ağlar. Fakat şekvâ O’na 

1 “Sabır, kurtuluşun anahtarıdır.” (ed-Deylemî, el-Müsned 2/415; es-Sehâvî, 
el-Makâsıdü’l-hasene s.260; es-Suyûtî, ed-Düreru’l-müntesira s.13)

2 “Aşırı hırs gösteren, umduğunu bulamaz ve kaybeder.” Bkz.: İbni Kays, Kıra’d-dayf 
4/301; el-Meydânî, Mecmeu’l-emsâl 1/214.

3 “Allah, ilâhî sınırlara saygılı olup fenalıklardan sakınanlarla beraberdir.” (Bakara 
sûresi, 2/194; Tevbe sûresi, 9/36, 123).

4 “…Allah böyle sabırlı insanları sever.” (Âl-i İmran sûresi, 3/146).
5 “Allah muhakkak ki kendisine dayanıp güvenenleri sever.” (Âl-i İmran sûresi, 

3/159).

Durub-u emsal: Atasözleri.
Ef’âl: Fiiller, işler.
İnâyet: Yardım, destek.
Maksud: Maksat, arzu, 
gâye.
Mâsiyet: Günah.

Mazhar etmek: Nail etmek, 
şereflendirmek.
Müşkilât: Güçlükler, prob-
lemler.
Şekvâ: Şikâyet.
Tazammun etmek: İhtiva 
etmek, içermek.

Tevekkül: Allah’a güven-
mek, sebeplere tevessül et-
tikten sonra neticeyi Allah’a 
bırakmak.
Tevfik: Yardım etme, mu-
vaffak kılma.
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olmalı, O’ndan olmamalı!.. Hazreti Yakub’un (aleyhisselâm) 
1 ِ ّٰ َ ا ۤ ِإ ِ ْ ُ ِّ َو َ ُכ  ْ א أَ َّ -demesi gibi olmalı. Yani, musibe ِإ

ti Allah’a şekvâ etmeli; yoksa Allah’ı insanlara şekvâ eder 
gibi “Eyvah, Of!” deyip “Ben ne ettim ki bu başıma geldi?” 
diyerek âciz insanların rikkatini tahrik etmek zarardır, ma-
nasızdır.

Üçüncü sabır: İbadet üzerine sabırdır ki; şu sabır onu 
makam-ı mahbubiyete kadar çıkarıyor, en büyük makam 
olan ubûdiyet-i kâmile cânibine sevk ediyor.

Beşinci Suâliniz

Sinn-i mükellefiyet, on beş sene kabul ediliyor. Hazreti 
Peygamber (aleyhissalâtü vesselâm) nübüvvetten evvel nasıl iba-
det ederdi?

Elcevap: Hazreti İbrahim’in (aleyhisselâm), Arabistan’da 
çok perdeler altında cereyan eden bakiyye-i dini ile… 
Fakat farziyet ve mecburiyet suretiyle değil, belki ihtiyârıyla 
ve mendubiyet suretiyle ibadet ederdi.2 Şu hakikat uzun-
dur; şimdilik kısa kalsın.

1 “Ben dedi: Sıkıntımı, keder ve hüznümü sadece Allah’a arzediyorum.” (Yûsuf sûresi, 
12/86).

2 Buhârî, bed’ü’l-vahy 3, tefsîru sûre (96) 1, ta’bîr 1, Müslim, îmân 252.

Bakiye-i din: Dinin unutul-
mayan, kalan kısmı.
Cânib: Yan, taraf.
Farziyet: Farz olma, bağla-
yıcılık.
İhtiyâr: Tercih, irade.

Makam-ı mahbubiyet: 
Allah’ın sevgisine ulaşma 
makamı.
Mendubiyet: Gönülden 
yapma.. farz veya vacip ol-
maksızın içten gelerek yapı-
lan güzel işler.

Nübüvvet: Peygamberlik.
Rikkat: İncelik, yumuşak-
lık.
Sinn-i mükellefiyet: Yü-
kümlülük yaşı.
Ubudiyet-i kâmile: Nok-
sansız, tam kulluk.
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Altıncı Suâliniz

Sinn-i kemâl itibar olunan kırk yaşında nübüvvetin gel-
mesi ve ömr-ü saadetlerinin altmış üç olmasındaki hikmet 
nedir?

Elcevap: Hikmetleri çoktur… Birisi şudur ki:

Nübüvvet gayet ağır ve büyük bir mükellefiyettir. 
Melekât-ı akliye ve istidâdât-ı kalbiyenin inkişafı ve tekem-
mülü ile o ağır mükellefiyet tahammül edilir. O tekemmü-
lün zamanı ise kırk yaşıdır. Hem hevesât-ı nefsâniyenin he-
yecanlı zamanı ve hararet-i garîziyenin galeyanlı hengâmı 
ve ihtirâsât-ı dünyeviyenin feveranlı vakti olan gençlik ve 
şebâbiyet ise, sırf ilâhî ve uhrevî ve kudsî olan vezâif-i nü-
büvvete muvafık düşmüyor. Kırktan evvel ne kadar ciddî ve 
hâlis bir adam olsa da, şöhret-perestlerin hatırlarına, “Belki 
dünyanın şan ve şerefi için çalışır.” vehmi gelir. Onların it-
hamından çabuk kurtulamaz. Fakat kırktan sonra, madem 
kabir tarafına nüzûl başlıyor ve dünyadan ziyade âhiret 
ona görünüyor. Harekât ve a’mâl-i uhreviyesinde çabuk o 

A’mâl-i uhreviye: Dînî 
ameller, işler.. neticesi bü-
tünüyle âhirete bakan  dînî 
görevler.
Feverân: Coşma, taşma.
Galeyân: Kaynama, taşma.
Hararet-i gariziye: Vücut 
ısısı.
Harekât: Hareketler.
Hengâm: Vakit, ân.
Hevesât-ı nefsâniye: Nefse 
ait hisler, arzular, istekler.

İhtirâsât-ı dünyeviye: Dün-
yevi hırslar, ihtiraslar.
İnkişaf: Açılma, ilerleme.
İstidâdât-ı kalbiye: Kalbe 
ait kabiliyetler.
Kudsî: Mukaddes, kutlu.
Melekât-ı akliye: Akla ait 
melekeler, tecrübe ile geli-
şen akli yetenekler.
Muvafık: Uygun, yerinde.
Mükellefiyet: Yükümlülük.
Nüzul: İniş, inme.

Ömr-ü saadet: Mutlu, bah-
tiyar ömür.
Sinn-i kemâl: Olgunluk ya-
şı.
Şebabiyet: Gençlik.
Şöhretperest: Şöhret düş-
künü.
Tekemmül: Gelişme, mü-
kemmelleşme, olgunlaşma.
Uhrevî: Ahiret’e ait.
Vezâif-i nübüvvet: Peygam-
berlik vazifeleri.
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ithamdan kurtulur ve muvaffak olur. İnsanlar da sû-i zan-
dan kurtulur, halâs olur.

Amma ömr-ü saadetinin altmış üç olması ise çok hik-
metlerinden birisi şudur ki:

Şer’an ehl-i iman, Resûl-i Ekrem’i (aleyhissalâtü vesselâm) 

gayet derecede sevmek ve hürmet etmek.. ve hiçbir şe-

yinden nefret etmemek.. ve her hâlini güzel görmekle 

mükellef olduğundan; altmıştan sonraki meşakkatli ve 

musibetli olan ihtiyarlık zamanında Habib-i Ekrem’ini 

bırakmıyor.. belki imam olduğu ümmetin ömr-ü galibi 

olan altmış üçte mele-i âlâya gönderiyor, yanına alıyor.. 

her cihette imam olduğunu gösteriyor.

Yedinci Suâliniz

1

ْ ُכ ِ א َ َ ِ  َ َّ َ َ  ْ َ  ْ ُכ
ِ ُ ُכ  ُّ َ َو  ْ ُכ

ِ ُ ُכ ِ  َ َّ َ َ  ْ َ  ْ ُכ ِ א َ َ  ُ ْ َ  

hadis midir? Bundan murad nedir?

Elcevap: Hadis olarak işitmişim. Murad da şudur ki: 
En hayırlı genç odur ki; ihtiyar gibi ölümü düşünüp 
âhiretine çalışarak, gençlik hevesâtına esir olmayıp gaf-
lette boğulmayandır. Ve ihtiyarlarınızın en kötüsü odur 

1 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 22/83; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 6/94; Ebû 
Ya’lâ, el-Müsned 13/467.

Ehl-i iman: İman sahipleri, 
müminler.
Habib-i Ekrem: Pek yüce 
sevgili.
Halâs: Kurtulma, kurtuluş.
Hevesât: Hevesler, arzular.

Mele-i a’lâ: En büyük me-
leklerin içinde bulunduğu 
yüce meclis.
Mükellef: Yükümlü.
Ömr-ü galib: Ağırlıklı orta-
lama ömür.

Resul-i Ekrem: En yüce, en 
büyük Peygamber (aleyhi’s-
salâtü ve’s-selâm).
Sû-i zan: Kötü, olumsuz dü-
şünme.
Şer’an: Dinin belirlediği öl-
çülere göre.
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ki; gaflette ve hevesâtta gençlere benzemek ister, çocuk-
çasına hevesât-ı nefsâniyeye tâbi olur.

Senin levhanda gördüğün ikinci parçanın sahih sureti 
şudur ki; ben başımın üstünde onu bir levha-yı hikmet ola-
rak tâlik etmişim, her sabah ve akşam ona bakarım, dersi-
mi alırım:

Dost istersen Allah yeter.  Evet, O dost ise her şey 
dosttur.1

Yârân istersen Kur ’ân yeter. Evet, ondaki enbiyâ ve 
melâike ile hayalen görüşür ve vukuatlarını seyredip ünsi-
yet eder.

Mal istersen kanaat yeter. 2 Evet, kanaat eden iktisat 
eder, iktisat eden bereket bulur.3

Düşman istersen nefis yeter. 4 Evet, kendini beğe-
nen belâyı bulur, zahmete düşer; kendini beğenmeyen 
safâyı bulur, rahmete gider.

Nasihat istersen ölüm yeter. 5 Evet, ölümü düşünen, 
hubb-u dünyadan kurtulur ve âhiretine ciddî çalışır.

Yedinci meselenize bir sekizinciyi ben ilâve ediyorum. 
Şöyle ki:

1 Bkz.: Bakara sûresi, 2/107, 120; Enfâl sûresi, 8/40; ...
2 el-Beyhakî, ez-Zühd 2/88; el-Münzirî, et-Terğîb ve’t-terhîb 1/335.
3 İbni Ebî Şeybe, el-Musannef 5/331; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 5/206, 6/365.
4 el-Beyhakî, ez-Zühd 2/157.
5 Tirmizî, kıyâmet 26, zühd 4; Nesâî, cenâiz 3; İbni Mâce, zühd 31; Ahmed İbni 

Hanbel, el-Müsned 2/292.

Enbiyâ: Peygamberler.
Hubb-u dünya: Dünya sev-
gisi.

Melâike: Melekler.
Safâ: Ferahlık, huzur.
Sahih: Doğru, gerçek.

Ta’lik etmek: Asmak.
Vukuat: Hadiseler, olaylar.
Yârân: Arkadaş, dost.
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Bir-iki gün evvel bir hâfız, Sûre-i Yusuf’tan bir aşir, tâ 
1
َ ِ ِ א َّ א ِ  ِ ْ ِ ْ َوأَ א  ً ِ ْ ُ  ِ َّ َ َ  ’e kadar okudu. Birden âni 

bir surette bir nükte kalbe geldi. Kur’ân’a ve imana ait 

her şey kıymetlidir; zâhiren ne kadar küçük olursa ol-
sun kıymetçe büyüktür. Evet, saadet-i ebediyeye yardım 
eden, küçük değildir. Öyleyse “Şu küçük bir nüktedir, şu 
izaha ve ehemmiyete değmez.” denilmez. Elbette şu çe-
şit mesâilde en birinci talebe ve muhatap olan ve nüket-i 
Kur’âniye’yi takdir eden İbrahim Hulûsi, o nükteyi işitmek 
ister. Öyleyse dinle:

En güzel bir kıssanın güzel bir nüktesidir. Ahsenü’l-
kasas2 olan kıssa-yı Yusuf’un (aleyhisselâm) hâtimesini haber 
veren َ ِ ِ א َّ א ِ  ِ ْ ِ ْ א َوأَ ً ِ ْ ُ  ِ َّ َ َ  âyetinin ulvî ve latîf ve 

müjdeli ve i’câzkârâne bir nüktesi şudur ki:

Sâir ferahlı ve saadetli kıssaların âhirindeki zeval ve fi-
rak haberlerinin acıları ve elemi, kıssadan alınan hayalî 
lezzeti acılaştırıyor, kırıyor. Bahusus kemâl-i ferah ve saa-
det içinde bulunduğunu ihbar ettiği hengâmda mevtini ve 

1 “Sana tam itaat içinde bir kul olarak canımı al ve beni hayırlı ve dürüst insanlar 
arasına dahil eyle!” (Yûsuf sûresi, 12/101).

2 “Biz, bu Kur’ân’ı sana vahyetmekle, geçmiş ümmetlerin birtakım haberlerini en güzel 
şekilde beyan ediyoruz. Şu bir gerçek ki daha önce senin bundan hiç haberin yoktu.” 
(Yûsuf sûresi, 12/3).

Âhir: Son, en son.
Ahsenü’l-kasas: Anlatıla-
cak en güzel hâdise, hikâ-
ye.
Aşir: Kur’an-ı Kerim’den on 
âyetlik bir bölüm. 
Bâhusus: Özellikle.
Firak: Ayrılık.
Hâtime: Son, son söz.

Hengâm: Vakit, devir.
İ’câzkârâne: Mûcizeli bir şe-
kilde.
Kemâl-i ferah ve saadet: 
Tam bir huzur, rahatlık ve 
mutluluk.
Latîf: Hoş, güzel.
Mesâil: Meseleler.
Mevt: Ölüm.

Nüket-i Kur’âniye: Kur’ân-ı 
Kerim’e ait incelikler, nükte-
ler.
Saadet-i ebediye: Ebedi, 
sonsuz mutluluk, cennet ha-
yatı.
Ulvî: Yüce.
Zeval: Yok olma, kaybolup 
gitme.
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firakını haber vermek, daha elîmdir.. dinleyenlere eyvah 
dedirtir. Hâlbuki şu âyet, kıssa-yı Yusuf’un (aleyhisselâm) en 
parlak kısmı ki; Aziz-i Mısır olması, peder ve vâlidesiyle 
görüşmesi, kardeşleriyle sevişip tanışması olan dünya-
da en büyük saadetli ve ferahlı bir hengâmda, Hazreti 
Yusuf’un mevtini şöyle bir surette haber veriyor ve diyor 
ki: Şu ferahlı ve saadetli vaziyetten daha saadetli, daha 
parlak bir vaziyete mazhar olmak için, Hazreti Yusuf ken-
disi Cenâb-ı Hak’tan vefatını istedi.. ve vefat etti, o sa-
adete mazhar oldu. Demek o dünyevî, lezzetli saadet-

ten daha cazibedar bir saadet ve ferahlı bir vaziyet, 

kabrin arkasında vardır ki; Hazreti Yusuf (aleyhisselâm) gi-

bi hakikatbîn bir zât, o gayet lezzetli, dünyevî vaziyet 

içinde gayet acı olan mevti istedi, tâ öteki saadete maz-

har olsun.

İşte Kur’ân-ı Hakîm’in şu belâgatına bak ki, kıssa-yı 
Yusuf’un hâtimesini ne suretle haber verdi:

O haberde dinleyenlere elem  ve teessüf değil, bel-

ki bir müjde ve bir sürûr ilâve ediyor.

Hem irşad ediyor ki; kabrin arkas ı için çalışınız, 

hakikî saadet ve lezzet ondadır.

Aziz-i Mısır: Mısır Hâkimi, 
reisi.
Belâgat: Edebiyat.
Elîm: Elem veren, üzücü.
Hakikatbîn: Hakikati gö-
ren.

İrşad etmek: Doğru yolu 
göstermek.
Kur’ân-ı Hakîm: Hüküm 
ve hikmet kitabı, her hükmü 
yerli yerinde olan Kur’ân-ı 
Kerim.

Mazhar olmak: Erişmek, 
nâil olmak, şereflenmek.
Sürur: Sevinç, neşe.
Teessüf: Üzülme, eseflen-
me.
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Hem Hazreti Yusuf’un âlî sıddîkıyetini  gösteriyor 
ve diyor: Dünyanın en parlak ve en sürûrlu hâleti dahi 
ona gaflet vermiyor, onu meftun etmiyor, yine âhireti is-
tiyor.

1 ِ א َ ْ َ ا ُ  
ِ א َ ْ اَ

Said Nursî

1 Kendinden başka her şeyin fâni olduğu gerçek Bâkî, Allah’tır.

Âlî: Yüce.
Hâlet: Hal, durum.
Meftun: Düşkün, tutkun.

Sıddıkıyet: Cenâb-ı Hakk’ 
tan geleni hemen özümse-
yebilme; tertemiz, dupduru 

olma, sadâkat ve doğruluk-
ta en ileri seviye.
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Yirmi Dördüncü Mektub’un 
Birinci Zeyli

۪ه2 ِ ْ َ ِ  ُ ِّ َ ُ  َّ ٍء ِإ ْ َ  ْ
ِ 1 ، َوِإْن 

ُ َ א َ ْ ُ  
۪ ِ ْ א ِ

ِ ِ
َّ ِ ا ٰ ْ َّ  ا

ِ ّٰ ِ ا ــــــ ْ ِ

3

ْ ُכ אُؤۨ َ ُد ْ َ  ِّ ْ َر ُכ ِ ا  ُۨ َ ْ َ א  َ  ْ ُ
Yani, “Ey insanlar! Duanız olmazsa ne ehemmiyeti-

niz var?” meâlindeki âyetin beş nüktesini dinle!

Birinci Nükte

Dua, bir sırr-ı azîm-i ubûdiyettir. Belki ubûdiyetin ru-
hu hükmündedir.4 Çok yerlerde zikrettiğimiz gibi, dua üç 
nevidir:

Birinci Nevi Dua: İstidat lisanıyladır ki; bütün hubu-
bat, tohumlar, lisân-ı istidad ile Fâtır-ı Hakîm’e dua eder-
ler ki, “Senin nukuş-u esmânı mufassal göstermek için bize 

1 Her türlü noksan sıfatlardan uzak olan Allah’ın adıyla.
2 “Hiç bir şey yoktur ki, O’nu hamd ile beraber tesbih (tenzih) ediyor bulunmasın.” 

(İsrâ sûresi, 17/44)
3 Furkan sûresi, 25/77.
4 Tirmizî, duâ 1, tefsîru sûre (2) 16, (40) 1; Ebû Dâvûd, vitr 23; İbni Mâce, duâ 1.

Fâtır-ı Hakîm: Her şeyi hik-
metle, yerli yerince yaratan 
Yüce Allah.
Lisan-ı istidat: Kabiliyet dili 
(kabiliyetini konuşturmak).

Mufassal: Geniş, ayrıntılı.
Nukuş-u esmâ: Cenâb-ı 
Hakk’a ait güzel isimlerin 
güzel ve desenli nakışları.

Sırr-ı azîm-i ubudiyet: Çok 
büyük bir kulluk sırrı.
Ubudiyet: Kulluk.
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neşv ü nemâ ver. Küçük hakikatimizi sümbülle ve ağacın 
büyük hakikatine çevir!”

Hem şu istidat lisanıyla dua nev’inden birisi de şudur 
ki: Esbabın içtimaı, müsebbebin îcadına bir duadır. Yani 
esbap, bir vaziyet alır ki; o vaziyet, bir lisân-ı hâl hükmü-
ne geçer.. ve müsebbebi, Kadîr-i Zülcelâl’den dua eder, 
isterler. Meselâ su, hararet, toprak, ziya, bir çekirdek et-
rafında bir vaziyet alarak, o vaziyet bir lisân-ı duadır ki; 
“Bu çekirdeği ağaç yap, yâ Hâlık’ımız!” derler. Çünkü o 
mucize-i harika-yı kudret olan ağaç; o şuursuz, câmid, basit
maddelere havale edilmez.. havalesi muhâldir. Demek 
içtima-yı esbab, bir nevi duadır.

İkinci Nevi Dua: İhtiyac-ı fıtrî lisanıyladır ki, bütün 
zîhayatların iktidar ve ihtiyârları dahilinde olmayan hâ-
cetlerini ve matlablarını ummadıkları yerden, vakt-i mü-
nasipte onlara vermek için, Hâlık-ı Rahîm’den bir nevi 
duadır. Çünkü iktidar ve ihtiyârları haricinde, bilmedik-
leri yerden, vakt-i münasipte onlara bir Hakîm-i Rahîm 
gönderiyor. Elleri yetişmiyor. Demek o ihsan, dua neti-
cesidir.

Câmid: Cansız.
Esbab: Sebepler.
Hâcet: İhtiyaç.
Hâlık-ı Rahîm: Merhamet 
ve ihsanı pek çok olan Yüce 
Yaratıcı.
Hâlık: Hz. Yaradan.
İçtima: Toplanma, bir ara-
ya gelme.
İçtima-yı esbab: Sebeplerin 
bir araya gelmesi.

İhtiyac-ı fıtrî: Yaratılıştan 
gelen, tabii ihtiyaç.
İhtiyâr: İrâde.
Kadîr u Zülcelâl: Her şeye 
gücü yeten Ulu Allah.
Lisan-ı dua: Dua ifadesi, 
dili.
Lisan-ı hâl: Hal dili, durum 
ifadesi.
Matlab: İstek, talep.

Mu’cize-i harika-i kudret: 
Kudret harikası mûcize.
Muhal: İmkansız.
Müsebbeb: Sebebe bağlı 
olarak meydana gelen, ne-
tice.
Neşv ü nemâ: Büyüyüp 
gelişme.
Vakt-i münasip: Uygun va-
kit.
Zîhayat: Canlı.
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Elhâsıl: Bütün kâinattan dergâh-ı ilâhîye çıkan, bir 

duadır. Esbap olanlar, müsebbebâtı Allah’tan isterler.

Üçüncü Nevi Dua: İhtiyaç dairesinde zîşuurların dua-
sıdır ki, bu da iki kısımdır.

Eğer  ıztırar derecesine gelse.. veya ihtiyac-ı fıtrîye 

tam münasebettar ise.. veya lisân-ı istidada yakınlaşmış 

ise.. veya sâfi, hâlis kalbin lisanıyla ise, ekseriyet-i mut-

laka ile makbuldür. Terakkiyât-ı beşeriyenin kısm-ı âzamı 
ve keşfiyâtları, bir nevi dua neticesidir. Havârık-ı medeni-
yet dedikleri şeyler ve keşfiyâtlarına medar-ı iftihar zannet-
tikleri emirler, mânevî bir dua neticesidir. Hâlis bir lisân-ı 
istidad ile istenilmiş, onlara verilmiştir. Lisân-ı istidad ile ve 
lisân-ı ihtiyac-ı fıtrî ile olan dualar dahi, bir mâni olmazsa 
ve şerâit dahilinde ise, daima makbuldürler.

İkinci Kısım: Meşhur duadır. O da iki nevidir; biri fiilî,  
biri kavlî. Meselâ çift sürmek, fiilî bir duadır. Rızkı topraktan 
değil; belki toprak, hazine-i rahmetin bir kapısıdır ki; rah-
metin kapısı olan toprağı, saban ile çalar.

Sâir kısımların tafsilâtını tayyedip, yalnız kavlî duanın 
bir-iki sırlarını, gelecek iki-üç nüktede söyleyeceğiz.

Dergâh-ı İlâhiye: Cenab-ı 
Hakk’ın huzuru, divanı.
Ekseriyet-i mutlaka: Ge-
nellik, çoğunluk.
Havârık-ı medeniyet: Me-
deniyet harikaları, olağanüs-
tü gelişmeler.
Iztırar: Çaresizlik, mecbu-
riyet.
Kavlî: Sözlü.

Keşfiyât: Buluşlar.
Kısm-ı âzam: Çok büyük 
kısım.
Medar-ı iftihar: Övünç se-
bebi.
Münasebetdar: İlgili, alâka-
lı.
Müsebbebât: Bir sebebe 
bağlı olarak meydana gelen 
şeyler, neticeler.

Şerâit: Şartlar.
Tayy etmek: Aşmak, atla-
mak, geçmek.
Terakkiyât-ı beşeriye: İn-
sanlığın kazandığı  ilerleme-
ler, gelişmeler.
Zîşuur: Akıllı, şuur sahibi.
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İkinci Nükte

Duanın tesiri azîmdir. Hususan dua, külliyet kesbe-

derek devam etse netice vermesi gâliptir, belki dâimîdir. 

Hatta denilebilir ki, sebeb-i hilkat-i âlemin birisi de du-

adır. Yani kâinatın hilkatinden sonra, başta nev-i be-

şer ve onun başında Âlem-i İslâm ve onun başında Mu-

hammed-i Arabî (aleyhissalâtü vesselâm)’ın muazzam olan dua-

sı, bir sebeb-i hilkat-i âlemdir. Yani Hâlık-ı âlem, istikbal-

de o Zât’ın nev-i beşer nâmına, belki mevcudât hesabı-

na bir saadet-i ebediye, bir mazhariyet-i esmâ-yı ilâhiye 

isteyeceğini bilmiş, o gelecek duayı kabul etmiş, kâinatı 

halketmiş…

Madem duanın bu derece azîm ehemmiyeti ve vüs’ati 
vardır. Hiç mümkün müdür ki, bin üç yüz elli senede, her 
vakitte, nev-i beşerden üç yüz milyon cin ve ins ve melek ve 
ruhaniyâttan had ve hesaba gelmez mübarek zâtlar, bilitti-
fak Zât-ı Muhammedî (aleyhissalâtü vesselâm) hakkında rahmet-i 
uzmâ-yı ilâhiye ve saadet-i ebediye ve husûl-ü maksud için 
duaları nasıl kabul olmasın? Hiçbir cihetle mümkün müdür 
ki, o duaları reddedilsin?

Azîm: Çok büyük.
Bilittifak: İttifakla.
Gâlib: Üstün, baskın, kuv-
vetli.
Hâlık-ı âlem: Âlemin, kâi-
natın yaratıcısı.
Halk etmek: Yaratmak.
Hilkat: Yaratılış.

Husul-ü maksud: Maksa-
dın, gayenin gerçekleşmesi.
Külliyet  kesb etmek: Bü-
tünlük, genellik kazanmak, 
kapsamlı olmak.
Mazhariyet-i esmâ-yı ilâ-
hiye: Cenâb-ı Hakk’ın isim-
lerinin tecellisine mazhar ol-
ma, nâil olma.
Nev-i beşer: İnsanlık.

Rahmet-i uzmâ-yı ilâhiye: 
Cenâb-ı Hakk’ın engin, pek 
büyük rahmeti.
Ruhaniyât: Ruh sahibi var-
lıklar (maddi cisim taşıma-
yanlar).
Sebeb-i hilkat-i âlem: Kâi-
natın, âlemin yaratılış sebe-
bi.
Vüs’at: Genişlik.
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Madem bu kadar külliyet ve vüs’at ve devam kesbe-
dip lisân-ı istidad ve ihtiyac-ı fıtrî derecesine gelmiş. Elbette 
o Zât-ı Muhammed-i Arabî (aleyhissalâtü vesselâm), dua neticesi 
olarak öyle bir makam ve mertebededir ki; bütün ukûl top-
lansa, bir akıl olsalar, o makamın hakikatini tamamıyla iha-
ta edemezler.

İşte, ey müslüman, senin rûz-u mahşerde böyle bir 
şefîin var. Bu şefîin şefaatini kendine celbetmek için, 
sünnetine ittibâ et!..

Eğer desen: Madem o Habibullah’tır. Bu kadar salavât 
ve duaya ne ihtiyacı var?

Elcevap: O Zât (aleyhissalâtü vesselâm) umum ümmetinin 
saadetiyle alâkadar ve bütün efrâd-ı ümmetinin her ne-
vi saadetleriyle hissedardır ve her nevi musibetleriyle 
endişedârdır. İşte, kendi hakkında merâtib-i saadet ve ke-
mâlât hadsiz olmakla beraber, hadsiz efrâd-ı ümmetinin, 
hadsiz bir zamanda, hadsiz envâ-ı saadetlerini hararetle ar-
zu eden ve hadsiz envâ-ı şekâvetlerinden müteessir olan 
bir Zât, elbette hadsiz salavât ve dua ve rahmete lâyıktır ve 
muhtaçtır.

Efrâd-ı ümmet: Müslüman-
lar.. Hz. Peygamber Efendi-
miz’e (aleyhissalâtü vesse-
lâm) tâbi olanlar.
Endişedâr: Endişeli, endi-
şe sahibi.
Envâ-yı saadet: Mutluluk 
çeşitleri.
Envâ-yı şekavet: Bedbaht-
lık, mutsuzluk çeşitleri.
Habîbullah: “Allah’ın en 
çok sevdiği kişi” anlamında 

Hz. Peygamber Efendimiz’e 
(aleyhissalâtü vesselâm) ait 
bir sıfat.
İhata etmek: Bütün yön-
leriyle anlamak, iyice kav-
ramak.
İttibâ etmek: Uymak, bağ-
lanmak.
Merâtib-i saadet ve kemâ-
lât: Mutluluk ve fazilet dere-
celeri.

Müteessir: Etkilenmiş, ra-
hatsız.
Rûz-i mahşer: Mahşer gü-
nü.
Salâvât: Dualar. Hz. Pey-
gamber Efendimiz’e (aley-
hissalâtü vesselâm) yapılan 
dualar.
Şefî: Şefaatçi, suçların affı 
için aracı olan.
Ukûl: Akıllar.
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Eğer desen: Bazen kat’î olacak işler için dua edilir. 
Meselâ husuf ve küsuf namazındaki dua gibi. Hem 
bazen hiç olmayacak şeyler için dua edilir?

Elcevap: Başka Sözler’de izah edildiği gibi, dua bir 
ibadettir. Abd, kendi aczini ve fakrını dua ile ilân eder. 
Zâhirî maksatlar ise, o duanın ve o ibadet-i duaiyenin va-
kitleridir; hakikî faydaları değil. İbadetin faydası âhirete 
bakar. Dünyevî maksatlar hâsıl olmazsa, “O dua kabul ol-
madı.” denilmez. Belki “Daha duanın vakti bitmedi.” de-
nilir.

Hem hiç mümkün müdür ki, bütün ehl-i imanın bütün 
zamanlarda mütemâdiyen kemâl-i hulûs ve iştiyak ve dua 
ile istedikleri saadet-i ebediye onlara verilmesin.. ve bü-
tün kâinatın şehâdetiyle hadsiz rahmeti bulunan o Kerîm-i 
Mutlak, o Rahîm-i Mutlak, bütün onların o duasını kabul 
etmesin.. ve saadet-i ebediye vücûd bulmasın?

Üçüncü Nükte

Dua-yı kavlî-yi ihtiyârînin makbuliyeti, iki cihetledir: Ya 
ayn-ı matlubu ile makbul olur, veyahut daha evlâsı veri-
lir. Meselâ birisi, kendine bir erkek evlât ister. Cenâb-ı Hak, 

Abd: Kul.
Ayn-ı matlub: İstenilenin 
aynısı.
Dua-yı kavlî-yi ihtiyarî: 
İsteyerek yapılan sözlü duâ.
Ehl-i iman: İman sahipleri, 
müminler.
Evlâ: Daha iyi, âlâ.
Hâsıl olmak: Meydana gel-
mek, ortaya çıkmak.

Husuf ve küsuf namazları: 
Ay ve güneş tutulduğunda 
kılınması sünnet olan na-
mazlar.
İbadet-i duaiye: Duayla il-
gili ibadet.
Kemâl-i hulûs ve iştiyak: 
Tam, büyük bir samimiyet 
ve arzu.

Kerîm-i Mutlak: Sonsuz ve 
sınırsız cömertlik sahibi, Hz. 
Allah.
Mütemadiyen: Devamlı, 
sürekli olarak.
Rahîm-i Mutlak: Sonsuz ve 
sınırsız şefkat ve merhamet 
sahibi, Hz. Allah.
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Hazreti Meryem gibi bir kız evlâdını veriyor. “Duası kabul 
olunmadı.” denilmez. “Daha evlâ bir surette kabul edildi.” 
denilir. Hem bazen kendi dünyasının saadeti için dua eder. 
Duası âhiret için kabul olunur. “Duası reddedildi.” denil-
mez. Belki, “Daha enfâ bir surette kabul edildi.” denilir, ve 
hâkezâ...

Madem Cenâb-ı Hak, Hakîm’dir. Biz O’ndan isteriz, O 
da bize cevap verir. Fakat hikmetine göre bizimle mua-
mele eder. Hasta, tabibin hikmetini itham etmemeli. Hasta 
bal ister; tabib-i hâzık, sıtması için sulfato verir. “Tabip beni 
dinlemedi.” denilmez. Belki âh ü fizârını dinledi, işitti, ce-
vap da verdi, maksudun iyisini yerine getirdi.

Dördüncü Nükte

Duanın en güzel, en latîf, en leziz, en hazır meyvesi, ne-
ticesi şudur ki:

Dua eden adam bilir ki; birisi var ki onun sesini 
dinler, derdine derman yetiştirir, ona merhamet eder. 
O’nun kudret eli her şeye yetişir. Bu büyük dünya ha-
nında o yalnız değil; bir Kerîm Zât var, ona bakar, ünsi-
yet verir. Hem onun hadsiz ihtiyâcâtını yerine getirebi-
lir.. ve onun hadsiz düşmanlarını def edebilir bir Zât’ın 
huzurunda kendini tasavvur ederek bir ferah, bir inşirah 

Âh ü fizâr: Sesli bir şekilde 
âh edip, sızlanma.
Enfâ: Daha faydalı.
Hâkezâ: Böylece, bunun 
gibi.

Hakîm: Her şeyi yerli yerin-
ce yapan, Hz. Allah.
İnşirah: Gönül rahatlığı, iç 
huzuru.
Latîf: Hoş, güzel.
Maksud: Murad, maksat.

Sulfato: Sülfat, kinin; sıt-
ma ilacı.
Tabib-i hâzık: Mâhir, uz-
man hekim.
Ünsiyet: Dostluk, yakınlık.
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duyup, dünya kadar ağır bir yükü üzerinden atıp ُ ْ َ ْ  اَ
1
َ ِ َ א َ ْ ِ َرِبّ ا ّٰ ِ  der.

Beşinci Nükte

Dua ubûdiyetin ruhudur ve hâlis bir imanın neti-
cesidir. Çünkü dua eden adam, duasıyla gösteriyor ki: 
“Bütün kâinata hükmeden birisi var ki, en küçük işle-
rime ıttılaı var ve bilir. En uzak maksatlarımı yapabi-
lir. Benim her hâlimi görür, sesimi işitir. Öyleyse bütün 
mevcudâtın bütün seslerini işitiyor ki, benim sesimi de 
işitiyor. Bütün o şeyleri O yapıyor ki, en küçük işlerimi 
de O’ndan bekliyorum, O’ndan istiyorum.”

İşte, duanın verdiği hâlis tevhidin genişliğine ve göster-

diği nur-u imanın halâvet ve sâfiliğine bak, ْ ُכ ِ ا  ُۨ َ ْ َ א  َ  ْ ُ  
2

ْ ُכ אُؤۨ َ ُد ْ َ  ِّ sırrını anla ve 3 َر

ْ َُכ  ْ ِ َ ْ ۤ أَ ِ ُ ُ اْد ُُّכ َאَل َر  َو

fermanını dinle!

اْه َ ْ َداِدى  َ ِ َداْد ،  ا َ  ْ َ  ْ َ -denildiği gibi “Eğer ver أَ

mek istemeseydi, istemek vermezdi…”4

1 “Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır.” (Fâtiha sûresi, 1/2)
2 “(Resûlüm!) De ki: (Kulluk ve) yalvarmanız olmasa, Rabbim size ne diye değer ver-

sin?” (Furkan sûresi, 25/77)
3 “Rabbiniz buyurdu ki: “Bana dua edin ki size karşılık vereyim.” (Mü’min sûresi, 

40/60).
4 Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 3/263; el-Gazâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn 1/204; el-Münâvî, 

Feyzu’l-kadîr 5/417.

Halâvet: Tatlılık.
Ittıla’: Öğrenme, haberdar 
olma.

Safîlik: Berraklık, duruluk.
Ubudiyet: Kulluk.
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1

ُ ِכ َ ْ ُ ا
ِ َ ْ َ ا ْ َ ََّכ أ َאۘ ِإ َ ْ َّ َ א  َ  َّ א ِإ َ  َ ْ

ِ  َ ََכ  א َ ْ ُ
 ِ ّٰ ِ ا ْ ِ  ِ א  َ َد  َ َ  ِ َ َ ْ َ ا ََزِل ِإ ْ َ ا ِ  ٍ َّ َ ُ َא  ِ ِّ َ  ٰ َ  ِ ّ َ  َّ ُ ّٰ َ ا

۪ ِ ٰ ٰا َ َو
2
َ ِ َ א َ ْ ِ َرِبّ ا ّٰ ِ  ُ ْ َ ْ . َوا َ ِ َא، ٰا َ ْ ِد

ِّ َ َא َو ْ ِّ َ  . ْ
ِّ َ ۪ َو ِ ْ َ َو

1 “Sübhansın yâ Rab! Senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Her şeyi hak-
kıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin.” (Bakara sûresi, 2/32)

2 “Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve O’nun âl ve ashabına, ezelden ebede kadar 
ilâhî ilmindeki şeyler adedince salât ve selâm eyle. Bize hem bedenî, hem dinî haya-
tımızda sıhhat ve selâmet lutfet, âmîn... Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi 
Allah’adır.”
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Yirmi Dördüncü Mektub’un 
İkinci Zeyli

Mirac-ı Nebevî Hakkındadır.

۪ه2 ِ ْ َ ِ  ُ ِّ َ ُ  َّ ٍء ِإ ْ َ  ْ
ِ 1 ، َوِإْن 

ُ َ א َ ْ ُ  
۪ ِ ْ א ِ

ِ ِ
َّ ِ ا ٰ ْ َّ  ا

ِ ّٰ ِ ا ــــــ ْ ِ

ْٰوىِإْذ  َ ْ ُ ا َّ َ א  َ َ ْ ِ  ٰ َ ْ ُ ْ َرِة ا ْ ِ  َ ْ ِ ى ٰ ْ ً أُ َ ْ َ ْ َرٰاُه  َ َ َو
َאِت  ْ ٰا ِ ْ َرٰاى  َ َ  ٰ َ א  َ ُ َو َ َ ْ א َزاَغ ا َ  ٰ ْ َ א  َ َرَة  ْ ِّ ٰ ا ْ َ

ى3 ٰ ْ ُכ ْ ِ ا ِّ َر

Mevlid-i Nebevî’nin Miraciye Kısmına Dair Beş 
Nükte’yi Beyan Edeceğiz.

Birinci Nükte

Cennetten getirilen Burak’a dair mevlid yazan Sü-
leyman Efendi, hazin bir aşk macerasını beyan ediyor. O 

1 Her türlü noksan sıfatlardan uzak olan Allah’ın adıyla.
2 “Hiç bir şey yoktur ki, O’nu hamd ile beraber tesbih (tenzih) ediyor bulunmasın.” 

(İsrâ sûresi, 17/44)
3 “O’nun bir başka inişini Sidretü’l-Münteha’nın yanında görmüştü. Me’vâ cenne-

ti de onun yanındadır. O dem ki Sidre’yi bir feyiz sarıyor, sardıkça sarıyordu... 
Peygamberin gözü kaymadı, şaşmadı, aşmadı da. Vallahi gördü, hem de Rabbinin 
âyetlerinden en büyüğünü gördü!” (Necm sûresi, 53/13-18).

Burâk: Peygamber Efen-
dimiz’in (s.a.s.) miraç gecesi 
bindiği çok süratli binek.
Hazin: Hüzünlü, kederli.

Mevlid-i Nebevî:  Süleyman 
Çelebi (1351–1422) tarafın-
dan yazılan, Peygamber 
Efendimiz’in (s.a.s.) dünya-
yı teşriflerinin ve bazı yüce

özelliklerinin anlatıldığı meş-
hur Türkçe naat, kaside.
Mi’raciye: Miraçla ilgili bö-
lüm.
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Zât ehl-i velâyet olduğu ve rivayete bina ettiği için, elbet-
te bir hakikati o suretle ifade ediyor. Hakikat şu olmak ge-
rektir ki:

Âlem-i bekânın mahlûkları, Resûl-i Ekrem’in (aleyhis-

salâtü vesselâm) nuruyla pek alâkadardırlar. Çünkü O’nun 
getirdiği nur iledir ki; cennet ve dâr-ı âhiret, cin ve ins 
ile şenlenecek. Eğer O olmasaydı, o saadet-i ebediye ol-
mazdı ve cennetin her nevi mahlûkatından istifadeye 
müstaid olan cin ve ins, cenneti şenlendirmeyecekler-
di.. bir cihette sahipsiz virane kalacaktı.

Yirmi Dördüncü Söz’ün Dördüncü Dalı’nda beyan 
edildiği gibi, nasıl ki bülbülün güle karşı dâsitâne-i aşkı, 
tâife-i hayvanâtın tâife-i nebâtâta derece-i aşka bâliğ olan 
ihtiyacât-ı şedide-i aşk-nümâyı, rahmet hazinesinden ge-
len ve hayvanâtın erzaklarını taşıyan kafile-i nebâtâta kar-
şı ilân etmek için, bir hatib-i rabbânî olarak, başta bülbül-ü 
gül ve her nevden bir nevi bülbül intihap edilmiş.. ve on-
ların nağamâtı dahi, nebâtâtın en güzellerinin başlarında 
hoşâmedî nev’inden tesbihkârâne bir hüsn-ü istikbaldir, bir 
alkışlamadır.

Âlem-i beka:  Ölümsüz, 
ebedi âlem.
Bâliğ olmak: Erişmek, ulaş-
mak.
Dâr-ı âhiret: Âhiret yurdu.
Dâsitâne-i aşk: Aşk des-
tanı.
Ehl-i velâyet: Allah dostla-
rı, veliler.
Hatib-i Rabbânî: Cenâb-ı 
Hakk’ı zikreden bir hatip.

Hoşâmedî: Karşılama me-
rasimi.
Hüsn-ü istikbal: Güzelce 
karşılama.
İhtiyâcât-ı şedide-i aşknü-
mâ: Aşk seviyesinde şiddet-
li ihtiyaçlar.
İns: İnsan, beşer.
İntihab edilmek: Seçilmek.
Kafile-i nebâtât: Bitkiler ka-
filesi.

Müstaid: Kabiliyetli, istidat-
lı.
Nağamât: Nağmeler.
Taife-i hayvânât: Hayvan-
lar âlemi.
Taife-i nebâtât: Bitkiler 
âlemi.
Tesbihkârâne: Tesbih eder 
bir tarzda.
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Aynen bunun gibi, sebeb-i hilkat-i eflâk ve vesile-i 
saadet-i dâreyn ve Habib-i Rabbi’l-âlemîn olan Zât-ı Mu-
hammed-i Arabî (aleyhissalâtü vesselâm)’a karşı, nasıl ki melâike 
nev’inden Hazreti Cebrail (aleyhisselâm) kemâl-i muhabbetle 
hizmetkârlık ediyor.. melâikelerin Hazreti Âdem’e (aleyhisselâm) 
inkıyad ve itaatini ve sırr-ı sücudunu gösteriyor. Öyle de 
ehl-i cennetin, hatta cennetin hayvanât kısmının dahi, o 
Zât’a karşı alâkaları bindiği Burak’ın hissiyat-ı âşıkânesiyle 
ifade edilmiştir.

İkinci Nükte

Mirac-ı Nebevî’deki maceralardan birisi, Cenâb-ı 
Hakk’ın Resûl-i Ekrem’e (aleyhissalâtü vesselâm) karşı muhabbet-i 
münezzehesi, “Sana âşık olmuşum!” tâbiriyle ifade edil-
miş. Şu tâbirât, Vâcibü’l-vücûd’un kudsiyetine ve istiğnâ-
yı zâtîsine, mana-yı örfî ile münasip düşmüyor. Madem 
Süleyman Efendi’nin mevlidi, rağbet-i âmmeye mazhari-
yeti delâletiyle o zât ehl-i velâyettir ve ehl-i hakikattir, elbet-
te irâe ettiği mana sahihtir. Mana da budur ki:

Delâlet: İşaret etme, göster-
me.
Ehl-i Cennet: Cennet halkı.
Ehl-i hakikat: Daima hak 
ve hakikat peşinde olup ger-
çeği bulanlar.
Habib-i Rabbi’l-Âlemîn: 
Âlemlerin Rabbi’nin en çok 
sevdiği kişi.
Hissiyât-ı âşıkâne: Âşıkça 
hisler.
İnkıyad: Boyun eğme, söz 
dinleme.
İrâe etmek: Göstermek.
İstiğnâ-yı zâtî: Cenâb-ı 
Hakk’ın hiçbir şeye muhtaç 
olmaması.

Kemâl-i muhabbet: Tam, 
büyük bir sevgi.
Kudsiyet: Mukaddeslik, kut-
sallık.
Mânâ-yı örfî: Toplumca bi-
linen, kullanılan anlam.
Mazhariyet: Muvaffak olma, 
nail olma, elde etme.
Melâike: Melekler.
Mi’rac-ı Nebevî: Hz. Pey-
gamber Efendimiz’e ait  Mi-
raç Mûcizesi.
Muhabbet-i münezzehe: 
Cenâb-ı Hakk’ın kendi Zâ-
tına mahsus, yüce, kusursuz 
sevgisi.

Rağbet-i âmme: Halkın 
rağbeti,  genel ilgi.
Resul-i Ekrem: En yüce, 
en büyük Peygamber (aley-
hissalâtü vesselâm).
Sahih: Doğru.
Sebeb-i hilkat-i eflâk: Kâi-
natın yaratılış sebebi.
Sırr-ı sücud: Secde etme-
deki sır.
Vâcibü’l-vücûd: Varlığı ken-
dinden ve kesin olan Zat.
Vesile-i saadet-i dâreyn: 
Dünya ve Ahirette mutluluk 
vesilesi.
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Zât-ı Vâcibü’l-vücûd’un hadsiz cemâl ve kemâli var-
dır. Çünkü bütün kâinatın aksamına inkısam etmiş olan 
cemâl ve kemâlin bütün envâı, O’nun cemâl ve kemâlinin 
emâreleri, işaretleri, âyetleridir. İşte her hâlde cemâl ve 
kemâl sahibi, bilbedâhe cemâl ve kemâlini sevmesi gi-
bi, Zât-ı Zülcelâl dahi cemâlini pek çok sever.1 Hem ken-
dine lâyık bir muhabbetle sever. Hem cemâlinin şuââtı 
olan esmâsını dahi sever. Madem esmâsını sever, elbet-
te esmâsının cemâlini gösteren sanatını sever. Öyle ise 
cemâl ve kemâline ayna olan masnûâtını dahi sever. 
Madem cemâl ve kemâlini göstereni sever; elbette cemâl 
ve kemâl-i esmâsına işaret eden mahlûkatının mehâsinini 
sever. Bu beş nevi muhabbete, Kur’ân-ı Hakîm âyâtıyla 
işaret ediyor.

İşte Resûl-i Ekrem (aleyhissalâtü vesselâm), madem masnûât 

içinde en mükemmel ferttir ve mahlûkat içinde en müm-

taz şahsiyettir.

Hem  sanat-ı ilâhiyeyi, bir velvele-i zikir ve tesbih 

ile teşhir ediyor ve istihsan ediyor.

1 Müslim, îmân 147; İbni Mâce, duâ 10; Ahmed İbni Hanbel, el-Müsned 4/133, 134, 
151.

Aksâma inkısam etmek: 
Kısımlara dağılmak, yayıl-
mak, paylaşılmak.
Âyât: Âyetler.
Bilbedâhe: Açıkça, besbel-
li.
Cemal: Güzellik.
Envâ: Türler, çeşitler.
Esmâ: İsimler.

İstihsan etmek: Beğenmek, 
takdir etmek.
Kemâl: Yücelik, fazilet.
Kemâl-i esmâ: İsimlerin 
yüceliği, büyüklüğü.
Kur’ân-ı Hakîm: Hüküm 
ve hikmet kitabı Kur’ân-ı 
Kerim.

Masnûat: Her biri bir sanat 
eseri olan varlıklar..Allah’ın 
yarattığı her şey.
Mehâsin: Güzellikler.
San’at-ı İlâhiye: İlâhi sanat.
Şuâât: Işınlar, ışık tayfları.
Velvele-i zikir ve tesbih: 
Zikir ve tesbih sesleri, nağ-
meleri.
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Hem esmâ-yı  ilâhiyedeki cemâl ve kemâl hazinele-
rini, lisân-ı Kur’ân ile açmıştır.

Hem kâinatın âyât-ı tekviniyesinin, Sâni ’inin ke-
mâline delâletlerini, parlak ve kat’î bir surette lisân-ı 
Kur’ân’la beyan ediyor.

Hem küllî ubûdiyetiyle,  rubûbiyet-i ilâhiyeye ayna-
darlık ediyor.

Hem mahiyetinin câmiiyetiyle  bütün esmâ-yı ilâ-
hiyeye bir mazhar-ı etem olmuştur.

Elbette bunun için denilebilir ki:

Cemil-i Zülcelâl, kendi  cemâlini sevmesiyle, o 
cemâlin en mükemmel ayna-yı zîşuuru olan Muhammed-i 
Arabî (aleyhissalâtü vesselâm)’ı sever.

Hem kendi esmâsını sevmesiyle, o esmânın en par- 
lak aynası olan Muhammed-i Arabî (aleyhissalâtü vesselâm)’ı se-
ver.. ve Muhammed-i Arabî (aleyhissalâtü vesselâm)’a benzeyen-
leri dahi derecelerine göre sever.

Hem sanatını sevdiği  için, elbette O’nun sanatı-
nı en yüksek bir sadâ ile bütün kâinatta neşreden.. ve 

Âyât-ı tekviniye: Yaratılış 
delilleri, kâinat kitabının 
âyetleri.
Âyine-i zîşuur: Şuurlu ola-
rak yansıtan, insan.
Câmiiyet: Şümullü olma, 
kapsamlılık.
Cemîl-i Zülcelâl: Yücelik 
ve azametini daima güzel-
likler içinde pek güzel gös-
teren Hz. Allah.

Delâlet: İşaret etme, gös-
terme.
Esmâ-yı ilâhiye: Cenâb-ı 
Hakk’ın güzel isimleri.
Küllî: Genel, şümullü, kap-
samlı.
Lisan-ı Kur’ân: Kur’ân di-
li, ifadesi.
Mazhar-ı etemm: En mü-
kemmel bir ayna. 

Neşretmek: Yaymak.
Rububiyet-i ilâhiye: Ce-
nâb-ı Hakk’ın herkesi ve 
her şeyi içine alan engin ter-
biye ve idaresi.
Sadâ: Ses.
Sâni’: Yapan, yaratan.
Ubudiyet: Kulluk.
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semâvâtın kulağını çınlatan.. berr ve bahri cezbeye geti-
ren bir velvele-i zikir ve tesbih ile ilân eden Muhammed-i 
Arabî (aleyhissalâtü vesselâm)’ı sever ve O’na ittibâ edenleri de 
sever.

Hem masnûâtını sevdiği için, o  masnûâtın en mü-
kemmeli olan zîhayatı.. ve zîhayatın en mükemmeli 
olan zîşuuru.. ve zîşuurun en efdali olan insanları.. ve 
insanların bilittifak en mükemmeli olan Muhammed-i 
Arabî (aleyhissalâtü vesselâm)’ı elbette daha ziyade sever.

Hem kendi mahlûkatının mehâsin-i ahlâkiyelerini  
sevdiği için, mehâsin-i ahlâkiyede bilittifak en yük-
sek mertebede1 bulunan Muhammed-i Arabî (aleyhissalâtü 

vesselâm)’ı sever.. ve derecâta göre, O’na benzeyenleri dahi 
sever. Demek Cenâb-ı Hakk’ın rahmeti gibi, muhabbeti 
dahi kâinatı ihata etmiş.

İşte o hadsiz mahbublar içindeki mezkûr beş vechi-
nin her bir vechinde en yüksek makam, Muhammed-i 
Arabî (aleyhissalâtü vesselâm)’a mahsustur ki, “Habibullah” 
lâkabı O’na verilmiş.

İşte bu en yüksek makam-ı mahbubiyeti, Süleyman 
Efendi “Ben sana âşık olmuşum!” tâbiriyle beyan etmiştir. 

1 Bkz.: “Ve sen pek yüksek bir ahlâk üzerindesin!” (Kalem sûresi, 68/4).

Ber ve bahr: Kara ve deniz.
Bilittifak: İttifakla.
Cezbe: Coşku.
Derecât: Dereceler.
Efdal: En faziletli, daha fa-
ziletli.
Habîbullah: “Allah’ın en 
çok sevdiği kişi” anlamında 
Hz. Peygamber Efendimiz’e 

(aleyhissalâtü vesselâm) ait 
bir sıfat.
İhata etmek: Kavramak, 
kuşatmak.
İttibâ etmek: Uymak, bağ-
lanmak.
Mahbub: Sevgili.
Makam-ı mahbubiyet: 
Allah’ın sevgisine ulaşma 

makamı.
Mehâsin-i ahlâkiye: Ahlâkî 
güzellikler.
Mezkûr: Zikredilen, adı ge-
çen.
Vech: Yön.
Zîhayat: Canlı.
Zîşuur: Akıllı, şuur sahibi.
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Şu tâbir, bir mirsad-ı tefekkürdür, gayet uzaktan uzağa bu 
hakikate bir işarettir. Bununla beraber madem bu tâbir, 
şe’n-i rubûbiyete münasip olmayan manayı hayale getiri-
yor; en iyisi, şu tâbir yerine: “Ben senden razı olmuşum!” 
denilmeli.

Üçüncü Nükte

Miraciye’deki maceralar, mâlûmumuz olan mana-
larla o kudsî ve nezih hakikatleri ifade edemiyor. Belki o 
muhâvereler; birer unvan-ı mülâhazadır, birer mirsad-ı te-
fekkürdür.. ve ulvî ve derin hakâike birer işarettir.. ve ima-
nın bir kısım hakâikine birer ihtardır.. ve kabil-i tâbir ol-
mayan bazı manalara birer kinâyedir. Yoksa, mâlûmumuz 
olan manalar ile bir macera değil. Biz, hayalimiz ile o 
muhâverelerden o hakikatleri alamayız; belki kalbimizle 
heyecanlı bir zevk-i imanî ve nurâni bir neşe-i ruhanî alabi-
liriz. Çünkü nasıl Cenâb-ı Hakk’ın zât ve sıfâtında nazîr ve 
şebih ve misli yoktur; öyle de şuûnât-ı rubûbiyetinde misli 

Hakâik: Hakikatler.
Kabil-i tabir: İfade edilebi-
lir, anlatılması mümkün.
Kinâye: Üstü kapalı, dolay-
lı ifade.
Kudsî: Mukaddes, kutlu.
Mirsad-ı tefekkür: Tefekkür 
etme vasıtası.
Muhavere: Karşılıklı konuş-
mak, diyalog.
Nazîr: Emsal, denk.
Neş’e-i ruhanî: Manevî ne-
şe, sevinç.

Nezih: Pak, temiz.
Nuranî: Parlak, aydın.
Şebih: Benzer.
Şe’n-i rububiyet: Cenâb-ı 
Hakk’ın isimlerinin kayna-
ğı olan sıfatlarının dayan-
dığı, insanın idrak ufku-
nu aşan, ihata edilemeyen, 
Zât’ına lâyık şefkat, muhab-
bet, ferah, sürur, gazap gi-
bi mukaddes, münezzeh 
mânâlar. 
Şuûnât-ı rububiyet: 
Cenâb-ı Hakk’ın isimlerinin 

kaynağı olan sıfatlarının da-
yandığı, insanın idrak ufku-
nu aşan, ihata edilemeyen, 
Zât’ına lâyık şefkat, muhab-
bet, ferah, sürur, gazap gi-
bi mukaddes, münezzeh 
mânâlar. 
Ulvî: Yüce.
Unvan-ı mülâhaza: Bir fikir 
vermeye esas teşkil edecek 
şey, gösterge.
Zevk-i imanî: İmana ait 
zevk, tad.
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yoktur.1 Sıfâtı nasıl mahlûkat sıfâtına benzemiyor, muhab-
beti dahi benzemez.

Öyle ise şu tâbirâtı, müteşabihat nev’inden tutup de-
riz ki: Zât-ı Vâcibü’l-vücûd’un vücûb-u vücûduna ve kud-
siyetine münasip bir tarzda ve istiğnâ-yı zâtîsine ve kemâl-i 
mutlakına muvafık bir surette, muhabbeti gibi bazı şuûnâtı 
var ki, Miraciye macerasıyla onu ihtar ediyor. Mirac-ı 
Nebevî’ye dair Otuz Birinci Söz, hakâik-i miraciyeyi usûl-ü 
imaniye dairesinde izah etmiştir. Ona iktifâen burada ihti-
sar ediyoruz.

Dördüncü Nükte

“Yetmiş bin perde arkasında Cenâb-ı Hakk’ı görmüş”2 
tâbiri, bu’diyet-i mekânı ifade ediyor. Hâlbuki Vâcibü’l-
vücûd mekândan münezzehtir, her şeye her şeyden daha 
yakındır. Bu ne demektir?

1 Bkz.: Bakara sûresi, 2/117; En’âm sûresi, 6/101; Şûrâ sûresi, 42/11; İhlâs sûresi, 
112/4.

2 Ebû Ya’lâ, el-Müsned 13/520; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 8/382-383; el-Hâkim, 
el-Müstedrek 6/148.

Bu’diyet-i mekân: Mekân 
uzaklığı.
Hakâik-i mi’raciye: Miraç 
Mûcizesine ait hakikatler.
İhtisar etmek: Özetlemek, 
kısaca ifade etmek.
İktifâen: Yetinerek.
İstiğnâ-yı zâtî: Cenâb-ı 
Hakk’ın hiçbir şeye muhtaç 
olmaması.
Kemâl-i mutlak: Tam, bü-
tünüyle yücelik.
Kudsiyet: Mukaddeslik, kut-
sallık.

Mi’rac-ı Nebevî: Hz. Pey-
gamber Efendimiz’e ait Mi-
raç Mûcizesi.
Münezzeh: Uzak, beri.
Müteşâbihât: Birden fazla 
anlamı mümkün olup, ger-
çek manasının anlaşılması 
için başka izah veya delille-
re ihtiyaç duyulan ifadeler.
Şuûnât: Cenâb-ı Hakk’ın 
isimlerinin kaynağı olan sı-
fatlarının dayandığı, insa-
nın idrak ufkunu aşan, iha-
ta edilemeyen, Zât’ına lâyık 

şefkat, muhabbet, ferah, sü-
rur, gazap gibi mukaddes, 
münezzeh mânâlar. 
Usul-ü imaniye: İman esas-
ları, temel inanç prensipleri.
Vücûb-u vücûd: Varlığının 
kendinden ve kesin olması.
Zât-ı Vâcibü’l-vücûd: Var-
lığı kendinden ve kesin 
olan, tek ve yektâ Zât.
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Elcevap: Otuz Birinci Söz’de mufassalan, burhanlar ile 
o hakikat beyan edilmiştir. Burada yalnız şu kadar deriz ki:

Cenâb-ı Hak bize gayet karibdir, biz ondan gayet dere-
cede uzağız. Nasıl ki güneş, elimizdeki ayna vâsıtasıyla bi-
ze gayet yakındır.. ve yerde her bir şeffaf şey, kendine bir 
nevi arş ve bir çeşit menzil olur. Eğer güneşin şuuru olsay-
dı, bizimle aynamız vâsıtasıyla muhabere ederdi. Fakat biz 
ondan dört bin sene uzağız. Bilâ-teşbih velâ-temsil, Şems-i 
Ezelî, her şeye her şeyden daha yakındır. Çünkü Vâcibü’l-
vücûd’dur, mekândan münezzehtir. Hiçbir şey O’na perde 
olamaz. Fakat her şey nihayet derecede O’ndan uzaktır.

İşte Mirac’ın uzun mesafesiyle.. ِ ْ َ  ْ ِ  ِ ْ َ ُب ِإ َ ْ ُ أَ ْ َ  َو
1 ِ ِر َ ْ  in ifade ettiği mesafesizliğin sırrıyla.. hem Resûl-i’ ا
Ekrem’in (aleyhissalâtü vesselâm) gitmesinde çok mesafeyi tayye-
derek gitmesi ve ân-ı vâhidde yerine gelmesi sırrı, bundan 
ileri geliyor.

Resûl-i Ekrem’in (aleyhissalâtü vesselâm) Mirac’ı, O’nun 
seyr u sülûküdür, O’nun unvan-ı velâyetidir. Ehl-i velâyet 
nasıl ki seyr u sülûk-u ruhanî ile, kırk günden tâ kırk seneye

1 “Biz ona şahdamarından daha yakınız.” (Kaf sûresi, 50/16).

Ân-ı vahid: Bir an.
Arş: Kürsü, taht, yüce ma-
kam.
Bilâ teşbih velâ temsil: 
“Allah’ı, mahlûklara ben-
zetmeksizin”.
Burhan: Delil.
Ehl-i Velâyet: Tam bir iman 
ve takva ile Allah’a kul olan-
lar, Allah dostları.

Karib: Yakın.
Mufassalan: Genişçe, ay-
rıntılı olarak.
Muhabere: Haberleşme.
Seyr ü sülûk: Belli bir usul 
dairesinde kalp ve ruhun 
hayat çizgisinde gönül aya-
ğıyla Allah’a yürümek.

Şems-i Ezelî: Batmayan, 
kaybolmayan, daimi gü-
neş..Hz. Allah.
Tayy etmek: Aşmak, atla-
mak, geçmek.
Unvan-ı velâyet: Cenâb-ı 
Hakk’a yakınlığın unvanı, 
göstergesi.
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kadar bir terakki ile, derecât-ı imaniyenin hakkalyakîn 
derecesine çıkıyor. Öyle de bütün evliyanın sultanı 
olan Resûl-i Ekrem (aleyhissalâtü vesselâm); değil yalnız kal-
bi ve ruhu ile, belki hem cismiyle, hem havâssıyla, 
hem letâifiyle, kırk seneye mukabil kırk dakikada, 
velâyetinin keramet-i kübrâsı olan Mirac’ı ile bir cadde-i 
kübrâ açarak, hakâik-i imaniyenin en yüksek mertebe-
lerine gitmiş.. Miraç merdiveniyle Arş’a çıkmış.. “Kâb-ı 
Kavseyn” makamında, hakâik-i imaniyenin en büyüğü 
olan iman-ı billâh ve iman-ı bi’l-âhireti aynelyakîn gö-
züyle müşâhede etmiş.. cennete girmiş, saadet-i ebedi-
yeyi görmüş.. o Mirac’ın kapısıyla açtığı cadde-i kübrâyı 
açık bırakmış. Bütün evliya-yı ümmeti, seyr u sülûk ile 
–derecelerine göre– ruhanî ve kalbî bir tarzda o Mirac’ın 
gölgesi içinde gidiyorlar.

Beşinci Nükte

Mevlid-i Nebevî ile Miraciye’nin okunması, gayet nâfî 
ve güzel âdettir ve müstahsen bir âdet-i İslâmiye’dir. Belki 

Âdet-i İslâmiye: Dinî âdet, 
gelenek.
Arş: Semâ, gökyüzü. Allah’ın 
yüce tahtı.
Aynelyakîn: Gözle görerek, 
kesin bilme.
Cadde-i kübrâ: Büyük, ge-
niş yol, anayol.
Derecât-ı imaniye: İmanî 
dereceler.
Evliyâ: Allah dostları, iman 
ve takvası ile kullukta örnek 
kişiler.
Hakâik-i imaniye: İman 
hakikatleri.

Hakkalyakîn: Meselenin 
hakikatine, özüne ulaşılarak 
edinilen bilgi.
Havass: Duyular.
İman-ı bil’âhiret: Âhiret’e 
inanmak.
İman-ı billâh: Allah’a iman.
Kâb-ı kavseyn: Yayın iki 
ucu arasındaki mesafe. Pey-
gamber Efendimiz’in (s.a.s.) 
Miraç’ta Cenab-ı Hakk’a 
yaklaştığı mahiyeti bizce 
meçhul makam. İmkân ve 
vücûb arası.
Keramet-i kübrâ: Cenâb-ı 
Hakk’ın lütfettiği en büyük 
keramet, ikram.

Letâif: Mânevî duygular.
Mevlid-i Nebevî:  Süleyman 
Çelebi (1351–1422) tara-
fından yazılan, Peygamber 
Efendimiz’in (s.a.s.) dünya-
yı teşriflerinin ve bazı yüce
özelliklerinin anlatıldığı meş-
hur Türkçe naat, kaside.
Mi’raciye: Miraçla ilgili bö-
lüm.
Müstahsen: Güzel görülen, 
beğenilen.
Nâfî: Faydalı.
Terakki: İlerleme, yükselme.
Velâyet: Allah dostluğu, 
iman ve takva ile Allah’a 
yakınlık.
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hayat-ı içtimaiye-i İslâmiye’nin, gayet latîf ve parlak ve tatlı 
bir medar-ı sohbetidir. Belki hakâik-i imaniyenin ihtarı için, 
en hoş ve şirin bir derstir. Belki imanın envârını ve muhab-
betullah ve aşk-ı nebevîyi göstermeye ve tahrike en mü-
heyyiç ve müessir bir vâsıtadır. Cenâb-ı Hak bu âdeti ebe-
de kadar devam ettirsin ve Süleyman Efendi gibi mevlid 
yazanlara Cenâb-ı Hak rahmet etsin, yerlerini Cennetü’l-
Firdevs yapsın, âmîn!..

Aşk-ı Nebevî: Peygamber 
aşkı.
Cennetü’l-Firdevs: Firdevs 
Cenneti. Cenneti bir pira-
mit gibi farz edersek, bü-
tün cennet mertebelerinin 
birlikte müşahede edileceği 
cennetin en yüksek yeri.

Envâr: Nurlar.
Hayat-ı içtimaiye-i İslâmi-
ye: Müslüman toplum ha-
yatı.
Latîf: Hoş, güzel.
Medar-ı sohbet: Sohbet se-
bebi, vesilesi.

Muhabbetullah: Allah sev-
gisi.
Müessir: Tesirli, etkili.
Müheyyiç: Heyecan veren.
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Hâtime

Madem şu kâinatın Hâlık’ı, her nevde bir ferd-i müm-

taz ve mükemmel ve câmî halkedip, o nev’in medar-ı 

fahri ve kemâli yapar:

Elbette esmâsındaki ism-i âzam tecellîsiyle, bütün  
kâinata nisbeten mümtaz ve mükemmel bir ferdi halke-

decek.

Esmâsında  bir ism-i âzam olduğu gibi,1 masnûâtında 

da bir ferd-i ekmel bulunacak ve kâinata münteşir 

kemâlâtı o fertte cemedip, kendine medar-ı nazar ede-

cek.

O fert, her hâlde zîhayattan olacaktır. Çünkü envâ- ı 

kâinatın en mükemmeli zîhayattır.

Ve her  hâlde zîhayat içinde o fert, zîşuurdan ola-

caktır. Çünkü zîhayatın envâı içinde en mükemmeli 

zîşuurdur.

1 Tirmizî, deavât 63; Ebû Dâvûd, vitr 23; Nesâî, sehv 58; İbni Mâce, duâ 9.

Cem etmek: Toplamak, bir 
araya getirmek.
Envâ-ı kâinat: Kâinatta var 
olan türler.
Ferd-i ekmel: En mükem-
mel fert.
Ferd-i mümtaz ve mükem-
mel ve câmî: Seçkin, mü-
kemmel, engin kimse.
Hâlık: Yaradan, Hz. Allah.
Halk etmek: Yaratmak.

İsm-i âzam: Kendisi ile dua 
edildiğinde Allah’ın icabet 
ettiği en büyük ismi.
Kemâlât: Kusursuz güzel-
likler.
Masnûat: Her biri bir sanat 
eseri olan varlıklar..Allah’ın 
yarattığı her şey.
Medar-ı fahr: Övünç vesi-
lesi.

Medâr-ı kemâl: Bütün mü-
kemmelliklerin, güzelliklerin 
kaynağı 
Medar-ı nazar: Gözde.
Münteşir: Yaygın, yayılmış.
Tecellî: Cenâb-ı Hakk’ın 
isimlerinin eşyada görün-
mesi.
Zîhayat: Canlı.
Zîşuur: Akıllı, şuur sahibi.
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Ve  her hâlde o ferd-i ferîd, insandan olacaktır. 

Çünkü zîşuur içinde hadsiz terakkiyâta müstaid, insan-

dır.

Ve  insanlar içinde her hâlde o fert, Muhammed 

(aleyhissalâtü vesselâm) olacaktır. Çünkü zaman-ı Âdem’den 

şimdiye kadar hiçbir tarih, O’nun gibi bir ferdi göstere-

miyor ve gösteremez.

Zira o Zât, küre-i arzın yarısını ve nev-i beşerin beş-

ten birisini, saltanat-ı mâneviyesi altına alarak, bin üç 

yüz elli sene kemâl-i haşmetle saltanat-ı mâneviyesini 

devam ettirip, bütün ehl-i kemâle, bütün envâ-ı hakâikte 

bir “üstad-ı küll” hükmüne geçmiş. Dost ve düşmanın it-

tifakıyla, ahlâk-ı hasenenin en yüksek derecesine sahip 

olmuş. Bidayet-i emrinde, tek başıyla bütün dünyaya 

meydan okumuş. Her dakikada yüz milyondan ziyade 

insanların vird-i zebânı olan Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ı 

göstermiş bir Zât, elbette o ferd-i mümtazdır, O’ndan 

başkası olamaz. Bu âlemin hem çekirdeği, hem meyve-

si O’dur.

Ahlâk-ı hasene: Güzel, ide-
al ahlak.
Bidâyet-i emr: İşin başı.
Ehl-i kemal: Daima ol-
gunlaşma, ilerleme peşinde 
olanlar.
Envâ-yı hakâik: Her türlü 
gerçek.
Ferd-i ferid: Benzersiz, ye-
gâne kimse.

Kemâl-i haşmet:  Tam bir 
ihtişam.
Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan: 
Beyan ve ifadesi ile insanla-
rı, benzerini yapmaktan aciz 
bırakan Kur’ân-ı Kerim.
Küre-i arz: Yerküre.
Müstaid: Kabiliyetli, isti-
datlı.
Nev-i beşer: İnsanlık.

Saltanat-ı mâneviye: Mâ-
nevi hakimiyet.
Terakkiyât: İlerlemeler, yük-
selmeler.
Üstâd-ı küll: Herkesin üs-
tâdı, hocası.
Vird-i zebân: Dilden düş-
meyen, devamlı tekrarla-
nan.
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َאِت  َْכאئِ ا اِع  َ ْ َ أ ِد  َ َ ِ ُم  َ َّ َوا ةُ  َ َّ ا  ِ ِ ْ َ َو  ۪ ِ ٰا  ٰ َ َو  ِ ْ َ َ
א1 َ ِ َدا ُ ْ َ َو

İşte böyle bir Zât’ın mevlid ve miracını dinlemek.. 
yani terakkiyâtının mebde ve müntehâsını işitmek.. ya-
ni tarihçe-i hayat-ı mâneviyesini bilmek, o Zât’ı kendi-
ne reis ve seyyid ve imam ve şefî’ telâkki eden mümin-
lere ne kadar zevkli, fahirli, nurlu, neşeli, hayırlı bir 
müsamere-i ulviye-i diniye olduğunu anla!..

Yâ Rab! Habib-i Ekrem (aleyhissalâtü vesselâm) hürmeti-
ne ve ism-i âzam hakkına, şu risaleyi neşredenlerin ve 
rüfekâsının kalblerini, envâr-ı imaniyeye mazhar.. ve 
kalemlerini esrar-ı Kur’âniye’ye nâşir eyle.. ve onlara 
sırat-ı müstakîmde istikâmet ver, âmîn…

2

ُ ِכ َ ْ ُ ا
ِ َ ْ َ ا ْ َ ََّכ أ َאۘ ِإ َ ْ َّ َ א  َ  َّ א ِإ َ  َ ْ

ِ  َ ََכ  א َ ْ ُ
3 ِ א َ ْ َ ا ُ  

ِ א َ ْ اَ
Said Nursî

1 O’na, âl ve ashabına kâinattaki âlemlerin ve varlıkların sayısınca salât ve selâm 
olsun.

2 “Sübhansın yâ Rab! Senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Her şeyi hak-
kıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin.” (Bakara sûresi, 2/32)

3 Kendinden başka her şeyin fâni olduğu gerçek Bâkî, Allah’tır.

Envâr-ı imaniye: İman nur-
ları.
Esrar-ı Kur’âniye: Kur’ân-ı 
Kerim’in hakikatleri, sırları.
Fahir: Övünme, övünç.
Habib-i Ekrem: Çok kıy-
metli, şerefli sevgili.
Mazhar eylemek: Nail et-
mek, şereflendirmek.

Mebde ve müntehâ: Baş-
langıç ve bitiş noktası.
Müsamere-i ulviye-i dini-
ye: Büyük, dinî toplantı.
Nâşir: Neşreden, yayan.
Rüfekâ: Arkadaşlar, yol-
daşlar.
Seyyid: Efendi, rehber.

Sırat-ı müstakim: Dosdoğ-
ru, dümdüz yol.
Şefî: Şefaatçi, suçların affı 
için ricâcı olan.
Tarihçe-i hayat-ı mâneviye: 
Mânevi hayat tarihçesi.
Telâkkî etmek: Kabullen-
mek, benimsemek.
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Dördüncü Mebhas
Tenbih: Yirmi Altıncı Mektub’un Dört Mebhası 

birbiriyle münasebettar olmadığı gibi, bu Dördüncü 
Mebhas’ın “On Mesâili” dahi birbiriyle münasebettar de-
ğildir. Onun için, münasebeti aramamalı. Nasıl gelmiş, 
öyle yazılmış. Mühim bir talebesine gönderdiği mektu-
bun bir parçasıdır; o talebenin beş-altı suâllerine verilen 
cevaplardır.

Birincisi

Sâniyen: Mektubunda diyorsun: 1
َ ِ َ א َ ْ ا  tâbir ve َربُّ 

tefsirinde “on sekiz bin âlem” demişler.2 O adedin hikme-
tini soruyorsun.

Kardeşim, ben şimdi o adedin hikmetini bilmiyorum. 
Fakat bu kadar derim ki; Kur’ân-ı Hakîm’in cümleleri bi-
rer manaya münhasır değil; belki, nev-i beşerin umum 
tabakâtına hitap olduğu için, her tabakaya karşı birer 
manayı tazammun eden bir küllî hükmündedir. Beyan 

1 “Âlemlerin Rabbi” (A’râf sûresi, 7/54; Şuarâ sûresi, 26/23; Kasas sûresi, 28/30; 
Mü’min sûresi, 40/64; Fussilet sûresi, 41/9; Tekvir sûresi, 81/29; Hâkka sûresi, 
69/4)

2 Bkz.: et-Taberî, Câmiu’l-beyân 1/63; el-Kurtubî, el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’ân 1/138; 
el-Beğavî, Meâlimü’t-tenzîl 1/40.

Kur’ân-ı Hakîm: Hüküm 
ve hikmet kitabı Kur’ân-ı 
Kerim.
Küllî: Genel, şümullü, kap-
samlı.

Mebhas: Bahis, konu.
Mesâil: Meseleler.
Münasebetdar: İlgili, alâ-
kalı.
Münhasır: Sınırlı, çevrili, 
mahsus.

Nev-i beşer: İnsanlık.
Sâniyen: İkinci olarak.
Tazammun etmek: İhtivâ 
etmek, içermek.
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olunan manalar, o küllî kaidenin cüz’iyatları hükmünde-
dirler. Her bir müfessir, her bir ârif, o küllîden bir cüzü zik-
rediyor. Ya keşfine, ya deliline, veyahut meşrebine istinad 
edip, bir manayı tercih ediyor. İşte bunda dahi, bir tâife, o 
adede muvafık bir mana keşfetmiş.

Meselâ, ehl-i velâyetin ehemmiyetle virdlerinde zikir ve 
tekrar ettikleri 1َאِن

ِ
ْ َ  َ َزٌخ  ْ َ א  َ ُ َ ْ َ َאِن

ِ َ ْ َ  ِ ْ َ ْ َ ْ َج ا َ َ  cümle-

sinde, daire-i vücûb ile daire-i imkândaki bahr-i rubûbiyet 
ve bahr-i ubûdiyetten tut, tâ dünya ve âhiret bahirlerine, tâ 
âlem-i gayb ve âlem-i şehâdet bahirlerine, tâ şark ve garb, 
şimâl ve cenûbdaki bahr-i muhitlerine, tâ Bahr-i Rum ve 
Fars Bahri’ne, tâ Akdeniz ve Karadeniz ve Boğazı’na –ki 
mercan denilen balık ondan çıkıyor– tâ Akdeniz ve Bahr-i 
Ahmer’e ve Süveyş Kanalı’na, tâ tatlı ve tuzlu sular deniz-
lerine, tâ toprak tabakası altındaki tatlı ve müteferrik su 
denizleriyle üstündeki tuzlu ve muttasıl denizlerine, tâ Nil 
ve Dicle ve Fırat gibi büyük ırmaklar denilen küçük tatlı 

1 “O iki denizi salıverdi, birbirine kavuşurlar. Fakat aralarında bir engel bulunduğun-
dan, birbirinin sınırını aşmazlar.” (Rahman sûresi, 55/19-20).

Âlem-i gayb: Görünmeyen 
alem, duyu organları ile 
kavranılamayanları ihtiva 
eden alem.
Âlem-i şehadet: Görünen 
alem, duyu organları ile 
kavranılanları ihtiva eden 
alem.
Ârif: İlim ve irfan sahibi.
Bahir: Deniz.
Bahr-i Ahmer: Kızıldeniz.
Bahr-i muhit: Okyanus.
Bahr-i Rububiyet: Allah’ın 
yaratıp, yönettiği her şeyi ku-
şatan engin, varlıklar âlemi.

Bahr-i Rum: Akdeniz.
Bahr-i ubudiyet: Bütün ya-
ratılanların duâ ve ibadet-
lerini ifade eden kulluk da-
iresi
Cüz’: Bölüm, parça.
Cüz’iyât: Küçük şeyler, ay-
rıntılar.
Daire-i imkân: Yaratıklar,  
varlıklar âlemi.
Daire-i vücub: Varlığı  ke-
sin, zaruri olan Cenab-ı 
Hakk’ın zâtı, isim ve sıfatla-
rını ifade eden dâire.

Ehl-i velâyet: Veliler, Allah 
dostları.
Fars Bahri: İran Denizi 
(Basra Körfezi).
Muttasıl: Aralıksız, bitişik.
Muvafık: Uygun, münasip.
Müfessir: Tefsir eden, açık-
layan.
Müteferrik: Çeşit çeşit, kı-
sım kısım.
Şark, garb, şimâl ve ce-
nûb: Doğu, batı, kuzey ve 
güney.
Vird: Belli aralıklarla devam-
lı okunan dua, zikir.
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denizlerle onların karıştığı tuzlu büyük denizlerine kadar, 
manasındaki cüz’iyatları var. Bunlar umumen murad ve 
maksud olabilir ve onun hakikî ve mecazî manalarıdır. 
İşte onun gibi 1

َ ِ َ א َ ْ ا َرِبّ   ِ ّٰ ِ  ُ ْ َ ْ  dahi, pek çok hakâiki اَ

câmîdir. Ehl-i keşif ve hakikat, keşiflerine göre ayrı ayrı be-

yan ederler.

Ben de böyle fehm ederim ki: Semâvâtta binler 
âlem var. Yıldızların bir kısmı, her biri birer âlem olabi-

lir. Yerde de her bir cins mahlûkat birer âlemdir. Hatta 

her bir insan dahi küçük bir âlemdir. 2
َ ِ َ א َ ْ  tâbiri َربُّ ا

ise, “Doğrudan doğruya her âlem, Cenâb-ı Hakk’ın 

rubûbiyetiyle idare ve terbiye ve tedbir edilir.” demektir.

Sâlisen: Resûl-i Ekrem (aleyhissalâtü vesselâm) ferman etmiş:

ِ ّ ِ ِ ا  ُ َ َّ َ אٍل:  َ ِ َث  َ َ  ِ ِ  َ َ َ ا  ً ْ َ  ٍ ْ َ ِ  َّ َ َّ َو َ  ُ ّٰ ِإَذا أََراَد ا
3
ُ َ ُ ُ ُه  َ َّ َ َא َو ْ ُّ  ا

ِ ُه  َ َّ َوَز

Kur’ân-ı Hakîm’de Hazreti Yusuf (aleyhisselâm) demiş:

1 “Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır.” (Fâtiha sûresi, 1/2)
2 “Âlemlerin Rabbi” (A’râf sûresi, 7/54; Şuarâ sûresi, 26/23; Kasas sûresi, 28/30; 

Mü’min sûresi, 40/64; Fussilet sûresi, 41/9; Tekvir sûresi, 81/29; Hâkka sûresi, 
69/4)

3 “Allah (celle celâlüh) bir kuluna hayır murat ettiğinde onu üç güzel vasıfla donatır: 
Dinde derin bilgi sahibi yapar, dünyanın geçici ve faydasız yönlerine karşı uzak tutar 
ve ona, kendi kusurlarını görebilme fazileti nasip eder.” (ed-Deylemî, el-Müsned 
1/242; İbni Ebî Şeybe, el-Musannef 6/240; İbnü’l-Mübârek, ez-Zühd s.96).

Câmi: Şümullü, kapsamlı.
Cüz’iyât: Küçük şeyler, ay-
rıntılar, detaylar.
Ehl-i keşif ve hakikat: Eş-
yanın perde arkası  -Allah’ın 
izni ölçüsünde-  kendilerine 
açılıp ilhama mahzar olan, 

daima hak ve hakikat pe-
şinde olan veliler.
Fehm etmek: Anlamak.
Hakaik: Hakikatler.
Maksud: Maksat, niyet, 
gâye.
Rubûbiyet: Cenâb-ı Hakk’ın 

herkesi ve her şeyi içine 
alan engin terbiye ve ida-
resi.
Sâlisen: Üçüncü olarak.
Semâvat: Gökler, feza.
Tedbir: İdare etme, düzen-
leme.
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ِء1 ُّ א ِ אَرةٌ  َّ َ َ  َ ْ َّ ۚ ِإنَّ ا ِ ْ َ ُئ  ِّ َ א أُ َو

Evet, nefsini beğenen ve nefsine itimat eden, bed-
bahttır. Nefsinin ayıbını gören, bahtiyardır. Öyleyse 
sen bahtiyarsın. Fakat bazen olur ki; nefs-i emmâre, 
ya levvâmeye veya mutmainneye inkılâb eder, fakat 
silâhlarını ve cihâzâtını âsâba devreder. Âsâb ve damar-
lar ise, o vazifeyi âhir ömre kadar görür. Nefs-i emmâre 
çoktan öldüğü hâlde, onun âsârı yine görünür. Çok bü-
yük asfiya ve evliya var ki, nüfusları mutmainne iken, 
nefs-i emmâreden şekvâ etmişler. Kalbleri gayet selim 
ve münevver iken, emrâz-ı kalpten vâveylâ etmişler. İşte 
bu zâtlardaki, nefs-i emmâre değil; belki âsâba devredi-
len nefs-i emmârenin vazifesidir. Maraz ise; kalbî değil, 
belki maraz-ı hayalîdir.

İnşaallah, aziz kardeşim, size hücum eden nefsiniz ve 
emrâz-ı kalbiniz değil; belki mücahedenin devamı için beşe-
riyet itibarıyla âsâba intikal eden ve terakkiyât-ı dâimiyeye 
sebebiyet veren, dediğimiz gibi bir hâlettir.

1 “Doğrusu ben nefsimi temize çıkarmam. Nefis dâima fenalığı ister, kötülüğe sevke-
der.” (Yûsuf sûresi, 12/53).

Âsâb: Sinirler.
Âsâr: Eserler, izler.
Asfiyâ: İlim ve takvasıy-
la peygamberlerin gerçek 
vârisi kişiler.
Bedbaht: Talihsiz, zavallı.
Beşeriyet: İnsanlık.
Cihâzât: Cihazlar, dona-
nımlar.
Emrâz-ı kalb: Kalb hasta-
lıkları.
Evliyâ: Allah dostları, veli-
ler.

İnkılâb etmek: Dönüşmek, 
değişmek.
Kalbî: Kalbe ait.
Maraz: Hastalık.
Mücahede: Çaba, gayret, 
cihad.
Münevver: Nurlu, pırıl pırıl.
Nefs-i emmâre: Sürekli gü-
nah arzusunda olan nefis.
Nefs-i levvâme: İşlediği ha-
ta ve günahlardan dolayı 
vicdan azabı duyan, kendi-
ni kınayan nefis.

Nefs-i mutmainne:  Mahi-
yetindeki kötü duygu ve 
düşüncelerden temizlenmiş; 
güzel ahlâk ile tam donan-
mış olarak Cenab-ı Hakk’ın 
yakınlığına ermiş,  mânevi 
huzur ve istikrar kazanmış 
nefis.
Nüfus: Nefisler.
Selim: Sağlam, temiz.
Terakkiyât-ı daimîye: De-
vamlı, sürekli gelişme, iler-
leme.
Vâveylâ: Çığlık, feryat.
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Sekizinci Mesele

Yirmi Yedinci Söz’ün, içtihada mâni esbabın 
beşinci sebebinin üçüncü noktasının üçüncü 
misalinin hâşiyesidir.

Mühim bir suâl: Bazı ehl-i tahkik derler ki; “Elfâz-ı 
Kur’âniye ve zikriye ve sâir tesbihlerin her biri, mü-
teaddit cihetlerle insanın letâif-i mâneviyesini ten-
vir eder, mânevî gıda verir. Manaları bilinmezse, 
yalnız lafız ifade etmiyor, kâfi gelmiyor. Lafız bir li-
bastır; değiştirilse, her tâife kendi lisanıyla o mana-
lara elfâz giydirse, daha nâfi olmaz mı?”

Elcevap: Elfâz-ı Kur’âniye ve tesbihat-ı nebeviyenin 
lafızları câmid libas değil, cesedin hayattar cildi gibi-
dir; belki mürur-u zamanla cilt olmuştur. Libas değişti-
rilir.. fakat cilt değişse vücuda zarardır. Belki namazda 
ve ezandaki gibi elfâz-ı mübarekeler, mana-yı örfîlerine 
alem ve nâm olmuşlar. Alem ve isim ise değiştirilmez!

Ben kendi nefsimde tecrübe ettiğim bir hâleti çok 
defa tetkik ettim, gördüm ki, o hâlet hakikattir. O hâlet 

Alem: Alâmet, nişan.
Câmid: Cansız.
Ehl-i tahkik: Gerçeği araş-
tırıp, delillere dayanarak bil-
diren âlimler.
Elfaz: Lafızlar, kelimeler.
Elfâz-ı Kur’âniye ve zikri-
ye: Kur’ân-ı Kerim ve du-
alarda geçen lafızlar, keli-
meler.
Elfâz-ı mübareke: Bereketli 
kelimeler, lafızlar.

Esbab: Sebepler.
Hâlet: Hal, durum.
Haşiye: Dipnot, açıklama.
Hayattar: Canlı, diri.
İçtihad: Dînî kaynaklardan 
dine ait hüküm çıkarma.
Letâif-i mâneviye: Manevi 
duyular.
Libas: Elbise.
Mânâ-yı örfî: Toplumca bi-
linen, kullanılan anlam.

Mürur-u zaman: Zaman aşı-
mı, uzun zaman geçmesi.
Müteaddit: Birçok, çeşitli.
Nâfi: Faydalı.
Tenvir etmek: Aydınlatmak, 
nurlandırmak.
Tesbihât-ı Nebeviye: Hz. 
Peygamber Efendimiz’in 
(aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm) 
duaları, zikirleri.
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şudur ki: Sûre-i İhlâs’ı Arefe gününde yüzer defa tekrar 

edip okuyordum.1 Gördüm ki, bendeki mânevî duygu-

ların bir kısmı, birkaç defada gıdasını alır, vazgeçer, du-

rur. Ve kuvve-i müfekkire gibi bir kısım dahi, bir zaman 

mana tarafına müteveccih olur, hissesini alır, o da du-

rur. Ve kalb gibi bir kısım, mânevî bir zevke medar ba-

zı mefhumlar cihetinde hissesini alır, o da sükût eder ve 

hâkezâ… Git gide, o tekrarda yalnız bir kısım letâif kalır 

ki, pek geç usanıyor; devam eder, daha manaya ve tet-

kikata hiç ihtiyaç bırakmıyor. Gaflet, kuvve-i müfekkire-

ye zarar verdiği gibi ona zarar vermiyor. Lafız ve lafz-ı 

müşebbi’ olduğu bir meâl-i icmâlî ile ve isim ve alem 

bulundukları mana-yı örfî onlara kâfi geliyor. Eğer ma-

nayı o vakit düşünse, zararlı bir usanç verir. Ve o de-

vam eden latîfeler, taallüme ve tefehhüme muhtaç değil-

ler; belki tahattura, teveccühe ve teşvike ihtiyaç gösterir-

ler. Ve o cilt hükmündeki lafızları onlara kâfi geliyor ve 

mana vazifesini görüyorlar. Ve bilhassa o Arabî lafızlar 

ile, kelâmullah ve tekellüm-ü ilâhî olduğunu tahattur et-

mekle, dâimî bir feyze medardır.

1 İhlâs sûresi’ni muhtelif sayılarda okumanın faziletlerine dair bkz: Tirmizî, fezâilü’l-
Kur’ân 11; Ahmed İbni Hanbel, el-Müsned 3/437; Dârimî, fezâilü’l-Kur’ân 24.

Arabî: Arapça.
Feyz: Bereket, ihsan, lütuf.
Hâkezâ: Böylece, bunun 
gibi.
Kelâmullah: Allah kelamı, 
sözü.
Kuvve-i müfekkire: Düşün-
me gücü.

Lafz-ı müşebbi’: Doyurucu, 
yeterli kelime.
Meâl-i icmâlî: Kısa, özlü 
anlam.
Medâr: Vesile, vâsıta, se-
bep.
Mefhum: İfade, kavram.
Müteveccih: Yönelmiş, yö-
nelik.

Sükût etmek: Susmak.
Taallüm: Öğrenme.
Tahattur: Hatırlama.
Tefehhüm: Anlama.
Tekellüm-i İlâhî: Cenâb-ı 
Hakk’ın konuşması, ifadesi.
Teveccüh: Yönelme.
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İşte kendim tecrübe ettiğim şu hâlet gösteriyor ki; 

ezan gibi ve namazın tesbihatı gibi ve her vakit tekrar 

edilen Fâtiha ve Sûre-i İhlâs gibi hakâikleri, başka li-

sanla ifade etmek çok zararlıdır. Çünkü menba-ı dâimî 

olan elfâz-ı ilâhiye ve nebeviye kaybolduktan sonra, o 

dâimî letâifin dâimî hisseleri de kaybolur. Hem her har-

fin lâakal on sevabı zâyi olması.. ve huzur-u dâimî bü-

tün namazda herkes için devam etmediğinden, gaflet 

içinde, tercüme vâsıtasıyla insanların tâbirâtı ruha zul-

met vermesi gibi zararlar olur.

Evet, nasıl İmam Âzam demiş: “1

ُ ّٰ ا  َّ ِإ  َ ٰ ِإ   tevhi-

de alem ve isimdir.” Biz de deriz: Kelimât-ı tesbihiye 

ve zikriyenin, hususan ezanda ve namazda olanların 
ekseriyet-i mutlakası, alem ve isim hükmüne geçmişler. 
Alem gibi, mana-yı luğavîsinden ziyade, mana-yı örfî-i 
şer’îsine bakılır. Öyleyse değişmeleri şer’an mümkün 
değildir. Her mümine bilmesi lâzım olan mücmel mana-
ları, yani muhtasar bir meâli ise, en âmî bir adam dahi 
çabuk öğrenir.

1 “Allah’tan başka ilâh yoktur.” (Sâffât sûresi, 37/35; Muhammed sûresi, 47/19)

Âmi: Halktan, sıradan, her-
hangi biri.
Ekseriyet-i mutlaka: Ge-
nellik, çoğunluk.
Elfâz-ı İlâhiye ve Nebeviye: 
Cenâb-ı Hakk’a ve Peygam-
ber Efendimiz’e ait lafızlar, 
ifadeler.
Hakaik: Hakikatler.
Huzur-u daimî: Dâimî hu-
zur.. Cenâb-ı Hakk’ın emri, 

iradesi ve nazarı altında ha-
zır olduğunun devamlı far-
kında olmak.
Kelimât-ı tesbihiye ve zik-
riye: Tesbih ve zikir kelime-
leri.
Lâakal: En az.
Mânâ-yı lügavî: Sözlük mâ-
nâsı.
Mânâ-yı örfî-i şer’î: Herkes-
çe bilinen dînî anlam.

Menba-ı daimî: Devamlı 
akan kaynak.
Muhtasar: Kısa, özet.
Mücmel: Kısa, öz.
Şer’an: Dinin belirlediği öl-
çülere göre.
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Bütün ömrünü İslâmiyet’le geçiren ve kafasını bin-

ler mâlâyâniyâtla dolduran adamlar, bir-iki haftada 

hayat-ı ebediyesinin anahtarı olan şu kelimât-ı mübare-

kenin meâl-i icmâlîsini öğrenmemekte nasıl mazur ola-

bilirler, nasıl müslüman olurlar, nasıl “akıllı adam” de-

nilirler? Ve öyle heriflerin tembelliklerinin hatırı için o 

nur menbalarının mahfazalarını bozmak, kâr-ı akıl de-

ğildir!..

Hem 1 ِ ّٰ אَن ا َ ْ ُ  diyen, hangi milletten olursa olsun, 

Cenâb-ı Hakk’ı takdis ettiğini anlar. İşte bu kadar kâfi 

gelmez mi? Eğer manasına kendi lisanıyla müteveccih 
olsa, akıl noktasında bir defa taallüm eder. Hâlbuki 
günde yüz defa tekrar eder. O yüz defa, aklın hisse-i ta-
allümünden başka, lafızdan ve lafza sirâyet eden ve im-
tizaç eden meâl-i icmâlî, çok nurlara ve feyizlere medar-
dır. Bahusus, tekellüm-ü ilâhî haysiyetiyle aldığı kudsi-
yet ve o kudsiyetten gelen feyizler ve nurlar çok ehem-
miyetlidir.

Elhâsıl: Zaruriyât-ı diniye mahfazaları olan elfâz-ı 
kudsiye-i ilâhiyenin yerine hiçbir şey ikame edilemez 

1 Allah’ı bütün eksikliklerden tenzih ederim.

Bahusus: Özellikle.
Elfâz-ı kudsiye-i İlâhiye: 
Kutsal, İlâhî kelimeler.
Elhâsıl: Hasılı.. son olarak, 
netice olarak.
Hayat-ı ebediye: Ebedi, 
sonsuz Ahiret hayatı.
Haysiyet: İtibar.
Hisse-i taallüm: Öğrenme 
payı.

İkame etmek: Yerine koy-
mak, yerleştirmek.
İmtizac: Karışma, birleşme.
Kudsiyet: Mukaddeslik, te-
mizlik, paklık.
Mahfaza: Koruyucu kılıf, 
kap.
Mâlâyâniyât: Faydasız ve 
boş şeyler.

Sirâyet: Geçme, yayılma.
Takdis etmek: Mukaddes 
bilmek, Cenab-ı Hakk’ın 
kusursuz, pak ve her husus-
ta noksansız olduğunu ifa-
de etmek.
Zaruriyât-ı diniye: Dinin 
kesin hükümleri.
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ve yerlerini tutamaz ve vazifelerini göremez. Ve muvak-
kat ifade etseler de dâimî, ulvî, kudsî ifade edemezler. 
Amma nazariyât-ı diniyenin mahfazaları olan elfâzlar 
ise, değiştirilmeye lüzum kalmaz. Çünkü nasihat ile ve 
sâir tedris ve tâlim ve vaaz ile o ihtiyaç mündefî olur.

Elhâsıl: Lisân-ı nahvî olan lisân-ı Arabî’nin câmiiyeti 
ve elfâz-ı Kur’âniye’nin i’câzı öyle bir tarzdadır ki; kabil-i 
tercüme değildir, belki muhâldir diyebilirim. Kimin şüp-
hesi varsa, i’câza dair Yirmi Beşinci Söz’e müracaat et-
sin. Tercüme dedikleri şeyler ise, gayet muhtasar ve 
nâkıs bir mealdir. Böyle meâl nerede; hayattar, çok ci-
hetlerle teşa’ub etmiş âyâtın hakikî manaları nerede?..

Âyât: Âyetler.
Câmiiyet: Şümullü olma, 
kapsamlılık.
İ’câz: Mûcizeli oluş..insanla-
rı benzerini yapmaktan aciz 
bırakan üslup.
Kabil-i tercüme: Tercümesi 
mümkün, çevrilebilir.

Lisan-ı Arabî: Arap Dili.
Lisan-ı nahvî: Gramer dili.
Muhal: İmkânsız.
Muvakkat: Kısa süreli, ge-
çici.
Mündefî olmak: Gideril-
mek.
Nâkıs: Eksik, yarım.

Nazariyât-ı diniye: Dinin 
teorik bilgileri.
Tâlim: Öğretme.
Tedris: Ders verme.
Teşa’ub etmek: Birçok kıs-
ma, dallara ayrılmak.
Ulvî: Yüce.



Nurlardan Seçmeler - 6 47

Üçüncü Mesele Olan 
Üçüncü Risale

Şu mesele, umum ihvanımın ekseri lisân-ı hâlle ve 
bir kısmının lisân-ı kâlle ettikleri umumî bir suâlin, has ve 
hususî ve mahremce bir cevabıdır.

Suâl: Senin ziyaretine gelen herkese diyorsun ki: 
“Benim şahsımdan bir himmet beklemeyiniz ve 
şahsımı mübarek tanımayınız. Ben makam sa-
hibi değilim. Âdi bir neferin, müşîr makamının 
evâmirini tebliği gibi ben de mânevî bir müşîriyet 
makamının evâmirini tebliğ ediyorum. Hem müf-
lis bir adamın gayet kıymettar ve zengin elmas ve 
mücevherat dükkânının dellâlı olduğu gibi ben da-
hi mukaddes ve Kur’ânî bir dükkânın dellâlıyım” 
diyorsun. Hâlbuki, aklımız ilme muhtaç olduğu gi-
bi kalbimiz dahi bir feyiz ister, ruhumuz bir nur is-
ter, ve hâkezâ... Çok cihetle çok şeyler istiyoruz. 
Seni hâcâtımıza yarayacak adam zannedip senin 
ziyaretine geliyoruz. Bize âlimden ziyade bir sahib-i 
velâyet, sahib-i himmet ve sahib-i kemâlât lâzım. 

Âdi: Normal, sıradan.
Evâmir: Emirler.
Feyiz: Mânevî haz, lütuf, 
bereket.
Hâcât: İhtiyaçlar.
Himmet: Yardım, medet.
İhvân: Kardeşler.

Lisan-ı hâl: Hal dili, durum 
ifadesi.
Lisan-ı kâl: Sesli, sözlü ifa-
de.
Müşir: Mareşal.
Müşiriyet: Mareşallik.
Sahib-i himmet: İnsanlara 

mânevi problemlerinde 
destek olan, yardım, him-
met eden kimse.
Sahib-i kemâlât: Mükem-
mel, olgun, ermiş insan.
Sahib-i velâyet: Allah dos-
tu, veli.
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Eğer hakikat-i hâl dediğin gibiyse, ziyaretinize yan-
lış geldik, lisân-ı hâlleri diyor.

Elcevap: Beş noktayı dinleyiniz, sonra düşününüz. 
Ziyaretiniz beyhude mi, yoksa faydalı mıdır, o vakit hük-
mediniz!

Birinci Nokta: Nasıl ki bir padişahın âdi bir hizmetkârı 
ve bîçâre bir neferi, padişah nâmına feriklere, paşalara 
hedâyâ-yı şahanesini ve nişanlarını veriyor, onları minnet-
tar ediyor. Eğer ferikler ve müşîrler, “Bu âdi nefere neden 
tenezzül edip elinden ihsan ve nişanları alıyoruz?” deseler, 
mağrurâne bir divaneliktir. Eğer o nefer dahi, vazifesinin 
haricinde müşîre kıyam etmezse, kendini ondan yüksek 
görse eblehçesine bir divaneliktir. Hem eğer o memnun 
olan feriklerden birisi, müteşekkirâne o neferin kulübeci-
ğine tenezzülen misafir gitse kuru ekmekten başka bulma-
yan o nefer mahcup kalmamak için; o hâli gören ve bilen 
padişah, elbette o neferini mahcup etmemek için matbah-ı 
şahaneden sâdık hizmetkârının muhterem misafirine tab-
la gönderir.

Öyle de Kur’ân-ı Hakîm’in sâdık bir hizmetkârı, ne 
kadar âdi olursa olsun; Kur’ân nâmına en büyük insan-
lara emirlerini çekinmeyerek tebliğ eder ve en zengin

Ebleh: Pek akılsız, pek bu-
dala.
Ferik: General.
Hakikat-i hal: Gerçek du-
rum.
Hedâyâ-yı şahane: Padişa-
hın hediyeleri.

Kıyam etmek: Ayağa kalk-
mak.
Kur’ân-ı Hakîm: Hüküm 
ve hikmet kitabı Kur’ân-ı 
Kerim.
Mağrurâne: Gururlu, kibir-
li bir tarzda.

Matbah-ı şahane: Saray 
mutfağı.
Müteşekkirâne: Teşekkür 
eder bir tarzda.
Tenezzülen: Tenezzül ede-
rek, alçak gönüllülükle.
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ruhlu olanlara Kur’ân’ın âlî elmaslarını yalvararak, 

mütezellilâne değil; belki müftehirâne ve müstağniyâne 

satar. Onlar ne kadar büyük olursa olsun, o âdi 

hizmetkâra vazife başında iken tekebbür edemezler. Ve 

o hizmetkâr dahi, onların ona müracaatında kendine 

medar-ı gurur bulamaz ve haddinden tecavüz etmez. 

Eğer o hazine-i kudsiyenin müşterileri içinde bazıları o 

bîçâre hizmetkâra velâyet nazarıyla baksalar ve büyük 

tanısalar, elbette hakikat-i Kur’âniye’nin merhamet-i 

kudsiyesi şanındandır ki; o hizmetkârını mahcup et-

memek için hazine-i hâssa-yı ilâhiyeden, o hizmetkârın 

hiç haberi ve medhali olmadan, onlara medet versin ve 

himmet ederek feyizdâr etsin...

İkinci Nokta: İmam Rabbânî ve Müceddid-i Elf-i 
Sânî Ahmed Fârukî (radiyallâhu anh) demiş: “Hakâik-i ima-
niyeden birtek meselenin inkişafı ve vuzuhu, benim in-
dimde binler ezvak ve kerâmâta müreccahtır. Hem bütün 

Âli: Yüce.
Ezvâk: Zevkler.
Feyizdâr: Feyizli, ilâhî ni-
mete eren.
Hakâik-i îmâniye: İman 
hakikatleri.
Hakikat-i Kur’âniye: Kur’an 
gerçeği.
Hazine-i hassa-i İlâhiye: 
İlâhi, hususi hazine.
Hazine-i kudsiye: Mukad-
des, kutlu hazine.
İnd: Yan, kat.
İnkişaf: Belirme, ortaya çık-
ma.

Kerâmât: Kerametler, Ce-
nâb-ı Hakk’ın salih kulları-
na lütfettiği hususi, fevkala-
de nimetler,haller.
Medar-ı gurur: Gururlanma 
sebebi.
Medhal: Karışma, etki.
Merhamet-i kudsiye: Mu-
kaddes, kutlu merhamet.
Müceddid-i Elf-i Sâni: 
Hicri ikinci bin dönemi-
nin Mücedddidi manasın-
da İmâm-ı Rabbânî Ahmed 
Faruk’a verilen bir unvan.
Müftehirâne: İftiharla, övü-
nerek.

Müreccah: Tercih edilen, 
üstün.
Müstağniyâne: Tenezzül et-
mez bir tarzda, tok gözlü-
lükle.
Mütezellilâne: Kendi kü-
çüklüğünü gösterir bir tarz-
da.
Tecavüz: Haddi aşma, ile-
ri gitme.
Tekebbür: Kibirlenme, gu-
rurlanma.
Velâyet: Velilik, tam bir 
iman ve takva ile Allah’a 
yakınlık.
Vuzûh: Açıklık, netlik.
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tarîkatlerin gayesi ve neticesi, hakâik-i imaniyenin inkişafı 
ve vuzuhudur.”1

Madem şöyle bir tarîkat kahramanı böyle hükmediyor. 
Elbette, hakâik-i imaniyeyi kemâl-i vuzuhla beyan eden ve 
esrar-ı Kur’âniye’den tereşşuh eden Sözler, velâyetten mat-
lub olan neticeleri verebilirler.

Üçüncü Nokta: Bundan otuz sene evvel, Eski Said’in 
gafil kafasına müthiş tokatlar indi.. 2 ٌّ َ ُت  ْ َ ْ  kaziyyesini اَ
düşündü.. kendini bataklık çamurunda gördü.. medet is-
tedi.. bir yol aradı.. bir halâskâr taharri etti. Gördü ki yol-
lar muhtelif.. tereddütte kaldı. Gavs-ı Âzam olan Şeyh-i 
Geylânî’nin (radiyallâhu anh) Fethu’r-Rabbânî nâmındaki kita-

bıyla tefe’ül etti. Tefe’ülde şu çıktı: ْ ُ ْ א َ  ِ َ ْכ ِ ْ ِ َداِر ا  َ ْ  أَ
ََכ3 ْ َ اِوي  َ ُ א  ً ِ َ  Acîptir ki, o vakit ben Dârü’l-Hikmeti’l-
İslâmiye âzâsı idim. Güya ehl-i İslâm’ın yaralarını tedaviye 
çalışan bir hekim idim. Hâlbuki en ziyade hasta bendim.. 
hasta evvelâ kendine bakmalı.. sonra hastalara bakabilir.

1 İmâm Rabbânî, el-Mektûbât 1/182 (210. Mektup).
2 “Ölüm kesin bir gerçektir.” (Bkz.: et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 3/180. Ayrıca, 

ölüm gerçeğini ifade eden âyet-i kerîmeler için bkz.: Bakara sûresi, 2/28; Âl-i İmran 
sûresi, 3/185; Hac sûresi, 22/66; Câsiye sûresi, 45/26; Kaf sûresi, 50/19; Cum’a 
sûresi, 62/8; Mülk sûresi, 67/2).

3 “Sen Dârü’l-Hikmet’tesin; kalbini tedâvi edecek bir doktor ara!” (Bkz.: Abdülkadir 
Geylânî, el-Fethu’r-Rabbânî s.265)

Acîb: Şaşırtıcı, hayret verici.
Âzâ: Üye.
Dârü’l-Hikmeti’l-İslâmiye: 
1918-1922 yıları arasın-
da, zamanın problemleri-
ne İslâmî  çözümler üretme 
doğrultusunda faaliyet gös-
termiş İslâmî İlimler Akade-
misi.
Ehl-i İslâm: Müslümanlar.

Esrar-ı Kur’âniye: Kur’ân-ı 
Kerim’in sırları.
Gavs-ı Âzam: “En büyük 
veli”anlamında Hz. Abdul-
kadir Geylani’nin lâkâbı 
(k.s.).
Halâskâr: Kurtarıcı.
Kaziye: Hüküm.
Kemâl-i vuzûh: Tam bir 
açıklık, açık seçiklik.

Taharri etmek: Aramak, 
araştırmak.
Tefe’ül: Kitabın herhangi 
bir sayfayı rast gele açarak 
oradaki metinden kendine 
veya önündeki meselelere 
bir çözüm şekli arama veya  
bir ders çıkarma.
Tereşşuh etmek: Sızmak.
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İşte, Hazreti Şeyh bana der ki: “Sen kendin hasta-
sın. Kendine bir tabip ara.” Ben dedim: “Sen tabibim 
ol.” Tuttum, kendimi ona muhatap addederek, o kitabı ba-
na hitap ediyor gibi okudum. Fakat kitabı çok şiddetliydi.. 
gururumu dehşetli kırıyordu.. nefsimde şiddetli ameliyat-ı 
cerrahiye yaptı.. dayanamadım, yarısına kadar kendimi 
ona muhatap ederek okudum, bitirmeye tahammülüm 
kalmadı. O kitabı dolaba koydum. Fakat sonra, ameliyat-ı 
şifakârâneden gelen acılar gitti, lezzet geldi. O birinci üs-
tadımın kitabını tamam okudum ve çok istifade ettim.. ve 
onun virdini ve münâcâtını dinledim.. çok istifâza ettim.

Sonra İmam Rabbânî’nin Mektubat kitabını gördüm, 
elime aldım, hâlis bir tefe’ül ederek açtım. Acâiptendir ki, 
bütün Mektubat’ında yalnız iki yerde “Bediüzzaman” lafzı 
var.1 O iki mektup bana birden açıldı. Pederimin ismi Mirza 
olduğundan, o mektupların başında “Mirza Bediüzzaman’a 
Mektup” diye yazılı olarak gördüm. “Fesübhânallah,” de-
dim. “Bu bana hitap ediyor.” O zaman Eski Said’in bir 
lâkabı “Bediüzzaman” idi. Hâlbuki hicretin üç yüz sene-
sinde, Bediüzzaman Hemedânî’den başka o lâkapla işti-
har etmiş zâtları bilmiyordum. Demek İmam’ın zamanında 
dahi öyle bir adam vardı ki, ona o iki mektubu yazmış. O 
zâtın hâli benim halime benziyormuş ki, o iki mektubu ken-
di derdime devâ buldum.

1 İmâm Rabbânî, el-Mektûbât 1/86 (74. Mektup), 1/87 (75. Mektup).

Acâib: Şaşırtıcı, orijinal şey-
ler.
Ameliyat-ı cerrahiye: Ame-
liyat.

Ameliyat-ı şifakârâne: Şi-
fâlı, iyileştirici ameliyat.
Fesübhânallah: Hayret ve 
şaşkınlık bildiren bir ünlem.

İstifâza etmek: Feyz alma, 
feyizlenmek; mânevi zen-
ginlik kazanmak.
İştihar etmek: Tanınmak, 
meşhur olmak.
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Yalnız İmam, o mektuplarında tavsiye ettiği gibi çok 
mektuplarında musırrâne şunu tavsiye ediyor: “Tevhid-i 
kıble et!”1 Yani, “Birini üstad tut, arkasından git, baş-
kasıyla meşgul olma!” Şu en mühim tavsiyesi, benim is-
tidadıma ve ahvâl-i ruhiyeme muvafık gelmedi. Ne kadar 
düşündüm: Bunun arkasından mı, yoksa ötekinin mi, yok-
sa daha ötekinin mi arkasından gideyim? Tahayyürde kal-
dım.. her birinde ayrı ayrı cazibedar hâsiyetler var.. biriyle 
iktifâ edemiyordum. O tahayyürde iken, Cenâb-ı Hakk’ın 
rahmetiyle kalbime geldi ki: “Bu muhtelif turukların ba-
şı ve bu cetvellerin menbaı ve şu seyyarelerin güne-
şi Kur’ân-ı Hakîm’dir. Hakikî tevhid-i kıble bunda olur. 
Öyleyse, en âlâ mürşid de ve en mukaddes üstad da 
O’dur”. O’na yapıştım. Nâkıs ve perişan istidadım elbette 
lâyıkıyla o mürşid-i hakikînin âb-ı hayat hükmündeki fey-
zini massedip alamıyor. Fakat ehl-i kalb ve sahib-i hâlin 
derecâtına göre, o feyzi, o âb-ı hayatı, yine onun feyziyle 
gösterebiliriz.

Demek, Kur’ân’dan gelen o Sözler ve o nurlar, 
yalnız aklî mesâil-i ilmiye değil; belki kalbî, ruhî, hâlî 

1 İmâm Rabbânî, el-Mektûbât 1/87 (75. Mektup).

Ahvâl-i ruhiye: Ruh hâli, 
psikoloji
Âlâ: Yüce, değerli.
Cedvel: Dere, küçük akar-
su.
Ehl-i kalb: Duru, saf, ilha-
ma açık gönül sahibi.
Hâsiyet: Özellik, fayda, kıy-
met.
İktifa etmek: Yetinmek.

Massetmek: Emmek, içine 
çekmek.
Mesâil-i ilmiye: İlmî mese-
leler.
Musırrâne: Israrlı bir şekil-
de.
Muvafık: Uygun, münasip.
Mürşid-i hakikî: Gerçek 
rehber, mürşit.
Nâkıs: Eksik, yarım.

Sahib-i hâl: Hâk rızasını ve 
sevgisini gaye edinen, hâl 
ehli, ermiş.
Seyyare: Gezegen.
Tahayyürde kalmak: Şa-
şırmak, ne yapacağını bile-
memek.
Turuk: Yollar.
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mesâil-i imaniyedir. Ve pek yüksek ve kıymettar maârif-i 
ilâhiye hükmündedirler.

Dördüncü Nokta: Sahabelerden ve tâbiîn ve tebe-i 
tâbiînden en yüksek mertebeli velâyet-i kübrâ sahibi olan 
zâtlar, nefs-i Kur’ân’dan bütün letâiflerinin hisselerini aldık-
larından ve Kur’ân, onlar için hakikî ve kâfi bir mürşid ol-
duğundan gösteriyor ki; her vakit Kur’ân-ı Hakîm, hakikat-
leri ifade ettiği gibi velâyet-i kübrâ feyizlerini dahi ehil olan-
lara ifâza eder.

Evet, zâhirden hakikate geçmek iki suretledir:

Biri: Tarîkat berzahına girip, seyr u sülûk ile kat-ı 
merâtib ederek hakikate geçmektir.

İkinci suret: Doğrudan doğruya, tarîkat berzahına uğ-
ramadan, lütf-u ilâhî ile hakikate geçmektir ki, sahabeye ve 
tâbiîne has ve yüksek ve kısa tarîk şudur. Demek, hakâik-i 
Kur’âniye’den tereşşuh eden nurlar ve o nurlara tercüman-
lık eden Sözler, o hâssaya mâlik olabilirler ve mâliktirler.

Berzah: Ara mekan.
Hakaik-i Kur’âniye: Kur’ân-ı 
Kerim’in hakikatleri.
Hassa: Özellik.
İfâza etmek:  Feyz vermek, 
bereket akıtmak.
Kat-ı merâtib: İlerleme, yol 
alma.
Letâif: Manevi duyular.
Lûtf-u İlâhî: Cenâb-ı Hakk’ın 
lütfu, ihsanı.
Maarif-i İlâhiye: Cenâb-ı 
Hakk hakkında kalbde olu-
şan sıfat, isim ve fiilleriyle il-
gili bilgiler.

Mesâil-i imaniye: İmana ait 
meseleler.
Nefs-i Kur’ân: Kur’ân-ı Ke-
rim’in kendisi.
Sahabe: Hz. Peygamber 
Efendimiz’in (s.a.s.) zama-
nında yaşayıp O’na iman 
eden bahtiyar, seçkin kim-
seler (r.anhum.).
Seyr ü sülûk: Belli bir usul 
dairesinde hayvani ve cis-
mani arzulardan uzakla-
şıp kalb ve ruhun hayat 
çizgisinde gönül ayağıy-
la Allah’a, O’nun rızasına 
ulaşmaya çalışmak.

Tâbiîn: Hz. Peygamber 
Efendimiz’in (s.a.s.) ashabı-
nı idrak edip, İslamiyet’i on-
lardan öğrenen insanlar.
Tarik: Yol, tarz.
Tebe-i Tâbiîn: Tâbiîn as-
rında yetişip İslamiyet’i on-
lardan öğrenen üçüncü ku-
şak nesil.
Velâyet-i kübrâ: En büyük 
velilik.
Zâhirden hakikate geç-
mek: Eşyânın iç yüzüne 
vâkıf olmak, olgunlaşmak, 
ermek.
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Beşinci Nokta: Beş cüz’î misalle göstereceğiz ki; Sözler 
tâlim-i hakâik ettikleri gibi irşad vazifesini de görüyorlar.

Birinci Misal:  Ben kendim, on değil, yüz değil, bin-
ler defa müteaddit tecrübâtımla kanaatim gelmiş ki; Sözler 
ve Kur’ân’dan gelen nurlar, aklıma ders verdiği gibi kal-
bime de iman hâli telkin ediyor, ruhuma iman zevki ve-
riyor ve hâkezâ... Hatta, dünyevî işlerimde, keramet sahi-
bi bir şeyhin bir müridi nasıl şeyhinden hâcâtına dair me-
det ve himmet bekliyor; ben de Kur’ân-ı Hakîm’in kera-
metli esrarından o hâcâtımı beklerken, ümit etmediğim ve 
ummadığım bir tarzda bana çok defa hâsıl oluyor. Yalnız 
cüz’iyattan iki küçük misal:

Biri: On Altıncı Mektup’ta izahı ve tafsili geçen, 
Süleyman isminde bir misafirime katran ağacı başında ko-
ca bir ekmek harika bir tarzda gösterilmiş. İki gün, ikimiz o 
hediye-i gaybîden yedik.

İkinci Misal: Gayet küçük ve latîf, bugünlerde vaki 
olan meseleyi söyleyeceğim. Şöyle ki:

Fecirden evvel hatırıma geldi ki, bir zâtın kalbine ves-
vese verecek bir tarzda tarafımdan sözler söylenilmişti. 
“Keşke!” dedim, “Onu görseydim, kalbindeki dağdağa-
yı izâle etseydim.” Aynı dakikada, Nis’e gitmiş bir parça 

Cüz’î: Küçük.
Cüz’iyât: Küçük şeyler, ay-
rıntılar.
Dağdağa: Sıkıntı.
Fecir: Sabah namazının 
vakti, güneş doğmadan ön-
ceki alacakaranlık.

Hâcât: İhtiyaçlar.
Hediye-i gaybî: Gaybtan 
gelen hediye.
İrşad: Doğruyu gösterme, 
rehberlik etme.
Latîf: Hoş, güzel.
Müteaddit: Birçok.

Nis: Bir köy adı.
Tâlim-i hakaik: Gerçekleri 
öğretmek.
Telkin etmek: Fikir aşıla-
mak, bir fikri kabul ettir-
mek.
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kitabım bana lâzımdı. “Keşke elime geçseydi” dedim. 
Sabah namazından sonra oturdum, baktım; aynı zât, o 
kitap parçası elinde olduğu hâlde içeri girdi. Ona dedim: 
“Senin elindeki nedir?” Dedi: “Bilmiyorum. Kapının 
önünde, Nis’ten gelmiş diye birisi bana verdi; ben de si-
ze getirdim.”

“Fesübhânallah,” dedim. “Böyle bir vakitte bu ada-
mın evinden çıkıp gelmesi ve şu Söz’ün Nis’ten gelmesi hiç 
tesadüfe benzemiyor. Ve böyle bir adama şöyle bir par-
ça kitabı aynı dakikada eline verip bana gönderen, elbet-
te Kur’ân-ı Hakîm’in himmetidir” diyerek, “Elhamdülillâh” 
dedim. “Benim en küçük, ehemmiyetsiz, hafî arzu-yu kalbi-
mi bilen birisi, elbette bana merhamet ediyor, beni himâye 
ediyor. Öyleyse dünyanın minnetini beş paraya almam.”

İkinci Misal:  Biraderzadem Merhum Abdurrahmân, 
sekiz seneden beri benden ayrılıp dünyanın gaflet ve ev-
hamlarına bulaştığı hâlde, şahsıma karşı haddimden çok 
fazla hüsn-ü zannı varmış. Bende olmayan ve elimden 
gelmeyen himmeti istiyor ve medet bekliyordu. Kur’ân-ı 
Hakîm’in himmeti imdadına yetişti.. haşre dair olan 
Onuncu Söz’ü vefatından üç ay evvel eline yetiştirdi. O 
Söz, onu mânevî kirlerinden ve evham ve gafletten temiz-
lemekle beraber, âdeta mertebe-i velâyete çıkmış gibi, ve-
fatından evvel yazdığı mektubunda üç zâhir keramet izhar 

Biraderzâde: Kardeş çocu-
ğu, yeğen.
Hafî: Gizli, saklı.

Hüsn-ü zan: Bir kişi veya 
bir şey hakkında iyi, olum-
lu düşünme.

İzhar etmek: Göstermek.
Mertebe-i velâyet: Velilik 
derecesi.
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etmiş. Yirmi Yedinci Mektub’un fıkraları içinde dercedil-
miş; müracaat olunsun.

Üçüncü Misal:  Burdurlu Hasan Efendi isminde ehl-i 
kalb bir âhiret kardeşim ve talebem vardı. Bana karşı had-
dimden çok fazla hüsn-ü zan ederek, büyük bir velîden him-
met beklemek gibi bîçâre benden medet bekliyordu. Birden 
bire, hiç münasebet yokken, Otuz İkinci Söz’ü Burdur köy-
lerinde oturan birisine mütâlaa etmek üzere verdim. Sonra 
Hasan Efendi hatırıma geldi, dedim: “Şayet Burdur’a gi-
dersen Hasan Efendiye ver, beş-altı gün mütâlaa etsin.”

O adam gitmiş, doğrudan doğruya Hasan Efendiye 
vermiş. Hasan Efendinin eceli otuz kırk gün kalmıştı. Gayet 
susamış bir adamın âb-ı kevser gibi tatlı suya rast gelir-
ken yapışması gibi öyle de Otuz İkinci Söz’e yapışmış. 
Mütemâdiyen mütâlaa yapa yapa ve tefeyyüz ede ede, 
husûsan Üçüncü Mevkıf’ındaki muhabbetullah bahsinde 
tamamıyla derdine devâ bulmuş.. ve bir kutb-u âzamdan 
beklediği feyzi onda bulmuş.. sağlam olarak camiye git-
miş, namaz kılmış, orada ruhunu Rahmân’a teslim eylemiş 
(rahmetullâhi aleyh).

Dördüncü  Misal: Hulûsi Beyin Yirmi Yedinci 
Mektup’taki fıkralarının şehâdetiyle en mühim ve müessir 

Âb-ı Kevser: Kevser suyu.
Derc etmek: Yerleştirmek, 
içine koymak.
Ehl-i kalb: Gönül insanı.
Kutb-u âzam: Pek büyük 
veli, Allah dostu.

Mevkıf: Bölüm, kısım.
Muhabbetullah: Allah sev-
gisi.
Müessir: Tesirli, etkili.
Mütalâa: İnceleme, araştır-
ma, etüde etme.

Mütemadiyen: Devamlı, sü-
rekli olarak.
Rahmetullahi aleyh: Allah 
rahmet etsin ona.
Tefeyyüz: Feyiz alma, ilahi 
lütuflara mazhar olma.
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tarîkat olan Nakşî tarîkatınden ziyade himmet ve medet, 
feyiz ve nuru, esrar-ı Kur’âniye’nin tercümanı olan Nurlu 
Sözler’de bulmuştur.

Beşinci Misal:  Kardeşim Abdülmecid, biraderzadem 
Abdurrahmân’ın (rahmetullâhi aleyh) vefatı üzerine ve daha sâir 
elîm ahvâlât içinde bir perişaniyet hissetmişti. Hem, elim-
den gelmeyen mânevî himmet ve medet bekliyordu. Ben, 
onunla muhabere etmiyordum. Birden bire, mühim birkaç 
Söz’ü ona gönderdim. O da mütâlaa ettikten sonra yazı-
yor ki: “Elhamdülillâh, kurtuldum. Çıldıracaktım. Bu 

Sözler’in her biri birer mürşid hükmüne geçti. Çendan, 

bir mürşidden ayrıldım; fakat çok mürşidleri birden bul-

dum, kurtuldum.” diye yazıyordu. Ben baktım ki, hakika-
ten Abdülmecid güzel bir mesleğe girip o eski vaziyetlerin-
den kurtulmuş.

Daha bu beş misal gibi pek çok misaller var. Onlar gös-
teriyorlar ki, ulûm-u imaniye, husûsan doğrudan doğruya 
ihtiyaca binâen ve yaralarına devâen Kur’ân-ı Hakîm’in 
esrarından mânevî ilâçlar alınsa ve tecrübe edilse elbette 
o ulûm-u imaniye ve o edviye-i ruhaniye, ihtiyacını hisse-
denlere ve ciddî ihlâs ile istimâl edenlere yeter, kâfi gelir. 
Onları satan ve gösteren eczacı ve dellâl ne hâlde bulunursa

Ahvâlât: Haller, durumlar.
Çendan: Gerçi, her ne  ka-
dar.
Devâen: Devâ, ilaç olarak.
Edviye-i ruhaniye: Ruha 
faydalı, mânevî  ilaçlar.

Elîm: Elem veren, üzücü.
Esrar-ı Kur’âniye: Kur’ân-ı 
Kerim’in sırları.
İhlâs: Daima “Allah 
rızasını”gözeterek hareket 
etme düşüncesi.

İstîmâl etmek: Kullanmak.
Muhabere: Haberleşme.
Ulûm-u İmaniye: İman 
ilimleri.
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bulunsun; âdi olsun, müflis olsun, zengin olsun, makam sa-
hibi olsun, hizmetkâr olsun, çok fark yoktur.

Evet, güneş varken mumların ışığı altına girmeye ih-
tiyaç yok. Madem güneşi gösteriyorum; benden mum 
ışığı –bahusus bende bulunmazsa– istemek manasızdır, 
lüzumsuzdur. Belki onların bana duayla, mânevî yar-
dımla, hatta himmetle muâvenet etmeleri lâzımdır. Ve 
ben onlardan istimdat etmem ve medet istemem benim 
hakkımdır. Onlar, Nur’lardan aldıkları feyze kanaat et-
mek, onların üstünde haktır.

1

ُ ِכ َ ْ ُ ا
ِ َ ْ َ ا ْ َ ََّכ أ َאۘ ِإ َ ْ َّ َ א  َ  َّ א ِإ َ  َ ْ

ِ  َ ََכ  א َ ْ ُ
ِ أََداًء ِّ َ ِ אًء َو َ ََכ ِر ُن  َُכ ًة  َ َ  ٍ َّ َ ُ َא  ِ ِّ َ  ٰ َ  ِّ َ  َّ ُ ّٰ اَ

2

ْ
ِّ َ ۪ َو ِ ْ َ ۪ َو ِ ٰ ٰا َ َو

f

1 “Sübhansın yâ Rab! Senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Her şeyi hak-
kıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin.” (Bakara sûresi, 2/32)

2 Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) ve O’nun âl ve asha-
bına, senin hoşnutluğuna ve O’nun hakkını ödememize vesile olması için rahmet 
eyle.

Âdi: Basit, sıradan.
Bâhusus: Özellikle.

İstimdât etmek: Yardım is-
temek.

Muavenet etmek: Yardım 
etmek, yardımlaşmak.
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Yirmi Sekizinci Mektub’un Üçüncü Meselesi’nin 
tetimmesi olabilir küçük ve hususî bir mektuptur.

Âhiret kardeşlerim ve çalışkan talebelerim Hüsrev 
Efendi ve Refet Bey,

Sözler nâmındaki envâr-ı Kur’âniye’de üç keramet-i 
Kur’âniye’yi hissediyorduk. Sizler dahi gayret ve şevkinizle 
bir dördüncüsünü ilâve ettirdiniz. Bildiğimiz üç ise:

Birincisi: Telifinde fevkalâde sühûlet ve sürattir. Hatta 
beş parça olan On Dokuzuncu Mektup, iki-üç günde ve 
her günde üç-dört saat zarfında –mecmuu on iki saat eder– 
kitapsız, dağda, bağda telif edildi. Otuzuncu Söz hastalık-
lı bir zamanda, beş-altı saatte telif edildi. Yirmi Sekizinci 
Söz olan Cennet Bahsi bir veya iki saatte, Süleyman’ın de-
re bahçesinde telif edildi. Ben ve Tevfik ile Süleyman bu 
sürate hayrette kaldık ve hâkezâ.. telifinde bu keramet-i 
Kur’âniye olduğu gibi...

İkincisi: Yazmasında dahi fevkalâde bir sühûlet, bir 
iştiyak ve usanma mak var. Şu zamanda ruhlara, akıllara 
usanç veren çok esbap içinde bu Sözler’den biri çıkar.. bir-
den çok yerlerde kemâl-i iştiyakla yazılmaya başlanıyor.. 
mühim meşgaleler içinde onlar her şeye tercih ediliyor ve 
hâkezâ...

Envâr-ı Kur’âniye: Kur’ân-ı 
Kerim’in nurları.
Esbab: Sebepler.
Kemâl-i iştiyak: Son dere-
ce iştiyak, arzu.

Keramet-i Kur’âniye: 
Kur’ân-ı Kerim’e ait, onun 
vesilesi ile gelen ikram, ke-
ramet.
Mecmu: Bütün, genel.

Suhulet: Kolaylık.
Te’lif: Bir araya getirme, bil-
gileri toplayıp kitap yazma.
Tetimme: Tamamlayıcı ek.
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Üçüncü Keramet-i Kur’âniye: Bunların okunması da-
hi usanç vermiyor. Husûsan ihtiyaç hissedilse, okundukça 
zevk alınıyor, usanılmıyor.

İşte, siz dahi dördüncü bir keramet-i Kur’âniye’yi isbat 
ettiniz. Hüsrev gibi kendine tembel diyen ve beş senedir 
Sözler’i işittiği hâlde yazmaya cidden tembellik edip baş-
lamayan bir kardeşimiz, bir ayda on dört kitabı güzel ve 
dikkatli yazması şüphesiz dördüncü bir keramet-i esrar-ı 
Kur’âniye’dir. Husûsan Otuz Üçüncü Mektup olan Otuz 
Üç Pencereler’in kıymeti tamamen takdir edilmiş ki, gayet 
dikkatle ve güzel yazılmış. Evet, o risale, mârifetullah ve 
iman-ı billâh için en kuvvetli ve en parlak bir risaledir. 
Yalnız, baştaki pencereler gayet icmal ve ihtisarla gidilmiş-
tir. Fakat gittikçe inkişaf eder, daha ziyade parlar. Zaten 
sâir telifâta muhalif olarak ekser Sözler’in başları mücmel 
başlar, gittikçe genişlenir, tenevvür eder.

İcmal: Özlü, kısa anlatım.
İhtisar etmek: Özetlemek, 
kısaca ifade etmek.
İman-ı billâh: Allah’a 
iman.
İnkişaf: Belirme, ortaya çık-
ma.

Keramet-i esrar-ı Kur’âni-
ye: Kur’ân-ı Kerim’in bazı 
sırlı özelliklerinden kaynak-
lanan ikram, keramet.
Marifetullah: Allah’ı sıfat, 
isim ve fiilleriyle tanımak, 
bilmek.

Mücmel: Kısa, öz.
Tenvir etmek: Aydınlatmak, 
nurlandırmak.
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Beşinci Risale Olan 
Beşinci Mesele

Şükür Risalesi

ِ ِ
َّ ِ ا ٰ ْ َّ  ا

ِ ّٰ ِ ا ــــــ ْ ِ

۪ه1 ِ ْ َ ِ  ُ ِّ َ ُ  َّ ٍء ِإ ْ َ  ْ
ِ َوِإْن 

Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan tekrar ile

 ْ ُ ْ َכ َ  ْ َِئ  ، 3
َ ِ אِכ َّ ي ا ِ ْ َ َ وَن2 ، َو ُ כُ ْ َ  َ َ َ وَن.. أ ُ כُ ْ َ  َ َ َ أ

، 4

ْ َّכُ َ َِز َ
5
َ ِ אِכ َّ َ ا ِ  ْ ْ َوכُ ُ ْ َא  َ ّٰ ِ ا َ  

gibi âyetlerle gösteriyor ki, Hâlık-ı Rahmân’ın, ibâdından is-
tediği en mühim iş şükürdür. Furkan-ı Hakîm’de gayet ehem-

miyetle şükre davet eder.. ve şükretmemekliği, nimetleri tekzip 

ve inkâr suretinde gösterip, 6َאِن ّ ِ َُכ א  َ ُכ ِّ َر ِء  ٰا َّيِ  ِ َ  fermanıyla, 

1 “Hiç bir şey yoktur ki, O’nu hamd ile beraber tesbih (tenzih) ediyor bulunmasın.” 
(İsrâ sûresi, 17/44)

2 “Hâla şükretmez mi onlar? Hâla şükretmezler mi?” (Yâsîn sûresi, 36/35, 73).
3 “Biz, şükredenleri elbette ödüllendireceğiz.” (Âl-i İmran sûresi, 3/145).
4 “Eğer şükrederseniz, ben nimetlerimi daha da artırırım…” (İbrahim sûresi, 14/7).
5 “Bilakis, sen yalnız Allah’a kulluk et ve O’na şükredenlerden ol!” (Zümer sûresi, 

39/66).
6 “O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz?” (Rahman sûresi, 

55/13, 16, 18; …)

  Furkan-ı Hakîm: Hakkı bâ-
tıl dan, doğruyu yanlıştan 
ayıran; her şeyi yerli yerince 
içinde ihtiva ederek beyan 
eden  Kur’ân-ı Kerim.

    Hâlık-ı  Rahmân: Rahmeti 
sonsuz, Yüce Yaratıcı.
İbâd: Kullar, insanlar.
Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan: 
Be  yan ve ifadesi ile insanla-

rı, benzerini yapmaktan âciz 
bırakan  Kur’ân-ı Kerim.
Tekzib: Yalanlama.
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Sûre-i Rahmân’da şiddetli ve dehşetli bir surette otuz bir defa şu 
âyetle tehdit ediyor, şükürsüzlüğün bir tekzip ve inkâr olduğunu 
gösteriyor.

Evet Kur’ân-ı Hakîm, nasıl ki şükrü netice-i hilkat göste-
riyor. Öyle de kur’ân-ı kebîr olan şu kâinat dahi gösteri-
yor ki, netice-i hilkat-i âlemin en mühimi şükürdür. Çünkü 
kâinata dikkat edilse görünüyor ki, kâinatın teşkilâtı şükrü 
intâc edecek bir surette, her bir şey bir derece şükre bakı-
yor ve ona müteveccih oluyor. Güya şu şecere-i hilkatin en 
mühim meyvesi şükürdür.. ve şu kâinat fabrikasının çıkar-
dığı mahsûlâtın en âlâsı şükürdür.

Çünkü hilkat-i âlemde görüyoruz ki; mevcudât-ı âlem 
bir daire tarzında teşkil edilip, içinde nokta-yı merkeziye 
olarak hayat halkedilmiş. Bütün mevcudât hayata bakar, 
hayata hizmet eder, hayatın levâzımâtını yetiştirir. Demek, 
kâinatı halkeden Zât, ondan o hayatı intihap ediyor.

Sonra görüyoruz ki; zîhayat âlemlerini bir daire su-
retinde îcad edip, insanı nokta-yı merkeziyede bırakı-
yor. Âdeta, zîhayatlardan maksud olan gayeler onda te-
merküz ediyor; bütün zîhayatı onun etrafına toplayıp ona 
hizmetkâr ve musahhar ediyor, onu onlara hâkim ediyor. 

  Halketmek: Yaratmak.
Hilkat-i  âlem: Kâinatın, 
varlıkların yaratılışı.
Îcad etmek: Yaratmak, var 
etmek.
İntâç etmek: Netice ver-
mek. 
İntihap: Seçme.
Kur’ân-ı kebîr: Doğru okun-
duğu takdirde varlığın ma-
nasını anlatan ve ilâhî,  tabiî 

kanunları ihtiva eden bü-
yük bir  Kur’ân hükmünde-
ki  kâinat kitabı.
Levâzımât: Gerekli ve lü-
zumlu şeyler.
Mevcudât-ı  âlem: Kâinat-
taki bütün varlıklar.
Musahhar: Emre âmâde, 
hiz metçi.
Netice-i hilkat: Yaratılış ne-
ticesi, gayesi.

Nokta-yı merkeziye: Mer-
kez noktası.
Temerküz etmek: 
Toplanmak, odaklanmak.
Teşkilât: Şekillenme, olu-
şumlar.
Şecere-i hilkat: Yaratılış 
ağacı.
Zîhayat: Canlı.
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Demek Hâlık-ı Zülcelâl, zîhayatlar içinde insanı intihap edi-
yor, âlemde onu irade ve ihtiyâr ediyor.

Sonra görüyoruz ki; âlem-i insaniyet de, belki hayvan 
âlemi de bir daire hükmünde teşkil olunuyor.. ve nokta-yı 
merkeziyede rızık vaz’ edilmiş. Bütün nev-i insanı ve hatta 
hayvanâtı rızka âdeta taaşşuk ettirip, onları umumen rızka 
hâdim ve musahhar etmiş. Onlara hükmeden rızıktır. Rızkı 
da o kadar geniş ve zengin bir hazine yapmış ki, hadsiz nimet-
leri câmîdir. Hatta rızkın çok envâından yalnız bir nev’inin 
tatlarını tanımak için, lisanda kuvve-i zâika nâmında bir ci-
hazla mat’ûmât adedince mânevî, ince ince mizancıklar ko-
nulmuştur. Demek kâinat içinde en acîb, en zengin, en ga-
rip, en şirin, en câmî, en bedî hakikat rızıktadır.

Şimdi, görüyoruz ki; her şey nasıl ki rızkın etrafında 
toplanmış, ona bakıyor. Öyle de rızık dahi bütün envâıyla, 
mânen ve maddeten, hâlen ve kâlen şükürle kaimdir, şü-
kürle oluyor, şükrü yetiştiriyor, şükrü gösteriyor. Çünkü rız-
ka iştah ve iştiyak, bir nevi şükr-ü fıtrîdir.. ve telezzüz ve 
zevk dahi gayr-i şuurî bir şükürdür ki, bütün hayvanâtta bu 
şükür vardır. Yalnız insan, dalâlet ve küfürle o fıtrî şükrün 
mahiyetini değiştiriyor, şükürden şirke giriyor.

Âlem-i insaniyet: İnsanlık 
âlemi.
Bedî: Emsalsiz, harika.
Dalâlet: Sapıklık, kâfirlik. 
İslam’a uymayan her türlü 
yanlış inanç.
Gayr-i şuurî: Farkında ol-
madan, bilmeden yapılan 
şey.
Hâdim: Hizmet eden, hiz-
metçi.

Hâlık-ı Zülcelâl: Yüce Ya-
ratıcı.
İrade / ihtiyâr etmek: Dile-
mek, tercih etmek.
Kâim: Var olan, ayakta du-
ran.
Kâlen: Sözlü olarak.
Kuvve-i zâika: Tat alma 
duyusu.
Mat’ûmât: Yiyecekler.

Şirk: Allah’a eş, ortak koş-
ma
Şükr-ü fıtrî: Yaratılıştan ge-
len tabiî bir teşekkür.
Taaşşuk ettirmek: Âşık et-
mek.
Telezzüz: Lezzet alma, 
hoşlan ma.
Vaz’ etmek: Koymak, yer-
leştir mek.
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Hem rızık olan nimetlerde gayet güzel, süslü suretler, 
gayet güzel kokular, gayet güzel tatmaklar şükrün davetçi-
leridir; zîhayatı şevke davet eder ve şevkle bir nevi istihsan 
ve ihtirama sevk eder, bir şükr-ü mânevî ettirir. Ve zîşuurun 
nazarını dikkate celbeder, istihsana tergib eder. Nimetleri 
ihtirama onu teşvik eder; onunla kâlen ve fiilen şükre ir-
şad eder ve şükrettirir. Ve şükür içinde en âlî ve tatlı lez-
zeti ve zevki ona tattırır. Yani gösterir ki; şu lezzetli rızık 
ve nimet, kısa ve muvakkat bir lezzet-i zâhiriyesiyle bera-
ber; dâimî, hakikî, hadsiz bir lezzeti ve zevki taşıyan iltifat-ı 
rahmânîyi şükürle kazandırır. Yani, rahmet hazinelerinin 
Mâlik-i Kerîm’inin hadsiz lezzetli olan iltifatını düşündürüp, 
şu dünyada dahi cennetin bâki bir zevkini mânen tattırır. 
İşte rızık, şükür vâsıtasıyla o kadar kıymettar ve zengin bir 
hazine-i câmia olduğu hâlde, şükürsüzlükle nihayet dere-
cede sukut eder.

Altıncı Söz’de beyan edildiği gibi; lisandaki kuvve-i 
zâika, Cenâb-ı Hak hesabına, yani mânevî vazife-i şükra-
niye ile rızka müteveccih olduğu vakit; o dildeki kuvve-i 
zâika, rahmet-i bînihaye-i ilâhiyenin hadsiz matbahlarına 

Celbetmek: Kendine çek-
mek.
Hazine-i câmia: Kapsamlı, 
büyük hazine.
İhtiram: Hürmet gösterme.
İltifat-ı rahmânî: Cenab-ı 
Hakk’ın iltifatı, ihsanı.
İrşad etmek: Doğruya ulaş-
tırma.
İstihsan: Beğenme, takdir 
etme.

Lezzet-i zâhiriye: Görünüş-
teki lezzet.
Mâlik-i Kerîm: Sahibi ol-
duğu nimetleri sınırsız, son-
suz lütfuyla kullarına ihsan 
eden Hz. Allah.
Matbah: Mutfak.
Müteveccih olmak: Yönel-
mek, yönelik olmak.
Muvakkat: Geçici.

Rahmet-i bînihaye-i ilâhi-
ye: Ce  nâb-ı Hakk’ın sonsuz 
merhameti.
Şükr-ü mânevî: Mânevî 
şükür; nimetin kadrini, an-
lamını bilme.
Tergib etmek: Arzu uyan-
dır mak, teşvik etmek.
Vazife-i şükraniye: Her ni-
metin yaratılış gayesine gö-
re değerlendirilmesi.
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şâkir bir müfettiş, hâmid bir nâzır-ı âlikadr hükmündedir. 
Eğer nefis hesabına olsa, yani rızkı in’âm edenin şükrünü 
düşünmeyerek müteveccih olsa, o dildeki kuvve-i zâika, 
bir nâzır-ı âlikadr makamından, batn fabrikasının yasak-
çısı ve mide tavlasının bir kapıcısı derecesine sukut eder. 
Nasıl rızkın şu hizmetkârı şükürsüzlükle bu dereceye sukut 
eder. Öyle de rızkın mahiyeti ve sâir hademeleri dahi sukut 
ediyorlar. En yüksek makamdan en ednâ makama inerler. 
Kâinat Hâlıkı’nın hikmetine zıt ve muhalif bir vaziyete dü-
şerler.

Şükrün mikyası, kanaattir ve iktisattır ve rızadır ve 
memnuniyettir. Şükürsüzlüğün mizanı, hırstır ve israf-
tır, hürmetsizliktir; haram-helâl demeyip, rast geleni ye-
mektir.

Evet hırs, şükürsüzlük olduğu gibi; hem sebeb-i mah-
rumiyettir, hem vâsıta-yı zillettir. Hatta, hayat-ı içtimaiye-
ye sahip olan mübarek karınca dahi, güya hırs vâsıtasıyla 
ayaklar altında kalmış, ezilir. Çünkü kanaat etmeyip, sene-
de birkaç tane buğday kâfi gelirken, elinden gelse binler ta-
neyi toplar. Güya mübarek arı, kanaatinden dolayı başlar 
üstünde uçar.. kanaat ettiğinden balı insanlara emr-i ilâhî 
ile ihsan eder, yedirir.

Batn: Karın, mide.
Ednâ: En kıymetsiz, ehem-
miyetsiz.
Hâmid: Şükreden.
Hayat-ı içtimaiye: Sosyal 
hayat.
İn’âm: Nimet verme.
Mikyas: Ölçü, tartı.

Mizan: Terazi.
Nâzır-ı âlikadr: Makam ve 
mev kisi yüksek bakan.
Şâkir: Şükreden, nimeti ve-
riliş gayesine uygun kulla-
nan kimse.
Sebeb-i mahrumiyet: 
Mahru mi yet, istediğine ere-
meme sebebi.

Sukut etmek: Düşmek.
Tavla: Ahır.
Vâsıta-yı zillet: Küçük düş-
me, hor ve hakir görülme 
vesilesi, sebebi.
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Evet, Zât-ı Akdes’in alem-i zâtîsi ve en âzamî ismi olan 
lafzullahtan sonra en âzam ismi olan Rahmân, rızka bakar.. 
ve rızıktaki şükürle ona yetişilir. Hem Rahmân’ın en zâhir 
manası, Rezzâk’tır.

Hem şükrün envâı var. O nevilerin en câmii ve fihriste-i 
umumiyesi, namazdır. Hem şükür içinde sâfi bir iman 
var, hâlis bir tevhid bulunur. Çünkü bir elmayı yiyen ve 
“Elhamdülillâh” diyen adam, o şükürle ilân eder ki: “O el-
ma, doğrudan doğruya dest-i kudretin yadigârı ve doğ-
rudan doğruya hazine-i rahmetin hediyesidir.” demesiyle 
ve itikat etmesiyle her şeyi –cüz’î olsun küllî olsun– O’nun 
dest-i kudretine teslim ediyor.. ve her şeyde rahmetin cilve-
sini bilir. Hakikî bir imanı ve hâlis bir tevhidi, şükürle beyan 
ediyor. İnsan-ı gafil, küfrân-ı nimetle ne derece hasârete 
düştüğünü, çok cihetlerden yalnız bir veçhini söyleyeceğiz. 
Şöyle ki:

Lezzetli bir nimeti insan yese, eğer şükretse; o yediği 
nimet, o şükür vâsıtasıyla bir nur olur, uhrevî bir meyve-i 
cennet olur. Verdiği lezzetle, Cenâb-ı Hakk’ın iltifat-ı rah-
metinin eseri olduğunu düşünmekle, büyük ve dâimî bir 
lezzet ve zevk veriyor. Bu gibi mânevî lübleri ve hülâsaları 
ve mânevî maddeleri ulvî makamlara gönderip, maddî 
ve tüflî (posa) ve kışrî –yani vazifesini bitiren ve lüzumsuz 

Alem-i zâtî: Özel isim.
Âzam / âzamî: En büyük.
Câmî: Kapsamlı.
Cilve: Görünme, akis, tecel-
lî.

Cüz’î / küllî: Az / çok, kü-
çük-büyük.
Dest-i kudret: Kudret eli. 
Cenâb-ı Hakk’ın (c.c.) kud-
reti.
Envâ: Türler, çeşitler.

Fihriste-i umûmiye: Genel 
ve kapsamlı fihrist.
Hasâret: Kayıp, zarar.
Hülâsa: Öz, özet.
Küfran-ı nimet: Nankör lük.
Lüb: İç, öz.
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kalan– maddeleri fuzûlât olup aslına, yani anâsıra inkılâb 
etmeye gidiyor. Eğer şükretmezse; o muvakkat lezzet, zeval 
ile bir elem ve teessüf bırakır ve kendisi dahi kâzûrât olur. 
Elmas mahiyetindeki nimet, kömüre kalbolur. Şükürle zâil 
rızıklar dâimî lezzetler, bâki meyveler verir. Şükürsüz nimet, 
en güzel bir suretten, çirkin bir surete döner. Çünkü o gafile 
göre rızkın âkıbeti, muvakkat bir lezzetten sonra fuzûlâttır. 
Evet, rızkın aşka lâyık bir sureti var; o da, şükürle o su-
ret görünür. Yoksa, ehl-i gaflet ve dalâletin rızka aşkları bir 
hayvanlıktır. Daha buna göre kıyas et ki, ehl-i dalâlet ve 
gaflet ne derece hasâret ediyorlar.

Envâ-ı zîhayat içinde en ziyade rızkın envâına muhtaç, 
insandır. Cenâb-ı Hak insanı bütün esmâsına câmî bir ay-
na.. ve bütün rahmetinin hazinelerinin müddeharâtını tar-
tacak, tanıyacak cihâzâta mâlik bir mucize-i kudret.. ve bü-
tün esmâsının cilvelerinin vaziyetlerinin inceliklerini mizana 
çekecek âletleri hâvi bir halife-i arz suretinde halketmiştir. 
Onun için hadsiz bir ihtiyaç verip, maddî ve mânevî rızkın 
hadsiz envâına muhtaç etmiştir. İnsanı, bu câmiiyete gö-
re en âlâ bir mevki olan ahsen-i takvime çıkarmak vâsıtası, 
şükürdür. Şükür olmazsa esfel-i sâfilîne düşer, bir zulm-ü 
azîmi irtikâp eder.

Ahsen-i takvîm: En güzel 
şekil, en güzel suret.
Âlâ: Yüce, kıymetli.
Anâsır: Unsurlar, maddeler, 
elementler.
Câmiiyet: Şümûllü olma, 
kap samlılık.
Câmî: Kapsamlı, şümûllü.
Ehl-i gaflet ve dalâlet: Hi-
dâyet ten ayrılan, dinden ha-
bersiz, vurdumduymaz kim-
seler.

Envâ: Türler, çeşitler.
Envâ-ı zîhayat: Canlı tür-
leri.
Esfel-i sâfilîn: Aşağıların 
aşağısı, düşülebilecek en 
aşağı nokta.
Esmâ: İsimler.
Fuzûlât: Fazlalıklar.
Halife-i arz: Yeryüzü hali-
fesi.
Hâvi: İhtiva eden, içeren.

İrtikâb: Bir işi işleme.
Kalbolmak: Dönmek, dö-
nüşmek.
Kâzûrât: İnsan veya hayvan 
dışkısı.
Küllî: Kapsamlı.
Zâil: Yok olan, biten, kay-
bolan.
Zeval: Yok olma, bitme, 
kaybolup gitme.
Zulm-ü azîm: Pek büyük 
zulüm.
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Elhâsıl, en âlâ ve en yüksek tarîk olan tarîk-i ubûdiyet 
ve mahbubiyetin dört esasından en büyük esası şükürdür 
ki, o dört esas şöyle tâbir edilmiş:

Der tarîk-i acz-mendî lâzım âmed çâr çiz:
Acz-i mutlak, fakr-ı mutlak, şevk-i mutlak, şükr-ü 
mutlak, ey aziz!1

2
َ ِ ِ ا َّ َ ا َ َא أَْر َِכ  َ ْ َ ِ  َ ِ אِכ َّ َ ا ِ َא  ْ َ ْ َّ ا ُ ّٰ َ ا

3

ُ ِכ َ ْ ُ ا
ِ َ ْ َ ا ْ َ ََّכ أ َאۘ ِإ َ ْ َّ َ א  َ  َّ א ِإ َ  َ ْ

ِ  َ ََכ  א َ ْ ُ
 ٰ َ َو  َ ِ ِ א َ ْ َوا  َ ِ אِכ َّ ا  ِ ِّ َ  ٍ َّ َ ُ َא  ِ ِّ َ  ٰ َ  ْ

ِّ َ َو  ِّ َ  َّ ُ ّٰ اَ
۪ ِ ٰا

4
َ ِ ، ٰا َ ِ

َ ْ ۪ أَ ِ ْ َ َو
5
َ ِ َ א َ ْ ِ َرّبِ ا ّٰ ِ  ُ ْ َ ْ ْ أَِن ا ُ ٰ ْ ُ َد

ِ َوٰا
f

1 Ey aziz kardeşim! Allah’a karşı âciz ve muhtaç olduğunu hissetme esasına dayanan 
bu yolda şu dört şey lazımdır: Sonsuz acz, sonsuz fakr, sonsuz şevk, sonsuz şükür.

2 Ey her şeye lâyıkıyla merhamet eden, sonsuz merhamet sahibi Allah’ım! Rahmetinle 
bizi şükredenlerden eyle.

3 “Sübhansın yâ Rab! Senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Her şeyi hak-
kıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin.” (Bakara sûresi, 2/32)

4 Allah’ım! Şükür ve hamd edenlerin efendisi olan Efendimiz Muhammed’e, O’nun 
bütün âl ve ashabına salât ve selâm eyle.

5 “Onların duaları ‘Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.’ diye sona erer.” (Yûnus 
sûresi, 10/10)

Fakr: Fakirlik, ihtiyaç.
Mahbubiyet: Allah’ın rıza 
ve sevgisine nâil olma.
Mu’cize-i kudret: Allah’ın 
eşsiz kudretinin harikulâde 
bir göstergesi.

Müddeharât: Saklanan, de-
polanan şeyler.
Şevk: Çok hissedilen istek, 
şiddetli arzu.
Tarîk: Yol.

Tarîk-i ubûdiyet: Kulluk 
yolu.
Zîhayat: Canlı.
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Yedinci Risale Olan 
Yedinci Mesele

ِ ِ
َّ ِ ا ٰ ْ َّ  ا

ِ ّٰ ِ ا ــــــ ْ ِ

َن1 ُ َ ْ َ א  َّ
ِ  ٌ ْ َ  َ ُ ا  ُ َ ْ َ ْ َ َכ 

ِ ٰ ِ َ  ۪ ِ َ ْ َ ِ ِ َو ّٰ ِ ا ْ َ ِ  ْ ُ
Şu mesele, “Yedi İşaret”tir.

Evvelâ, tahdis-i nimet suretinde birkaç sırr-ı inâyeti iz-
har eden “Yedi Sebeb”i beyan ederiz.

Birinci Sebep: Eski Harb-i Umumî’den evvel ve evâ-
ilinde, bir vâkıa-yı sâdıkada görüyorum ki Ararat Dağı de-
nilen meşhur Ağrı Dağı’nın altındayım. Birden o dağ, müt-
hiş infilâk etti. Dağlar gibi parçaları dünyanın her tarafına 
dağıttı. O dehşet içinde baktım ki merhum vâlidem yanım-
dadır. Dedim: “Ana, korkma! Cenâb-ı Hakk’ın emridir, O 
Rahîm’dir ve Hakîm’dir.” Birden, o hâlette iken baktım ki 
mühim bir zât bana âmirâne diyor ki: “İ’câz-ı Kur’ân’ı be-
yan et!” Uyandım, anladım ki; bir büyük infilâk olacak.. o 

1 “De ki; Allah’ın lütfuyla, rahmetiyle, evet sadece bununla ferahlanın. Çünkü bu, 
onların dünya malı olarak topladıkları bütün şeylerden daha hayırlıdır.” (Yûnus 
sûresi, 10/58).

Âmirâne: Âmir gibi, emre-
der tarzda.
Evâil: Başlangıçlar, İlk za-
manlar.
Hakîm: Her şeyi yerli yerin-
ce yapan, Hz. Allah.
Hâlet: Hal, durum.

Harb-i Umumî: Dünya Sa-
vaşı.
İ’câz-ı Kur’ân: İnsanları, 
benzerini yapmaktan aciz 
bırakan Kur’ân-ı Kerim üs-
lubu.
Rahîm: Kullarına karşı son-
suz lütuf ve merhamet eden, 
onları gözeten Hz. Allah.

Sırr-ı inâyet: Cenab-ı 
Hakk’ın yardımında görü-
len incelik, sır.
Tahdis-i nimet: Şükür mak-
sadı ile Cenâb-ı Hakk’ın ni-
metlerini ilan etmek.
Vakıa-yı sâdıka: Sâdık rü-
ya, görüldüğü gibi çıkan rü-
ya.
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infilâk ve inkılâptan sonra Kur’ân etrafındaki surlar kı-
rılacak.. doğrudan doğruya Kur’ân kendi kendini müda-
faa edecek.. ve Kur’ân’a hücum edilecek.. i’câzı, onun 
çelik bir zırhı olacak.. ve şu i’câzın bir nev’ini şu zaman-
da izharına, haddimin fevkinde olarak benim gibi bir 
adam namzet olacak.. ve namzet olduğumu anladım.

Madem i’câz-ı Kur’ân’ı bir derece beyan, Sözler’le ol-
du. Elbette, o i’câzın hesabına geçen ve onun reşehâtı ve 
berekâtı nev’inden olan hizmetimizdeki inâyâtı izhar et-
mek, i’câza yardımdır ve izhar etmek gerektir.

İkinci Sebep: Madem Kur’ân-ı Hakîm mürşidimizdir, 
üstadımızdır, imamımızdır, her bir âdâpta rehberimizdir. O, 
kendi kendini methediyor. Biz de onun dersine ittibâen, 
onun tefsirini methedeceğiz.

Hem madem yazılan Sözler, onun bir nevi tefsiridir.. 
ve o risaleler ki hakâik-i Kur’âniye’nin malıdır ve hakikatle-
ridir.. ve madem Kur’ân-ı Hakîm ekser sûrelerde, husûsan 
1

ٰ ۤ larda 2’ ا ۤ ٰ  ’lerde kendi kendini kemâl-i haşmetle gösteri-

yor, kemâlâtını söylüyor, lâyık olduğu methi kendi kendine

1 “Elif, Lâm, Râ.” (Yûnus sûresi, 10/1; Hûd sûresi, 11/1; Yûsuf sûresi, 12/1; İbrahim 
sûresi, 14/1; Hicr sûresi, 15/1).

2 “Hâ, Mîm.” (Mü’min sûresi, 40/1; Fussilet sûresi, 41/1; Şûrâ sûresi, 42/1; Zuhruf 
sûresi, 43/1; Duhân sûresi, 44/1; Câsiye sûresi, 45/1; Ahkaf sûresi, 46/1).

Âdâb: Görgü kuralları.
Berekât: Bereketler, bol-
luklar.
Fevk: Üst.
Hakaik-i Kur’âniye: Kur’ân-ı 
Kerim’e ait hakikatler.

İnâyât: İnayetler, iyilikler, 
lütuflar.
İttibâen: Uyarak, tâbî ola-
rak.
İzhar: Ortaya çıkarma, gös-
terme.
Kemâlât: Mükemmellikler.

Kemâl-i haşmet:  Mükem-
mel bir yücelik, ihtişam.
Reşehât: Sızıntılar, bir neh-
rin ana kaynağından çıkan 
duru, berrak  ilk damlalar.
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ediyor. Elbette, Sözler’de in’ikâs etmiş Kur’ân-ı Ha-
kîm’in lemeât-ı i’câziyesinden ve o hizmetin makbuliye-
tine alâmet olan inâyât-ı rabbâniyenin izharına mükel-
lefiz. Çünkü o üstadımız öyle eder ve öyle ders verir.

Üçüncü Sebep: Sözler hakkında, tevazu suretinde de-
miyorum; belki bir hakikati beyan etmek için derim ki:

Sözler’deki hakâik ve kemâlât benim değil, Kur’ân’ın-
dır ve Kur’ân’dan tereşşuh etmiştir. Hatta Onuncu Söz, 
yüzer âyât-ı Kur’âniye’den süzülmüş bazı katarâttır. Sâir 
risaleler dahi umumen öyledir.

Madem ben öyle biliyorum ve madem ben fâniyim, gi-
deceğim. Elbette bâki olacak bir şey ve bir eser, benimle 
bağlanmamak gerektir ve bağlanmamalı. Ve madem ehl-i 
dalâlet ve tuğyan, işlerine gelmeyen bir eseri, eser sahibi-
ni çürütmekle eseri çürütmek âdetleridir. Elbette, semâ-yı 
Kur’ân’ın yıldızlarıyla bağlanan risaleler, benim gibi çok 
itirazâta ve tenkidâta medar olabilen ve sukut edebilen çü-
rük bir direk ile bağlanmamalı.

Hem madem örf-ü nâsta, bir eserdeki mezâyâ, o ese-
rin masdarı ve menbaı zannettikleri müellifinin etvârında 

Âyât-ı Kur’âniye: Kur’ân-ı 
Kerim’in âyetleri.
Bâki: Kalıcı, dâimî.
Ehl-i dalâlet ve tuğyân: 
Doğru yoldan ayrılıp, zulüm 
ve inkârda ileri gidenler.
Etvâr: Tavırlar, davranışlar.
Hakaik: Hakikatler.
İnâyât-ı Rabbâniye: Ce-
nab-ı Hakk’ın yardımları, 
lütufları.

İn’ikâs: Yansıma, aksetme.
Katarât: Katreler,damlalar.
Lemeât-ı i’câziye: Mu’cizeli 
parıltılar, lem’alar.
Medar olmak: Sebep, vesi-
le olmak.
Mezâyâ: Meziyetler, özel-
likler.
Müellif: Yazar.
Mükellef: Yükümlü.

Örf-ü nâs: İnsanlar arasın-
da kabul görmüş, yerleşmiş 
adet, gelenek.
Semâ-yı Kur’ân: Kur’ân-ı 
Kerim’in seması, atmosferi.
Sukut: Düşme, kayma.
Tereşşuh etmek: Sızmak.
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aranılıyor.. ve bu örfe göre, o hakâik-i âliyeyi ve o cevâhir-i 
gâliyeyi kendim gibi bir müflise ve onların binde birini ken-
dinde gösteremeyen şahsiyetime mal etmek, hakikate karşı 
büyük bir haksızlık olduğu için; risaleler kendi malım de-
ğil, Kur’ân’ın malı olarak, Kur’ân’ın reşehât-ı meziyâtına 
mazhar olduklarını izhar etmeye mecburum. Evet, lezzet-
li üzüm salkımlarının hâsiyetleri, kuru çubuğunda aranıl-
maz. İşte ben de öyle bir kuru çubuk hükmündeyim.

Dördüncü Sebep: Bazen tevazu, küfrân-ı nime-
ti istilzam ediyor; belki küfrân-ı nimet olur. Bazen de 
tahdis-i nimet, iftihar olur. İkisi de zarardır. Bunun çare-i 
yegânesi –ki ne küfrân-ı nimet çıksın, ne de iftihar ol-
sun– meziyet ve kemâlâtları ikrar edip, fakat temel-
lük etmeyerek, Mün’im-i Hakikî’nin eser-i in’âmı ola-
rak göstermektir. Meselâ, nasıl ki murassa ve müzeyyen 
bir elbise-i fâhireyi biri sana giydirse ve onunla çok güzel-
leşsen, halk sana dese, “Mâşallah, çok güzelsin, çok gü-
zelleştin.” Eğer sen tevazukârâne desen, “Hâşâ, ben ne-
yim? Hiç! Bu nedir, nerede güzellik?” O vakit küfrân-ı 
nimet olur ve hulleyi sana giydiren mahir sanatkâra karşı 

Cevâhir-i gâliye: Değerli, 
pahalı cevherler.
Elbise-i fâhire: Kıymetli, 
çok güzel elbise.
Eser-i in’âm: Cenab-ı 
Hakk’ın nimet verdiğinin 
belirtisi, eseri.
Hakaik-i âliye: Yüce haki-
katler.
Hâsiyet: Özellik.
Hulle: Elbise, giysi.

İkrar etmek: Sözlü ifade ile 
tasdik etmek.
İstilzam etmek: Gerektir-
mek, icap ettirmek.
Küfrân-ı nimet: Nankör-
lük.
Mazhar olmak: Erişmek, 
nâil olmak.
Murassa: Süslü, sırmalı.
Mün’im-i Hakikî: Nimetin 
asıl sahibi.

Müzeyyen: Ziynetli, süslü.
Reşehât-ı meziyât: Mezi-
yetlerinden, özelliklerinden 
kaynaklanan damlalar, sı-
zıntılar.
Tahdis-i nimet: Şükür mak-
sadı ile Hakk’ın nimetlerini 
ilan etmek.
Temellük etmek: Sahiplen-
mek, kendine mâl etmek.
Tevazukârâne: Alçak gö-
nüllülükle.
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hürmetsizlik olur. Eğer müftehirâne desen, “Evet, ben çok 
güzelim. Benim gibi güzel nerede var? Benim gibi birini 
gösteriniz.” O vakit, mağrurâne bir fahirdir. İşte fahirden, 
küfrândan kurtulmak için demeli ki: “Evet, ben güzelleş-
tim. Fakat güzellik libasındır ve dolayısıyla libası bana 
giydirenindir, benim değildir.”

İşte, bunun gibi ben de sesim yetişse bütün küre-i ar-
za bağırarak derim ki: Sözler güzeldirler, hakikattirler. 
Fakat benim değildirler; Kur’ân-ı Kerîm’in hakâikinden 
telemmû etmiş şuâlardır.

  1 ٍ َّ َ ُ ِ  ِ َ א َ َ  ُ ْ َ َ  ْ ِٰכ ِ   َو َ א َ َ ِ ا  ً َّ َ ُ  ُ ْ َ َ א  َ َو
düsturuyla derim ki:

ٰاِن ْ ُ ْ ِא  
ِ א َ ِ ُ َכ ْ َ َ  ْ ِٰכ ِ     َو א َ ِ َِכ ٰاَن  ْ ُ ْ ُ ا ْ َ َ א  َ َو

Yani, “Kur’ân’ın hakâik-i i’câzını ben güzelleştireme-
dim, güzel gösteremedim. Belki Kur’ân’ın güzel hakikat-
leri benim tâbirâtlarımı da güzelleştirdi, ulvîleştirdi.”

Madem böyledir; hakâik-i Kur’ân’ın güzelliği nâmına, 
Sözler nâmındaki aynalarının güzelliklerini ve o aynadarlığa

1 “Ben sözlerimle Muhammed’i (aleyhissalâtü vesselâm) övmüş olmadım; aslında 
sözlerimi Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm)’la övmüş ve güzelleştirmiş oldum.” 
Hassân İbni Sâbit’in sözü olarak; İbnü’l-Esîr, el-Meselü’s-sâir 2/357; el-Kalkaşendî, 
Subhu’l-a’şâ 2/321; İmâm Rabbânî, el-Mektûbât 1/58 (44.Mektup).

Aynadarlık: Ayna tutmak, 
yansıtmak.
Fahir: Övünme, övünç.
Hakaik-i i’câz: İnsanları 
benzerini yapmaktan âciz 
bırakan Kur’ân’ın gerçek-
leri.

Küre-i arz: Yerküre.
Libas: Elbise, giysi.
Mağrurâne: Gururlu, kibir-
li bir tarzda.
Müftehirâne: İftiharla, övü-
nerek.

Şuâ: Işın, ışık parçası.
Telemmu’ etmek: Parla-
mak, ışıldamak.
Ulvîleştirmek: Yüceltmek.
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terettüp eden inâyât-ı ilâhiyeyi izhar etmek, makbul bir 
tahdis-i nimettir.

Beşinci Sebep: Çok zaman evvel, bir ehl-i velâyetten 
işittim ki: O zât, eski velilerin gaybî işaretlerinden istihraç 
etmiş ve kanaati gelmiş ki; “Şark tarafından bir nur zu-
hur edecek, bid’alar zulümâtını dağıtacak.” Ben, böy-
le bir nurun zuhuruna çok intizar ettim ve ediyorum. 
Fakat çiçekler baharda gelir. Öyle kudsî çiçeklere zemin 
hazır etmek lâzım gelir. Ve anladık ki, bu hizmetimizle 
o nurâni zâtlara zemin ihzar ediyoruz.

Madem kendimize ait değil; elbette, Sözler nâmındaki 
nurlara ait olan inâyât-ı ilâhiyeyi beyan etmekte medar-ı 
fahir ve gurur olamaz, belki medar-ı hamd ve şükür ve 
tahdis-i nimet olur.

Altıncı Sebep: Sözler’in telifi vâsıtasıyla Kur’ân’a hiz-
metimize bir mükâfât-ı âcile ve bir vâsıta-yı teşvik olan 
inâyât-ı rabbâniye, bir muvaffakiyettir. Muvaffakiyet ise iz-
har edilir. Muvaffakiyetten geçse, olsa olsa bir ikram-ı ilâhî 
olur. İkram-ı ilâhî ise, izharı bir şükr-ü mânevîdir.

Bid’a: Dinde bir aslı olma-
yıp sonradan ortaya çıkan 
şey.
Ehl-i Velâyet: Tam bir iman 
ve takva ile Allah’a kul olan-
lar, Allah dostları.
Gaybi: Gayba ait, görün-
meyen.
İhzar etmek: Hazırlamak, 
hazır hale getirmek.
İnâyât-ı İlâhiye: Cenab-ı 
Hakk’ın yardımları.
İnâyât-ı Rabbâniye: Ce-
nab-ı Hakk’ın yardımları.

İntizar etmek: Beklemek.
İstihraç etmek: Bâzı ema-
releri beliren şeylerden  o 
şeyin bütününe dair bilgi 
veya neticeyi çıkarmak.
İzhar: Açığa vurma, göster-
me.
Kudsî: Mukaddes, kutlu.
Medar-ı hamd ve şükür: 
Hamd etme, şükretme se-
bebi.
Medar-i fahr ve gurur: 
Övünme ve gururlanma se-
bebi.

Muvaffakiyet: Allah’ın yar-
dımıyla elde edilen başarı.
Mükâfât-ı âcile: Peşin üc-
retler, avanslar.
Nuranî: Nurlu, pırıl pırıl.
Şark: Doğu.
Te’lif:  Bir araya getirme, ki-
tap yazma.
Terettüp etmek: Gerekmek, 
üzerine düşmek.
Zulümât: Karanlıklar.
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Ondan dahi geçse, olsa olsa, hiç ihtiyârımız karışma-
dan bir keramet-i Kur’âniye olur. Biz mazhar olmuşuz. Bu 
nevi ihtiyârsız ve habersiz gelen bir kerametin izharı zarar-
sızdır. Eğer âdi kerâmâtın fevkine çıksa, o vakit olsa ol-
sa Kur’ân’ın i’câz-ı mânevîsinin şûleleri olur. Madem i’câz 
izhar edilir; elbette i’câza yardım edenin dahi izharı, i’câz 
hesabına geçer. Hiç medar-ı fahir ve gurur olamaz; belki 
medar-ı hamd ve şükrandır.

Yedinci Sebep: Nev-i insanın yüzde sekseni ehl-i tah-
kik değildir ki; hakikate nüfuz etsin ve hakikati, hakikat 
tanıyıp kabul etsin. Belki, surete, hüsn-ü zanna binâen 
makbul ve mûtemet insanlardan işittikleri mesâili takli-
den kabul ederler. Hatta, kuvvetli bir hakikati zayıf bir 
adamın elinde zayıf görür.. ve kıymetsiz bir meseleyi kıy-
mettar bir adamın elinde görse, kıymettar telâkki eder.

İşte ona binâen, benim gibi zayıf ve kıymetsiz bir bî-
çârenin elindeki hakâik-i imaniye ve Kur’âniye’nin kıyme-
tini, ekser nâsın nokta-yı nazarında düşürmemek için, bil-
mecburiye ilân ediyorum ki; ihtiyârımız ve haberimiz olma-
dan birisi, bizi istihdam ediyor; biz bilmeyerek, bizi mühim

Âdi: Normal, sıradan.
Bilmecburiye: Mecburen.
Binaen: ...dayanarak, bu-
nun üzerine.
Ehl-i tahkik: Gerçeği araş-
tırıp, delillere dayanarak bir 
sonuca ulaşan kimseler.
Fevk: Üst.
Hakaik-i imaniye ve Kur’â-
niye: İman ve Kur’an haki-
katleri.
Hüsn-ü zan: Bir kişi veya 

bir şey hakkında iyi, olum-
lu düşünme.
İ’câz-ı mânevî: Manevi Mû-
cize.
İhtiyar: Tercih, irâde.
İstihdam etmek: Çalıştır-
mak, hizmet ettirmek.
Kerâmât: Kerametler, lü-
tuflar.
Keramet-i Kur’âniye: 
Kur’ân-ı Kerim vesilesi ile 
gelen ikram, keramet.

Mesâil: Meseleler.
Mûtemet: İtimad edilen, 
güvenilen.
Nâs: İnsanlar.
Nev-i insan: İnsanoğlu, in-
sanlar.
Nokta-i nazar: Bakış açısı.
Nüfuz etmek: İyice kavra-
mak.
Şûle: Işık, parıltı, alev.
Telâkki etmek: Kabullen-
mek, benimsemek.
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işlerde çalıştırıyor. Delilimiz de şudur ki, şuurumuz ve 
ihtiyârımızdan hariç bir kısım inâyâta ve teshilâta mazhar 
oluyoruz. Öyleyse, o inâyetleri bağırarak ilân etmeye mec-
buruz.

İşte, geçmiş yedi esbaba binâen, küllî birkaç inâyet-i 
rabbâniyeye işaret edeceğiz.

Birinci İşaret: Yirmi Sekizinci Mektub’un Sekizinci 
Meselesi’nin Birinci Nüktesi’nde beyan edilmiştir ki, “tevâ-
fukat”tır. Ezcümle: Mucizât-ı Ahmediye Mektubatı’nda, 
Üçüncü İşareti’nden tâ On Sekizinci İşareti’ne kadar altmış 
sayfa; habersiz, bilmeyerek, bir müstensihin nüshasında 
–iki sayfa müstesna olmak üzere mütebâki bütün sayfalar-
da– kemâl-i muvâzenetle, iki yüzden ziyade Resûl-i Ekrem 
(aleyhissalâtü vesselâm) kelimeleri birbirine bakıyorlar. Kim insaf-
la iki sayfaya dikkat etse, tesadüf olmadığını tasdik edecek. 
Hâlbuki tesadüf, olsa olsa bir sayfada kesretli emsal keli-
meleri bulunsa yarı yarıya tevâfuk olur, ancak bir-iki say-
fada tamamen tevâfuk edebilir. O hâlde böyle umum say-
falarda Resûl-i Ekrem (aleyhissalâtü vesselâm) kelimesi; iki olsun, 
üç olsun, dört olsun veya daha ziyade olsun, kemâl-i mi-
zanla birbirinin yüzüne baksa elbette tesadüf olması müm-
kün değildir. Hem sekiz ayrı ayrı müstensihin bozamadığı 

Esbab: Sebepler.
Ezcümle: Başlıca, kısaca.
İnâyet-i Rabbâniye: Ce-
nab-ı Hakk’ın yardımı.
Kemâl-i mizan: Mükemmel  
bir ölçü, denge.

Kemâl-i muvazenet: Mü-
kemmel  bir düzen, denklik.
Kesret: Çokluk.
Küllî: Şümullü, kapsamlı.
Mu’cizât-ı Ahmediye: Pey-
gamber Efendimiz’e (s.a.s.) 
ait mûcizeler.

Müstensih: Yazarak çoğal-
tan, temize çeken kimse.
Mütebâki: Geriye kalan.
Teshilât: Kolaylaştırmalar.
Tevâfukât: Tevafuklar, uy-
gun gelmeler.
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bir tevâfukun, kuvvetli bir işaret-i gaybiye içinde olduğunu 
gösterir.

Nasıl ki ehl-i belâgatın kitaplarında belâgatın derecâtı 
bulunduğu hâlde, Kur’ân-ı Hakîm’deki belâgat, derece-i 
i’câza çıkmış; kimsenin haddi değil ki ona yetişsin. Öyle 
de mucizât-ı Ahmediye’nin bir aynası olan On Dokuzuncu 
Mektup ve mucizât-ı Kur’âniye’nin bir tercümanı olan Yirmi 
Beşinci Söz ve Kur’ân’ın bir nevi tefsiri olan Risale-i Nur ec-
zalarında tevâfukat, umum kitapların fevkinde bir derece-i 
garâbet gösteriyor. Ve ondan anlaşılıyor ki; mucizât-ı 
Kur’âniye ve mucizât-ı Ahmediye’nin bir nevi kerametidir 
ki o aynalarda tecellî ve temessül ediyor.

İkinci İşaret: Hizmet-i Kur’âniye’ye ait inâyât-ı rab-
bâniyenin ikincisi şudur ki: Cenâb-ı Hak benim gibi ka-
lemsiz, yarım ümmî, diyar-ı gurbette kimsesiz, ihtilâttan 
men edilmiş bir tarzda; kuvvetli, ciddî, samimî, gayûr, 
fedakâr.. ve kalemleri birer elmas kılıç olan kardeşleri ba-
na muâvin ihsan etti. Zayıf ve âciz omzuma çok ağır ge-
len vazife-i Kur’âniye’yi, o kuvvetli omuzlara bindirdi, ke-
mâl-i kereminden yükümü hafifleştirdi. O mübarek cemaat

Belâgat: Edebiyat..güzel, 
düzgün, kusursuz ve yerin-
de ifade sanatı.
Derece-i garabet: Farklılık, 
diğerlerinden ayıran dere-
ce.
Derece-i i’câz: Mu’cize de-
recesi.
Ehl-i Belâgat: Edebiyatçılar, 
söz ve ifade ustaları.
Gayûr: Çok duyarlı, çok ça-
lışkan, çok gayretli.

Hizmet-i Kur’âniye: 
Kur’ân-ı Kerim hizmeti.
İhtilât: Karışık, içice olma.
İşaret-i gaybiye: Gayba 
ait, görünmeyen, bilinme-
yen bir şeye ait işaret.
Kemâl-i kerem:  Pek bü-
yük, eksiksiz bir cömertlik.
Mu’cizât-ı Kur’âniye: 
Kur’ân-ı Kerim’e ait  mu’ci-
zeler.

Tecellî etmek: Belirmek, 
görünmek.
Temessül etmek: Görün-
mek, yansımak.
Yarım Ümmî: Bediüzzaman 
Hazretleri, kendi el yazısını 
beğenmediği için kendileri-
ne uygun gördükleri bir ni-
teleme.
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ise –Hulûsi’nin tâbiriyle– telsiz telgrafın âhizeleri hükmün-
de –ve Sabri’nin tâbiriyle– Nur fabrikasının elektrikleri-
ni yetiştiren makineler hükmünde ayrı ayrı meziyetleri ve 
kıymettar muhtelif hâsiyetleriyle beraber –yine Sabri’nin 
tâbiriyle– bir tevâfukat-ı gaybiye nev’inden olarak, şevk 
ve sa’y u gayret ve ciddiyette birbirine benzer bir surette, 
esrar-ı Kur’âniye’yi ve envâr-ı imaniyeyi etrafa neşretmele-
ri ve her yere eriştirmeleri ve şu zamanda (yani hurufât de-
ğişmiş, matbaa yok, herkes envâr-ı imaniyeye muhtaç ol-
duğu bir zamanda) ve fütur verecek ve şevki kıracak çok 
esbap varken; bunların fütursuz, kemâl-i şevk ve gayretle 
bu hizmetleri, doğrudan doğruya bir keramet-i Kur’âniye 
ve zâhir bir inâyet-i ilâhiyedir.

Evet, velâyetin kerameti olduğu gibi, niyet-i hâlisanın 
dahi kerameti vardır. Samimiyetin dahi kerameti vardır. 
Bahusus, lillâh için olan bir uhuvvet dairesindeki kar-
deşlerin içinde ciddî, samimî tesânüdün çok kerametle-
ri olabilir. Hatta şöyle bir cemaatin şahs-ı mânevîsi bir 
veliyy-i kâmil hükmüne geçebilir, inâyâta mazhar olur.

İşte, ey kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur’ân’da arkadaşla-
rım! Bir kaleyi fetheden bir bölüğün çavuşuna, bütün şerefi 

Bâhusus: Özellikle.
Envâr-ı imaniye: İman nur-
ları.
Esrar-ı Kur’âniye: Kur’ân-ı 
Kerim’in sırları.
Fütur: Gevşeklik, usanç.
Hâsiyet: Özellik.
Hurufât: Harfler.
İnâyât: Cenab-ı Hakk’ın 
yardımları, lütufları.

Kemâl-i şevk ve gayret: 
Büyük bir arzu ve gayret.
Lillâh: “Allah için, Allah rı-
zası  için .”
Niyet-i hâlisa: Hâlis, sami-
mi niyet.
Sa’y u gayret: Çaba ve 
gayret.
Şahs-ı mânevî: Hükmî şah-
siyet, tüzel kişilik.

Tevâfukât-ı gaybiye: Gay-
ba ait tevâfuklar, uygunluk-
lar.
Veliyy-i kâmil: Bütün mâ-
nevî güzelliklerini mahiye-
tinde toplayabilmiş, kulluk-
ta zirveye ulaşmış;  örnek, 
ideal rehber.



Yirmi Sekizinci Mektup / Yedinci Risale Olan Yedinici Mesele 79

ve bütün ganimeti vermek nasıl zulümdür, bir hatadır. Öyle 
de şahs-ı mânevînizin kuvvetiyle ve kalemlerinizle hâsıl 
olan fütuhattaki inâyâtı benim gibi bir bîçâreye veremez-
siniz. Elbette, böyle mübarek bir cemaatte, tevâfukat-ı 
gaybiyeden daha ziyade kuvvetli bir işaret-i gaybiye var 
ve ben görüyorum, fakat herkese ve umuma gösteremi-
yorum.

Üçüncü İşaret: Risale-i Nur eczaları, bütün mühim 
hakâik-i imaniye ve Kur’âniye’yi, hatta en muannide karşı 
dahi parlak bir surette isbatı, çok kuvvetli bir işaret-i gay-
biye ve bir inâyet-i ilâhiyedir. Çünkü hakâik-i imaniye ve 
Kur’âniye içinde öyleleri var ki en büyük bir dâhi telâkki 
edilen İbni Sina, fehminde aczini itiraf etmiş; “Akıl buna yol 
bulamaz!” demiş. Onuncu Söz Risalesi, o zâtın dehâsıyla 
yetişemediği hakâiki, avâmlara da çocuklara da bildiriyor.

Hem meselâ; sırr-ı kader ve cüz-ü ihtiyârînin hâlli için, 
koca Sa’d-ı Teftazânî gibi bir allâme, kırk elli sayfada meş-
hur Mukaddemât-ı İsnâ Aşer nâmıyla Telvih nâm kitabın-
da ancak hallettiği ve ancak havassa bildirdiği aynı mesâili, 
kadere dair olan Yirmi Altıncı Söz’de İkinci Mebhas’ın iki 
sayfasında tamamıyla, hem herkese bildirecek bir tarzda 
beyanı, eser-i inâyet olmazsa nedir?

Allâme: En üst  seviyede 
olan âlim, üstâd.
Cüz-i ihtiyarî: İnsanın kü-
çücük iradesi, tercih gücü.
Ecza: Bölümler, kısımlar.
Eser-i inâyet: Cenab-ı 
Hakk’ın lütfunun belirtisi.
Fehm: Anlama, anlayış.

Fütuhat: Hususi, beklen-
medik bir şekilde ortaya çı-
kan nimetler, ilâhî ihsanlar.
Hakaik: Hakikatler.
Hakaik-i imaniye ve Kur’â-
niye: İman ve Kur’an haki-
katleri.
Havas: İleri gelenler ,seç-
kinler.

İşaret-i gaybiye: Gayba 
âlemine ait işaret.
Mesâil: Meseleler.
Muannid: İnatçı.
Sırr-ı kader: Kader sırrı, 
meselesi.
Telâkkî etmek: Kabullen-
mek, benimsemek.
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Hem bütün ukûlü hayrette bırakan ve hiçbir felsefenin 
eliyle keşfedilemeyen ve sırr-ı hilkat-i âlem ve tılsım-ı kâinat 
denilen ve Kur’ân-ı Azîmüşşân’ın i’câzıyla keşfedilen o 
tılsım-ı müşki’l-küşâ ve o muamma-yı hayret-nümâ, Yirmi 
Dördüncü Mektup ve Yirmi Dokuzuncu Söz’ün âhirindeki 
remizli nüktede ve Otuzuncu Söz’ün, tahavvülât-ı zerrâtın 
altı adet hikmetinde keşfedilmiştir. Kâinattaki faaliyet-i 
hayret-nümânın tılsımını ve hilkat-i kâinatın ve âkıbetinin 
muammasını ve tahavvülât-ı zerrâttaki harekâtın sırr-ı hik-
metini keşif ve beyan etmişlerdir; meydandadır, bakılabi-
lir.

Hem sırr-ı ehadiyet ile şeriksiz vahdet-i rubûbiyeti, hem 
nihayetsiz kurbiyet-i ilâhiye ile nihayetsiz bu’diyetimiz olan 
hayret-engiz hakikatleri, kemâl-i vuzuhla On Altıncı Söz ve 
Otuz İkinci Söz, beyan ettikleri gibi; kudret-i ilâhiyeye nisbe-
ten zerrât ve seyyârât müsâvi olduğunu.. ve haşr-i âzamda 

Âhir: Son.
Âkıbet: Sonuç, netice.
Bu’diyet: Kulların Cenâb-ı 
Hak’tan mâhiyet bakımın-
dan uzaklığı.
Faaliyet-i hayretnümâ: Şa-
şırtıcı faaliyet, hareket.
Haşr-i âzam: Büyük diriliş.
Hilkat-i kâinat: Kainatın 
Yaratılışı.
İ’câz: Mûcizeli oluş..insan-
ları benzerini yapmaktan 
aciz bırakan Kur’ân-i Kerim 
üslubu.
Kemâl-i vuzûh: Tam bir 
açıklık, açık seçiklik.
Kudret-i İlâhiye: Cenâb-ı 
Hakk’ın kudreti.

Kur’ân-ı Azîmişşân: Şânı 
yüce Kur’ân-ı Kerim.
Kurbiyet-i İlâhiye: Cenâb-ı 
Hakk’ın kullarına şah da-
marlarından daha yakın ol-
ması.
Muammâ-yı hayretnümâ: 
Şaşırtan muamma, bilmece.
Müsavi: Denk, eşit.
Remiz: İşaret, îmâ.
Seyyârât: Gezegenler.
Sırr-ı ehadiyet: Cenâb-ı 
Hakk’ın birliğinin her var-
lıkta özel şekilde tecelli et-
mesi.
Sırr-ı hikmet: Var olma ga-
yesindeki sır.
Sırr-ı hilkat-i âlem: Alemin 
yaratılış sırrı.

Şerik: Ortak.
Tahavvülât-ı zerrât:  Zerre-
lerde (atom veya molekül 
gibi maddenin en küçük 
parçalarında) meydana ge-
len değişiklikler.
Tılsım-ı kâinat: Kainatın 
şifresi, sırrı.
Tılsım-ı müşki’l-küşâ: Ka-
palı kapıları açan sırlı anah-
tar.
Ukûl: Akıllar.
Vahdet-i rububiyet: Ce-
nâb-ı Hakk’ın her şeyi kuşa-
tan idare ve hâkimiyetindeki 
birliği.
Zerrât: Zerreler..atom veya 
molekül gibi maddenin en 
küçük parçaları.
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umum zîruhun ihyâsı, bir nefsin ihyâsı kadar o kudrete ko-
lay olduğunu.. ve şirkin hilkat-i kâinatta müdahalesi imtinâ 
derecesinde akıldan uzak olduğunu kemâl-i vuzuhla göste-
ren Yirminci Mektup’taki 1 ٌ

ِ َ ٍء  ْ َ  ِّ ٰ ُכ َ  َ ُ -kelimesi be َو

yanında ve üç temsili hâvi onun zeyli, şu azîm sırr-ı vahde-
ti keşfetmiştir.

Hem hakâik-i imaniye ve Kur’âniye’de öyle bir geniş-
lik var ki en büyük zekâ-yı beşerî ihata edemediği hâlde; 
benim gibi zihni müşevveş, vaziyeti perişan, müracaat edi-
lecek kitap yokken, sıkıntılı ve süratle yazan bir adamda, 
o hakâikin ekseriyet-i mutlakası dekâikiyle zuhuru, doğru-
dan doğruya Kur’ân-ı Hakîm’in i’câz-ı mânevîsinin eseri ve 
inâyet-i rabbâniyenin bir cilvesi ve kuvvetli bir işaret-i gay-
biyedir.

Dördüncü İşaret: Elli altmış risaleler2(Hâşiye) öyle bir tarz-
da ihsan edilmiş ki; değil benim gibi az düşünen ve zuhu-
rata tebaiyet eden ve tetkike vakit bulamayan bir insanın, 
belki büyük zekâlardan mürekkep bir ehl-i tedkikin sa’y
ve gayretiyle yapılmayan bir tarzda telifleri, doğrudan 

1 “Allah herşeye kâdirdir.” (Mâide sûresi, 5/120; Hûd sûresi, 11/4; Rûm sûresi, 30/50; 
…)

2 (Hâşiye) Şimdi yüz otuzdur.

Azîm: Çok büyük.
Dekâik: İncelikler.
Ehl-i tetkik: Araştırmacılar.
Ekseriyet-i mutlaka: Ge-
nellik, çoğunluk.
Hâvi: İhtivâ eden, barındı-
ran.
İ’câz-ı mânevî: Manevi Mû-
cize.

İhyâ: Hayat verme.
İmtinâ: İmkansızlık, müm-
kün olmayış.
Mürekkep: Bir araya gel-
miş, oluşmuş.
Müşevveş: Karışık, düzen-
siz.
Sa’y: Çalışma, çaba.
Sırr-ı vahdet: Birlik sırrı.

Tebaiyet etmek: Uymak, 
tâbî olmak.
Zekâ-yı beşerî: İnsan ze-
kası.
Zeyl: Ek, ilâve.
Zîruh: Ruh sahibi.
Zuhurât: Hesapta olmayan, 
beklenmedik, hâdiseler.
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doğruya bir eser-i inâyet olduklarını gösteriyor. Çünkü bü-
tün bu risalelerde bütün derin hakâik, temsilât vâsıtasıyla, 
en âmî ve ümmî olanlara kadar ders veriliyor. Hâlbuki o 
hakâikin çoğunu, büyük âlimler “Tefhim edilmez!” deyip 
değil avâma, belki havassa da bildiremiyorlar.

İşte, en uzak hakikatleri en yakın bir tarzda, en âmî bir 
adama ders verecek derecede, benim gibi Türkçe’si az, söz-
leri muğlâk, çoğu anlaşılmaz ve “Zâhir hakikatleri dahi müş-
külleştiriyor.” diye eskiden beri iştihar bulmuş ve eski eser-
leri –kısmen– o sû-i iştiharı tasdik etmiş bir şahsın elinde bu 
harika teshilât ve sühûlet-i beyan; elbette, bilâ-şüphe, bir 
eser-i inâyettir ve onun hüneri olamaz ve Kur’ân-ı Kerîm’in 
i’câz-ı mânevîsinin bir cilvesidir ve temsilât-ı Kur’âniye’nin 
bir temessülüdür ve in’ikâsıdır.

Beşinci İşaret: Risaleler umumiyetle pekçok intişar et-
tiği hâlde; en büyük âlimden tut, tâ en âmî adama kadar 
ve ehl-i kalb büyük bir veliden tut, tâ en muannid dinsiz 
bir feylesofa kadar olan tabakât-ı nâs ve tâifeler, o risale-
leri gördükleri ve okudukları ve bir kısmı tokatlarını ye-
dikleri hâlde tenkit edilmemesi.. ve her tâife derecesine 

Âmi: Halktan, sıradan, her-
hangi biri.
Bilâşübhe: Şüphesiz.
Ehl-i kalb: Gönül insanı.
İn’ikâs: Yansıma, aksetme.
İntişâr: Çıkma, yayılma.
İştihar etmek: Tanınmak, 
meşhur olmak.
Muannid: İnatçı.
Muğlâk: Kapalı, zor anla-
şılır.

Müşkilleştirmek: Zorlaştır-
mak, çözülmez hale getir-
mek.
Suhulet-i beyan: Kolay, ra-
hat anlaşılır ifade etme.
Sû-i iştihar: Kötü şöhret. 
Tabakat-ı nâs: İnsan sınıf-
ları, grupları.
Tefhim: Anlatmak.
Temessül: Görünme.

Temsilât: Benzetmeler, mi-
saller.
Temsilât-ı Kur’âniye: 
Kur’ân-ı Kerîm’deki temsil-
ler, misallendirmeler.
Teshilât: Kolaylaştırmalar.
Ümmî: Herhangi bir eğitim 
almamış, okuma yazma bil-
meyen.
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göre istifade etmesi, doğrudan doğruya bir eser-i inâyet-i 
rabbâniye ve bir keramet-i Kur’âniye olduğu gibi, çok 
tetkikât ve taharriyâtın neticesiyle ancak husûl bulan o çe-
şit risaleler, fevkalâde bir süratle, hem idrakimi ve fikrimi 
müşevveş eden sıkıntılı inkıbaz vakitlerinde yazılması dahi, 
bir eser-i inâyet ve bir ikram-ı rabbânîdir.

Evet, ekser kardeşlerim ve yanımdaki umum arka-
daşlarım ve müstensihler biliyorlar ki On Dokuzuncu 
Mektub’un beş parçası, birkaç gün zarfında; her gün iki-
üç saatte ve mecmuu on iki saatte, hiçbir kitaba mü-
racaat edilmeden yazılması; hatta en mühim bir parça 
ve o parçada lafz-ı Resûl-i Ekrem (aleyhissalâtü vesselâm) keli-
mesinde zâhir bir hâtem-i nübüvveti gösteren dördün-
cü cüz; üç-dört saatte, dağda, yağmur altında, ezber ya-
zılmış. Ve Otuzuncu Söz gibi mühim ve dakik bir risa-
le, altı saat içinde bir bağda yazılmış. Ve Yirmi Sekizinci 
Söz, Süleyman’ın bahçesinde bir, nihayet iki saat için-
de yazılması gibi.. ekser risalelerin böyle olması ve eski-
den beri sıkıntılı ve münkabız olduğum zaman en zâhir 
hakikatleri dahi beyan edemediğimi, belki bilemediği-
mi yakın dostlarım biliyorlar. Husûsan o sıkıntıya has-
talık da ilâve edilse, daha ziyade beni dersten, teliften 

Eser-i inâyet-i Rabbâniye: 
Cenab-ı Hakk’ın lütfunun 
belirtisi.
Hâtem-i nübüvvet: Pey-
gamberliğe son mührü vu-
ran, peygamberliğin son 
temsilcisi.
Husul bulmak: Meydana 
gelmek, oluşmak.

İnkıbaz: Tutukluk, isteksiz-
lik, mânevi sıkıntı, kabz hâli.
Keramet-i Kur’âniye: 
Kur’ân-ı Kerim’in kerameti.
Lâfz-ı Resul-i Ekrem: Re-
sul-i Ekrem (s.a.s.) kelime-
si.
Mecmû: Toplam, yekûn.

Münkabız: Tutuk, isteksiz, 
kabz hâlinde olan.
Müstensih: Yazılı bir nüs-
haya bakarak eliyle onun 
bir suretinin yazan kimse.
Taharriyât: Araştırmalar.
Tetkikât: İncelemeler, tet-
kikler.
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men etmekle beraber; en mühim Sözler ve risalelerin, 
en sıkıntılı ve hastalıklı zamanımda, en süratli bir tarz-
da yazılması, doğrudan doğruya bir inâyet-i ilâhiye ve 
bir ikram-ı rabbânî ve bir keramet-i Kur’âniye olmazsa 
nedir?

Hem hangi kitap olursa olsun, böyle hakâik-i ilâhiyeden 
ve imaniyeden bahsetmişse, alâküllihâl bir kısım mesâili, bir 
kısım insanlara zarar verir. Ve zarar verdikleri için, her me-
sele herkese neşredilmemiş. Hâlbuki şu risaleler ise, şimdi-
ye kadar hiç kimsede –çoklardan sorduğum hâlde– sû-i te-
sir ve aksülamel ve tahdîş-i ezhan gibi bir zarar vermedik-
leri, doğrudan doğruya bir işaret-i gaybiye ve bir inâyet-i 
rabbâniye olduğu bizce muhakkaktır.

Altıncı İşaret: Şimdi bence kat’iyet peydâ etmiştir ki; 
ekser hayatım, ihtiyâr ve iktidarımın, şuur ve tedbirimin ha-
ricinde, öyle bir tarzda geçmiş ve öyle garip bir surette ona 
cereyan verilmiş, tâ Kur’ân-ı Hakîm’e hizmet edecek olan 
bu nevi risaleleri netice versin. Âdeta bütün hayat-ı ilmi-
yem, mukaddemât-ı ihzâriye hükmüne geçmiş ve Sözler’le 
i’câz-ı Kur’ân’ın izharı, onun neticesi olacak bir surette ol-
muştur. Hatta, şu yedi sene nefyimde ve gurbetimde ve 

Aksülamel: Ters tepki, re-
aksiyon.
Alâküllihal: İster istemez, 
mutlaka.
Hakâik-i İlâhiye ve imâni-
ye: İlâhî ve imânî hakikatler.
Hayat-ı ilmiye: İlim hayatı.
İ’câz-ı Kur’ân: İnsanları, 
benzerini yapmaktan aciz 

bırakan Kur’ân-i Kerim üs-
lubu.
İhtiyar: Tercih, irâde.
İzhar: Açığa çıkarma, gös-
terme.
Kat’iyet peydâ etmek: Ke-
sinlik kazanmak.
Mesâil: Meseleler.

Mukaddemât-ı ihzariye: 
Hazırlık, hazırlanma önce-
sinde yapılan çalışmalar.
Nefiy: Sürgün.
Neşretmek: Yayımlamak.
Sû-i tesir: Kötü, olumsuz 
etki.
Tahdiş-i ezhan: Zihinleri, 
kafaları karıştırma.
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sebepsiz ve arzumun hilâfında tecerrüdüm ve meşrebime 
muhalif, yalnız bir köyde imrâr-ı hayat etmekliğim.. ve eski-
den beri ülfet ettiğim hayat-ı içtimaiyenin çok râbıtalarından 
ve kaidelerinden nefret edip terk etmekliğim, doğrudan 
doğruya bu hizmet-i Kur’âniye’yi hâlis, sâfi bir surette yap-
tırmak için bu vaziyet verildiğine şüphem kalmamıştır. 
Hatta çok defa bana verilen sıkıntı ve zulmen bana kar-
şı olan tazyikat perdesi altında bir dest-i inâyet tarafından 
merhametkârâne, Kur’ân’ın esrarına hasr-ı fikir ettirmek ve 
nazarı dağıtmamak için yapılmıştır, kanaatindeyim. Hatta 
eskiden mütâlaaya çok müştâk olduğum hâlde, bütün bü-
tün sâir kitapların mütâlaasından bir men, bir mücânebet 
ruhuma verilmişti. Böyle gurbette medar-ı teselli ve ünsiyet 
olan mütâlaayı bana terkettiren, anladım ki doğrudan doğ-
ruya âyât-ı Kur’âniye’nin üstad-ı mutlak olmaları içindir.

Hem yazılan eserler, risaleler –ekseriyet-i mutlakası– 
hariçten hiçbir sebep gelmeyerek, ruhumdan tevellüt eden 
bir hâcete binâen, âni ve def’î olarak ihsan edilmiş. Sonra 
bazı dostlarıma gösterdiğim vakit demişler: “Şu zamanın 

Âyât-ı Kur’âniye: Kur’ân-ı 
Kerim’in âyetleri.
Binâen:...dayanarak, bu-
nun üzerine.
Def’î: Hemen, birden.
Dest-i inâyet: Yardım eli.
Ekseriyet-i mutlaka: 
Genellik, çoğunluk.
Hâcet: İhtiyaç.
Hasr-ı fikir: Fikri, bir mese-
lede hapsetme, yoğunlaştır-
ma.
Hayat-ı içtimaiye: Sosyal 
hayat.

Hilâf: Ters, zıt.
İmrar-ı hayat: Hayatını sür-
dürmek, yaşamaya devam 
etmek.
Medar-ı teselli ve ünsi-
yet: Teselli olma ve yakın-
lık duyma vesilesi.
Merhametkârâne: Merha-
metli bir şekilde.
Meşrep: Yol, tarz, tabiat.
Mücânebet: Çekinme, uzak 
durma.
Müştak: Arzulu, istekli.

Mütalâa: İnceleme, araştır-
ma.
Rabıta: Bağ, alaka.
Tazyikat: Sıkıştırmalar, bas-
kılar.
Tecerrüd: İnsanlardan ayrı, 
yalnız başına yaşama.
Tevellüt etmek: Doğmak, 
ortaya çıkmak.
Ülfet: Alışma.
Üstad-ı mutlak: Mutlak,tam 
rehber.
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yaralarına devâdır.” İntişar ettikten sonra ekser kardeşle-
rimden anladım ki tam şu zamandaki ihtiyaca muvafık ve 
derde lâyık bir ilâç hükmüne geçiyor.

İşte, ihtiyâr ve şuurumun dairesi haricinde, mezkûr 
hâletler ve sergüzeşt-i hayatım ve ulûmların envâlarındaki 
hilâf-ı âdet, ihtiyârsız tetebbuâtım, böyle bir netice-i kudsi-
yeye müncer olmak için, kuvvetli bir inâyet-i ilâhiye ve bir 
ikram-ı rabbânî olduğuna bende şüphe bırakmamıştır.

Yedinci İşaret: Bu hizmetimiz zamanında, beş-altı sene 
zarfında, bilâ-mübalâğa yüz eser-i ikram-ı ilâhî ve inâyet-i 
rabbâniye ve keramet-i Kur’âniye’yi gözümüzle gördük. 
Bir kısmını On Altıncı Mektup’ta işaret ettik. Bir kısmını 
Yirmi Altıncı Mektub’un Dördüncü Mebhası’nın Mesâil-i 
Müteferrikası’nda, bir kısmını Yirmi Sekizinci Mektub’un 
Üçüncü Meselesi’nde beyan ettik. Benim yakın arkadaş-
larım bunu biliyorlar. Dâimî arkadaşım Süleyman Efendi, 
çoklarını biliyor. Husûsan Sözler’in ve risalelerin neşrin-
de ve tashihâtında ve yerlerine yerleştirmekte ve tes-
vid ve tebyizinde fevka’l-me’mul, kerametkârâne bir 
teshilâta mazhar oluyoruz.. keramet-i Kur’âniye oldu-
ğuna şüphemiz kalmıyor. Bunun misalleri yüzlerdir.

Bilâmübalâğa: Abartısız, 
mübalâğasız.
Envâ: Türler, çeşitler.
Eser-i ikram-ı İlâhî: Ce-
nab-ı Hakk’ın ikramının, ih-
sanının belirtisi, eseri.
Fevka’l-me’mul: Umulanın, 
beklenenin üstünde.
Hâlet: Hal, durum.
Hilâf-ı âdet: Alışılmışın dışı,
tersi.

İntişar etmek: Yayılmak.
Kerametkârâne: Kerâmetli 
bir tarzda.
Mazhar olmak: Erişmek, 
nâil olmak, şereflenmek.
Mesâil-i müteferrika: Birbi-
ri ile ilgisi olmayan mesele-
ler.
Muvafık: Yerinde, uygun.
Müncer olmak: Çekilmek, 
sürüklenmek.

Netice-i kudsiye: Mukad-
des, kutlu netice, sonuç.
Sergüzeşt-i hayat: Hayatta 
kişinin başından geçen hal-
ler, olaylar.
Tashihat: Düzeltmeler.
Tebyiz: Temize çekme.
Teshilât: Kolaylaştırmalar.
Tesvid: Müsvedde yazma.
Tetebbuât: Araştırmalar, 
incelemeler.
Ulûm: İlimler.
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Hem maîşet hususunda o kadar şefkatle besleniyo-

ruz ki en küçük bir arzu-yu kalbimizi bizi istihdam eden 

Sahib-i İnâyet, tatmin etmek için fevka’l-me’mul bir su-

rette ihsan ediyor ve hâkeza...

İşte bu hâl gayet kuvvetli bir işaret-i gaybiyedir ki biz 

istihdam olunuyoruz. Hem rıza dairesinde, hem inâyet 

altında bize hizmet-i Kur’âniye yaptırılıyor.

1 ِّ ِ َر ْ َ  ْ ِ ا  َ ٰ  ِ ّٰ ِ  ُ ْ َ ْ َ ا
2

ُ ِכ َ ْ ُ ا
ِ َ ْ َ ا ْ َ ََّכ أ َאۘ ِإ َ ْ َّ َ א  َ  َّ א ِإ َ  َ ْ

ِ  َ ََכ  א َ ْ ُ
أََداًء  ۪ ِّ َ ِ َو אًء  َ ِر ََכ  ُن  َכُ ةً  َ َ  ٍ َّ َ ُ َא  ِ ِّ َ  ٰ َ  ِّ َ  َّ ُ ّٰ َ ا

3
َ ِ ا، ٰا ً

ِ א َכ ً ِ ْ َ  ْ
ِّ َ ۪ َو ِ ْ َ ۪ َو ِ ٰ ٰا َ َو

f

1 Allah’a hamdolsun; bu Rabbimin ihsanıdır.
2 “Sübhansın yâ Rab! Senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Her şeyi hak-

kıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin.” (Bakara sûresi, 2/32)
3 Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e, O’nun âl ve ashabına, senin hoşnutluğuna ve 

O’nun hakkının ödenmesine vesile olacak şekilde çok salât ve selâm eyle, âmîn...

Hâkezâ: Böylece, bunun 
gibi.
İstihdam etmek: Çalıştır-
mak, hizmet ettirmek.

İşâret-i gaybiye: Gayb 
âlemine ait işaret.
Maîşet: Yaşama, geçinme.

Sahib-i İnâyet: Yardım sa-
hibi.
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Mahrem Bir Suale Cevaptır

 [Şu sırr-ı inâyet, eskiden mahremce yazılmış; On 
Dördüncü Söz’ün âhirine ilhak edilmişti. Her nasılsa 
ekser müstensihler unutup yazmamışlardı. Demek mü-
nasip ve lâyık mevkii burasıymış ki gizli kalmış.]

Benden sual ediyorsun: “Neden senin Kur’ân’dan yaz-
dığın Sözler’de bir kuvvet, bir tesir var ki, müfessir-
lerin ve âriflerin sözlerinde nâdiren bulunur? Bazen 
bir satırda bir sayfa kadar kuvvet var, bir sayfada 
bir kitap kadar tesir bulunuyor.”

Elcevap: Güzel bir cevaptır! Şeref, i’câz-ı Kur’ân’a ait 
olduğundan ve bana ait olmadığından, bilâ-pervâ derim:

Ekseriyet itibarıyla öyledir. Çünkü; yazılan Sözler ta-
savvur değil, tasdiktir.. teslim değil, imandır.. mârifet 
değil, şehâdettir, şuhûddur.. taklit değil, tahkiktir.. ilti-
zam değil, iz’andır.. tasavvuf değil, hakikattir.. dâvâ de-
ğil, dâvâ içinde burhandır.

Âhir: Son.
Ârif: Cenâb-ı Hakk’ın isim 
ve sıfatlarının tecellilerini 
ruhi tecrübeleri neticesin-
de vicdanında sezen, ilâhî 
ma’rifete ermiş veli.
Bilâpervâ: Çekinmeden, sı-
kılmadan.
Burhan: Delil.
Dâvâ: İddiâ.
İ’câz-ı Kur’ân: İnsanları, 
benzerini yapmaktan aciz 
bırakan Kur’ân-i Kerim üs-
lubu.

İlhak etmek: İlave etmek, 
eklemek.
İltizam: Benimseme, taraf-
tar olma.
İz’ân: İyice anlama, tam 
kavrama.
Mahrem: Gizli, hususi.
Marifet: İlim ve fenlerle öğ-
renerek edinilen bilgi.
Müfessir: Kur’ân-ı Kerim’i 
sağlam bilgi ve akıl ölçüleri 
çerçevesinde çalışıp, Allah 
Teâlâ’nın kastettiği manayı 
anlatan âlim .

Müstensih: Yazılı bir nüs-
haya bakarak eliyle onun 
bir suretinin yazan kimse.
Sırr-ı inâyet: Cenab-ı Hakk’ın
yardımında görülen ince-
lik, sır.
Şehadet - şuhûd: Bir şeyin 
gerçeğine şahit olma, haki-
kati ayan beyan görme.
Tahkik: Doğruyu araştırma,
açığa çıkarma.
Tasavvur: Zihinde canlan-
dırma, göz önüne getirme.
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Şu sırrın hikmeti budur ki: Eski zamanda esâsât-ı 
imaniye, mahfuzdu; teslim, kavî idi. Teferruâtta, âriflerin 
mârifetleri delilsiz de olsa beyanâtları makbul idi, kâfi idi. 
Fakat şu zamanda dalâlet-i fenniye, elini esâsâta ve erkâna 
uzatmış olduğundan:

Her derde lâyık devâyı ihsan eden Hakîm -i Rahîm 
olan Zât-ı Zülcelâl, Kur’ân-ı Kerîm’in en parlak mazhar-ı 
i’câzından olan temsilâtın dan bir şûlesini, acz ve zaafı-
ma, fakr ve ihtiyacıma merhameten hizmet-i Kur’ân’a 
ait yazılarıma ihsan etti..

Felillâhilhamd, sırr-ı temsil  dürbünüyle en uzak 
hakikatler, gayet yakın gösterildi..

Hem  sırr-ı temsil cihetü’l-vahdetiyle, en dağınık 
meseleler toplattırıldı..

Hem sırr-ı  temsil merdiveniyle, en yüksek hakâike 
kolaylıkla yetiştirildi..

Hem sırr-ı temsil penceresiyle, hakâik-i gaybiye- 
ye, esâsât-ı İslâmiye’ye şuhûda yakın bir yakîn-i imani-
ye hâsıl oldu..

Cihetü’l-vahdet: Birleşme, 
buluşma noktası.
Dalâlet-i fenniye: Bilim ve 
felsefeden kaynaklanan çar-
pık, sapık düşünceler.
Erkân: Esaslar, temeller..di-
nin temel prensipleri.
Esâsât-ı imaniye: İman 
esasları, imanın temel şart-
ları.
Felillâhilhamd: “Allah’a 
şükürler olsun ki...”

Hakaik: Gerçekler.
Hakaik-i gaybiye: Gayba 
ait, görünmeyen hakikatler.
Hakîm u Rahîm: Her şe-
yi yerli yerince yapan pek 
merhametli, Hz. Allah.
Hikmet: Gâye, sebep.
Kavî: Güçlü, kuvvetli.
Mahfuz: Korunmuş, sağlam.
Mazhar-ı i’câz: Kur’ân-i Ke-
rim’in  mu’cize üslubun gö-
rüldüğü yer. 

Sırr-ı temsil: Benzetmelerle, 
misaller getirerek anlatma-
daki sır ve bereket.
Şûle: Işık, parıltı, alev.
Temsilât: Benzetmeler, mi-
saller.
Yakîn-i imaniye: Kesin, şüp-
hesiz inanma.
Zât-ı Zülcelâl: Sonsuz gü-
cün ve hakimiyetin sahibi 
Yüce Zat.
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Akıl ile beraber vehim  ve hayal, hatta nefis ve hevâ 
teslime mecbur olduğu gibi, şeytan dahi teslim-i silâha 
mecbur oldu…

Elhâsıl: Yazılarımda ne kadar güzellik ve tesir bu-
lunsa, ancak temsilât-ı Kur’âniye’nin lemeâtındandır. 
Benim hissem; yalnız şiddet-i ihtiyacımla taleptir.. 
ve gayet aczimle tazarruumdur. Dert benimdir, devâ 
Kur’ân’ındır.

f

Hevâ: Zararlı ve günah olan 
arzular.
Lemeât: Parıltılar.

Tazarru: Tevazu ve huşu 
içinde Allah’a yalvarma.

Temsilât-ı Kur’âniye: 
Kur’ân-ı Kerîm’deki temsil-
ler, misaller.
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Yedinci Meselenin Hâtimesidir

 (Sekiz inâyet-i ilâhiye suretinde gelen işârât-ı gaybiye-
ye dair gelen veya gelmek ihtimali olan evhamı izâle etmek 
ve bir sırr-ı azîm-i inâyeti beyan etmeye dairdir.)

Şu Hâtime “Dört Nükte”dir.

Birinci Nükte: Yirmi Sekizinci Mektub’un Yedinci 
Meselesi’nde yedi-sekiz küllî ve mânevî inâyât-ı ilâhiyeden 
hissettiğimiz bir işaret-i gaybiyeyi, “Sekizinci İnâyet” na-
mıyla, “tevâfukât” tâbiri altındaki nakışta o işârâtın cilve-
sini gördüğümüzü iddia etmiştik. Ve iddia ediyoruz ki, bu 
yedi-sekiz küllî inâyâtlar o derece kuvvetli ve kat’îdirler ki, 
her birisi tek başıyla o işârât-ı gaybiyeyi isbat eder.

Farz-ı muhâl olarak, bir kısmı zayıf görülse, hatta inkâr 
edilse, o işârât-ı gaybiyenin kat’iyetine halel vermez. O se-
kiz inâyâtı inkâr edemeyen, o işârâtı inkâr edemez. Fakat 
tabakât-ı nâs muhtelif olduğu, hem kesretli tabaka olan 
tabaka-yı avâm, gözüne daha ziyade itimat ettiği için o 
sekiz inâyâtın içinde en kuvvetlisi değil, belki en zâhirîsi 

Evhâm: Kuruntular, vehim-
ler.
Farz-ı muhal: Olmuş gibi 
düşünme, varsayma.
Halel vermek: Zarar ver-
mek, bozmak.
Hâtime: Son, son söz.
İnâyet-i İlâhiye: Cenab-ı 
Hakk’ın yardımı, yardım et-
mesi.

İşârât-ı gaybiye: Gayb 
âlemine ait işaretler.
İzale etmek: Gidermek.
Kesret: Çoğunluk, genel.
Küllî: Şümullü, kapsamlı.
Sırr-ı azîm-i inâyet: Ce-
nab-ı Hakk’ın yardım etme-
sindeki çok büyük sır.
Tabaka-i avam: Genel halk 
tabakası.

Tabakat-ı nâs: İnsan sınıf-
ları, grupları.
Tevâfukât: Uygun gelme-
ler.. bazı kelimelerin tesa-
düfe verilemeyecek derece-
de yazıda alt alta, yan ya-
na veya karşılıklı bir şekilde 
birbirine orantılı, denk gel-
meleri.
Zâhirî: Görünen, görünüş-
teki.
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tevâfukât olduğundan –çendan ötekiler daha kuvvetli, fa-
kat bu daha umumî olduğu için– ona gelen evhamı defet-
mek maksadıyla, bir muvâzene nev’inden, bir hakikati be-
yan etmeye mecbur kaldım. Şöyle ki:

O zâhirî inâyet hakkında demiştik: Yazdığımız risaleler-
de, Kur’ân kelimesi ve Resûl-i Ekrem (aleyhissalâtü vesselâm) ke-
limesinde öyle bir derece tevâfukât görünüyor; hiçbir şüp-
he bırakmıyor ki, bir kast ile tanzim edilip muvazi bir vazi-
yet verilir. Kast ve irade ise bizlerin olmadığına delilimiz, üç-
dört sene sonra muttali olduğumuzdur. Öyleyse, bu kast ve 
irade, bir inâyet eseri olarak gaybîdir. Sırf i’câz-ı Kur’ân ve 
i’câz-ı Ahmediye’yi teyid suretinde ve iki kelimede tevâfuk 
suretinde o garip vaziyet verilmiştir. Bu iki kelimenin müba-
rekiyeti, i’câz-ı Kur’ân ve mucizât-ı Ahmediye’ye bir hâtem-i 
tasdik olmakla beraber; sâir misil kelimeleri dahi, ekseriyet-i 
azîme ile tevâfuka mazhar etmişler. Fakat onlar birer say-
faya mahsus; şu iki kelime, bir-iki risalenin umumunda ve 
ekser risalelerde görünüyor. Fakat mükerrer demişiz: Bu 
tevâfukun aslı, sâir kitaplarda da çok bulunabilir. Ama kast 
ve irade-i âliyeyi gösterecek bu derece garâbette değildir.

Çendan: Gerçi, her ne ka-
dar.
Ekseriyet-i azîme: Büyük 
çoğunluk.
Garâbet: Gariplik, şaşkınlık.
Gaybî: Gayba ait, görün-
meyen.
Hâtem-i tasdik: Tasdik, 
onay mührü.
İ’câz-ı Kur’ân: İnsanları, 
benzerini yapmaktan aciz 
bırakan Kur’ân-i Kerim üs-
lubu.

İ’câz-ı Ahmediye: Peygam-
ber Efendimiz’e (s.a.s.) ait 
mûcize.
İrade-i âliye: Yüce irade.
Mazhar etmek: Nail etmek, 
şereflendirmek.
Mu’cizat-ı Ahmediye: Hz.
Peygamber Efendimiz 
(s.a.s.)’in mûcizeleri.
Muttali olmak: Haberdar 
olmak, öğrenmek.
Muvazene: Tartma, kıyas-
lama.

Muvazi: Paralel, aynı hiza-
da.
Mübarekiyet: Mübarek ol-
ma, kutluluk, azizlik.
Mükerrer: Tekrar edilen, 
tekrarlanmış.
Tanzim: Düzenleme, belir-
li bir ölçü içerisinde yerleş-
tirme.
Te’yid: Destekleme, pekiş-
tirme.
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Şimdi bu dâvâmızı çürütmek kabil olmadığı hâlde, zâhir 
nazarlarda çürümüş gibi görmekte bir-iki cihet olabilir:

Birisi: “Sizler düşünüp öyle bir tevâfuku rast getirmiş-
siniz,” diyebilirler. “Böyle bir şey yapmak kast ile olsa, ra-
hat ve kolay bir şeydir.”

Buna karşı deriz ki: Bir dâvâda iki şahid-i sâdık kâfidir. 
Bu dâvâmızdaki kast ve irademiz taallûk etmeyerek, üç-dört 
sene sonra muttali olduğumuza yüz şahid-i sâdık bulunabi-
lir. Bu münasebetle bir nokta söyleyeceğim: Bu keramet-i 
i’câziye, Kur’ân-ı Hakîm belâgat cihetinde derece-i i’câzda 
olduğu nev’inden değildir. Çünkü i’câz-ı Kur’ân’da kudret-i 
beşer, o yolda giderek o dereceye yetişemiyor. Şu keramet-i 
i’câziye ise, kudret-i beşerle olamıyor; kudret, o işe karışa-
mıyor. Karışsa sun’î olur, bozulur.1(Hâşiye)

1 (Hâşiye) On Dokuzuncu Mektub’un On Sekizinci İşareti’nde, bir nüshada, 
bir sayfada dokuz Kur’ân tevâfuk suretinde bulunduğu hâlde, birbirine 
hat çektik, mecmuunda “Muhammed” lafzı çıktı. O sayfanın mukabilin-
deki sayfada sekiz Kur’ân tevâfukla beraber, mecmuunda “lafzullah” çıktı. 
Tevâfukâtta böyle bedî şeyler çok var.

 Bu hâşiyenin meâlini gözümüzle gördük.
 Bekir, Tevfik, Süleyman, Galip, Said

Belâgat: Edebiyat.. sözlü 
veya yazılı ifadeyi doğru, 
düzgün, yerinde, kusursuz 
ve muhataba faydalı bir şe-
kilde kullanma sanatı.
Dâvâ: İddiâ.
Derece-i i’câz: Mu’cize de-
recesi.
Keramet-i i’câziye: Kur’ân-i 
Kerim’in mucizeli üslubun-
dan kaynaklanan ilâhî ik-
ram, hususi lütuf.

Kudret-i beşer: İnsan gü-
cü, kapasitesi.
Lâfzullah: “Allah” lafzı, ke-
limesi.
Meâl: Mana, netice.
Mecmu: Bütün, genel.
Şahid-i sâdık: Doğru şahit.
Taallûk etmek: İlgili, bağlı
olmak.
Tevâfuk: Uygun gelme.. 
bazı kelimelerin tesadüfe 

verilemeyecek derecede ya-
zıda alt alta, yan yana veya 
karşılıklı bir şekilde birbirine 
orantılı, denk gelmesi.
Tevâfukât: Tevâfuklar.
Zâhir nazar: Sathi, yüzey-
sel bakış.
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Üçüncü Nükte: İşaret-i hâssa, işaret-i âmme müna-
sebetiyle bir sırr-ı dakik-i rubûbiyet ve rahmâniyete işaret 
edeceğiz:

Bir kardeşimin güzel bir sözü var. O sözü bu mesele-
ye mevzu edeceğim. Sözü de şudur ki; bir gün güzel bir 
tevâfukâtı ona gösterdim. Dedi:

“Güzel! Zaten her hakikat, güzeldir. Fakat bu 
Sözler’deki tevâfukât ve muvaffakiyet daha güzeldir.” 
Ben de dedim: “Evet, her şey ya hakikaten güzeldir, ya 
bizzat güzeldir veya neticeleri itibarıyla güzeldir. Ve bu 
güzellik, rubûbiyet-i âmmeye ve şümûl-ü rahmete ve 
tecellî-yi âmmeye bakar. Dediğin gibi, bu muvaffakiyet-
teki işaret-i gaybiye daha güzeldir. Çünkü bu rahmet-i 
hâssaya ve rubûbiyet-i hâssaya ve tecellî-yi hâssaya ba-
kar bir surettedir.” Bunu bir temsille fehme takrib edece-
ğiz, şöyle ki:

Bir padişahın umumî saltanatı ve kanunu ile merha-
met-i şahanesi umum efrad-ı millete teşmil edilebilir. Her 
fert, doğrudan doğruya o padişahın lütfuna, saltanatına 

Efrad-ı millet: Vatandaşlar.
Fehm: Anlama, anlayış.
İşaret-i âmme: Umumi, ge-
nel işaret.
İşaret-i hâssa: Hususi, özel 
işaret.
Merhamet-i şahane: Padi-
şaha yaraşan merhamet, 
şefkat.
Muvaffakiyet: Allah’ın yar-
dımıyla elde edilen başarı.
Rahmet-i hâssa: Cenâb-ı 
Hakk’ın bazı varlıklara has, 
hususi rahmeti.

Rububiyet-i âmme: Ce-
nâb-ı Hakk’ın herkesi ve her
şeyi içine alan engin terbiye 
ve idaresi.
Rububiyet-i hâssa: Cenâb-ı 
Hakk’ın bazı varlıklara has, 
hususi terbiye ve idaresi.
Sırr-ı dakik-i Rububiyet 
ve Rahmâniyet: Cenab-ı 
Hakk’ın “Rab ve Rahmân” 
sıfatlarına dair ince nükte,
sır.
Şümul-ü rahmet: Allah’ın 
rahmetinin enginliği, bütün 

varlığı kuşatması.
Takrib etmek: Yaklaştır-
mak, yakınlaştırmak.
Tecellî-i âmme: Cenâb-ı 
Hakk’ın isim ve sıfatlarının 
bütün varlıkları kuşatarak 
tecelli etmesi.
Tecellî-i hâssa: Cenâb-ı 
Hakk’ın bazı varlıklara has, 
hususi tecellisi.
Teşmil etmek: Yaymak, 
genişletmek.
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mazhardır. O suret-i umumiyede efradın çok münasebât-ı 
hususiyesi vardır. İkinci cihet, padişahın ihsânât-ı hususi-
yesidir ve evâmir-i hâssasıdır ki; umumî kanunun fevkinde 
bir ferde ihsan eder, iltifat eder, emir verir.

İşte bu temsil gibi, Zât-ı Vâcibü’l-vücûd ve Hâlık-ı 
Hakîm ve Rahîm’in umumî rubûbiyet ve şümûl-ü rahme-
ti noktasında her şey hissedardır. Her şeyin hissesine isa-
bet eden cihette, hususî onunla münasebettardır. Hem 
kudret ve irade ve ilm-i muhitiyle her şeye tasarrufâtı, her 
şeyin en cüz’î işlerine müdahalesi, rubûbiyeti vardır. Her 
şey, her şe’ninde O’na muhtaçtır.. O’nun ilim ve hikme-
tiyle işleri görülür, tanzim edilir. Ne tabiatın haddi var ki, 
o daire-i tasarruf-u rubûbiyetinde saklansın.. ve tesir sa-
hibi olup müdahale etsin.. ve ne de tesadüfün hakkı var 
ki, o hassas mizan-ı hikmet dairesindeki işlerine karışsın. 
Risalelerde, yirmi yerde kat’î hüccetlerle tesadüfü ve tabi-
atı nefyetmişiz.. ve Kur’ân kılıcıyla idam etmişiz.. müda-
halelerini muhâl göstermişiz. Fakat, rubûbiyet-i âmmedeki 
daire-i esbab-ı zâhiriyede, ehl-i gafletin nazarında hikmeti 
ve sebebi bilinmeyen işlerde, tesadüf nâmını vermişler. Ve 

Daire-i esbab-ı zâhiriye: 
Görünen, dış sebepler dâi-
resi.
Daire-i tasarruf-u rububi-
yet: Allah’ın yaratıp, yönet-
tiği her şeyi içine alan daire, 
varlık dâiresi.
Ehl-i gaflet: Gerçeklerden 
habersiz yaşayanlar.
Evâmir-i hassa: Hususi 
emirler.
Fevk: Üst.

Hâlık-ı Hakîm ve Rahîm: 
Her şeyi yerli yerince yara-
tan sonsuz şefkat ve merha-
met sahibi Hz. Allah.
Hüccet: Delil.
İhsânât-ı hususiye: Hususi 
ihsanlar, hediyeler.
İlm-i muhît: Cenâb-ı Hakk’ın 
her şeyi kuşatan ezeli, ebe-
di, sonsuz, sınırsız ilmi.
Mazhar: Erişen, nâil olan.
Mizan-ı hikmet: Her şeyi 
yerli yerince yaratan hikmet 
ölçüsü, terazisi.

Muhal: İmkansız.
Münasebât-ı hususiye: 
Hususi ilişkiler.
Nefyetmek: Ortadan kal-
dırmak, yok etmek.
Suret-i umumiye: Genel 
görünüm.
Şe’n: İş, hal, durum.
Zât-ı Vâcibü’l-Vücud: Var-
lığı kendinden ve kesin tek 
varlık olan Allah.
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hikmetleri ihata edilmeyen bazı ef’âl-i ilâhiyenin kanunları-
nı –tabiat perdesi altında gizlenmiş– görememişler, tabiata 
müracaat etmişler.

İkincisi, hususî rubûbiyetidir ve has iltifat ve imdad-ı 
rahmânîsidir ki, umumî kanunların tazyikatı altında taham-
mül edemeyen fertlerin imdadına, Rahmânü’r-Rahîm isim-
leri imdada yetişirler, hususî bir surette muâvenet ederler, 
o tazyikattan kurtarırlar. Onun için, her zîhayat, husûsan 
insan, her anda O’ndan istimdat eder ve medet alabilir. 
İşte bu hususî rubûbiyetindeki ihsânâtı, ehl-i gaflete karşı 
da tesadüf altına gizlenmez ve tabiata havale edilmez.

İşte bu sırra binâendir ki; İ’câz-ı Kur’ân ve Mucizât-ı 
Ahmediye’deki işârât-ı gaybiyeyi, hususî bir işaret telâkki 
ve itikat etmişiz.. ve bir imdad-ı hususî ve muannidlere kar-
şı kendini gösterecek bir inâyet-i hâssa olduğunu yakîn et-
tik.. ve sırf lillâh için ilân ettik. Kusur etmişsek Allah affet-
sin, âmîn...

َא1 ْ َ ْ א أَْو أَ ِ َ א ِإْن  ْ ِ ا ٰ ُ  َ َא  َّ َر

1 “Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya düşer de bir kusur işlersek bizi onunla hesaba 
çekme!” (Bakara sûresi, 2/286)

Ef’âl-i İlâhiye: Cenâb-ı 
Hakk’a ait fiiller, işler.
İhata etmek: Kavramak, iyi-
ce anlamak.
İhsânât: İhsanlar, hediyeler.
İmdad-ı Rahmânî: Pek 
merhametli Cenâb-ı Hakk’ın
yardımı.
İnâyet-i hâssa: Hususi yar-
dım.
İstimdat: Medet isteme, 
yardım dileme.

İşârât-ı gaybiye: Gayba ait 
işaretler.
İtikâd etmek: Gönülden 
inanmak.
Lillâh: “Allah için, Allah rı-
zası için ”.
Mu’cizât-ı Ahmediye: Pey-
gamber Efendimiz’in (s.a.s.) 
mu’cizeleri.
Muannid: İnatçı.
Muavenet: Yardım.

Rahmânü’r-Rahîm: Yarat-
tıklarına karşı merhamet ve  
ihsanı çok fazla olan, daima 
sonsuz ve sınırsız şefkat ve 
merhamet eden Hz.Allah.
Tazyikat: Sıkıştırmalar, bas-
kılar.
Telâkki etmek: Kabullen-
mek, benimsemek.
Yakîn etmek: Şüphesiz, ke-
sin bir şekilde inanmak.
Zîhayat: Canlı.
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İkinci Risale Olan İkinci Kısım
Ramazan-ı Şerif’e Dairdir

Birinci kısmın âhirinde şeâir-i İslâmiye’den bir 
nebze bahsedildiğinden şeâirin içinde en parlak ve 
muhteşem olan Ramazan-ı Şerif’e dair olan bu ikinci 
kısımda, bir kısım hikmetleri zikredilecektir.

Bu İkinci Kısım, Ramazan-ı Şerif’in pek çok hik-
metlerinden dokuz hikmeti beyan eden “Dokuz 
Nükte”dir.

ِ ِ
َّ ِ ا ٰ ْ َّ  ا

ِ ّٰ ِ ا ــــــ ْ ِ

ى  ٰ ُ ْ َ ا ِ َאٍت  ِّ َ َّאِس َو ِ ى  ً ُ ٰاُن  ْ ُ ْ  ا
ِ ِ َل  ِ ْ ۤي أُ ِ َّ אَن ا َ َ ُ َر ْ َ

َאِن1 ْ ُ ْ َوا

Birinci Nükte

Ramazan-ı Şerif’teki savm, İslâmiyet’in erkân-ı ham-
sesinin birincilerindendir.2 Hem şeâir-i İslâmiye’nin âzam-
larındandır.3

1 “O Ramazan ayı ki insanlığa bir rehber olan, onları doğru yola götüren ve hakkı 
bâtıldan ayıran en açık ve parlak delilleri ihtiva eden Kur’ân o ayda indirildi.” 
(Bakara sûresi, 2/185).

2 Bkz.: Buhârî, îmân 1; Müslim, îmân 21.
3 Bkz.: İbni Ebi’l-İzz, Şerhu Akîdeti’t-Tahâviyye 1/409.

Âzam: Çok büyük, en bü-
yük.

Erkan-ı hamse: Beş esas, 
İslâm’ın beş şartı.
Savm: Oruç.

Şeâir-i İslâmiye: İslâm’ı 
temsil eden semboller. İs-
lâm’a has özellikler.
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İşte Ramazan-ı Şerif’teki orucun çok hikmetleri; hem 
Cenâb-ı Hakk’ın rubûbiyetine, hem insanın hayat-ı içti-
maiyesine, hem hayat-ı şahsiyesine, hem nefsin terbi-
yesine, hem niam-ı ilâhiyenin şükrüne bakar hikmetle-
ri var.

Cenâb-ı Hakk’ın rubûbiyeti noktasında orucun çok 
hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki:

Cenâb-ı Hak, zemin yüzünü bir sofra-yı nimet sure-
tinde halkettiği ve bütün envâ-ı nimeti o sofrada ُ ْ َ  ْ ِ  
1
ُ ِ َ ْ َ  َ  bir tarzda o sofraya dizdiği cihetle, kemâl-i 

rubûbiyetini ve rahmâniyet ve rahîmiyetini o vaziyetle ifa-
de ediyor. İnsanlar gaflet perdesi altında ve esbap daire-
sinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor, ba-
zen unutuyor.

Ramazan-ı Şerif’te ise, ehl-i iman birden muntazam bir 
ordu hükmüne geçer. Sultan-ı Ezelî’nin ziyafetine davet 
edilmiş bir surette akşama yakın “buyurunuz” emrini bek-
liyorlar gibi bir tavr-ı ubûdiyetkârâne göstermeleri, o şef-
katli ve haşmetli ve külliyetli rahmâniyete karşı, vüs’atli ve 

1 “…hiç ummadığı yerlerden (rızıklandırır).” (Talâk sûresi, 65/3)

Âhir: Son, en son.
Envâ-ı nimet: Çeşit çeşit ni-
metler.
Esbap dairesi: Sebepler 
dairesi, zâhirî şartlar.
Halketmek: Yaratmak.
Hayat-ı içtimaiye: Sosyal 
hayat.
Hayat-ı şahsiye: Şahsi, fer-
di hayat.
Kemâl-i rubûbiyet: Cenâb-ı 
Hakk’ın idare ve terbiyesinin

kusursuzluğu, mükemmel-
liği.
Külliyet: Şümûllü, kapsamlı
olma.
Niam-ı ilâhiye: İlâhî nimet-
ler.
Rahîmiyet: Cenâb-ı Hakk’ın 
her bir varlığa kendi hususi-
yetlerine göre ayrı ayrı te-
celli eden merhameti.
Rahmâniyet: Cenâb-ı 
Hakk’ın bütün varlığı kuşa-

tan, engin, sonsuz merha-
meti.
Rubûbiyet: Cenâb-ı Hakk’ın 
her şeyi kuşatan idare, ter-
biye ve hâkimiyeti.
Sultan-ı Ezelî: Başlangıcı, 
öncesi olmayan Sultan, Ce-
nâb-ı Hak.
Tavr-ı ubûdiyetkârâne: 
Kula yakışan tavır.
Vüs’at: Genişlik.
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azametli ve intizamlı bir ubûdiyetle mukabele ediyorlar. 
Acaba böyle ulvî ubûdiyete ve şeref-i keramete iştirâk et-
meyen insanlar, insan ismine lâyık mıdırlar?

İkinci Nükte

Ramazan-ı Mübarek’in savmı, Cenâb-ı Hakk’ın nimet-

lerinin şükrüne baktığı cihetle, çok hikmetlerinden bir hik-
meti şudur ki:

Birinci Söz’de denildiği gibi; bir padişahın matbahın-
dan bir tablacının getirdiği taamlar, bir fiyat ister. Tablacıya 
bahşiş verildiği hâlde; çok kıymettar olan o nimetleri kıy-
metsiz zannedip onu in’âm edeni tanımamak, nihayet de-
recede bir belâhet olduğu gibi; Cenâb-ı Hak, hadsiz envâ-ı 
nimetini nev-i beşere zemin yüzünde neşretmiş.1 Ona mu-
kabil, o nimetlerin fiyatı olarak, şükür istiyor. O nimetlerin 
zâhirî esbâbı ve ashabı, tablacı hükmündedirler. O tabla-
cılara bir fiyat veriyoruz, onlara minnettar oluyoruz; hat-
ta müstehak olmadıkları pek çok fazla hürmet ve teşekkü-
rü ediyoruz.

1 Bkz.: “Görmüyor musunuz ki Allah göklerde ve yerde olan şeyleri sizin hizmetinize 
vermiş. Görünen görünmeyen bunca nimete sizi garketmiş? Yine de, öyle insanlar 
var ki hiçbir bilgiye, yol gösterici bir rehbere veya aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın 
Allah hakkında tartışıp durur.” (Lokman sûresi, 31/20).

Belâhet: Aptallık, budala-
lık.
Matbah: Mutfak.
Nev-i  beşer: İnsanlık, in-
sanlar.
Taam: Yemek.

Şeref-i kerâmet: İnsanın 
dinî ve ahlâkî sorumlulukla-
rını yapmasıyla kazanacağı 
şeref, haysiyet.
Tablacı: Bir tepsi veya 
tezgâhta herhangi bir yiye-
ceği pazarlayıp satan kim-
se.

Ubûdiyet: Kulluk.
Ulvî: Yüce.
Zâhîrî  esbap ve  ashab: 
Görü nen, dış sebepler ve 
bu sebeplere  vesile olan 
kimseler.



Nurlardan Seçmeler - 6100

Hâlbuki Mün’im-i Hakikî, o esbaptan hadsiz derecede 
o nimet vâsıtasıyla şükre lâyıktır. İşte O’na teşekkür etmek, 
o nimetleri doğrudan doğruya O’ndan bilmek, o nimetle-
rin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını 
hissetmekle olur.

İşte Ramazan-ı Şerif’teki oruç; hakikî ve hâlis, azamet-
li ve umumî bir şükrün anahtarıdır. Çünkü sâir vakitlerde 
mecburiyet tahtında olmayan insanların çoğu, hakikî açlık 
hissetmedikleri zaman, çok nimetlerin kıymetini derk ede-
miyor. Kuru bir parça ekmek, tok olan adamlara –husûsan 
zengin olsa– ondaki derece-i nimet anlaşılmıyor. Hâlbuki if-
tar vaktinde o kuru ekmek, bir müminin nazarında çok kıy-
mettar bir nimet-i ilâhiye olduğuna kuvve-i zâikası şehâdet 
eder. Padişahtan tâ en fukarâya kadar herkes, Ramazan-ı 
Şerif’te o nimetlerin kıymetlerini anlamakla bir şükr-ü 
mânevîye mazhar olur.

Hem gündüzdeki yemekten memnûiyeti cihetiyle; “O 
nimetler benim mülküm değil. Ben bunların tenâvülünde 
hür değilim. Demek, başkasının malıdır ve in’âmıdır. Onun 
emrini bekliyorum.” diye nimeti nimet bilir, bir şükr-ü mâ-
nevî eder. İşte bu suretle oruç, çok cihetlerle hakikî vazife-i 
insaniye olan şükrün anahtarı hükmüne geçer.

Derk etmek: Anlamak.
İn’âm: Nimet verme.
Kuvve-i zâika: Tat alma 
duyusu.

Mazhar olmak: Erişmek, 
nâil olmak, şereflenmek.
Mün’im-i Hakikî: Nimetin 
asıl sahibi, Hz. Allah.

Şükr-ü mânevî: Mânevî 
şükür; nimetin kadrini, an-
lamını bilme.
Tenâvül: Alıp istifade etme.
Ye  me, içme.
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Üçüncü Nükte

Oruç, hayat-ı içtimaiye-i insaniyeye baktığı cihetle 
çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki:

İnsanlar, maîşet cihetinde muhtelif bir surette halkedil-
mişler. Cenâb-ı Hak o ihtilâfa binâen, zenginleri fukarâların 
muâvenetine davet ediyor.1 Hâlbuki zenginler, fukarânın 
acınacak acı hâllerini ve açlıklarını, oruçtaki açlıkla tam his-
sedebilirler. Eğer oruç olmazsa, nefis-perest çok zenginler 
bulunabilir ki, açlık ve fakirlik ne kadar elîm ve onlar şef-
kate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Bu cihet-
te insaniyetteki hemcinsine şefkat ise, şükr-ü hakikînin bir 
esasıdır. Hangi fert olursa olsun, kendinden bir cihette da-
ha fakiri bulabilir. Ona karşı şefkate mükelleftir. Eğer nef-
sine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa, şefkat vâsıtasıyla 
muâvenete mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz; 
yapsa da tam olamaz. Çünkü hakikî o hâleti, kendi nefsin-
de hissetmiyor.

Dördüncü Nükte

Ramazan-ı Şerif’teki oruç, nefsin terbiyesine baktığı 
cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki:

1 Bkz.: Bakara sûresi, 2/43, 271; Tevbe sûresi, 9/60; Muhammed sûresi, 47/38.

Binâen: Bunun üzerine, 
bundan dolayı.
Hâlet: Hal, durum.
Hayat-ı içtimaiye-i insani-
ye: İnsanın sosyal hayatı, 
toplum hayatı.
Maîşet: Yaşama, geçinme.

Memnûiyet: Yasaklanmış 
olma.
Muâvenet: Yardımlaşma.
Mükellef: Sorumlu, yüküm-
lü.
Nefis-perest: Nefsin arzu 
ve isteklerine aşırı bir şekil-
de düşkün olan kimse.

Şükr-ü hakikî: Kapsamlı, 
kesintisiz şükür. Her hâdise 
ve her nesne karşısında 
Allah’a şükretme.



Nurlardan Seçmeler - 6102

Nefis, kendini hür ve serbest ister.. ve öyle telâkki eder. 
Hatta mevhum bir rubûbiyet ve keyfemâyeşâ hareketi, fıtrî 
olarak arzu eder. Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu dü-
şünmek istemiyor. Husûsan dünyada servet ve iktidarı da 
varsa, gaflet dahi yardım etmiş ise; bütün bütün gâsıbâne, 
hırsızcasına nimet-i ilâhiyeyi hayvan gibi yutar.

İşte Ramazan-ı Şerif’te en zenginden en fakire kadar 
herkesin nefsi anlar ki; kendisi mâlik değil, memlûktür; hür 
değil, abddir. Emrolunmazsa en âdi ve en rahat şeyi de ya-
pamaz, elini suya uzatamaz diye mevhum rubûbiyeti kırılır; 
ubûdiyeti takınır, hakikî vazifesi olan şükre girer.

Beşinci Nükte

Ramazan-ı Şerif’in orucu, nefsin tehzib-i ahlâkına ve 
serkeşâne muamelelerinden vazgeçmesi cihetine baktı-
ğı noktasındaki çok hikmetlerinden birisi şudur ki:

Nefs-i insaniye gafletle kendini unutuyor. Mahiyetindeki 
hadsiz aczi, nihayetsiz fakrı, gayet derecedeki kusurunu 
göremez ve görmek istemez. Hem ne kadar zayıf ve ze-
vale maruz ve musibetlere hedef bulunduğunu ve çabuk 
bozulur, dağılır et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. 

Abd: Kul.
Âdi: Sıradan, basit.
Fıtrî: Tabiî, doğal.
Gâsıbâne: Gasbedercesine.
Hâlet: Hal, durum.
Keyfemâyeşâ: İstediği şe-
kilde.
Mâlik: Sahip.
Memlûk: Kul,  köle.

Mevhum: Vehim,  hayal 
ürünü.
Telâkki etmek: Kabul et-
mek, algılamak, benimse-
mek.
Nimet-i ilâhiye: Allah’ın ni-
meti.
Rubûbiyet: Rab, sahip ol-
ma, hükmetme, idare etme.

Serkeşâne: Kafa tutarcası-
na, isyan edercesine.
Tehzib-i  ahlâk: İnsan ta-
biatını kötü huy ve davra-
nışlardan arındırarak güzel 
huy ve davranışlarla beze-
mek, eğitmek.
Zeval: Ölüm, bitip tüken-
me.
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Âdeta polattan bir vücudu var gibi, lâyemûtâne kendini 
ebedî tahayyül eder gibi dünyaya saldırır. Şedit bir hırs ve 
tamâ ile.. ve şiddetli alâka ve muhabbet ile dünyaya atı-
lır. Her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır. Hem kendini 
kemâl-i şefkatle terbiye eden Hâlık’ını unutur. Hem netice-i 
hayatını ve hayat-ı uhreviyesini düşünmez, ahlâk-ı seyyie 
içinde yuvarlanır.

İşte Ramazan-ı Şerif’teki oruç; en gafillere ve müte-
merridlere, zaafını ve aczini ve fakrını ihsâs ediyor. Açlık 
vâsıtasıyla midesini düşünüyor. Midesindeki ihtiyacını an-
lar. Zayıf vücudu, ne derece çürük olduğunu hatırlıyor. 
Ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk 
eder. Nefsin firavunluğunu bırakıp, kemâl-i acz ve fakr ile 
dergâh-ı ilâhîye ilticâya bir arzu hisseder.. ve bir şükr-ü 
mânevî eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır. Eğer gaf-
let, kalbini bozmamış ise...

Altıncı Nükte

Ramazan-ı Şerif’in sıyâmı, Kur’ân-ı Hakîm’in nüzûlü-
ne baktığı cihetle.. ve Ramazan-ı Şerif, Kur’ân-ı Hakîm’in 
en mühim zaman-ı nüzûlü olduğu cihetindeki çok hikmet-
lerinden birisi şudur ki:

Ahlâk-ı seyyie: Kötü ahlâk.
Dergâh-ı ilâhiye: Cenab-ı 
Hakk’ın huzuru, divanı.
Hâlık: Yaradan, Hz. Allah.
Hayat-ı uhreviye: Âhiret 
hayatı.
İhsas etmek: Hissettirmek, 
duyurmak.
İlticâ: Sığınma.

Kemâl-ı acz ve fakr: Son 
derece ve âciz ve muhtaç 
olma.
Kemâl-i şefkat: Mükemmel 
bir şefkat.
Lâyemûtâne: Sanki ölme-
yecek gibi.
Mütemerrid: Dikbaşlı, inat-
çı.

Netice-i hayat: Hayatın so-
nucu.
Polat: Çelik.
Sıyâm: Oruç. 
Tahayyül etmek: Hayâl et-
mek, hayâlen düşünmek.
Zaman-ı nüzûl:   Kur’ân-ı 
 Kerîm’in indirildiği çağ.



Nurlardan Seçmeler - 6104

Kur’ân-ı Hakîm, madem Şehr-i Ramazan’da nüzûl et-
miş; o Kur’ân’ın zaman-ı nüzûlünü istihzar ile o semâvî 
hitabı, hüsn-ü istikbal etmek için Ramazan-ı Şerif’te nef-
sin hâcât-ı süfliyesinden ve mâlâyâniyât hâlâttan tecer-
rüd.. ve ekl ve şürbün terkiyle melekiyet vaziyetine benze-
mek.. ve bir surette o Kur’ân’ı, yeni nâzil oluyor gibi oku-
mak ve dinlemek ve ondaki hitâbât-ı ilâhiyeyi güya geldiği 
ân-ı nüzûlünde dinlemek.. ve o hitabı, Resûl-i Ekrem’den 
(aleyhissalâtü vesselâm) işitiyor gibi dinlemek.. belki Hazreti 
Cebrail’den, belki Mütekellim-i Ezelî’den dinliyor gibi bir 
kudsî hâlete mazhar olur. Ve kendisi tercümanlık edip baş-
kasına dinlettirmek ve Kur’ân’ın hikmet-i nüzûlünü bir de-
rece göstermektir.

Evet Ramazan-ı Şerif’te güya Âlem-i İslâm, bir mescid 
hükmüne geçiyor. Öyle bir mescid ki; milyonlarla hâfızlar, o 
mescid-i ekberin kûşelerinde o Kur’ân’ı, o hitab-ı semâvîyi 
arzlılara işittiriyorlar. Her Ramazan, ِ ِ َل  ِ ْ ۤي أُ ِ َّ אَن ا َ َ ُ َر ْ َ  
ٰاُن ْ ُ ْ  ,âyetini nurânî, parlak bir tarzda gösteriyor. Ramazan ا
Kur’ân ayı olduğunu isbat ediyor. O cemaat-i uzmânın sâir 

Ân-ı nüzûl: Vahyin iniş ânı.
Arzlı: Dünyalı.
Cemaat-i uzmâ: Pek bü-
yük cemaat.
Efrâd: Fertler.
Ekl ve şürb: Yeme-içme.
Firavunluk: Firavuna benze-
me (Allah’a baş kaldırma).
Hâcât-ı süfliye: Basit, de-
ğersiz ihtiyaçlar.
Hâlet: Hâl, durum.
Hikmet-i nüzûl: İlâhî ke-
lâmın indirilmesindeki gâ-
yeler, faydalar.

Hitâbât-ı ilâhiye: Cenâb-ı 
Hakk’ın hitapları, sözleri.
Hüsn-ü istikbal etmek: 
Çok güzel bir şekilde karşı-
lamak.
İstihzar: Hayâliyle o ânı ya-
şamaya çalışarak zihnen ön 
hazırlık yapma.
Kudsî: Mukaddes, kutlu.
Kûşe: Köşe.
Mâlâyâniyât hâlât: Faydasız 
hâller, gereksiz durumlar.
Melekiyet: Melek gibi ol-
ma.

Mescid-i ekber: Pek büyük 
mescid.
Mütekellim-i Ezelî: Kelâmı, 
sözü zamanları aşkın, ezelî 
olan Cenâb-ı Hak.
Şedit: Şiddetli.
Şehr-i Ramazan: Ramazan 
ayı.
Tamâ: Hırs, aç gözlülük.
Tecerrüd: Sıyrılma, uzak-
laşma.
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efradları, bazıları huşû ile o hâfızları dinlerler. Diğerleri, 
kendi kendine okurlar. Şöyle bir vaziyetteki bir mescid-i 
mukaddeste, nefs-i süflînin hevesâtına tâbi olup, yemek iç-
mek ile o vaziyet-i nurâniden çıkmak ne kadar çirkin ise.. 
ve o mesciddeki cemaatin mânevî nefretine ne kadar he-
def ise; öyle de, Ramazan-ı Şerif’te ehl-i sıyâma muhalefet 
edenler de, o derece umum o Âlem-i İslâm’ın mânevî nef-
retine ve tahkirine hedeftir.

Yedinci Nükte

Ramazan’ın sıyâmı, dünyada âhiret için ziraat ve tica-
ret etmeye gelen nev-i insanın1 kazancına baktığı cihette-
ki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki:

Ramazan-ı Şerif’te sevab-ı a’mâl, bire bindir. Kur’ân-ı 
Hakîm’in; nass-ı hadis ile her bir harfinin on sevabı var, 
on hasene sayılır, on meyve-i cennet getirir.2 Ramazan-ı 
Şerif’te her bir harfin, on değil bin.. ve Âyetü’l-Kürsî gi-
bi âyetlerin her bir harfi binler.. ve Ramazan-ı Şerif’in 
Cumalarında daha ziyadedir..3 ve Leyle-i Kadir’de otuz bin 

1 Dünyanın, âhiret için bir ticaret ve ziraat yeri olduğuna dair bkz.: Tevbe sûresi, 
9/111; Fâtır sûresi, 35/29; Şûrâ sûresi, 42/20; Saf sûresi, 61/10-12; el-Hâkim, 
el-Müstedrek 4/348; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 10/53-54.

2 Bkz.: Tirmizî, fezâilü’l-Kur’ân 16; İbni Ebî Şeybe, el-Musannef 6/118; et-Taberânî, 
el-Mu’cemü’l-kebîr 9/130.

3 Bkz.: et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 3/255-256; ed-Deylemî, el-Müsned 3/130-131.

Efrâd: Fertler.
Ehl-i  sıyâm: Oruçlu olanlar.
Hasene: İyilik.
Hevesât: Nefsin istek ve ar-
zuları, hevesler.
Hikmet-i nüzûl: İlâhî ke-
lâmın indirilmesindeki gâ-
yeler, faydalar.

Huşû: Büyük saygı ile ken-
dinden geçme.
Nass-ı  hadis: Hadisin ifa-
desi, hükmü.
Nefs-i  süflî: Alçak  nefis.
Sevâb-ı  a’mâl: Yapılan iş-
lerin sevapları.

Sıyâm: Oruç.
Tahkir: Küçük görme, aşa-
ğılama.
Vaziyet-i nurânî: Nurlu, pı-
rıl pırıl hâl, durum.
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hasene sayılır.1 Evet her bir harfi otuz bin bâki meyveler ve-
ren Kur’ân-ı Hakîm, öyle bir nurâni şecere-i tûbâ hükmüne 
geçiyor ki; milyonlarla o bâki meyveleri, Ramazan-ı Şerif’te 
müminlere kazandırır. İşte gel; bu kudsî, ebedî, kârlı ticare-
te bak, seyret ve düşün ki; bu hurûfâtın kıymetini takdir et-
meyenler ne derece hadsiz bir hasârette olduğunu anla!..

İşte Ramazan-ı Şerif, âdeta bir âhiret ticareti için gayet 
kârlı bir meşher, bir pazardır.. ve uhrevî hâsılat için, gayet 
münbit bir zemindir.. ve neşv ü nemâ-yı a’mâl için, bahar-
daki mâh-i nisandır. Saltanat-ı rubûbiyet-i ilâhiyeye kar-
şı, ubûdiyet-i beşeriyenin resmî geçit yapmasına en par-
lak, kudsî bir bayram hükmündedir. Ve öyle olduğun-
dan, yemek-içmek gibi nefsin gafletle hayvanî hâcâtına ve 
mâlâyânî ve hevâ-perestâne müştehiyâta girmemek için 
oruçla mükellef olmuş. Güya, muvakkaten hayvaniyetten 
çıkıp melekiyet vaziyetine veyahut âhiret ticaretine girdiği 
için, dünyevî hâcâtını muvakkaten bırakmakla, uhrevî bir 
adam.. ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine gire-
rek; savmı ile, samediyete bir nevi aynadarlık etmektir. Evet 

1 Bkz.: “Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.” (Kadir sûresi, 97/3).

Hâcât: İhtiyaçlar.
Hasâret: Kayıp, zarar.
Hevâ-perestâne: Haram la-
ra karşı aşırı bir arzu ve he-
vesle.
Hurûfât: Harfler.
Mâh-i nisan: Nisan yağmu-
ru.
Mâlâyânî: Lüzumsuz, fay-
dasız.
Melekiyet: Melek gibi olma.
Meşher: Sergi.

Muvakkaten: Geçici olarak.
Münbit: Verimli.
Müştehiyât: Nefsin hoşu-
na giden zevkli ve lezzetli
şeyler.
Neşv ü nemâ-yı a’mâl: Ya-
pılan güzel amellerin, hasat 
mevsimindeki gibi bire bin 
alma durumuna gelmesi.
Saltanat-ı rubûbiyet-i ilâ-
hiye: Cenâb-ı Hakk’ın her-
kesi ve her şeyi kuşatan ter-
biye ve idâresi.

Samediyet: Cenâb-ı 
Hakk’ın hiçbir şeye ihtiya-
cı olmadığı halde her şeyin 
O’na muhtaç olması.
Şecere-i tûbâ: Cennetteki 
tûbâ ağacı.
Tecessüden tezahür et-
mek: Maddî bir varlık, bir 
cisim hâlinde belirmek.
Ubûdiyet-i beşeriye: İnsan-
ların yaratılışlarının gereği 
olarak yapmakla yükümlü 
oldukları kulluk görevi.
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Ramazan-ı Şerif; bu fâni dünyada, fâni ömür içinde ve kı-
sa bir hayatta bâki bir ömür ve uzun bir hayat-ı bâkiyeyi 
tazammun eder, kazandırır. Evet birtek Ramazan, seksen 
sene bir ömür semerâtını kazandırabilir. Leyle-i Kadir ise, 
nass-ı Kur’ân ile bin aydan daha hayırlı olduğu, bu sırra bir 
hüccet-i kâtıadır.

Evet nasıl ki bir padişah, müddet-i saltanatında, belki 
her senede, ya cülûs-u hümâyûn nâmıyla veyahut başka 
bir şâşaalı cilve-i saltanatına mazhar bazı günleri bayram 
yapar. Raiyetini, o günde umumî kanunlar dairesinde de-
ğil, belki hususî ihsânâtına ve perdesiz huzuruna ve has il-
tifatına ve fevkalâde icraatına.. ve doğrudan doğruya lâyık 
ve sâdık milletini, has teveccühüne mazhar eder.

Öyle de Ezel ve Ebed Sultan’ı olan on sekiz bin âlemin1 
Padişah-ı Zülcelâl’i; o on sekiz bin âleme bakan, teveccüh 
eden ferman-ı âlişanı olan Kur’ân-ı Hakîm’i Ramazan-ı 
Şerif’te inzâl eylemiş. Elbette o Ramazan, mahsus bir 
bayram-ı ilâhî ve bir meşher-i rabbânî ve bir meclis-i ruhanî 
hükmüne geçmek, mukteza-yı hikmettir. Madem Ramazan 

1 Fâtiha sûresi’ndeki “Âlemlerin Rabbi” ifadesindeki “âlemler”in, on sekiz bin âlem 
olduğuna dair bkz.: et-Taberî, Câmiu’l-beyân 1/63; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ 
2/219; el-Kurtubî, el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’ân 1/138.

Cilve-i saltanat: Saltanatın 
eseri.
Cülûs-u hümâyûn: Padişa-
hın tahta oturma merasimi.
Ferman-ı âlişan: Şanlı fer-
man.
Has teveccüh: Özel ilgi.
Hayat-ı bâkiye: Sonsuz, 
ebedî hayat.
Hüccet-i kâtıa: Kesin delil.

İhsanât: Lütuflar, iyilikler.
İnzâl eylemek: İndirmek.
Mazhar etmek: Nail etmek, 
şereflendirmek.
Meşher-i rabbânî: Allah’ın 
(c.c.), nimetlerini sergilediği 
yer, ilâhî sergi.
Muktezâ-yı hikmet: Özel 
maksada tam uygun.

Nass-ı Kur’ân: Kur’ân’ın 
ifadesi, hükmü.
Raiyet: Yönetilenler, halk.
Semerât: Meyveler, ürün-
ler.
Şâşaa: Parlaklık, debdebe, 
görkem.
Tazammun etmek: İhtiva 
etmek, içine almak.
Teveccüh etme: Yönelme.
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o bayramdır; elbette bir derece, süflî ve hayvanî meşâgilden 
insanları çekmek için oruca emredilecek. Ve o orucun ek-
meli ise mide gibi bütün duyguları; gözü, kulağı, kalbi, ha-
yali, fikri gibi cihâzât-ı insaniyeye dahi bir nevi oruç tuttur-
maktır. Yani muharremâttan, mâlâyâniyâttan çekmek ve 
her birisine mahsus ubûdiyete sevketmektir. Meselâ dilini 
yalandan, gıybetten ve galîz tâbirlerden ayırmakla ona oruç 
tutturmak..1 ve o lisanı, tilâvet-i Kur’ân ve zikir ve tesbih ve 
salavât ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek... Meselâ gö-
zünü nâmahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işit-
mekten men edip, gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve 
Kur’ân dinlemeye sarfetmek gibi.. sâir cihâzâta da bir nevi 
oruç tutturmaktır. Zâten mide, en büyük bir fabrika olduğu 
için oruç ile ona ta’til-i eşgâl ettirilse başka küçük tezgâhlar, 
kolayca ona ittibâ ettirilebilir.

Sekizinci Nükte

Ramazan-ı Şerif, insanın hayat-ı şahsiyesine baktığı 
cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki:

İnsana en mühim bir ilâç nev’inden maddî ve mânevî 
bir perhizdir.. ve tıbben bir hımyedir ki; insanın nefsi, yemek
içmek hususunda keyfemâyeşâ hareket ettikçe, hem şahsın 

1 Bkz.: Buhârî, savm 2, 8, 9; Müslim, sıyâm 160, 163.

Cihâzât-ı insaniye: İnsan-
daki  maddî-mânevî her tür-
lü donanım.
Ekmel: Çok  mükemmel.
Galîz: Ağır, kaba.
Hımye: Tıbbî korunma, hij-
yen, perhiz.

İttibâ ettirmek: Tâbi etmek,
itaat ettirmek.
Keyfemâyeşâ: İstediği 
şekilde.
Mâlâyâniyât: Lüzumsuz, 
faydasız şeyler.
Meşâgil: Meşgaleler.
Muharremât: Haram olan 
şeyler.

Nâmahrem: Aralarında ev-
liliğe mani bir yakınlık ol-
mayan kimse. Yabancı  er-
kek veya  kadın.
Serkeşâne: Başıbozuk, asi 
bir şekilde.
Süflî: Aşağı, alçak,  âdi.
Ta’til-i eşgâl: İş paydosu.
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maddî hayatına tıbben zarar verdiği gibi; hem helâl-haram 
demeyip rast gelen şeye saldırmak, âdeta mânevî haya-
tını da zehirler. Daha kalbe ve ruha itaat etmek, o nefse 
güç gelir. Serkeşâne dizginini eline alır. Daha insan ona bi-
nemez, o insana biner. Ramazan-ı Şerif’te oruç vâsıtasıyla 
bir nevi perhize alışır, riyâzete çalışır ve emir dinlemeyi öğ-
renir. Bîçâre zayıf mideye de, hazımdan evvel yemek ye-
mek üzerine doldurmak ile hastalıkları celbetmez.. ve emir 
vâsıtasıyla helâli terk ettiği cihetle, haramdan çekinmek 
için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet peydâ 
eder.. hayat-ı mâneviyeyi bozmamaya çalışır.

Hem insanın ekseriyet-i mutlakası açlığa çok defa müp-
telâ olur. Sabır ve tahammül için bir idman veren açlık, 
riyâzete muhtaçtır. Ramazan-ı Şerif’teki oruç on beş saat 
–sahursuz ise yirmi dört saat– devam eden bir müddet-i 
açlığa sabır ve tahammül ve bir riyâzettir ve bir idmandır. 
Demek, beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve ta-
hammülsüzlüğün bir ilâcı da oruçtur.

Hem o mide fabrikasının çok hademeleri var. Hem 
onunla alâkadar çok cihâzât-ı insaniye var. Nefis, eğer mu-
vakkat bir ayın gündüz zamanında ta’til-i eşgâl etmezse; o 
fabrikanın hademelerinin ve o cihâzâtın hususî ibadetleri-
ni onlara unutturur, kendiyle meşgul eder, tahakkümü al-
tında bırakır. O sâir cihâzât-ı insaniyeyi de o mânevî fab-
rika çarklarının gürültüsü ve dumanlarıyla müşevveş eder. 

Ekseriyet-i mutlaka: Ge-
nel, büyük çoğunluk.
Müşevveş: Karmakarışık.

Riyâzet: Yeme, içme, uyu-
ma ve gereksiz konuşmayı 
azaltarak nefsi daha çok ve 

daha samimi ibadete, tefek-
kür ve zikre alıştırmaya ça-
lışmak.
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Nazar-ı dikkatlerini daima kendine celbeder. Ulvî vazifele-
rini muvakkaten unutturur. Ondandır ki; eskiden beri çok 
ehl-i velâyet, tekemmül için riyâzete, az yemek ve içmeye 
kendilerini alıştırmışlar. Fakat Ramazan-ı Şerif orucuyla o 
fabrikanın hademeleri anlarlar ki; sırf o fabrika için yara-
tılmamışlar. Ve sâir cihâzât, o fabrikanın süflî eğlenceleri-
ne bedel, Ramazan-ı Şerif’te melekî ve ruhanî eğlenceler-
de telezzüz ederler, nazarlarını onlara dikerler. Onun içindir 
ki; Ramazan-ı Şerif’te müminler, derecâtına göre ayrı ayrı 
nurlara, feyizlere, mânevî sürûrlara mazhar oluyorlar. Kalb 
ve ruh, akıl, sır gibi letâifin o mübarek ayda oruç vâsıtasıyla 
çok terakkiyât ve tefeyyüzleri vardır. Midenin ağlamasına 
rağmen, onlar mâsumâne gülüyorlar.

Dokuzuncu Nükte

Ramazan-ı Şerif’in orucu, doğrudan doğruya nefsin 
mevhum rubûbiyetini kırmak ve aczini göstermekle 
ubûdiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hik-
meti şudur ki:

Nefis, Rabbisini tanımak istemiyor; firavunâne kendi, 
rubûbiyet istiyor. Ne kadar azaplar çektirilse o damar onda 
kalır. Fakat açlıkla o damarı kırılır. İşte Ramazan-ı Şerif’teki 

Celbetmek: Çekmek.
Derecât: Dereceler.
Ehl-i  velâyet: Veliler, Allah 
dostları.
Firavunâne:  Firavun gibi.
Hayat-ı mâneviye: Ahlâki, 
dini  hayat.
Letâif: Mânevî duyular.

Mevhum: Vehim,  hayal 
ürünü.
Muvakkat: Belirli bir süre, 
geçici zaman dilimi.
Rubûbiyet: Rab, sahip ol-
ma, hükmetme, idare etme.
Sürûr: Sevinç, mutluluk.

Tefeyyüz: Mânevî istifade, 
feyizlenme.
Tekemmül: Gelişme, mü-
kemmelleşme, olgunlaşma.
Telezzüz etmek: Lezzet al-
mak.
Terakkiyat: İlerleme.
Ulvî: Yüce.
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oruç, doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine dar-
be vurur, kırar. Aczini, zaafını, fakrını gösterir. Abd olduğu-
nu bildirir.

Hadisin rivayetlerinde vardır ki: Cenâb-ı Hak nefse de-
miş ki, “Ben neyim, sen nesin?” Nefis demiş; “Ben benim, 

sen sensin!” Azab vermiş, cehenneme atmış, yine sormuş. 
Yine demiş; “Ene ene, ente ente.” Hangi nevi azabı ver-
miş, enâniyetten vazgeçmemiş. Sonra açlık ile azap vermiş, 

yani aç bırakmış. Yine sormuş; “Men ene ve mâ ente?” 

Nefis demiş; ُ ِ א َ ْ َك ا ُ ْ َ َא  ُ َوأَ
ِ
َّ ِّ ا َ َر ْ -Yani, “Sen, be أَ

nim Rabb-i Rahîm’imsin; ben, senin âciz bir abdinim.”1

۪ أََداًء  ِّ َ ِ אًء َو َ ََכ ِر ُن  َכُ ةً  َ َ  ٍ َّ َ ُ َא  ِ ِّ َ  ٰ َ  ْ
ِّ َ ِّ َو َ  َّ ُ ّٰ َ ا

ِد َ َ ِ
2

ْ
ِّ َ ۪ َو ْ َ ۪ َو ِ ٰ ٰا َ אَن َو َ َ ِ َر ْ َ  ِ ٰاِن  ْ ُ ْ وِف ا ُ ُ اَءِة  َ

ِ اِب  َ َ  

 َ ِ َ ْ ُ ْ ا  َ َ ٌم  َ َ َنَو ُ ِ َ א  َّ َ ِة  َّ ِ ْ ا َرِبّ  َِّכ  َر אَن  َ ْ ُ
. ِ 3 ، ٰا

َ ِ َ א َ ْ ِ َرِبّ ا ّٰ ِ  ُ ْ َ ْ َوا

1 Eşrefoğlu Rûmî, Müzekki’n-nüfûs s.275-276.
2 Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e (sallallâhu aleyhi ve sellem), âl ve ashabına, senin 

razı olacağın ve O’nun lâyık olduğu bir rahmetle, Ramazan ayında okunan Kur’ân’ın 
harfleri adedince salât ve selâm eyle!

3 “İzzet sahibi olan senin Rabbin onların bütün bâtıl iddialarından münezzehtir, yüce-
dir. Selâm bütün peygamberleredir. Bütün hamdler âlemlerin Rabbi Allah’adır.” 
(Sâffât sûresi, 37/180-182), âmîn...

İhvan: Kardeşler, arka-
daşlar.
İtizar: Özür dileme.

Nazar: Bakış.
 Rabb-i  Rahîm: Engin şef-
kati ve sonsuz rahmetiyle 
kullarını gözeten Hz. Allah.

Süflî: Aşağı, alçak,  âdi.
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İtizar: Şu ikinci kısım; kırk dakikada, süratle yazılma-
sından, ben ve müsvedde yazan kâtib, ikimiz de hasta ol-
duğumuzdan, elbette içinde müşevveşiyet ve kusur bulu-
nacaktır. Nazar-ı müsamaha ile bakmalarını ihvanlarımız-
dan bekleriz. Münasip gördüklerini tashih edebilirler.

Müşevveşiyet: Karışıklık. Nazar-ı  müsamaha: Hoş-
görülü, toleranslı bakış.
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Altıncı Risale Olan Altıncı Kısım
(Hücumât-ı Sitte)

Kur’ân-ı Hakîm’in tilmizlerini ve hâdimlerini ikaz 
etmek ve aldanmamak için yazılmıştır.

ِ ِ
َّ ِ ا ٰ ْ َّ  ا

ِ ّٰ ِ ا ــــــ ْ ِ

َّאُر1 ُ ا ُכ َّ َ َ َ ا  ُ َ َ  َ ِ َّ َ ا ا ِإ َכ ْ َ  َ َو

Şu Altıncı Kısım, ins ve cin şeytanlarının altı desisele-
rini inşaallah akîm bırakır ve hücum yollarının altısını sed-
deder.

Birinci Desise
Şeytan-ı ins, şeytan-ı cinnîden aldığı derse binâen; 

hizbu’l-Kur’ân’ın fedakâr hâdimlerini hubb-u câh vâsı-
tasıyla aldatmak ve o kudsî hizmetten ve o mânevî, ulvî ci-
haddan vazgeçirmek istiyorlar. Şöyle ki:

1 “Bir de sakın zulmedenlere meyletmeyin, sempati duymayın. Yoksa size ateş doku-
nur.” (Hûd sûresi, 11/113).

Akîm: Güdük, neticesiz, kı-
sır.
Binaen: ...dayanarak, bu-
nun üzerine.
Cihad: Allah’ın dinine hiz-
met  için sarf edilen her tür-
lü gayret.
Desise: Hile,oyun.

Hâdim: Hizmetkâr.
Hizbu’l-Kur’ân: Kur’ân 
Cemaatı.. Kur’an’a bağlı 
kimseler.
Hubb-u câh: Makam arzu-
su, düşkünlüğü.
Kudsî: Mukaddes, kutlu.

Seddetmek: Kapamak, en-
gellemek.
Şeytan-ı cinnî: Asıl şeytan.
Şeytan-ı ins: Şeytanlaşan 
insan.
Tilmiz: Öğrenci.
Ulvî: Yüce.
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İnsanda, ekseriyet itibarıyla hubb-u câh denilen hırs-ı 
şöhret ve hodfürûşluk ve şan ü şeref denilen riyakârâne, 
halklara görünmek ve nazar-ı âmmede mevki sahibi olma-
ya, ehl-i dünyanın her ferdinde cüz’î-küllî arzu vardır. Hatta 
o arzu için, hayatını feda eder derecesinde şöhret-perestlik 
hissi onu sevk eder. Ehl-i âhiret için bu his gayet tehlikeli-
dir, ehl-i dünya için de gayet dağdağalıdır; çok ahlâk-ı sey-
yienin de menşeidir ve insanların da en zayıf damarıdır. 
Yani: Bir insanı yakalamak ve kendine çekmek; onun o 
hissini okşamakla kendine bağlar, hem onun ile onu mağ-
lup eder. Kardeşlerim hakkında en ziyade korktuğum, 

bunların bu zayıf damarından ehl-i ilhadın istifade et-

mek ihtimalidir. Bu hâl beni çok düşündürüyor. Hakikî 

olmayan bazı bîçâre dostlarımı o suretle çektiler, mânen 

onları tehlikeye attılar.1(Hâşiye)

1 (Hâşiye) O bîçareler, “Kalbimiz Üstad ile beraberdir.” fikriyle kendilerini 
tehlikesiz zannederler. Hâlbuki ehl-i ilhâdın cereyanına kuvvet veren ve 
propagandalarına kapılan, belki bilmeyerek hafiyelikte istîmal edilmek teh-
likesi bulunan bir adamın, “Kalbim safidir. Üstadımın mesleğine sâdıktır.” 
demesi, bu misale benzer ki: Birisi namaz kılarken karnındaki yeli tutamı-
yor, çıkıyor; hades vuku buluyor. Ona “Namazın bozuldu.” denildiği vakit, 
o diyor: “Neden namazım bozulsun, kalbim safidir.”

Ahlâk-ı seyyie: Kötü ahlak.
Bîçare: Çaresiz, zavallı.
Cüz’î - küllî: Az - çok.
Dağdağa: Sıkıntı, gürültü.
Ehl-i âhiret: Hayatlarını 
daha çok âhiret kıstaslarına 
göre sarf eden, dindar kim-
seler.
Ehl-i dünya: Dünya haya-
tından başka bir şey bilme-
yen dinden gâfil kimseler.

Ehl-i İlhâd: Dinden sapan-
lar, dinsizler.
Hades vuku bulmak: Ab-
desti bozulmak.
Hafiyelik: Ajanlık, casus-
luk.
Hırs-ı şöhret: Meşhur ol-
mak için gösterilen hırs.
Hodfuruşluk: Kendini be-
ğendirme, gösteriş için ça-
lışma.

İstimâl edilmek: Kullanıl-
mak.
Menşe: Kaynak, memba.
Nazar-ı âmme: Kamuoyu, 
halkın nazarı.
Riyâkârâne: İki yüzlülükle, 
gösterişli bir tarzda.
Şöhretperestlik: Şöhret 
düşkünlüğü.
Zaîf: Zayıf.
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Ey kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur’ân’da arkadaşlarım! 
Bu hubb-u câh cihetinden gelen dessas ehl-i dünyanın ha-
fiyelerine veya ehl-i dalâletin propagandacılarına veya şey-
tanın şâkirtlerine deyiniz ki:

“Evvelâ rıza-yı ilâhî ve iltifat-ı rahmânî ve kabul-ü 
rabbânî öyle bir makamdır ki; insanların teveccühü ve 
istihsanı, ona nisbeten bir zerre hükmündedir. Eğer 
teveccüh-ü rahmet varsa, yeter. İnsanların teveccühü, o 
teveccüh-ü rahmetin in’ikâsı ve gölgesi olmak cihetiyle 
makbuldür. Yoksa arzu edilecek bir şey değildir.. çünkü 
kabir kapısında söner, beş para etmez!”

Hubb-u câh hissi eğer susturulmazsa ve izâle edilmez-
se, yüzünü başka cihete çevirmek lâzımdır. Şöyle ki:

Sevâb-ı uhrevî için, dualarını kazanmak niyetiyle ve 
hizmetin hüsn-ü tesiri noktasında gelecek temsildeki sır-
ra binâen, belki o hissin meşrû bir ciheti bulunur. Meselâ; 
Ayasofya Câmii, ehl-i fazl ve kemâlden mübarek ve muh-
terem zâtlarla dolu olduğu bir zamanda; tek tük, sofada 
ve kapıda haylaz çocuklar ve serseri ahlâksızlar bulunup, 
câmiin pencerelerinin üstünde ve yakınında ecnebilerin 
eğlence-perest seyircileri bulunsa, bir adam o câmi içine 

Dessas: Hilekâr, düzenbaz.
Ecnebi: Yabancı, gayr-i 
müslim.
Eğlenceperest: Eğlence 
düşkünü.
Ehl-i dalâlet: Hak dinden 
sapanlar.
Ehl-i fazl ve kemâl: Er-
demli, olgun kimseler.

Hüsn-ü tesir: Güzel, olum-
lu tesir.
İltifât-ı Rahmanî: Cenab-ı 
Hakk’ın iltifatı, ihsanı.
İn’ikâs: Yansıma, aksetme.
İstihsan: Beğenme, takdir 
etme.
İzale etmek: Gidermek.
Kabûl-ü Rabbanî: Cenab-ı 
Hakk’ın makbul sayması.

Meşru: Uygun, doğru.
Rıza-yı İlâhî: Allah rızası.
Sevâb-ı uhrevî: Ahiret se-
vabı.
Teveccüh: Yönelme, yakın-
lık gösterme.
Teveccüh-ü rahmet: Ce-
nab-ı Hakk’ın rahmetinin 
insana yönelmiş olması.
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girip ve o cemaat içine dâhil olsa, eğer güzel bir sadâ ile şi-
rin bir tarzda Kur’ân’dan bir aşir okusa, o vakit binler ehl-i 
hakikatin nazarları ona döner, hüsn-ü teveccühle, mânevî 
bir dua ile, o adama bir sevab kazandırırlar. Yalnız, haylaz 
çocukların ve serseri mülhidlerin ve tek tük ecnebilerin ho-
şuna gitmeyecek. Eğer o mübarek câmiye ve o muazzam 
cemaat içine o adam girdiği vakit, süflî ve edepsizce fuh-
şa ait şarkıları bağırıp çağırsa, raks edip zıplasa; o vakit o 
haylaz çocukları güldürecek, o serseri ahlâksızları fuhşiyata 
teşvik ettiği için hoşlarına gidecek ve İslâmiyet’in kusurunu 
görmekle mütelezziz olan ecnebilerin istihzâkârâne tebes-
sümlerini celbedecek. Fakat umum o muazzam ve müba-
rek cemaatin bütün efradından, bir nazar-ı nefret ve tahkir 
celbedecektir. Esfel-i sâfilîne sukut derecesinde nazarların-
da alçak görünecektir.

İşte aynen bu misal gibi; Âlem-i İslâm ve Asya, mu-
azzam bir câmidir.. ve içinde ehl-i iman ve ehl-i hakikat, 
o câmideki muhterem cemaattir. O haylaz çocuklar ise, 
çocuk akıllı dalkavuklardır. O serseri ahlâksızlar; frenk-
meşrep, milliyetsiz, dinsiz heriflerdir. Ecnebi seyircileri ise, 

Âlem-i İslâm: İslam Dün-
yası.
Aşir: Kur’ân-ı Kerim’den on 
âyetlik bir bölüm.
Celb etmek: Çekmek, se-
bep olmak.
Ehl-i hakikat: Daima hak 
ve hakikat peşinde olanlar.
Ehl-i îmân: İnananlar, 
mü’minler.
Esfel-i sâfilîn: En aşağı yer, 
insanın düşebileceği en kö-
tü durum, en aşağı mertebe.

Frenk-meşrep: Yabancı 
kültürü benimseyen, Avru-
palıları taklit eden.
Fuhş-Fuhşiyat: Günahlar, 
ahlaksızlıklar, meşru olma-
yan cinsellikler.
Hüsn-ü teveccüh: Takdir 
etme, beğenme.
İstihzâkârâne: Alay eder 
şekilde.
Mülhid: Dinsiz, inançsız, 
ateist.

Mütelezziz: Lezzet alan, 
zevk duyan.
Nazar-ı nefret ve tahkir: 
Nefret ve hakaret ederek 
bakma.
Raks etmek: Oynamak, 
dans etmek.
Sadâ: Ses.
Sukut etmek: Düşmek, de-
ğer kaybetmek.
Süflî: Alçak, bayağı, pes.
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ecnebilerin naşir-i efkârı olan gazetecilerdir. Her bir müs-
lüman, husûsan ehl-i fazl ve kemâl ise, bu câmide derece-
sine göre bir mevkii olur, görünür, nazar-ı dikkat ona çev-
rilir. Eğer İslâmiyet’in bir sırr-ı esası olan ihlâs ve rıza-yı 
ilâhî cihetinde, Kur’ân-ı Hakîm’in ders verdiği ahkâm ve 
hakâik-i kudsiyeye dair harekât ve a’mâl ondan sudûr etse, 
lisân-ı hâli mânen âyât-ı Kur’âniye’yi okusa, o vakit mânen 
Âlem-i İslâm’ın her bir ferdinin vird-i zebânı olan ْ

ِ ْ َّ ا ُ ّٰ  اَ
َאِت1 ِ ْ ُ ْ َوا  َ ِ ِ ْ ُ ْ

ِ  duasında dâhil olup hissedar olur ve 
umumu ile uhuvvetkârâne alâkadar olur. Yalnız hayvanât-ı 
muzırra nev’inden bazı ehl-i dalâletin ve sakallı çocuklar 
hükmündeki bazı ahmakların nazarlarında kıymeti görün-
mez. Eğer o adam, medar-ı şeref tanıdığı bütün ecdadını ve 
medar-ı iftihar bildiği bütün geçmişlerini ve ruhen nokta-
yı istinad telâkki ettiği selef-i sâlihînin cadde-i nurânilerini 
terk edip heveskârâne, hevâ-perestâne, riyakârâne, şöh-
ret-perverâne, bid’akârâne işlerde ve harekâtta bulunsa; 

1 Allah’ım! Erkeğiyle kadınıyla bütün müminleri bağışla.

Ahkâm: Hükümler.
A’mâl: Ameller, işler.
Âyât-ı Kur’âniye: Kur’ân-ı 
Kerim’in âyetleri.
Bid’akârâne: Dinin aslına 
aykırı bir tarzda.
Cadde-i nuranî: Pırıl pırıl, 
aydınlık cadde.
Ecdad: Dedeler, atalar.
Hakaik-i kudsiye: Mukad-
des, yüce hakikatler.
Hayvanât-ı muzırra: Zararlı 
canlılar.
Hevâperestâne: Nefse ta-
pınırcasına.
Heveskârâne: Heveslice.

İhlas: Yaptığını  sırf  Allah 
emrettiği için yapıp, başka 
bir gâye karıştırmamak.
Lisan-ı hâl: Hal dili, davra-
nışların ifade ettiği anlam.
Medar-ı iftihar: Övünç se-
bebi, vesilesi.
Medar-ı şeref: Şeref, onur 
vesilesi.
Nâşir-i efkâr: Fikir yayın 
organı.
Nokta-i istinad: Dayanak 
noktası.
Riyâkârâne: İki yüzlülükle, 
gösteriş düşkünü bir tarzda.
Selef-i sâlihîn: Ehl-i Sün-
net’in ilk dönem rehberleri,

güvenilir, dürüst ilim sahip-
leri.
Sırr-ı esas: Temel, asıl sır, 
gaye.
Sudûr etmek: Olmak, mey-
dana gelmek.
Şöhretperverâne: Şöhrete 
düşkün bir tarzda.
Telâkki etmek: Kabullen-
mek, benimsemek.
Uhuvvetkârâne: Kardeşçe, 
kardeş gibi.
Vird-i zebân: Dilden düş-
meyen, devamlı tekrarlanan
dua, zikir.
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mânen bütün ehl-i hakikat ve ehl-i imanın nazarında en 
alçak mevkie düşer. 1 ِ ّٰ ِر ا ُ ِ  ُ ُ ْ َ  ُ َّ ِ َ  ِ ِ ْ ُ ْ َ ا َ ا َ

ِ ا  ُ َّ -sırrı ِا
na göre; ehl-i iman ne kadar âmî ve cahil de olsa, aklı derk 
etmediği hâlde, kalbi öyle hodfürûş adamları görse soğuk 
görür, mânen nefret eder.

İşte hubb-u câha meftun ve şöhret-perestliğe müptelâ 
adam –ikinci adam–, hadsiz bir cemaatin nazarında esfel-i 
sâfilîne düşer. Ehemmiyetsiz ve müstehzi ve hezeyancı bazı 
serserilerin nazarında, muvakkat ve menhûs bir mevki ka-
zanır. 2

َ ِ َّ ُ ْ َّ ا وٌّ ِإ ُ َ  ٍ ْ َ
ِ  ْ ُ ُ ْ َ  ٍ ِئ َ ْ َ ُء  َّ ِ َ ْ  ;sırrına göre اَ

dünyada zarar, berzahta azab, âhirette düşman bazı ya-
lancı dostları bulur.

Birinci suretteki adam, faraza hubb-u câhı kalbinden 
çıkarmazsa, fakat ihlâsı ve rıza-yı ilâhîyi esas tutmak ve 
hubb-u câhı hedef ittihaz etmemek şartıyla; bir nevi meşrû 
makam-ı mânevî, hem muhteşem bir makam kazanır ki, o 
hubb-u câh damarını kemâliyle tatmin eder. Bu adam az, 
hem pek az ve ehemmiyetsiz bir şey kaybeder; ona muka-
bil, çok hem pek çok kıymettar, zararsız şeyleri bulur. Belki 

1 “Müminin ferasetinden çekinin! Zira o baktı mı Allah’ın nuruyla bakar.” (Tirmizî, 
tefsîru sûre (15) 6; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr 8/102; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-
evsat 3/312, 8/23).

2 “Müttakiler dışında dünyadaki bütün dostlar, o gün birbirine düşmandır.” (Zuhruf 
sûresi, 43/67).

Âmi: Halktan, sıradan biri.
Berzah: Kabir.
Derk etmek: Anlamak, id-
rak etmek.
Faraza: Varsayalım, mese-
la.
Hezeyan: Saçmalama.

Hodfuruş: Kendini beğen-
miş.
Hubb-u câh: Makam arzu-
su, düşkünlüğü.
İttihaz etmek: Edinmek, 
kabul etmek.
Kemâl: Tam, mükemmel.
Meftun: Düşkün, tutkun.

Menhus: Uğursuz, kötü.
Muvakkat: Kısa süreli, ge-
çici.
Müstehzi: Alay eden, alay-
cı.
Şöhretperestlik: Şöhret 
düşkünlüğü.
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birkaç yılanı kendinden kaçırır; ona bedel, çok mübarek 
mahlûkları arkadaş bulur, onlarla ünsiyet eder. Veya ısırı-
cı yabanî eşek arılarını kaçırıp, mübarek rahmet şerbetçile-
ri olan arıları kendine celbeder. Onların ellerinden bal yer 
gibi, öyle dostlar bulur ki; daima dualarıyla âb-ı kevser gibi 
feyizler, Âlem-i İslâm’ın etrafından onun ruhuna içirilir ve 
defter-i âmâline geçirilir.

Bir zaman, dünyanın bir büyük makamını işgal eden 
küçük bir insan, şöhret-perestlik yolunda büyük bir kaba-
hat işlemekle, Âlem-i İslâm’ın nazarında maskara olduğu 
vakit, geçen temsilin mealini ona ders verdim; başına vur-
dum. İyi sarstı, fakat kendimi hubb-u câhtan kurtaramadı-
ğım için, o ikazım dahi onu uyandırmadı.

İkinci Desise
İnsanda en mühim ve esaslı bir his, hiss-i havftır. 

Dessas zâlimler, bu korku damarından çok istifade etmek-
tedirler. Onunla, korkakları gemlendiriyorlar. Ehl-i dünya-
nın hafiyeleri ve ehl-i dalâletin propagandacıları, avâmın 
ve bilhassa ulemânın bu damarından çok istifade ediyor-
lar. Korkutuyorlar, evhamlarını tahrik ediyorlar. Meselâ, 
nasıl ki damda bir adamı tehlikeye atmak için bir dessas 

Âb-ı Kevser: Kevser suyu.
Âlem-i İslâm: İslam Dün-
yası, Müslümanlar.
Defter-i a’mâl: Amel defte-
ri, insanın yaptığı  bütün fiil-
lerin kaydedildiği defter.
Dessas: Hilekâr, düzenbaz.

Ehl-i dalâlet: Hak dinden 
sapanlar.
Ehl-i dünya: Dünya haya-
tından başka bir şey bilme-
yen dinden gâfil kimseler.
Evham: Vehimler, kurun-
tular.
Feyiz: Mânevî haz, lütuf, 
bereket.

Gemlendirmek: Engellen-
mek, zaptetmek.
Hiss-i havf: Korkma, korku 
duygusu.
Ulemâ: Âlimler, bilginler.
Ünsiyet etmek: Yakın, dost 
olmak.
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adam, o evhamlının nazarında zararlı görünen bir şeyi gös-
terip, vehmini tahrik edip, kova kova tâ damın kenarına 
gelir, baş aşağı düşürür, boynu kırılır. Aynen onun gibi; çok 
ehemmiyetsiz evham ile, çok ehemmiyetli şeyleri feda etti-
riyorlar. Hatta bir sinek beni ısırmasın diyerek, yılanın ağ-
zına girer.

Bir zaman –Allah rahmet etsin– mühim bir zât, kayığa 
binmekten korkuyordu. Onun ile beraber bir akşam vak-
ti, İstanbul’dan köprüye geldik. Kayığa binmek lâzım gel-
di. Araba yok. Sultan Eyyüb’e gitmeye mecburuz. Israr et-
tim. Dedi:

– Korkuyorum, belki batacağız! Ona dedim:

– Bu Haliç’te tahminen kaç kayık var? Dedi:

– Belki bin var. Dedim:

– Senede kaç kayık gark olur. Dedi:

– Bir-iki tane, bazı sene de hiç batmaz. Dedim:

– Sene kaç gündür? Dedi:

– Üç yüz altmış gündür. Dedim:

– Senin vehmine ilişen ve korkuna dokunan batmak 
ihtimali, üç yüz altmış bin ihtimalden birtek ihtimaldir. 
Böyle bir ihtimalden korkan; insan değil, hayvan da ola-
maz! Hem ona dedim:

– Acaba kaç sene yaşamayı tahmin ediyorsun? Dedi:

– Ben ihtiyarım, belki on sene daha yaşamam ihtima-
li vardır. Dedim:

Gark olmak: Batmak.
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– Ecel gizli olduğundan, her bir günde ölmek ihtimali 
var. Öyle ise üç bin altı yüz günde her gün vefatın muhte-
mel. İşte kayık gibi üç yüz binden bir ihtimal değil, belki üç 
binden bir ihtimal ile bugün ölümün muhtemeldir, titre ve 
ağla, vasiyet et, dedim.

Aklı başına geldi, titreyerek kayığa bindirdim. Kayık 
içinde ona dedim:

– Cenâb-ı Hak havf damarını hıfz-ı hayat için ver-
miş, hayatı tahrip için değil! Ve hayatı, ağır ve müşkül 
ve elîm ve azab yapmak için vermemiştir. Havf; iki, üç, 
dört ihtimalden bir olsa.. hatta beş-altı ihtimalden bir 
olsa, ihtiyatkârâne bir havf, meşrû olabilir. Fakat yirmi, 
otuz, kırk ihtimalden bir ihtimal ile havf etmek evham-
dır, hayatı azaba çevirir.

İşte ey kardeşlerim! Eğer ehl-i ilhadın dalkavukları, sizi 
korkutmak ile kudsî cihad-ı mânevînizden vazgeçirmek için 
size hücum etseler, onlara deyiniz:

“Biz hizbu’l-Kur’ân’ız! 1َن ُ ِ א َ َ  ُ َ َّא  َ َوِإ ْכ ّ
ِ َא ا ْ َّ َ  ُ ْ َ َّא   ِإ

sırrıyla Kur’ân’ın kalesindeyiz. 2 ُ ِכ َ ْ َ ا ْ
ِ ُ َو ّٰ َא ا ُ ْ َ  etra-

fımızda çevrilmiş muhkem bir surdur. Binler ihtimalden 

1 “Hiç şüphe yok ki o zikri, Kur’ân’ı biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz.” (Hicr 
sûresi, 15/9).

2 “Allah bize yeter. O ne güzel vekildir!” (Âl-i İmran sûresi, 3/173).

Cihad-ı manevî: Allah’ın di-
nine hizmet  için sarf edilen 
her türlü manevi gayret..
Ehl-i İlhâd: Dinden sapan-
lar, dinsizler.
Elîm: Elem veren, üzücü.

Havf: Korku.
Hıfz-ı hayat: Hayatı koru-
ma.
Hizbu’l-Kur’ân: Kur’ân Ce-
maatı.. Kur’an’a bağlı kim-
seler.

İhtiyatkârâne: Dikkatli, ted-
birli bir şekilde.
Kal’a: Kale.
Kudsî: Mukaddes, kutlu.
Muhkem: Sağlam, metin.
Müşkil: Mesele, problem.
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bir ihtimal ile, şu kısa hayat-ı fâniyeye küçük bir zarar 
gelmesi korkusundan, hayat-ı ebediyemize yüzde yüz 
binler zarar verecek bir yola, bizi ihtiyârımızla sevk ede-
mezsiniz!” Ve deyiniz: “Acaba hizmet-i Kur’âniye’de ar-
kadaşımız ve o hizmet-i kudsiyenin tedbirinde üstadı-
mız ve ustabaşımız olan Said Nursî’nin yüzünden, bizim 
gibi hak yolunda ona dost olan ehl-i haktan kim zarar 
görmüş? Ve onun has talebelerinden kim bela görmüş 
ki, biz de göreceğiz ve o görmek ihtimali ile telaş edece-
ğiz? Bu kardeşimizin binler uhrevî dostları ve kardeşle-
ri var. Yirmi-otuz senedir dünya hayat-ı içtimaiyesine te-
sirli bir surette karıştığı hâlde, onun yüzünden bir kar-
deşinin zarar gördüğünü işitmedik. Husûsan o zaman, 
elinde siyaset topuzu vardı. Şimdi o topuz yerine nur-u 
hakikat var. Eskiden 31 Mart hâdisesinde çendan onu 
da karıştırdılar, bazı dostlarını da ezdiler. Fakat sonra 
tebeyyün etti ki, mesele başkaları tarafından çıkmış. 
Onun dostları, onun yüzünden değil, onun düşmanla-
rı yüzünden bela gördüler. Hem o zaman çok dostlarını 
da kurtardı. Buna binâen; bin değil, binler ihtimalden 
birtek ihtimal-i tehlike korkusuyla, bir hazine-i ebedi-
yeyi elimizden kaçırmak, sizin gibi şeytanların hatırına 
gelmemeli!” deyip ehl-i dalâletin dalkavuklarının ağzına 
vurup tard etmelisiniz. Hem o dalkavuklara deyiniz ki:

Çendan: Gerçi, her ne ka-
dar.
Ehl-i hak: Daima doğrunun 
yanında olan kişiler.
Hayat-ı ebediye: Ebedi, 
sonsuz Ahiret hayatı.
Hayat-ı fâniye: Fani, geçici 
dünya  hayatı.

Hayat-ı içtimaiye: Toplum 
hayatı.
Hizmet-i kudsiye: Kutlu, 
mukaddes hizmet.
İhtiyar: Tercih, irâde.
Nur-u hakikat: Gerçeğin 
ışığı.

Tard etmek: Kovmak.
Tebeyyün etmek: Belli ol-
mak, açığa çıkmak.
Tedbir: İdare etme, düzen-
leme.
Uhrevî: Ahiret’e ait.
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“Yüz binler ihtimalden bir ihtimal değil, yüzden yüz 
ihtimal ile bir helâket gelse; zerre kadar aklımız varsa, 
korkup, onu bırakıp kaçmayacağız!” Çünkü mükerrer 
tecrübelerle görülmüş ve görülüyor ki: Büyük kardeşine 
veyahut üstadına tehlike zamanında ihânet edenlerin, 
gelen bela en evvel onların başında patlar. Hem merha-
metsizcesine onlara ceza verilmiş ve alçak nazarıyla ba-
kılmış. Hem cesedi ölmüş, hem ruhu zillet içinde mânen 
ölmüş. Onlara ceza verenler, kalblerinde bir merhamet 
hissetmezler. Çünkü derler: “Bunlar madem kendileri-
ne sâdık ve müşfik üstadlarına hain çıktılar; elbette çok 
alçaktırlar, merhamete değil tahkire lâyıktırlar.”

Madem hakikat budur. Hem madem bir zâlim ve vic-
dansız bir adam, birisini yere atıp ayağıyla onun başını 
kat’î ezecek bir surette davransa; o yerdeki adam, eğer 
o vahşi zâlimin ayağını öpse; o zillet vâsıtasıyla kalbi ba-
şından evvel ezilir, ruhu cesedinden evvel ölür. Hem ba-
şı gider, hem izzet ve haysiyeti mahvolur. Hem o canavar 
vicdansız zâlime karşı zaaf göstermekle, kendisini ezdir-
meye teşcî eder. Eğer ayağı altındaki mazlum adam, o 
zâlimin yüzüne tükürse; kalbini ve ruhunu kurtarır, ce-
sedi bir şehid-i mazlum olur. Evet tükürün zâlimlerin 
hayasız yüzlerine!..

Haysiyet: İtibar, kıymet.
Helâket: Ölüm, yok olma.
İzzet: Aziz olma, yücelik, şe-
ref, onur.
Mükerrer: Tekrar edilen, 
tekrarlanmış.

Müşfik: Şefkatli.
Şehid-i mazlum: Zulme 
maruz kalarak şehit olan 
kimse.
Tahkir: Hakaret etme, kü-
çük düşürme.

Teşcî etmek: Cesaretlendir-
mek.
Zillet: Küçük düşme, hor ve 
hakir görülme.
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Bir zaman İngiliz Devleti, İstanbul Boğazı’nın topları-
nı tahrip ve İstanbul’u istilâ ettiği hengâmda; o devletin en 
büyük daire-i diniyesi olan Anglikan Kilisesi’nin başpapa-
zı tarafından Meşihat-ı İslâmiye’den dinî altı suâl soruldu. 
Ben de o zaman Dârü’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin âzâsı idim. 
Bana dediler: “Bir cevap ver.” Onlar altı suâllerine, altı yüz 
kelime ile cevap istiyorlar. Ben dedim:

“Altı yüz kelime ile değil, altı kelime ile de değil, hat-
ta bir kelime ile dahi değil; belki bir tükürük ile cevap ve-
riyorum! Çünkü o devlet, işte görüyorsunuz; ayağını bo-
ğazımıza bastığı dakikada, onun papazı mağrurâne üs-
tümüzde suâl sormasına karşı, yüzüne tükürmek lâzım 
geliyor. Tükürün o ehl-i zulmün o merhametsiz yüzü-
ne!..” demiştim. Şimdi diyorum:

Ey kardeşlerim! İngiliz gibi cebbâr bir hükûmetin 
istilâ ettiği bir zamanda, bu tarzda matbaa lisanıyla 
onlara mukabele etmek, tehlike yüzde yüz iken, hıfz-ı 
Kur’ânî bana kâfi geldiği hâlde; size de, yüzde bir ihti-
mal ile, ehemmiyetsiz zâlimlerin elinden gelen zararla-
ra karşı, elbette yüz derece daha kâfidir.

Hem ey kardeşlerim! Çoğunuz askerlik etmişsiniz. 
Etmeyenler de elbette işitmişlerdir. İşitmeyenler de benden 

Âzâ: Üye.
Cebbar: Zorba, despot.
Daire-i dinîye: Dinî işleri 
dairesi.
Dârü’l-Hikmeti’l-İslâmiye: 
1918-1922 yıları arasın-
da, zamanın problemleri-
ne İslâmî  çözümler üretme 

doğrultusunda faaliyet gös-
termiş İslâmî İlimler Aka-
demisi.
Ehl-i zulüm: Zalimler.
Hengâm: Vakit, devir.
Hıfz-ı Kur’ânî: Kur’ân’ın ko-
ruması.
İstilâ etmek: İşgal etmek.

Mağrib: Batı.
Mağrurâne: Gururlu, kibir-
li bir tarzda.
Meşihat-ı İslâmiye: Os-
man lı Devletindeki  Şey hü-
lislâmlık Dairesi.
Mukabele etmek: Karşılık 
vermek.
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işitsinler ki: “En ziyade yaralananlar, siperini bırakıp ka-
çanlardır. En az yara alanlar, siperinde sebat edenler-
dir!.”

1

ْ ُכ
ِ َ ُ  ُ َّ ِ َ  ُ ْ ِ وَن  ُّ

ِ َ ي  ِ َّ َت ا ْ َ ْ ْ ِإنَّ ا ُ  mana-yı işarîsiyle 

gösteriyor ki: “Firar edenler, kaçmalarıyla ölümü daha zi-

yade karşılıyorlar!”

Üçüncü Desise-i Şeytaniye
Tamâ yüzünden çoklarını avlıyorlar. Kur’ân-ı Hakîm’in 

âyât-ı beyyinâtından istifâza ettiğimiz kat’î burhanlarla çok 
risalelerde isbat etmişiz ki; meşrû rızk, iktidar ve ihtiyârın 
derecesine göre değil; belki acz ve iftikarın nisbetinde 
geliyor. Bu hakikati gösteren hadsiz işaretler, emâreler, de-
liller vardır. Ezcümle:

Bir nevi zîhayat ve rızka muhtaç olan eşcar, yerinde 
durup onların rızıkları onlara koşup geliyor. Hayvanât, 
hırs ile rızıklarının peşinde koştuklarından, ağaçlar gibi 
mükemmel beslenmiyorlar. Hem hayvanât nev’inden ba-
lıkların en aptal, iktidarsız ve kum içinde bulunduğu hâlde 
mükemmel beslenmesi ve umumiyetle semiz olarak gö-
rünmesi; maymun ve tilki gibi zeki ve muktedir hayvanât, 

1 “De ki: Sizin kaçtığınız o ölüm var ya, o mutlaka sizi karşılayacaktır.” (Cum’a sûresi, 
62/8).

Âyât-ı beyyinât: Apaçık 
âyetler, deliller.
Burhan: Delil.
Desise-i şeytaniye: Şeytan-
ca hile, oyun.
Eşcar: Ağaçlar.

Ezcümle: Bunlardan bazı-
ları  da şunlardır:…
Hayvanat: Hayvanlar.
İftikar: Fakirlik, muhtaçlık.
İstifâza etmek: Feyz alma, 
feyizlenmek; mânevi zengin-
lik kazanmak.

Mana-yı işarî: Îmâ yoluyla 
anlatılan mana.
Tamâ: Aç gözlülük, doy-
mazlık, tamahkârlık.
Zîhayat: Canlı.
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sû-i maîşetinden alîz ve zayıf olması gösteriyor ki; vâsıta-yı 
rızık, iktidar değil, iftikardır.

Hem insanî olsun, hayvanî olsun bütün yavruların 
hüsn-ü maîşeti ve süt gibi hazine-i rahmetin en latîf bir he-
diyesi, umulmadık bir tarzda onlara zaaf ve aczlerine şef-
katen ihsan edilmesi.. ve vahşi canavarların dîk-ı maîşetleri 
dahi gösteriyor ki; vesile-i rızk-ı helâl, acz ve iftikardır.. 

zekâ ve iktidar değildir.

Hem dünyada, milletler içinde şiddet-i hırs ile meş-
hur olan yahudi milletinden daha ziyade rızık peşinde ko-
şan olmuyor. Hâlbuki zillet ve sefâlet içinde en ziyade sû-i 
maîşete onlar maruz oluyorlar. Onların zenginleri dahi süflî 
yaşıyorlar. Zâten ribâ gibi gayr-i meşrû yollarla kazandıkla-
rı mal, rızk-ı helâl değil ki meselemizi cerh etsin.

Hem çok ediplerin ve çok ulemânın fakr-ı hâli ve çok 
aptalların servet ve gınâsı dahi gösteriyor ki; celb-i rızkın 

medarı, zekâ ve iktidar değildir; belki acz ve iftikardır, 

tevekkül-vâri bir teslimdir ve lisân-ı kâl ve lisân-ı hâl ve 

lisân-ı fiil ile bir duadır.

Alîz: Cılız.
Celb-i rızk: Rızık elde et-
me.
Cerh etmek: Çürütmek.
Dîk-ı maîşet: Geçim darlı-
ğı, sıkıntısı.
Edip: Edebiyatçı, şair veya 
yazar.
Fakr-ı hal: Fakirlik hâli.
Gayr-ı meşrû: Yasak, ha-
ram.

Gınâ: Zenginlik, servet.
Hüsn-ü maîşet: Güzel, iyi 
beslenme.
Lisan-ı fiil: Fiilin, yapılan 
işin ifâde ettiği anlam.
Lisan-ı hâl: Hal dili, davra-
nışların ifade ettiği anlam.
Lisan-ı kâl: Sesli, sözlü ifa-
de, anlatma.
Medâr: Vesile, vâsıta, se-
bep.

Ribâ: Fâiz.
Sû’-i maîşet: Kötü, yanlış 
beslenme.
Süflî: Alçak, bayağı.
Ulemâ: Âlimler, bilginler.
Vasıta-i rızk: Beslenme, rı-
zık vasıtası.
Vesile-i rızk-ı helâl: Helal 
yolla beslenme vesilesi.
Zaîf: Zayıf.
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İşte bu hakikati ilân eden 1
ُ ِ َ ْ ِة ا َّ ُ ْ اُق ُذو ا زَّ َّ َ ا ُ  َ ّٰ  ِإنَّ ا

âyeti, bu dâvâmıza o kadar kavî ve metin bir burhandır ki; 
bütün nebâtât ve hayvanât ve etfâl lisanıyla okunuyor.. ve 
rızık isteyen her tâife, şu âyeti lisân-ı hâl ile okuyor.

Madem rızık mukadderdir ve ihsan ediliyor ve ve-
ren de Cenâb-ı Hak’tır; o hem Rahîm, hem Kerîm’dir. 
O’nun rahmetini itham etmek derecesinde ve keremini 
istihfaf eder bir surette gayr-i meşrû bir tarzda yüz suyu 
dökmekle vicdanını belki bazı mukaddesâtını rüşvet ve-
rip, menhûs, bereketsiz bir mal-i haramı kabul eden dü-
şünsün ki, ne kadar muzaaf bir divaneliktir.

Evet ehl-i dünya, hususan ehl-i dalâlet; parasını ucuz 
vermez, pek pahalı satar. Bir senelik hayat-ı dünyeviye-
ye bir derece yardım edecek bir mala mukabil, hadsiz bir 
hayat-ı ebediyeyi tahrip etmeye bazen vesile olur. O pis 
hırs ile gazab-ı ilâhîyi kendine celbeder ve ehl-i dalâletin rı-
zasını celbe çalışır.

Ey kardeşlerim! Eğer ehl-i dünyanın dalkavukları ve 
ehl-i dalâletin münafıkları, sizi insaniyetin şu zayıf damarı 

1 “Bütün mahlûkların rızıklarını veren, kâmil kuvvet ve tam iktidar sahibi olan Allah 
Teâlâ’dır.” (Zâriyât sûresi, 51/58).

Ehl-i dalâlet: Hak dinden 
sapanlar.
Ehl-i dünya: Dünya haya-
tından başka bir şey bilme-
yen dinden gâfil kimseler.
Etfâl: Çocuklar.
Gazab-ı İlâhî: Allah’ın ga-
zabı.
Hayat-ı dünyeviye: Dünya 
hayatı.

Hayat-ı ebediye: Ebedi, 
sonsuz Ahiret hayatı.
İstihfaf: Küçümseme, hafi-
fe alma.
İttiham etmek: Suçlamak, 
töhmet altına almak.
Kavî: Güçlü, kuvvetli.
Kerîm: İhsanı bol, pek cö-
mert.
Mal-ı haram: Haram mal.

Menhus: Uğursuz, şom.
Mukadder: Cenab-ı Hakk 
tarafından takdir edilen, ka-
dere ait şey.
Mukaddesat: Dinî, kutsal  
değerler, kavramlar.
Muzaaf: Kat kat, katmerli.
Nebatat: Bitkiler.
Rahîm: Pek merhametli, 
çok şefkatli, 
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olan tamâ yüzünden yakalasalar, geçen hakikati düşünüp, 
bu fakir kardeşinizi numûne-i imtisal ediniz. Sizi bütün kuv-
vetimle temin ederim ki:

Kanaat ve iktisat, maaştan ziyade sizin hayatınızı 
idâme ve rızkınızı temin eder. Bahusus size verilen o 
gayr-i meşrû para, sizden ona mukabil bin kat fazla fi-
yat isteyecek. Hem her saati size ebedî bir hazineyi aça-
bilir olan hizmet-i Kur’âniye’ye set çekebilir veya fütur 
verir. Bu öyle bir zarar ve boşluktur ki, her ay binler ma-
aş verilse yerini dolduramaz.

İhtar: Ehl-i dalâlet, Kur’ân-ı Hakîm’den alıp neşrettiği-
miz hakâik-i imaniye ve Kur’âniye’ye karşı müdafaa ve mu-
kabele elinden gelmediği için, münafıkâne ve desisekârâne 
iğfal ve hile dâmını (tuzağını) istimâl ediyor. Dostlarımı 
hubb-u câh, tamâ ve havf ile aldatmak ve beni bazı isnadât 
ile çürütmek istiyorlar. Biz, kudsî hizmetimizde daima müs-
bet hareket ediyoruz. Fakat maatteessüf, her bir emr-i ha-
yırda bulunan mânileri defetmek vazifesi bizi, bazen menfî 
harekete sevk ediyor.

İşte bunun içindir ki, ehl-i nifakın hilekârâne propagan-
dasına karşı, kardeşlerimi sâbık üç nokta ile ikaz ediyorum. 
Onlara gelen hücumu def’e çalışıyorum.

Bahusus: Özellikle.
Desisekârâne: Hile, tuzak 
kurar tarzda, sinsice.
Ehl-i nifak: Münâfıklar.
Emr-i hayır: Hayırlı iş.
Fütur: Bezginlik, bıkkınlık, 
usanç.
Hakaik-i îmaniye ve Kur’â-
niye: İman ve Kur’an haki-
katleri.

Havf: Korku.
Hilekârâne: Hileli, aldatıcı
tarzda.
Hubb-u câh: Makam arzu-
su, düşkünlüğü.
İdame etmek: Devam et-
tirmek,sürdürmek.
İğfal: Kandırma, aldatma.
İsnadât: İsnatlar, iftiralar.

Maatteessüf: Maalesef, 
üzülerek.
Menfî: Olumsuz.
Münafıkâne: Münafıkça, iki 
yüzlülükle.
Nümune-i imtisal: Örnek 
alınacak model, ideal.
Sâbık: Geçen, önceki.
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Şimdi en mühim bir hücum benim şahsımadır. Diyorlar 
ki: “Said Kürt’tür, neden bu kadar ona hürmet ediyorsu-
nuz, arkasına düşüyorsunuz?”

İşte bilmecburiye böyle herifleri susturmak için, Dör-
düncü Desise-i Şeytaniye’yi, istemeyerek Eski Said lisanıy-
la zikredeceğim.

Dördüncü Desise-i Şeytaniye
Şeytanın telkini ile ve ehl-i dalâletin ilkaâtıyla, bana 

karşı propaganda ile hücum eden ve mühim mevkileri işgal 
eden bazı mülhidler, kardeşlerimi aldatmak ve asabiyet-i 
milliyelerini tahrik etmek için diyorlar ki: “Siz Türksünüz. 
Mâşallah, Türklerde her nevi ulemâ ve ehl-i kemâl var-
dır. Said bir Kürt’tür. Milliyetinizden olmayan birisiyle 
teşrik-i mesai etmek hamiyet-i milliyeye münâfidir!”

Elcevap: Ey bedbaht mülhid! Ben –felillâhilhamd– 
müslümanım! Her zamanda, kudsî milletimin üç yüz el-
li milyon efradı vardır. Böyle, ebedî bir uhuvveti tesis 
eden ve dualarıyla bana yardım eden ve içinde Kürtlerin 
ekseriyet-i mutlakası bulunan üç yüz elli milyon kardeşi, 

Asabiyet-i milliye: Irkçılık.
Bedbaht: Talihsiz, zavallı, 
nasipsiz.
Desise-i şeytaniye: Şeytan-
ca hile, oyun.
Efrad: Fertler.
Ehl-i dalâlet: Hak dinden 
sapanlar.
Ehl-i kemâl: Mükemmel, 
yetişmiş insanlar.

Ekseriyet-i mutlaka: Bü-
yük çoğunluk.
Felillâhilhamd: “Allah’a şü-
kürler olsun ki...”
Hamiyet-i milliye: Milli de-
ğerlere bağlılık, yurtsever-
lik.
İlkaât: (Çamur) atma. 
Mec: Kandırma, telkin.
Kudsî: Mukaddes, kutlu.

Mülhid: Dinsiz, inançsız, 
ateist.
Münâfî: Aykırı, ters.
Telkin: Fikir aşılama, kabul 
ettirme.
Tesis etmek: Kurmak, oluş-
turmak. 
Teşrik-i mesaî: İş birliği, 
birlikte çalışma.
Uhuvvet: Kardeşlik.
Ulemâ: Âlimler, bilginler.
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unsuriyet ve menfî milliyet fikrine feda etmek ve o mü-
barek hadsiz kardeşlere bedel, Kürt nâmını taşıyan ve 
Kürt unsurundan addedilen mahdut birkaç dinsiz ve-
ya mezhepsiz bir mesleğe girenleri kazanmaktan yüz 
bin defa istiâze ediyorum!.. Ey mülhid! Senin gibi ah-
maklar lâzım ki, Macar kâfirleri veyahut dinsiz olmuş ve 
frenkleşmiş birkaç Türkleri muvakkaten, dünyaca dahi 
faydasız uhuvvetini kazanmak için; üç yüz elli milyon 
hakikî, nurâni menfaattar bir cemaatin bâki uhuvvetle-
rini terk etsin.

Yirmi Altıncı Mektub’un Üçüncü Meselesi’nde, delil-
leriyle menfî milliyetin mahiyetini ve zararlarını gösterdi-
ğimizden ona havale edip, yalnız o Üçüncü Mesele’nin 
âhirinde icmal edilen bir hakikati burada bir derece izah 
edeceğiz. Şöyle ki; o Türkçülük perdesi altına giren ve ha-
kikaten Türk düşmanı olan hamiyet-füruş mülhidlere de-
rim ki:

Din-i İslâmiyet milletiyle ebedî ve hakikî bir uhuv-
vet ile, Türk denilen bu vatan ehl-i imanıyla şiddetli ve 
pek hakikî alâkadarım. Ve bin seneye yakın, Kur’ân’ın 
bayrağını cihanın cihat-ı sittesinin etrafında gâlibâne 

Addetmek: Saymak.
Âhir: Son, en son.
Bâki: Sürekli, dâimî.
Cihat-ı sitte: Altı yön, her 
taraf.
Ehl-i îmân: İnananlar, 
mü’minler.
Frenkleşmek: Yabancılaş-
mak, Avrupa taklitçiliği.
Gâlibâne: Gâlip gelmiş eda-
sıyla.

Hamiyet-füruş: Dini ve 
milli değerlere bağlı olmadı-
ğı halde kendini öyle göste-
ren kimse.
İcmal etmek: Özlü, kısa an-
latmak.
İstiâze etmek:  Allah’a sı-
ğınmak.
Mahdut: Sayılı, sınırlı.
Mahiyet: Bir şeyin hakikati.

Menfaatdâr: Faydalı.
Menfî milliyet: Kendi ırkını 
diğerlerinden üstün gören, 
olumsuz, yıkıcı milliyetçilik 
düşüncesi..
Muvakkaten: Kısa süreli, 
geçici olarak.
Nuranî: Nurlu, pırıl pırıl.
Unsur: Irk, soy, millet.
Unsuriyet: Irkçılık.
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gezdiren bu vatan evlâtlarına, İslâmiyet hesabına müf-
tehirâne ve tarafdârâne muhabbettarım.

Sen ise ey hamiyet-füruş sahtekâr! Türk’ün mefahir-i 
hakikiye-i milliyesini unutturacak bir surette mecazî ve 
unsurî ve muvakkat ve garazkârâne bir uhuvvetin var. 
Senden soruyorum: Türk Milleti, yalnız yirmi ile kırk yaşı 
ortasındaki gafil ve heveskâr gençlerden ibaret midir? Hem 
onların menfaati ve onların hakkında hamiyet-i milliyenin 
iktiza ettiği hizmet, yalnız onların gafletini ziyadeleştiren 
ve ahlâksızlıklara alıştıran ve menhiyâta teşcî eden frenk-
meşrebâne terbiyede midir? Ve ihtiyarlıkta onları ağlattıra-
cak olan muvakkat bir güldürmekte midir? Eğer hamiyet-i 
milliye bunlardan ibaret ise.. ve terakki ve saadet-i haya-
tiye bu ise; evet sen böyle Türkçü isen ve böyle milliyet-
perver isen; ben o Türkçülükten kaçıyorum, sen de benden 
kaçabilirsin! Eğer zerre miktar hamiyet ve şuurun ve insafın 
varsa, şimdiki taksimata bak, cevap ver. Şöyle ki:

Türk Milleti denilen şu vatan evlâdı altı kısımdır. Birinci 
kısmı, ehl-i salâhat ve takvadır. İkinci kısmı, musibetze-
de ve hastalar tâifesidir. Üçüncü kısmı, ihtiyarlar sınıfıdır. 
Dördüncü kısmı, çocuklar tâifesidir. Beşinci kısmı, fakirler 

Ehl-i salâhat ve takvâ: Di-
nin emir ve yasaklarına sı-
kı sıkıya bağlı  dindar kim-
seler.
Frenk-meşrebâne: Avrupa 
kültürüne özenir bir tarzda.
Garazkârâne: Kötü niyet 
besler bir tarzda.
İktiza etmek: Gerektirmek, 
icap ettirmek.

Mefahir-i hakikiye-i milli-
ye: Övünülecek, gerçek, 
milli değerler.
Menhiyât: Yasaklar, haram-
lar.
Milliyetperver: Milletini se-
ven, milliyetçi.
Muvakkat: Kısa süreli, ge-
çici.
Müftehirâne: İftiharla, övü-
nerek.

Saadet-i hayatiye: Hayat 
mutluluğu.
Tarafdârâne: Taraftar, ya-
nında olarak.
Terakki: İlerleme, yüksel-
me.
Teşcî etmek: Cesaretlendir-
mek.
Unsurî: Irkla, soyla ilgili.
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ve zayıflar tâifesidir. Altıncı kısmı, gençlerdir. Acaba bü-
tün evvelki beş tâife Türk değiller mi? Hamiyet-i milliye-
den hisseleri yok mu? Acaba altıncı tâifeye sarhoşçasına 
bir keyif vermek yolunda o beş tâifeyi incitmek, keyfini ka-
çırmak, tesellilerini kırmak; hamiyet-i milliye midir, yoksa 
o millete düşmanlık mıdır? “el-Hükmü li’l-ekser”1 sırrınca, 
eksere zarar dokunduran düşmandır; dost değildir!

Senden soruyorum: Birinci kısım olan  ehl-i iman ve 
ehl-i takvanın en büyük menfaati, frenk-meşrebâne bir 
medeniyette midir? Yoksa hakâik-i imaniyenin nurlarıy-
la saadet-i ebediyeyi düşünüp, müştâk ve âşık oldukları 
tarîk-i hakta sülûk etmek ve hakikî teselli bulmakta mıdır? 
Senin gibi dalâlet-pîşe hamiyet-füruşların tuttuğu meslek; 
müttakî ehl-i imanın mânevî nurlarını söndürüyor ve hakikî 
tesellilerini bozuyor ve ölümü, idam-ı ebedî ve kabri, dâimî 
bir firâk-ı lâyezalî kapısı olduğunu gösteriyor.

İkinci kısım olan  musibetzede ve hastaların ve haya-
tından me’yus olanların menfaati; frenk-meşrebâne, din-
sizcesine medeniyet terbiyesinde midir? Hâlbuki o bîçâreler 
bir nur isterler, bir teselli isterler.. musibetlerine karşı bir 
mükâfat isterler.. ve onlara zulmedenlerden intikamlarını 

1 “Hüküm, çoğunluğa göre verilir.” (es-Serahsî, el-Mebsût 5/140; el-Cessâs, Ahkâmü’l-
Kur’ân 5/208; el-Kâsânî, Bedâiu’s-sanâi’ 1/303).

Bîçare: Çaresiz, zavallı.
Dalâlet-pîşe: Sapıklıkla iç 
içe, dalâleti huy edinmiş.
El-hükmü li’l-ekser: “Hü-
küm çoğunluğa göre veri-
lir”.
Firak-ı lâyezalî: Bitmeyen, 
sona olmayan ayrılık.

Hakâik-i îmâniye: İman ha-
kikatleri.
İdam-ı ebedî: Ebediyen yok
olma.
Me’yus: Ümitsiz.
Müştak: Şevkli, arzulu.
Müttakî: Takvâ sahibi, Ce-
nâb-ı Hakk’ın emir ve ya-
saklarına titizlikle uyan.

Saadet-i ebediye: Ebedi, 
sonsuz mutluluk, cennet ha-
yatı.
Sülûk etmek: Bir yola girip 
o yolu takip etmek.
Tarîk-i hak: Doğru  yol.
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almak isterler.. ve yakınlaştıkları kabir kapısındaki dehşe-
ti defetmek istiyorlar. Sizin gibilerin sahtekâr hamiyetiyle, 
pek çok şefkate ve okşamaya ve tımar etmeye çok lâyık ve 
muhtaç o bîçâre musibetzedelerin kalblerine iğne sokuyor-
sunuz, başlarına tokmak vuruyorsunuz! Merhametsizcesine 
ümitlerini kırıyorsunuz, yeis-i mutlaka düşürüyorsunuz!.. 
Hamiyet-i milliye bu mudur? Böyle mi millete menfaat do-
kunduruyorsunuz?

Üçüncü tâife olan  ihtiyarlar, bir sülüs teşkil ediyor. 
Bunlar kabre yakınlaşıyorlar, ölüme yaklaşıyorlar, dünya-
dan uzaklaşıyorlar, âhirete yanaşıyorlar. Böylelerin men-
faati ve nuru ve tesellisi, Hülâgu ve Cengiz gibi zâlimlerin 
gaddârâne sergüzeştlerini dinlemesinde midir? Ve âhireti 
unutturacak, dünyaya bağlandıracak, neticesiz, mânen su-
kut, zâhiren terakki denilen şimdiki nevi hareketinizde mi-
dir? Ve uhrevî nur, sinemada mıdır? Ve hakikî teselli, ti-
yatroda mıdır? Bu bîçâre ihtiyarlar hamiyetten hürmet is-
terlerken, mânevî bıçakla o bîçâreleri kesmek hükmünde 
ve “idam-ı ebedîye sevk ediliyorsunuz” fikrini vermek ve 
rahmet kapısı tasavvur ettikleri kabir kapısını ejderha ağzı-
na çevirmek, “Sen oraya gideceksin” diye mânevî kulağı-
na üflemek, hamiyet-i milliye ise böyle hamiyetten yüz bin 
defa –el-iyâzü billâh!–

Dördüncü tâife ki,  çocuklardır. Bunlar, hamiyet-i 
milliyeden merhamet isterler, şefkat beklerler. Bunlar da 

El’iyâze Billâh: “Allah ko-
rusun !”.
Gaddarâne: Gaddarca, za-
limce.

Sergüzeşt: Macera, hadi-
se.
Sukut: Düşme, değer kay-
betme.

Sülüs: Üçte bir.
Uhrevî: Ahiret’e ait.
Ye’s-i mutlak: Tam bir ümit-
sizlik.
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zaaf ve acz ve iktidarsızlık noktasında; merhametkâr, kud-
retli bir Hâlık’ı bilmekle ruhları inbisat edebilir, istidatları 
mesûdâne inkişaf edebilir. İleride, dünyadaki müthiş ehvâl 
ve ahvâle karşı gelebilecek bir tevekkül-ü imanî ve teslim-i 
İslâmî telkinâtıyla o mâsumlar hayata müştâkâne baka-
bilirler. Acaba alâkaları pek az olduğu terakkiyât-ı mede-
niye dersleri ve onların kuvve-i mâneviyesini kıracak ve 
ruhlarını söndürecek, nursuz sırf maddî felsefî düsturların 
tâliminde midir? Eğer insan bir cesed-i hayvanîden ibaret 
olsaydı ve kafasında akıl olmasaydı; belki bu mâsum ço-
cukları muvakkaten eğlendirecek terbiye-i medeniye tâbir 
ettiğiniz ve terbiye-i milliye süsü verdiğiniz bu frengî usûl, 
onlara çocukçasına bir oyuncak olarak, dünyevî bir men-
faati verebilirdi. Mademki o mâsumlar hayatın dağdağala-
rına atılacaklar, mademki insandırlar; elbette küçük kalble-
rinde çok uzun arzuları olacak ve küçük kafalarında büyük 
maksatlar tevellüd edecek. Madem hakikat böyledir; onla-
ra şefkatin muktezası, gayet derecede fakr ve aczinde gayet 
kuvvetli bir nokta-yı istinadı ve tükenmez bir nokta-yı istim-
dadı, kalblerinde iman-ı billâh ve iman-ı bi’l-âhiret suretiyle 

Cesed-i hayvanî: Canlı be-
den, ceset.
Dağdağa: Sıkıntı, gürültü.
Ehval: Korkular, korkula-
cak hâller.
Frengî: Avrupalılara ait.
Hâlık: Yaratıcı.
İman-ı bil’âhiret: Âhiret’e 
inanmak.
İman-ı billâh: Allah’a iman.
İnbisat: Rahatlama, ferah-
lama.
İnkişaf: Açılma, gelişme.
İstidat: Kabiliyet, yetenek.

Kuvve-i mâneviye: Mânevî 
güç, moral.
Mes’udâne: Mutlu bir şe-
kilde.
Mukteza: Gerek, sebep.
Müştakâne: İştiyaklı, şevkli 
bir şekilde.
Nokta-i istimdad: Yardım 
istenen yer, medet aranı-
lan yer.
Nokta-i istinad: Dayanak 
noktası.
Talim: Öğretme, bilgilen-
dirme.

Telkinat: Telkinler, fikir aşı-
lamalar.
Terakkiyat-ı  medeniye: 
Çağdaş, modern ilerleme-
ler, gelişmeler.
Terbiye-i medeniye: Avru-
pa terbiyesi.
Terbiye-i milliye: Milli eği-
tim.
Teslim-i İslâmî: İslâm’dan 
kaynaklanan bir teslimiyet.
Tevekkül-ü îmanî: İman 
kaynaklı bir tevekkül, Allah’a
dayanma.
Tevellüd etmek: Doğmak.
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yerleştirmek lâzımdır. Onlara şefkat ve merhamet bununla 
olur. Yoksa, divane bir vâlidenin, veledini bıçakla kesme-
si gibi hamiyet-i milliye sarhoşluğuyla, o bîçâre mâsumları 
mânen boğazlamaktır. Cesedini beslemek için, beynini ve 
kalbini çıkarıp ona yedirmek nev’inden, vahşiyâne bir ga-
dirdir, bir zulümdür.

Beşinci tâife,  fakirler ve zayıflar tâifesidir. Acaba, 
hayatın ağır tekâlifini fakirlik vâsıtasıyla elîm bir tarzda çe-
ken fakirlerin ve hayatın müthiş dağdağalarına karşı çok 
müteessir olan zayıfların, hamiyet-i milliyeden hisseleri yok 
mudur? Bu bîçârelerin yeisini ve elemini artıran.. ve sefih 
bir kısım zenginlerin mel’abe-i hevesâtı ve zâlim bir kısım 
kavîlerin vesile-i şöhret ve şekâveti olan frenk-meşrebâne 
ve perde-bîrûnâne ve firavunâne medeniyet-perverlik nâmı 
altında yaptığınız harekâtta mıdır? Bu bîçâre fukaraların fa-
kirlik yarasına merhem ise; unsuriyet fikrinden değil, belki 
İslâmiyet’in eczahâne-i kudsiyesinden çıkabilir. Zayıfların 
kuvveti ve mukâvemeti, karanlık ve tesadüfe bağlı, şuur-
suz, tabiî felsefeden alınmaz; belki hamiyet-i İslâmiye ve 
kudsî İslâmiyet milliyetinden alınır!..

Divane: Deli, akıl hastası.
Eczahane-i kudsiye: Kutlu 
eczahane.
Elîm: Elem veren, üzücü.
Firavunâne medeniyet-
perverlik: Firavun medeni-
yetçiliği.
Gadir: Zulüm, haksızlık.
Hamiyet-i İslâmiye: Dini 
değerlere sahip çıkma, İs-
lâm gayreti.
Kavî: Güçlü, kuvvetli.

Mel’abe-i hevesat: Heves-
lerin oyuncağı.
Mukavemet: Karşı koyma, 
dayanma.
Müteessir: Etkilenmiş, üzül-
müş.
Perde-bîrûnâne: Sıkılma-
dan, edepsizce.. Perdeyi kal-
dırırcasına.
Sefih: Eğlence düşkünü, 
beyinsiz, cahil.
Tabiî felsefe: Yaratmayı ta-
biata vererek Allah’ı inkâr 
eden görüş.

Tekâlif: Yükümlülükler, so-
rumluluklar.
Unsuriyet: Irkçılık.
Vahşiyâne: Vahşice.
Vâlide: Anne.
Veled: Çocuk.
Vesile-i şöhret ve şekavet: 
Mutsuzluk ve şöhret sebebi.
Ye’s: Ümitsizlik.
Zaîf: Zayıf, güçsüz.
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Altıncı tâife  gençlerdir. Bu gençlerin gençlikleri eğer 
dâimî olsaydı; menfî milliyetle onlara içirdiğiniz şarabın 
muvakkat bir menfaati, bir faydası olurdu. Fakat o genç-
liğin lezzetli sarhoşluğu; ihtiyarlıkla elemle ayılması ve 
o tatlı uykunun ihtiyarlık sabahında esefle uyanmasıy-
la, o şarabın humarı ve sıkıntısı onu çok ağlattıracak ve 
o lezzetli rüyanın zevalindeki elem, ona çok hazin tees-
süf ettirecek. “Eyvah! Hem gençlik gitti, hem ömür git-
ti, hem müflis olarak kabre gidiyorum; keşke aklımı ba-
şıma alsaydım.” dedirecek.

Acaba bu tâifenin hamiyet-i milliyeden hissesi, az bir 
zamanda muvakkat bir keyif görmek için, pek uzun bir za-
manda teessüfle ağlattırmak mıdır? Yoksa onların saadet-i 
dünyeviyeleri ve lezzet-i hayatiyeleri; o güzel, şirin 
gençlik nimetinin şükrünü vermek suretinde, o nime-
ti sefâhet yolunda değil, belki istikâmet yolunda sarf et-
mekle; o fâni gençliği, ibadetle mânen ibka etmek ve o 
gençliğin istikâmetiyle dâr-ı saadette ebedî bir gençlik 
kazanmakta mıdır? Zerre miktar şuurun varsa söyle!..

Elhâsıl: Eğer Türk Milleti, yalnız altıncı tâife olan genç-
lerden ibaret olsa ve gençlikleri dâimî kalsa ve dünyadan 

Dâr-ı saadet: Mutluluk yur-
du, cennet hayatı.
Elhasıl: Hasılı.. son olarak, 
netice olarak.
Hamiyet-i milliye: Milli de-
ğerlere bağlılık, onları koru-
ma gayreti.
Hazîn: Hüzünlü.
Humar: Sarhoşluk sonrası 
oluşan baş ağrısı, sersemlik.

İbkâ etmek: Kalıcı, sürekli 
kılmak, devam ettirmek.
Lezzet-i hayatiye: Yaşama 
zevki.
Menfî milliyet: Olumsuz, 
yıkıcı, başka milletleri ken-
dine cephe alan milliyetçilik 
düşüncesi.
Milliyet: Din.

Muvakkat: Kısa süreli, ge-
çici.
Saadet-i dünyeviye: Dünya 
mutluluğu.
Sefâhet: Haram helal de-
meden zevk peşinde olma, 
beyinsizlik, cahillik.
Zeval: Yok olma, bitme.
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başka yerleri bulunmasa, sizin Türkçülük perdesi altındaki 
frenk-meşrebâne harekâtınız, hamiyet-i milliyeden sayıla-
bilirdi. Benim gibi hayat-ı dünyeviyeye az ehemmiyet ve-
ren.. ve unsuriyet fikrini firengi illeti gibi bir maraz telâkki 
eden.. ve gençleri nâmeşrû keyif ve hevesâttan men’e ça-
lışan.. ve başka memlekette dünyaya gelen bir adama, “O 
Kürt’tür, arkasına düşmeyiniz.” diyebilirdiniz ve demeye 
bir hak kazanabilirdiniz.

Fakat mademki Türk nâmı altında olan şu vatan 
evlâdı, sâbıkan beyan edildiği gibi altı kısımdır. Beş kıs-
ma zarar vermek ve keyiflerini kaçırmak, yalnız birtek kıs-
ma muvakkat ve dünyevî ve âkıbeti meş’um bir keyif ver-
mek, belki sarhoş etmek; elbette o Türk Milletine dostluk 
değil, düşmanlıktır. Evet ben unsurca Türk sayılmıyorum; 
fakat Türklerin ehl-i takva tâifesine ve musibetzedeler kıs-
mına ve ihtiyarlar sınıfına ve çocuklar tâifesine ve zayıflar 
ve fakirler zümresine bütün kuvvetimle ve kemâl-i iştiyak-
la müşfikâne ve uhuvvetkârâne çalışmışım ve çalışıyorum. 
Altıncı tâife olan gençleri dahi, hayat-ı dünyeviyesini zehir-
lettirecek ve hayat-ı uhreviyesini mahvedecek.. ve bir sa-
at gülmeye bedel, bir sene ağlamayı netice veren harekât-ı 
nâmeşrûadan vazgeçirmek istiyorum. Yalnız bu altı-yedi 

Âkıbet: Sonuç, netice.
Ehl-i takvâ: Dinin emir ve 
yasaklarına sıkı sıkıya bağlı 
kimseler.
Frengi illeti: Frengi hasta-
lığı. Avrupa’dan gelen has-
talık.
Harekât-ı nâ-meşrua: Ya-
sak hareketler, caiz olma-
yan davranışlar.

Hayat-ı dünyeviye: Dünya 
hayatı.
Hayat-ı uhreviye: Âhiret 
hayatı.
Hevesât: Hevesler, arzular.
Kemâl-i iştiyak: Son dere-
ce iştiyak, arzu.
Maraz: Hastalık.
Meş’um: Uğursuz, belalı.

Müşfikâne: Şefkatlice.
Nâ-meşru: Haksız, yasak.
Sâbıkan: Daha önce.
Telâkki etmek: Kabullen-
mek, benimsemek.
Uhuvvetkârâne: Kardeşçe, 
kardeş gibi.
Unsur: Irk, soy.
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sene değil, belki yirmi senedir Kur’ân’dan ahz edip Türkçe 
lisanıyla neşrettiğim âsâr meydandadır. Evet –lillâhilhamd– 
Kur’ân-ı Hakîm’in maden-i envârından iktibas edilen âsâr 
ile, ihtiyar tâifesinin en ziyade istedikleri nur gösteriliyor. 
Musibetzedelerin ve hastaların tiryak gibi en nâfi ilâçları, 
eczahâne-i kudsiye-i Kur’âniye’de gösteriliyor... ve ihtiyar-
ları en ziyade düşündüren kabir kapısı, rahmet kapısı oldu-
ğu ve idam kapısı olmadığı, o envâr-ı Kur’âniye ile göste-
rildi.. ve çocukların nazik kalblerinde hadsiz mesâib ve mu-
zır eşyaya karşı gayet kuvvetli bir nokta-yı istinad ve had-
siz âmâl ve arzularına medar bir nokta-yı istimdad Kur’ân-ı 
Hakîm’in madeninden çıkarıldı ve gösterildi ve bilfiil istifa-
de ettirildi.. ve fukaralar ve zuafâlar kısmını en ziyade ezen 
ve müteessir eden hayatın ağır tekâlifi, Kur’ân-ı Hakîm’in 
hakâik-i imaniyesiyle hafifleştirildi.

İşte bu beş tâife ki, Türk Milletinin altı kısmından beş 
kısmıdır; menfaatlerine çalışıyoruz. Altıncı kısım ki, gençler-
dir. Onların iyilerine karşı ciddî uhuvvetimiz var. Senin gi-
bi mülhidlere karşı hiçbir cihetle dostluğumuz yok! Çünkü 
ilhada giren ve Türkün hakikî bütün mefahir-i milliyesi-
ni taşıyan İslâmiyet milliyetinden çıkmak isteyen adamları

Ahz etmek: Almak, edin-
mek.
Âmâl: Emeller.
Âsâr: Eserler.
Bilfiil: Gerçekten, fiilen.
Eczahane-i kudsiye-i Kur’-
âniye: Kur’ân-ı Ke rim’in 
kutsal eczahanesi.
Envâr-ı Kur’âniye: Kur’ân-ı 
Kerim’e ait nurlar.

Hakâik-i îmâniye: İman 
hakikatleri.
İktibas: Alma, aktarma.
İlhâd: Dinsizlik, ateizm.
Kur’ân-ı Hakîm: Hüküm 
ve hikmet kitabı Kur’ân-ı 
Kerim.
Lillahilhamd: “Allah’a şü-
kürler olsun ki...”
Maden-i envar: Nurlar ma-
deni.

Mefahir-i milliye: Övünü-
lecek  milli değerler.
Mesâib: Musibetler, zorluk-
lar.
Mülhid: Dinsiz, inançsız, 
ateist.
Nâfi: Faydalı.
Tiryak: İlaç.
Uhuvvet: Kardeşlik.
Zuafâ: Zayıflar, güçsüzler.
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Türk bilmiyoruz, Türk perdesi altına girmiş frenk telâkki 
ediyoruz! Çünkü yüz bin defa Türkçüyüz deyip dâvâ et-
seler, ehl-i hakikati kandıramazlar. Zira fiilleri, harekâtları, 
onların dâvâlarını tekzip ediyor.

İşte ey frenk-meşrepler ve propagandanızla hakikî kar-
deşlerimi benden soğutmaya çalışan mülhidler! Bu millete 
menfaatiniz nedir? Birinci tâife olan ehl-i takva ve salâhatin 
nurunu söndürüyorsunuz. Merhamete ve tımar etmeye 
şâyân ikinci tâifesinin yaralarına zehir serpiyorsunuz.. ve 
hürmete çok lâyık olan üçüncü tâifenin tesellisini kırıyor-
sunuz, yeis-i mutlaka atıyorsunuz.. ve şefkate çok muhtaç 
olan dördüncü tâifenin bütün bütün kuvve-i mâneviyesini 
kırıyorsunuz ve hakikî insaniyetini söndürüyorsunuz.. ve 
muâvenet ve yardıma ve teselliye çok muhtaç olan beşinci 
tâifenin ümitlerini, istimdatlarını akîm bırakıp; onların na-
zarında hayatı, mevtten daha ziyade dehşetli bir surete çe-
viriyorsunuz. İkaza ve ayılmaya çok muhtaç olan altıncı 
tâifesine, gençlik uykusu içinde öyle bir şarap içiriyorsunuz 
ki; o şarabın humarı pek elîm, pek dehşetlidir.

Acaba bu mudur hamiyet-i milliyeniz ki, o hamiyet-i 
milliye uğrunda çok mukaddesâtı feda ediyorsunuz. O 

Akîm: Güdük, neticesiz, kı-
sır.
Ehl-i hakikat: Daima hak 
ve hakikat peşinde olanlar.
Ehl-i takvâ ve salâhat: Di-
nin emir ve yasaklarına sı-
kı sıkıya bağlı  dindar kim-
seler.
Elîm: Elem veren, üzücü.
Frenk: Avrupalı, Fransız.

Frenk-meşrep: Yabancı 
kültürü benimseyen, Avru-
palıları taklit eden.
Humar: Sarhoşluk sonrası 
oluşan baş ağrısı, sersemlik.
İstimdat: Medet isteme, yar-
dım dileme.
Kuvve-i mâneviye: Mânevî 
güç, moral.
Mevt: Ölüm.

Muavenet: Yardımlaşma.
Mukaddesat: Dinî, kutsal  
değerler, kavramlar.
Şâyân: Lâyık, değer.
Tekzib etmek: Yalanla-
mak.
Ye’s-i mutlak: Tam bir 
ümitsizlik.
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Türkçülük menfaati, Türklere bu suretle midir? Yüz bin de-
fa –el-iyâzü billâh!–

Ey efendiler! Bilirim ki, hak noktasında mağlup ol-
duğunuz zaman, kuvvete müracaat edersiniz. Kuvvet 
hakta olduğu, hak kuvvette olmadığı sırrıyla; dünyayı 
başıma ateş yapsanız, hakikat-i Kur’âniye’ye feda olan 
bu baş size eğilmeyecektir.

Hem size bunu da haber veriyorum ki: Değil sizler 
gibi mahdud, mânen millet nazarında menfur bir kısım 
adamlar, belki binler sizler gibi bana maddî düşman-
lık etseler, ehemmiyet vermeyeceğim ve bir kısım mu-
zır hayvanâttan fazla kıymet vermeyeceğim. Çünkü ba-
na karşı ne yapacaksınız? Yapacağınız iş, ya hayatıma 
hâtime çekmekle veya hizmetimi bozmak suretiyle olur. 
Bu iki şeyden başka dünyada alâkam yok. Hayatın ba-
şına gelen ecel ise, şuhûd derecesinde kat’î iman etmi-
şim ki; tagayyür etmiyor, mukadderdir. Madem böyle-
dir; Hak yolunda şehâdet ile ölsem, çekinmek değil, iş-
tiyak ile bekliyorum. Bahusus ben ihtiyar oldum, bir se-
neden fazla yaşamayı zor düşünüyorum. Zâhirî bir se-
ne ömrü, şehâdet vâsıtasıyla kazanılan hadsiz bir ömr-ü 
bâkîye tebdil etmek; benim gibilerin en âlî bir maksadı, 
bir gayesi olur.

Âlî: Yüce.
Bahusus: Özellikle.
El’iyâze billâh: “Allah ko-
rusun !”
Hakikat-i Kur’âniye: Kur’an
gerçeği.
Hâtime çekmek: Bitirmek, 
son vermek.

Mahdud: Sayılı, sınırlı.
Menfur: Nefret edilen, çirkin.
Mukadder: Cenab-ı Hakk 
tarafından takdir edilen, ka-
dere ait şey.
Muzır: Zararlı.
Ömr-ü bâki: Sürekli, dai-
mi hayat.

Şuhud: Bir şeyin gerçeğine 
şahit olma, hakikati ayan 
beyan görme.
Tagayyür etmek: Değiş mek.
Tebdil etmek: Değiştirmek.
Zâhirî: Görünen, görünüş-
teki.
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Amma hizmet ise, –felillâhilhamd– hizmet-i 
Kur’âniye ve imaniyede Cenâb-ı Hak rahmetiyle öyle 
kardeşleri bana vermiş ki; vefatım ile, o hizmet bir mer-
kezde yapıldığına bedel, çok merkezlerde yapılacak. 
Benim dilim ölüm ile susturulsa; pek çok kuvvetli diller, 
benim dilime bedel konuşacaklar, o hizmeti idâme eder-
ler. Hatta diyebilirim; nasıl ki bir tane tohum toprak 
altına girip ölmesiyle bir sümbül hayatını netice verir; 
bir taneye bedel, yüz tane vazife başına geçer. Öyle de; 
mevtim, hayatımdan fazla o hizmete vâsıta olur ümidi-
ni besliyorum!..

Beşinci Desise-i Şeytaniye
Ehl-i dalâletin tarafgirleri, enâniyetten istifade edip, 

kardeşlerimi benden çekmek istiyorlar. Hakikaten insan-
da en tehlikeli damar, enâniyettir.. ve en zayıf damarı da 
odur. Onu okşamakla, çok fena şeyleri yaptırabilirler.

Ey kardeşlerim! Dikkat ediniz; sizi enâniyette vur-
masınlar, onunla sizi avlamasınlar. Hem biliniz ki; şu 
asırda ehl-i dalâlet eneye binmiş, dalâlet vadilerinde ko-
şuyor. Ehl-i hak, bilmecburiye eneyi terk etmekle hak-
ka hizmet edebilir. Enenin istimâlinde haklı dahi olsa; ma-
demki ötekilere benzer ve onlar da onları kendileri gibi

Bilmecburiye: Mecburen.
Dalâlet: Sapıklık, yanlışlık.
Desise-i şeytaniye: Şey-
tanca hile, oyun.
Ehl-i dalâlet: Doğru yoldan 
ayrılanlar, sapık ve kâfirler.
Ehl-i hak: Hak yolda olan-
lar.

Enâniyet: Benlik, gurur.
Ene: Ego.. Arapça’da “ben”  
anlamında birinci teklik şa-
hıs zamiri.
Felillahilhamd: “Allah’a şü-
kürler olsun ki...”

Hizmet-i Kur’âniye ve 
îmaniye: Kur’ân-ı Kerim’e 
ve imana hizmet.
İdâme ettirmek: Devam 
ettirmek, sürdürmek.
İstimal: Kullanma.
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nefis-perest zannederler, hakkın hizmetine karşı bir hak-
sızlıktır.

Bununla beraber etrafına toplandığımız hizmet-i 
Kur’âniye, eneyi kabul etmiyor. “Nahnü” istiyor. “Ben 
demeyiniz, biz deyiniz” diyor. Elbette kanaatiniz gel-
miş ki; bu fakir kardeşiniz, ene ile meydana çıkmamış. 
Sizi enesine hâdim yapmıyor. Belki, enesiz bir hâdim-i 
Kur’ânî olarak kendini size göstermiş.. ve kendini be-
ğenmemeyi ve enesine taraftar olmamayı meslek itti-
haz etmiş.

Bununla beraber kat’î deliller ile sizlere isbat etmiştir 
ki; meydan-ı istifadeye vaz’edilen eserler, mîrî malıdır; yani 
Kur’ân-ı Hakîm’in tereşşuhatıdır. Hiç kimse, enesiyle onla-
ra temellük edemez! Haydi farz-ı muhâl olarak ben, enem-
le o eserlere sahib çıkıyorum; benim bir kardeşimin dedi-
ği gibi madem bu Kur’ânî hakikat kapısı açıldı, benim nok-
saniyetime ve ehemmiyetsizliğime bakılmayarak, ehl-i ilim 
ve kemâl arkamda bulunmaktan çekinmemeli ve istiğnâ 
etmemelidirler. Selef-i sâlihînin ve muhakkikîn-i ulemânın 

Ehl-i ilim ve kemâl: Olgun, 
mükemmel ilim adamları.
Farz-ı muhal: Olmuş gibi 
düşünme, varsayma.
Hâdim: Hizmetkâr, hizmet-
çi.
Hâdim-i Kur’ânî: Kur’ân-ı 
Kerim’in hizmetkârı.
Hizmet-i Kur’âniye: 
Kur’ân-ı Kerim hizmeti.
İstiğnâ: İstememe, tenezzül 
etmeme, tok gözlülük.
İttihaz etmek: Edinmek, 
kabul etmek.

Meydan-ı istifade: Herkesin 
faydalanabileceği açık alan.
Mîrî: Devlete ait, hazine 
malı.
Muhakkikîn-i ulemâ: Sü-
rekli hakikatin peşinde, kı-
lı kırk yararcasına araştıran 
ilim adamları.
Nahnü: Arapça’da “biz” an-
lamında birinci çokluk şahıs 
zamiri.
Nefisperest: Nefsin  arzu 
ve isteklerine – taparcasına- 
düşkün olan.

Noksaniyet: Eksiklik.
Selef-i sâlihîn: Ehl-i Sün-
net’in ilk dönem rehberle-
ri, güvenilir, dürüst ilim sa-
hipleri.
Temellük etmek: Sahiplen-
mek, kendine mâl etmek.
Tereşşuhat: Sızıntılar, dam-
lalar.
Vaz’ etmek: Koymak, yer-
leştirmek.
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âsârları, çendan her derde kâfi ve vâfi bir hazine-i azîmedir; 
fakat bazı zaman olur ki, bir anahtar bir hazineden ziyade 
ehemmiyetli olur. Çünkü hazine kapalıdır; fakat bir anah-
tar, çok hazineleri açabilir. Zannederim ki, o enâniyet-i il-
miyeyi fazla taşıyan zâtlar da anladılar ki:

Neşrolunan Sözler, hakâik-i Kur’âniye’nin birer 
anahtarı ve o hakâiki inkâr etmeye çalışanların başları-
na inen birer elmas kılıçtır. O ehl-i fazl ve kemâl ve kuv-
vetli enâniyet-i ilmiyeyi taşıyan zâtlar bilsinler ki; bana 
değil, Kur’ân-ı Hakîm’e talebe ve şâkirt oluyorlar. Ben 
de onların bir ders arkadaşıyım.

Haydi farz-ı muhâl olarak ben, üstadlık dâvâ etsem; 
madem şimdi ehl-i imanın tabakâtını, avâmdan havassa 
kadar, maruz kaldıkları evham ve şübehâttan kurtarmak 
çaresini bulduk; o ulemâ ya daha kolay bir çaresini bulsun-
lar veyahut bu çareyi iltizam edip ders versinler, taraftar ol-
sunlar. Ulemâü’s-sû hakkında bir tehdid-i azîm var. Bu za-
manda ehl-i ilim ziyade dikkat etmeli!

Haydi farzetseniz ki; düşmanlarımızın zannı gibi ben, 
benlik hesabına böyle bir hizmette bulunuyorum. Acaba 
dünyevî ve millî bir maksat için çok zâtlar enâniyeti terk 

Âsâr: Eserler.
Çendan: Gerçi, her ne ka-
dar.
Ehl-i fazl ve kemâl: Erdem-
li, olgun kimseler.
Ehl-i îman: İnananlar, 
mü’minler.
Enâniyet-i ilmiye: Biliyor 
olmaktan kaynaklanan ben-
lik, gurur.

Hakaik-i Kur’âniye: 
Kur’ân-ı Kerim’in hakikat-
leri.
Havas: İleri gelenler, seç-
kinler.
Hazine-i azîme: Pek büyük 
hazine.
İltizam: Benimseme, taraf-
tar olma.
Neşr olmak: Yayımlanmak.

Şâkird: Öğrenci.
Şübehat: Şüpheler.
Tehdid-i azîm: Çok büyük 
tehdit.
Ulemâu’s-sû: Gerçekleri,  
menfaatleri için bile bile giz-
leyen, insanlara kötü örnek 
olan ilim adamları.
Vâfi: Yeterli.
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edip, firavun-meşrep bir adamın kemâl-i sadâkatla etrafına 
toplanıp, şiddetli bir tesânüdle iş gördükleri hâlde.. acaba 
bu kardeşiniz, hakikat-i Kur’âniye ve hakâik-i imaniye etra-
fında kendi enâniyetini setretmekle beraber –o dünyevî ko-
mitenin onbaşıları gibi terk-i enâniyetle– hakâik-i Kur’âniye 
etrafında bir tesânüdü sizden istemeye hakkı yok mudur? 
Sizin en büyük âlimleriniz de, ona “Lebbeyk” dememesin-
de haksız değil midirler?

Kardeşlerim, enâniyetin işimizde en tehlikeli cihe-
ti, kıskançlıktır. Eğer sırf lillâh için olmazsa, kıskançlık 
müdahale eder, bozar. Nasıl ki bir insanın bir eli, bir eli-
ni kıskanmaz.. ve gözü, kulağına haset etmez.. ve kal-
bi, aklına rekabet etmez. Öyle de bu heyetimizin şahs-ı 
mânevîsinde her biriniz bir duygu, bir âzâ hükmünde-
siniz. Birbirinize karşı rekabet değil, bilakis birbirinizin 
meziyetiyle iftihar etmek, mütelezziz olmak bir vazife-i 
vicdaniyenizdir.

Bir şey daha kaldı, en tehlikesi odur ki; içinizde ve 
ahbabınızda, bu fakir kardeşinize karşı bir kıskançlık 
damarı bulunmak, en tehlikelidir. Sizlerde mühim ehl-i 
ilim de var. Ehl-i ilmin bir kısmında, bir enâniyet-i ilmiye 
bulunur. Kendi mütevazi de olsa, o cihette enâniyetlidir. 

Âzâ: Uzuvlar, organlar.
Firavun-meşreb: Firavun 
gibi hareket eden, zalim.
Hakâik-i îmaniye: Îman 
hakikatleri.
Kemâl-i sadakat: Tam bir 
sadakat, bağlılık.
Lebbeyk: “Baş üstüne!”, 
“Buyur!”.

Lillâh: “Allah için, Allah rı-
zası  için ”.
Meziyet: Üstün özellik, fa-
zilet.
Mütelezziz: Lezzet alan, 
zevk duyan.
Setretmek: Örtmek, gizle-
mek.

Şahs-ı mânevî: Hükmî şah-
siyet, tüzel kişilik.
Terk-i enâniyet: Bencilliği, 
egoizmi terk etmek.
Tesanüd: Dayanışma.
Vazife-i vicdaniye: Vicda-
nın gerektirdiği sorumluluk, 
görev.
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Çabuk enâniyetini bırakmaz. Kalbi, aklı ne kadar yapış-
sa da nefsi, o ilmî enâniyeti cihetinde imtiyaz ister, ken-
dini satmak ister, hatta yazılan risalelere karşı muâraza 
ister. Kalbi risaleleri sevdiği ve aklı istihsan ettiği ve yük-
sek bulduğu hâlde; nefsi ise, enâniyet-i ilmiyeden ge-
len kıskançlık cihetinde zımnî bir adâvet besler gibi, 
Sözler’in kıymetlerinin tenzilini arzu eder.. tâ ki kendi 
mahsûlât-ı fikriyesi onlara yetişsin, onlar gibi satılsın. 
Hâlbuki bilmecburiye bunu haber veriyorum ki:

Bu dürûs-u Kur’âniye’nin dairesi içinde olanlar, allâme 
ve müçtehitler de olsalar; vazifeleri –ulûm-u imaniye cihe-
tinde– yalnız yazılan şu Sözler’in şerhleri ve izahlarıdır veya 
tanzimleridir. Çünkü çok emârelerle anlamışız ki; bu ulûm-u 
imaniyedeki fetva vazifesiyle tavzif edilmişiz. Eğer biri, da-
iremiz içinde nefsin enâniyet-i ilmiyeden aldığı bir his ile, 
şerh ve izah haricinde bir şey yazsa; soğuk bir muâraza ve-
ya nâkıs bir taklitçilik hükmüne geçer. Çünkü çok deliller-
le ve emârelerle tahakkuk etmiş ki; Risale-i Nur eczaları, 
Kur’ân’ın tereşşuhatıdır. Bizler, taksimü’l-a’mâl kaidesiyle, 
her birimiz bir vazife deruhte edip, o âb-ı hayat tereşşuha-
tını muhtaç olanlara yetiştiriyoruz!..

Âb-ı hayat: Hayat veren su.
Adâvet: Düşmanlık.
Allâme: Büyük âlim, üstâd.
Bilmecburiye: Mecburen.
Deruhte etmek: Üstüne al-
mak, yüklenmek.
Dürûs-u Kur’âniye: Kur’ân 
dersleri.
Ecza: Bölümler, kısımlar.
İmtiyaz: Benzerlerinden ay-
rılma, belirgin olma.

İstihsan etmek: Beğenmek, 
güzel bulmak.
Mahsulât-ı fikriye: Fikir 
ürünleri.
Muaraza: Karşı çıkma, mü-
cadele.
Müçtehid: Dinin temel kay-
naklarından hüküm çıkar-
ma bilgi ve kabiliyetine sa-
hib olan kimse.
Nâkıs: Eksik, yarım.
Tahakkuk etmek: Gerçek-
leşmek, kesinleşmek.

Taksimü’l-a’mâl: İş, görev 
paylaşımı.
Tanzim: Düzenleme, tertip-
leme.
Tavzif edilmek: Vazifelen-
dirilmek, görevlendirilmek.
Tenzil: Düşürme, indirme.
Tereşşuhat: Damlalar, sı-
zıntılar.
Ulûm-u İmaniye: İman ilim-
leri.
Zımnî: Dolaylı, üstü kapalı.
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Altıncı Desise-i Şeytaniye
Şudur ki; insandaki tembellik ve ten-perverlik ve va-

zifedarlık damarından istifade eder. Evet, şeytan-ı ins ve 
cinnî her cihette hücum ederler. Arkadaşlarımızdan metin 
kalbli, sadâkati kuvvetli, niyeti ihlâslı, himmeti âlî gördük-
leri vakit başka noktalardan hücum ederler.

Şöyle ki; işimize sekte ve hizmetimize fütur vermek için, 
onların tembelliklerinden ve ten-perverliklerinden ve vazi-
fedarlıklarından istifade ederler.

Onlar, öyle desiselerle onları hizmet-i Kur’âniye’den 
alıkoyuyorlar ki; haberleri olmadan bir kısmına fazla iş 
buluyorlar, tâ ki hizmet-i Kur’âniye’ye vakit bulmasın. 
Bir kısmına da, dünyanın cazibedar şeylerini gösteriyor-
lar ki; hevesi uyanıp, hizmete karşı bir gaflet gelsin ve 
hâkezâ... Bu hücum yolları uzun çeker. Bu uzunlukta kısa 
keserek, dikkatli fehminize havale ederiz.

Ey kardeşlerim, dikkat ediniz! Vazifeniz kudsiyedir, 
hizmetiniz ulvîdir. Her bir saatiniz, bir gün ibadet hük-
müne geçebilecek bir kıymettedir. Biliniz ki, elinizden 
kaçmasın!..

Cazibedar: Cazibeli, çekici.
Desise: Hile,oyun.
Desise-i şeytaniye: Şey-
tanca hile, oyun.
Fehm: Anlama, anlayış.
Fütur: Bezginlik, bıkkınlık, 
usanç.
Hâkezâ: Böylece, bunun 
gibi.

Himmeti âlî olmak: Çok 
gayretli, pek çalışkan ol-
mak.
Hizmet-i Kur’âniye: 
Kur’ân-ı Kerim hizmeti.
Kudsiye: Mukaddes, kut-
sal.
Şeytan-ı cinnî: Asıl şeytan.

Şeytan-ı ins: Şeytanlaşan 
insan.
Tenperverlik: Rahata düş-
künlük.
Ulvî: Yüce.
Vazifedârlık: Belirli bir gö-
rev, iş sahibi olma.
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َن1 ُ ِ ْ ُ  ْ ُכ َّ َ َ  َ ّٰ ا ا ُ َّ ا َوا ُ ِ وا َوَرا ُ ِ א َ وا َو ُ ِ ْ ا ا ُ َ َ ٰا ِ َّ א ا َ ُّ א أَ

2 ً ِ َ ًא  َ َ  ِ َא ٰא ِ وا  ُ َ ْ َ  َ َو

 َ ِ َ ْ ُ ْ ا  َ َ ٌم  َ َ َنَو ُ ِ َ א  َّ َ ِة  َّ ِ ْ ا َرِبّ  َِّכ  َر אَن  َ ْ ُ
3
َ ِ َ א َ ْ ِ َرِبّ ا ّٰ ِ  ُ ْ َ ْ َوا

4

ُ ِכ َ ْ ُ ا
ِ َ ْ َ ا ْ ََّכ أَ َאۘ ِإ َ ْ َّ َ א  َ  َّ א ِإ َ  َ ْ

ِ  َ ََכ  א َ ْ ُ

אِه َ ْ ِ ا ِ َ ْ ِر ا ْ َ ْ ِ ا א َ ْ ِ ا ِ َ ْ ِّ ا
ِّ ُ ْ ِّ ا ِ َّ  ا

ٍ
َّ َ َא ُ ِ ِّ َ  ٰ َ  ْ

ِّ َ ِّ َو َ  َّ ُ ّٰ اَ
5
َ ِ ، ٰا ْ

ِّ َ ۪ َو ِ ْ َ ۪ َو ِ ٰ ٰا َ َو

1 “Ey iman edenler! Sabredin, sabır yarışında düşmanlarınızı geçin! Cihad için daima 
hazırlıklı ve uyanık bulunun! Ve Allah’a karşı gelmekten sakının ki felah bulup başa-
rıya eresiniz.” (Âl-i İmran sûresi, 3/200).

2 “Âyetlerimi az bir fiyatla, yani dünya menfaati karşılığında satmayın.” (Bakara sûresi, 
2/41)

3 “İzzet sahibi olan senin Rabbin onların bütün bâtıl iddialarından münezzehtir, yüce-
dir. Selâm bütün peygamberleredir. Bütün hamdler âlemlerin Rabbi Allah’adır.” 
(Sâffât sûresi, 37/180-182).

4 “Sübhansın yâ Rab! Senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Her şeyi hak-
kıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin.” (Bakara sûresi, 2/32)

5 Allah’ım! Ümmî peygamberin, habîbin, kadri yüce, makamı büyük olan Efendimiz 
Muhammed’e, onun âl ve ashabına salât ve selâm eyle, âmîn...
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Zeyl

ِ ِ
َّ ِ ا ٰ ْ َّ  ا

ِ ّٰ ِ ا ــــــ ْ ِ
(Bu küçücük zeylin büyük bir ehemmiyeti var. 

Herkese menfaatlidir.)

Cenâb-ı Hakk’a vâsıl olacak tarîkler pek çoktur. Bütün 
hak tarîkler Kur’ân’dan alınmıştır. Fakat tarîkatların bazısı; 
bazısından daha kısa, daha selâmetli, daha umumiyetli 
oluyor. O tarîkler içinde, kâsır fehmimle Kur’ân’dan istifa-
de ettiğim “acz ve fakr ve şefkat ve tefekkür” tarîkidir.

Evet acz dahi, aşk gibi belki daha eslem bir tarîktir 
ki; ubûdiyet tarîkiyle mahbubiyete kadar gider.

Fakr dahi, Rahmân ismine îsal eder.

Hem şefkat dahi, aşk gibi belki daha keskin ve daha 
geniş bir tarîktir ki Rahîm ismine îsal eder.

Hem tefekkür dahi, aşk gibi belki daha zengin, da-
ha parlak, daha geniş bir tarîktir ki, Hakîm ismine îsal 
eder.

Acz: Acizlik ..Cenâb-ı Hakk’ın 
sonsuz kudreti karşısında 
âcizliğini anlama.
Eslem: Daha güvenli, da-
ha emin.
Fakr: Fakirlik.. Cenâb-ı 
Hakk’ın engin ve sonsuz 
zenginliği karşısında kendi 
fakirliğini bilme.
Fehm: Anlama, anlayış.
Hakîm: Her şeyi yerli yerin-
ce yapan, Hz. Allah.

Îsal etmek: Ulaştırmak.
Kâsır: Kısa, yetersiz
Mahbubiyet: Allah tarafın-
dan sevilme.
Rahîm: Kullarına karşı son-
suz lütuf ve merhamet eden 
Hz. Allah.
Rahmân: Zâtında muaz-
zam bir rahmet sahibi olan, 
Hz. Allah.

Şefkat: Karşılıksız sevgi bes-
leme, acıyarak sevme.
Tarîk: Yol.
Tefekkür: Varlık ve hadi-
seleri  iyice okuma, derinle-
mesine düşünme.
Ubudiyet: Kulluk.
Vâsıl olmak: Ulaşmak, eriş-
mek.
Zeyl: Ek, ilave.
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Şu tarîk, hafî tarîkler misillü “letâif-i aşere” gibi on hat-
ve değil ve tarîk-i cehriye gibi “nüfus-u seb’a” yedi merte-
beye atılan adımlar değil, belki “dört hatve”den ibarettir. 
Tarîkattan ziyade hakikattir, şeriattır. Yanlış anlaşılma-

sın; acz ve fakr ve kusurunu, Cenâb-ı Hakk’a karşı gör-

mek demektir. Yoksa onları yapmak veya halka göster-

mek demek değildir.

Şu kısa tarîkin evradı: İttibâ-ı sünnettir, ferâizi işle-

mek, kebâiri terk etmektir. Ve bilhassa namazı tâdil-i 

erkân ile kılmak, namazın arkasındaki tesbihatı yap-

maktır.

Birinci Hatve’ye: 1

ْ ُכ َ ُ ْ ا أَ כُّ َ ُ  َ َ  âyeti işaret ediyor.

İkinci Hatve’ye: 2

ْ ُ َ ُ ْ ْ أَ ُ ٰ ْ َ َ  َ ّٰ ا ا ُ َ  َ ِ َّ ا َכא ُ َُכ  َ  َو
âyeti işaret ediyor.

Üçüncü Hatve’ye:

1 “Öyleyse, nefislerinizi temize çıkarmayın, kendinizi hatasız görmeyin.” (Necm sûresi, 
53/32)

2 “Allah’ı unutup da, Allah’ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi 
olmayın!” (Haşir sûresi, 59/19)

Evrad: Virdler, belirli za-
manlarda devamlı yapılan 
ibadetler..okunan duâ ve 
zikirler.
Ferâiz: Farzlar.
Hafî Tarik: Mânevî yolculu-
ğun “letâif-i aşere” sistemiy-
le sürdürüldüğü, zikirlerin 
de sessizce, içten içe yapıl-
dığı tarikat.
Hatve: Adım.
İttibâ-ı sünnet: Peygamber 
Efendimiz’in (s.a.s.) üstün 

söz, hal, davranış ve buy-
ruklarına uygun bir hayat 
yaşama.
Kebâir: Büyük günahlar.
Letâif-i Aşere: On latîfe, on 
manevî duyu.
Misillü: Gibi.
Nüfus-u Seb’a: Yedi nefis  
mertebesi: emmâre, levvâ-
me, mülheme, mutmainne, 
râdiye, mardiyye, kâmile/
sâfiye.

Şeriat: Dinî hüküm ve ku-
rallar.. İslâmiyet.
Ta’dil-i erkân: Namazı; rü-
künlerini, şartlarını yerine 
getirerek edâ etme, gerekti-
ği gibi kılma.
Tarik-ı cehriye: Mânevî yol-
culuğun “nüfus-u seb’a” sis-
temiyle ile sürdürüldüğü, zi-
kirlerin de sesli, açıktan ya-
pıldığı tarikat.
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َכ1 ِ ْ َ  ْ ِ َ  ٍ َئ ِّ َ  ْ
ِ ََכ  א َ א أَ ۬ َو ِ ّٰ َ ا ِ َ  ٍ َ َ َ  ْ ِ ََכ  א َ א أَ  âyeti 

işaret ediyor.

Dördüncü Hatve’ye: 2 ُ َ ْ َّ َو ٌِכ ِإ א َ ٍء  ْ َ  ُّ  âyeti işaret ُכ
ediyor. Şu dört hatvenin kısa bir izahı şudur ki:

Birinci Hatve’de: ْ ُכ َ ُ ْ أَ ا  כُّ َ ُ  َ َ  âyeti işaret ettiği gi-

bi tezkiye-i nefis etmemek. Zira insan, cibilliyeti ve fıtratı 
hasebiyle nefsini sever. Belki evvelâ ve bizzât yalnız zâtını 
sever, başka her şeyi nefsine feda eder. Mâbud’a lâyık bir 
tarzda nefsini metheder. Mâbud’a lâyık bir tenzih ile nefsini 
meâyipten tenzih ve tebrie eder. Elden geldiği kadar kusur-
ları kendine lâyık görmez ve kabul etmez. Nefsine perestiş 
eder tarzında şiddetle müdafaa eder. Hatta fıtratında tevdî 
edilen ve Mâbud-u Hakikî’nin hamd ve tesbihi için ona ve-
rilen cihâzât ve istidadı, kendi nefsine sarf ederek َ َ َّ ِ ا َ  
3
ُ ٰ َ  ُ َ ٰ -sırrına mazhar olur. Kendini görür, kendine güve ِإ

nir, kendini beğenir.

1 “Sana gelen her iyilik Allah’tandır. Başına gelen her fenalık ise nefsindendir.” (Nisâ 
sûresi, 4/79).

2 “O’nun Vechi (Zâtı ve rızası) dışında her şey yok olup gitmeye mahkûmdur.” (Kasas 
sûresi, 28/88)

3 “(Baksana) şu kendi heva ve heveslerini tanrı edinen kimseye!” (Furkan sûresi, 
25/43; Câsiye sûresi, 45/23)

Cibilliyet: Karakter, huy.
Cihazat: Cihazlar, dona-
nımlar.
Fıtrat: Tabiat, yaratılış.
Haseb: Dolayı, dolayısı.
İstidat: Kabiliyet, yetenek.
Mâbud: Kendisine ibadet 
edilen Zât, İlâh.

Mâbud-u hakikî: Gerçek 
Mâbud.
Mazhar olmak: Söz konu-
su duruma düşmek, maruz 
kalmak.
Meâyib: Ayıplar, kusurlar.
Perestiş etmek: Aşırı dere-
cede sevmek, düşkünlük
Tebrie etmek: Temize çı-
karmak.

Tenzih: Kusurlardan uzak 
tutma..toz kondurmama.
Tevdi etmek: Emanet ola-
rak vermek, koymak.
Tezkiye-i nefs: Nefsi, her 
türlü hatadan, kusurdan 
uzak görme, temize çıkar-
ma.
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İşte şu mertebede, şu hatvede tezkiyesi, tathiri: Onu 
tezkiye etmemek, tebrie etmemektir.

İkinci Hatve’de: ْ ُ َ ُ ْ ْ أَ ُ ٰ ْ َ َ  َ ّٰ ا ا ُ َ  َ ِ َّ ا َכא ُ َُכ  َ  َو

dersini verdiği gibi; kendini unutmuş, kendinden haberi 
yok. Mevti düşünse, başkasına verir. Fenâ ve zevali gör-
se, kendine almaz. Ve külfet ve hizmet makamında nefsini 
unutmak, fakat ahz-ı ücret ve istifade-i huzûzât makamında 
nefsini düşünmek, şiddetle iltizam etmek, nefs-i emmârenin 
muktezasıdır.

Şu makamda tezkiyesi, tathiri, terbiyesi, şu hâlin ak-
sidir. Yani, nisyan-ı nefis içinde nisyan etmemek. Yani, 
huzûzât ve ihtirasâtta unutmak ve mevtte ve hizmette 
düşünmek.

Üçüncü Hatve’de: ََכ א َ א أَ ۬ َو ِ ّٰ َ ا ِ َ  ٍ َ َ َ  ْ ِ ََכ  א َ א أَ  
َכ ِ ْ َ  ْ ِ َ  ٍ َئ ِّ َ  ْ

ِ  dersini verdiği gibi; nefsin muktezası, da-

ima iyiliği kendinden bilip fahir ve ucbe girer. Bu hatvede, 
nefsinde yalnız kusuru ve naksı ve aczi ve fakrı görüp; 
bütün mehâsin ve kemâlâtını, Fâtır-ı Zülcelâl tarafından 
ona ihsan edilmiş nimetler olduğunu anlayıp, fahir ye-
rinde şükür ve temeddüh yerinde hamd etmektir.

Ahz-ı ücret: Ücret alma.
Fahr: Övünme, böbürlenme.
Fâtır u Zülcelâl: Ulu,Yüce 
Yaratıcı.
Fenâ: Bitme, tükenme.
İhtirasât: Şiddetli hırslar, 
ihtiraslar.
İltizam etmek: Sımsıkı sa-
rılmak.
İstifade-i huzûzat: Hazlar-
dan, zevklerden istifade et-
me.

Kemâlât: Güzellikler, fazi-
letler, erdemler.
Mehâsin: Güzellikler.
Mevt: Ölüm.
Mukteza: Gerek.
Naks: Eksiklik, kusur.
Nefs-i emmâre: İnsana sü-
rekli kötülükleri emreden 
nefis.
Nisyan-ı nefs: Kendini 
unutma.. nefsin hoşuna 
giden şeyleri görmezden 

gelme, aldırış etmeme.
Tathir: Temizleme.
Temeddüh: Kendi kendi-
ni övme, beğendirmeye ça-
lışma.
Tezkiye: Arındırma
Ucb: Kendini beğenme.
Zevâl: Yok olma, ölme.
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Şu mertebede tezkiyesi, 1א َ َزכّٰ  ْ َ  َ َ ْ أَ  ْ َ  sırrıyla şu-
dur ki; kemâlini kemâlsizlikte, kudretini aczde, gınâsını 

fakrda bilmektir.

Dördüncü Hatve’de: ُ َ ْ َّ َو ٌِכ ِإ א َ ٍء  ْ َ  ُّ -dersini ver ُכ
diği gibi; nefis, kendini serbest ve müstakil ve bizzât mev-
cut bilir. Ondan bir nevi rubûbiyet dâvâ eder. Mâbud’una 
karşı adâvetkârâne bir isyanı taşır.

İşte gelecek şu hakikati derk etmekle ondan kurtu-
lur. Hakikat şudur ki; her şey nefsinde mana-yı ismiyle 
fânidir, mefkuddur, hâdistir, mâdumdur. Fakat mana-
yı harfiyle ve Sâni-i Zülcelâl’in esmâsına aynadarlık ci-
hetiyle ve vazifedarlık itibarıyla şâhiddir, meşhuddur, 
vâciddir, mevcuttur.

Şu makamda tezkiyesi ve tathiri şudur ki: Vücûdunda 
adem, ademinde vücûdu vardır. Yani kendini bilse, 
vücûd verse; kâinat kadar bir zulümât-ı adem içinde-
dir. Yani vücûd-u şahsîsine güvenip Mûcid-i Hakikî’den 

1 “Nefsini maddî ve manevî kirlerden arındıran, felâha erer.” (Şems sûresi, 91/9)

Adâvetkârâne: Düşmanca-
sına.
Adem: Yok, yokluk.
Âyinedarlık: Aynalık, ayna 
tutma, yansıtma.
Derk etmek: Anlamak, id-
rak etmek.
Esmâ: İsimler.
Gınâ: Kendine yetme, baş-
kasına ihtiyaç duymama.
Hâdis: Sonradan olan.
Kemâl: Olgunluk, fazilet, 
mükemmellik.
Mâdum: Varlığı olmayan, 
yok.

Mâna-yı harfî: Her varlığın 
kendine ait özelliklerin diliy-
le Yaratıcısı hakkında ifade 
ettiği anlam.
Mâna-yı ismî: Her varlığın 
kendi kendine, tek başına 
ifade ettiği anlam.
Mefkud: Yok, olmayan.
Meşhud: Allah’a olan şe-
hadeti başkaları  tarafından 
görülen.
Mevcud: Var edilmiş, varlı-
ğa erdirilmiş,
Mûcid-i Hakikî: Asıl var 
eden, gerçek yaratıcı.

Rububiyet: Rab, sahip ol-
ma, hükmetme, idare etme.
Sâni-i Zülcelâl: Her şeyi 
sanatlı olarak yaradan Ulu 
Allah.
Şâhid: Allah’a şehadet 
eden, O’nu gösteren. 
Vâcid: Vücut sahibi.
Vazifedârlık: Vazifeli olma, 
görevlilik.
Vücud: Varlık, var olma.
Zulümat-ı adem: Yokluk, 
hiçlik karanlıkları.
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gaflet etse; yıldız böceği gibi bir şahsî ziya-yı vücûdu, ni-
hayetsiz zulümât-ı adem ve firaklar içinde bulunur, boğu-
lur. Fakat enâniyeti bırakıp, bizzât nefsi hiç olduğunu ve 
Mûcid-i Hakikî’nin bir ayna-yı tecellîsi bulunduğunu gör-
düğü vakit, bütün mevcudâtı ve nihayetsiz bir vücûdu ka-
zanır. Zira bütün mevcudât, esmâsının cilvelerine mazhar 
olan Zât-ı Vâcibü’l-vücûd’u bulan, her şeyi bulur.

Hâtime

Şu acz, fakr, şefkat, tefekkür tarîkindeki dört hatvenin iza-
hatı; hakikatin ilmine, şeriatın hakikatine, Kur’ân’ın hik-
metine dair olan yirmi altı adet Sözler’de geçmiştir. Yalnız 
şurada bir-iki noktaya kısa bir işaret edeceğiz. Şöyle ki:

Evet şu tarîk, daha kısadır. Çünkü dört hatvedir. Acz, 
elini nefisten çekse, doğrudan doğruya Kadîr-i Zülcelâl’e 
verir. Hâlbuki en keskin tarîk olan aşk, nefisten elini çeker, 
fakat mâşuk-u mecâzîye yapışır. Onun zevalini bulduktan 
sonra Mahbub-u Hakikî’ye gider.

Hem şu tarîk, daha eslemdir. Çünkü nefsin şatahat 
ve bâlâ-pervazâne dâvâları bulunmaz. Çünkü acz ve fakr 
ve kusurdan başka nefsinde bulmuyor ki, haddinden faz-
la geçsin.

Âyine-i tecellî: Cenâb-ı 
Hakk’ın güzel isimlerini, ic-
raatlarını yansıtan, göste-
ren ayna.
Bâlâ-pervazâne: Yüksekten 
uçarcasına, haddini aşarca-
sına.
Cilve: Tecelli, yansıma.
Enâniyet: Benlik, gurur.
Eslem: Daha güvenli, da-
ha emin.

Firak: Ayrılık.
Kadîr u Zülcelâl: Her şeye 
gücü yeten Ulu Allah.
Mahbub-u Hakikî: Gerçek, 
asıl sevgili.
Mâşuk-u mecâzî: Mecâzî 
sevgili.
Şatahat: Bir takım hislerin 
coşkusu altında söylenen, 
dengesiz, maksadı aşan, di-
nin  temel prensiplerine ters 

düşen sözler.
Zât-ı Vâcibü’l-Vücud: Var-
lığı kendinden ve kesin olan 
Hz. Allah.
Zevâl: Sona erme, son bul-
ma.
Ziya-yı vücud: Varlığın zi-
yası, ışığı.
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Hem, bu tarîk daha umumî ve cadde-i kübrâdır. 
Çünkü kâinatı ehl-i vahdeti’l-vücûd gibi, huzur-u dâimî 

kazanmak için idama mahkum zannedip, 1

َ ُ  َّ َد ِإ ُ ْ َ  َ  
hükmetmeye.. veyahut ehl-i vahdeti’ş-şuhûd gibi, huzur-u 
dâimî için kâinatı nisyan-ı mutlak hapsinde hapse mah-

kum tahayyül edip, 2

َ ُ  َّ َد ِإ ُ ْ َ  َ  demeye mecbur olmu-

yor. Belki idamdan ve hapisten gayet zâhir olarak Kur’ân 

affettiğinden, o da sarf-ı nazar edip ve mevcudâtı ken-
dileri hesabına hizmetten azlederek Fâtır-ı Zülcelâl he-
sabına istihdam edip, esmâ-yı hüsnâsının mazhariyet ve 
aynadarlık vazifesinde istimâl ederek mana-yı harfî na-
zarıyla onlara bakıp, mutlak gafletten kurtulup, huzur-u 
dâimîye girmektir. Her şeyde Cenâb-ı Hakk’a bir yol bul-
maktır.

Elhâsıl: Mevcudâtı; mevcudât hesabına hizmetten 
azlederek, mana-yı ismiyle bakmamaktır.

1 Vücûd-u Vâcib’e nisbeten başka şeylere vücûd denilmemeli.. onlar vücûd unvanına 
lâyık değillerdir..

2 Meşhûd olan sadece O’dur.

Azletmek: Çıkarmak, ayır-
mak.
Cadde-i kübrâ: Büyük, ge-
niş yol, anayol.
Ehl-i vahdeti’l-Vücud: 
Allah’tan başka varlıkların 
da kendilerince sabit bir ha-
kikati olduğu gerçeğini ka-
bul etmeyen kimseler.
Ehl-i vahdeti’ş-şuhud: Her 
şeyi Allah’ın tecellisi ola-
rak gören, yani gözünde 
mâsiva yok olan, her şey-
de sadece Bir’i gören, gör-
düğü her şeyi muhtelif mer-
tebelerde O’nun zuhur ve 

tecellisinden ibaret sayan 
kimseler.
Elhasıl: Hasılı..netice ola-
rak.
Esmâ-i Hüsnâ: Cenâb-ı 
Hakk’ın güzel isimleri.
Fâtır u Zülcelâl: Yüce, ulu 
Yaratıcı.
Huzur-u daimî: Dâimî hu-
zur.. Cenâb-ı Hakk’ın  her 
yerde  hazır ve nâzır oldu-
ğunu sürekli hissedebilme.
İstihdam etmek: Çalıştır-
mak, hizmet ettirmek.
İstimâl etmek: Kullanmak.

Lâ meşhude illâ Hû: Meş-
hud olan sadece O’dur.
Lâ mevcude illâ Hû: O’n-
dan başka hakiki bir mev-
cut yok.
Mazhariyet: Cenâb-ı Hakk’ın 
isimlerinin kendi varlığı üze-
rinde işleyişine ayna olma, 
nâil olma.
Nisyan-ı mutlak: Tamamen 
unutma, görmeme.
Sarf-ı nazar: Bakmama, 
görmezlikten gelme.
Tahayyül etmek: Hayal et-
mek, hayalde canlandır-
mak.
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Hakikat Çekirdekleri
Otuz beş sene evvel tab’edilen “Hakikat Çekirdekleri” 

nâmındaki risaleden vecizelerdir.

ِ ِ
َّ ِ ا ٰ ْ َّ  ا

ِ ّٰ ِ ا ــــــ ْ ِ

 َ ِ َ ْ ُ ْ  ا
ِ ِّ َ  ٰ َ ُم  َ َّ ُة َوا َ َّ ، َوا َ ِ َ א َ ْ ِ َرّبِ ا ّٰ ِ  ُ ْ َ ْ اَ

1 َ ِ
َ ْ ۪ أَ ِ ْ َ ۪ َو ِ ٰ ٰا َ ٍ َو َّ َ ُ  

1– Marîz bir asrın, hasta bir unsurun, alîl bir uzvun re-
çetesi; ittibâ-ı Kur’ân’dır.

2– Azametli, bahtsız bir kıtanın.. şanlı, talihsiz bir 
devletin.. değerli, sahipsiz bir kavmin reçetesi, ittihad-ı 
İslâm’dır.

3– Arzı ve bütün nücum ve şümûsu tesbih taneleri gibi 
kaldıracak ve çevirecek kuvvetli bir ele mâlik olmayan kim-
se, kâinatta dâvâ-yı halk ve iddia-yı îcad edemez. Zira her 
şey, her şeyle bağlıdır.

1 Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahîm Allah’a, üzerimizdeki hadd ü hesaba gelmez 
lütufları adedince hamd ü senâ.. bütün insanlığa rahmet ve kurtuluş vesilesi olarak 
gönderdiği habibi Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm)’a, nezih aile fertleri-
ne ve seçkin ashabına salât ü selam olsun.

Alîl: Hasta.
Azamet: Büyüklük. 
Dava-yı halk: Yaratıcılık id-
diası.
İddia-yı icad: Var etme id-
diası.

İttibâ-ı Kur’an: Kur’an-ı 
Kerim’e tâbi olmak.
İttihad-ı İslâm: İslâm birliği.
Mâlik olmak: Sahip olmak.
Marîz: Hasta.

Nücûm: Yıldızlar.
Şümûs: Güneşler.
Tabetmek: Basmak.
Vecize: Kısa özlü söz, öz-
deyiş.
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4– Haşirde bütün zevilervahın ihyâsı, mevt-âlûd 
bir nevm ile kışta uyuşmuş bir sineğin baharda ihyâ ve 
inşâsından kudrete daha ağır olamaz. Zira kudret-i ezeliye 
zâtiyedir, tagayyür edemez.. acz, tahallül edemez.. avâik, 
tedâhül edemez.. onda merâtib olamaz.. her şey, ona nis-
beten birdir.

5– Sivrisineğin gözünü halkeden, güneşi dahi O hal-
ketmiştir.

6– Pirenin midesini tanzim eden, manzume-i şemsiye-
yi de O tanzim etmiştir.

7– Kâinatın telifinde öyle bir i’câz var ki; bütün esbab-ı 
tabiiye –farz-ı muhâl olarak– muktedir birer fâil-i muh-
tar olsalar, yine kemâl-i acz ile o i’câza karşı secde ederek 
1

ُ ِכ َ ْ ُ ا ِ َ ْ َ ا ْ ََّכ أَ َא ِإ َ َرَة  ْ ُ  َ ََכ  א َ ْ ُ  diyeceklerdir.

1 Sen, her türlü eksiklikten, noksanlıktan, hatadan uzaksın. Aslında bizim gücümüz, 
kudretimiz de yok. Üstün kudret ve izzet sahibi, tam hüküm ve hikmet sahibi sadece 
sensin.

Acz: Acizlik, güçsüzlük.
Avâik: Engeller, zorluklar.
Esbab-ı tabiiye: Tabii, do-
ğal sebepler.
Fâil-i muhtar: Özgür ve di-
lediği gibi yapan, hareket 
eden.
Farz-ı muhal: Olmayacak 
bir şeyi olmuş gibi düşün-
me, varsayma.
Halk etmek: Yaratmak.
İ’caz: Benzerini yapmak-
tan aciz bırakma, Mu’cize 
olma.

İhyâ: Hayat verme, dirilt-
me.
İnşâ: Yapma, vücuda getir-
me, terkip etme.
Kemal-i acz: Tam bir âciz-
lik, güçsüzlük.
Kudret-i ezeliye: Cenab-ı 
Hakk’ın ezelî kuvveti.
Manzume-i şemsiye: Gü-
neş Sistemi.
Merâtib: Mertebeler, dere-
celer.
Mevt-âlûd: Ölümle içice.
Nevm: Uyku.

Tagayyür etmek: Değiş-
mek.
Tahallül etmek: Sızmak, 
içine girmek.
Tanzim etmek: Düzenle-
mek, belirli bir ölçü içerisin-
de yapmak.
Te’lif: Bir araya getirme, 
meydana getirme.
Tedahül etmek: Karışmak, 
içine geçmek.
Zâtiye: Kendine ait, ken-
dinden olan.
Zevi’l-ervah: Ruh sahipleri, 
ruhu olan varlıklar.
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8– Esbaba tesir-i hakikî verilmemiş, vahdet ve celâl 
öyle ister. Lâkin, mülk cihetinde esbap dest-i kudrete per-
de olmuştur, izzet ve azamet öyle ister. Tâ nazar-ı zâhirde 
dest-i kudret, mülk cihetindeki umûr-u hasise ile mübaşir 
görülmesin.

9– Mahall-i taalluk-u kudret olan her şeydeki melekûtiyet 
ciheti şeffaftır, nezihtir.

10– Âlem-i şehâdet, avâlimü’l-guyûb üstünde tentene-
li bir perdedir.

11– Bir noktayı tam yerinde îcad etmek için, bütün 
kâinatı îcad edecek bir kudret-i gayr-i mütenahî lâzımdır. 
Zira şu kitab-ı kebîr-i kâinatın her bir harfinin, bahusus 
zîhayat her bir harfinin, her bir cümlesine müteveccih birer 
yüzü, nâzır birer gözü vardır.

12– Meşhurdur ki hilâl-i îde bakarlardı. Kimse bir şey 
görmedi. İhtiyar bir zât yemin ederek “Hilâli gördüm.” de-
di. Hâlbuki gördüğü hilâl değil, kirpiğinin tekavvüs etmiş 

Âlem-i şehâdet: Görünen 
alem.
Avâlimü’l-guyûb: Gayb 
âlemleri.
Bâhusus: Özellikle.
Celâl: Ululuk, yücelik.
Dest-i kudret: Kudret eli.. 
Cenâb-ı Hakk’ın her şeye 
yeten kudreti.
Esbab: Sebepler, şartlar.
Hilâl-i îd: Bayram hilali.
Îcad etmek: Vücuda getir-
mek, var etmek.
İzzet: Aziz olma, yücelik.
Kitab-ı kebir-i kâinat: Bü-
yük kainat kitabı.

Kudret-i gayr-i mütenahî: 
Sonsuz kudret.
Mahall-i taalluk-u kudret: 
Cenâb-ı Hakk’ın kudretiyle 
alakalı yer.
Melekûtiyet: Eşya ve hadi-
selerin iç yüzüne ait yönü.
Mübâşir: Bizzat yapılan işin 
içinde olan, doğrudan iliş-
kili.
Mülk: Eşya ve hadiselerin 
dış yüzü, maddi ve cisma-
ni yönü.
Müteveccih: Yönelmiş, yö-
nelik.

Nazar-ı zâhir: Dış görünüş;  
ilk, sathi bakış.
Nâzır: Bakan, yönelik, dö-
nük.
Nezih: Pak, temiz.
Tekavvüs etmek: Eğrilmek, 
kavis, yay halini almak.
Tentene: İplikle örülmüş 
delikli bez, dantel.
Tesir-i hakikî: Gerçek, asıl 
etki.
Umûr-u hasise: Değersiz, 
çirkin şeyler.
Vahdet: Allah’ın birliği.
Zîhayat: Canlı.
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beyaz bir kılı idi. O kıl nerede, kamer nerede? Harekât-ı 
zerrât nerede, fâil-i teşkil-i envâ nerede?

13– Tabiat; misalî bir matbaadır, tâbi’ değil.. nakıştır, 
nakkaş değil.. kabildir, fâil değil.. mistardır, masdar değil.. 
nizamdır, nâzım değil.. kanundur, kudret değil.. şeriat-ı ira-
diyedir, hakikat-i hariciye değil.

14– Fıtrat-ı zîşuur olan vicdandaki incizab ve cezbe, bir 
hakikat-i cazibedarın cezbesiyledir.

15– Fıtrat yalan söylemez. Bir çekirdekteki meyelân-ı 
nümüv der: “Ben sümbülleneceğim, meyve vereceğim.” 
Doğru söyler. Yumurtada bir meyelan-ı hayat var. Der: 
“Piliç olacağım.” Biiznillâh olur. Doğru söyler. Bir avuç su, 
meyelân-ı incimad ile der: “Fazla yer tutacağım.” Metin 
demir onu yalan çıkaramaz, sözünün doğruluğu demiri 
parçalar. Şu meyelânlar, iradeden gelen evâmir-i tekvini-
yenin tecellîleridir, cilveleridir.

Biiznillâh: Allah’ın izniyle.
Cezbe: Coşku, coşup ken-
dinden geçme.
Cilve: Tecelli, belirti, gö-
rüntü.
Evâmir-i tekviniye: Yaratı-
lışla alakalı ilâhi kanunlar.
Fâil-i teşkil-i envâ: Türleri 
meydana getiren asıl fâil.
Fıtrat: Tabiat, yaratılış.
Fıtrat-ı Zîşuur: Şuurlu tabi-
at, karakter.
Hakikat-ı cazibedâr: Çeki-
ci, cazip hakikat.
Hakikat-ı hariciye: Müsta-
kil, gerçek varlık.

Harekât-ı zerrat: Zerrelerin 
(atom  veya moleküllerin) 
hareketleri.
İncizab: Cezb edilme, çe-
kilme.
İrade: Cenâb-ı Hakk’ın 
“irade” sıfatı.
Kabil: Alıcı, almaya elve-
rişli.
Kamer: Ay.
Masdar: Kaynak, menba.
Meyelân-ı hayat: Hayat, 
yaşama isteği, eğilimi.
Meyelân-ı incimad: Don-
ma, katılaşma arzusu eği-
limi.

Meyelân-ı nümüv: Gelişme, 
büyüme isteği, eğilimi.
Misalî: Benzerî, onun gibi.
Mistar: Âlet, araç.. üzerinde 
kainat kitabına ait satırların 
yazıldığı alan.
Nakkaş: İşleyen, nakşeden.
Nâzım: Düzenleyen.. belirli 
bir sıraya, düzene koyan.
Nizam: Sistem, düzen.
Şeriat-ı iradiye: Cenâb-ı 
Hakk’ın iradesine bağlı ka-
nunlar mecmuası.
Tâbi: Yapan, tab’ eden.
Tecelli: Cenâb-ı Hakk’ın 
isimlerinin eşyada görün-
mesi.



Hakikat Çekirdekleri 159

16– Karıncayı emirsiz, arıyı ya’subsuz bırakmayan 
Kudret-i Ezeliye, elbette beşeri nebîsiz bırakmaz. Âlem-i 
şehâdetteki insanlara inşikak-ı kamer, bir mucize-i Ahme-
diye (aleyhissalâtü vesselâm) olduğu gibi.. Miraç dahi, âlem-i 
melekûttaki melâike ve ruhaniyâta karşı bir mucize-i kübrâ-
yı Ahmediye’dir ki; nübüvvetinin velâyeti, bu keramet-i 
bâhire ile isbat edilmiştir.. ve o parlak Zât, berk ve kamer 
gibi melekûtta şûle-feşân olmuştur.

17– Kelime-i şehâdetin iki kelâmı birbirine şahittir. 
Birincisi, ikincisine burhan-ı limmîdir.. ikincisi, birincisine 
burhan-ı innîdir.

18– Hayat, kesrette bir çeşit tecellî-yi vahdettir. Onun 
için ittihada sevk eder. Hayat, bir şeyi her şeye mâlik 
eder.

19– Ruh, bir kanun-u zîvücûd-u haricîdir, bir na mus-u 
zîşuurdur. Sabit ve daim fıtrî kanunlar gibi; ruh dahi

Âlem-i Melekût: Eşya ve 
hadiselerin iç yüzüne ait 
âlem.
Âlem-i şehadet: Görünen 
âlem, duyu organları ile 
kavranılanları ihtiva eden 
alem.
Berk: Şimşek.
Bürhân-ı innî: Tümden ge-
lim; neticeden sebeplere, 
ustadan yola çıkarak esere 
ulaştıran delil
Bürhân-ı limmî: Tüme va-
rım; sebeplerden neticeye, 
eserden eseri yapana ulaş-
tıran delil.
Fıtri: Tabii, yaratılıştan gelen.
İnşikak-ı kamer: Ayın ikiye 
yarılması.

İttihad: Birlik, birleşme.
Kanun-u zîvücud-u haricî: 
Yokluktan çıkmış, şehâdet 
âlemine girmiş, Cenab-ı 
Hakk’ın kanunu, emri.
Kerâmet-i bâhire: Apaçık, 
âşikâr kerâmet.
Kesret: Kesret âlemi..varlık 
ve hadiselerin bütünü.
Kudret-i ezeliye: Cenab-ı 
Hakk’ın ezelden gelen son-
suz güç ve kuvveti.
Melâike: Melekler.
Mu’cize-i Ahmediye: Pey-
gamber Efendimiz’e (aley-
hi’s-salâtü ve’s-selâm) ait 
Mu’cize.
Mu’cize-i kübrâ-yı Ahme-
diye: Hz. Peygamber Efen-

dimize (aleyhi’s-salâtü ve’s-
selâm) ait  pek büyük mu’ci-
ze.
Namus-u Zîşuur: İlâhi ira-
denin şuurlu bir emri, te-
cellisi.
Nebî: Peygamber.
Nübüvvet: Peygamberlik.
Ruhaniyât: Cismi olmayan, 
ruhanî varlıklar.
Şûle-feşân: Işık saçan, ay-
dınlatan.
Tecelli-i Vahdet: Cenab-ı 
Hakk’ın birliğini icraatında 
gösteren tecellisi.
Velâyet: Velilik.. Cenab-ı 
Hakk’a, kullukla kazanılan  
yakınlık.
Ya’sub: Arı beyi.
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âlem-i emirden, sıfat-ı iradeden gelmiş, kudret ona vücûd-u 
hissî giydirmiştir.. bir seyyale-i latîfeyi o cevhere sadef et-
miştir. Mevcut ruh, mâkul kanunun kardeşidir. İkisi hem 
dâimî, hem âlem-i emirden gelmişlerdir. Şayet nevilerde-
ki kanunlara kudret-i ezeliye, bir vücûd-u haricî giydirsey-
di, ruh olurdu. Eğer ruh; vücûdu çıkarsa, şuuru başından 
indirse, yine lâyemût bir kanun olurdu.

20– Ziya ile mevcudât görünür, hayat ile mevcudâtın 
varlığı bilinir. Her birisi birer keşşaftır.

21– Nasraniyet, ya intifâ veya ıstıfâ edip İslâmiyet’e 
karşı terk-i silâh edecektir. Nasraniyet birkaç defa yırtıldı, 
Protestanlığa geldi. Protestanlık da yırtıldı, tevhide yak-
laştı. Tekrar yırtılmaya hazırlanıyor. Ya intifâ bulup söne-
cek veya hakikî Nasraniyet’in esasını câmî olan hakâik-i 
İslâmiye’yi karşısında görecek, teslim olacaktır.

İşte bu sırr-ı azîme, Hazreti Peygamber (aleyhissalâtü vesselâm) 
işaret etmiştir ki; “Hazreti İsa nâzil olup gelecek, ümmetim-
den olacak, şeriatımla amel edecektir.”1

1 Bkz.: Buhârî, enbiyâ 50; Müslim, îmân 242; Ebû Dâvûd, melâhim 14; İbni Hibbân, 
es-Sahîh 15/233.

Âlem-i emir: Her şeyin ilâhi 
bir emirle anında yaratıldığı, 
meydana geldiği âlem.
Amel etmek: Hareket et-
mek, tatbik etmek.
Câmi: Şümullü, kapsamlı.
Hakaik-i İslâmiye: İslâmî 
hakikatler.
Istıfâ: Saf, duru hale gelme, 
arınma.
İntifâ: Sönme, gücünü kay-
betme.
Keşşaf: Keşfeden, ortaya 
çıkaran.

Lâyemût: Ölümsüz.
Mâkul: Anlaşılabilir, akla 
uygun.
Nasraniyet: Hıristiyanlık.
Nâzil olmak: İnmek.
Protestanlık: 15. asırda pa-
palığın otoritesine karşı çı-
kan, Tevrat ve İncil metin-
lerini esas alan reform ha-
reketi.
Sadef: Sedef, inci kabuğu.
Seyyale-i latîfe: Şeffaf ve 
maddi ağırlığı olmayan var-
lık.

Sıfat-ı irade: Cenâb-ı 
Hakk’ın “irade” sıfatı.
Sırr-ı azîme: Çok büyük 
sır.
Şeriat: Dinî hüküm ve ku-
rallar.. İslâmiyet.
Tevhid: Allah’ı birleme.
Vücud-u haricî: Yokluktan 
çıkmış, şehâdet âlemine gir-
miş varlık.
Vücud-u hissî: Beş duyu ile 
hissedilebilen varlık.
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22– Cumhur-u avâmı, burhandan ziyade; me’hazdaki 
kudsiyet, imtisale sevk eder.

23– Şeriatın yüzde doksanı, –zaruriyât ve müsellemât-ı 
diniye– birer elmas sütundur. Mesâil-i içtihadiye-i hilâfiye, 
yüzde ondur. Doksan elmas sütun, on altının himâyesine 
verilmez. Kitaplar ve içtihatlar Kur’ân’a dürbün olmalı, ay-
na olmalı.. gölge ve vekil olmamalı!

24– Her müstaid; nefsi için içtihat edebilir, teşri’ ede-
mez.

25– Bir fikre davet, cumhur-u ulemânın kabulüne 
vâbestedir. Yoksa davet bid’attır, reddedilir.

26– İnsan, fıtraten mükerrem olduğundan hakkı arıyor. 
Bazen bâtıl eline gelir, hak zannederek koynunda saklar. 
Hakikati kazarken –ihtiyârsız– dalâlet başına düşer, hakikat 
zannederek kafasına giydiriyor.

27– Birbirinden eşeff ve eltaf, kudretin çok aynaları 
vardır; sudan havaya, havadan esîre, esîrden âlem-i misale, 

Âlem-i misâl: Maddi âlem 
ile gayb âlemi arasında yer 
alan ara kesit, mânevî sûret 
ve modellerin akis ve te-
messül ettikleri âlem.
Bâtıl: Yanlış, doğru olma-
yan.
Bid’at: Dinde bir aslı ol-
mayıp sonradan ortaya çı-
kan şey.
Bürhan: Delil.
Cumhur-u avam: Genel 
halk kitlesi.
Cumhur-u ulemâ: Âlimlerin 
çoğunluğu.
Dalâlet: Sapıklık.. İslam’a 

uymayan her türlü yanlış 
düşünce.
Eltaf:  Daha latîf, daha ince.
Esîr: Uzayda ısı ve ışığın ya-
yılmasını sağladığı düşünü-
len; ince, hafif ve akışkan 
madde (eter) .
Eşeff: Daha şeffaf.
Fıtraten: Doğuştan, tabî 
olarak.
İçtihad: Dînî kaynaklardan 
dine ait hüküm çıkarma.
İhtiyâr: Tercih, irade.
İmtisâl: Örnek alma, uyma.
Kudsiyet: Mukaddes olma, 
yücelik.

Me’haz: Kaynak.
Mesâil-i içtihadiye-i hilâfi-
ye: Farklı içtihatlara imkan 
veren meseleler.
Mükerrem: Asil, saygın.
Müsellemât: Herkesçe ka-
bul edilen ve değişmeyen 
dini hükümler.
Müstaid: Kabiliyetli, istidat-
lı.
Teşri’: Kanun koyma, yasa-
ma.
Vâbeste: Bağlı.
Zaruriyât: Dinin, kesin ve 
değişmez hükümleri.
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âlem-i misalden âlem-i ervaha, hatta zamana, fikre tenevvü 
ediyor. Hava aynasında bir kelime, milyonlar kelimât olur. 
Kalem-i kudret, şu sırr-ı tenasülü pek acîb istinsah ediyor. 
İn’ikas, ya hüviyeti veya hüviyetle mahiyeti tutar. Kesifin 
timsalleri, birer meyyit-i müteharriktir. Bir ruh-u nurâninin 
kendi aynalarında olan timsalleri, birer hayy-ı murtabıttır; 
aynı olmasa da, gayrı da değildir.

28– Şems hareket-i mihveriyesiyle silkinse, meyvele-
ri düşmez; silkinmezse, yemişleri olan seyyârât düşüp da-
ğılacaktır.

29– Nur-u fikir, ziya-yı kalb ile ışıklanıp mezc olmaz-
sa zulmettir, zulüm fışkırır. Gözün muzlim nehar-ı ebya-
zı, muzîi, leyle-i süveydâ ile mezc olmazsa basarsız oldu-
ğu gibi;1(Hâşiye) fikret-i beyzâda süveydâ-yı kalb bulunmaz-
sa, basiretsizdir.

1 (Hâşiye) Meâli: Gözün gündüze benzeyen beyazı, geceye benzeyen siyahlı-
ğıyla beraber olmazsa göz, göz olmaz.

Acîb: Harika, hayret verici.
Âlem-i ervah: Ruhlar âle mi.
Basar: Görme, görme ka-
biliyeti.
Basiret: Kalp gözü..Eşyanın 
hakikatini görme, anlama 
gücü.
Fikret-i beyzâ: Parlak fikir, 
düşünce
Hareket-i mihveriye: Mih-
veri, ekseni etrafındaki ha-
reket.
Hüviyet: Benlik, şahsiyet.
İn’ikâs: Yansıma, aksetme.
İstinsah: Çoğaltma.
Kalem-i Kudret: Kudret ka-
lemi, Cenâb-ı Hakk’ın kud-
retinin icraatları.

Kesif: Maddi ağırlığı olan, 
yoğun.
Leyle-i Süveydâ: Gece ka-
ranlığı.
Mahiyet: Bir şeyin aslı, esa-
sı, neden ibaret olduğu, ha-
kikati.
Meyyit-i müteharrik: Hare-
ket eden (ölü) cansız varlık.
Mezc olmak: Katışmak, bü-
tünleşmek.
Muzî: Aydınlatan, ışık ve-
ren.
Muzlim: Kara.
Nehar-ı ebyaz: Gün aydın-
lığı.
Nur-u fikir: Düşünce ay-
dınlığı.

Ruh-u nuranî: Nurlu ruh.
Seyyârât: Gezegenler.
Sırr-ı tenasül: Artma, ço-
ğalma sırrı, esprisi.
Süveydâ-i kalb: Latife-i 
Rabbâni de denilen kalpte-
ki basiret ve idrakin mahalli 
olan siyah nokta.
Şems: Güneş.
Tenevvü: Türlü türlü olma, 
çeşitlilik.
Timsal: Örnek, suret.
Ziya-yı kalb: Kalp ışığı.
Zulmet: Karanlık.
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30– İlimde iz’an-ı kalb olmazsa, cehildir. İltizam başka, 
itikat başkadır.

31– Bâtıl şeyleri iyice tasvir, sâfi zihinleri idlâldir.

32– Âlim-i mürşid, koyun olmalı; kuş olmamalı. Koyun, 
kuzusuna süt; kuş, yavrusuna kay verir.

33– Bir şeyin vücûdu, bütün eczasının vücûduna 
vâbestedir. Ademi ise, bir cüzünün ademiyle olduğundan; 
zayıf adam, iktidarını göstermek için tahrip taraftarı oluyor, 
müsbet yerine menfîce hareket ediyor.

34– Desâtir-i hikmet, nevâmis-i hükûmetle; kavânîn-i 
hak, revâbıt-ı kuvvetle imtizaç etmezse cumhur-u avâmda 
müsmir olamaz.

35– Zulüm, başına adâlet külâhını geçirmiş.. hıyanet, 
hamiyet libasını giymiş.. cihada bağy ismi takılmış.. esare-
te hürriyet nâmı verilmiş. Ezdad, suretlerini mübâdele et-
mişler.

Adem: Yokluk.
Âlim-i Mürşid: Âlimliğin ya-
nı sıra başkasını mânen eği-
ten mânevi rehber.
Bağy: Zulüm, tecâvüz.
Cihad: Allah’ın adını yü-
celtmek için verilen müca-
dele, savaş.
Cumhur-u avam: Genel 
halk kitlesi.
Desâtir-i hikmet: Her şeyin 
yerli yerince olmasını sağla-
yan hikmet kanunları.
Ecza: Bölümler, kısımlar.
Ezdad: Zıtlar, zıt anlamlı ke-
limeler.

Hamiyet: Dini ve milli de-
ğerleri koruma gayreti.
İdlâl: Bozma, yoldan çıkar-
ma.
İltizam: Benimseme, taraf-
tar olma.
İmtizaç etmek: Karışmak, 
birleşmek, uyuşmak.
Îtikad: İnanç, iman.
İz’an-ı kalb: Kalbin iyice 
anlayıp, inanması, kabul-
lenmesi. 
Kavânîn-i hak: Doğrunun, 
gerçeğin kanunları.
Kay: Kusmuk.
Libas: Elbise.

Menfi: Olumsuz.
Mübâdele: Değiştirme, de-
ğiş tokuş.
Müsbet: Olumlu.
Müsmir: Semereli, faydalı.
Nevâmis-i hükûmet: Hü-
kûmet kanunları, yasaları.
Revâbıt-ı kuvvet: Kuvvet, 
güç vasıtaları (asker ve po-
lis gücü gibi).
Sâfi: Temiz, duru.
Tasvir: Resmetme, anlat-
ma.
Vâbeste: Bağlı. 
Vücud: Varlık, var olma.
Zaîf: Zayıf, güçsüz.
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36– Menfaat üzerine dönen siyaset, canavardır.

37– Aç canavara karşı tahabbüb; merhametini değil, 
iştahını açar. Hem de diş ve tırnağının kirasını da ister.

38– Zaman gösterdi ki; cennet ucuz değil, cehennem 
dahi lüzumsuz değil.

39– Dünyaca havas tanınan insanlardaki meziyet, 
sebeb-i tevazu ve mahviyet iken; tahakküm ve tekebbüre 
sebep olmuştur. Fukaranın aczi, avâmın fakrı, sebeb-i mer-
hamet ve ihsan iken; esaret ve mahkûmiyetlerine müncer 
olmuştur.

40– Bir şeyde mehâsin ve şeref hâsıl oldukça, havassa 
peşkeş ederler; seyyiât olsa, avâma taksim ederler.

41– Gaye-i hayal olmazsa.. veyahut nisyan.. veya 
tenâsi edilse, ezhan enelere dönüp etrafında gezerler.

42– Bütün ihtilâlât ve fesâdın asıl madeni.. ve bütün 
ahlâk-ı rezilenin muharrik ve menbaı, tek iki kelimedir:

Birinci kelime: “Ben tok olsam, başkası açlıktan öl-
se bana ne!”

Acz: Acizlik, güçsüzlük.
Ahlâk-ı rezile: Rezil, kötü 
ahlak.
Ene: Ben, benlik, enaniyet.
Ezhan: Zihinler.
Fakr: Fakirlik.
Gaye-i hayal: İdeal, ülkü, 
hedef.
Havas: İleri gelenler, seçkin-
ler.
İhtilâlât: İhtilaller.
Mahviyet: Alçak gönüllü-
lük, tevazu.

Mehâsin: Güzellikler, se-
vaplar.
Meziyet: Ayırıcı vasıf, üstün 
özellik.
Muharrik: Harekete geçi-
ren, tahrik eden.
Müncer: Sonunda gereken, 
neticede oraya varan.
Nisyan: Unutma, unutkan-
lık.
Peşkeş etmek: Başkasının 
malını bağışlamak, hak et-
meyen kimseye vermek.

Sebeb-i merhamet ve ih-
san:  Merhamet etme ve iyi-
likte bulunma sebebi.
Seyyiât: Kötülükler, günah-
lar.
Tahabbüb: Kendini sevdir-
me.
Tahakküm: Baskı, zorla-
ma.
Tekebbür: Kibirlenme, gu-
rurlanma.
Tenâsi: Göz yummak, unut-
muş görünmek.
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İkinci kelime: “İstirahatım için zahmet çek; sen çalış, 
ben yiyeyim.”

Birinci kelimenin ırkını kesecek tek bir devâsı var ki, o 
da vücûb-u zekâttır.

İkinci kelimenin devâsı, hurmet-i ribâdır. Adâlet-i 
Kur’âniye âlem kapısında durup, ribâya “Yasaktır, girme-
ye hakkın yoktur!” der. Beşer, bu emri dinlemedi; büyük 
bir sille yedi. Daha müthişini yemeden dinlemeli!..

43– Devletler, milletler muharebesi; tabakât-ı beşer 
muharebesine terk-i mevki ediyor. Zira beşer esir olmak is-
temediği gibi, ecîr olmak da istemez.

44– Tarîk-i gayr-i meşrû ile bir maksadı takib eden, 
gâliben maksudunun zıddıyla ceza görür. Avrupa muhab-
beti gibi gayr-i meşrû muhabbetin âkıbetinin mükâfatı, 
mahbubun gaddârâne adâvetidir.

45– Mâziye, mesâibe kader nazarıyla.. ve müstakbele, 
maâsîye teklif noktasında bakmak lâzımdır. Cebr ve Îtizâl, 
burada barışırlar.

Adalet-i Kur’aniye: Kur’ân-ı 
Kerim’in insanlığa sundu-
ğu adalet.
Adâvet: Düşmanlık.
Âkıbet: Sonuç, netice.
Cebr: İnsanın yaptığı işler-
de (cüz’i) iradesinin etkisi 
olmadığını savunan görüş..
Cebriye Mezhebi
Ecir: Ücretli, işçi.
Gaddârâne: Gaddarca.
Gâliben: Çoğunlukla, ge-
nellikle.

Hurmet-i ribâ: Faizin ha-
ram kılınması.
Irk: Damar, kök.
Îtizâl: İnsanın, fiilinin yara-
tıcısı olduğunu savunan gö-
rüş..Mu’tezile Mezhebi.
Maâsî: İsyanlar, günahlar.
Mahbub: Sevilen, arzulanan
şey, sevgili.
Maksud: Maksat, niyet, 
gâye.
Mesâib: Musibetler.
Ribâ: Faiz.

Tabakat-ı beşer muhare-
besi: Sosyal sınıflar arasın-
daki çatışma, kavga.
Tarîk-i gayr-i meşrû: Ha-
ram, yasak yol.
Teklif: Yükümlülük, sorum-
luluk.
Terk-i mevki: Yerini terk 
etme, devretme.
Vücub-u zekât: Zekâtın farz 
kılınması.
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46– Çaresi bulunan şeyde acze, çaresi bulunmayan 
şeyde cez’a iltica etmemek gerektir.

47– Hayatın yarası iltiyâm bulur. İzzet-i İslâmiye’nin ve 
namusun ve izzet-i milliyenin yaraları pek derindir.

48– Öyle zaman olur ki; bir kelime, bir orduyu batı-
rır; bir gülle, otuz milyonun mahvına sebep olur.1(Hâşiye) 
Öyle şerâit tahtında olur ki; küçük bir hareket, insanı âlâ-
yı illiyyîne çıkarır.. ve öyle hâl olur ki; küçük bir fiil, insanı 
esfel-i sâfilîne indirir.

49– Bir tane sıdk, bir harman yalanları yakar. Bir tane 
hakikat, bir harman hayâlâta müreccahtır.

ٍق ْ ِ  ِّ ُכ ُل  ْ َ ٍل  ْ َ  ِّ ُכ ِق  ْ ِ وِم  ُ ُ  ْ ِ ُم  َ ْ َ  َ  “Her sözün 

doğru olmalı; fakat her doğruyu söylemek, doğru de-

ğil!”

50– Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen, ha-
yatından lezzet alır.

51– İnsanları canlandıran emeldir, öldüren yeistir.

1 (Hâşiye) Sırp bir neferin Avusturya veliahdına attığı birtek gülle; eski harb-i 
umumîyi patlattırdı, otuz milyon nüfusun mahvına sebep oldu.

Acz: Acizlik, miskinlik.
Âlâ-yı illiyyîn: En yüksek 
yer, insanın erişebileceği en 
yüce makam.
Cez’: Telaş ve çaresizlik his-
siyle ağlayıp sızlanma.
Esfel-i sâfilîn: En aşağı yer, 
insanın düşebileceği en kö-
tü durum.
Gülle: Yuvarlak taş veya 
demir, top mermisi.

Harb-i Umumî: Dünya Sa-
vaşı.
Hayâlât: Hayaller.
İltiyâm: İyileşme, kaynayıp 
kapanma.
İzzet-i İslâmiye: Dinin şere-
fi, onuru.
İzzet-i milliye: Milli şeref, 
onur.
Müreccah: Tercih edilen, 
üstün.

Şerâit: Şartlar.
Taht: Alt.
Veliahd: Bir hükümdardan 
sonra yerine geçecek olan 
kimse.
Yeis: Ümitsizlik.
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52– Eskiden beri îlâ-yı kelimetullahı ve bekâ-yı 
istiklâliyet-i İslâm için farz-ı kifâye-i cihadı deruhte ile ken-
dini, yekvücut olan Âlem-i İslâm’a fedaya vazifedar ve 
hilâfete bayraktar görmüş olan bu devlet-i İslâmiye’nin 
felâketi, Âlem-i İslâm’ın saadet ve hürriyet-i müstakbelesiy-
le telâfi edilecektir. Zira şu musibet, mâye-i hayatımız olan 
uhuvvet-i İslâmiye’nin inkişafını hârikulâde tâcil etti.

53– Hıristiyanlığın malı olmayan mehâsin-i medeniyeti 
ona mal etmek ve İslâmiyet’in düşmanı olan tedenniyi ona 
dost göstermek, feleğin ters dönmesine delildir.

54– Paslanmış bîhemtâ bir elmas, daima mücellâ ca-
ma müreccahtır.

55– Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerinde-
dir, göz ise maneviyatta kördür.

56– Mecaz, ilmin elinden cehlin eline düşse, hakikate 
inkılâb eder; hurâfâta kapı açar.

Âlem-i İslâm: İslam Dün-
yası.
Bayrakdar: En önde olan, 
bayrak taşıyan.
Bekâ-yı istiklâliyet-i İslâm: 
Müslümanların hür yaşama-
ya devam etmeleri.
Bîhemtâ: Eşsiz, benzersiz.
Deruhte: Üstüne alma, yük-
lenme.
Farz-ı kifâye-i cihad: Top-
lumun geneline farz olan ci-
had vazifesi.
Felek ters dönmek: Herşey 
alt üst olmak,  tepe taklak 
olmak.

Hilâfet: İslâm Âlemini tem-
sil ve idare etme makamı.
Hurâfât: Hurafeler, boş ve 
batıl inançlar.
Hürriyet-i müstakbele: 
Gelecekteki özgürlük.
İ’la-yı kelimetullah: Allah’ın 
dinini yüceltme.
İnkılâb etmek: Dönüşmek, 
değişmek.
İnkişâf: Gelişme, ilerleme.
Mâye-i hayat: Hayatın ma-
yası, esası.
Mecaz: Kelimenin asıl an-
lamı dışında, ilgi veya ben-
zerlik bağına göre başka bir 
anlamda kullanılması.

Mehâsin-i medeniyet: Me-
deniyetin sunduğu güzellik-
ler.
Mücellâ: Cilalı, parlak.
Tâcil etmek: Hızlandırmak, 
çabuklaştırmak.
Tedenni: Gerileme, düşü-
şe geçme.
Uhuvvet-i İslâmiye: Din 
kardeşliği.
Vazifedar: Vazifeli, görevli.
Yekvücut: Tek kişi gibi, tek 
vücut.
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57– İhsan-ı ilâhîden fazla ihsan, ihsan değildir. Her şe-
yi olduğu gibi tavsif etmek gerektir.

58– Şöhret, insanın malı olmayanı dahi insana mal eder.

59– Hadis, maden-i hayat ve mülhim-i hakikattir.

60– İhyâ-yı din, ihyâ-yı millettir. Hayat-ı din, nur-u ha-
yattır.

61– Nev-i beşere rahmet olan Kur’ân; ancak umumun, 
lâakal ekseriyetin saadetini tazammun eden bir medeniyeti 
kabul eder. Medeniyet-i hâzıra, beş menfî esas üzerine te-
essüs etmiştir:

Nokta-yı istinadı, kuvvettir.. o ise şe’ni, tecavüzdür. 

Hedef-i kasdı, menfaattir.. o ise şe’ni, tezâhümdür. 

Hayatta düsturu, cidaldir.. o ise şe’ni, tenâzûdur. 

Kitleler mâbeynindeki râbıtası, âheri yutmakla bes- 
lenen unsuriyet ve menfî milliyettir.. o ise şe’ni, müthiş 
tesâdümdür.

Âher: Başka, diğer.
Cidal: Mücadele, kavga
Hayat-ı din: Dinin yaşama-
sı, canlı kalması.
Hedef-i kasd: Yöneldiği 
hedef.
İhsan-ı İlâhî: Allah vergisi, 
Allah’ın lütfu.
İhyâ-yı din: Dinin hayat bul-
ması,  toplumda canlı tutul-
ması, yaşatılması.
İhyâ-yı millet: Toplumun 
yaşatılması, canlılığını sür-
dürmesi.
Lâakal: En az, en azından.
Mabeyn: Ara.

Maden-i hayat: Hayat kay-
nağı.
Medeniyet-i hâzıra: Günü-
müz medeniyeti, Batı Mede-
niyeti.
Menfî milliyet: Başka ırkla-
rı aşağı gören, olumsuz mil-
liyetçilik düşüncesi.
Menfî: Olumsuz.
Mülhim-i hakikat: Gerçeği 
ilham eden, gerçek ilham 
kaynağı.
Nev-i beşer: İnsanlık.
Nokta-i istinad: Dayanak 
noktası.
Nur-u hayat: Hayatın ışığı,
feri.

Rabıta: Bağ, alaka.
Şe’n: İşleyiş, iş tarzı, karak-
teri
Tavsif  etmek: Niteliklerini, 
vasıflarını belirtmek, anlat-
mak. 
Tazammun etmek: İhtivâ 
etmek, içermek.
Teessüs etmek: Kurulmak, 
yerleşmek.
Tenâzû: Çekişme, çatışma.
Tesâdüm: Çarpışma, vu-
ruşma.
Tezâhüm: Sıkıntı, zahmet 
verme.
Unsuriyet: Irkçılık.



Hakikat Çekirdekleri 169

Cazibedar hizmeti, hevâ ve hevesi teşcî ve arzularını  
tatmindir.. o hevâ ise insanın mesh-i mânevîsine sebeptir.

Şeriat-ı Ahmediye’nin  (aleyhissalâtü vesselâm) tazammun 
ettiği ve emrettiği medeniyet ise;

Nokta-yı istinadı, kuvvete bedel haktır ki; şe’ni, adâlet  
ve tevâzündür.

Hedefi de menfaat yerine fazilettir ki; şe’ni, muhab- 
bet ve tecâzübdür.

Cihetü’l-vahdet de unsuriyet ve milliyet yerine, râbıta- 
yı dinî ve vatanî ve sınıfîdir ki; şe’ni, samimî uhuvvet ve 
müsâlemet ve haricin tecavüzüne karşı, yalnız tedâfü’dür.

Hayatta düstur-u cidal yerine, düstur-u teâvündür ki;  
şe’ni, ittihad ve tesânüddür.

Hevâ yerine, hüdâdır ki; şe’ni, insaniyeten terakki ve  
ruhen tekâmüldür.

Mevcudiyetimizin hâmisi olan İslâmiyet’ten elini 
gevşetme, dört el ile sarıl, yoksa mahvolursun!

Cazibedar: Cazibeli, çekici.
Cihetü’l-vahdet: Birleşme, 
buluşma noktası, ortak pay-
da.
Düstur-u cidal: Mücadele 
kanunu.
Düstur-u teâvün: Yardım-
laşma kanunu.
Hâmi: Himaye eden, koru-
yan.
Hevâ: Zararlı ve günah olan 
arzular.
Hüdâ: Doğru yol, hidâyet.
İnsaniyeten: İnsan olarak, 
insanlık itibariyle.

İttihad: Birlik, birleşme.
Mesh-i manevî: Ahlakça  
yozlaşma, çirkinleşip tanın-
maz hâle gelme.
Müsâlemet: Barış, barışık-
lık.
Rabıta-i dinî ve vatanî ve 
sınıfî: Dinî, millî ve meslekî 
bağ.
Şeriat-ı Ahmediye: Hz. 
Peygamber Efendimiz 
(s.a.s.) vasıtasıyla insanla-
ra bildirilen dinî hüküm ve 
kurallar.

Tecâzüb: Birbirine yakınlık 
gösterme, yaklaşma.
Tedâfü’: Savunma, müda-
faa.
Tekâmül: Olgunlaşma, ke-
mâle erme.
Terakki: İlerleme, yüksel-
me.
Tesânüd: Dayanışma.
Teşcî: Cesaretlendirme.
Tevâzün: Dengeli olma, iki 
taraf arasında eşitlik sağla-
ma.
Uhuvvet: Kardeşlik.
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62– Musibet-i âmme, ekseriyetin hatasından terettüp 
eder. Musibet; cinayetin neticesi, mükâfatın mukaddime-
sidir.

63– Şehid, kendini hayy bilir. Feda ettiği hayatı, seke-
ratı tatmadığından, gayr-i münkatı ve bâki görüyor. Yalnız 
daha nezih olarak buluyor.

64– Adâlet-i mahza-yı Kur’âniye; bir mâsumun haya-
tını ve kanını, hatta umum beşer için de olsa heder etmez. 
İkisi nazar-ı kudrette bir olduğu gibi, nazar-ı adâlette de bir-
dir. Hodgâmlık ile öyle insan olur ki; ihtirasına mâni her 
şeyi, hatta elinden gelirse dünyayı harap ve nev-i beşeri 
mahvetmek ister.

65– Havf ve zaaf, tesirat-ı hâriciyeyi teşcî eder.

66– Muhakkak maslahat, mevhum mazarrata feda 
edilmez.

67– Şimdilik İstanbul siyaseti, İspanyol hastalığı gibi bir 
hastalıktır.

Adalet-i mahza-i Kur’ani-
ye: “Bir topluluğun selâmeti 
için bir ferdin rızası bulun-
madan şartlar ne olursa ol-
sun hayatı ve hakları feda 
edilmez” şeklinde özetlene-
bilecek Kur’an-ı Kerim’in 
bildirdiği mutlak adalet.
Bâki: Kalıcı, dâimî.
Gayr-ı münkatı: Kesilme-
yen, devam eden.
Havf: Korku.
Hayy: Canlı, diri.
Heder etmek: Ziyan etmek.
Hodgâm: Kendini düşünen, 
bencil.

İhtiras: Aşırı istek, şiddetli
hırs.
Maslahat: Fayda, menfaat.
Mazarrat: Zararlar, zararlı
şeyler.
Mevhum: Vehim, hayal ürü-
nü.
Muhakkak: Kesinleşmiş, 
gerçekte var olan, kesin.
Mukaddime: Başlangıç, ön-
cü.
Musibet-i âmme: Herkese 
zararı dokunan, genel mu-
sibet.
Nazar-ı adalet: Cenâb-ı 
Hakk’ın adaletine bakan 
yönü.

Nazar-ı kudret: Cenâb-ı 
Hakk’ın kudretine bakan 
yönü.
Nev-i beşer: İnsanlık.
Nezih: Pak, temiz.
Sekerat: Can çekişme anı, 
ölüm döşeği.
Terettüp etmek: Netice 
olarak çıkmak, meydana 
gelmek.
Tesirat-ı hâriciye: Dış te-
sirler.
Teşcî etmek: Cesaretlendir-
mek.
Zaaf: Zayıflık.
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68– Deli adama “iyisin, iyisin” denilse iyileşmesi, iyi 
adama “fenasın, fenasın” denilse fenalaşması nâdir de-
ğildir.

69– Düşmanın düşmanı, düşman kaldıkça dosttur. 
Düşmanın dostu, dost kaldıkça düşmandır.

70– İnadın işi: Şeytan birisine yardım etse; “melektir” 
der, rahmet okur. Muhalifinde melek görse “libasını değiş-

tirmiş şeytandır” der, lanet eder.

71– Bir derdin dermanı, başka bir derde zehir olabilir. 
Bir derman, haddinden geçse, dert getirir.

72–

َאِت، َכ َّ ِכ ا ِ ْ َ ِ  ْ َ ِ ُ  ٌ َ ُ ٰا ُ א َ َّ א ا َ ِ  ِ َّ ُ ا َّ
ِ
ْ َ ْ َ ا

َכאِت1 َ َ ْ ِ ا ِכ ْ َ ِ  ْ َ ِ ُ  ٌ َ ُ ٰا ُ א َ َّ א ا َ ِ  ِ َّ ُ ا َ א َ َ ْ َوا

73– Cemaatte vâhid-i sahih olmazsa; cem’ ve zamm, 
kesir darbı gibi küçültür.2(Hâşiye)

1 “Cemiyetteki yardımlaşma durgun şeyleri hareketlendirmeye, cemaattaki haset, 
kıskançlık da harekette olanları durdurmaya sebep olur.”

2 (Hâşiye) Hesapta mâlûmdur ki; darb ve cem, ziyadeleştirir. Dört kerre dört, 
on altı olur. Fakat kesirlerde darb ve cem, bilakis küçültür. Sülüsü, sülüs ile 
darb etmek; tüsü’ olur, yani dokuzda bir olur. Aynen onun gibi, insanlarda 
sıhhat ve istikâmet ile vahdet olmazsa; ziyadeleşmekle küçülür, bozuk olur, 
kıymetsiz olur.

Cem’ ve zamm: Toplama, 
ekleme.
Darb etmek: Çarpmak.
Darb ve cem’: Çarpma ve 
toplama.

Kesir darbı: Kesirli sayıların 
çarpımı.
Libas: Elbise, kıyafet.
Sıhhat: Doğruluk.
Sülüs: Üçte bir.

Vahdet: Birlik, bir olma.
Vâhid-i sahih: Tam, sağlam 
birleştirici unsur, öğe.
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74– Adem-i kabul, kabul-ü ademle iltibas olunur. 
Adem-i kabul; adem-i delil-i sübut, onun delilidir. Kabul-ü 
adem, delil-i adem ister. Biri şek, biri inkârdır.

75– İmanî meselelerde şüphe; bir delili, hatta yüz de-
lili atsa da medlûle îras-ı zarar edemez. Çünkü binler de-
lil var.

76– Sevâd-ı âzama ittibâ edilmeli!1 Ekseriyete ve 
sevâd-ı âzama dayandığı zaman, lâkayt Emevîlik, en ni-
hayet Ehl-i Sünnet Cemaati’ne girdi. Adetçe ekalliyette ka-
lan salâbetli Alevîlik, en nihayet az bir kısmı Râfızîliğe da-
yandı.

77– Hakta ittifak, ehakta ihtilâf olduğundan; bazen hak, 
ehaktan ehaktır.. hasen, ahsenden ahsendir. Herkes ken-
di mesleğine “hüve hakkun”2 demeli, “hüve’l-hakku”3 de-
memeli. Veyahut “hüve hasen”4 demeli, “hüve’l-hasen”5 
dememeli!

1 Bkz.: Müslim, imâre 59; Tirmizî, fiten 7; Ebû Dâvûd, salât 46; Nesâî, imâre 48; İbni 
Mâce, fiten 8, 22.

2 Mesleğim haktır.
3 Hak, yalnız benim mesleğimdir.
4 Mesleğim daha güzeldir.
5 Güzel, benim meşrebimdir.

Adem-i delil-i sübut: Bir 
delilin sabit olmaması.
Adem-i kabul: Kabul et-
meme.
Ahsen: Daha güzel, en gü-
zel.
Delil-i adem: Yok olduğu-
nu gösteren delil, yokluğun 
delili.
Ehak: Daha doğru, en doğ-
ru.

Ekalliyet: Azınlık.
Hasen: Güzel.
Hüve hakkun: “O, doğru-
dur”.
Hüve hasen: “O, güzeldir”.
Hüve’l-hakku: “Doğru 
odur”.
İltibas: Karıştırma, karışık-
lık.
Îras-ı zarar etmek: Zarar 
vermek, bulaştırmak.

İttibâ etmek: Tabi olmak, 
uymak, arkasında olmak.
Kabul-ü adem: Yok oldu-
ğuna inanma.
Medlûl: Delilin gösterdiği 
hakikat, gerçek.
Salâbetli: Metin, dirençli.
Sevâd-ı âzam: İnsanların 
çoğunluğu.. kamuoyunun 
genel kanaati.
Şek: Şüphe.
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78– Cennet olmazsa, cehennem tâzib etmez.

79– Zaman ihtiyarladıkça Kur’ân gençleşiyor, rumûzu 
tavazzuh ediyor. Nur, nâr göründüğü gibi; bazen şiddet-i 
belâgat dahi mübalâğa görünür.

80– Hararetteki merâtib, bürûdetin tahallülü iledir.. 
hüsündeki derecât, kubhun tedâhulü iledir. Kudret-i eze-
liye zâtiyedir, lâzımedir, zaruriyedir; acz tahallül edemez, 
merâtib olamaz, her şey ona nisbeten müsâvidir.

81– Şemsin feyz-i tecellîsi olan timsali, denizin sathında 
ve denizin katresinde aynı hüviyeti gösteriyor.

82– Hayat, cilve-i tevhiddendir, müntehâsı da vahdet 
kesbediyor.

83– İnsanlarda veli,1 cumada dakika-yı icâbe,2 Ra-
mazan’da Leyle-i Kadir,3 esmâ-yı hüsnâda ism-i âzam,4 

1 Bkz.: Buhârî, sulh 8; Müslim, birr 138.
2 Bkz.: Buhârî, cum’a 37, talâk 24, deavât 61; Müslim, cum’a 13-15.
3 Bkz.: Buhârî, îmân 36, fazlü leyleti’l-kadr 2, 3, ta’bîr 8; Müslim, sıyâm 205-213.
4 Bkz.: İbni Mâce, duâ 9; et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 1/164.

Acz: Acizlik, güçsüzlük.
Bürûdet: Soğukluk.
Cilve-i tevhid: Cenab-ı 
Hakk’ın birliğinin tecellisi, 
numunesi.
Dakika-i icâbe: Duaların 
kabul edileceği vakit.
Esmâ-i Hüsnâ: Cenâb-ı 
Hakk’ın güzel isimleri.
Feyz-i tecellî: Tecelli, yan-
sıma bolluğu, bereketi.
Hüsün: Güzellik.
Hüviyet: Asıl, mahiyet, as-
li özellik.
İsm-i A’zam: Kendisi ile 
dua edildiğinde Allah’ın ica-
bet ettiği en büyük ismi.

Kubh: Çirkinlik
Kudret-i ezeliye: Cenab-ı 
Hakk’ın ezelî olan sonsuz 
kudret ve kuvveti.
Lâzıme: Gerekli.
Leyle-i Kadir: Kadir gecesi.
Merâtib: Mertebeler, dere-
celer.
Müntehâ: Son, sınır, zirve.
Müsavi: Denk, eşit.
Nâr: Ateş.
Rumuz: Remizler, işaretler.
Şems: Güneş.
Şiddet-i belâgat: Edebî  
ifâde gücü.

Tahallül: Hulûl etme, sız-
ma, içine girme.
Tavazzuh etmek: Açık hale 
gelmek, aydınlanmak.
Tâzib etmek: Azâp etmek, 
cezalandırmak.
Tedahül: Karışma, içine 
geçme.
Timsal: Suret, görünüm.
Vahdet kesb etmek: Bütü-
nüyle, tamamen Cenab-ı 
Hakk’ın birliğini gösterir ol-
mak.
Zaruriye: Olmazsa olmaz, 
zarurî özellik.
Zâtiye: Kendine ait, kendin-
den olan.
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ömürde ecel meçhul kaldıkça;1 sâir efrad dahi kıymettar 
kalır, ehemmiyet verilir. Yirmi sene müphem bir ömür, ni-
hayeti muayyen bin sene ömre müreccahtır.

84– Dünyada mâsiyetin âkıbeti, ikâb-ı uhrevîye delil-
dir.

85– Rızık, hayat kadar kudret nazarında ehemmiyet-
lidir. Kudret çıkarıyor, kader giydiriyor, inâyet besliyor. 
Hayat; muhassal-i mazbuttur, görünür. Rızık; gayr-i mu-
hassal, tedricî münteşirdir, düşündürür. Açlıktan ölmek 
yoktur. Zira bedende şahm, vesâire suretinde iddihar olu-
nan gıda bitmeden evvel ölüyor. Demek, terk-i âdetten ne-
şet eden maraz öldürür; rızıksızlık değil.

86– Âkilü’l-lahm vahşilerin helâl rızıkları, hayvanâtın 
hadsiz cenazeleridir; hem rûy-u zemini temizliyorlar, hem 
rızıklarını buluyorlar.

87– Bir lokma kırk paraya, diğer bir lokma on kuru-
şa... Ağza girmeden ve boğazdan geçtikten sonra birdirler. 
Yalnız, birkaç saniye ağızda bir fark var. Müfettiş ve kapıcı

1 Bkz.: Lokman sûresi, 31/34; Buhârî, istiskâ 29, tefsîru sûre (6) 1, (13) 1, (31) 2, 
tevhîd 4; Ahmed İbni Hanbel, el-Müsned 2/24, 52, 58, 122.

Âkıbet: Sonuç, netice.
Âkilü’l-lahm: Et yiyen, etle 
beslenen.
Gayr-ı muhassal: Elde edil-
memiş, gerçekleşmemiş.
İddihar: Biriktirip saklama, 
depolama.
İkâb-ı uhrevîye: Âhiret aza-
bı.
İnâyet: Cenab-ı Hakk’ın 
yardımı, yardım etmesi.

Maraz: Hastalık.
Mâsiyet: Günâh.
Muayyen: Belirli, belli.
Muhassal-ı mazbut: Elde 
edilmiş, gerçekleşmiş, sınır-
ları belirli olan.
Mübhem: Gizli, kapalı, be-
lirsiz.
Münteşir: Yaygın, yayılmış.
Müreccah: Tercih edilen, 
üstün.

Neş’et etmek: Meydana 
gelmek, kaynaklanmak.
Rûy-i zemin: Yeryüzü.
Şahm: İç yağı.
Tedricî: Belli bir süreçte 
meydana gelen; azar azar, 
yavaş yavaş olan
Terk-i âdet: Herhangi bir 
alışkanlığı terk etmek.
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olan kuvve-i zâikayı taltif ve memnun etmek için birden 
ona gitmek, israfın en sefihidir.

88– Lezâiz çağırdıkça, “sanki yedim” demeli! “Sanki 
yedimi düstur yapan, “Sanki Yedim” nâmındaki bir mesci-
di yiyebilirdi, yemedi.

89– Eskiden ekser İslâm, aç değildi; tereffühe ihtiyâr 
vardı. Şimdi açtır, telezzüze ihtiyâr yoktur.

90– Muvakkat lezzetten ziyade, muvakkat eleme tebes-
süm etmeli; “hoş geldin” demeli! Geçmiş lezâiz, “Ah, vah!” 
dedirtir. “Ah!” müstetir bir elemin tercümanıdır. Geçmiş 
âlâm, “Oh!” dedirtir. O “Oh”, muzmer bir lezzet ve nime-
tin muhbiridir.

91– Nisyan dahi bir nimettir. Yalnız her günün âlâmını 
çektirir, müterâkimi unutturur.

92– Derece-i hararet gibi, her musibette bir derece-i ni-
met vardır. Daha büyüğünü düşünüp, küçükteki derece-i 
nimeti görüp, Allah’a şükretmeli! Yoksa isti’zam ile üflense, 
şişer.. merak edilse, ikileşir.. kalbdeki misali; hayali, haki-
kate inkılâb eder.. o da kalbi döver.

Âlâm: Elemler.
Derece-i hararet: Isı dere-
cesi.
Derece-i nimet: Nimet ola-
bilme yönü, açısı.
İhtiyar: Seçme, tercih etme.
İnkılap etmek: Dönüşmek, 
değişmek.
İsti’zam: Büyütme, abart-
ma.

Kuvve-i zâika: Tat alma 
duyusu.
Lezâiz: Lezzetler.
Muhbir: Haberci.
Muvakkat: Kısa süreli, ge-
çici.
Muzmer: Gizli, saklı.
Müstetir: Üstü kapalı, ör-
tülü.

Müterâkim: Birikmiş, yığıl-
mış.
Nisyan: Unutma.
Sefih: Âdi, aşağı, rezil.
Taltif: iltifat etme, mükafat-
landırma.
Telezzüz: Lezzet, zevk al-
ma.
Tereffüh: Lüks ve rahat ya-
şama.
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93– Her adam için, heyet-i içtimaiyede görmek ve gö-
rünmek için mertebe denilen bir penceresi vardır . O pen-
cere kâmet-i kıymetinden yüksek ise, tekebbür ile tetâvül 
edecek; eğer kâmet-i kıymetinden aşağı ise, tevazu ile te-
kavvüs edecek ve eğilecek.. tâ o seviyede görsün ve görün-
sün. İnsanda büyüklüğün mikyası; küçüklüktür, yani te-
vazudur. Küçüklüğün mizanı; büyüklüktür, yani tekeb-
bürdür.

94– Zayıfın kavîye karşı izzet-i nefsi, kavîde tekebbür 
olur.. kavînin zayıfa karşı tevazuu, zayıfta tezellül olur. Bir 
ülü’l-emrin makamındaki ciddiyeti, vakardır; mahviyeti, zil-
lettir.. hânesindeki ciddiyeti, kibirdir; mahviyeti, tevazudur. 
Fert mütekellim-i vahde olsa, müsamahası ve fedakârlığı 
amel-i sâlihtir.. mütekellim-i maa’l-gayr olsa, hıyanettir, 
amel-i talihtir. Bir şahıs, kendi nâmına hazm-ı nefis eder, 
tefâhur edemez.. millet nâmına tefâhur eder, hazm-ı ne-
fis edemez.

95– Tertib-i mukaddemâtta tefviz; tembelliktir, teret-
tüb-ü neticede tevekküldür. Semere-i sa’yine ve kısmetine 

Amel-i sâlih: İyi, faydalı iş.
Amel-i talih: Faydasız, ya-
ramaz iş.
Hazm-ı nefs etmek: İçine 
sindirmek, sineye çekmek, 
tahammül etmek.
Heyet-i içtimaiye: Sosyal 
yapı.
İzzet-i nefis: Haysiyet, onur.
Kamet-i kıymet: Kıymetinin 
derecesi,  boy ölçüsü.
Kavî: Güçlü, kuvvetli.
Mahviyet: Alçak gönüllü-
lük, tevazu.
Mütekellim-i maa’l-gayr: 
Birinci çoğul şahıs, biz.

Mütekellim-i vahde: Birinci 
tekil şahıs, ben.
Semere-i sa’y: Çalışma ne-
ticesi elde edilen fayda, kâr.
Tefâhur: İftihar etme, gurur 
duyma.
Tefviz: İşleri, Allah’a havale
etme.
Tekavvüs etmek: Eğrilmek, 
yay halini almak.
Tekebbür: Kibirlenme, gu-
rurlanma.
Terettüb-ü netice: Sonuçta 
gerekme, sonuca bağlı ola-
rak meydana çıkma.

Tertib-i mukaddemat: Ön 
şartları yerine getirip işlerini 
planlı yapma.
Tetâvül: Boyunu uzatmaya 
çalışma..
Tevekkül: Allah’a güven-
mek, sebepleri yerine getir-
dikten sonra neticeyi Allah’a 
bırakmak.
Tezellül: Kendini alçaltma, 
küçük duruma düşürme.
Ulü’l-emr: Âmir, müdür.
Vakar: Ağırbaşlılık.
Zaîf: Zayıf, güçsüz.
Zillet: Küçülme, alçalma.
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rıza; kanaattir, meyl-i sa’yi kuvvetlendirir. Mevcuda iktifâ, 
dûn-himmetliktir.

96– Evâmir-i şer’iyeye karşı itaat ve isyan olduğu gi-
bi, evâmir-i tekviniyeye karşı da itaat ve isyan vardır. 
Birincisinde mükâfat ve mücâzâtın ekseri âhirette; ikinci-
sinde, ağlebi dünyada olur. Meselâ, sabrın mükâfatı zafer-
dir.. atâletin mücâzâtı, sefâlettir.. sa’yin sevabı, servettir.. 
sebatın mükâfatı, galebedir. Müsâvâtsız adâlet, adâlet de-
ğildir.

97– Temâsül, tezadın sebebidir.. tenâsüb, tesânüdün 
esasıdır.. sıgar-ı nefs, tekebbürün menbaıdır.. zaaf, guru-
run madenidir.. acz, muhalefetin menşeidir.. merak, ilmin 
hocasıdır.

98– Kudret-i fâtıra; ihtiyaç ile, hususan açlık ihtiyacıyla 
başta insan, bütün hayvanâtı gemlendirip, nizama sokmuş. 
Hem âlemi herc ü mercden halâs edip, hem ihtiyacı mede-
niyete üstad ederek, terakkiyâtı temin etmiştir.

Acz: Acizlik, güçsüzlük.
Ağleb: Daha çok, ekser.
Atâlet: Çalışmama, boş dur-
ma.
Dûn-himmetlik: Gayret siz-
lik, dar ufuklu olma.
Evâmir-i şer’iye: Yükümlü-
lük ifade eden dînî emirler.
Evâmir-i tekvîniye: Cenâb-ı 
Hakk’ın kainata koyduğu 
tabiat kanunları.
Galebe: Zafer, galip gelme.
Halâs etmek: Kurtarmak.

Herc ü merc: Kargaşa, ka-
rışıklık.
İktifâ: Yetinme.
Kudret-i Fâtıra: Allah’ın 
yaratıcı kudreti.
Meyl-i sa’y: Çalışma arzusu,
eğilimi.
Mücâzât: Cezalar.
Müsâvât: Eşitlik.
Sa’y: Çalışma, gayret, ça-
ba.
Sebat: Kararlılık, yerinde 
sağlam durma.

Sıgar-ı nefs: Aşağılık komp-
leksi.
Tekebbür: Kibirlenme, gu-
rurlanma.
Temâsül: Birbirine benze-
me, emsal olma.
Tenasüb: Birbirine uyma, 
uygunluk.
Terakkiyat: İlerlemeler, 
yükselmeler.
Tesanüd: Dayanışma.
Tezad: Birbirine zıt olma, 
zıtlık. 
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99– Sıkıntı, sefâhetin muallimidir.. yeis, dalâlet-i fikrin.. 
zulmet-i kalb, ruh sıkıntısının menbaıdır.

100– 1 ِ ُّ َ َّ א ِ אُء  َ ِّ ا  َ َّ َ َ ِس  ُّ َ َّ א ِ אُل  َ ّ ِ ا  َ َّ َ َ  Bir : ِإَذا 

meclis-i ihvana güzel bir karı girdikçe; riya, rekabet, haset 
damarı intibah eder. Demek inkişaf-ı nisvandan, medenî 
beşerde ahlâk-ı seyyie inkişaf eder.

101– Beşerin şimdiki seyyiât-âlûd hırçın ruhunda mü-
tebessim, küçük cenazeler olan suretlerin rolü ehemmiyet-
lidir.

102– Memnû heykel; ya bir zulm-ü mütehaccir, ya bir 
heves-i mütecessim veya bir riya-yı mütecessiddir.

103– İslâmiyet’in müsellemâtını tamamen imtisal ettiği 
cihetle bihakkın daire-i dâhiline girmiş zâtta; meylü’t-tevsî, 
meylü’t-tekemmüldür. Lâkaytlık ile hariçte sayılan zâtta 

1 Zevk ve eğlenceye düşkün erkeklerin nefislerine uyarak kadınlaşmaları, kadınların 
hayasızlıkla erkekleşmesine sebeptir. (Bu manaya yakın hadisler için bkz.: Buhârî, 
libâs 61; Tirmizî, edeb 34; Ebû Dâvûd, libâs 28)

Ahlâk-ı seyyie: Kötü ahlak.
Bihakkın: Gerektiği gibi, 
hakkıyla.
Daire-i dâhil: İç daire, içeri.
Dalalet-i fikir: Düşünce 
kayması, fikrî bozukluk, çar-
pıklık.
Hased: Çekememezlik, kıs-
kançlık.
Heves-i mütecessim: So-
mutlaşmış heves.
İmtisal etmek: Örnek al-
mak, uymak.
İnkişaf etmek: Yayılmak, 
ilerlemek.
İnkişaf-ı Nisvan: Kadınların 
açılmaları. Açık saçıklık.

İntibah etmek: Uyanmak, 
gözü açılmak.
Lâkaytlık: Kayıtsız kalma, 
ilgisizlik.
Memnû: Yasak, yasaklan-
mış.
Meylü’t-tekemmül: Geliş-
me, mükemmelleşme mey-
li, arzusu.
Meylü’t-tevsî: Geliştirme, 
genişletme meyli, arzusu.
Müsellemât: Herkesçe ka-
bul edilen ve değişmeyen 
dini hükümler.
Mütebessim: Tebessüm 
eden, gülümseyen.
Riyâ: Gösteriş, iki yüzlülük.

Riya-yı mütecessid: So-
mutlaşmış riyâ, gösteriş.
Sefahet: Haram helal de-
meden zevk peşinde olma, 
eğlence düşkünlüğü, beyin-
sizlik.
Seyyiât-âlûd: Günahlara 
bulaşmış, günahlarla içice.
Ye’s: Ümitsizlik.
Zulmet-i kalb: Kalb karar-
ması, iman zayıflığı.
Zulm-ü mütehaccir: Taş-
laşmış zulüm.
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meylü’t-tevsî, meylü’t-tahriptir. Fırtına ve zelzele zamanın-
da değil içtihat kapısını açmak, belki pencerelerini de ka-
patmak maslahattır. Lâubaliler, ruhsatlarla okşanılmaz; 

azîmetlerle, şiddetle ikaz edilir.

104– Bîçâre hakikatler, kıymetsiz ellerde kıymetsiz 
olur.

105– Küremiz, hayvana benziyor; âsâr-ı hayat gösteri-
yor. Acaba yumurta kadar küçülse bir nevi hayvan olma-
yacak mıdır? Veya bir mikrop, küremiz kadar büyüse ona 
benzemeyecek midir? Hayatı varsa, ruhu da vardır. Âlem, 
insan kadar küçülse.. yıldızları, zerrât ve cevahir-i ferdiye 
hükmüne geçse o da bir hayvan-ı zîşuur olmayacak mıdır? 
Allah’ın böyle çok hayvanları var.

106– Şeriat ikidir:

Birincisi, âlem-i asgar olan insanın ef’âl ve ahvâlini 
tanzim eden ve sıfat-ı kelâmdan gelen bildiğimiz şeriattır.

İkincisi, insan-ı ekber olan âlemin harekât ve sekenâtını 
tanzim eden, sıfat-ı iradeden gelen şeriat-ı kübrâ-yı fıtriyedir 

Ahvâl: Haller, durumlar.
Âlem-i asgar: Pek küçük 
âlem.
Âsâr-ı hayat: Hayat izleri, 
yaşama belirtileri.
Azimet: Normal şartlar al-
tında herkesin uymakla yü-
kümlü olduğu dinî hüküm 
ve emir.
Cevahir-i ferdiye: Zerreler, 
atomlar. 
Ef’âl: Fiiller, işler.

Harekât ve sekenât: Hare-
ketler ve duruşlar.
Hayvan: Canlı, yaşayan.
Hayvan-ı Zîşuur: Şuurlu 
canlı.
İnsan-ı ekber: Büyükçe bir 
insan.
Lâubalî: Umursamaz, ilgi-
siz.
Maslahat: Fayda, menfaat.
Meylü’t-tahrib: Yıkma, tah-
rip etme eğilimi, arzusu.

Sıfat-ı irade: Cenâb-ı 
Hakk’ın “irade” sıfatı.
Sıfat-ı kelâm: Cenâb-ı 
Hakk’ın “kelâm” sıfatı.
Şeriat: Dinî hüküm ve ku-
rallar.
Şeriat-ı kübrâ-yı fıtriye: 
Cenab-ı Hakk’ın kainata 
yerleştirdiği tabiat kanun-
ları.
Tanzim: Düzenleme.
Zerrat: Zerreler.



Nurlardan Seçmeler - 6180

ki; bazen yanlış olarak “tabiat” tesmiye edilir. Melâike, bir 
ümmet-i azîmedir ki; sıfat-ı iradeden gelen ve şeriat-ı fıtriye 
denilen evâmir-i tekvîniyesinin hamelesi ve mümessili ve 
mütemessilleridirler.

107–

אِن َ ْ ِ ْ اِسّ ا َ َ ٍ َو َّ
ِ ِ َد ْ ُ  ٍ َ ْ َ ُ اِسّ  َ َ  َ ْ َ  َ ْ ِإَذا َواَز

1

ۤ ٰ َرةُ  ُ א  َ ِ  َ ِ ۤ כُ ٰ َرِة  ُ אَن َכ َ ْ ِ ْ ًא ِإنَّ ا ِ َ ا  َّ
ِ ى  ٰ َ

108– Maddiyyûnluk, mânevî tâundur ki; beşere şu 
müthiş sıtmayı tutturdu, gazab-ı ilâhîye çarptırdı. Telkin ve 
tenkit kabiliyeti tevessü ettikçe, o tâun da tevessü eder.

109– En bedbaht, en muzdarip, en sıkıntılı, işsiz adam-
dır. Zira atâlet, ademin biraderzadesidir.. sa’y, vücûdun 
hayatı ve hayatın yakazasıdır.

110– Ribânın kap ve kapıları olan bankaların nef’i, 
beşerin fenası olan gâvurlara ve onların en zâlimlerine ve 

1 Mikroskopla görülebilecek bir canlı ile insanın duyuları karşılaştırıldığında şaşırtıcı 
bir sırla karşılaşırsınız. Nasıl ki bir hattat tarafından “yâ-sîn” harfleri içinde “Yâsîn 
sûresi”nin tamamının yazıldığı gibi, insanın içinde de binlerce âlem vardır.

Adem: Yok, yokluk.
Atâlet: Çalışmama, boş dur-
ma.
Biraderzâde: Kardeş çocu-
ğu, yeğen.
Evâmir-i tekviniye: Yaratı-
lışla ilgili, ilâhi kanunlar.
Gazab-ı İlâhî: Allah’ın ga-
zabı.
Hamele: Görevliler, taşıyı-
cılar.

Maddiyyunluk: Maddecilik, 
materyalizm.
Melâike: Melekler.
Muzdarip: Sıkıntılı, ıztırap 
çeken.
Mümessil: Temsilci, sözcü.
Mütemessil: Temsil ettiği 
vazifenin, hakikatin sureti-
ne bürünen.
Nef’: Fayda, menfaat.
Ribâ: Faiz.

Sa’y: Çalışma, gayret, ça-
ba.
Tâun: Vebâ.
Telkin: Fikir verme, fikir 
aşılama.
Tesmiye edilmek: Adlan-
mak, isimlenmek.
Tevessü’: Genişleme, ya-
yılma.
Ümmet-i azîme: Pek bü-
yük topluluk, millet.
Yakaza: Uyanıklık.
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bunların en sefihlerinedir. Âlem-i İslâm’a zarar-ı mutlaktır, 
mutlak beşerin refahı nazara alınmaz. Zira gâvur, harbî ve 
mütecaviz ise hürmetsiz ve ismetsizdir.

111– Cumada hutbe, zaruriyât ve müsellemâtı tezkir-
dir; nazariyâtı tâlim değildir. İbare-i Arabiye, daha ulvî ih-
tar eder. Hadis ile âyet muvâzene edilse, görünür ki; beşe-
rin en beliği dahi, âyetin belâgatına yetişemez, ona benze-
mez.

Said Nursî

Âlem-i İslâm: İslam Dün-
yası, Müslümanlar.
Belâgat: Edebiyat..güzel, 
düzgün, kusursuz ve yerin-
de ifade sanatı.
Belîğ: Maksadını doğru, 
düzgün, yerinde, kusursuz 
ve muhataba faydalı, gü-
zelce ifade edebilen kimse.. 
söz üstadı.
Harbî: Karşılıklı anlaşma im-
zalanmamış yabancı, düş-
man.
İbare-i Arabiye: Arapça ifa-
de, ibare.

İhtar etmek: Hatırlatmak
İsmet: Namus, iffet.
Muvazene: Tartma, kıyas-
lama.
Müsellemât: Herkesçe ka-
bul edilen ve değişmeyen 
dini hükümler.
Mütecaviz: Haddi aşan, 
saldırgan.
Nazariyât: Nazarî, teorik 
bilgiler.
Refah: Rahatlık, maddi hu-
zur.

Sefih: Haram helal deme-
den zevk peşinde olan, be-
yinsiz.
Talim: Öğretme, bilgilen-
dirme.
Tezkir: Hatırlatma.
Ulvî: Yüce.
Zarar-ı mutlak: Kesin, bü-
tünüyle zarar.
Zaruriyât: Dinin, kesin ve 
değişmez hükümleri.
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Medine-i Münevvere’de bulunan mühim bir âlimin, 
Risale-i Nur hakkında yazdığı bir manzumesidir:

Gönüller Fâtihi Büyük Üstada
Nuruyla bütün gönlümü fetheyleyen Üstad!
Gönlüm seni, kudsî heyecanlarla eder yâd.

İlhamıma can geldi beraat haberinle,
Müminleri şâd eyleyen ulvî zaferinle.

Sıyrıldı ufuklardan o kasvetli bulutlar.
Göklerde melekler, bu büyük bayramı kutlar.

Milyonların imanını kurtardı cihâdın,
Par-par yanar imanlı gönüllerdeki yâdın.

Coşturmada imanları, binlerle vecîzen,
Tarihini kudsî heyecanlarla süzerken.

İlhamımı mest etti tecellâ-yı cemâlin,
Fâtih gibi rehberleri andırmada hâlin.

Dağlar gibi sarsılmadın, en korkulu günlerde,
Her ânı ölümler dolu tazyikin önünde.

Dünyalara dehşet salıyor sendeki iman,
Sarsılmayan imanına düşman bile hayran!

Rehber sana, zira Yüce Peygamberimiz’dir.
Ölmez eserin; gençliğe gösterdiğin izdir.

Kasvet: Sıkıntı, keder.
Manzume: Şiir..vezinli, kâ-
fiyeli eser.
Şâd etmek: Sevindirmek, 
mutlu etmek.

Tazyik: Sıkıştırma, zorla-
ma,baskı.
Tecellâ-yı cemal: Güzel 
yüzünün belirmesi, görün-
mesi.

Ulvî: Yüce.
Vecîze: Özlü söz, özdeyiş.
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Kur’ân-ı Kerîm’in ezelî feyzine erdin;
İnsanlığa, iman ve kemâl dersini verdin.

Ey başlara cennetlerin ufkundan inen tâc!
Âlem senin irfanına, irşadına muhtaç.

Derya gibi nurlar taşıyor her eserinden;
Allah’a giden Nurcuların rehberisin sen!

Milyonları derya gibi coşturmada “Sözler”,
Cennetteki âlemleri seyretmede gözler.

Hikmet dolu her cümlede, Kur’ân’daki nur var;
Her lem’ada, binbir güneşin hüzmesi çağlar.

“Nur yolcusu” insanlığa örnek olacaktır,
Kudsî heyecanlarla, gönüller dolacaktır!

Mefkûresi, günden güne erdikçe kemâle;
Gark olmada iç âlemi, en tatlı visâle.

Coştukça denizler gibi kalbindeki iman,
Bin ders-i hakikat veriyor ruhuna Kur’ân.

Âzâdedir İslâm’ı saran tehlikelerden,
Dâvâsı temiz çünkü siyasî lekelerden.

Her hamlesinin kuvve-i kudsiyesi vardır,
Vicdanları mest eyleyen ulvî sesi vardır.

Âzâde: Hür, kurtulmuş.
Ders-i hakikat: Hakikatin, 
doğruların öğretildiği ders.
Ezelî feyiz: Zamanları aş-
kın, sınırsız, sonsuz bere-
ket, feyiz.
Gark: Boğulma..(mecaz): 
kaplama, dolma.

Huzme: Demet, ışık deme-
ti.
İrfan: Eşyayı incelikleriyle, 
derinliğine bilme, marifet.
İrşad: Doğruyu gösterme, 
rehberlik etme.
Kemâl: Yücelik, fazilet.

Kuvve-i kudsiye: Cenab-ı 
Hakk’ın yardımı, mukaddes 
kuvvet.
Lem’a: Parıltı.
Mefkûre: İdeal, ülkü.
Visâl: Kavuşma.
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Aşkın ezelî sırrına erdikçe gönüller,
Yer yer donatır ufkunu sevda dolu renkler.

Bir ülkeyi baştan başa fetheyledin ey Nur!
Nurun olacaktır, bütün insanlığa düstur.

Kur’ân seni teyid ediyor mucizelerle.
Ey şanlı gönül fâtihi hiç durmadan ilerle!

Tarih-i hayatın doludur harikalarla.
Hiç sönmeden âlemde güneşler gibi parla!

Manzume-i şemsiyeyi temsil ediyorsun,
Heybetli fezalarda hız almış gidiyorsun.

İmanlı nesiller seni takib edecektir;
Yıllarca, asırlarca peşinden gidecektir!

Tarihi aşarken sen o iman dolu hızla,
Milyonları aşmış bütün evlâtlarınızla;

Birden açılır ruhuma esrarlı bir âlem,
Vasf eyleyemez aşkımı, şiirimdeki nâlem...

      Ali Ulvî Kurucu 

Manzume-i şemsiye: Gü-
neş Sistemi.

Nâle: Feryat, inilti.
Tarih-i hayat: Ömür.

Vasf eylemek: Anlatmak, 
niteliklerini bildirmek.
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Hakikat Işıkları
Herkes bilmez gökte ne var,
Görür onu göz sahibi.
Parıldıyor güneş kadar,
Hakikati umman gibi.

İster gönül elbet huzur,
Âhir demde etmiş zuhur,
Alemlere doğmuş o nur,
Gökten inen ferman gibi.

Ferdiyeti elhak ayan
O’dur gönüllere sultan
Var mı bilmem ulu burhan,
Bu Bediüzzaman gibi!

Lisanından saçılır nur,
Cinnî okur, insan okur,
Hûr-u cennet işte bu “Nur”,
Gönüllerde cânân gibi.

Âhirzaman esrarını,
İhbar-ı gayb envârını,
Attı âlem ekdârını,
Doğdu şems-i tâbân gibi.

Âhir: Son.
Ayan: Apaçık.
Burhan: Delil.
Ekdâr: Kederler, acılar, 
üzüntüler.
Elhak: Gerçekten.
Envâr: Nurlar.

Ferdiyet: Yegâne, biricik 
olma.
Hûr-u  cennet: Cennet hu-
rileri.
İhbar-ı  gayb: Görünmeyen, 
bilinmeyen şeylerden bah-
setme, haber verme.

 Küfr ü dalâl: İnkâr ve  da-
lâlet.
Semâvât: Gökler.
Şems-i tâbân: Parlayan 
 güneş.
Umman: Okyanus.
Zuhur: Belirme, ortaya çık-
ma.



Nurlardan Seçmeler - 6186

Semâvâttan rahmet indi,
Akan göz yaşları dindi,
Küfr u dalâl yıldı, sindi,
Görünmeyen şeytan gibi.

Söndü hain faaliyet,
Yıkıldı o deccâliyet,
Halâs buldu İslâmiyet,
Tahta çıkan hakan gibi.

Ey yâreli şîr-i jiyan,
Bu hâb-ı gafletten uyan!
Alemlere devr-i umran,
Asr-ı nüzûl-ü Furkan gibi.

İklimlerde iman yeli,
Eser, gönüller neşeli.
Öpsem o gül kokan eli,
O bülbül-ü handân gibi.

Âdemoğlu necat arar,
Hak daveti “Nur”larda var,
Ey şehriyâr-ı şehriyâr!
Sensin bize sultan gibi.

Arşa çıkan feryadımız,
Alındı şimdi dâdımız.
O sevgili üstadımız,
Gönülde Süleyman gibi.

Asr-ı nüzul-i Furkan: Kur’ân-ı
Kerim’in indiği asır.
Bülbül-ü handân: Neşeli, 
şen şakrak bülbül.
Dâd: Adâlet.
Deccâliyet: Ahirzamanda 
gelip hak dinin karşısına 

çıkacağı bildirilen güç, 
akım.
Devr-i umran: Medeniyet 
çağı.
Hâb-ı gaflet: Gaflet uyku-
su.
Halâs: Kurtulma, kurtuluş.

Küfr ü dalâl: İnkâr ve da-
lâlet.
Necat: Kurtuluş.
Şehriyâr-ı şehriyâr: Padi-
şahlar padişahı.
Şîr-i jiyan: Kükremiş aslan.
Yâreli: Yaralı.
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Ey ekmel-i âhirzaman,
Sensin mahbub-u Müsteân,
Feda sana bu cism ü can,
Hak yolunda kurban gibi!

Said’i beklerdi yıllar,
Sensin gönülde muntazar,
Peygamberim vermiş haber
Olma bize pinhân gibi.

Perdelenmişse zuhurun,
Gizlenmez haşmetli nurun,
Gölgesi olmaz ki nurun,
Firdevs’teki cânân gibi.

Ey hatib-i devr-i zaman!
Sürûr buldu kevn ü mekan.
Seni bekler gizli-ayan,
Hep hastalar, Lokman gibi.

Nur yolunun kurbanıyız,
Kehkeşânın sâmânıyız,
O ateşin dumanıyız,
Ateş yanan külhan gibi.

Rânâ rengin güle benzer,
Ruh üfürür, kokun eser,
Ufkumuzda oldun seher,
Tam ağaran bir tan gibi.

Cism ü can: Beden ve can.
Ekmel-i ahirzaman: Son 
devrin en mükemmeli.
Firdevs: Bütün cennet mer-
tebelerinin birlikte müşa-
hede edileceği cennetin en 
yüksek yeri ve en uç nok-
tası.

Hatib-i devr-i zaman: Za-
manın hatibi.
Kehkeşân: Samanyolu ga-
laksisi.
Kevn ü mekan: Kâinat, 
âlem.
Külhan: Ocak. Hamamda 
su ısıtmak için ateş yakılan 
yer.

Mahbub-u Müsteân: Ken-
disin den yardım beklenen, 
yardım dilenen sevgili. 
Muntazar: Beklenen, yolu 
gözlenen.
Pinhân: Gizli, gizlenmiş.
Rânâ: Güzel, hoş.
Sâmân: Servet, zenginlik.
Sürur: Sevinç, neşe. 
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Ey cilvesi zâhir rahmet,
Bari bizlere imdat et!
Kulun olmak diler elbet,
Bahçenizde fidan gibi.

Pes gönlümüz hep daim pes,
Ey ağlayan feryadı kes!
Boş geçmesin hiçbir nefes,
“Allah bes, gayri heves”!
              
                    Mehmed Kayalar

Bes: Yeter, kâfi.
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Şahıslar
 Ebû Hanife ( İmam Âzam)  (699 – 767)

Hanefî mezhebinin imamı, İslâm’da hukukî düşünce-
nin ve  içtihat anlayışının gelişmesinde önemli payı olan bü-
yük müçtehit,  âlim, ârif ve sûfidir.  İmam Âzam sıfatıyla da 
 şöhret bulmuştur. “Bü       yük imam” anlamına gelen “ İmam 
Âzam” sıfatının ona verilmesi, çağdaşları ara    sında seçkin 
bir yere sahip bulunması, hukukî düşünce ve içtihat me-
todunda belli bir çığır açması, döneminden iti   baren birçok 
fakihin onun görüşleri ve metodu etrafında kümelenmiş ol-
ması gibi sebeplerle açıklanabilir. Ticaretle uğraşan varlık-
lı bir ailenin çocuğu olan  Ebû Hanife, 699’da Kûfe’de doğ-
du. Kü   çük yaşlarda Kur’ân’ı ezberledi. Önce  akâ     id ve cedel 
ilmini öğrenmeye başlayan, giderek bu  ilimde belli bir me-
safe alan  İmam Âzam, dönemindeki inkarcı ve bid’atçılarla 
 münakaşa ve münaza   ra   da bulunmuştur. Bu münakaşalar-
la Efendimiz’den sahabeye ve sonraki nesillere intikal eden 
ve o dönem müslümanların çoğunluğunca da benimse-
nen itikadî esasları savunmayı gaye edinmiştir. Onun bu 
alandaki görüşleri, zamanla daha belirgin hâle gelecek olan 
Ehl-i Sünnet anlayışının şekillenmesine önemli ölçüde yar-
dımcı olmuştur. Fı  kıh           ta ve bilhassa amelî fıkıhta derinleş-
mesi ise, kendi döneminde Kûfe re’y ekolünün üstadı ka-
bul edilen Hammad b. Ebû  Süleyman’ın öğrencisi olduktan 
sonra gerçekleşir.  İmam Âzam’ın “Biz önce Allah’ın kitabın-
da olanı alırız. Onda bulamazsak Hz. Peygamber’in sünne-
tine bakarız. Orada da bir şey bulamazsak ashabın  ittifak 
ettiğini benimseriz, ihtilaf etmişlerse dilediğimizin görüşünü 
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alırız. Başkalarının görüşlerini onlara tercih etmeyiz. Ancak 
tâbiîn âlimlerine gelince onların içtihatlarına bağlı kalma-
yız. Onlar gibi biz de içtihatta bulunuruz. Aralarında müşte-
rek  illet bulununca bir hükmü diğerine kıyas ederiz” sözün-
den içtihat metodu anlaşılmaktadır. Zaten sahabeden itiba-
ren İslâm âlimleri az veya çok bu metodu kullanmışlardır. 
 İmam Âzam’da göze çarpan farklılık kıyası belli bir sistem 
ve kurala bağlamak, onu sıkça kullanmak ve henüz vuku 
bulmamış hâdiselere de uygulamaktan ibarettir. Kaynaklar 
onun kanaatkâr, cömert, güvenilir, âbid ve zâhid bir kişi ol-
duğunda, bütün ticari işlem ve beşerî ilişkilerinde bu özel-
liklerinin açıkça görüldüğünde görüş birliği içindedir. Derin 
fıkıh bilgisinin yanı sıra, inandığını ve doğru bildiğini söyle-
mekten ve onun mücadelesini vermekten çekinmeyen güç-
lü bir ideal ve cesarete de sahipti. Hakikati aramada ve ta-
kip etmede son derece samimi olan  İmam Âzam başkala-
rının görüşlerine karşı hoşgörülü olmuş, kendi içtihadının 
doğruluğunda ısrar eden ve onu tartışmaya imkân verme-
yen bir taassup göstermemiştir. Müzakere sonunda ulaştığı 
netice için, “Bizim kanaatimiz ve ulaşabildiğimiz en güzel 
görüş budur. Bundan daha iyisini bulan olursa  şüphe yok 
ki doğru olan onun görüşüdür” diyerek hem diğer görüşlere 
 müsamaha ile bakar, hem de ilmî araştırmayı sürdürme yi
 teşvik ederdi. İlim,  takva, cömertlik, edep,  tevazu, cesa-
ret gibi vasıflar bakımından eşine ender rastlanan bir  âlim 
olarak tarihe geçen  İmam Âzam hazretleri, 767 yılında 
 Bağdat’ta vefat etmiştir.

Abdülkadir Geylânî (1077 – 1166)

1077’de Hazar Denizi’nin güneyba tısındaki Gilân eyalet 
merkezine bağlı Neyf köyünde doğdu. Küçük yaşta ba            ba     sını 
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kaybeden Abdülkadir’in bütün ga   yesi tahsiline devrin en 
önemli  ilim ve kültür merkezi olan  Bağdat’ta devam etmek-
ti. On sekiz yaşına gelince annesinden izin alarak bir kafileye 
katılıp  Bağdat’a gitti. Orada hadis, fıkıh , edebiyat okudu. 
Bu arada  Bağdat mutasavvıflarıyla yakın dostluklar ku-
rup tasavvufa intisap etti. Medresede hadis,   tefsir, kıraat, 
fıkıh ve nahiv gibi ilimleri okuttu ve  vaaz vermeye başladı. 
Ancak bir süre sonra bütün bunları bırakarak inzivaya çe-
kildi. 1166’da vefat eden Abdülkadir Geylânî Hazretleri’nin 
tasavvufu, şeriata ve dinin zahiri hükümlerine titizlikle bağ-
lı kalma esasına dayanır. O, her an Kur’ân ve hadislere uy-
gun hareket etmeyi şart koşar. Ona göre bir zâhidin  haya-
tında görülebilecek deruni hâller dini ölçülerin dışına taş-
mamalıdır. Gerek vaazlarında gerekse eserlerinde son de-
rece sade bir üslup kullanan Abdülkadir Geylânî’nin verdiği 
vaazları dinlemek için yetmiş bin kişinin  Bağdat’a geldiği  ri-
vayet edilir. Daha hayatta iken kendisinden birçok keramet 
nakledilmeye başlanmıştır. Kendi adıyla anılan Kâdiriyye 
tarikatı bütün İslâm Âlemi’ne yayılmıştır. En önemli eserle-
ri olarak “Gunye”, “Fütuhu’l-Gayb” ve “Fethu’r-Rabbânî” 
sayılabilir. (Bkz: İ. A., c. 1, 234-239)

İmam  Rabbânî (1563 – 1624)

Müceddid-i Elf-i Sânî (hicrî II. Binyılın müceddidi) 
unvanıyla da tanınmaktadır. 1563’te Doğu Pencap’taki 
Sirhind’de (Serhind) doğdu. Öğrenime babasının yanın-
da başladı. Medresede  tefsir, hadis  yanında aklî ilimler 
tahsili de aldı. Hacca giderken Delhi’de Nakşibendiyye 
tarikatını  Hindistan’da yayan Hace Bâkibillah ile karşılaş-
tı. Teklifini kabul ederek bir süre yanında kaldı, sonra ona 
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intisap etti. Kısa bir müddet sonra da onun en önemli bir 
halifesi konumuna geldi. Kendi ifadesiyle Nakşibendiyye 
tarikatına intisap etmesi onun bütün ruhî terakkisinin teme-
lini oluşturdu. Yaşadığı dönem ve coğrafyada İslâm inanç-
ları hurafe ve bâtıl inançlarla karıştırılmak isteniyordu. Hint 
kıtasında Babürlü Ekber Şah eliyle bir  devlet politikası ola-
rak bütün dinleri birleştirme gibi bir  hedef doğrultusunda 
İslâmî inançların  tahrif ve değiştirilme tehlikesi söz konu-
suydu. İşte İmam  Rabbânî bu bâtıl hareketlere karşı sahih 
İslâm inancının yerleşmesi için büyük gayret ve çalışma-
larda bulundu ve tarihe ll. bin yılın müceddidi olarak geç-
ti. 1624’te vefat eden İmam Rabbânî’nin en önemli eseri 
Mektubat’tır. İmanın  yakîn derecesine erdirilmesi, insanın
ihsan derecesine yükseltilmesi, İslâm’ın insana sevdirilme-
si vb. konularda İmam  Rabbânî’nin görüşlerini yansıtan 
bu eser, 536 mektubun derlenmesiyle meydana gelmiştir. 
Birkaçı dışında bütün mektuplar Farsça yazılmış ancak ge-
rek el yazması, gerekse matbu olarak  Arapça tercümesiyle 
İslâm âleminde geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmıştır.

İmam Mâlik (712 – 795)

Dört büyük mezhepten biri olan Mâlikî mezhebinin 
imamı, büyük müçtehit ve muhaddistir. 712 yılında dün-
yaya geldi. Dedesi Mâlik, tâbiîn büyüklerinden olup Hz. 
Osman zamanında mushafın istinsahıyla görevlendirilen-
lerden biriydi. İmam Mâlik devrinin önemli  ilim merkez-
lerinin başında gelen  Medine’de yetişti. İlk olarak büyük 
tâbiîn âlimlerinden biri olan  Abdurrahmân b. Hürmüz el-
A’rec’den hadis dersi  almaya başladı. Daha sonra  meş-
hur fakih Rebîatürre’y’in ders halkasına katıldı. Bunun 
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ardından bağlandığı ve kendisinden en çok faydalandı-
ğı hocası İbni Şihab ez-Zührî’dir. Bu arada  İbni  Ömer’in 
azatlısı Nafî, Ebü’z-Zinad  Abdullah b. Zekvan, Eyyub es-
Sehtiyanî gibi âlimlerin  ilim meclislerine devam etti. Hadis 
aldığı hocalarının üçyüzü tâbiîn, altı yüzü tebeü’t-tâbiîn ol-
mak üzere dokuz yüz civarında bulunduğu söylenir. Zekası 
ve gayreti sayesinde kısa sürede ilimde derinleşen İmam 
Mâlik yirmi yaşlarında ders ve  fetva vermeye başladı. 
Mescid-i Nebevî’deki ders halkasıyla kısa zamanda üne ka-
vuştu. İslâm dünyasının her tarafından gelen öğrenciler on-
dan hadis  dinlemek ve fıkıh öğrenmek için yarışır oldu. Bir 
taraftan düzenli şekilde ders verip  talebe yetiştirirken diğer 
taraftan da  hac münasebetiyle Haremeyn’e gelen  ulema 
ile  sohbet ve müzakerelerde bulunarak ilmini ilerletti.  Ebû 
Hanife, Leys b. Sa’d, Evzaî, Ebû Yusuf ve Muhammed b. 
Hasan eş-Şeybanî bilgi alışverişinde bulunduğu âlimlerden 
bazılarıdır. Sağlam hâfızası ve derin anlayışı yanında sabrı, 
disiplin ve ihlâsı sayesinde hadis ve  fıkıh alanlarında büyük 
bir  âlim olan İmam Mâlik kendi zamanında ve daha son-
ra gelen âlimler tarafından övgüyle anılmış, İslâm ümme-
tinin yetiştirdiği mümtaz şahsiyetler arasında yerini almış-
tır. Hadis konusunda “Muvatta”ı ile ilk tasnif çalışması ya-
panlar arasında önemli bir yeri olan İmam Mâlik bütün ha-
dis  otoritelerince bu ilmin zirvelerinden biri kabul edilmiş, 
“hâfız, hüccet, imam, emirü’l-müminin fi’l-hadis” gibi va-
sıf ve unvanlarla anılmıştır. Hadislerin sıhhatini ve sened-
lerin sağlamlığını bilme konusunda tartışmasız bir otoritey-
di. Hadis ravilerinde aranacak şartları tesbit ederek ravileri 
sıkı bir şekilde araştırmaya önem vermesiyle cerh ve  tâdil 
ilminin yolunu açanlardan biri de İmam Mâlik’tir. Büyük 
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bir  muhaddis olması yanında fıkıh alanındaki bilgisi,  fet-
va ve içtihat dirayetiyle de otorite kabul edilen İmam Mâlik 
Hazretleri, geçirdiği kısa süreli bir rahatsızlıktan sonra 795 
yılında  Medine’de vefat etmiş,  cenaze namazını  Medine 
valisi kıldırmış ve Bakî’ Mezarlığı’na defnedilmiştir.

 İmam Şâfiî ( 767 – 820)

İslâm dünyasının ikinci  büyük mezhebi olan Şâfiî  mez-
hebinin kurucusu. 767’de Gazze’de doğmuş olmakla bir-
likte, babasının vefatı dolayısıyla henüz iki yaşında iken an-
nesi tarafından  Mekke’ye getirildi. Küçük yaşta Kur’ân’ı ez-
berledi. 

Fasih  Arapça konuşan Huzeyl kabilesi arasında  şiir ve  ede-
biyat öğrendi. O dönem Mekke  müftisinden ders aldı. Henüz 15 
yaşında iken Mekke  müftisinin yanında  fetva verecek konuma 
geldi. Sonra  Medine’ye gitti. Orada müçtehit İmam Mâlik İbni 
 Enes’ten fıkıh ve hadis dersi  aldı. Sufyan b. Uyeyne, Fudayl b. 
Iyaz, amcası Muhammed b. Şâfiî  ve başkalarından hadis   rivayet 
etti. 820’de vefat eden İmam Şâfiî, mutlak bir müçtehit olup, fı-
kıh, hadis ve  usûlde imamdı. “Er-Risale” adlı eseriyle ilk olarak 
fıkıh usûlü konularını ele alan Şâfiî,  bu eseriyle fıkıh usûlünün de 
kurucusu sayılmıştır.  Mısır’daki görüşlerini kapsayan “el-Ümm” 
adlı eseri de en önemli eserlerinden birisi kabul edilir.

Ahmed İbni Hanbel (780 – 855)

Hanbelî mezhebinin imamı,  muhaddis ve fakih olan 
Ahmed İbni Hanbel 780 yılında  Bağdat’ta doğdu. Kur’ân-ı 
Kerim’i ezberledikten ve Bağdatlı  âlimlerden bir müddet 
gramer ve fıkıh  okuduktan sonra hadis  öğrenmeye  başla-
dı. İlk hocalarından biri, kendisinden pek çok hadis  yazdığı 
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tanınmış  muhaddis Hüşeym İbni Beşîr’dir. En çok hadis 
 yazdığı hocası ise Veki’ b. Cerrah’tır. İmam Şâfiî’den fıkıh 
ve  usûl-ü fıkıh öğrenmiştir. Ahmed İbni Hanbel Bağdatlı 
muhaddislerden faydalandıktan sonra hadis  tahsilini ta-
mamlamak üzere önce Kûfe’ye, ardından  Basra, Mekke, 
  Medine, Dımaşk, Halep ve  Cezîre’ye seyahatler yapmış-
tır. Bunların en uzunu ve en yorucusu, Abdürrezzak İbni 
Hemmam’dan istifade etmek üzere ve yeterli parası olma-
dığı için kervancıların yanında  deve bakıcılığı yapmak su-
retiyle gerçekleştirdiği  Yemen yolculuğudur. Hadis sahasın-
daki derin bilgisi ve güçlü hâfızası  ilim muhitlerinde duyul-
duğu için onu  gıyaben tanıyan muhaddisler, yanlarına gitti-
ği zaman istediği hadisleri memnuniyetle  rivayet ederlerdi. 
Kırk yaşına kadar devam eden talebelik hayatından sonra 
hadis  okutmaya başladı. Çok zaman 5000 kadar hadis  ta-
lebesi onu dinlemek üzere çevresinde toplanır, bunlardan 
500 kadarı hadis  yazarken, diğerleri onun tavırlarından ve 
edebinden faydalanmaya çalışırdı. Abbasi Halifelerinden 
Me’mun ve Mu’tasım, Ahmed İbni Hanbel’den Kur’ân’ın 
mahlûk olduğuna dair görüş alabilmek için ona baskı ve 
işkence yaptı.  İki yıl dört ay   süren bu hapis ve işkence ha-
yatından sonra  serbest bırakıldı. Bu hâdisede Ahmed İbni 
Hanbel’in peygamberâne bir  sabır gösterdiğine işaret eden 
devrin tanınmış sufisi Bişr el-Hâfî, kendisinin aynı sabrı gös-
teremeyeceğini belirttikten  sonra onun atıldığı ateşten has 
 altın olarak çıktığını söylemiştir. Ahmed İbni Hanbel doğ-
duğu  şehir  Bağdat’ta 855’de vefat etti. Halifenin muhtelif 
kimselere yaptırdığı tahminlere göre, cenazesinde 60 bini 
 kadın olmak üzere 800 bin  civarında kişi bulundu. Ahmed 
İbni Hanbel’in en önemli eseri el-Müsned’dir. Esasında 
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el-Müsned dışında kendisine nisbet edilen kitapların hiçbi-
rini bizzat kaleme almamış, hatta kendi söz  ve fetvalarının 
yazılmasına izin vermemiştir. Bundan dolayı eserleri, baş-
ta oğlu  Abdullah olmak üzere diğer talebeleri tarafından ve 
ölümünden sonra kaleme alınmışıtr. En hacimli iki hadis 
 külliyatından biri olan “el-Müsned”, Ahmed İbni Hanbel’in 
700 bin hadis  arasından seçerek tertip ettiği otuz bin ka-
dar hadis  üzerine oğlu  Abdullah ile talebesi  Ebûbekir el-
Katîi’nin birçok –bazı  kaynaklara göre on bin– hadis ilâve 
 etmesiyle meydana gelen hadis  külliyatıdır.

İmam-ı Gazzâlî (1058 – 1111)

Eş’arî kelâmcısı, Şafiî fakihi, tasavvuf ehli, felsefeye 
yönelttiği eleştirilerle tanınan İslâm düşünürüdür. İran’ın 
Horasan bölgesindeki Tus’ta (bugünkü Meşhed) doğ-
du. Okuma-yazma, Kur’ân ezberi, dil bilgisi, aritmetik gi-
bi alanlarda dönemin geleneksel ilk öğrenimini babası-
nın yakın sufî bir dostundan aldı. Nişabur’daki Nizamiye 
Medresesi’ne girmesi ve orada dönemin en tanınmış 
kelâm âlimi olan İmamü’l-Haremeyn el-Cüveyni’nin öğ-
rencisi olması eğitim-öğretiminde dönüm noktası oldu. 
Cüveynî’nin ölümünden sonra büyük devlet ve siyaset 
adamı Nizamülmülk’le görüşmesi ise hayatında yeni bir 
dönemin açılmasını sağladı. Nizamiye medreselerinde mü-
derrislik makamına kadar ulaşan Gazali; burada kelâm, fel-
sefe, Batınîlik ve tasavvuf hakkında uzun soluklu araştırma 
ve çalışmalarda bulundu. Aklı, duyuları, tecrübe ve sezgi-
yi bilginin başlıca kaynakları kabul etmekle beraber, ak-
lı aşan hakikatleri ancak vahiyle öğrenilebileceğini belirten 
Gazzali, filozoflara karşı verdiği mücadele ile İslâm düşün-
ce tarihinde önemli bir konuma sahiptir.
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