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Takdim
Asrımız bir ilim ve eğitim asrıdır. Ailelerden devletlere varıncaya kadar her ke-

sim mevcut bütçelerinin önemli bir kısmını cömertçe eğitime ayırmaktadır. Zira 
ilim ve eğitim insanı hem birey hem de toplumsal olarak besler, geliştirir, yükseltir. 
Konfüçyüs’ün “Eğer planınız bir yıllıksa pirinç ekin, on yıllıksa ağaç dikin, yüz 
yıllıksa çocukları eğitin” sözünün muteber olduğu bir çağda yaşıyoruz.

Bediüzzaman da bu asrın ilim ve fen asrı olduğunu belirtmiştir. İlmin hakimiye-
tini ve güç kaynağı olacağını şu veciz ifadeleriyle vurgulamıştır: “Nev-i beşer ahir 
vakitte ulum ve fünuna dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve 
kuvvet ise ilmin eline geçecektir.”

İlim ve eğitimin en değerlisi ise insanın kabiliyet ve yeteneklerini ebediyeti ka-
zandıracak şekilde geliştirip yaratılış gayesine ulaştırmasıdır ki bu da ancak iman 
ve Kur’an ilmiyle elde edilebilir. Çağımızda bu ilim ve eğitimi her yaştan ve her 
ilim tabakasından insana en güzel bir üslupla verebilen eşsiz bir eser ise Risale-i 
Nur’dur. Nur risaleleri evi, okulu, sokağı, kainatı yani okunduğu her mekânı birer 
iman mektebine dönüştüren çağdaş bir Kur’an tefsiridir.

Her eğitim gibi iman eğitiminin de daha çocuk yaştan itibaren verilmesinin 
büyük bir ehemmiyeti vardır. Zamanında iman eğitimi almayan bir çocuğun yaşı 
ilerledikçe bu eğitimi edinmesi zorlaşmaktadır. Bediüzzaman Said Nursi’nin ifade-
siyle “Bir çocuk küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imani alamazsa, sonra pek zor 
ve müşkül bir tarzda İslamiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir. Adeta gay-
rimüslim birisinin İslamiyet’i kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer.”

Çocuklarımıza bu önemli iman eğitimini vermenin en güzel vesilelerinden biri 
de talebe dersleridir. Talebe derslerini daha nitelikli ve sistemli bir şekilde yapmak 
için yardımcı kitaplara ihtiyaç hâsıl olmaktadır. Risale-i Nur’dan Değerler Eğitimi 
serisi böyle bir ihtiyacın neticesinde ortaya çıkmıştır.

Risale-i Nur’dan Değerler Eğitimi-1 kitabının genişletilmiş ikinci baskısı otuz 
dersi içermektedir. Her bir ders için Risale-i Nur’dan otuz farklı metin seçilmiştir. 
Her bir dersin ilk sayfasında kısa bir açıklama ve yine derste geçen anahtar kelime- 
ler konulmuştur. Ardından Risale-i Nur’dan seçilen metnin orijinali yer almaktadır. 
Derslerden geribildirim almak ve içerik hakkında tekrar düşünülmesini sağlamak 
maksadıyla her bölüm için üçer soru hazırlanmıştır. Ayrıca konu ile ilgili birer  
hadis-i şerif ve Risale-i Nur’dan vecizeye de yer verilmiştir.
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Kitapta ilmihal bilgileri bölümler halinde paylaşılmıştır. Bu bölümde imanın 
ve İslam’ın şartları, itikadî ve amelî mezhepler, mükellefiyet, abdest, temiz-
lik, namazın şartları, sehiv secdesi, mesbuk, cemaatle namaz gibi konulara yer  
verilmiştir.

Sözlük bilgisini geliştirmek ve bunu daha eğlenceli kılmak için farklı bulma-
calara da kitapta yer verilmiştir. Çapraz, çengel, kelime ve şifreli metin gibi farklı 
bulmaca türleri ile kelime hazinesinin artırılması hedeflenmiştir. 

Kitapta her bir dersin sonunda Allah’ın bir ismi üzerinde birlikte düşünmek 
amacıyla Talim-i Esma bölümü bulunmaktadır. Ya bir peygamber ya da bir meleğin 
diliyle Allah’ın onda tecelli eden özel bir ismi güzel bir üslupla ders verilmiştir.

Değerler Eğitimi serisinin bu ikinci baskısında yenilik olarak grafik tasarım-
lar yer almaktadır. Allah’ın sıfatları, imanın ve İslam’ın şartları, sünnet-i seniyye  
adabı, otuz iki farz, gençliğin hakikati gibi bilgilerin yer aldığı grafiklerin beğeni-
leceğini ümit ediyoruz.

Kitabın son bölümünde ise sureler ve tesbihat bölümü bulunmaktadır. Sureler 
bölümünde namaz kılmaya yeni başlayan birinin bilmesi gereken sure ve dualar 
yer almaktadır. Ardından ise namaz sonrası yapılan tesbihatın metni ile kitabımız 
sona ermektedir.

Değerler Eğitimi serisinin genişletilmiş ikinci baskısını faydalı hizmetlere vesile 
olması niyeti ve duasıyla siz değerli okuyucularımıza takdim ediyoruz.

Temmuz 2018, Fatih
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Bediüzzaman Said Nursi Kimdir?
Bediüzzaman Said Nursi, yüzyılımızın yetiştirdiği önde gelen İslam mütefek-

kirlerinden biridir. 1878’de Bitlis’in Hizan kazâsına bağlı İsparit nahiyesinin Nurs 
köyünde dünyaya gelmiş, 23 Mart 1960’da Şanlıurfa’da Hakkın rahmetine ka-
vuşmuştur.

Keskin zekası, harikulade hafızası ve üstün kabiliyetleriyle çok küçük yaşlar-
dan itibâren dikkatleri üzerinde toplayan Bediüzzaman, normal şartlar altında 
yıllar süren klasik medrese eğitimini üç ay gibi kısa bir zamanda tamamlamıştır. 
Gençlik yıllarını alabildiğine hareketli bir tahsil hayatı ile değerlendirmiş; ilimdeki 
üstünlüğünü, devrinin ulemasıyla çeşitli zeminlerde yaptığı münazaralarda fiilen 
ispatlamıştır. Bu meziyetleriyle ilim çevresine kendisini kabul ettirerek, “Bediüz-
zaman”, yani “çağın eşsiz güzelliği” lakabı ile anılmaya başlamıştır.

Bediüzzaman medrese eğitimiyle dini ilimlerde kazandığı ihtisası, çeşitli fen-
lerde yaptığı tetkiklerle tamamlamış; bu arada devrinin gazetelerini takip ederek 
ülkedeki ve dünyadaki gelişmelerle ilgilenmiştir. Diğer taraftan, doğup büyüdüğü 
şark topraklarının sıkıntı ve problemlerini bizzat yaşayarak gören Bediüzzaman, 
en zarurî ihtiyacın eğitim olduğu kanaatine varmış; bunun için de şarkta din ve fen 
ilimlerinin birlikte okutulacağı bir üniversite kurulmasını temin için yardım istemek 
maksadıyla 1907’de İstanbul’a gelmiştir. İstanbul’da da ilim dünyasına kendisini 
kısa sürede kabul ettiren Bediüzzaman, çeşitli gazetelerde yazdığı makalelerle, o 
günlerde Osmanlı’yı ve İstanbul’u çalkalayan hürriyet ve meşrûtiyet tartışmalarına 
katılmış; meşrûtiyete İslam nâmına sahip çıkmıştır. 1909’da patlak veren 31 Mart 
Olayında yatıştırıcı bir rol oynamış; buna rağmen, haksız ithamlarla Sıkıyönetim 
Mahkemesine çıkarılmış, ancak beraat etmiştir. Bu hadiseden sonra İstanbul’dan 
ayrılarak şarka geri dönmüştür.

Birinci Dünya Savaşı’nın patlak verdiği günlerde Van’da bulunan Bediüzzaman, 
talebeleriyle birlikte gönüllü milis alayları teşkil ederek cepheye koşmuştur. Vatan 
müdafaasında çok büyük hizmeti geçmiş; savaşta bir çok talebesi şehit olmuş; 
kendisi de Bitlis müdâfaası sırasında yaralanarak esir düşmüştür. Yaklaşık üç yıl 
Rusya’da esâret hayatı yaşadıktan sonra Varşova, Viyana ve Sofya yoluyla İstan-
bul’a dönmüştür.

İstanbul’da devlet ricalinin ve ilim çevrelerinin büyük teveccühüyle karşılanmış; 
Dârü’l-Hikmeti’l İslamiye âzâlığına tayin edilmiştir. Bu devrede, resmî vazifesinden 
aldığı maaşla kendi kitaplarını bastıran ve bunları parasız dağıtan Bediüzzaman,  

8



İstanbul’un işgali sırasında neşrettiği Hutuvât-ı Sitte adlı broşürle büyük hizmet  
etmiş ve işgal kuvvetlerinin planlarını bozmuştur. Keza, işgalcilerin baskısı altın-
da verilen ve Anadolu’daki Kuvâ-yı Milliye hareketini “isyan” olarak vasıflandıran  
şeyhülislâm fetvasına karşı, mukabil bir fetva vererek millî kurtuluş hareketinin 
meşrûiyetini ilan etmiştir. Bu hizmetleri Anadolu’da kurulan Millet Meclisinin  
takdirini kazanmış ve Bediüzzaman bizzat Mustafa Kemal tarafından ısrarla  
Ankara’ya dâvet edilmiştir.

Bu mükerrer dâvetler neticesinde 1922 sonlarında Ankara’ya gelmiş ve Meclis- 
te resmî bir “hoşâmedî” merâsimiyle karşılanmıştır. Ankara’da kaldığı günlerde, 
yeni kurulan devlete hâkim olan kadronun dîne bakış tarzının menfî olduğunu 
görünce, on maddelik bir beyannâme hazırlayarak Meclis azalarına dağıtmıştır. Bu 
beyannamede yeni inkılâbın mîmarlarını İslam şeâirine sahip çıkmaya çağırmış; 
akabinde Mustafa Kemal’le birkaç görüşmesi olmuştur. Kendisine şark umumî vaiz- 
liği, milletvekilliği ve Diyanet azalığı teklif edilmiş; ancak Bediüzzaman bu tek-
lifleri kabul etmeyerek Van’a dönmüştür.

O sıralarda çıkan Şeyh Said hadisesiyle hiçbir ilgisi olmadığı, hatta hadise 
öncesinde kendisinden destek isteyen Şeyh Said’i bu niyetinden vazgeçirmeye 
çalıştığı halde, Bediüzzaman hadise sonrasında, Van’da ikamet ettiği uzlethane-
sinden alınarak Burdur’a, oradan da Isparta’nın Barla nâhiyesine götürülmüştür. 
Burada “mânevî cihad” hizmetini başlatmış, birbiri peşi sıra telif ettiği eserlerde 
îman esaslarını terennüm etmiştir. Bu eserler, îmanını tehlikede hisseden halkın 
büyük teveccüh ve rağbetine mazhar olmuş; elden ele dolaşarak hızla yayılmıştır. 
O devrede elle yazılarak çoğaltılan eserlerin toplam tirajı 600 bini bulmuştur. 
Başlattığı hizmetin halka mal olması, devrin idârecilerini rahatsız ettiğinden 
1935’te Eskişehir, 1943’de Denizli, 1948’de de Afyon mahkemelerine çıkarılmıştır. 
Bunlardan netice alınamamış, ancak Bediüzzaman yine rahat bırakılmamış; 
Kastamonu’da, Emirdağ’da, Isparta’da sıkı tarassud ve takip altında yaşamaya 
mecbur bırakılmıştır.

Ömrünün son günlerine kadar keyfî muamele ve eziyetlerden kurtulamayan 
Bediüzzaman, buna rağmen, iman hizmetini büyük bir kararlılıkla devam ettirmiş; 
o zor şartlar altında telif ettiği 6 bin küsur sayfalık Risâle-i Nur Külliyatı’nı tamam-
lamaya ve yaymaya muvaffak olmuştur. Kur’an’ı bu asrın idrâkine uygun ve ikna 
edici bir üslupla izah ve ispat eden ve vehbî olarak kaleme alınan bu eserler, onun 
çileli hayatını en güzel meyvesidir. 
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Anahtar Kelimeler
Bismillah, acz, fakr, fikir, hacat, himaye, lisan-ı hal, mağrur, mütevazi, 

şükür, vird-i zeban, zikir

Sevgili arkadaşlar, Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 
gibi biz de ilk dersimizde “Bismillah”a başlıyoruz. Gelin, “Bismillah”ın 

ne kadar kıymettar bir şeair-i İslamiye olduğunu birlikte okuyalım.

Birinci Ders



Birinci Söz
Bismillâh her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil, ey nefsim, şu 

mübarek kelime, İslâm nişanı olduğu gibi, bütün mevcudâtın lisan-ı hâl ile vird-i 
zebânıdır. Bismillâh ne büyük, tükenmez bir kuvvet, ne çok, bitmez bir bereket 
olduğunu anlamak istersen, şu temsîlî hikâyeciğe bak, dinle. Şöyle ki:

Bedevî Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki, bir kabile reisinin is-
mini alsın ve himayesine girsin—tâ şakîlerin şerrinden kurtulup hâcâtını tedarik 
edebilsin. Yoksa, tek başıyla, hadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacak-
tır. İşte, böyle bir seyahat için, iki adam sahrâya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi 
mütevazı idi, diğeri mağrur. Mütevazıı, bir reisin ismini aldı; mağrur almadı. Alanı 
her yerde selâmetle gezdi. Bir kàtıu’t-tarîke rast gelse, der: “Ben filân reisin ismiy-
le gezerim.” Şakî def olur gider, ilişemez. Bir çadıra girse o nam ile hürmet görür. 
Öteki mağrur, bütün seyahatinde öyle belâlar çeker ki, tarif edilmez. Daima titrer, 
daima dilencilik ederdi. Hem zelil, hem rezil oldu.

İşte, ey mağrur nefsim, sen o seyyahsın. Şu dünya ise bir çöldür. Aczin, fakrın 
hadsizdir. Düşmanın, hâcâtın nihayetsizdir. Madem öyledir; şu sahrânın Mâlik-i 
Ebedî ve Hâkim-i Ezelîsinin ismini al. Ta bütün kâinatın dilenciliğin-
den ve her hâdisâtın karşısında titremeden kurtulasın.

Evet, bu kelime öyle mübarek bir definedir ki, senin niha-
yetsiz aczin ve fakrın, seni nihayetsiz kudrete, rahmete rap-
tedip Kadîr-i Rahîmin dergâhında aczi, fakrı en makbul bir 
şefaatçi yapar. Evet, bu kelime ile hareket eden, o adama benzer 
ki, askere kaydolur, devlet namına hareket eder, hiçbir kimseden 
pervâsı kalmaz. Kanun namına, devlet namına der, her işi yapar, 
her şeye karşı dayanır.

Başta demiştik: Bütün mevcudat lisan-ı hâl ile “Bismillâh” der. 
Öyle mi?
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Evet. Nasıl ki, görsen, bir tek adam geldi, 
bütün şehir ahalisini cebren bir yere sevk etti 
ve cebren işlerde çalıştırdı. Yakînen bilirsin, o 
adam kendi namıyla, kendi kuvvetiyle hareket 
etmiyor. Belki o bir askerdir, devlet namına hare-
ket eder, bir padişah kuvvetine istinad eder.

Öyle de, her şey Cenâb-ı Hakkın na-
mına hareket eder ki, zerrecikler gibi 
tohumlar, çekirdekler, başlarında koca 
ağaçları taşıyor, dağ gibi yükleri kaldırıyorlar. Demek her bir ağaç “Bismillâh” 
der; hazine-i rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyor, bizlere tablacılık ediyor.

Her bir bostan “Bismillâh” der, matbaha-i kudret-
ten bir kazan olur ki, 
çeşit çeşit pek çok 
muhtelif leziz taam-

lar, içinde beraber pişiriliyor.

Her bir inek, deve, ko-
yun, keçi gibi mübarek hay-

vanlar “Bismillâh” der, rahmet feyzinden birer süt 
çeşmesi olur. Bizlere Rezzak namına en latîf, en nazif, 
âb-ı hayat gibi bir gıdayı takdim ediyorlar.

Her bir nebat ve ağaç ve 
otların ipek gibi yumuşak kök 

ve damarları “Bismillâh” der, sert taş ve toprağı deler, 
geçer. “Allah namına, Rahmân namına” der; her şey ona 

musahhar olur.

Evet, havada dalların intişarı ve meyve vermesi gibi, o 
sert taş ve topraktaki köklerin kemâl-i suhuletle intişar etmesi ve yer altında 
yemiş vermesi, hem şiddet-i hararete karşı aylarca nâzik, yeşil yaprakların yaş 
kalması, tabiiyyunun ağzına şiddetle tokat vuruyor, kör olası gözüne parmağı-
nı sokuyor ve diyor ki: En güvendiğin salâbet ve hararet dahi emir tahtında 
hareket ediyorlar ki, o ipek gibi yumuşak damarlar, birer asâ-yı Mûsâ (as) gibi 

َحَجَر
ْ
ال ِبَعَصاَك  اْضِرْب  َنا 

ْ
 emrine imtisal ederek (Asânı taşa vur!” dedik. Bakara 2/60“) َفُقل

taşları şak eder. Ve o sigara kâğıdı gibi ince, nâzenin yapraklar, birer âzâ-yı 
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İbrahim (as) gibi, ateş saçan hararete karşı ًما
َ
 Ey ateş! Serin ve) َيا َناُر ُكوني َبْرًدا َوَسال

selâmetli ol. Enbiyâ 21/69) âyetini okuyorlar.

Madem her şey mânen “Bismillâh” der; Allah namına, Allah’ın nimetlerini 
getirip bizlere veriyorlar. Biz dahi “Bismillâh” demeliyiz. Allah namına vermeli-
yiz, Allah namına almalıyız. Öyle ise, Allah namına vermeyen gafil insanlardan 
almamalıyız.

Sual: Tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal 
sahibi olan Allah ne fiyat istiyor?

Elcevap: Evet, o Mün’im-i Hakikî, bizden o kıymettar nimetlere, mallara 
bedel istediği fiyat ise üç şeydir: biri zikir, biri şükür, biri fikirdir.

Başta “Bismillâh” zikirdir. Âhirde “Elhamdülillâh” şükürdür. Ortada, bu kıy-
mettar harika-i san’at olan nimetler Ehad, Samed’in mucize-i kudreti ve hedi-
ye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir.

Bir padişahın kıymettar 
bir hediyesini sana getiren bir mis-

kin adamın ayağını öpüp hediye sahibini  
tanımamak ne derece belâhet 

ise, öyle de, zahirî mün’imleri  
medih ve muhabbet edip 

Mün’im-i Hakikîyi unutmak,  
ondan bin derece daha belâhettir.

Ey nefis! Böyle ebleh olmamak  
istersen, Allah namına ver, Allah 

namına al, Allah namına başla,  
Allah namına işle, vesselâm.

ٰ
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Sorular
1. Asıl mal sahibi olan Cenab-ı Hakk’ın bize vermiş olduğu sayısız  

nimetler için istediği fiyat nedir?

2. Birinci Söz’de geçen temsildeki “seyyah ve çöl” hakikatte neleri  
temsil etmektedir?

3. “Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar”ın Bismil-
lah dediğini nasıl anlarız?

Hadis-i Şerif
Sizden kim bir şey yerse “Bismillah” desin. Bidayette söylemeyi  

unutmuşsa, sonunda şöyle söylesin: “Bismillahi fi evvelihi ve âhirihi”  
(Başında da sonunda da Bismillah). 

Ebu Davud, “Et’ime”, 16; Tirmizi, “Et’ime”, 47 

Risale-i Nur’dan Vecize
Her şey “Bismillah” der. İşte bütün mevcudat gibi her bir zerre ve  

zerratın her bir taifesi ve mahsus her bir cemaati lisan-ı hal ile “Bismillah” 
der, hareket eder.
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A
B
C

1. Emre verilmiş
2. Gururlu, kibirli
3. Alçak gönüllü
4. Göçebe yaşayan
5. Vücut dili
6. Haydut, yol kesen
7. Yiyecek sunan

8. Rızık veren Allah
9. Risale-i Nur’dan bir kitap
10. Fakirlik, muhtaçlık
11. Birinci Söz’ün telif yeri
12. Güçsüzlük
13. Dilden düşmeyen zikir
14. İhtiyaçlar

Çapraz Bulmaca
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Talim-i Esma
Hayvanlar Aleminin Kedi Meleği Rahim İsmini Anlatıyor

Merhaba Nur Kardeşler,

En temiz ve üstün duygulardan biri merhamettir. Çünkü merhamet karşılıksız 
sevmektir. Bir annenin çocuğuna karşı hissettiği şey merhametin en güzel şeklidir.

İnsanın merhametini kendine en fazla çeken canlı ise kedidir. Çünkü kedi en 
cana yakın hayvanlardan biridir. Öyle ki insanın hayvan dostları arasında birinci-
liği kimseye kaptırmaz. Şu an yeryüzünde yüz binlerce evin neşesi kedilerdir.

Kedi kedigiller ailesinden evcil bir hayvandır. Yuvarlak başı, sivri kulağı ve uzun 
bıyığıyla sevimli bir yaradılışı vardır. Kediler temizliğe son derece özen gösteren 
canlılardır. Kedilerin ortalama ömürleri ise 14 yıldır. Bazı kediler 20 yıla kadar 
yaşayabilirler.

Kedilerin ön ayaklarında beş, arka ayaklarında ise dört parmak vardır. İçeri 
çekebilecekleri pençelere sahiptirler. Kediler iyi tırmanırlar, sıçrarlar ve gerektiğin-
de de yüzerler. Yüksek bir yerden dengesiz bir şekilde düşerken bile, dört ayağı 
üzerine yere inmesini sağlayan güçlü refleksleri vardır.

Kedilerin çok hassas işitme sistemleri vardır. İnsan kulağının fark edemediği çok 
alçak ve yüksek frekanslı ses titreşimlerini kediler duyabilirler. Kedilerin bıyıkları 
da çok hassas bir yapıya sahiptir. 
Dipleri sinirlere bağlı olan bıyıklar 
dokunma duyusu işlevini görürler.
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Kedilerin görme yetenekleri de çok gelişmiştir. Onlara en zayıf ışıktan bile ya-
rarlanabilecek çok hassas bir göz verilmiştir. Işığa karşı son derece duyarlı olan 
kedi gözünde, güçlü ışığı perdeleyip koruyan bir iris diyaframı vardır. Aşırı ışıkta 
diyafram kapanarak göz bebeklerini korur ve gözün ince dikey bir çizgi şeklinde 
görünmesini sağlar. Karanlıkta ise iris diyaframı iyice açılır ve göz bebekleri yu-
varlaklaşır. Bu sayede kediler her türlü ışıkta kolayca görebilirler. Ayrıca kedilerin 
gözlerinde, ağ tabakasının gerisinde “tapetelum” denen bir hücre tabakası vardır. 
Bu tabaka gece vakti kedi gözünün parlamasına yol açar.

Kediler sevildiklerinde kendilerine mahsus bir şekilde mırıldanırlar. Onların 
mırmırları dikkatli bir şekilde dinlenirse “Rahim” zikrini çektikleri fark edilir. 

Kedi besleyen ve onlara çok kıymet veren Bediüzzaman Said Nursi kendi kedi-
sinde bu zikri işitmiştir. Bediüzzaman kedilerin insan şivesine yakın bir dille “Ra-
him” ismini zikretmelerini şöyle açıklamıştır: “Kediler çok nazlı, nazik ve insana 
arkadaş hayvanlardır. Bu sebeple şefkat ve merhamete muhtaçtırlar. Okşanmaktan 
çok hoşlanırlar. Fakat kendilerine gelen her nimeti Allah’tan bildikleri için insana 
hiçbir zaman dalkavukluk yapmazlar. Allah’a karşı teşekkürlerini ‘Ya Rahim’ diye 
zikrederek gösterirler.”

Rahim, “çok şefkatli ve merhametli olan Allah” manasına gelmektedir. Yeryü-
zündeki bütün annelerin şefkat ve merhametleri Allah’ın Rahim isminin bir yan-
sımasıdır. Mesela anne arslanın aç iken önce yavrusu doyurması Rahim isminden 
kaynaklanır. Bir açıdan anne gibi olan bitkilerin çamurlu suyla yetinip, yavruları 
olan meyvelerine tatlı şerbetleri içirmeleri de Rahim isminin bir başka boyutudur.

İnsanlar kedilerin minnetsizliğini “nankörlük” zannederler. Oysa kediler nime-
tin gerçek sahibi olarak yalnız Allah’ı bilirler. Ve sadece O’na şükrederler. Şükürle-
rini ve teşekkürlerini ise Allah’ı “Rahim, Rahim, Rahim” diye zikrederek gösterirler.
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Anahtar Kelimeler
Azap, emniyet, fasık, iman, kafir, mü’min, nimet, saadet, selamet, tazip, 

tuba, vazife, zakkum, zeval

Sevgili arkadaşlar bu derste Allah’a iman edenlerin ne kadar emniyette 
olduğunu ve mutlu yaşadığını, Allah’a iman etmeyenlerin ne kadar acı 

çektiğini ve mutsuz olduğunu birlikte tefekkür edeceğiz.

İkinci Ders



İkinci Söz
َغْيِب

ْ
ذيَن ُيْؤِمُنوَن ِبال

َّ
ل
َ
حيـِم @ ا ْحٰمِن الرَّ ِبْســـــِم هللِا الرَّ

O takva sahipleri öyle kimselerdir ki, gayba iman ederler. (Bakara 2/3)

İmanda ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve 
rahat bulunduğunu anlamak istersen, şu temsîlî hikâyeciğe bak, dinle:

Bir vakit iki adam hem keyif, hem ticaret için seyahate giderler. Biri hodbin ta-
lihsiz bir tarafa, diğeri hüdâbin bahtiyar diğer tarafa sülûk eder, giderler.

Hodbin adam hem hodgâm, hem hodendiş, hem bedbin olduğundan, bedbin-
lik cezası olarak nazarında pek fena bir memlekete düşer. Bakar ki, her yerde âciz 
bîçâreler, zorba müthiş adamların ellerinden ve tahribatlarından vâveylâ ediyor-
lar. Bütün gezdiği yerlerde böyle hazin, elîm bir hali görür. Bütün memleket bir 
matemhane-i umumî şeklini almış. Kendisi şu elîm ve muzlim haleti hissetmemek 
için sarhoşluktan başka çare bulamaz. Çünkü herkes ona düşman ve ecnebî görü-
nüyor. Ve ortalıkta dahi müthiş cenazeleri ve meyusâne ağlayan yetimleri görür. 
Vicdanı azap içinde kalır.

Diğeri hüdâbin, hüdâperest ve hakendiş, güzel ahlâklı idi ki, nazarında pek 
güzel bir memlekete düştü. İşte bu iyi adam, girdiği memlekette bir umumî şenlik 
görüyor: her tarafta bir sürur, bir şehrâyin, bir cezbe ve neş’e içinde zikirhaneler... 
Herkes ona dost ve akraba görünür. Bütün memlekette yaşasınlar ve teşekkürler 
ile bir terhisât-ı umumiye şenliği görüyor. Hem tekbir ve tehlil ile mesrurâne ahz-ı 
asker için bir davul, bir musiki sesi işitiyor. Evvelki bedbahtın hem kendi, hem 
umum halkın elemiyle müteellim olmasına bedel, şu bahtiyar, hem kendi, hem 
umum halkın süruruyla mesrur ve müferrah olur. Hem güzelce bir ticaret eline 
geçer, Allah’a şükreder.

Sonra döner, öteki adama rast gelir. Halini anlar. Ona der:

“Yahu, sen divane olmuşsun. Batnındaki çirkinlikler zahirine aksetmiş olmalı 
ki, gülmeyi ağlamak, terhisâtı soymak ve talan etmek tevehhüm etmişsin. Aklını 
başına al, kalbini temizle—ta şu musibetli perde senin nazarından kalksın, haki-
kati görebilesin. Zira nihayet derecede âdil, merhametkâr, raiyetperver, muktedir, 
intizamperver, müşfik bir melikin memleketi, hem bu derece göz önünde âsâr-ı 
terakkiyat ve kemâlât gösteren bir memleket, senin vehminin gösterdiği surette 
olamaz.”

19
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Sonra o bedbahtın aklı başına gelir, nedamet eder. “Evet, ben işretten divane 
olmuştum. Allah senden razı olsun ki cehennemî bir haletten beni kurtardın” der.

Ey nefsim! Bil ki, evvelki adam, kâfirdir. Veya fâsık, gafildir. Şu dünya, onun 
nazarında bir matemhane-i umumiyedir. Bütün zîhayat, firak ve zevâl sillesiyle 
ağlayan yetimlerdir. Hayvan ve insan ise, ecel pençesiyle parçalanan kimsesiz ba-
şıbozuklardır. Dağlar ve denizler gibi büyük mevcudat, ruhsuz, müthiş cenazeler 
hükmündedirler. Daha bunun gibi çok elîm, ezici, dehşetli evham, küfründen ve 
dalâletinden neş’et edip onu mânen tâzip eder.

Diğer adam ise, mü’mindir. Cenâb-ı Hâlıkı tanır, tasdik eder. Onun nazarında 
şu dünya bir zikirhane-i Rahmân, bir talimgâh-ı beşer ve hayvan, ve bir meydan-ı 
imtihan-ı ins ü cândır. Bütün vefiyât-ı hayvaniye ve insaniye ise, terhisattır. Vazife-i 
hayatını bitirenler, bu dâr-ı fâniden, mânen mesrurâne, dağdağasız diğer bir âle-
me giderler—ta yeni vazifedarlara yer açılsın, gelip çalışsınlar.

Bütün tevellüdât-ı hayvaniye ve insaniye ise, ahz-ı askere, silâh altına, vazi-
fe başına gelmektir. Bütün zîhayat, birer muvazzaf mesrur asker, birer müstakim 
memnun memurlardır. Bütün sadâlar ise, ya vazife başlamasındaki zikir ve tesbih 
ve paydostan gelen şükür ve tefrih veya işlemek neş’esinden neş’et eden nağamat-
tır. Bütün mevcudat, o mü’minin nazarında, Seyyid-i Kerîminin ve Mâlik-i Rahîmi-
nin birer mûnis hizmetkârı, birer dost memuru, birer şirin kitabıdır. Daha bunun 
gibi pek çok lâtif, ulvî ve leziz, tatlı hakikatler, imanından tecellî eder, tezahür eder.

Demek iman bir mânevî tûbâ-i Cennet çekirdeğini taşıyor. Küfür ise mânevî bir 
zakkum-u Cehennem tohumunu saklıyor.

Demek selâmet ve emniyet yalnız İslâmiyette ve imandadır. Öyle ise biz daima 
“Elhamdü lillâhi alâ dini’l-İslâm ve kemâli’l-îman” demeliyiz.
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Sorular
1. İkinci Söz’ün ana düşüncesi nedir?

2. Hodbin ve hüdabin adamlar gerçek hayatta kimleri temsil  
etmektedir?

3. İmansız adam dünyayı nasıl görür?

Hadis-i Şerif
Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki sizler iman 

etmedikçe Cennet’e giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman 
etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey 
söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız!

Müslim, “Îmân”, 93-94; Tirmizî, “Et’ime”, 45; 
İbni Mâce, “Mukaddime”, 9

Risale-i Nur’dan Vecize
Demek, imân bir mânevi Tûbâ-i Cennet çekirdeğini taşıyor. Küfür 

ise mânevi bir Zakkum-u Cehennem tohumunu saklıyor.
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 İlmihal
İTİKADÎ MEZHEPLER
İslâm tevhid dinidir. Tevhid, Allah’ı zâtında, sıfatlarında, fiillerinde bir kabul etmek, onu yegâne 

tapınılan varlık olarak tanımak demektir. Bu anlayış ırk, dil, bölge gibi farklılıklara rağmen bütün 
Müslümanları birlik ve beraberlik içinde tutan bir çatı işlevi de görmektedir. Dinimizde Müslümanla-
rın birlik ve bütünlüğünü bozan her türlü sosyal parçalanmalar ve bu sonuca götüren fikir ayrılıkları 
yasaklanmıştır. 

Şu âyetler bu hususu vurgulamaktadır: “Hepiniz Allah’ın ipine (dinine, kitabına) sımsıkı sarılın, 
parçalanıp ayrılmayın” (Âl-i İmrân 3/103), “Allah’a ve Resulü’ne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin, 
aksi takdirde zaafa düşer, kuvvet ve devletinizi elden kaçırırsınız” (Enfâl 8/46). Fikir ayrılıkları her 
ne kadar tabii ve kaçınılmaz ise de, bu serbesti Müslümanların bölünmesine yol açmama şartı ile 

sınırlıdır. Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurulur: “Siz kendilerine apaçık âyetler ve deliller 
geldikten sonra parçalanıp dağılanlar gibi olmayın” (Âl-i İmrân, 3/105).

Âyete göre sosyal anlamdaki parçalanmanın yanı sıra, hakkında apaçık âyet 
ve deliller bulunan iman esaslarının, İslâm’ın şartlarının ve farz veya haram oluşu 

kesin delille sabit olmuş diğer dinî hükümlerin Müslümanlar arasında çekişme 
konusu yapılması câiz değildir. Ancak yoruma müsait olan hususların an-
laşılması çerçevesinde farklı ilmî görüşler ortaya koymak serbesttir. İşte İs-

lâmî mezhepler bu noktada kullandıkları metot ve anlayış farklılıklarından 
doğmuştur. Nitekim fıkhî konularda farklı sonuçlara ulaşmak genellikle müsa-

maha ile karşılanmış, rahmet olarak telakki edilmiş ve hatta Hz. Peygamber 
(asm) tarafından teşvik edilmiştir (bk. Ebû Dâvûd, “Akzıye”, 11; Müsned, V, 

230, 236).
EHL-İ SÜNNET
Ehl-i sünnet dinî literatürde, dini anlama ve yaşamada Allah’ın kitabını ve Hz. Muhammed’in 

(asm) sünnetini rehber edinen ve sahâbenin yolunu izleyen ümmet çoğunluğu anlamında kullanılan 
bir terim olmuştur. Bu grup mensupları sünnete bağlı oldukları ve cemaat ruhundan ayrılmadıkları 
düşüncesiyle kendilerini “Ehl-i sünnet ve’l-cemâat” adıyla da anmış, “Ehl-i hak” terimini de ço-
ğunlukla Ehl-i sünnet anlamına kullanmıştır. Erken dönem hadis kaynaklarında ehl-i sünnet tabiri 
görülmemekle birlikte sünnet ve cemaat kelimelerine rastlanmaktadır. Ehl-i sünnet de, hadiste geçen 
“kurtuluşa erenler” ifadesinden hareketle kendisini “fırka-i nâciye” olarak nitelendirmiştir. 

Ehl-i sünnet, Allah’ın zâtı, sıfatları, âlemin yaratılışı, kader, peygamberlik, mûcize ve keramet, 
şefaat, haşir ve âhiret gibi İslâm akaidinin temel konularında fikir birliği içinde olmakla beraber, bu 
konuların detaylarında, izah ve yorumlanmasında farklı görüşlere de sahip olmuş, bu sebeple kendi 
arasında, Selefiyye, Mâtürîdiyye ve Eş‘ariyye olmak üzere üçe ayrılmıştır. Selefiyye’ye “Ehl-i sünnet-i 
hâssa”, Mâtürîdiyye ve Eş‘ariyye’ye “Ehl-i sünnet-i âmme” denildiği de olur. 

Ehl-i sünnet’in üç mezhebi arasındaki görüş ayrılıkları Ehl-i sünnet’in temel 
prensiplerini oluşturan çerçeveyi ihlâl etmeyen sınırlar içinde kalmıştır. Bugün 
dünya Müslümanlarının yüzde 90’dan fazlası ehl-i sünnet anlayışına bağlıdır. Ehl-i 
bid‘at kelimesi, sözlükte “dinle ilgili yeni görüş ve davranışları benimseyenler” 
anlamına gelirken, ehl-i sünnet alimlerince dinî literatürde, akaid sahasında 
Hz. Peygamber’in (asm) ve ashabının sünnetini terk ederek, onların izledikle-
ri yoldan ayrılan, İslâm ümmetinin çoğunluğunu yani ana gövdesini oluşturan 
ehl-i sünnet’e muhalefet eden mezhep ve gruplar anlamında kullanılmıştır.
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Çengel Bulmaca
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Talim-i Esma
Hz. Süleyman’ın (as) Hayatı Rab İsmini Gösteriyor

Merhaba Nur Kardeşler,

Hz. Süleyman (as) bir peygamber çocuğudur. Babası, kendisi gibi peygamber 
olan Hz. Davud’dur (as). Süleyman, selim ve nazik manalarına gelir. Hz. Süleyman 
(as) hükümdar bir peygamberdir. Filistin, Ürdün ve Suriye’nin bir kısmını kuşatan 
geniş bir saltanata sahip olmuştur. Adaleti sağlamak konusunda babası Hz. Da-
vud’u (as) da geçmiştir.

Allah, Hz. Süleyman’a (as) birçok mu’cizeler 
vermiştir. Hz. Süleyman’a (as) hayvanların ve özel-
likle de kuşların dili öğretilmiştir. Mesela Hz. Süleyman (as) ka-
rıncaların seslerini duymuş ve anlamıştır. Ordusuyla bir sefere 

çıktığında “Ey karınca topluluğu, kendi yuvalarınıza 
girin, Süleyman ve orduları, farkında olmaksızın sizi 

kırıp geçmesin” diyen dişi bir karıncanın sözünü işit-
miş ve gülümsemiştir. Rüzgârlar da Hz. Süleyman’ın 

(as) emrine verilmiştir. İki aylık mesafeyi, havada uçarak bir günde gitmiş-
tir. Erimiş bakıra şekil verme, cinleri ve şeytanları hizmetkâr etme de Hz. 
Süleyman’a (as) ihsan edilen mu’cizelerindendir.

Hz. Süleyman (as) bir gün ordusunu teftiş ederken hüdhüd  
kuşunu göremez. Hüdhüdün habersiz bir şekilde kaybolmasına 

çok kızar. Haklı bir mazereti olmadığı takdirde şiddetli bir şekil-
de cezalandıracağını söyler. Kısa süre sonra ortaya çıkan hüd-
hüd, Hz. Süleyman’ın (as) huzuruna gider. Sebe’den -hiç kim-

senin bilmediği- bir haber getirdiğini söyler. Sebelilerin bir kadın 
tarafından yönetildiğini, görkemli bir tahtının olduğunu, zenginlik-

lerini ve güneşe taptıklarını haber verir. Hz. Süleyman (as) hüdhüd’e 
bir mektup verir ve Sebe melikesi Belkıs’a gönderir.

Hüdhüd mektubu Belkıs’a ulaştırır. Mektup “Bismilla-
hi’r-Rahmani’r-Rahim” sözüyle başlamaktadır. Belkıs’ı ve 
halkını İslam’a davet etmektedir. Telaşlanan Belkıs vezirleri-
ni toplar ve onlarla meşveret eder. Meşveret sonucu Hz. Sü-
leyman’a (as) hediyeler ile elçiler göndermeye karar verilir. 
Hz. Süleyman (as) kendisinin hediyelere muhtaç olmadığını  
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söyleyerek getirilen hediyeleri kabul etmez. Sebelileri 
ikaz ederek İslam çağrısını tekrarlar.

Hz. Süleyman (as) Sebe Melikesi Belkıs gelmeden 
tahtının huzuruna getirilmesini ister. Cinlerden bir ifrit 
“Sen yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm” der. 

Kutsal Kitap kaynaklı bilgisi olan bir âlim ise “Gözü-
nü açıp kapamadan o tahtı sana getireyim” der. Ve 
tahtı Hz. Süleyman’ın (as) huzuruna hemen getirir. 

Bu harikulade olayı Rabbinin bir ihsanı olarak gören 
Hz. Süleyman (as) -gurura kapılmayıp- Allah’a son-
suz şükreder.

Belkıs gelmeden tahtın tanınmaz hale getirilme-
sini emreder. Belkıs gelince “Bu senin tahtın mıdır?” 

diye kendisine sorulur. O da “tıpkı o” karşılığını verir ve gördüğünün bir mu’cize 
olduğunu fark eder. Fakat bu mu’cizeyi görmeden önce Müslüman olduklarını ve 
Hz. Süleyman’ın (as) peygamberliğini tasdik ettiklerini açıklar. Hz. Süleyman (as) 
Belkıs’a sarayını gezdirir. Sarayın girişini su zanneden Belkıs eteğini toplar. Sara-
yın camdan olduğunu öğrendiğinde ise hayranlığı bir kat daha artar. Hz. Süley-
man’ın (as) sarayını gezdikçe şüphelerinden kurtulan Belkıs, “Âlemlerin Rabbine 
teslim oluyorum” diyerek tam manasıyla hidayete erer.

Allah’ın en büyük isimlerinden biri de Rab ismidir. Rab, zerrelerden Güneşlere 
kadar her şeyi terbiye edip kontrol edendir. Allah’ın kâinattaki hükümranlığı Rablik 
mertebesindedir. Gökyüzü Onun emrindedir, bulutlar da, çiçekler de, zerreler de… 
Rab olan Allah insanı da peygamber-
ler göndererek terbiye eder. Hz. Sü-
leyman (as) hem hükümdar hem de 
peygamber olmasıyla Allah’ın Rab 
ismine en güzel şekilde ayinedarlık 
etmiştir. Onun emrine insanlardan, 
cinlerden ve kuşlardan orduların ve-
rilişi, Allah’ın Rab isminin muhteşem 
bir yansımasıdır. Hz. Süleyman (as), 
kendisine verilen her türlü nimeti 
Rabbinden bilen ve hiçbir zaman gu-
rura kapılmadan şükreden büyük bir 
peygamberdir.
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Anahtar Kelimeler
Fısk, hasaret, hasenat, ibadet, ihbar, muarrif, saadet, yol

Arkadaşlar bu dersimizde bir temsil üzerinden  
“ibadet ne büyük bir ticaret ve saadet, fısk ve sefahet ne büyük bir hasâret 

ve helâket olduğunu anlamaya” çalışacağız.

Üçüncü Ders



Üçüncü Söz
حيـِم ْحٰمِن الرَّ ِبْســـــِم هللِا الرَّ

اُس اْعُبُدوا َها النَّ يُّ
َ
َيا ا

Ey insanlar! Rabbinize kulluk ediniz. (Bakara 2/21)

İbadet ne büyük bir ticaret ve saadet, fısk ve sefahet ne büyük bir 
hasâret ve helâket olduğunu anlamak istersen, şu temsîlî hikâyeciğe 
bak, dinle:

Bir vakit iki asker uzak bir şehre gitmek için emir alıyorlar. Bera-
ber giderler. Ta yol ikileşir. Bir adam orada bulunur, onlara der:

“Şu sağdaki yol, hiç zararı olmamakla beraber, onda 
giden yolculardan ondan dokuzu büyük kâr ve rahat gö-
rür. Soldaki yol ise, menfaati olmamakla beraber, on yol-
cusundan dokuzu zarar görür. Hem ikisi kısa ve uzunluk-
ta birdirler. Yalnız bir fark var ki, intizamsız, hükûmetsiz 
olan sol yolun yolcusu çantasız, silâhsız gider. Zahirî bir 
hiffet, yalancı bir rahatlık görür. İntizam-ı askerî altında-
ki sağ yolun yolcusu ise, mugaddî hülâsalardan dolu dört okkalık bir çanta ve 
her adüvvü alt ve mağlûp edecek iki kıyyelik bir mükemmel mîrî silâhı taşımaya  
mecburdur.”

O iki asker, o muarrif adamın sözünü dinledikten sonra, şu bahtiyar nefer sağa 
gider. Bir batman ağırlığı omuzuna ve beline yükler. Fakat kalbi ve ruhu, binler 

batman minnetlerden ve korkulardan kurtulur. Öteki bedbaht nefer 
ise askerliği bırakır, nizama tâbi olmak istemez, sola gider. Cismi bir 

batman ağırlıktan kurtulur; fakat kalbi binler batman minnetler 
altında ve ruhu hadsiz korkular altında ezilir. Hem herkese dilenci, 
hem her şeyden, her hadiseden titrer bir surette gider. Ta mahall-i 

maksuda yetişir; orada âsi ve kaçak cezasını görür.

Askerlik nizamını seven, çanta ve silâhını muhafaza 
eden ve sağa giden nefer ise, kimseden minnet almaya-

rak, kimseden havf etmeyerek, rahat-ı kalb ve vicdan ile 
gider. Ta o matlup şehre yetişir; orada, vazifesini güzelce yapan 

bir namuslu askere münasip bir mükâfat görür.
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İşte ey nefs-i serkeş! Bil ki, o iki yolcu, biri mutî-i kanun-u İlâhî, birisi de âsi ve 
hevâya tabi insanlardır. O yol ise hayat yoludur ki, âlem-i ervahtan gelip kabirden 
geçer, âhirete gider. O çanta ve silâh ise, ibadet ve takvâdır. İbadetin çendan zahirî 
bir ağırlığı var. Fakat mânâsında öyle bir rahatlık ve hafiflik var ki, tarif edilmez. 
Çünkü âbid namazında der: “Eşhedü en lâ ilâhe illâllah.” Yani, “Hâlık ve Rezzak 
Ondan başka yoktur. Zarar ve menfaat Onun elindedir. O hem Hakîmdir, abes iş 
yapmaz; hem Rahîmdir, ihsanı, merhameti çoktur” diye itikad ettiğinden, her şey-
de bir hazine-i rahmet kapısını bulur, dua ile çalar. Hem her şeyi kendi Rabbisinin 
emrine musahhar görür. Rabbisine iltica eder, tevekkül ile istinad edip her musi-
bete karşı tahassun eder. Îmânı ona bir emniyet-i tâmme verir.

Evet, her hakikî hasenât gibi, cesaretin dahi menbaı imandır, ubûdiyettir. Her 
seyyiât gibi cebânetin dahi menbaı dalâlettir. Evet, tam münevverü’l-kalb bir âbi-
di, küre-i arz bomba olup patlasa, ihtimaldir ki, onu korkut-
maz. Belki, harika bir kudret-i Samedâniyeyi lezzetli bir 
hayretle seyredecek. Fakat, meşhur bir münevverü’l-akıl 
denilen kalbsiz bir fâsık feylesof ise, gökte bir kuyruklu 
yıldızı görse, yerde titrer, “Acaba bu serseri yıldız ar-
zımıza çarpmasın mı?” der, evhâma düşer. (Bir vakit 
böyle bir yıldızdan koca Amerika titredi. Çokları gece 
vakti hanelerini terk ettiler.)

Evet, insan nihayetsiz şeylere muhtaç olduğu halde, sermayesi 
hiç hükmünde bir şey... Hem nihayetsiz musibetlere maruz olduğu 
halde, iktidarı hiç hükmünde bir şey... Adeta sermaye ve iktidar da-
iresi, eli nereye yetişirse o kadardır. Fakat emelleri, arzuları ve elemleri ve belâları 
ise, dairesi, gözü, hayali nereye yetişirse ve gidinceye kadar geniştir. İşte bu dere-
ce âciz ve zayıf, fakir ve muhtaç olan ruh-u beşere ibadet, tevekkül, tevhid, teslim, 
ne kadar azîm bir kâr, bir saadet, bir nimet olduğunu, bütün bütün kör olmayan 
görür, derk eder.

Malûmdur ki, zararsız yol, zararlı yola—velev on ihtimalden bir ihtimal ile 
olsa—tercih edilir. Halbuki, meselemiz olan ubûdiyet yolu, zararsız olmakla be-
raber, ondan dokuz ihtimalle bir saadet-i ebediye hazinesi vardır. Fısk ve sefahet 
yolu ise—hattâ fâsıkın itirafıyla dahi—menfaatsiz olduğu halde, ondan dokuz ih-
timalle şekavet-i ebediye helâketi bulunduğu, icmâ ve tevatür derecesinde hadsiz 
ehl-i ihtisasın ve müşahedenin şehadetiyle sabittir ve ehl-i zevkin ve keşfin ihba-
ratıyla muhakkaktır.

Elhasıl, âhiret gibi dünya saadeti dahi ibadette ve Allah’a asker olmaktadır. 
Öyle ise biz daima “Elhamdü lillâhi ale’t-tâati ve’t-tevfîk” demeliyiz ve Müslüman 
olduğumuza şükretmeliyiz.
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Sorular
1. İbadetin manasındaki rahatlık ve hafiflik nedir?

2. Her hakiki hasenat gibi cesaretin dahi menbaı niçin imandır?

3. İnsan niçin son derece aciz ve zayıf bir mahluktur?

Hadis-i Şerif
Allah hakkında hüsnüzan, güzel ibadettendir.

Tirmizî, “Da’avat”, 146

Risale-i Nur’dan Vecize
Her hakikî hasenât gibi, cesaretin dahi menbaı imandır,  

ubûdiyettir. Her seyyiât gibi cebânetin dahi menbaı dalâlettir.
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İlmihal
AMELÎ MEZHEPLER
1. Hanefî Mezhebi
Kurucusu, İmam-ı Azam veya Ebu Hanife künyesiyle anılan Numan bin Sabit’tir. Ebu Hanife hicrî 

80. (m. 699) yılında doğmuş, 150. yılında (m. 767) Bağdat’ta vefat etmiştir.  
 Ebu Hanife’nin hocası Hammad bin Süleyman’dır. Hammad bin Süleyman’dan 28 yıl ders oku-

muştur. Hammad’ın hocası İbrahim Nehai’dir. Onun hocası Alkame bin Kays, Alkame’nin hocası da 
fakih Sahabelerden Abdullah ibn-i Mesut’tur (ra). Abdullah ibn-i Mesut (ra) bütün bilgilerini bizzat 
Peygamber Efendimizden (asm) almıştır. 

Ebu Hanife, İmam Cafer-i Sadık’tan da iki yıl ders almıştır. Ayrıca dört bin kişiden ilim aldığı ve 
500 binden fazla meseleyi çözdüğü rivayet edilir. 

Hanefî mezhebinde bir konuda hüküm çıkarmak için önce Kur’ân’a başvurulur. Kur’ân’da bir de-
lil bulunamaz ise sünnete başvurulur. Sünnette de bulunamaz ise, Sahabe görüşü esas alınır. Sahabe 
sözünde de bulunamazsa kıyas yapılır. Ebu Hanife içtihat ederken takip ettiği usulü hakkında şöyle 
demiştir: “Allah’ın kitabındakini alır kabul ederim. Onda bulamazsam Resulullah’ın mutemet âlim-
lerce malûm, meşhur sünnetiyle amel ederim. Onda da bulamazsam Ashab-ı Kiramdan dilediğim 
kimsenin reyini alırım. Fakat iş, İbrahim en-Nehaî, eş-Şa’bî, el-Hasenü’l-Basrî ve Atâ’ya gelince, ben 
de onlar gibi içtihat ederim”

2. Malikî Mezhebi
Malikî mezhebi ehl-i sünnete bağlı dört hak mezhepten birisidir. Adını, kurucusu İmam Malik bin 

Enes’ten (hicrî 93-179/milâdî 712-795) alır. 
İmam Malik hicri 93 yılında Medine’de doğdu. İlim öğrenmeye küçük yaşlarında başlayan İmam 

Malik, hadisin kaynağı ve sünnetin beşiği olan Medine’nin seçkin âlimlerinden hadis ve fıkıh dersleri 
aldı. Hayatı boyunca Medine’den ayrılmadı ve Mescid-i Nebevî’de yıllarca ders okuttu. 

İmam Malik hadis ilmini dinin kendisi sayardı. Hadis toplayanlara kimden aldıklarına dikkat 
etmelerini söylerdi. 

3. Şafiî Mezhebi
Dört amelî hak mezhepten birisi de Şafiî mezhebidir. Kurucusu İmam-ı Ebu Abdullah Muhammed 

bin İdris eş-Şafiî’dir. Ashab-ı Kiram’dan olan dedesi Şafiî’ye hürmeten kendisine “Şafiî” denmiştir. 
İmam-ı Şafiî hicrî 150 (m. 767) yılında Gazze’de doğdu, 204 yılında (m. 820) Mısır’da vefat etti.  

 İmam-ı Şafiî’nin dedesinin dedesi, Peygamber Efendimizin (asm) ecdadından olan Haşim bin 
Abdimenaf’tır. 

Kur’ân’ı küçük yaşta hıfzettikten sonra, on beş yaşına kadar Mekke müftüsü Müslim bin Halid 
ez-Zenâ’dan ders aldı. 

İmam-ı Şafiî müstakil bir müçtehittir. Fıkıhta delilleri: Kitap, sünnet, icma, Sahabe sözleri ve 
kıyastır. “el-Ümm” adlı eserinde delillerini şöyle açıklamıştır: “İlim çeşitli derecelere ayrılır. Birincisi, 
Kitap ve sabit olan sünnettir. İkincisi, Kitap ve sünnette hüküm bulunmayan meselelerde icmâdır. 
Üçüncüsü bazı Sahabîlerin sözleridir. Ancak bu Sahabe sözleri arasında çelişki bulunmamalıdır. Dör-
düncüsü, Ashab-ı Kiram arasında ihtilâflı kalan sözlerdir. Beşincisi, kıyastır. Bu da temelde Kitap ve 
sünnete dayanır. İşte ilim bu derecelerden en üst olanından elde edilir.”

4. Hanbelî Mezhebi
Dört hak mezhepten birisi de Hanbelî mezhebidir. Kurucusu İmam Ahmed bin Hanbel’dir. Ahmed 

bin Hanbel hicrî 164 yılında (m. 780) Bağdat’ta doğmuş, 241 yılında (m. 855) yine orada vefat et-
miştir. Bu mezhep, adını kurucusunun adından almıştır.   

Ahmed bin Hanbel, Kur’ân’ı çocukluk çağında hıfzetti. Ardından Arapça, hadis gibi ilimlere ilgi 
duydu İmam-ı Şafii’ye uzun bir süre talebelik yaptı. Öyle ki, kendisini Şafii sayanlar bile olmuştur. 
İmam-ı Şafii onun hakkında şöyle demiştir: “Ben Bağdat’tan ayrıldım ve orada Ahmed b. Hanbel’den 
daha âlim ve daha faziletli kimse bırakmadım.”
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Şifreli Metin Bulmaca
Bulmacamızda her sayı bir harfin yerine kullanılmıştır. Bakalım ipucu 

olarak verilen kelimelerden faydalanarak bulmacanın kalan harflerini de 
siz bulup metnin tamamını okuyabilecek misiniz?



Talim-i Esma
Feza Aleminin Ay Meleği Mukaddir İsmini Anlatıyor

Merhaba Nur Kardeşler,

Ben ay meleğiyim. Melekler arasında bana “melek-i kamer” derler. Benim bü-
tün vazifelerim Ay’la ilgilidir. Ay’ı, doğduğu andan beri çok iyi tanırım. 

Ay kaç yaşında biliyor musunuz?

4,5 milyar yaşında…

Allah, Güneş Sistemini yaratmasının ilk dönemleri olan 30-50 milyon yıllarında 
Ay’ı var etmiştir. Ay, Güneş Sistemindeki en büyük uydudur.

Ay’da atmosfer yoktur. Bu sebeple gece gündüz arasındaki sıcaklık farkı faz-
ladır. Gündüz ortalama sıcaklık 107 °C; gece ise -153 °C’dir. Atmosferi olmadığı 
için Ay’a birçok göktaşı ve kuyrukluyıldız çarpmıştır. Bunun sonucu çapı 1 km’den 
büyük yarım milyon krater meydana gelmiştir. Ay’da atmosfer, hava olayları ve 
jeolojik değişimler olmadığı için de bu kraterler bozulmadan kalmıştır. Ay’ın en 
büyük krateri Güney Kutbu-Aitken düzlüğüdür. Krater 13 km derinliğinde ve 2240 
km çapındadır.

Ay Güneş Sistemi’ndeki en kötü yansıtıcıdır. Üzerine düşen ışığın sadece % 7’sini 
yansıtır. Bu oran kömürün yansıtma oranıyla neredeyse aynıdır. Buna rağmen gök-
yüzünde Güneş’ten sonra en parlak gökcismidir. 

Ay kendi çevresinde döndüğü hızla yörüngesinde de döner. Bu sebeple Dün-
ya’dan sürekli aynı yüzü görünür. Ay’ın evreleri her 29,5 günde bir tekrarlanır.

32



Ay ile Dünya arasında ortalama 384.403 km uzaklık vardır.  Bu geniş mesafeli 
yörüngesini Ay 27,3 günde tamamlar.

Ay’ın çapı 3474 km’dir. Hacmi ise Dünya’nın hacminin % 2’sidir. Ay’ın kütle 
çekimi ise yer çekiminin yaklaşık % 17’sidir.

Ay’ın kütle çekimi sebebiyle Dünya’da gelgitler meydana gelir. Gelgitler günün 
belirli saatlerinde yeryüzündeki suların alçalması ve yükselmesi olayıdır. Ayrıca, 
gelgitler Ay ile Dünya arasındaki uzaklığın yüzyılda 3,8 m artmasına yol açar. 
Ay’ın yörüngesinden çıkmaması için ise dönüş hızı yüzyılda 0,002 saniye yavaşlar. 
Bu uzaklaşma gelgitlerin tesiri önemsiz hale gelinceye kadar sürecektir.

Ay’ın varlığı, Ay ve Güneş tutulmalarına da yol açmaktadır. Güneş, Dünya ve 
Ay aynı hizaya gelince tutulma olayları meydana gelir. Ay, Güneş ile Dünya’nın 
arasına girdiğinde “Güneş Tutulması” yaşanır. Dünya, Güneş ile Ay’ın arasına gir-
diğinde ise “Ay Tutulması”na şahit olunur. Ay’ın yörüngesi, Dünya’nın yörüngesine 
göre 5° eğik olduğundan her yeni ay ve dolunayda tutulma gerçekleşmemektedir.

Ay’ın -yaratılış gayesine uygun bir şekilde- belirli bir yörüngede dolaşması Al-
lah’ın Mukaddir isminden kaynaklanır. Mukaddir, varlıkları eşsiz bir plan ve takdir 
ile yaratan manasına gelir. Bu ilahi takdir ve plan ile her şeyin belirli bir kaderi ve 
miktarı vardır. Doğumdan ölüme kadar her şeyi sınırlayan belirli miktarlar Allah’ın 
Mukaddir isminin yansımasıdır. Allah bir ayette “Ay için de bir takım yörüngeler 
takdir ettik” buyurmuştur. Gelgit olayları, Ay’ın evreleri, Ay ve Güneş tutulmaları 
hep bu takdirin bir neticesidir. Ay, Allah’ın Mukaddir ismini gökyüzünde en parlak 
bir şekilde gösteren eşsiz bir varlıktır.
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Anahtar Kelimeler
Amel, gafil, hizmetkar, ibka, ikamet, kabir, masraf, mübayaa, mütedeyyin, 

namaz, piyango, sermaye, ticaret

Bu dersimizde, İslam kalesinin direği konumundaki namazın ruha, kalbe, 
akla büyük bir huzur verdiğini ve namazsız kişilerin çok büyük zararda 

olduğunu makul ve mantıkî bir temsil ile anlamaya çalışacağız.

Dördüncü Ders
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Dördüncü Söz
ُة ِعَماُد الّديِن

ٰ
ال لصَّ

َ
حيـِم @ ا ْحٰمِن الرَّ ِبْســـــِم هللِا الرَّ

Namaz dinin direğidir. (Hadîs-i şerif: Keşfü’l-Hafâ; Tirmizî; İbn-i Mâce; Müsned)

Namaz ne kadar kıymettar ve mühim, hem ne kadar ucuz ve az bir masrafla 
kazanılır; hem namazsız adam ne kadar divane ve zararlı olduğunu iki kere iki 
dört eder derecesinde kat’î anlamak istersen, şu temsîlî hikâyeciğe bak, gör:

Bir zaman, bir büyük hâkim, iki hizmetkârını, her 
birisine yirmi dört altın verip, iki ay uzaklıkta has ve 
güzel bir çiftliğine ikamet etmek için gön-
deriyor. Ve onlara emreder ki: “Şu para ile 
yol ve bilet masrafı yapınız. Hem oradaki 
meskeninize lâzım bazı şeyleri mübâyaa 
ediniz. Bir günlük mesafede bir istasyon 
vardır. Hem araba, hem gemi, hem şimendi-
fer, hem tayyare bulunur. Sermayeye göre 
binilir.”

İki hizmetkâr, ders aldıktan sonra giderler. 
Birisi bahtiyar idi ki, istasyona kadar bir parça para masraf eder. Fakat o masraf 
içinde, efendisinin hoşuna gidecek öyle güzel bir ticaret elde eder ki, sermayesi 
birden bine çıkar. Öteki hizmetkâr bedbaht, serseri olduğundan, istasyona kadar 
yirmi üç altınını sarf eder. Kumara mumara verip zayi eder. Bir tek altını kalır. Ar-
kadaşı ona der:

ٰٰ
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“Yahu, şu liranı bir bilete ver, ta bu uzun yolda yayan ve aç kalmayasın. Hem bizim 
efendimiz kerîmdir; belki merhamet eder, ettiğin kusuru affeder. Seni de tayyareye 
bindirirler, bir günde mahall-i ikametimize gideriz. Yoksa, iki aylık bir çölde aç, yayan, 
yalnız gitmeye mecbur olursun.”

Acaba şu adam inat edip, o tek lirasını bir define anahtarı hük-
münde olan bir bilete vermeyip muvakkat bir lezzet için sefahete 
sarf etse, gayet akılsız, zararlı, bedbaht olduğunu en akılsız adam 
dahi anlamaz mı?

İşte ey namazsız adam! Ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim!

O hâkim ise, Rabbimiz, Hâlıkımızdır. O iki hizmetkâr yolcu ise: Biri mütedeyyin, 
namazını şevkle kılar; diğeri gafil, namazsız insanlardır. O yirmi dört altın ise, yirmi 
dört saat her gündeki ömürdür. O has çiftlik ise Cennettir. O istasyon ise kabirdir. O 
seyahat ise kabre, haşre, ebede gidecek beşer yolculuğudur. Amele göre, takvâ kuv-
vetine göre, o uzun yolu mütefâvit derecede katederler. Bir kısım ehl-i takvâ berk gibi, 
bin senelik yolu bir günde keser. Bir kısmı da hayal gibi, elli bin senelik bir mesafeyi 
bir günde kateder. Kur’ân-ı Azîmüşşan şu hakikate iki âyetiyle işaret eder. O bilet ise 
namazdır. Bir tek saat, beş vakit namaza abdestle kâfi gelir. Acaba yirmi üç saatini şu 
kısacık hayat-ı dünyeviyeye sarf eden ve o uzun hayat-ı ebediyeye bir tek saatini sarf 
etmeyen, ne kadar zarar eder, ne kadar nefsine zulm eder, ne kadar hilâf-ı akıl hare-
ket eder! Zira, bin adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına yarı malını vermek akıl 
kabul ederse—halbuki kazanç ihtimali binde birdir—sonra yirmi dörtten bir malını, 
yüzde doksan dokuz ihtimalle kazancı musaddak bir hazine-i ebediyeye vermemek ne 
kadar hilâf-ı akıl ve hikmet hareket ettiğini, ne kadar akıldan uzak düştüğünü, kendini 
âkıl zanneden adam anlamaz mı?

Halbuki namazda ruhun, kalbin, aklın büyük bir ra-
hatı vardır. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. 
Hem namaz kılanın diğer mübah, dünyevî amelleri, 
güzel bir niyetle ibadet hükmünü alır. Bu surette bü-
tün sermaye-i ömrünü âhirete mal edebilir; fani öm-

rünü bir cihette ibkà eder.
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Sorular
1. Namazın ucuz ve az masrafla kazanılması ne demektir? Namaz 

kılmayan niçin divane sayılmaktadır?

2. Hikayedeki büyük hâkim iki hizmetkârına yirmi dörder altın ve-
rip has ve güzel çiftliğine niçin gönderiyor?

3. Bediüzzaman “Ey namazsız adam!” derken peşinden de  
“Ey namazdan hoşlanmayan nefsim!” ifadesini niçin kullandığını  
yorumlayınız.

Hadis-i Şerif
Namaz dinin direğidir.

Acluni, “Keşful Hafa”, II/31

Allah her konuşanın yanındadır. Öyle ise kul Allah’tan korksun ve 
ne söylediğine iyi baksın.

Süyûtî, “Câmiu’s-sağir”, 1750

Risale-i Nur’dan Vecize
Namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. Hem 

cisme de o kadar ağır bir iş değildir.
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 İlmihal
ALLAH’A İMAN

Allah’ın Sıfatları 

Allah’a iman etmek demek, O’nun yüce varlığı hakkında vâcip ve zorunlu olan 
kemal ve yetkinlik sıfatlarıyla, câiz sıfatları bilip, öylece inanmak, zâtını noksan sı-
fatlardan yüce ve uzak tutmaktır. Allah, şanına lâyık olan bütün kemal sıfatlarıyla 
nitelenmiş ve noksan sıfatlardan münezzehtir.

Zâtî Sıfatlar 

Sadece Allah’ın zâtına mahsus olan, yaratıklarından herhangi birine verilmesi 
câiz ve mümkün olmayan sıfatlardır.

1. Vücûd: “Var olmak” demektir. Allah vardır, varlığı başkasından değil, zâtının 
gereğidir, varlığı zorunludur. Vücûdun zıddı olan yokluk Allah hakkında düşünü-
lemez.

2. Kıdem: “Ezelî olmak, başlangıcı olmamak” demektir. Hiçbir zaman düşünü-
lemez ki, bu zamanda Allah henüz var olmamış olsun. Çünkü zaman denilen şeyi 
de O yaratmıştır.

3. Beka: “Varlığının sonu olmamak, ebedî olmak” demektir. Allah’ın sonu yok-
tur. Ezelî olanın ebedî olması da zorunludur. Bekanın zıddı olan sonu olmak (fenâ) 
Allah hakkında düşünülemez. Ne kadar ileriye gidilirse gidilsin, Allah’ın olmaya-
cağı bir an düşünülemez

4. Muhâlefetün li’l-havâdis: “Sonradan olan şeylere benzememek” demektir. 
Allah’tan başka her varlık sonradan olmuştur. Allah, sonradan olan şeylerin hiçbi-
risine hiçbir yönden benzemez.

5. Vahdâniyyet: “Allah’ın zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek olması, 
eşi, benzeri ve ortağının bulunmaması” demektir. Vahdâniyyetin zıddı olan birden 
fazla olmak (taaddüd), eşi ve ortağı bulunmak (şirk), Allah hakkında düşünülmesi 
imkânsız olan sıfatlardandır. İslâm’a göre Allah’tan başka ilâh, yaratıcı, tapılacak, 
sığınılacak, hüküm ve otorite sahibi bir başka varlık yoktur.

6. Kıyâm binefsihî: “Varlığı kendiliğinden olmak, var olmak için bir başka 
varlığa ihtiyaç duymamak” demektir. Allah kendiliğinden vardır. Var olmak için bir 
yaratıcıya, bir yere, bir zamana, bir sebebe muhtaç değildir.

Sübûtî Sıfatlar

 Sübûtî sıfatların zıtları olan özellikler Allah hakkında düşünülemez. Bu sıfatlar 
ezelî ve ebedî olup, yaratıkların sıfatları gibi sonradan meydana gelmiş değildir. 

1. Hayat: “Diri ve canlı olmak” demektir. Yüce Allah diridir ve canlıdır. Her 
şeye, kuru ve ölü toprağa can veren O’dur. Ezelî ve ebedî bir hayata sahiptir. Hayat 
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sıfatının zıddı olan “ölü olmak” (memât) Allah hakkında düşünülemez.

2. İlim: “Bilmek” demektir. Allah her şeyi bilendir. Olmuşu, olanı, olacağı, gel-
mişi, geçmişi, gizliyi, açığı bilir. Allah’ın bilgisi yaratıkların bilgisine benzemez, 
artmaz, eksilmez. O, her şeyi ezelî ilmiyle bilir. Allah, her şeyi olacağı için bilir. 
Yoksa her şey Allah bildiği için olmaz.

3. Semi‘: “İşitmek” demektir. Allah işiticidir. Gizli, açık, fısıltı halinde, yavaş 
sesle veya yüksek sesle ne söylenirse Allah işitir, duyar. Bir şeyi duyması, o anda 
ikinci bir şeyi işitmesine engel değildir. İşitmemek ve sağırlık Allah hakkında dü-
şünülemez.

4. Basar: “Görmek” demektir. Yüce Allah her şeyi görücüdür. Hiçbir şey Allah’ın 
görmesinden gizli kalmaz. Saklı, açık, aydınlık, karanlık ne varsa Allah görür. Gör-
memek (âmâlık) Allah hakkında düşünülemez.

5. İrade: “Dilemek” demektir. Allah dileyicidir. Allah varlıkların konumlarını, 
durumlarını ve özelliklerini belirleyen varlıktır. Allah’ın dilediği olur, dilemediği 
olmaz. İrade sıfatının zıddı olan iradesizlik ve zorunda olmak (îcâb bizzat) Allah 
hakkında düşünülemez.

a. Tekvînî İrâde: Tekvînî (yapma, yaratma ile ilgili) irâde; bütün yaratıkları 
kapsamaktadır. Bu irâde, hangi şeye yönelik gerçekleşirse, o şey derhal meydana 
gelir. “Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona sözümüz sadece ‘ol’ dememiz-
dir. Hemen oluverir” (Nahl 16/40) anlamındaki âyette belirtilen irade bu çeşit bir 
iradedir.

b. Teşrîî İrade: Teşrîî (yasama ile ilgili) iradeye dinî irade de denir. Yüce Al-
lah’ın bir şeyi sevmesi ve ondan hoşnut olması, onu emretmesi demektir. Allah’ın 
bu mânadaki bir irade ile bir şeyi dilemiş olması, o şeyin meydana gelmesini ge-
rekli kılmaz. “Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emre-
diyor (irade ediyor)...” (Nahl 16/90) meâlindeki âyetteki irade bu çeşit bir iradedir.

6. Kudret: “Gücü yetmek” demektir. Allah sonsuz bir güç ve kudret sahibidir. 
Kudret sıfatının zıddı olan acizlik ve güç yetirememek (acz), Allah hakkında düşü-
nülemez

7. Kelâm: “Söylemek ve konuşmak” demektir. Allah bu sıfatı ile peygamberle-
rine kitaplar indirmiş, bazı peygamberler ile de konuşmuştur. Ezelî olan kelâm sı-
fatının mahiyeti bizce bilinemez. Ses ve harflerden meydana gelmemiştir. Kelâmın 
zıddı olan konuşmamak ve dilsizlik, Allah hakkında düşünülemez.

8. Tekvîn: “Yaratmak, yok olanı yokluktan varlığa çıkarmak” demektir. Yüce 
Allah yegâne yaratıcıdır. O, ezelî ilmiyle bilip dilediği her şeyi sonsuz güç ve 
kudretiyle yaratmıştır. Yaratmak, rızık vermek, diriltmek, öldürmek, nimet ver-
mek, azap etmek ve şekil vermek tekvîn sıfatının sonuçlarıdır. Bir âyette “Al-
lah her şeyin yaratıcısıdır. O, her şeye vekildir” (Zümer 39/62) buyurulmuştur.
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Var olmak demektir.

Allah yarattığı
hiç bir varlığa

benzemez.

Allah ezelidir.

Allah kendi zatıyla
vardır.

Allah ebedidir.

Allah birdir.

Allah’ın diri
olmasıdır.

Allah’ın
her şeyi ezelde

bilmesidir.

Allah’ın yapmak
istediği her şeyde
özgür ve bağımsız

olmasıdır.

Allah’ın
her şeye gücünün

yetmesidir.

Allah her şeyi
işitir.

Allah her şeyi
görür.

Allah organa, sese
ihtiyaç duymaksızın

konuşur.
Allah yoktan

yaratır.
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Çengel Bulmaca
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Talim-i Esma
Dağ Meleği Müdebbir İsmini Anlatıyor

Merhaba Nur Kardeşler,

Benim ismim dağ meleği. Melekler dünyasında dağ ismi geçince hemen ben 
akla gelirim. Çünkü dağları benim kadar çok iyi tanıyan yoktur. Bu sebeple beni 
herkes “melek-i cibal” diye bilir.

Çevresinden çok daha yüksek olan ve dikkat çekici, sivri bir tepesi olan kara 
parçalarına dağ denir. En genel manada tektonik-volkanik, tek-sıra, kıvrım-kırık 
gibi farklı birçok dağ vardır.

Bakalım sizler dağlar hakkında neler biliyorsunuz? Benim birazdan anlatacak-
larımdan sonra kararı siz verin.

Yeryüzünün yaklaşık olarak 1/16’sını dağlar kaplar. Yeryüzünün 1/4’ü karalar-
dan meydana gelmiştir. Karaların ise % 24’ü dağlardır. Asya’nın % 54’ü, Avrupa’nın 
% 25’i, Afrika’nın % 3’ü, Kuzey Amerika’nın % 36’sı, Güney Amerika’nın % 22’si ve 
Avustralya’nın % 17’si dağlarla kaplıdır. 

Dünyadaki en yüksek dağ 8.848 metre yüksekliğiyle Himalayalar’daki Eve-
rest’tir. Dünyanın merkezine en uzak zirve ise ekvatordaki Chimborazo volkanıdır. 
Tabanından en yükseğe çıkan zirve ise Hawaii’deki Mauna Kea’dır.

Peki, Güneş Sistemi’ndeki en yüksek dağın ismini biliyor musunuz?

Olympus Dağı. Bu dağ Mars’ta bulunan eski bir volkandır. Olympus’un yüksek-
liği 26.000 metredir. Olympus, yeryüzünün en yüksek dağı olan Everest’ten yakla-
şık 3 kat daha yüksektir.
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Dağlar, yerkabuğunu meydana getiren çok büyük tabakaların çarpışmasıyla 
ortaya çıkar. Çarpışmada dayanıklı tabaka altta kalır ve derinlere uzayarak dağın 
kökünü meydana getirir. Üstte kalan tabaka ise kıvrılarak yükselir ve dağları mey-
dana getirir. Bu haliyle dağlar yerkabuğunun tabakalarını sabitleyen çiviler gibi-
dir. Yeryüzünde her iki dakikada bir deprem olmaktadır. Dağlar sayesinde yeryüzü 
depremlerin zararlı tesirlerinden korunur.

Yüksek dağlarda çok farklı iklimsel şartlara sahip hayat alanları vardır. Böylece 
bu iklimlerde birbirinden izole olmuş birçok bitki ve hayvan türleri yaşarlar. Bu 
farklı hayat alanlarına “gökyüzü adası” veya “mikroklima” adı verilir. Dağların 
en yüksek kısımlarında bile likenler ve yosunlar hayat sürebilirler. Bu yükseklikte 
yaşayabilen hayvanlar ise kartavuğu, kartavşanı ve dağ fareleridir.

Dağlar mineral bakımından zengin topraklara da sahiptirler. Ayrıca denizlerin 
yeryüzünü istila etmesini engelleyen ve toprağı koruyan varlıklar da dağlardır.

Dağlar aynı zamanda ormanların da kaynağıdırlar. Bu ormanlar sayesinde at-
mosferdeki gaz dengesi korunur. Bu açıdan geniş ormanlıklara sahip dağlar yer-
yüzünün akciğerleri gibidir.

Birçok nehirlerin kaynağı da dağlardır. Sayısız kaplıcalar, sıcak sular ve kaynak 
suları dağlardan çıkar. İnsanlığın yarısı su ihtiyacını dağlardaki kaynaklardan te-
min etmektedir.

Dağlar çeşit çeşit değerli taşların ve madenlerin de mahzenidirler. Cenab-ı Hak 
dünyayı Güneş’ten koparırken madenleri de içinde depolamıştır. Daha sonra dağ-
ları yaratarak bu zenginlikleri yeryüzünün derinliklerinden gün yüzüne çıkarmıştır.

Dağlar tüm bu özellikleriyle yeryüzünün deposu, anbarı ve mahzeni gibi yara-
tılmıştır. Yeryüzü hayatı için gereken birçok şeyin noksansız bir şekilde dağlarda 
depolanması Allah’ın Müdebbir isminin bir yansımasıdır. Müdebbir, tedbirli olan, 
işlerini güzel sonuç verecek şekilde noksansız planlayan manasına gelmektedir. 
Allah’ın Müdebbir ismini tüm görkemiyle seyretmek isteyen birinin dağlara bak-
ması yeterlidir.
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Anahtar Kelimeler
Dehşet, deniz, dünya, esbap, gaflet, gece, Halık, hut, istikbal, korku,  

münacat, müsebbib, Müsebbibü’l-Esbab, nefis, zulmet

Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde, Hz. Yunus’un (as) kıssasından yola 
çıkarak dünyaya tevhid bakışıyla nasıl bakacağımızı öğreneceğiz.

Beşinci Ders



Birinci Lem’a
Hazret-i Yunus ibni Mettâ alâ nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâmın münâcâtı, en 

azîm bir münâcâttır ve en mühim bir vesile-i icabe-i duadır.

Hazret-i Yunus aleyhisselâmın kıssa-i meşhuresinin hülâsası:

Denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş. Deniz fırtınalı ve gece dağdağalı ve 
karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette, ِمَن ُكْنُت  ِاّنى  ُسْبَحاَنَك  ْنَت 

َ
ا  

َّ
ِاال َه 

ٰ
ِال  

َ
 ال

اِلميَن
َّ
 Senden başka ilâh yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine) الظ

zulmedenlerden oldum. Enbiya 21/87) münâcâtı, ona sür’aten vasıta-i necat olmuştur.

Şu münâcâtın sırr-ı azîmi şudur ki:

O vaziyette esbab bilkülliye sukut etti. Çünkü o halde ona necat verecek öyle bir Zat 
lâzım ki, hükmü hem balığa, hem denize, hem geceye, hem cevv-i semâya geçebilsin. 
Çünkü onun aleyhinde gece, deniz ve hût ittifak etmişler. Bu üçünü birden emrine mu-
sahhar eden bir Zat onu sahil-i selâmete çıkarabilir. Eğer bütün halk onun hizmetkârı 
ve yardımcısı olsaydılar, yine beş para faydaları olmazdı. Demek esbabın tesiri yok. 
Müsebbibü’l-Esbabdan başka bir melce olamadığını aynelyakin gördüğünden, sırr-ı 
ehadiyet, nur-u tevhid içinde inkişaf ettiği için, şu münâcât birden bire geceyi, denizi 
ve hûtu musahhar etmiştir. O nur-u tevhid ile hûtun karnını bir tahtelbahir gemisi 
hükmüne getirip ve zelzeleli dağvâri emvac dehşeti içinde, denizi, o nur-u tevhid ile 
emniyetli bir sahrâ, bir meydan-ı cevelân ve tenezzühgâhı olarak o nur ile semâ yüzü-
nü bulutlardan süpürüp, kameri bir lâmba gibi başı üstünde bulundurdu. Her taraftan 
onu tehdit ve tazyik eden o mahlûkat, her cihette ona dostluk yüzünü gösterdiler. Tâ 
sahil-i selâmete çıktı, şecere-i yaktîn altında o lûtf-u Rabbânîyi müşahede etti.

İşte, Hazret-i Yunus aleyhisselâmın birinci vaziyetinden yüz derece daha müthiş bir 
vaziyetteyiz. Gecemiz istikbaldir. İstikbalimiz, nazar-ı gafletle, onun gecesinden yüz 
derece daha karanlık ve dehşetlidir. Denizimiz, şu sergerdan küre-i zeminimizdir. Bu 
denizin her mevcinde binler cenaze bulunuyor; onun denizinden bin derece daha kor-
kuludur. Bizim hevâ-yı nefsimiz, hûtumuzdur; hayat-ı ebediyemizi sıkıp mahvına çalı-
şıyor. Bu hut, onun hûtundan bin derece daha muzırdır. Çünkü onun hûtu yüz senelik 
bir hayatı mahveder. Bizim hûtumuz ise, yüz milyon seneler hayatın mahvına çalışıyor.

Madem hakikî vaziyetimiz budur. Biz de, Hazret-i Yunus aleyhisselâma iktidaen, 
umum esbabdan yüzümüzü çevirip, doğrudan doğruya, Müsebbibü’l-Esbab olan Rab-
bimize iltica edip اِلميَن

َّ
ْنَت ُسْبَحاَنَك ِاّنى ُكْنُت ِمَن الظ

َ
 ا

َّ
َه ِاال

ٰ
 ِال

َ
-demeliyiz ve aynelyakin anlama ال

lıyız ki, gaflet ve dalâletimiz sebebiyle aleyhimize ittifak eden istikbal, dünya ve hevâ-
yı nefsin zararlarını def edecek yalnız o Zat olabilir ki, istikbal taht-ı emrinde, dünya 
taht-ı hükmünde, nefsimiz taht-ı idaresindedir. Acaba Hâlık-ı Semâvat ve Arzdan baş-
ka hangi sebep var ki, en ince ve en gizli hâtırât-ı kalbimizi bilecek? Ve bizim için  
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istikbali, âhiretin icadıyla ışıklandıracak ve dünyanın yüz bin boğucu emvâcından 
kurtaracak -hâşâ- Zât-ı Vâcibü’l-Vücuddan başka hiçbir şey, hiçbir cihette, Onun izin 
ve iradesi olmadan imdad edemez ve halâskâr olamaz.

Madem hakikat-i hal böyledir. Nasıl ki Hazret-i Yunus aleyhisselâma o münâcâtın 
neticesinde hûtu ona bir merkûb, bir tahtelbahir ve denizi bir güzel sahrâ ve gece 
mehtaplı bir lâtif suret aldı. Biz dahi o münâcâtın sırrıyla  ْنَت ُسْبَحاَنَك ِاّنى ُكْنُت

َ
 ا

َّ
َه ِاال

ٰ
 ِال

َ
 ال

اِلميَن
َّ
ْنَت .demeliyiz ِمَن الظ

َ
 ا

َّ
َه اال

ٰ
 ِال

َ
-kelimesiyle dünya ُسْبَحاَنَك ,cümlesiyle istikbalimize ال

mıza, اِلميَن
َّ
.fıkrasıyla nefsimize nazar-ı merhametini celb etmeliyiz ِاّنى ُكْنُت ِمَن الظ

Tâ ki, nur-u iman ile ve Kur’ân’ın mehtabıyla istikbalimiz tenevvür etsin ve o gece-
mizin dehşet ve vahşeti, ünsiyet ve tenezzühe inkılâp etsin. Ve mütemadiyen mevt ve 
hayatın değişmesiyle seneler ve karnlar emvâcı üstünde hadsiz cenazeler binip ademe 
atılan dünyamız ve zeminimizde, Kur’ân-ı Hakîm’in tezgâhında yapılan bir sefine-i 
mâneviye hükmüne geçen hakikat-i İslâmiyet içine girip, selâmetle o denizin üstünde 
gezip, tâ sahil-i selâmete çıkarak hayatımızın vazifesi bitsin. O denizin fırtınaları ve 
zelzeleleri, sinema perdeleri gibi tenezzühün manzaralarını tazelendirmekle, vahşet 
ve dehşet yerine, nazar-ı ibret ve tefekkürü keyiflendirerek okşayıp ışıklandırsın. Hem 
o sırr-ı Kur’ân’la, o terbiye-i Furkaniye ile, nefsimiz bize binmeyecek, merkûbumuz 
olup, bizi ona bindirip, hayat-ı ebediyemizin kazanmasına kuvvetli bir vasıtamız ol-
sun.

Elhasıl: Madem insan, mahiyetinin câmiiyeti itibarıyla, sıtmadan müteellim oldu-
ğu gibi, arzın zelzele ve ihtizâzâtından ve kâinatın kıyamet hengâmında zelzele-i 
kübrâsından müteellim oluyor. Ve nasıl ki hurdebinî bir mikroptan korkar, ecrâm-ı ul-
viyeden zuhur eden kuyruklu yıldızdan dahi korkar. Hem nasıl ki hanesini sever, koca 
dünyayı da öyle sever. Hem nasıl ki küçük bahçesini sever; öyle de, hadsiz ebedî Cen-
neti dahi müştakane sever. Elbette, böyle bir insanın Mâbudu, Rabbi, melcei, halâskâ-
rı, maksudu öyle bir Zat olabilir ki, umum kâinat Onun kabza-i tasarrufunda, zerrat ve 
seyyârat dahi taht-ı emrindedir. Elbette öyle bir insan daima Yunusvâri (as) ْنَت

َ
 ا

َّ
َه ِاال

ٰ
 ِال

َ
 ال

اِلميَن
َّ
.demeye muhtaçtır ُسْبَحاَنَك ِاّنى ُكْنُت ِمَن الظ

َحكيُم
ْ
َعليُم ال

ْ
ْنَت ال

َ
َك ا ْمَتَنا ِانَّ

َّ
 َما َعل

َّ
َنا ِاال

َ
َم ل

ْ
ِعل

َ
ُسْبَحاَنَك ال

Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin 

bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bil-

gimiz yoktur Sen her şeyi hakkıyla bilir, 

her işi hikmetle yaparsın.  

(Bakara 2/32)
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Sorular
1. Hz. Yunus (as) nasıl bir durum içerisinde dua etmiştir?

2. Hz. Yunus (as) kıssasında bahsedilen “hut, deniz ve gece”  
bizim dünyamızda nelere karşılık gelmektedir?

3. Birinci Lem’a’da geçen duanın kabul şartları hakkında neler 
söyleyebiliriz?

Hadis-i Şerif
Eğer siz Allah’a hakkı ile tevekkül etseniz kuşlar gibi rızıklanırdı-

nız. Onlar aç gider, tok dönerler.

Tirmizi, “Zühd”, 33;  İbn Mace, “Zühd”, 14;   
Ahmed b. Hanbel, 1/332

Risale-i Nur’dan Vecize
İzzet ve azamet perdeyi iktiza eder; tevhid ve celal dahi şirketi 

reddeder; tesiri esbaba vermiyor.
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 İlmihal
TASDİK VE İNKAR BAKIMINDAN İNSANLAR

İnsanlar tasdik ve inkâr açısından üç grupta incelenebilirler:

a) Mümin: Allah’a, Hz. Peygamber’e (asm) ve O’nun haber verdiği şeylere yürekten inanıp, ka-

bul ve tasdik eden kimseye mümin denir. Müminler âhirette cennete girecekler, orada pek çok nimet-

lere kavuşacaklardır. Günahkâr müminler, suçları ölçüsünde âhirette cezalandırılsalar da sonunda 

Cennet’e konulacaklardır. Müminlerin ebedî Cennetlik olacağına dair Kur’an’da pek çok âyet vardır. 

b) Kâfir: İslâm dininin temel prensiplerine inanmayan, Hz. Peygamber’in (asm) yüce Allah’tan 

getirdiği kesin olan ve tevâtür yoluyla bize kadar ulaşmış bulunan esaslardan (zarûrât-ı dîniyye) 

bir veya birkaçını yahut da tamamını inkâr eden kimseye kâfir denir. Meselâ namazın farz, şarabın 

haram oluşunu inkâr eden, meleklerin ve cinlerin varlığını kabul etmeyen kimse kâfirdir.

c) Münafık: Allah’ın birliğini, Hz. Muhammed’in (asm) peygamberliğini ve onun, Allah’tan ge-

tirdiklerini kabul ettiklerini söyleyerek Müslümanlar gibi yaşadıkları halde, kalpten inanmayan kim-

selere münafık denir. 

KÜFÜR ve ŞİRK

Küfür kelime olarak “örtmek” demektir. Dinî literatürde ise Hz. Peygamber’i (asm) Allah’tan getir-

diği şeylerde yalanlayıp, onun getirdiği kesinlikle sabit dinî esaslardan bir veya birkaçını inkâr etmek 

anlamına gelir. Sözlükte “ortak kabul etmek” anlamına gelen şirk, terim olarak Allah’ın isim, sıfat ve 

fiillerinde, eşi, dengi ve ortağı bulunduğunu kabul etmek demektir. 

Müşrikler Allah’ın varlığını inkâr etmezler. O’ndan başka ilâh olduğunu kabul edip, onlara da ta-

parlar veya isimleri, sıfatları, irade ve otorite sahibi olması açısından Allah’a eş değer güç ve varlıklar 

tanırlar. Şirk ile küfür birbirine yakın iki kavramdır. 

BÜYÜK GÜNAH KAVRAMI

Arapça’da kebîre (çoğulu kebâir) kelimesi ile ifade edilen büyük günah, bozgunculuğa sebep 

olan, hakkında tehdit edici bir nas (âyet ve hadis) bulunan, işleyenin dünyada veya âhirette cezalan-

dırılmasına sebep olan büyük suçlar ve davranışlara denir. 

Büyük günahların en büyüğü Allah’a şirk koşmak ve O’nu inkâr etmektir (küfür).

Peygamberimiz (asm) bir hadisinde, “Size büyük günahların en büyüklerinden haber vereyim 

mi? Onlar: Allah’a ortak tanımak, ana babaya itaatsizlik ve yalancı şahitliktir” (Buhârî, “Edeb”, 6; 

Müslim, “Îmân”, 38; Tirmizî, “Tefsîr”, 5) buyurmuştur. 

Bir başka hadisinde ise “Mahveden yedi günahtan sakınınız. Onlar: Allah’a ortak koşmak, si-

hir yapmak, haksız yere adam öldürmek, yetim malı yemek, ribâ (faiz), savaştan kaçmak, iffetli ve 

iman sahibi bir kadına zina iftirasında bulunmaktır” (Buhârî, “Vesâyâ”, 23; Müslim, “Îmân”, 38; 

Ebû Dâvûd, “Vesâyâ”, 10) diyerek, büyük günahların yedisini zikretmiştir. Bir başka hadiste büyük 

günahların sayısı dokuz olarak belirtilmiş, ana babaya itaatsizlik ve Mescid-i Harâm’da yapılması 

yasak bir fiili işlemek de bunlara eklenmiştir (Ebû Dâvûd, “Vesâyâ”, 10).



Şifreli Metin Bulmaca
Bulmacamızda her sayı bir harfin yerine kullanılmıştır. Bakalım ipucu 

olarak verilen kelimelerden faydalanarak bulmacanın kalan harflerini 
de siz bulup metnin tamamını okuyabilecek misiniz?
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Talim-i Esma
Yağmur Meleği Rahman İsmini Anlatıyor

Merhaba Nur Kardeşler,

Ben yağmur meleğiyim. Melekler dünyasında benim ismim “melek-i emtar”dır. 

Yeryüzüne inen her yağmur damlasının yanında ben bulunurum. Güneşin milyon-
larca şeffaf aynanın içine aynı anda yansıması gibi, ben de her yağmur tanesinin içine 
bir anda girerim. Allah her bir yağmur tanesini benim için bir binek yapmıştır. Bu 
gezilerimde Allah’ın rahmetini ve merhametini tüm ihtişamıyla seyrederim. Her melek 
gibi Allah’ın huzurunda benim de özel bir görevim vardır. Benim görevim, yağmurda 
parlak bir şekilde gözüken Rahman isminin güzelliklerini ve mükemmelliklerini, me-
leklere yakışır bir dille, tüm kâinata haykırmaktır.

Yağmur, Allah’ın rahmetiyle gökte oluşan bulutlardan, bereketle inen su damlaları-
dır. Yağmur, hayat kaynağıdır. Gizemli bir iksirdir. Bu sebeple yeryüzündeki en hayatî 
olaylardan biridir, yağmur. Aynı zamanda Allah’ın en büyük nimetlerinden biridir. 

Bazı şair ruhlu insanlara göre yağmur, gök ile yerin evliliğidir. Bazılarına göre ise 
artı yüklü bulutlar ile eksi yüklü bulutların evliliğinden doğan sevimli bir çocuktur, 
yağmur. Gök gürültüsü ise bu evliliğin düğün müziğidir.

Sevgili Nur Kardeşler,

Yağmur nasıl meydana gelir? Hiç düşündünüz mü?

Yağmur yaratılışı en genel manada iki aşamada gerçekleşir. Bu aşamalardan birin-
cisi buharlaşma, ikincisi ise yoğunlaşmadır. İlk aşamada yeryüzündeki sular güneşin 
etkisiyle buharlaşırlar. Buharlaşan sular atmosferin üst katmanlarına doğru hızla yük-
selirler. Yükseldikçe soğumaya başlarlar. Soğuk hava katmanlarına ulaşan su buharları 
atmosferdeki toz parçacıklarına tutunarak su damlacıkları haline dönüşürler. Meydana 
gelen bu su damlacıkları ise birleşerek bulutları meydana getirirler. Ne kadar çok su 
damlacığı oluşursa o kadar yoğun bulutlar meydana gelir. 

Su damlacıklarının yağmur damlalarını oluşturması için ise çok büyümesi ge-
rekir. Yüz binlerce su damlacığı birleşerek yağmur damlalarını meydana getirir. Bu  
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birleşme ise iki türlü gerçekleşir: çarpışma veya kristalleşme... Çarpışma rüzgârın et-
kisiyle gerçekleşen bir durumdur. Kristalleşme de, hava sıcaklığının aniden düşme-
si sonucu meydana gelir. Yeterli büyüklüğe ve ağırlığa gelen yağmur damlaları yer 
çekimiyle gökten yere doğru yolculuğuna başlarlar. Bütün bu aşamaların ortalama 
gerçekleşme süresi altı gündür.

Bir bulutun yarısı yağmur olarak yağar. Yeryüzündeki yağmurların ortalama yağış 
süresi yarım saattir. Bazen günlerce yağmur yağdığı da olur. Bazen de yağmur bulut-
ları olduğu halde bir damla bile yağmur yağmaz. Bunun sebebi ise bulutun kuru ve 
sıcak bir atmosfer tabakasından geçmesidir. Su damlacıkları yeniden buharlaştığı ve 
yoğunlaşamadığı için yağmur tanecikleri meydana gelmez. Ve de yağmur yağmaz.

Nur Kardeşler,

Yağmurun başlangıcında ilk tanelerin daha iri olmasının sebebi nedir, biliyor mu-
sunuz?

Yağmur damlaları yeryüzüne inerken soğuk ve nemli atmosfer tabakasından ge-
çerler. Hem havanın nemini aldıkları hem de buharlaşmadan yere ulaştıklarından ilk 
damlalar iridirler. Daha sonraki damlalar ise nemi azalmış tabakadan geçtikleri için 
nispeten daha küçüktürler.

Gökyüzünde orta büyüklükteki bir bulut binlerce ton suyu taşıyabilmektedir. Peki, 
bu kadar ağır olmasına rağmen bir bulut, nasıl düşmeden gökyüzünde hızla gezine-
bilmektedir? Bunun sebebi bulutun ağırlığının havanın ağırlığı yanında çok hafif kal-
masıdır. Her ne kadar 1 km çapında bir bulutun 1.000 ton suyu olsa da, bu hacimdeki 
havanın ağırlığı 1 milyon tondur. Yani hava buluttan 1.000 defa daha ağırdır.

Hayat kaynağı olan yağmur, Allah’ın sonsuz rahmetinin bir işaretidir. Bu sebep-
le yağmura aynı zamanda rahmet de denir. Rahmet denince ilk olarak akla yağmur 
gelir; yağmur denince ise rahmet... Bu sır gereği Allah’ın Rahman isminin en parlak 
bir aynası yağmurdur denilebilir. Rahman, çok merhamet eden, sonsuz rahmet sahibi 
olan Allah manasına gelir. Allah’ın Rahman ismini keşfetmek isteyen birinin yağmuru 
gözlemlemesi yeterlidir.
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Anahtar Kelimeler
Günah, ihsan, istiğfar, küfür, musibet, münacat, sabır, şüphe, tahammül,  

ubudiyet, vazife, zikir

Sevgili arkadaşlar, sabır kahramanı Hz. Eyyüb’ün (as) hastalığından şifa bulma-
sına vesile olan meşhur duasının anlatıldığı ve manevî dertlerimize deva olacak 

olan bir ders okuyacağız. 

Altıncı Ders



İkinci Lem’a
اِحميَن  ْرَحُم الرَّ

َ
ْنَت ا

َ
رُّ َوا ِنَى الضُّ ّنى َمسَّ

َ
ُه ا  َناٰدى َربَّ

ْ
حيـِم @ ِاذ ْحٰمِن الرَّ ِبْســـــِم هللِا الرَّ

  Eyyûb de hatırla ki, Rabbine şöyle niyaz etmişti: “Bana gerçekten zarar dokundu. Sen ise merha-

metlilerin en merhametlisisin.” (Enbiyâ 21/83)

Sabır kahramanı Hazret-i Eyyûb aleyhisselâmın şu münâcâtı, hem mücerreb, 
hem tesirlidir. Fakat, âyetten iktibas suretinde, bizler münâcâtımızda ِنَى ّنى َمسَّ

َ
 َرّبى ا

اِحميَن ْرَحُم الرَّ
َ
ْنَت ا

َ
رُّ َوا  Ey Rabbim! Bana gerçekten zarar dokundu. Sen ise merhametlilerin en) الضُّ

merhametlisisin.) demeliyiz.

Hazret-i Eyyûb aleyhisselâmın meşhur kıssasının hülâsası şudur ki:

Pek çok yara bere içinde epey müddet kaldığı halde, o hastalığın azîm mükâfâtı-
nı düşünerek, kemâl-i sabırla tahammül edip kalmış. Sonra, yaralarından tevellüt 
eden kurtlar kalbine ve diline iliştiği zaman, zikir ve marifet-i İlâhiyenin mahalleri 
olan kalb ve lisanına iliştikleri için, o vazife-i ubudiyete halel gelir düşüncesiy-
le, kendi istirahati için değil, belki ubudiyet-i İlâhiye için demiş: “Yâ Rab, zarar 
bana dokundu. Lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halel veriyor” diye münâ-
cât edip, Cenâb-ı Hak o hâlis ve sâfi, garazsız, lillâh için o münâcâtı gayet harika 
bir surette kabul etmiş, kemâl-i âfiyetini ihsan edip envâ-ı merhametine mazhar 
eylemiş.

İşte bu Lem’ada Beş Nükte var.

Birinci Nükte

Hazret-i Eyyûb aleyhisselâmın zâhirî yara hastalıklarının mukabili, bizim bâtınî 
ve ruhî ve kalbî hastalıklarımız vardır. İç dışa, dış içe bir çevrilsek, Hazret-i Ey-
yûb’dan daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir 
günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalb ve ruhumuza yaralar açar.

Hazret-i Eyyûb aleyhisselâmın yaraları, kısacık hayat-ı dünyeviyesini tehdit 
ediyordu. Bizim mânevî yaralarımız, pek uzun olan hayat-ı ebediyemizi tehdit edi-
yor. O münâcât-ı Eyyûbiyeye, o hazretten bin defa daha ziyade muhtacız.

Bahusus, nasıl ki o hazretin yaralarından neş’et eden kurtlar kalb ve lisanı-
na ilişmişler. Öyle de, bizleri, günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan 
vesveseler, şüpheler—neûzu billâh—mahall-i iman olan bâtın-ı kalbe ilişip imanı 
zedeler ve imanın tercümanı olan lisanın zevk-i ruhanîsine ilişip zikirden nefret-
kârâne uzaklaştırarak susturuyorlar.
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Evet, günah kalbe işleyip, siyahlandıra siyahlandıra, tâ nur-i imanı çıkarıncaya 
kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah, istiğ-
farla çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki küçük bir mânevî yılan olarak kalbi 
ısırıyor.

Meselâ, utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam, başkasının ıttılaından 
çok hicap ettiği zaman, melâike ve ruhaniyâtın vücudu ona çok ağır geliyor. Küçük 
bir emâre ile onları inkâr etmek arzu ediyor.

Hem meselâ, Cehennem azabını intaç eden büyük bir günahı işleyen bir adam, 
Cehennemin tehdidâtını işittikçe istiğfarla ona karşı siper almazsa, bütün ruhuyla 
Cehennemin ademini arzu ettiğinden, küçük bir emâre ve bir şüphe, Cehennemin 
inkârına cesaret veriyor.

Hem meselâ, farz namazını kılmayan ve vazife-i ubudiyeti yerine getirmeyen 
bir adamın, küçük bir âmirinden küçük bir vazifesizlik yüzünden aldığı tekdirden 

müteessir olan o adam, Sultan-ı Ezel ve Ebedin mükerrer emirlerine karşı farzın-
da yaptığı bir tembellik, büyük bir sıkıntı veriyor. Ve o sıkıntıdan arzu ediyor ve 
mânen diyor ki, keşke o vazife-i ubudiyeti bulunmasaydı! Ve bu arzudan, bir mâ-
nevî adâvet-i İlâhiyeyi işmam eden bir inkâr arzusu uyanır. Bir şüphe, vücud-u 
İlâhiyeye dair kalbe gelse, kat’î bir delil gibi ona yapışmaya meyleder; büyük bir 
helâket kapısı ona açılır. O bedbaht bilmiyor ki, inkâr vasıtasıyla, gayet cüz’î bir sı-
kıntı vazife-i ubudiyetten gelmeye mukabil, inkârda milyonlarla o sıkıntıdan daha 
müthiş mânevî sıkıntılara kendini hedef eder. Sineğin ısırmasından kaçıp yılanın 
ısırmasını kabul eder.

Ve hâkezâ, bu üç misale kıyas edilsin ki, وِبِهْم
ُ
ى ُقل

ٰ
 َراَن َعل

ْ
 .Kalplerini karartmıştır) َبل

Mutaffifîn 83/14) sırrı anlaşılsın.
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Sorular
1. Hz. Eyyüb’ün (as) zahiri yaralarına karşılık bizim hangi yara-

larımız vardır?

2. Günahlar manevî hastalıklardır. Öyle ise bu hastalıkları nasıl 
tedavi etmeliyiz?

3. Her bir günahtan nasıl küfre ve Cehennem’e giden bir yol var-
dır?

Hadis-i Şerif
En üstün ibadet, sıkıntı anında sabırla kurtuluş beklemektir.

Süyûtî, “Câmiu’s-sağir”, 1283

Risale-i Nur’dan Vecize
Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol vardır. Şu dar-ı dünya, 

meydan-ı imtihandır ve dar-ı hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükafat 
yeri değildir.
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 İlmihal
İMAN (1)

“Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kader ve kazaya ve 
Allah’ın indirdiği bütün emir ve mesajların hepsinin hak ve gerçek olduğuna kayıtsız şartsız ve 
istisnasız inanmak” demektir. 

Bediüzzaman’ın ifadesiyle iman, insanı Sani-i Zülcelâl’ine nispet ediyor. İman bir intisaptır. 
İnsan, üstünde gözüken İlâhî sanatları ve Esma-i İlâhiye nakışlarını imanla anlaması derecesin-
de Allah katında kıymet alır, şeklindedir.

İcmâlî ve Tafsîlî İman

İman, inanılacak hususlar açısından icmâlî ve tafsîlî iman olmak üzere ikiye ayrılır. 

a) İcmâlî İman: İnanılacak şeylere kısaca ve toptan inanmak demektir. İmanın en özlü ve 
en kısa şekli olan icmâlî iman, tevhid ve şehadet kelimelerinde özetlenmiştir. Tevhid kelimesi: Lâ 
ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah (Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhammed O’nun 
elçisidir) cümlesidir. Şehadet kelimesi de: Eşhedü enlâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muham-
meden abdühû ve resûlüh (Ben Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed’in O’nun kulu ve 
elçisi olduğuna inanır ve tanıklık ederim) ifadesidir.

b) Tafsîlî İman: İnanılacak şeylerin her birine, açık ve geniş şekilde, ayrıntılı olarak inan-
maya tafsîlî iman denilir. Bu, icmâlî imana göre daha geniştir. Çünkü burada âhirete iman da 
yer almaktadır.

Hz. Muhammed’in Allah katından getirdiği, bize kadar da tevâtür yoluyla ulaştırılan bütün 
haberleri ve hükümleri tasdik etmektir. Bir başka ifadeyle, mânası apaçık (muhkem) âyet ve 
mütevâtir hadislerle sabit olan hususların hepsine ayrı ayrı, Allah ve Resulü’nün bildirdiği ve 
emir buyurduklarını da içine alacak şekilde bütün ayrıntıları ile inanmaktır. Bu durumda na-
maz, oruç, hac ve diğer farzları, helâl ve haram olan davranışları öğrenip bütün bunların farz, 
helâl ve haram olduklarını yürekten tasdik etmektir.

İMANIN ŞARTLARI

1. Allah’a İman

Allah vardır ve birdir. Kur’ân, İhlâs suresinde Allah’ın varlığını ve birliğini şöyle bildiriyor: 

“De ki: ‘O Allah birdir. Allah Samed’dir. Doğurmamıştır. Doğrulmamıştır. Hiçbir şey Ona denk 
ve benzer değildir.’” (İhlas 112/1-4)

Allah’ın birliğinin delilleri had ve hesaba gelmez. Her nesne, her zerre, her mevcut üzerinde 
taşıdığı çok çeşitli yaradılış imzalarıyla Allah’ın birliğine sayısız delil teşkil ediyor.

Etrafımıza dikkatle baktığımızda, her şeyde bir birlik olduğu, nazarlarımızdan kaçmaz. 
Dünyayı ısıtan ve aydınlatan güneş birdir, bütün canlıların teneffüs ettiği hava birdir, hayat 
kaynağı olan su birdir, hayatı besleyen toprak birdir, dünyanın takvimcisi ve dengesinin tem-
silcisi ay birdir.

2. Meleklere İman

Meleklere iman, İslâmiyet’in iman esaslarından ikincisidir. Yerler ve gökler meleklerle doludur. 
Bediüzzaman’ın ifadesiyle, yeryüzünün küçüklüğüyle birlikte hayat ve şuur sahibi mahlûklarla cıvıl 
cıvıl doldurulmuş, âdeta bir “hayvanlar mahşeri” hüviyetinde olması, ulvî ve yüksek burçlar sa-
hibi olan gökyüzünün de hayat, şuur ve idrak sahibi mahlûklarla dolu olduğunu bize gösteriyor.
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Çengel Bulmaca
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Talim-i Esma
Hz. Eyyüb’ün (as) Hayatı Sabûr İsmini Gösteriyor

Merhaba Nur Kardeşler,

Hz. Eyyüb (as) eşsiz sabrıyla bilinen bir peygamberdir. Onun güzel ahlakı-
nın özünde sabır gerçeği vardır. Bunun içindir ki, Hz. Eyyüb’ün (as) hayatında 
Allah’ın Sabûr isminin çeşitli yansımalarına tanık olunur.

Hz. Eyyüb’ün (as) babası Ays’dır. Ays, Hz. İshak’ın (as) oğlu ve Hz. İbra-
him’in (as) torunudur. Hz. Eyyüb (as) Hz. Yusuf’un (as) kızı Rahmet ile evlen-
miştir.

Hz. Eyyüb (as), dedesi Hz. İshak’ın (as) duasının bereketiyle çok zengin-
leşmişti. Kendisine bağlar, bahçeler, sürülerle hayvanlar ihsan edilmişti. Allah 
ona birçok kız ve erkek çocuk da nasip etmişti. Bunca servet Hz. Eyyüb’ün (as) 
Allah’a ibadet etmesine engel olmamıştır. Hz. Eyyüb (as), ömrünün sağlıklı ve 
varlıklı yıllarında en güzel bir kulluk tavrını sergilemiştir.

Hz. Eyyüb (as) zenginlik sınavında başarılı olmuştu. Fakat hayat sınavı daha  
bitmemişti. Allah sevgili kulunu fakirlik ve hastalıkla da sınava tabi tuttu. Çünkü 
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onun sabır ve teslimiyette tüm insanlığa örnek olmasını istiyordu. Bu sır gereği  
Hz. Eyyüb’e (as) ihsan ettiklerini teker teker geri aldı. Çocuklarını, sürülerini, 
bağlarını… Hatta evini bile elinde bırakmadı. Tüm bu musibetler Hz. Eyyüb’ü 
(as) en ufak bir telaş, üzüntü ve şikâyete düşürmedi. Musibetlerin Allah’tan 
geldiğini bilen Hz. Eyyüb (as), yaşadıklarına büyük bir sabır ve tahammül  
gösterdi. 

Hz. Eyyüb’ün (as) hayat sınavı fakirlikle de sınırlı kalmadı. Allah Hz. Ey-
yüb’ü (as) ağır bir hastalıkla sınavdan geçirdi. Hz. Eyyüb (as) yine hâlinden hiç 
şikâyet etmedi. Fakir ve hasta hali ile –peygamberlere yakışır– örnek bir hayat 
geçirdi. Fakirliği ve hastalığı onun Allah’a şükür ve ibadet etmesine engel ol-
madı. Bollukta ve darlıkta, sağlıkta ve hastalıkta salih bir kul olmanın gereğini, 
Hz. Eyyüb (as) en güzel bir şekilde yaşadı.

Hz. Eyyüb (as) fakirliğini ve hastalığını bir musibet olarak görmemişti. Bu 
sebeple Allah’a dua ve niyaz etme ihtiyacı hissetmemişti. Fakat bir gün hastalı-
ğı kalbine ve diline ilişti. Artık diliyle zikri ve kalbiyle ubudiyeti zarar görmüştü. 
Dua vakti gelmişti. Hemen Allah’a yöneldi ve “Ya Rab! Zarar bana dokundu” 
diye hâlini yaratıcısına arz etti. Allah da Hz. Eyyüb’ün (as) bu samimi ve halis 
duasını kabul etti. Bu makbul duadan sonra Hz. Eyyüb (as) eski sağlığına ve 
zenginliğine tekrar kavuştu.

Allah’ın bir ismi Sabûr’dur. Sabûr, çok 

sabırlı olan ve bir işe acele etmeden, vak-

tinde yapan manasına gelir. Kâinatın altı 

devrede yaratılmasından insanın dokuz 

ayda doğmasına varıncaya kadar Sabûr 

isminin her şeyde yansımaları vardır. Allah 

Sabûr ismiyle kullarının da sabırlı olması-

nı ister. “Muhakkak ki Allah sabredenlerle 

beraberdir” ayeti sabrın önemini gösterir. 

İnsanlar içinde “sabır” denince Hz. Eyyüb 

(as) akla gelir. Hz. Eyyüb’ün (as) hayatı 

sabrın en güzel örnekleriyle doludur. Sa-

bûr isminin insan üzerindeki yansımalarını 

görmek isteyen, Hz. Eyyüb’ün (as) hayatını 

incelemelidir.
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Anahtar Kelimeler
Ahiret, akide, dirilmek, haşir, inşa, intizam, mizan, hüccet, mevt, 

meyusiyet, mikyas, mukavemet, ümit, zeval

Değerli arkadaşlar bu dersimizde, öldükten sonra çürümüş kemiklerin 
nasıl diriltileceği, ahirete iman etmenin dünyevî ve uhrevî faydalarının 

yüzer delillerinden birkaçına değineceğiz.

Yedinci Ders



Onuncu Söz
Zeylin Dördüncü Parçası

ٍق َعليٌم
ْ
ٍة َوُهَو ِبُكِلّ َخل َل َمرَّ وَّ

َ
َها ا

َ
ْنَشا

َ
ى ا

ۤ
ِذ

َّ
 ُيْحييَها ال

ْ
اَم َوِهَى َرميٌم @ ُقل

َ
ِعظ

ْ
َقاَل َمْن ُيْحِي ال

Yâni, insan der: “Çürümüş kemikleri kim diriltecek?” Sen, de: “Kim, onları bidayeten inşa edip hayat 

vermiş ise o diriltecek.” (Yasin 36/78-79)

Onuncu Sözün Dokuzuncu Hakikatının Üçüncü Temsi-
linde tasvir edildiği gibi: Bir zât, göz önünde bir günde 
yeniden büyük bir orduyu teşkil ettiği halde, biri dese, 

“Şu zât, efradı istirahat için dağılmış olan bir taburu 
bir boru ile toplar; tabur nizamı altına getirebilir.” 

Sen ey insan, desen: “İnanmam”; ne kadar di-
vanece bir inkâr olduğunu bilirsin. Aynen 
onun gibi, hiçlikten, yeniden ordumisal bütün 

hayvânat ve sâir zîhayatın, taburmisal cesedlerini 
kemâl-i intizamla ve mîzan-i hikmetle o bedenlerin 
zerratını ve letâifini emr-i ُكْن َفَيُكوُن ile kaydedip yer-
leştiren ve her karnda, hatta her baharda rûy-i ze-

minde yüz binler ordu-misâl ze-
vi’l-hayatın envâlarını ve tâifelerini îcad eden bir Zât-ı 
Kadîr-i Alîm, tabur-misal bir cesedin nizamı altına 
girmekle birbiriyle tanışan zerrât-ı esasiye ve ec-
zâ-yı asliyeyi bir sayha ile sûr-u İsrafil’in bo-
rusuyla nasıl toplayabilir? İstib’ad sû-
retinde denilir mi? Denilse, eblehcesine 
bir divâneliktir.
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Hem, Kur’ân, kâh oluyor ki, Cenâb-ı Hakkın âhiretteki 
harika ef’âllerini kalbe kabul ettirmek için ihzariye 
hükmünde ve zihni tasdike müheyyâ etmek için bir 

idadiye suretinde, dünyadaki acaib ef’âlini zikreder. Ve-
yahut istikbalî ve uhrevî olan ef’âl-i acîbe-i İlâhiyeyi 

öyle bir surette zikreder ki, meşhudumuz olan çok 
nazireleriyle onlara kanaatimiz gelir.

...

Onuncu Sözün Mühim Bir Zeyli ve Lâhikasının Birinci Parçası

Dokuzuncu Şuaın Mukaddeme-i Haşriyesi

Mukaddime

Haşir akîdesinin, pek çok ruhî faidelerinden ve hayatî neticelerinden bir tek 
netice-i câmiayı ihtisarla beyan ve hayat-ı insaniyeye, hususan hayat-ı içtima-
iyesine ne derece lüzumlu ve zarurî olduğunu izhar ve bu iman-ı haşrî akîdesi-
nin pek çok hüccetlerinden, bir tek hüccet-i külliyeyi icmal ile göstermek ve o 
akîde-i haşriye ne derece bedîhi ve şüphesiz bulunduğunu ifade etmekten iba-
ret olarak İki Noktadır.

Birinci Nokta

Âhiret akîdesi, hayat-ı içtimaiye ve şahsiye-i insaniyenin üssü’l-esası ve sa-
adetinin ve kemâlâtının esasatı olduğuna, yüzer delillerinden bir mikyas ola-
rak yalnız dört tanesine işaret edeceğiz:

Birincisi: Nev-i beşerin hemen yarısını teş-
kil eden çocuklar, yalnız Cennet fikriyle, onlara 
dehşetli ve ağlatıcı görünen ölümlere ve ve-
fatlara karşı dayanabilirler. Ve gayet zayıf 
ve nazik vücutlarında bir kuvve-i mâneviye 
bulabilirler. Ve her şeyden çabuk ağlayan ga-
yet mukavemetsiz mîzac-ı ruhlarında, o Cennet ile 
bir ümit bulup mesrurâne yaşayabilirler. Meselâ, Cen-
net fikriyle der: “Benim küçük kardeşim veya arkada-
şım öldü, Cennetin bir kuşu oldu. Cennette gezer, bizden 
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daha güzel yaşar.” Yoksa, her vakit etrafında kendi gibi çocukların ve büyükle-
rin ölümleri o zayıf biçarelerin endişeli nazarlarına çarpması, mukavemetlerini 
ve kuvve-i mâneviyelerini zîrüzeber ederek gözleriyle beraber, ruh, kalb, akıl 
gibi bütün letaifini dahi öyle ağlattıracak, ya mahvolup veya divâne bir bed-
baht hayvan olacaktı.

İkinci delil: Nev-i insanın—bir cihette—nısfı olan ih-
tiyarlar, yalnız hayat-ı uhreviye ile yakınlarında bulu-
nan kabre karşı tahammül edebilirler. Ve çok alâ-
kadar oldukları hayatlarının yakında sönmesine 
ve güzel dünyalarının kapanmasına mu-
kabil bir teselli bulabilirler. Ve çocuk 
hükmüne geçen seriü’t-teessür ruhla-
rında ve mizaçlarında mevt ve 
zevâlden çıkan elîm ve dehşetli 
meyusiyete karşı, ancak hayat-ı 
bâkiye ümidiyle mukabele ede-
bilirler. Yoksa, o şefkate lâyık 
muhteremler ve sükûnete ve isti-
rahat-i kalbiyeye çok muhtaç o endişeli babalar ve analar öyle bir vaveylâ-i 
ruhî ve bir dağdağa-i kalbî hissedeceklerdi ki, bu dünya onlara zulmetli bir 
zindan ve hayat dahi kasavetli bir azap olurdu.

Üçüncü delil: İnsanların hayat-ı içtimaiyesinin medarı olan gençler, deli-
kanlılar, şiddet-i galeyanda olan hissiyatlarını ve ifratkâr bulunan nefis ve 
hevâlarını tecavüzattan ve zulümlerden ve tahribattan durduran ve hayat-ı iç-

timaiyenin hüsn-ü cereyanını temin 
eden, yalnız Cehennem fikridir. 

Yoksa, Cehennem endişesi ol-
mazsa, “El-hükmü li’l-galib” 
kaidesiyle, o sarhoş delikanlı-
lar, hevesatları peşinde bîçare 

zayıflara, âcizlere, dünyayı ce-
henneme çevireceklerdi ve yük-

sek insaniyeti gayet süflî bir hayvani-
yete döndüreceklerdi.
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Sorular
1. Kıyamet günü Allah, insanları nasıl bir araya toplayacaktır?

2. Dünyayı karanlıklı bir zindan, hayatı sıkıntılı bir azap yapan 
şartlar ve sebepler nelerdir?

3. Gençliğin şiddetli duygularının ve heveslerinin teskin edilmesi 
ahirete iman etmekle nasıl sağlanır?

Hadis-i Şerif
Hiçbir kul, kıyamet gününde ömrünü nerede tükettiğinden,  

ilmiyle ne gibi işler yaptığından, malını nereden kazanıp nerede 
harcadığından, vücudunu nerede yıprattığından sorulmadıkça  
bulunduğu yerden kıpırdayamaz.

Tirmizî, “Kıyamet”, 1

Risale-i Nur’dan Vecize
Zeval-i elem lezzet olduğu gibi, zeval-i lezzet dahi elemdir.
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 İlmihal
İMAN (2)

3. Kitaplara İman

Kitaplara iman, “Allah’ın dilediği peygamberine kitap indirdiğine ve bu kitaplarda yer 
alan bilgilerin tamamının hak ve doğru olduğuna inanmak” demektir. Kur’ân buyurur ki: “Ey 
iman edenler! Allah’a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği 
kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü 
inkâr ederse, derin bir dalâlete düşmüş olur.” (Nisa 4/136)

4. Peygamberlere İman

İnsanları yanlış davranışlardan uzaklaştırmak ve onlara doğru davranışlar ve doğru 
inançlar kazandırmak için Allah her çağda her topluma peygamber göndermiştir. Peygam-
berlik makamı çalışmayla kazanılmayıp, tamamen vehbî, yani doğrudan Allah’ın emri ve 
iradesiyle sabit olan bir makamdır. Peygamberleri insanlar arasından Allah seçer ve gönde-
rir. “Bu, Allah’ın lütfudur. Onu dilediğine verir.” (Cuma 62/4)

Müslümanlıkta, Allah’ın seçip gönderdiği bütün peygamberlerin hak olduğuna iman et-
mek esastır. 

Peygamberlerden bir kısmına kitap ve yeni şeriat gönderilmiş, bir kısmına ise kitap ve 
yeni şeriat gönderilmeyip bir önceki peygamberin dinini ve kitabını izlemesi, insanları bu 
çerçevede aydınlatması istenmiştir. Peygamberlerden kitap gönderilenlere “resul,” kitap 
gönderilmeyenlere ise “nebi” denmiştir. 

5. Ahiret Gününe İman

Ahiret kelime olarak “son olan, sonra olan” manasına gelir. Terim olarak ise ölümle başla-
yan sonsuz hayata “ahiret hayatı” denmektedir. Ahiret hayatının başladığı ölümden itibaren 
berzah hayatı, diriliş, mahşer günü, hesap, şefaat, Sırat Köprüsü, Cennet veya Cehennem 
hayatı, ahiret günü kapsamında tecelli edecek ebedî hayattandır. 

Ahiret günü, Kur’ân’ın verdiği önemli haberlerin başında yer alır. Birkaç misal verelim:

“Şüphesiz bu dünya hayatı ancak geçici bir yararlanmadır. Ahiret ise ebedî olarak kalı-
nacak yerdir.” (Mü’min 40/139)

“Allah’ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma.”  
(Kasas 28/77)

6. Kadere İman

İmanın altı esasından birisi kadere imandır. Kadere iman, her şeyin Cenab-ı Hakkın biz-
zat ilmiyle ve takdiriyle vücuda geldiğine inanmaktır.

Cenab-ı Hak şöyle buyurur: 

“Ne yeryüzünde vaki olan, ne de sizin başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki, Biz onu yarat-
madan evvel o bir kitapta yazılmış olmasın! Doğrusu bu, Allah’a pek kolaydır.” (Hadid 57/22)
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Bir diğer ayette ise Cenab-ı Hak, “Hazinesi Bizim katımızda olmayan hiçbir şey yoktur. 
Biz onu ancak belli bir kadere (ölçüye) göre indiririz.” (Hicr 15/21) buyurur.

Cenab-ı Hak, Kur’ân’da Kendi mübarek zatını, “göklerin ve yerin mülkü Kendisinin olan, 
evlât edinmemiş olan, hükümranlıkta ortağı bulunmayan, her şeyi bir ölçüye göre yaratıp 
kaderini tayin eden” (Furkan 25/2) olarak vasıflandırıyor. 

Bediüzzaman, kadere iman meselesi üzerine müstakil bir risale telif etmiş ve kadere ima-
nın “imanın esasları”ndan olduğunu delilleriyle beyan etmiştir.
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1. Tür, cins
2. Ölülerin diriltilmesi
3. Açık
4. Yarım, yarı
5. Ölüm
6. Önemli, değerli
7. Türler, neviler
8. Bir araya getirme

9. Dinlenme, rahatlama
10. Dikkat, bakış
11. Açıklama
12. Üstün özellikler
13. Şiddetli acı
14. Yüce, yüksek
15. Zaman, yüzyıl
16. Açıklamak

Çapraz Bulmaca
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Talim-i Esma
Hayvanlar Aleminin Kartal Meleği Basir İsmini Gösteriyor

Merhaba Nur Kardeşler,

Ben kartallara yoldaşlık eden meleğim. Bunun için beni kartal meleği diye 
isimlendirebilirsiniz. Benim özel görevim ise Allah’ın kartalı niçin yarattığını keş-
fetmektir. Onun üzerinde gözüken Allah’ın isimlerini, özellikle Basir ismini fark 
etmektir. Ayrıca kartalın hayatında doğru kararlar vermesine yardımcı olmak da 
benim görevlerim arasındadır.

Öncelikle size kartal hakkında genel bir bilgi vermek istiyorum. Kartal iri ve 
güçlü kuşlardandır. Çok iyi uçar ve uçuşunda sıkça dönerek yükselir. Kartal or-
manda ya da dağda yaşar. Yuvasını sarp kayalık yamaçlarda yapar. Kartal hayatı 
boyunca eşini ve yuvasını değiştirmez. Bundan dolayı ona tek eşli kuş diyebiliriz. 
İlkbaharda anne kartal 1-7 yumurta yumurtlayarak kuluçkaya yatar. Kuluçka sü-
resi kartalın türüne göre üç-sekiz hafta arasında değişir. Bu dönemin bitmesiyle 
yumurtadan beyaz tüylü yavru kartallar çıkar. Yavru kartallar ise ancak 2-3 yılda 
ergenliğe ulaşırlar. Altın kartal (Kaya kartalı), şah kartal, beyaz kuyruklu kartal, 
yılan kartalı, büyük ve küçük bağırgan kartallar, cüce kartal gibi yüzlerce farklı 
türü vardır. 

Kuş türleri içinde en uzun yaşayanlardan biri de kartaldır. 70 yıla kadar ya-
şayan kartallar vardır. Ancak bu yaşa ulaşması için 40 yaşında beş aylık zorlu 
bir dönemi sabırla geçirmesi gerekir. Çünkü bu yaşa geldiğinde kartalın pençeleri 
sertleşir. Gagası göğsüne doğru uzar. Tüyleri ise kartlaşır. Artık eskisi gibi uçamaz 
ve beslenemez. Bu zor durumdan kurtulmak isteyen kartal bir dağın tepesine çe-
kilir. Yeni pençe, gaga ve tüylerinin çıkmasını sabırla bekler. Sabrının karşılığını 
daha uzun bir süre yaşayarak alır.
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Kartalın ucu aşağı doğru kıvrık keskin bir gagası vardır. İri gövdeye ve çok güç-
lü pençelere sahiptir. Kartalın en dikkat çekici özelliği ise keskin bakışıdır. Binlerce 
metre yüksekten uçarken, yeryüzünü bütün detaylarıyla görür. Yerdeki en küçük 
bir hareketi ya da en küçük bir renk farkını bile algılar. Allah diğer canlılardan 
farklı olarak kartala iki retina vermiştir. Bu sayede kartal hem önünü hem de ar-
kasını aynı anda görebilir. İki retinalı olmak ona keskin bir görüş kabiliyeti de 
kazandırmıştır. İstediği görüntüyü 6 ila 8 misli kadar büyütebilir. 

Gören her canlıya muhtaç olduğu gözü ve bu gözden dünyayı seyrede-
cek görme duyusunu veren Allah’tır. Gözü ve görme duyusunu verenin görme-
mesi mümkün değildir. Kör biri göz doktoru olamayacağı gibi gözü yaratanın 
da görmemesi mümkün değildir. Ayrıca gözü veren gözün gördüğünü de gö-
rendir. Kartalın bu üstün ve keskin görüşü Allah’ın Basir isminin bir vergisidir. 
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Anahtar Kelimeler
Bahşiş, ihtilal, iktisad, israf, kanaat, kuvve-i zaika, lezzet, mide, nimet, sıhhat, 

tevfik-i hareket, vazife

Merhaba arkadaşlar, bu dersimizin içinde Allah’ın nimetlerine karşılık bizden  
neden şükür istediği, iktisatın önemi; ayrıca nimetlerin israf edilmesi halinde 

vahim neticelerin olacağı anlatılacaktır.

Sekizinci Ders
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On Dokuzuncu Lem’a
İktisat Risalesi 

İktisat ve kanaate, israf ve tebzîre dairdir. 

حيـِم ْحٰمِن الرَّ ِبْســـــِم هللِا الرَّ

 ُتْسِرُفوا
َ
وا َواْشَرُبوا َوال

ُ
ُكل

Yiyin, için, fakat israf etmeyin. (A’râf 7/31)

Şu âyet-i kerime, iktisada katî emir ve israftan nehy-i sarih suretinde gayet 
mühim bir ders-i hikmet veriyor. Şu meselede Yedi Nükte var. 

Birinci Nükte

Hâlık-ı Rahîm, nev-i beşere verdiği nimetlerin mukabilinde şükür istiyor. İs-
raf ise şükre zıttır, nimete karşı hasâ-
retli bir istihfaftır. İktisat ise, ni-
mete karşı ticaretli bir ihtiramdır. 

Evet, iktisat hem bir şükr-ü 
mânevî, hem nimetlerdeki rahmet-i İlâhiyeye 
karşı bir hürmet, hem katî bir surette sebeb-i bereket, hem bedene perhiz gibi 
bir medar-ı sıhhat, hem mânevî dilencilik zilletinden kurtaracak bir sebeb-i 
izzet, hem nimet içindeki lezzeti hissetmesine ve zâhiren lezzetsiz görünen ni-
metlerdeki lezzeti tatmasına kuvvetli bir sebeptir. İsraf ise, mezkûr hikmetlere 
muhalif olduğundan, vahîm neticeleri vardır.

ٰۤ
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İkinci Nükte

Fâtır-ı Hakîm, insanın vücudunu mükemmel bir saray suretinde ve muntazam 
bir şehir misalinde yaratmış. Ağızdaki kuvve-i zâikayı bir kapıcı, âsâb ve damarla-
rı telefon ve telgraf telleri gibi, kuvve-i zâika ile merkez-i vücuttaki mide ile bir 
medar-ı muhabereleridir ki, ağza gelen maddeyi o damarlarla haber verir. Bede-
ne, mideye lüzumu yoksa “Yasaktır” der, dışarı atar. Bazen da, bedene menfaati 
olmamakla beraber, zararlı ve acı ise, hemen dışarı atar, yüzüne tükürür. 

İşte, madem ağızdaki kuvve-i zâika bir kapıcıdır; mide, cesedin idaresi nokta-
sında bir efendi ve bir hâkimdir. O saraya veyahut o şehre gelen ve sarayın hâki-

mine verilen hediyenin yüz derece kıymeti varsa, kapıcıya 
bahşiş nevinden ancak beş derecesi muvafık olur, fazla 
olamaz. Tâ ki, kapıcı gururlanıp, baştan çıkıp, vazifeyi 
unutup, fazla bahşiş veren ihtilâlcileri saray dâhiline 
sokmasın. 

İşte, bu sırra binaen, şimdi iki lokma farz ediyoruz. 
Bir lokma, peynir ve yumurta gibi mugaddî maddeden hediye kırk 
para, diğer lokma en âlâ baklavadan on kuruş olsa; bu iki 
lokma, ağza girmeden, beden itibarıyla farkları yoktur, 
müsavidirler. Boğazdan geçtikten sonra, ceset besle-
mesinde yine müsavidirler. 

Belki, bazen kırk paralık peynir daha iyi besler. 
Yalnız, ağızdaki kuvve-i zâikayı okşamak noktasında yarım dakika bir fark var. 
Yarım dakika hatırı için kırk paradan on kuruşa çıkmak ne kadar mânâsız ve zarar-
lı bir israf olduğu kıyas edilsin. 

Şimdi, saray hâkimine gelen hediye kırk para olmakla beraber, kapıcıya dokuz 
defa fazla bahşiş vermek, kapıcıyı baştan çıkarır. “Hâkim benim” der. Kim fazla 
bahşiş ve lezzet verse onu içeriye sokacak, ihtilâl verecek, yangın çıkaracak. 
“Aman, doktor gelsin, hararetimi teskin etsin, ateşimi söndürsün” dedirmeye mec-
bur edecek. 

İşte, iktisat ve kanaat, hikmet-i İlâhiyeye tevfik-i harekettir; kuvve-i zâikayı ka-
pıcı hükmünde tutup, ona göre bahşiş verir. İsraf ise, o hikmete zıt hareket ettiği 
için çabuk tokat yer, mideyi karıştırır, iştihâyı hakikîyi kaybeder. Tenevvü-ü et’ime-
den gelen sun’î bir iştihâyı kâzibe ile yedirir, hazımsızlığa sebebiyet verir, hasta 
eder.
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Sorular
1. Allah insana verdiği nimetler karşılığında ne istiyor?

2. İktisatlı davranmak mü’minlere ne/neler kazandırır?

3. İsrafın insana verdiği maddî ve manevî zararlar nelerdir?

Hadis-i Şerif
Bir malın zekatı verilmezse bu durum onu mutlaka helâke  

götürür.

Süyûtî, “Câmiu’s-sağir”, 7897

Risale-i Nur’dan Vecize
Hâlık-ı Rahim nev-i beşere verdiği nimetlerin mukabilinde şükür 

istiyor. İsraf ise şükre zıttır, nimete karşı hasâretli bir istihfaftır. İkti-
sat ise nimete karşı ticaretli bir ihtiramdır.



74

1 2

3

4 5 6

7

8
9

10

11

12
13

14
15

16

17

18

A
B
C

1. Sinir
2. Sonuç
3. Son derece
4. Eşit, denk
5. Saçıp savurmak
6. İç, içeri
7. Gıdalı, besleyici
8. Alakalı, ait
9. Savurganlık

10. Hasar, zarar
11. İhtiyaç, gerekli olan
12. Saygı, ihtiram
13. Örnek, gibi, benzer
14. Üstün, yüce
15. Önemli
16. Yönetme, çekip çevirme
17. Sindirim
18. Sağlık

Çapraz Bulmaca
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 İlmihal
İSLAMIN ŞARTLARI  

1. Kelime-i Şehadet Getirmek

İslam’ın beş şartından ilki şehadet getirmektir. Kelime-i Şehadet İslam’ın en özlü bir ifadesidir.

Kelime-i Şehadet: “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve re-
sulühü” demektir. Anlamı ise: “Ben şehadet ederim ki, (yani görmüş gibi bilirim ve bildiririm ki) 
Allah’tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed aleyhisselam O’nun kulu ve 
resulüdür.” 

Kelime-i Şehadet’in ilk kısmında Allah’tan başka ilah olmadığına, ikinci kısmında ise Hz. Mu-
hammed’in (asm) Allah’ın kulu ve resulü olduğuna tanıklık edilir. Kelime-i Şehadet bu tanıklığın 
dille açıklanması anlamına gelmektedir.

Resulullaha inanmak demek, onun bildirdiklerinin tamamını kabul etmek, inanmak ve hepsini 
beğenmek demektir.

2. Namaz Kılmak

Namaz, İslam’ın beş şartından biri olan, günün belli vaktilerinde ve abdest alınarak yerine 
getirilen ibadettir. Namaz kılmak, akIllı olan ve büluğ çağına giren her erkek ve kadın Müslümana 
farzdır. Hz. Adem’den (as) beri, her dinde bir vakit namaz vardı. Hepsinin kıldığı bir araya topla-
narak, Hz. Muhammed’e (asm) inananlara farz edildi.

“Ey iman edenler, rüku edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa 
eresiniz.” (Hac Suresi22/7)

Namaz, Allahu tealaya ve Resulüne imandan sonra, bütün amel ve ibadetlerden daha üstün bir 
ibadetdir. Dinimizde ilk emredilen farz, namazdır. 

“Namaz, müminlere belli vakitlerde farz kılındı.” (Nisa4/103)

Kıyamette de, imandan sonra ilk soru namazdan olacaktır. Namaz, İslam dininde imandan son-
ra en kıymetli ibadetdir. Allahu teala, kullarının yalnız kendisine ibadet etmeleri için namazı farz 
etti. Kur’an-ı Kerim’de yüzden fazla ayet-i kerimede (namaz kılınız!) buyurulmakdadır. Hadis-i Şe-
rifde, (Allahü teala, hergün beş vakit namaz kılmayı farz etti. Kıymet vererek ve şartlarına uyarak, 
hergün beş vakit namaz kılanı Cennete sokacağını, Allahu teala söz verdi) buyruldu.

Namaz, dinin direğidir. Peygamberimiz (asm) buyurdu ki; başsız insan olmadığı gibi, namazsız 
da din olmaz.

3. Oruç Tutmak

İslam’ın üçüncü şartıdır. Ramazan ayında, bir ay oruç tutmak farzdır. Tutmamak büyük gü-
nahtır. Oruç; niyet ederek tan yerinin ağarmaya başlamasından (imsak vaktinden) itibaren güneş 
batıncaya kadar yememek, içmemek suretiyle yerine getirilen bir ibadettir.

Oruç, yalnız aç ve susuz kalmak değildir. Bir hayvanı veya inanmayan bir kimseyi bir odaya 
hapsedip aç, susuz bırakmakla oruç tutturulmuş olmaz. Oruçtan maksat, sabır, şükür, nefis terbi-
yesidir.

Oruç, hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Orucun Müslümanlara farz olduğu Bakara suresinin 
183. ayetinde şöyle bildirilmiştir: “Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de 
farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.” Ayrıca aynı surenin 185. ayetinde de “Sizden her kim bu aya 
erişirse oruç tutsun. Kim de hasta veya yolculukta ise tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde  
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kaza etsin” buyurularak oruç ibadetinin yerine getirilmesi emredilmiştir. Peygamber Efendimiz 
(asm) de, İslam’ın beş temelinden birinin Ramazan ayında oruç tutmak olduğunu bildirmiştir.

Peygamberimiz (asm) şöyle buyuruyor:

“Cennette ‘Reyyan’ denilen bir kapı vardır. Bu kapıdan Kıyamet Günü’nde Cennete yalnız oruç-
lular girerler; o kapıdan onlardan başka hiçbir kimse giremez.”

4. Zekat Vermek

Zekat vermek; İslam’ın dördüncü şartıdır. Nisap miktarı yani borçlarını düştükten sonra alacak-
larıyla beraber elinde 96 gram değerinde, para veya ticaret malı olanın kırkta birini zekat vermesi 
farzdır. 

Zekat maddi durumu iyi olan herkesin, her sene fakir veya muhtaçlara vermesi gereken sada-
kadır.

Meyve ve tarla mahsulünün de onda birini fakire vermek farzdır. Bu onda bir zekata da öşür 
denir.

“Zekat vermeyene Allahu teala lanet eder.” (Nesai)

Zekat kimlere verilir:

1- Fakirler: Dini ölçülere göre zengin sayılmayan, nisab miktarı malı olmayan kimselerdir.

2- Yoksullar: Hiçbir şeyi olmayanlar.

3- Borçlular: Borcundan fazla nisab miktarı mala sahip olmayanlar.

4- Yolcu: Memleketinde malı olduğu halde yolda parasız kalan, elinde bir şey bulunmayan 
kimselerdir. (Bunlara memleketlerine varacak kadar zekat verilebilir.)

5- Allah Yolundakiler: Bunlar cihad veya hac için yola çıkıp parasız kalanlar ile işini gücünü 
bırakıp kendisini ilme vermiş olan kimselerdir.

Zekat Verirken Şu Sıra Gözetilmeli: 

Önce kardeşler, kardeş çocukları, amca, hala, dayı ve teyze, sonra diğer akraba ve komşular, 
bunlardan sonra mahallesinde ve oturduğu memleketteki fakirler. Aldığı zekât parasını günah yo-
lunda harcayacak veya israf edecek olan kimselere değil, gerçek ihtiyaçları için harcayan fakirlere 
vermek daha iyidir.

5. Hacca Gitmek

Mekke-i mükerreme şehrine gidip gelinceye kadar, geride bıraktığı çoluk çocuğunu geçindir-
meye yetecek maldan fazla kalan para ile oraya gidip gelebilecek kimsenin, ömründe bir kere, 
Kabe-i Şerifi tavaf etmesi ve Arafat’ta durması farzdır.

Haccın vücub ve eda şartları vardır.

Vücub şartları şunlardır:

1- Müslüman olmak

2- Kafir ülkesinde olanın, haccın farz olduğunu işitmesi

3- Akıl baliğ olmak

4- Hür olmak

5- Nafakadan fazla olarak, hacca götürüp getirecek ve evindekilere yetecek kadar parası olmak

6- Hac vaktinin gelmiş olması (Hac vakti, arefe ve bayram günleri olmak üzere, 5 gündür.)

7- Hacca gidemeyecek kadar, kör, hasta, ihtiyar ve sakat olmamak
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Talim-i Esma
Hayvanlar Aleminin Koyun Meleği Halim İsmini Gösteriyor

Merhaba Nur Kardeşler,

Dünyadaki en uysal hayvan hangisidir, diye sorsam size, ne cevap verirsiniz?

Çoğunuzun koyun dediğini işitir gibiyim.

İşte ben melekler dünyasında bütün koyunların temsilcisiyim. Koyunların ha-
yatlarıyla ve vazifelerinin diliyle yapmış oldukları manevi ibadetlerini Allah’a sun-
makla görevliyim.

Öncelikle koyunlar hakkındaki bilgilerimizi tazeleyelim…

Koyun, omurgalılar grubunun, memeliler sınıfının, tırnaklılar takımının, boy-
nuzlugiller ailesine dâhildir. Yerkürede 200 farklı koyun türü vardır. Bu türlerin bir 
kısmı evcil, bir kısmı ise yabanidir.

Koyunların erkeğine koç, dişisine marye, yavrusuna kuzu, 1 yaşındakine toklu, 
2 yaşındakine şişek ve 3 yaşındakine de öğeç adı verilir.

Koyunlar geviş getiren memelilerdir. Sürü ha-
linde yaşarlar. Ortalama ömürleri 10-15 

yıldır. Ağırlıkları ise 36-180 kg  
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arasında değişir. Vücutları kalın tüylerle kaplıdır. Çift tırnaklıdırlar. Erkek ko-
yunlarda daima çift boynuz vardır. Dişilerde ise bazen boynuz bulunur. Boy-
nuzlar spiral olarak büyürler. Boynuz boğumları ise koyunların yaşları-
nı gösterir. Üst çenelerinde ön dişleri yoktur. Diş yerine sert kıkırdakları vardır. 

Koyunlar genelde yılda 2 kere yavrular. Yavrulama mevsimleri sonbahar sonu 
ve kış başıdır. Gebelik süreleri 5-11 ay arasıdır. Her defasında 1-3 yavru doğurur-
lar. Doğan yavru kısa bir süre sonra annesini takip ederek hayata atılır. Yavrular 
3-5 ay boyunca anne sütüyle beslenir.

İnek, deve ve keçi vb. mübarek hayvanlar gibi koyun da süt çeşmesi mahiye-
tinde yaratılmıştır. Sütünün yanında etinden, yününden ve derisinden de faydala-
nılan mübarek bir hayvandır. Besin ve dokuma sanayii açısından önemi büyüktür. 
Vahşi hayvanların aksine her şeyiyle nimet olan bereketli canlılardır. Besin kayna-
ğı olarak dünyada bol miktarda koyun vardır. Yerkürede yaklaşık 1,2 milyar adet 
koyun mevcuttur. Bu koyunlardan yılda 6,1 milyon ton et ve 8,6 milyon ton süt 
üretilmektedir.

Müslüman ülkelerde her yıl kurban hayvanı olarak milyonlarca koyun kesilir. 
Koyunlar kurban edilirken acı hissetmezler. Yalnız bıçak kestiği ânda hissetmek 
isterler. Fakat o his de Allah’ın izniyle gider. Kurban kesilen koyunu, Allah ödül ola-
rak, ahiretin çok hızlı bir bineği olan Burak mertebesine çıkarır. Kurban sahibinin 
kolay bir şekilde Sırat Köprüsünü geçmesine hizmet ettirir.

Koyunun masum ve uysal tabiatı Allah’ın Halim isminden kaynaklanır. Halim, 
yumuşak davranan, öfkesine yenilmeyen, gücü olduğu halde bağışlayan manası-
na gelen Allah’ın bir ismidir. Başta evcil hayvanlar olmak üzere bütün masum var-

lıklarda Halim isminin yansımaları vardır. Kesilme ânında bile masumiyetini 
koruyan bir canlı olarak koyun, bu ahvaliyle Allah’ın Halim isminin 

çok çarpıcı bir timsalidir.
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Anahtar Kelimeler
Ehl-i saadet, hayat-ı içtiamiye, günah, müstehak, müttaki, şakirt, takva

Merhaba Nur kardeşler, bu dersimizde “takva ve amel-i salih”kavramlarını 
öğrenip, bu asırda takvanın birinci esas olmasını konuşacağız.

Dokuzuncu Ders



81

Yirmi Dördüncü Mektub
Yirmi Dördüncü Mektubun Birinci Zeyli

 ُدَعاُؤُكْم
َ
ْوال

َ
 َما َيْعَبُؤا ِبُكْم َرّبي ل

ْ
حيـِم @ ُقل ْحٰمِن الرَّ ِبْســـــِم هللِا الرَّ

Ey insanlar! Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var?  (Furkan 25/77)

...

İkinci Nükte 

Duanın tesiri azîmdir. Hususan dua külliyet kesb ederek devam etse, netice ver-
mesi galiptir, belki daimîdir. Hattâ denilebilir ki, sebeb-i hilkat-i âlemin birisi de 
duadır. Yani, kâinatın hilkatinden sonra, başta nev-i beşer ve onun başında âlem-i 
İslâm ve onun başında Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâmın muazzam 
olan duası, bir sebeb-i hilkat-i âlemdir. Yani, Hâlık-ı Âlem, istikbalde o zâtı, nev-i 
beşer namına, belki mevcudat hesabına bir saadet-i ebediye, bir mazhariyet-i es-
mâ-i İlâhiye isteyecek bilmiş, o gelecek duayı kabul etmiş, kâinatı halk etmiş. 

Madem duanın bu derece azîm ehemmiyeti ve vüs’ati vardır. Hiç mümkün mü-
dür ki, bin üç yüz elli senede, her vakitte, nev-i beşerden üç yüz milyon, cin ve ins 
ve melek ve ruhaniyattan had ve hesaba gelmez mübarek zatlar, bil’ittifak zât-ı 
Muhammedî Aleyhissalâtü Vesselâm hakkında rahmet-i uzmâyı İlâhiye ve saadet-i 
ebediye ve husul-ü maksud için duaları nasıl kabul olmasın? Hiçbir cihetle müm-
kün müdür ki, o duaları reddedilsin? 

Madem bu kadar külliyet ve vüs’at ve devam kesb 
edip lisan-ı istidat ve ihtiyac-ı fıtrî derecesine gelmiş. 
Elbette o zât-ı Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Ves-
selâm, dua neticesi olarak öyle bir makam ve 
mertebededir ki, bütün ukul toplansa, bir akıl 
olsalar, o makamın hakikatini tamamıyla ihata 
edemezler. 

İşte, ey Müslüman, senin rûz-i mahşerde böyle bir 
şefîin var. Bu şefîin şefaatini kendine celb etmek 
için, sünnetine ittibâ et.

ٰٰ قصرقصر

ۤ
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Eğer desen: Madem o Habîbullahtır. Bu kadar salâvat ve 
duaya ne ihtiyacı var? 

Elcevap: O zat (asm) umum ümmetinin saadetiyle alâ-
kadar ve bütün efrad-ı ümmetinin her nevi saadetleriyle 
hissedardır ve her nevi musibetleriyle endişedardır. İşte, 
kendi hakkında merâtib-i saadet ve kemâlât hadsiz ol-

makla beraber, hadsiz efrad-ı ümmetinin, had- 
siz bir zamanda, hadsiz envâ-ı saadetlerini 

hararetle arzu eden ve hadsiz envâ-ı şekavetlerin-
den müteessir olan bir zat, elbette hadsiz salâvat ve dua ve rahmete lâyıktır ve  
muhtaçtır. 

Eğer desen: Bazen kati olacak işler için dua edilir: meselâ husuf ve küsuf na-
mazındaki dua gibi. Hem bazen hiç olmayacak şeyler için dua edilir.

Elcevap: Başka Sözlerde 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 
vakitleridir; hakikî faydaları değil. İbadetin faydası âhirete bakar. Dünyevî mak-
satlar hâsıl olmazsa, “O dua kabul olmadı” denilmez. Belki “Daha duanın vakti 
bitmedi” denilir.

Hem hiç mümkün müdür ki, bütün ehl-i imanın bütün zamanlarda mütema-
diyen kemâl-i hulûs ve iştiyak ve dua ile istedikleri saadet-i ebediye onlara veril-
mesin ve bütün kâinatın şehadetiyle hadsiz rahmeti bulunan o Kerîm-i Mutlak, o 
Rahîm-i Mutlak, bütün onların o duasını kabul etmesin ve saadet-i ebediye vücut 
bulmasın? 

Üçüncü Nükte 

Duayı kavlî-i ihtiyarînin makbuliyeti, iki cihetledir: 
ya ayn-ı matlubu ile makbul olur veyahut daha evlâsı 
verilir. 

Meselâ, birisi kendine bir erkek evlât ister. Cenâb-ı 
Hak, Hazret-i 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 edil-
di” denilir ve hâkezâ...



83

Madem Cenâb-ı Hak Hakîmdir. Biz Ondan isteriz, O da bize cevap verir. Fakat 
hikmetine göre bizimle muamele eder. Hasta, tabibin hikmetini itham etmemeli. 
Hasta bal ister; tabib-i hâzık, sıtması için sulfato verir. “Tabip beni dinlemedi” de-
nilmez. Belki âh ü fizârını dinledi, işitti, cevap da verdi, maksudun iyisini yerine 
getirdi. 

Dördüncü Nükte 

Duanın en güzel, en lâtîf, en leziz, en hazır meyvesi, neticesi şudur ki: 

Dua eden adam bilir ki, birisi var ki onun sesini dinler, derdine derman yetiştirir, 
ona merhamet eder. Onun kudret eli her şeye yetişir. Bu büyük dünya hanında o 
yalnız değil; bir Kerîm Zat var, ona bakar, ünsiyet verir. Hem onun hadsiz ihtiyâ-
câtını yerine getirebilir ve onun hadsiz düşmanlarını def edebi-
lir bir Zâtın huzurunda kendini tasavvur ederek bir ferah, bir 
inşirah duyup, dünya kadar ağır bir yükü üzerinden atıp 

ميَن
َ
َعال

ْ
ِ َرِبّ ال َحْمُد ِلّٰ

ْ
ل
َ
.der ا

Onuncu Söz’den bir dua...

“Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, 
âhiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah’tan geldi-
ğine inandım. Hiç şüphesiz öldükten sonra diriliş haktır, 
Cennet haktır, Cehennem haktır, şefaat haktır, Münker 
ve Nekîr melekleri haktır. Allah’ın kabirlerdeki ölüleri tek-
rar dirilteceğine imân ettim. Allah’tan başka ibâdete lâyık 
hiçbir ilâh olmadığına ve Muhammed’in (asm) Allah’ın 
resûlü olduğuna şehâdet ederim. 

Allahım! Senin rahmet ağacının en latîf, en şerif, en 
mükemmel ve en güzel meyvesi olan, âlemlere rahmet 
olarak ve Senin rahmet ağacının âhiret yurdu üzerine sar-
kan en süslü, en güzel, en parlak ve en yüce meyvelerine, 
yani Cennete ulaşmamıza vesîle olarak gönderdiğin zâta 
salât ve selâm eyle. 

Allahım! Seçtiğin peygamberinin hürmetine, bizi, anne 
ve babamızı Cehennem ateşinden koru. Bizi, anne ve  
babamızı iyilerle beraber Cennete koy. Duâmızı kabul  
buyur.”

ٰ
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Sorular
1. Duanın en önemli sonucu nedir?

2. Peygamber Efendimiz (asm) habibullah olduğu halde O’nun 
için niçin  sürekli dua ederiz?

3. Bazen kesinlikle olacak şeyler için bazen de olmayacak şeyler 
için dua ederiz. Niçin?

Hadis-i Şerif
Allah’a en sevimli dua kulunun şöyle demesidir: Allah’ım üm-

met-i Muhammed’e umumi bir merhametle merhamet eyle.

Süyûtî, “Câmiu’s-sağir”, 8026

Risale-i Nur’dan Vecize
Dua bir ibadettir. Abd, kendi aczini ve fakrını dua ile ilân eder. 

Zâhiri maksatlar ise o duanın ve ibadet-i duaiyenin vakitleridir, ha-
kiki faydaları değil. İbadetin faydası âhirete bakar.
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T G M Z F A G V R E H A L I K L

M E F P H M S A A D E T E F Y O

İ A Y M U A A J J U E K X J B A

R E I İ Ü B N K S A H İ R E T N

E F U J D S E Ü B Y Y G Y N T M

K K Y L T U E O G U T X O N C J

G I A V A A B B M B L A V O Y W

F J Y D L W M U B Y S K K O W I

W L İ J A K X E S E V N E L H E

N K S B M P H H N D B R S N İ I

O U T I E E O F Y Ü X W Z R T H

O L İ X K O X D U A V J O Q W M

S T D T E O P M M J F Ş Q E C Z

B I A V M E H E M M İ Y E T O Y

W B T A Y R H R L K T K A N N F

V O Q M A K S A T X C T A K V A

Kelime Bulmaca
Okuduğumuz derste geçen bazı kelimeler soldan sağa, yukarıdan aşa-

ğıya, çapraz ve ters şekilde kelime bulmaca tablosuna yerleştirilmiştir. 
Haydi bulmacada karışık harfler içinde yer alan anlamlı kelimeleri bula-
lım ve manalarını düşünelim.

AHİRET
DUA

EHEMMİYET
GÜNAH

HÂLIK 
HİLKAT
İSTİDAT

KEMALAT

KERÎM
MAKBUL
MAKSAT

MÜSEBBEB

NEŞVÜNEMA 
SAADET
TAKVA

UBUDİYET
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Talim-i Esma
Bitkiler Aleminin Kaktüs Meleği Hakîm İsmini Gösteriyor

Merhaba Nur Kardeşler,

Yeryüzünde mükemmel ve hassas bir iktisat hâkimdir. Hiçbir yerde en küçük bir 
israfa bile rastlanmaz. İsraf insanla ânılan bir durumdur. İnsanın en fazla israf ettiği 
şeylerden biri ise sudur. Oysa su en kıymetli, en ucuz, en bol ve de en hayatî mad-
delerden biridir. Bu manada su hürmete layıktır. Hürmetin en güzel şekli ise suyu 
iktisatlı kullanmaktan geçer. Suyu iktisatlı kullanan canlıları sıralayacak olursak, 
şüphesiz bitkiler âleminde birinciliği kaktüsler alırlar. 

Ben kaktüsleri temsil eden bir meleğim. Sizlere birazdan bu harikulade canlıları 
tanıtacağım. Onların üzerinde Allah’ın Hakîm isminin nasıl yansıdığını izah ede-
ceğim. Kaktüsleri tanımak istiyorsunuz, değil mi? Öyleyse beni dikkatle dinleyin!

Kaktüsler çiçekli bitkiler ailesine dâhildirler. Gövdeleri sulu ve etlidir. Yaprakları 
ise diken şeklindedir. Kökleri de kalın ve uzundur. Kaktüslerin bu iki özelliği onları 
diğer bitkilerden ayırır. 

Kaktüsler genellikle çöllerde ve sıcak iklimlerde yaşarlar. Bu zorlu şartlarda ya-
şayabilmeleri için su kaybını en aza indiren bir  gövdeye ihtiyaçları vardır. Yani  
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yüzey alanı en az olan bir gövdeye muhtaçtırlar. Bu sebeple Allah kaktüslerin göv-
delerinde neredeyse hiçbir girinti ve çıkıntı yaratmamıştır. Gövdelerine oldukça ba-
sit silindirik veya küresel bir şekil vermiştir.

Kaktüsler “sukkulent bitki”lerdir. Gövdelerinde veya yapraklarında su depola-
yabilen bitkilere sukkulent adı verilmektedir. Kaktüslerden başka farklı sukkulent 
bitkiler de vardır. Bu sebeple kaktüsler sukkulentlerin bir alt koludur. 

Kaktüslerde “areol” adı verilen özel bir organ vardır. Bu organ kaktüsleri diğer 
sukkulent bitkilerden farklı kılar. Areol, su kaybını en aza indiren dal ve yaprak 
sistemidir. Kaktüsler yalnızca areollerinden büyüyebilirler. Yeni kolları, dikenleri ve 
çiçekleri bu organlarından çıkarırlar.

Suyun azaldığı mevsimlerde kaktüsler uyku moduna geçerler. Aşırı su kaybını 
engellemek için gözeneklerini kapatırlar. Gerektiğinde büyümelerini durdururlar. 
Kuraklık bittikten sonra ve yağmurlar başladığında ise çok kısa sürede büyüyüp 
gelişirler. Hızlı bir şekilde dal, yaprak ve çiçek çıkarırlar. 

Kaktüslerin çöl şartlarında hayatlarını sürdürebilmeleri Allah’ın Hakîm isminden 
kaynaklanır. Hakîm, her şeyi yerli yerinde, faydalı ve sistemli yaratan demektir. Ter-
sinden söylersek, Hakîm hiçbir şeyi gereksiz, faydasız, boşu boşuna yaratmayan ve 
israf etmeyen manasına da gelir. Hayat kaynağı olan suyu iktisatlı bir şekilde harca-
yan kaktüsler, bitkiler âleminde Allah’ın Hakîm ismine en dikkat çekici misaldirler.
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Anahtar Kelimeler
Bereket, haber, hadis, iştirak, mucize, nakil, sahabe, sahih, rivayet, tekzip, 

tesadüf, tevafuk

Arkadaşlar, bu dersimizde Peygamber Efendimiz’in (asm) risaletinin delili 
olan birkaç mucizesini anlatan son derece zevkli ve mükemmel birkaç 

nükte okuyacağız. 

Onuncu Ders



On Dokuzuncu Mektup
Bu risale, üç yüzden fazla mu’cizâtı beyan eder. Risalet-i Ahmediyenin (asm) 

mucizesini beyan ettiği gibi, kendisi de o mucizenin bir kerametidir. Üç dört nev ile 
harika olmuştur: 

Birincisi: Nakil ve rivayet olmakla beraber, yüz sayfadan fazla olduğu halde, 
kitaplara müracaat edilmeden, ezber olarak, dağ, bağ köşelerinde, üç dört gün 
zarfında, her günde iki üç saat çalışmak şartıyla, mecmuu on iki saatte telif edil-
mesi, harika bir vakıadır. 

İkincisi: Bu risale, uzunluğuyla beraber, ne yazması usanç verir ve ne de oku-
ması halâvetini kaybeder. Tembel ehl-i kalemi öyle bir şevk ve gayrete getirdi ki, 
bu sıkıntılı ve usançlı bir zamanda, bu civarda, bir sene zarfında yetmiş adede 
yakın nüshalar yazıldığı, o mucize-i risaletin bir kerameti olduğunu, muttali olan-
lara kanaat verdi. 

Üçüncüsü: Acemî ve tevafuktan haberi yok ve bize de daha tevafuk tezahür 
etmeden evvel onun ve başka sekiz müstensihin birbirini görmeden yazdıkları 
nüshalarda, lâfz-ı Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm kelimesi, bütün risalede 
ve lâfz-ı Kur’ân beşinci parçasında öyle bir tarzda tevafuk etmeleri göründü ki, 
zerre miktar insafı olan, tesadüfe vermez. Kim görmüşse kati hükmediyor ki, bu bir 
sırr-ı gaybîdir, mucize-i Ahmediyenin (asm) bir kerametidir.

Şu risalenin başındaki esaslar çok mühimdirler. Hem şu risaledeki ehâdis, he-
men umumen eimme-i hadisçe makbul ve sahih olmakla beraber, en kati hâdisât-ı 
risaleti beyan ediyorlar. O risalenin mezâyâsını söylemek lâzım gelse, o risale ka-
dar bir eser yazmak lâzım geldiğinden, müştak olanları, onu bir kere okumasına 
havale ediyoruz. 

Said Nursî

İHTAR 

Şu risalede çok ehâdis-i şerife nakletmişim. Yanımda kütüb-ü hadisiye bulun-
muyor. Yazdığım hadislerin lâfzında yanlışım varsa, ya tashih edilsin veyahut “ha-
dis-i bilmânâdır” denilsin. Çünkü kavl-i râcih odur ki, “Nakl-i hadis-i bilmânâ ca-
izdir.” Yani, hadisin yalnız mânâsını alıp, lâfzını kendi zikreder. Madem öyledir; 
lâfzında yanlışım varsa, hadis-i bilmânâ nazarıyla bakılsın. 

89
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Yedinci Nükteli İşaret 

Mu’cizât-ı Nebeviyenin bereket-i taam hususunda olan kısmından birkaç kati 
ve mânen mütevatir misaline işaret edeceğiz. 

...

Üçüncü Misal: Hazret-i Ömer ibnü’l-Hattab ve Ebu Hüreyre ve Selemetüb-
nü’l-Ekvâ ve Ebu Amratü’l-Ensarî gibi, müteaddit tariklerle diyorlar ki: 

Bir gazvede ordu aç kaldı. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma müracaat 
ettiler. Ferman etti ki: “Heybelerinizde kalan bakıye-i erzakı top-
layınız.” Herkes azar birer parça hurma getirdi. En çok ge-
tiren, dört avuç getirebildi. Bir kilime koydular. 

Seleme der ki: “Mecmuunu ben tahmin ettim, oturmuş 
bir keçi kadar ancak vardı.” Sonra Resul-i Ekrem Aleyhis-
salâtü Vesselâm bereketle dua edip ferman etti: “Herkes kabını 
getirsin.” Koşuştular, geldiler. O ordu içinde hiçbir kap kalmadı, hepsini doldurdu-
lar. Hem fazla kaldı. 

Sahabeden bir râvi demiş: “O bereketin gidişatından anladım: Eğer ehl-i arz 
gelseydi, onlara dahi kâfi gelecekti.” 

Dördüncü Misal: Başta Buharî ve Müslim, kütüb-ü sahiha beyan ediyorlar ki: 

Abdurrahman ibn-i Ebî Bekr-i Sıddık der: Biz yüz otuz Sahabe, bir seferde Re-
sul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ile beraberdik. Dört avuç 

miktarı olan bir sâ’ ekmek için hamur yapıldı. Bir keçi dahi 
kesildi, pişirildi; yalnız ciğer ve böbrekleri kebap yapıldı. 
Kasem ederim, o kebaptan, yüz otuz Sahabeden her biri-
sine bir parça kesti, verdi. Sonra Resul-i Ekrem Aleyhis-
salâtü Vesselâm pişmiş eti iki kâseye koydu. Biz umumu-

muz tok oluncaya kadar yedik; fazla kaldı. Ben fazlasını 
deveye yükledim.

Sekizinci İşaret

Birinci Misal: Başta Buharî, Müslim, kütüb-ü sahiha, Hazret-i Enes’ten nakl-i 
sahihle haber veriyorlar ki: 

Hazret-i Enes diyor: Zevra nâm-mahalde, üç yüz kişi kadar, Resul-i Ekrem Aley-
hissalâtü Vesselâm ile beraberdik. İkindi namazı için abdest almayı emretti. Su 
bulunmadı. Yalnız bir parça su emretti; getirdik. Mübarek ellerini içine batırdı. 
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Gördüm ki, parmaklarından çeşme gibi su akıyor. Sonra, bütün maiyetindeki üç 
yüz adam geldiler, umumu abdest alıp içtiler. 

İşte, şu misali, Hazret-i Enes, üç yüz kişiyi temsil ederek haber veriyor. Mümkün 
müdür ki, o üç yüz kişi, şu habere mânen iştirak etmesinler; hem iştirak etmedik-
leri halde tekzip etmesinler? 

İkinci Misal: Başta Buharî, Müslim, kütüb-ü sahiha haber veriyorlar ki: 

Hazret-i Câbir ibni Abdullahi’l-Ensârî beyan ediyor: Biz, bin beş yüz kişi, gaz-
ve-i Hudeybiye’de susadık. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, kırba denilen 
deriden bir kap sudan abdest aldı, sonra elini içine soktu. Gördüm ki, parmakların-
dan çeşme gibi su akıyor. Bin beş yüz kişi içip, kaplarını o kırbadan doldurdular. 

  Sâlim ibni Ebi’l-Ca’d, Câbir’den sormuş: “Kaç kişiydiniz?” Câbir demiş ki: “Yüz 
bin kişi de olsaydı, yine kâfi gelirdi. Fakat biz, on beş yüz (yani bin beş yüz) idik.”

...

Üçüncüsü: İbnü Abdi’l-Berr gibi bir allâme-i asır ve ehl-i tahkikin büyüklerin-
den nakil ve tashih ediyorlar ki: 

Gazve-i Uhud’da, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın halazâdesi olan Ab-
dullah ibni Cahş harb ederken kılıcı kırıldı. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm 
ona bir değnek verdi. O değnek onun elinde bir kılıç oldu; onunla harb etti. O eser-i 

mucize olan kılıç bâki kaldı. Meşhur İbnü Seyyidi’n-Nâs, siyerinde haber 
veriyor ki: Bir zaman sonra, Abdullah’ın o kılıcı Buğa-yı Türkî namın-

da bir adama iki yüz liraya satıldı. 

İşte bu iki kılıç, asâ-yı Mûsâ gibi birer mucizedir. Fakat asâ-yı 
Mûsâ, vefat-ı Mûsâ’dan sonra vech-i i’câzı kalmadı; fakat 
şunlar bâki kaldılar.
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Sorular
1. Peygamber Efendimiz’in (asm) parmaklarından çeşme gibi 

suların akması gibi bine yakın mucize göstermesinin sebebi nedir?

2. Mucizelere şahit olanların itiraz etmemeleri neyi ispat eder?

3. On Dokuzuncu Mektubun yazımında nasıl bir keramet vardır?

Hadis-i Şerif
Davetlerin en güzeli peygamberin irşadıdır.

Süyûtî, “Câmiu’s-sağir”, 1609

Risale-i Nur’dan Vecize
Ya Rab! Şu Resul-ü Ekrem’in (asm) bereketi hürmetine bize ihsan 

ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan eyle.
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Çengel Bulmaca



Talim-i Esma
Hayvanlar Aleminin Güvercin Meleği Selam İsmini Gösteriyor

Merhaba Nur Kardeşler,

“En sevdiğiniz kelime nedir” diye size sorulsa, cevabınız ne olur? 

Bana sorulduğunda ben barış diyorum.

Dünyanın en güzel kelimelerinden biridir barış. Barış denince hemen akla  
–ağzında zeytin dalı tutmuş– bir güvercin gelir. Çünkü barışın sembolüdür gü-
vercin. Barış ise Allah’ın Selam isminin bir neticesidir. Bu sebeple Allah’ın güzel 
isimlerinden biri olan Selam ismini güvercin çok iyi gösterir.

Güvercingiller ailesi 250’den fazla kuş türünden meydana gelir. Güvercinler 
tohum ile beslenirler. Gagaları uzun ve incedir. Genellikle yuvalarını ağaç 

dallarına ve kaya kovuklarına yaparlar. Çalı çırpıdan meydana gelen 
güvercin yuvaları basit bir yapıya sahiptir. 

Üreme döneminde dişi güvercin, genellikle iki yumurta yu-
murtlar. Dişi ve erkek kuşlar sırayla kuluçkaya yatarlar. Kuluç-

ka süresi iki haftadır. Yumurtadan çıkan yavrular tüysüz-
dürler ve gözleri kapalıdır. Yavruların gözleri bir hafta 

içinde açılır. Bir ay içinde ise bütün tüyleri çıkarak, 
uçabilecek bir hâle gelir. Yavrulara büyüyünceye ka-
dar anne ve baba güvercin birlikte bakarlar.

Yeni doğan güvercinlerin gagaları çok yumuşak  
olduğundan taneleri yiyemezler. Bu sebeple anne ve  
baba güvercin yavrularını “güvercin sütü” adı verilen  
bir salgı ile beslerler. Güvercin beyninin altındaki hi-

pofiz bezinin salgıladığı “prolaktin” 
adlı bir hormon, bu salgı mekaniz-
masını harekete geçirir. Bu beslen-
me şekli yumurtadan çıktıktan son-

ra bir hafta kadar sürer. Daha sonra 
ise anne ve baba güvercinin kursaklarında öğü-

tülen ve yarı sindirilmiş olan tohumlarla beslenirler. 

Güvercinlerin su içme biçimleri diğer kuşlardan farklıdır. 
Güvercinler burun deliklerini de suya daldırarak su içerler. 
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Yemek borularındaki kasların yardımıyla vakum oluşturup suyu emerler. Diğer kuş 
türleri ise bir yudum alıp başlarını yukarı kaldırmak suretiyle su içerler.

Güvercinler ürkek kuşlardır. Küçük bir hareket, küçük bir ses onların tedirgin 
olmasına yeter. Bununla birlikte insanla dostluk kuran kuşların başında gelir. İleti-
şimin gelişmediği eski zamanlarda postacılık görevini bile üstlenmişlerdir.

Güvercinler yeryüzünün manyetik alanına karşı duyarlı bir fıtratta yaratılmış-
lardır. Kafatasları ile beyinleri arasında bulunan “ferromanyetik” bazı tanecikler 
sayesinde yerin manyetik alanındaki değişimleri hissedebilirler. Bu yetenekleri sa-
yesinde çok uzak mesafelerden yollarını kolaylıkla ve doğru bir şekilde bulabilirler.

Güvercinlerin yaşadıkları yerlerde barış, dostluk ve huzur vardır. Düşman-
lığın, savaşın olduğu yerde ise ürkek fıtratlı güvercinlerin bulunduğu görülmüş 
bir şey değildir. Bu sebepten olsa gerektir ki güvercinler barışın sembolüdür-
ler. Barış deyince ilk akla onlar gelirler. Güvercinlerin bu özellikleri onları hay-
vanlar âleminde Allah’ın Selam isminin en güzel temsilcisi yapmıştır. Çünkü  
Selam, bela, musibet ve tehlikelerden kurtaran; barış, huzur, güven ve emniyet 
veren demektir.
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Anahtar Kelimeler
Fıtrat, hâyâ, medeniyet, namahrem, nazar, nazik, sefih, tahavvüf, tecavüz, 

terbiye, tesettür, zaife

Sevgili arkadaşlar, tesettürün (örtünmenin) esaret olmayıp,  
insan fıtratının bir gereği olduğunu ispat eden hikmetlerden birine gelin, 

beraberce göz atalım.

On Birinci Ders



Yirmi Dördüncü Lem’a
Tesettür hakkındadır.

On Beşinci Notanın İkinci ve Üçüncü Meseleleri iken, ehemmiyetine binaen 
Yirmi Dördüncü Lem’a olmuştur.

حيـِم ْحٰمِن الرَّ ِبْســـــِم هللِا الرَّ
بيِبِهنَّ

َ
ْيِهنَّ ِمْن َجال

َ
ُمْؤِمنيَن ُيْدنيَن َعل

ْ
ْزَواِجَك َوَبَناِتَك َوِنَساِء ال

َ
 ِال

ْ
ِبيُّ ُقل َها النَّ يُّ

َ
ا ا َيۤ

Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mü’minlerin hanımlarına söyle, evlerinden çıktıkların-

da dış örtülerini üzerlerine alsınlar. (Ahzâb 33/59)

(ilâ âhir) âyeti, tesettürü emrediyor. Medeniyet-i sefihe ise, Kur’ân’ın bu 
hükmüne karşı muhalif gidiyor. Tesettürü fıtrî görmüyor, bir esarettir diyor. 

Haşiye: Mahkemeye karşı ve mahkemeyi susturan Lâyiha-i Temyizin müdafaatından 

bir parça: “Ben de Adliyenin mahkemesine derim ki: Bin üç yüz elli senede ve her asırda üç 

yüz elli milyon insanların hayat-ı içtimaiyesinde en kudsî ve hakikatlı bir düstûr-u İlâhîyi, 

üç yüz elli bin tefsirin tasdiklerine ve ittifaklarına istinaden ve bin üç yüz elli sene zarfın-

dan  geçmiş ecdadımızın itikadlarına iktidâen tefsir eden bir adamı mahkûm eden haksız 

bir kararı, elbette rûy-i zeminde adalet varsa, o kararı red ve bu hükmü nakzedecektir.”

Elcevap: Kur’ân-ı Hakîmin bu hükmü tam fıtrî olduğuna ve muhalifi gayr-ı 
fıtrî olduğuna delâlet eden çok hikmetlerinden yalnız dört hikmetini beyan 
ederiz. 

Birinci Hikmet

Tesettür, kadınlar için fıtrîdir 
ve fıtratları iktiza ediyor. Çünkü 
kadınlar hilkaten zayıf ve nazik 
olduklarından, kendilerini ve 
hayatından ziyade sevdiği yav-
rularını himaye edecek bir erkeğin 
himaye ve yardımına muhtaç bu-
lunduğundan, kendini sevdir-
mek ve nefret ettirmemek ve 
istiskale mâruz kalmamak 
için fıtrî bir meyli var. 

97

ٰ

ٰٰٰ
ۤۤ



98

Hem kadınların on adetten altı yedisi, ya ihtiyardır, ya çirkindir ki, ihtiyarlı-
ğını ve çirkinliğini herkese göstermek istemezler. Ya kıskançtır, kendinden daha 
güzellere nisbeten çirkin düşmemek veya tecavüzden ve ittihamdan korkar; 
taarruza mâruz kalmamak ve kocası nazarında hıyanetle müttehem olmamak 
için fıtraten tesettür isterler. Hattâ dikkat edilse en ziyade kendini saklayan, 
ihtiyarlardır. Ve on adetten ancak iki üç tanesi bulunabilir ki, hem genç olsun, 
hem güzel olsun, hem kendini göstermekten sıkılmasın. 

Malûmdur ki, insan sevmediği ve istiskal  ettiği adamların nazarın-
dan sıkılır, müteessir olur. Elbette açık saçıklık kıyafetine giren güzel bir 
kadın, bakmasına hoşlandığı nâmahrem erkeklerden onda iki üçü varsa, 
yedi sekizinden istiskal eder. Hem tefahhuş ve tefessüh etmeyen  
bir güzel  kadın, nazik ve serîü’t-teessür olduğundan, maddeten tesiri tecrübe 
edilen, belki semlendiren pis nazarlardan elbette sıkılır. 

Hattâ işitiyoruz, açık saçıklık yeri olan Avrupa’da çok kadınlar, bu dikkat-i 
nazardan sıkılarak, “Bu alçaklar bizi göz hapsine alıp sıkıyorlar” diye polislere 
şekvâ ediyorlar. Demek, medeniyetin ref-i tesettürü hilâf-ı fıtrattır. Kur’ân’ın 
tesettür emri fıtrî olmakla beraber, o maden-i şefkat ve kıymettar birer refika-i 
ebediye olabilen kadınları, tesettür ile sukuttan, zilletten ve mânevî esaretten 
ve sefaletten kurtarıyor. 

Hem kadınlarda ecnebî erkeklere karşı, fıtraten korkaklık, tahavvüf var. Ta-
havvüf ise, fıtraten, tesettürü iktiza ediyor. Çünkü sekiz dokuz dakika bir zevki 
cidden acılaştıracak sekiz dokuz ay ağır bir veled yükünü zahmetle çekmek-
le beraber, hâmisiz bir veledin terbiyesiyle, sekiz dokuz sene, o sekiz dokuz 
dakika gayr-ı meşru zevkin belâsını çekmek ihtimali var. Ve kesretle vâki ol-
duğundan, cidden şiddetle nâmahremlerden fıtratı korkar ve cibilliyeti sakın-
mak ister. Ve tesettürle, nâmahremin iştahını açmamak ve tecavüzüne meydan 
vermemek, zayıf hilkati emreder ve kuvvetli ihtar eder. Ve bir siperi ve kalesi, 
çarşafı olduğunu gösteriyor. 

Mesmûâtıma göre, merkez ve pa-
yitaht-ı hükümette, çarşı içinde, gün-
düzde, ahalinin gözleri önünde, gayet 
âdi bir kundura boyacısı, dünyaca rüt-
beten büyük bir adamın açık bacaklı 
karısına bilfiil sarkıntılık etmesi, teset-
tür aleyhinde olanların hayâsız yüzlerine 
bir şamar vuruyor!
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Sorular
1. Tesettüre fıtri bir meyil olmasının delili nedir?

2. Tesettür yalnız kadınlar için midir? Erkeklerin tesettürü nasıldır?

3. Kadınların göz hapsine alınıp pis nazarlar tarafından taciz  
edilmelerinin sebebi nedir?

Hadis-i Şerif
Ey Esma! Şüphesiz kadın erginlik çağına ulaşınca, onun şu ve şu 

yerlerinden başkasının görünmesi uygun değildir.” Hz. Peygamber 
(asm) bunu söylerken yüzüne ve avuçlarına işaret etmişti.

Ebu Davud, “Libas”, 31

Risale-i Nur’dan Vecize
Kadınların fıtratı tesettürü iktiza ediyor.
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 İlmihal
MÜKELLEFİYET (1)

Mükellefiyet, dinin teklifine muhatap olma hâlidir. 

Mükellef kimse, dinin emirleriyle yükümlü bulunan kimsedir. 

Mükellef olmanın, yani dinin emirleriyle yükümlü bulunmanın iki şartı 
vardır:

1. Akıl sahibi olmak

2. Ergenlik çağına ulaşmış olmak

Ef’al-i mükellefîn 

Ef’al-i Mükellefîn, “mükelleflerin fiilleri ve davranışları” demektir. Ergen-
lik çağına ulaşmış ve akıl sahibi kişilere, Allah’ın indirdiği din hususunda 
yükümlülük taşıdıkları için “mükellef” denir. Mükellef olma yaşı her insanın 
biyolojik özelliğine göre farklılık gösterebilir. Genellikle erkek çocuklar 12 
ile 15, kız çocukları da 9 ile 15 yaşlarında ergenlik çağına girerler ve mü-
kellef olurlar.

İslâm dini, mükelleflerin davranışlarını sekiz ayrı hükümle değerlendirir: 
farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah, mekruh, haram, müfsit.

Bunları sırayla görelim:

1. Farz: Allah’ın kesin emirleri olan ve mükellefin yapmakla yükümlü 
olduğu davranışlardır. Beş vakit namaz kılmak, Ramazan ayında oruç tut-
mak, gücü yetenlerin hacca gitmesi ve nisap miktarı malı olanların zekât 
vermesi gibi… Farzın işlenmesinde yüksek sevap, özürsüz olarak terkinde 
ise uhrevî ceza söz konusudur. İş ve ibadetlerin farz olanı vacip olanından, 
vacip olanı ise sünnet olanından, sevap değeri bakımından daha üstündür.

Farz iki kısımdır:

a) Farz-ı ayn: Her mükellef için bizzat farz olan emirlerdir.

b) Farz-ı kifaye: Bazı Müslümanların yapmasıyla diğer Müslümanlar-
dan düşen emirlerdir.

2. Vacip: Farz kadar kesin olmasa da, Allah’ın yapmamızı istediği ve mü-
kellefin ikinci derecede yapmakla yükümlü olduğu davranışlardır. Kurban 
kesmek, vitir namazı kılmak, bayram namazı kılmak gibi… Vacibin yerine 
getirilmesinde yüksek sevap, özürsüz terkinde ise yine uhrevî azap vardır.
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I T W A S A Z T A Z S X P K D F

Q O E E Q N R M E L C E Y E X A

Y W A Y L T N Ü H R F O D Q V Z

B S U K U T V G K G B W C O F İ

O N N A K R U F W K O İ E K N L

A A S A L U H V N Z E L Z E L E

L A B K İ T S İ E J V F I M Q T

U M J M E Z K U R T O A E A F K

T H E D E X W R J S Q P O T N R

A O I S G K V O Ü U T X S J E E

C V B B E O I K K V T Z Z Q R M

A U A A İ B H L W U V N J Y X A

N W N S B R B K A X Y E E F P K

Ü Q A R I S Ğ İ R H H T N C T Y

M J W J H T E A B R A V N E A A

K P L I I M A A M C N M K W T T

Kelime Bulmaca
Okuduğumuz derste geçen bazı kelimeler soldan sağa, yukarıdan 

aşağıya, çapraz ve ters şekilde kelime bulmaca tablosuna yerleştirilmiş-
tir. Haydi bulmacada karışık harfler içinde yer alan anlamlı kelimeleri 
bulalım ve manalarını düşünelim.

ENVAR
ESBAB
FAZİLET
FURKAN
HALIK

HULASA
İBRET

İSTİKBAL
KAMER
MAĞRİB

MELCE
MEZKUR
MÜNACAT
MESEBBİB

NECAT

SUKUT
TEFEKKÜR
TENEVVÜR

VASITA
ZELZELE
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Talim-i Esma
Hz. Musa’nın (as) Hayatı Mütekellim İsmini Gösteriyor

Merhaba Nur Kardeşler,

Hz. Musa (as) İsrail oğullarına gönderilen büyük peygamberlerden biridir. “İs-
rail”, Hz. İbrahim’in (as) torunu olan Hz. Yakup’un (as) bir lakabıydı. Bu sebeple 
Hz. Yakup’un (as) 12 oğlunun soyundan gelenlere İsrail oğulları denilmiştir. Hz. 
Yusuf (as) Mısır’a aziz olduğunda, babası Hz. Yakup (as) ile tüm ailesini Mısır’a 
yerleştirmişti. Böylece Mısır İsrail oğullarının yurdu oldu. Hz. Musa (as) da yüzyıl-
lar sonra orada doğdu.

Firavun bir gece bir rüya gördü. Kâhinler bu rüyayı İsrail oğullarından bir erkek 
çocuğun, onun saltanatını yıkacağı şeklinde yorumladılar. Bunun üzerine firavun, 
İsrail oğullarının yeni doğan tüm erkek çocuklarını öldürttü. Hz. Musa’nın (as) an-
nesi ise kalbine gelen ilhamla, bebeğini bir sandığın içinde Nil Nehri’nin sularına 
bıraktı. Sandık akıntıyla firavunun sarayına sürüklendi. Firavunun eşi Asiye’nin 
bebeği çok sevmesi üzerine Hz. Musa’nın (as) saray hayatı başladı. 

Hz. Musa (as) çocukluğunda ve gençliğinde, sarayda bir prens gibi yaşadı. Fa-
kat bir gece Mısır sokaklarında dolaşırken bir kavgaya rastladı. Haksızlığı önle-
meye çalışırken bir Mısırlının ölümüne yol açtı. Bunu fırsat bilen Hz. Musa’nın (as) 
saraydaki düşmanları onu öldürtmek istediler. Bunun üzerine Mısır’dan kaçmak 
zorunda kaldı. Kaçış yolu onu Medyen’e götürdü. Orada Hz. Şuayp (as) ile tanıştı 
ve kızı Safura ile evlendi.

Hz. Musa (as) Medyen’de sekiz/on sene kaldıktan sonra, eşi ve çocuklarıyla bir-
likte Mısır’a doğru yola çıktı. Çok soğuk ve zifiri karanlık bir gecede Tur Dağı’na 
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ulaştılar. Hz. Musa (as) uzakta bir ateş gördü. Ateşe yaklaştığında vadinin sağ 
tarafındaki bir ağaçtan “Ya Musa! Ben senin Rabbinim” diye başlayan ilahi bir 
ses duydu. O gece Allah ile konuşan ve eline mu’cizeler verilen Hz. Musa (as) artık 
bir peygamberdi. Hz. Musa (as) daha sonra da Allah ile konuşma şerefini kazandı. 
Mesela Tevrat’ı almak ve Allah ile konuşmak için kırk gün Tur Dağı’nda beklediği 
zamanlar oldu.

 Hz. Musa (as) dinini yumuşak ve nazik sözlerle firavuna da anlattı. Allah’ın 
varlığını ve birliğini, firavunu susturacak şekilde ispat etti. “Âlemlerin Rabbi, yer 
ile gök arasındaki bütün varlıkların idarecisidir.” “Âlemlerin Rabbi, sizin ve sizden 
evvel gelip geçen atalarınızın Rabbidir.” “Âlemlerin Rabbi, doğunun, batının ve 
onların arasındaki varlıkların Rabbidir” ilahi sözleriyle firavunu susturdu. Hz. Mu-
sa’nın (as) sözlerindeki sihir, firavunun yalancı ilahlık iddiasını yerle bir etti.

Allah Mütekellim’dir. Mütekellim ise, her varlıkla, seviyelerine göre konuşur. 
Bir çocukla konuşan nasıl basit bir şekilde konuşur. Bunun gibi Allah da insan-
ların seviyesine inerek konuşur. Allah’ın iki türlü konuşması vardır. Biri ilham, 
biri vahiydir. İlham Mütekellim olan Allah’ın her varlıkla özel olarak konuşma-
sıdır. İlhamın melekler, insanlar ve hayvanlar sayısınca çeşitleri vardır. Allah’ın 
konuşmasının en mükemmel şekli ise peygamberlerle vahiy yoluyla konuşma-
sıdır. Vahiy yoluyla en çok konuştuğu peygamberlerden biri de Hz. Musa’dır 
(as). Hz. Musa’nın (as) hayatını ve peygamberliğini dikkatle inceleyen biri Mü-
tekellim isminin pek çok yansımalarını O’nun hayatında rahatlıkla görebilir. 
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Anahtar Kelimeler
Antika, Baki, fani, kat, muvakkat, müsavi, Sani, tefessüh, zail, Zülcelal

Merhaba arkadaşlar, bu ilk dersimizde insanın iman ile kıymet aldığını 
ve âlâ-yı illiyyîne çıkıp Cennet’e ehil bir vaziyet aldığını, inkar ile de  

Cehennem’e ehil olacak bir vaziyete girmesini tefekkür edeceğiz.

On İkinci Ders



Yirmi Üçüncü Söz
Şu Sözün iki Mebhası vardır.

حيـِم ْحٰمِن الرَّ ِبْســـــِم هللِا الرَّ

وا
ُ
َوَعِمل َمُنوا 

ٰ
ا ذيَن 

َّ
ال  

َّ
ِاال  @ َساِفليَن  ْسَفَل 

َ
ا َرَدْدَناُه  مَّ 

ُ
ث  @ َتْقويٍم  ْحَسِن 

َ
ا ي 

ۤ
ف ْنَساَن  ِ

ْ
اال ْقَنا 

َ
َخل َقْد 

َ
 ل

اِلَحاِت  الصَّ
Muhakkak ki Biz insanı en güzel bir şekilde yarattık. • Sonra da onu en aşağı seviyeye indirdik. • 

Ancak imân eden ve güzel işler yapanlar müstesnâ. (Tîn 95/4-6)

Birinci Mebhas

İmanın binler mehâsininden yalnız beşini, Beş Nokta içinde beyan ederiz.

Birinci Nokta

İnsan, nur-u iman ile âlâ-yı illiyyîne çıkar, Cennete lâyık bir kıy-
met alır. Ve zulmet-i küfür ile esfel-i sâfilîne düşer, Cehenneme 
ehil olacak bir vaziyete girer. Çünkü, iman, insanı Sâni-i Zülcelâ-
line nisbet ediyor. İman bir intisaptır. Öyle ise, insan, iman ile 
insanda tezahür eden san’at-ı İlâhiye ve nukuş-u esmâ-i Rabbâ-
niye itibarıyla bir kıymet alır. Küfür o nisbeti kat’ eder. O kat’dan, 
san’at-ı Rabbâniye gizlenir. Kıymeti dahi yalnız madde itibarıyla 
olur. Madde ise, hem fâniye, hem zâile, hem muvakkat bir hayat-ı hayvanî oldu-
ğundan, kıymeti hiç hükmündedir.

Bu sırrı bir temsille beyan edeceğiz. Meselâ, insanların san’atları içinde, nasıl 
ki maddenin kıymetiyle san’atın kıymeti ayrı ayrıdır. Bazan müsavi, bazan madde 
daha kıymettar; bazan oluyor ki, beş kuruşluk demir gibi bir maddede beş liralık 
bir san’at bulunuyor. Belki, bazan, antika olan bir san’at bir milyon kıymeti aldığı 
halde, maddesi beş kuruşa da değmiyor. İşte, öyle anti-
ka bir san’at, antikacıların çarşısına gidilse, hârika-pî-
şe ve pek eski, hünerver san’atkârına nisbet ederek, o 

san’atkârı yad etmekle ve 
o san’atla teşhir edilse, bir 
milyon fiyatla satılır. Eğer 
kaba demirciler çarşısına gidilse, beş kuruşluk bir de-
mir bahasına alınabilir.
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İşte, insan, Cenâb-ı Hakkın böyle antika bir san’atıdır. Ve en nazik ve nazenin 
bir mu’cize-i kudretidir ki, insanı bütün esmâsının cilvesine mazhar ve nakışlarına 
medar ve kâinata bir misal-i musağğar suretinde yaratmıştır.

Eğer nur-u iman, içine girse, üstündeki bütün mânidar nakışlar, o ışıkla okunur. 
O mü’min, şuurla okur ve o intisapla okutur. Yani, “Sâni-i Zülcelâlin masnuuyum, 
mahlûkuyum, rahmet ve keremine mazharım” gibi mânâlarla, insandaki san’at-ı 
Rabbâniye tezahür eder. Demek, Sâniine intisaptan ibaret olan iman, insandaki 
bütün âsâr-ı san’atı izhar eder. İnsanın kıymeti, o san’at-ı Rabbâniyeye göre olur; 
ve âyine-i Samedâniye itibarıyladır. O halde, şu ehemmiyetsiz olan insan, şu iti-
barla bütün mahlûkat üstünde bir muhatab-ı İlâhî ve Cennete lâyık bir misafir-i 
Rabbânî olur.

Eğer kat’-ı intisaptan ibaret olan küfür, insanın içine girse, o vakit bütün o mâ-
nidar nukuş-u esmâ-i İlâhiye karanlığa düşer, okunmaz. Zira, Sâni unutulsa, Sânie 
müteveccih mânevî cihetler de anlaşılmaz, adeta baş aşağı düşer. O mânidar âli 
san’atların ve mânevî âli nakışların çoğu gizlenir. Bâki kalan ve gözle görülen 
bir kısmı ise, süflî esbaba ve tabiata ve tesadüfe verilip, nihayet sukut eder. Her 
biri birer parlak elmas iken, birer sönük şişe olurlar. Ehemmiyeti yalnız madde-i 
hayvaniyeye bakar. Maddenin gayesi ve meyvesi ise, dediğimiz gibi, kısacık bir 
ömürde, hayvânâtın en âcizi ve en muhtacı ve en kederlisi olduğu bir halde, yalnız 
cüz’î bir hayat geçirmektir. Sonra tefessüh eder, gider. İşte, küfür böyle mahiyet-i 
insaniyeyi yıkar, elmastan kömüre kalb eder.

106



107

Sorular
1. İmanın bir intisab olması nasıl anlaşılmalıdır?

2. İnsanın Cenab-ı Hakkın antika bir sanatı olması ne  
demektir?

3. İnsan nasıl hayvanatın en acizi, en muhtacı ve kederlisi bir  
hale düşer?

Hadis-i Şerif
Kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan bir kimse  

Cehennem’e girmez. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan kimse 
de Cennet’e girmez.

Müslim, “İman”, 147

Risale-i Nur’dan Vecize
İnsan, nur-u iman ile âlâ-yı illiyyîne çıkar, Cennet’e lâyık bir  

kıymet alır.
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 İlmihal
MÜKELLEFİYET (2)

3. Sünnet: Peygamber Efendimizin (asm) yaşadığı ve bizi de yaptığımız 
takdirde güzel ahlâka ve güzel kulluk hâllerine ulaştıran, Allah’ın hoşlandığı 
davranışlardır. Sünneti yaşamak büyük sevap, özürsüz terk etmekse sevaptan 
mahrumiyettir. Sünnete uyan, inşaallah mahşer gününde Peygamber Efendi-
mizin (asm) şefaatine nail olur.

Sünneti yaşamamızı Kur’ân istemektedir. Kur’ân buyuruyor ki: “Kim Pey-
gambere itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur, kim yüz çevirirse (bilsin ki) Biz 
seni onlara bekçi göndermedik.” (Nisa 4/80) 

Bir diğer ayette, “Kim Allah’a ve Resulüne itaat eder ve güzel işler yaparsa, 
ona mükâfatını iki kat veririz. Onun için Biz Cennette pek güzel ve arkası kesil-
meyecek bir rızık hazırlamışızdır.” (Ahzab 33/31)

Sünnet üçe ayrılır:

a) Sünnet-i müekkede: Peygamber Efendimizin (asm) devamlı yaptığı, 
çok az terk ettiği kuvvetli sünnetlerdir. Bunlar, farz ve vaciplerin koruyucusu 
ve tamamlayıcısıdırlar. Sabah namazının sünneti, öğle namazının ilk ve son 
sünneti, akşam namazının sünneti ve yatsı namazının son sünneti, sünnet-i 
müekkededirler. 

b) Sünnet-i gayr-i müekkede: Peygamber Efendimizin (asm) çoğu zaman 
yaptığı, bazen de terk ettiği sünnetlerdir. İkindi namazının sünneti veya yatsı 
namazının ilk sünneti, sünnet-i gayr-i müekkededir. 

c) Sünnet-i zevait: Doğrudan ibadet niteliği taşımayan, Peygamber Efen-
dimizin (asm) yatması, kalkması, konuşması, yemesi ve içmesi gibi “günlük 
davranışları” niteliğindeki sünnetlerdir. Bunlara “adap”, “hüsn-ü muaşeret”, 
“örf”, “görgü kuralları” da denir. 

4. Müstehap (mendup): Yapılması tavsiye edilen, Peygamber Efendimizin 
(ASM) kimi zaman yaptığı davranışlardır. Bu tür davranışları yapmamızda fa-
zilet vardır, terk etmemiz hâlinde ise günah yoktur. Nafile namaz, nafile oruç, 
fakirlere sadaka vermek, sabah namazını ortalık biraz aydınlanınca kılmak 
gibi… Müstehap olan bir iş aynı zamanda “mendup”, “nafile”, “fazilet” ve 
“edep” olarak da nitelendirilir. 
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A
B
C

1 2

3

4

5
6

8

7
10

11
9

12

13
15

14

16 17

18

19

20

1. Mensup olma, bağlanma
2. Anmak, hatırda tutmak, zikretmek
3. Bir şeyin çıktığı/göründüğü yer
4. Eşit, denk
5. Eksen, dayanak noktası, vesile
6. Gösterme, sergileme, meşhur etme
7. Kıymetli sanat eseri
8. Ortaya çıkma, görünme
9. İsimler, adlar, namlar
10. Sanatla yapılmış, yapma, yapmacık

11. Değerli, kıymetli, pahalı
12. Her şeyi sanatlı bir şekilde yaratan
13. Açığa vurma, meydana çıkarma
14. Yaratılmış
15. İnkar, inançsızlık
16. Sahib, malik, yetki sahibi olan
17. Münasebet, yakınlık, bağ, bağlılık
18. Allah’a iman eden
19. İnanma, inanç, itikad
20. Becerikli, hünerli, usta

Çapraz Bulmaca



Talim-i Esma
Hayvanlar Aleminin Tavus Kuşu Meleği Müzeyyin İsmini Anlatıyor

Merhaba Nur Kardeşler,

Size yeryüzündeki en güzel canlılardan birini anlatacağım. Hayvanlar âleminin 
en güzel ve en çekici canlılarını sıralamak istediğinizde ilk akla gelenlerden biri 
odur. Ona kuşların sultanı desek, doğru söylemiş oluruz. Hemen tahmin ettiğinizi 
umduğum bu eşsiz güzellikteki canlı, tavus kuşudur. Tavus kuşu çok güzel olması-
na rağmen, kendi güzelliğinin farkında değildir. Ayrıca, eşsiz güzelliğiyle Allah’ın 
hangi ismini gösterdiğini de bil(e)memektedir. Ona takılan her türlü süsü ve bu 
süslerin kaynağı olan Müzeyyin ismini fark etmek için Allah beni yaratmıştır. Be-
nim görevim tavus kuşunun dünyasını ve yaradılış gayesini keşfetmektir. Gördük-
lerimden hareketle Allah’ı en güzel bir şekilde tanımaya çalışarak, melek dilimle 
ona tespih ve ibadet etmektir.

Tavus kuşu, kuşlar âleminin sülüngiller ailesindendir. Mavi tavus kuşu, yeşil 
tavus kuşu ve Kongo tavus kuşu olmak üzere üç farklı türü vardır. Çalılık ve koruluk 
alanlarda yaşarlar. Yuvaları yerdedir. Kanatları kısa olduğu için pek uzağa uça-
mazlar. Fakat ağaçların tepelerine tünerler. Genellikle tohumla beslenirler. 

Tavus kuşunun çok güzel renklerle bezenmiş bir kuyruğu vardır. Kendi büyüklü-
ğü yaklaşık 110-125 cm olduğu halde, 120-130 cm uzunluğunda bir kuyruğa 

sahiptir. Tavusun kuyruğu telek adı verilen tüylerden meydana 
gelir. Tavus kuşunun her yıl yenilenen 150-200 kadar teleği 

vardır. Bunların 30 kadarı yelpazenin dış sınırı çizen “t tü-
yü”dür. T harfine benzediği için bu isim verilmiştir ve tavus 

kuşunun en uzun tüyleridir. Geri kalanı ise “göz tüyü”dür. Göz 
tüyü denmesinin sebebi,  teleğin ucundaki yuvarlak benekli 

şeklin göz modelinde olmasından kaynaklanmıştır. Kuyruk 
tüyleri kısadan uzuna doğru sıralanmış olduğu için tüm 
gözler birbirini örtmeden görünürler. Yüzlerce göz çok 
düzenli ve ölçülü bir şekilde kuyruk yelpazesine yerleş-
tirilmiştir.

Tavus kuşunun en dikkat çekici yönlerinden biri de, 
bakanın görüş açısına göre, göz alıcı renklerinin sürekli 

değişmesidir. Diğer canlıların sabit renkleri vardır. Me-
sela, çiçeklerin, yaprakların, meyvelerin renkleri görüş 
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açısına göre değişmez. Çünkü onların renkleri pigment denilen renk maddelerin-
den kaynaklanır. Oysa tavus kuşunun tüyleri “barbül”lerden meydana gelmiştir. 
Barbüller optik özelliği taşırlar ve ışığın kırılmasına yol açarlar. Barbüller o kadar 
küçüktürler ki ancak mikroskopla görülebilirler. Barbüllerin optik özellikleri saye-
sinde tavus kuşunun tüyleri yeşil, mor, mavi ve bronz renklerinin tonlarını taşır.

Tavus kuşu tüylerini açtığında muhte-
şem bir tabloyla karşılaşılır. Fakat göz alıcı 
renklerle dolu bu kuyruk yalnızca erkek 
tavus kuşunda vardır. Dişilerin kuyruğu 
erkeğine göre oldukça sadedir. Erkek ta-
vus kuşu gösterişli kuyruğunu bazı za-
manlar açar. Mesela, kur yapma ve çift-
leşme döneminde kuyruğunu kullanır. 
Ayrıca tehlikelere karşı da kuyruğunu ka-
bartır. Kuyruğundaki göz desenleri tavus 
kuşunun tehlikeli avcılardan kendisini korumasına yardımcı olur. Kuyruğun 
bir fonksiyonu da tüneme esnasında kuşun dengesini korumasını sağlamasıdır. Ta-
vus kuşu kendisini merak eden sabırlı insanların karşında da kuyruğunu yelpaze 
şeklinde açarak o muhteşem güzelliğinden seyircilerini mahrum bırakmaz.

Müzeyyin, her şeyi en güzel şekilde süsleyen ve ziynetlendiren Allah’ın bir is-
midir. Çiçeklerin rengârenk boyalarından baharda yer-
yüzünün canlılarla şenlendirilmesine ve gökyüzünün 
yıldızlarla yaldızlanmasına kadar her türlü süsleme-
ler, ziynetler Müzeyyin isminden kaynaklanır. Tavus 
kuşundaki eşsiz renk çeşitliliği, renk uyumu, simetri, 
desen vb. her türlü süsleme sanatı Allah’ın Müzeyyin 
isminin bir yansımasıdır. Nasıl ki, olağanüstü bir tablo 
ya da desen ressamının ve sanatçısının yeteneğinin 
mükemmelliğini gösterir. Öyle de göz desenli rengâ-
renk kuyruğunun muhteşem güzelliğiyle –insanlar-
dan meleklere kadar– herkesin dikkatini çeken tavus 
kuşu da kendi sanatkârı olan Allah’ı ve O’nun Müzey-
yin ismini çok çarpıcı bir şekilde göstermektedir. Al-
lah’ın eşsiz sanatının ve süslemesinin –gören ve tak-
dir eden gözler için– hayvanlar âlemindeki en göz 
alıcı ve dikkat çekici temsili tavus kuşu olsa gerektir.
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Anahtar Kelimeler
Enbiya, evliya, Hatemü’l-Enbiya, hilkat, külli, muarif, mucizat,  

şahs-ı manevi, tevhid

Sevgili arkadaşlar bu dersimizde Rabbimizi bize tarif eden üç külli  
muaraif’ten (tanıtıcı) birisi olan Risalet-i Ahmediye’ye (asm) dair bir  

ders okuyacağız.

On Üçüncü Ders



On Dokuzuncu Söz
Risalet-i Ahmediyeye Dairdir

ُم
َ
ال ُة َوالسَّ

َ
ال ْيِه الصَّ

َ
ٍد َعل تي ِبُمَحمَّ

َ
ِكْن َمَدْحُت َمَقال

ٰ
ِتى َول

َ
ًدا ِبَمَقال َوَما َمَدْحُت ُمَحمَّ

Ben sözlerimle Muhammed’i (asm) övmüş, güzel göstermiş olmadım;  

aksine Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmdan bahsetmekle sözlerimi güzelleştirmiş oldum. 

(İmam-ı Rabbanî, Mektubât, 1: 58.)

 Evet, şu söz güzeldir. Fakat onu güzelleştiren, güzellerin güzeli olan evsâf-ı 
Muhammediyedir.

On Dört Reşahâtı tazammun eden On Dördüncü Lem’anın

Birinci Reşhası

Rabbimizi bize tarif eden üç büyük, küllî muarrif var: Birisi şu kitab-ı kâinattır 
ki, bir nebze şehadetini on üç Lem’a ile Arabî Nur Risalesinden On Üçüncü Dersten 
işittik. Birisi şu kitab-ı kebîrin âyet-i kübrâsı olan Hâtemü’l-Enbiyâ aleyhissalâtü 
vesselâmdır. Birisi de Kur’ân-ı Azîmüşşandır. Şimdi, şu ikinci burhan-ı nâtıkı olan 
Hâtemü’l-Enbiyâ aleyhissalâtü vesselâmı tanımalıyız, dinlemeliyiz.

Evet, o burhanın şahs-ı mânevîsine bak:

Sath-ı arz bir mescid, Mekke bir mihrap, Medine bir minber; o burhan-ı bâhir 
olan Peygamberimiz aleyhissalâtü vesselâm bütün ehl-i imana imam, bütün in-
sanlara hatip, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evli-
yadan mürekkep bir halka-i zikrin serzâkiri; bütün enbiya hayattar kökleri, bütün 
evliya tarâvettar semereleri bir şecere-i nuraniyedir ki, her bir dâvâsını, mu’cizat-
larına istinat eden bütün enbiya ve kerametlerine itimat eden bütün evliya tasdik 
edip imza ediyorlar.
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Zira, o Lâ ilâhe illâllah der, dâvâ eder. Bütün sağ ve sol, yani mazi 
ve müstakbel taraflarında saf tutan o nuranî zâkirler, aynı kelimeyi 
tekrar ederek, icmâ ile, mânen sadakte ve bilhakkı natakte derler.

Hangi vehmin haddi var ki, böyle hesapsız imzalarla te-
yid edilen bir müddeâya parmak karıştırsın?

İkinci Reşha

O nuranî burhan-ı tevhid, nasıl ki iki cenâhın icmâ 
ve tevatürüyle teyid ediliyor. Öyle de, Tevrat ve İncil 
gibi kütüb-ü semâviyenin (Haşiye: Hüseyin-i Cisrî “Risâle-i 

Hamidiye”sinde yüz on dört işârâtı o kitaplardan çıkarmıştır. 

Tahriften sonra bu kadar bulunsa, elbette daha evvel çok tas-

rihât varmış.) yüzler işârâtı ve irhâsâtın binler rumuzâtı ve 
hâtiflerin meşhur beşârâtı ve kâhinlerin mütevatir şehâdâtı 
ve şakk-ı kamer gibi binler mu’cizâtının delâlâtı ve şeria-
tın hakkaniyeti ile teyid ve tasdik ettikleri gibi, zâtında gayet 
kemâldeki ahlâk-ı hamîdesi ve vazifesinde nihayet hüsnündeki 
secâyâ-yı gàliyesi ve kemâl-i emniyeti ve kuvvet-i imanını ve gayet itminanını ve 
nihayet vüsukunu gösteren fevkalâde takvâsı, fevkalâde ubûdiyeti, fevkalâde cid-

diyeti, fevkalâde metaneti, dâvâsında nihayet derecede sadık olduğunu 
güneş gibi âşikâre gösteriyor.

Üçüncü Reşha

Eğer istersen, gel, Asr-ı Saadete, Ceziretü’l Araba gideriz. Hayalen 
olsun, onu vazife başında görüp ziyaret ederiz. 

İşte, bak: Hüsn-ü sîret ve cemâl-i suretle mümtaz bir zâtı görüyo-
ruz ki, elinde mu’ciznümâ bir kitap, lisanında hakaik-âşinâ bir hi-

tap, bütün benî Âdeme, belki cin ve inse ve 
meleğe, belki bütün mevcudata karşı bir hut-
be-i ezeliyeyi tebliğ ediyor. Sırr-ı hilkat-i âlem 
olan muammâ-i acibânesini hal ve şerh edip 
ve sırr-ı kâinat olan tılsım-ı muğlâkını fetih 
ve keşf ederek, bütün mevcudattan sorulan, 
bütün ukulü hayret içinde meşgul eden üç 
müşkül ve müthiş sual-i azîm olan “Necisin? 
Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun?” su-

allerine mukni, makbul cevap verir.
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Sorular
1. Rabbimizi bize tarif eden üç büyük külli muarrif nedir?

2. Nuranî bir bürhan-ı tevhid olan Peygamberimizin (asm), iki  
cenahın icma ve tevatürüyle teyid edilmesi ne demektir? 

3. Peygamberimiz (asm) bütün ukulü hayret içinde meşgul eden hangi 
üç müşkül ve müthiş sual-i azimin cevabını vermiştir?

Hadis-i Şerif
“Levlake levlake lemâ halaktü’l-eflâk” hadisi bir hadis-i kutsidir.  

Manası şöyledir: “Sen olmasaydın, Sen olmasaydın, ben âlemleri  
yaratmazdım.”

Suyutî, El-Leâli’l-Masnûa; Aliyyü’l-Kârî, El-Esrâru’l-Merfûa; 
Şevkânî, El-Fevâidü’l-Mecmûa; Hâfız Aclunî, Keşfü’l-Hafâ; 

Muhammed Said Zalûl, Tahkîk; İmam-ı Nevevî, El-Ezkâr

Risale-i Nur’dan Vecize
Hak aldatmaz, hakikatbin aldanmaz. Hak olan mesleği hileden  

müstağnidir.
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 İlmihal
MÜKELLEFİYET (3)

5. Mübah: Yapmamızda veya terk etmemizde ne günah ne sevap bulunmayan, 
yani yapılıp yapılmaması serbest bırakılan günlük davranışlarımızdır. Yürümek, otur-
mak, yemek, içmek, konuşmak gibi

Yapılıp yapılmaması serbest bırakılan davranışlar iki gruptur:

a) Caiz: Yüce dinimizin, yapılmasına izin verdiği davranışlardır. Bir meselenin caiz 
olması, o meselenin dinen ve hukuken serbest olduğunu ve müsaade edildiğini ifade 
eder. 

b) Helâl: Yüce dinimizin, yapılmasını meşru saydığı, hakkında haram veya mekruh 
olarak bir hüküm bildirmediği davranışlar, emek vererek hak edilen sonuçlardır. Bes-
mele çekilerek kesilen hayvanın etini yemek, alın teriyle kazanmak gibi.

6. Mekruh: Yüce dinimizce açıkça haram kılınmasa da, terki istenen ve çirkin gö-
rülen davranışlardır. Kerahet, “dinin tanımladığı çirkinlik” demektir. 

Mekruh iki grupta inceleniyor: 

a) Tahrimen mekruh: Harama yakın derecede mekruh görülen davranışlardır. Va-
cibin terki, tahrimen mekruhtur. 

b) Tenzihen mekruh: Helâle yakın derecede çirkin görülen davranışlardır. Mendu-
bun terki, tenzihen mekruhtur. 

7. Haram: Yüce dinimizce kesin olarak yasak kılınan davranışlardır: içki içmek, 
kumar oynamak, zina etmek, domuz eti yemek, anne ve babaya isyan etmek, yalan 
söylemek, gıybet etmek, suçsuz birisine iftira atmak gibi... Yapılması kesin olarak ya-
saklanan bir fiili yapmak haram olduğu gibi, yapılması kesin olarak emredilen bir 
fiili yapmamak da haramdır. Vakit girdiği hâlde namaz kılmamak, Ramazan ayında 
özürsüz olduğu hâlde oruç tutmamak, zengin olduğu hâlde zekât vermemek gibi… 

Haram işleyen kimseye “günahkâr” denir. Günahkâr bir kimse tövbe ederse, Allah 
tövbesini kabul eder, günahını siler ve onu günah kirinden arındırır. Peygamber Efen-
dimiz (asm) buyuruyor ki: “Tövbe eden, hiç günah işlememiş gibidir.”

8. Müfsit: İbadetin bozulmasına sebep olan davranışlardır: namazı bozmak, oru-
cu bozmak gibi… İbadeti kasten bozmak günahtır. Hata veya unutarak bozulmuş ise 
günah yoktur. Başlanmış bir ibadet hangi sebeple olursa olsun bozulursa, onu yeniden 
yapmak vacip olur.
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Kelime Bulmaca
Okuduğumuz derste geçen bazı kelimeler soldan sağa, yukarıdan 

aşağıya, çapraz ve ters şekilde kelime bulmaca tablosuna yerleştirilmiş-
tir. Haydi bulmacada karışık harfler içinde yer alan anlamlı kelimeleri 
bulalım ve manalarını düşünelim.

W A X N U V M H N İ L L Ü K S K

R Q M B X P E I M A K B U L N Q

M E J G F K V M Q A I D P X O W

Ü H M Q J U C A İ P İ T A H M C

D S V A R U U M U N K O J R U Q

D N O M K Z D İ M B K D W E A S

E C M İ H R A P G D E U Y B R A

A Z M D F F T D Y E V H M N R M

L T W Ü İ I K X M D T E W İ İ C

D N Y N M Y E Y O K I A H M F İ

B İ A K E T E L A S İ R S İ I O

U R C H A B A T U N F N O D M A

N J Y S R L R Z U H Q V O N İ P

K T L Q E U Z Y J R N P Y Q U K

S F H A T M B W E B H U T B E T

Y B H Q P M A Z İ F J Z G K Q W

BURHAN
HATİP
HUTBE
İCMA
İMAM

KAMER

KÜLLİ
MAKBUL

MAZİ
MESCİD

MEVCUDAT
MİHRAP

MİNBER
MUARRİF
MUKNİ

MÜDDEA
MÜMTAZ
RİSALET

TASDİK
TEYİD
VEHİM



Talim-i Esma
Bitkiler Aleminin İncir Meleği Evvel İsmini Anlatıyor

Merhaba Nur Kardeşler,

Ben yeryüzündeki tüm incir türlerini inceleyen ve kontrol eden bir meleğim. 
Bu sebeple melekler dünyasında herkes beni incir meleği olarak tanır. İncirin ya-
radılışındaki tüm güzellikleri ve mükemmelliklere şahit olmam için Allah beni gö-
revlendirdi. Benim hayatımın tüm zamanları incirleri tefekkür ederek geçer. Bu 
özelliğime rağmen siz insanlar inciri tefekkürde benden çok daha yeteneklisiniz. 
Çünkü ben inciri tadarak ve lezzetini alarak onun Allah’ın büyük bir nimeti olma-
sını sizin gibi bilemiyorum.

İncirin meyveler içindeki önemi Allah’ın ona vermiş olduğu önemden kaynak-
lanır. Allah Kur’an’da iki meyveye yemin etmiştir. Yani onlardaki sayısız nimetlere 
dikkat çekerek kendi varlığının delili yapmıştır. Bu iki meyveden biri incirdir. Ni-
metler içinde incirin seçilmesinin sebebi, şüphesiz onun çok faydalı ve bereketli 

bir meyve olmasından kaynaklanmıştır. İncirin yaradılışı çok 
dikkat çekicidir. Çünkü çok küçük bir çekirdekte incir ağa-

cının programı saklanmıştır. Bu nedenle incir çekirdeği 
için kudret mu’cizesi tabiri çok yerinde bir ifadedir.

Biraz da incirin özeliklerini özetle anlatmaya çalı-
şayım. İncir dutgiller ailesine dâhil bir bitkidir. İncir 
cinsinin 800 civarında farklı türü bulunmaktadır. En 

genel manada ise incirin iki çeşidi olduğunu söyle-
yebilirim: Birincisi, soluk sarı renkli sultan ya da lop 

incirdir. Bu incir çeşidi taze olarak tüketilmekle birlikte 
kurutmaya da elverişlidir. İkinci çeşit ise mor renkli incirler-

dir. Taze olarak tüketilen bu incire siyah ya da patlıcan inciri denir. Mor renkli 
incirin reçeli, pekmezi ve ezmesi yapılır.

İncir yapraklarında süt vardır. Buna “incir sütü” denilebilir. İncir 
bitkisinin çiçeklerinin tozlaşması mazı böcekleriyle gerçekleşir. Bi-
lim adamlarınız bu olaya “kaprifikasyon” diyorlar.

İncirin meyveleri çok besleyicidir. Özellikle kurutulmuş in-
cirin besin değeri çok daha yüksektir. A, B1, B2, B3, B6 ve C 
vitamini barındıran incir meyvesinin içinde % 30-40 şeker yer 
almaktadır.
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Allah, saymakla bitiremeyeceğim faydaları incire takarak onu eşsiz bir nimet 
yapmıştır. En önemlilerini şu şekilde sıralayabilirim. İncir enerji verir ve vücud 
direncini arttırır. Vitamin ve mineral bakımından çok zengin bir gıdadır. Hücreleri 
yenileme özelliği vardır. İçerdiği yüksek orandaki liflerle kolesterolün kana karış-
madan atılmasını sağlar. Sindirimi kolaylaştırır. Kemik ve diş oluşumunda olumlu 
etkileri vardır. İçeriğindeki “benzaldehit” nedeniyle kanserli hücrelerin büyüme-
sini önler. Bağırsakları yumuşatır. Kuru incir boğaz ağrısı, bronşit ve öksürüğe de 
faydalıdır.

İncirin içinde yüzlerce çekirdekçik vardır. Bu çekirdekçikler –göz kamaştırıcı 
bir şekilde– bana daima Allah’ın Evvel ismini okuturlar. Evvel, her şeyden önce 
var olan, başlangıcı olmayan ve her şeyin ilki olan manalarına gelmektedir. Allah 
her şeyde yaratmayı ilk başlatan ve devamını getirendir. Bütün varlıkların başlan-
gıcının olması Allah’ın Evvel isminden kaynaklanmıştır. Allah Evvel olduğu için 
sebeplere bağlı kalmadan sebepsiz de yaratabilir. Ekseriyetle basit, aciz sebepleri 
perde yaparak canlıları yaratır. Çok küçük incir çekirdeğinden incir ağacının ya-
radılışı buna en çarpıcı misaldir. İncir çekirdeği gibi 
basit sebepler yalnızca birer perdedirler. Çünkü 
binlerce incir meyvelerini ve yapraklarını ta-
şıyan büyük bir ağacın yaradılışını küçük 
bir çekirdeğin mahareti olarak kabul 
etmek aklen mümkün değildir. Al-
lah, sayısız nimetlerinden biri 
olan incir çekirdeğinin arka-
sında Evvel ismiyle gör-
kemli bir şekilde kendi 
varlığını gözler önüne 
sermektedir.
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Anahtar Kelimeler
Aşiret, bedevi, cezire, ilzam, mağlup, meclis, molla, ulema

Merhaba arkadaşlar bu dersimizde Said Nursi’nin gençliğinde yaşadığı 
bir olay üzerinden “cesaret, ilim ve sadakat”ine dair dersler alacağız.

On Dördüncü Ders



Tarihçe-i Hayat
BİRİNCİ KISIM’DAN

(Bediüzzaman Said Nursi) Tillo’da iken, bir gece Şeyh Abdülkadir-i Geylânî 
(ks) Hazretlerini rüyasında görür. Geylânî Hazretleri (ks) kendisine hitaben, “Molla 
Said! Mîran aşireti reisi Mustafa Paşaya gidiniz ve kendisini tarik-i hidayete dâvet 
ediniz. Yaptığı zulümden vazgeçerek namaza ve emr-i mârufa müdavim olmasını 
tavsiye ediniz. Aksi takdirde öldürünüz.”

Molla Said, bu rüyayı görür görmez, hemen tedarikini yaparak Mîran aşiretine 
doğru Tillo’dan hareket eder, doğruca Mustafa Paşanın çadırına girer. Paşa ora-
da bulunmadığından, biraz istirahat eder. Sonra Mustafa Paşa içeri girer. Orada 
hazır olanların hepsi kıyam ettikleri halde Molla Said yerinden bile kımıldanmaz. 
Paşanın nazar-ı dikkatini celb edince, aşiret binbaşılarından Fettah Beyden kim 
olduğunu sorar. Fettah Bey, meşhur Molla Said olduğunu bildirir. Halbuki Paşa, 
ulemadan hiç hoşlanmazdı. Şüphesiz bunun üzerine daha fazla kızmış ise de, iz-
har etmemişti. Molla Said’e niçin buraya geldiğini sorunca, Molla Said cevaben,

“Seni hidayete getirmeye geldim. Ya zulmü terk edip namazını kılacaksın veya-
hut seni öldüreceğim” demesinden, Paşa hiddetlenerek dışarı çıkar. Biraz dolaştık-
tan sonra yine çadıra girer ve Molla Said’e niçin geldiğini tekrar sorar. Molla Said:

“Sana söyledim ya, onun için geldim” der.

Mustafa Paşa çadırın direğinde asılı bulunan Said’in kılıcına işaret ederek:

“Bu pis kılınçla mı?”

Bediüzzaman:

“Kılıç kesmez, el keser” cevabında bulunur.

Mustafa Paşa, tekrar dışa-
rıya çıkarak biraz gezindikten 
sonra içeriye girer. Bediüzza-
man’a:

“Benim Cezire’de çok âlim-
lerim var. Eğer hepsini ilzam 
edebilirsen senin dediğini ya-
parım. Eğer ilzam edemezsen 
seni Fırat Nehrine atarım.”
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Molla Said:

“Bütün ulemayı ilzam etmek benim haddim olmadığı gibi, beni de nehre atmak 
senin haddin değildir. Fakat ulemaya cevap verince sizden birşey isterim ki, o da 
mavzer tüfeğidir. Şayet sözünde durmazsan, seni onunla öldüreceğim” der.

Bu muhavereden sonra Paşa ile birlikte atlarla Cezire’ye giderler. Yolda, Paşa 
kat’iyen Molla Said’le konuşmaz. Bani Hanı dedikleri mevkie gelince, yorgunlu-
ğundan Molla Said orada biraz yatar. Uykudan uyanır uyanmaz etrafında bütün 
Cezîre âlimlerinin, kitapları ellerinde beklediklerini görür. Biraz görüştükten sonra 
çay ikram edilir. Cezire âlimleri Molla Said’in şöhretini işittikleri için, mebhût ve 
hayran bir vaziyette çaylarını bile unutarak Molla Said’in sualine intizar etmekte 
idiler. Molla Said ise kendi çayını içtikten sonra, dalgın dalgın karşısında bulunan 
bir-iki âlimin çayını da içer, onlar fark edemezler. Mustafa Paşa, hocalara hitaben,

“Ben okumuş değilim; fakat Molla Said ile mücadelenizde mağlûp olacağını-
zı şimdi anlıyorum. Zira bakıyorum ki, siz düşünmekten çaylarınızı unuttuğunuz 
halde, Molla Said kendi çayını içtikten başka, iki-üç bardak da sizin çayınızı içti.”

Bunun üzerine, biraz lâtife ettikten sonra Molla Said bu âlimlere karşı:

“Efendiler! Bendeniz vaad etmişim, hiç kimseye sual sormam. Binaenaleyh, 
suallerinize muntazırım” der.

Bu hocalar kırk kadar sual sorarlar. Umumuna cevap verdikten sonra, her na-
sılsa Molla Said bir sualin cevabını yan-
lış söylediği halde karşısındakiler doğru 
telâkki ederek tasdik etmişlerdi. Meclis 
dağılınca Molla Said hatırlar; hemen ar-
kalarından koşarak:

“Affedersiniz, bir sualin cevabını yanlış 
söylediğim halde farkına varmadınız” di-
yerek cevabını tashih eder.

Hocalar dediler:

“İşte şimdi hakkıyla bizi tam ilzam et-
tiniz!”

Sonra o hocalardan bir kısmı Molla Sa-
id’den ders almaya gelirler.

Bundan sonra Mustafa Paşa, ahdetti-
ği mavzer tüfeğini hediye eder ve namaz 
kılmaya başlar.
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Sorular
1. Bediüzzaman’ı Mustafa Paşa’ya kim niçin göndermiştir?

2. Bediüzzaman Mustafa Paşa’dan ne istemiştir?

3. Bediüzzaman’ın zalim bir paşaya karşı cesaretle söz  
söyleyebilmesinin menbaı nedir?

Hadis-i Şerif
İnsanlar, zalimi görüp elinden tutmazlarsa (onu engellemezlerse), 

Allah’ın hepsine ulaşacak umumi bir bela göndermesi yakındır.

Ebû Dâvud, “Melahim”, 17

Risale-i Nur’dan Vecize
İttifak hüdadadır, heva ve heveste değil. İnsanlar hür oldular 

amma yine abdullahtırlar.
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 İlmihal
TEMİZLİK (1)

Hükmî kirlilik hali demek olan hadesten, hükmî temizlik usulü olan ve her bi-
rinin kendine mahsus ayrıntılı hükümleri bulunan abdest, gusül ve teyemmümle 
temizlenilir.

1. İstibrâ ve İstincâ 

Küçük abdest bozduktan sonra idrar yolunda kalabilecek idrar damla ve sızın-
tılarının tamamen kesilmesi için bir süre bekleme, bundan sonra vücuttaki idrar 
sızıntılarını temizleme işlemine fıkıh dilinde “istibrâ” denilir

“İstincâ” terimiyle ifade edilen temizlik yani büyük abdest bozulduktan sonra 
dışkı ve idrar yollarında yapılacak dışkı, idrar vb. temizliği de Müslümanın haya-
tında ayrı bir önem taşır.

2. Abdestin Mahiyeti ve Önemi

Fıkıhta abdest, “belli uzuvları usulüne uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını 
da eldeki su ıslaklığı ile meshetmek” şeklindeki ibadet temizliği olarak tarif edilir. 
Abdestle ilgili olarak Kur’ân-ı Kerîm’de, “Ey iman edenler! Namaza kalktığınız-
da yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı meshedin ve topuklara 
kadar ayağınızı yıkayın. Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin” 
(Mâide 5/6) buyurulur.

3. Abdestin Farzları

Abdestin farzları, bir fiilin abdest sayılabilmesi için onda bulunması zorunlu 
olan ana unsurlar demektir. Abdestin farzları ilgili âyette (el-Mâide 5/6) zikredildi-
ği üzere dörttür: 

1) Yüzü yıkamak

2) Kolları dirseklerle birlikte yıkamak

3) Başı meshetmek

4) Ayakları topuklarla birlikte yıkamak

4. Abdestin Sünnetleri ve Adabı

Abdestin başlıca sünnetleri şöyle sıralanabilir: 

Abdest almaya niyet etmek, başlarken besmele çekmek, elleri bileklerle birlikte 
üç defa yıkamak, ağız ve buruna su çekip iyi bir ağız ve burun temizliği (mazmaza 
ve istinşak) yapmak, misvak kullanmak veya dişleri fırçalamak, sakalın içine su 
girmesini sağlamak, el parmaklarını birbirine sokup ovuşturmak, başın tamamı-
nı elin ıslaklığıyla meshetmek, boynu meshetmek, abdest uzuvlarını yıkarken bu 
sayılan sıraya uymak, abdeste sağ uzuvlardan başlamak, bu uzuvları üçer defa 
yıkamak ve su ile iyice ovmak (delk), abdeste ara vermeden tamamlamak.
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Çapraz Bulmaca
9. İyiliği emretme
10. Güneybatı Asya’nın en uzun ırmağı
11. Daha iyi ve daha doğru hale getirmek
12. Anlama, karşılama, alma, kabul etme
13. Delil göstererek muhalifini susturma
14. Söz, söz verme
15. Açığa vurma, meydana çıkarma
16. Şaşkınlık içinde kalmış olan

1. Ayakta durmak, ayağa kalkmak
2. Aralıksız devam eden, devamlı olan
3. Hoş söz, mizah, söz ile iltifat
4. Durum, olay
5. Kızgınlık, gadap, dargınlık, hışım
6. Hazırlanma
7. Yenilmiş, yenilen
8. Soru, isteme, istek

A
B
C



Talim-i Esma
Bitkiler Aleminin Nar Meleği Adl İsmini Anlatıyor

Merhaba Nur Kardeşler,

Size hem dünyanın hem de Cennetin en güzel meyvelerinden birinden bahse-
deceğim. Allah’ın Kur’an’da üç defa kendisinden bahsettiği (En’am Suresi’nin 99. 
ve 141. ayetleri ile Rahman Suresi’nin 68. ayeti) bu eşi benzeri olmayan meyvenin 
ismi nardır. 

Allah beni yeryüzündeki tüm nar ağaçlarını incelemekle görevli bir melek ola-
rak yarattı. Bu nedenle ben melekler âleminde “melek-i rumman” yani nar meleği 
olarak tanınırım. Siz de beni bu isimle çağırabilirsiniz.

Birazdan size nar hakkında bildiklerimi kısaca özetlemeye çalışacağım. Ayrıca 
narları incelediğimde en çok karşılaştığım Allah’ın Adl ismini anlatacağım.

Nar ılıman iklimde yetişen bir ağaçtır. Bol güneşli ve nem oranının düşük ol-
duğu killi topraklarda daha güzel meyve verir. Yüzyıl kadar yaşamasını sağlayan 
güçlü bir kök sistemi vardır. Ekonomik ömrü ise 30-50 yıl kadardır.
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Hem dikenli hem de dikensiz çeşitleri olan nar ağacının boyu 2 ila 5 metre ara-
sında değişir. Adeta çalı görünümünde olan narın gövdesi dağınık ve ince dallar-
dan meydana gelmiştir. Yaprakları ise parlak renkli, kısa saplı ve kırmızı kenarlıdır. 
Bahar aylarında kırmızı (nadiren sarı ve beyaz renkli) çiçekler açar. Bitki 50-70 
gün çiçekli kalır. Bu hâli adeta bir süs bitkisini andırır.

Nar meyvesinin gelişme dönemi 120-160 gündür. Meyve üstten basık küre şek-
lindedir. İlk başta yeşil renkte olan nar kabuğu olgunlaştıkça kırmızı renge dönü-
şür. Kabuğun içe doğru uzantılarından meyvenin odacıkları oluşur. Nar taneleriyle 
dolu her bir odacık ince zar ile diğerlerinden ayrılır. 

Etli ve bolca özsuyu taşıyan tohumlar, narın yenen kısmını meydana getirirler. 
Meyvede yaklaşık 600 tohum bulunur. Tohumların renkleri beyazdan koyu kırmı-
zıya kadar farklı renk tonlarına sahip olabilir. Tadı mayhoş ya da hafif ekşidir. Bazı 
narların tatları ise tatlıdır. Meyvenin toplam ağırlığının % 52’sini yenilebilir kısım 
meydana getirir. Yenilebilir kısmın % 78 ise nar suyudur.

Nar ağacı sanki bir anne gibidir. Onun çocukları dallarındaki binlerce meyve-
lerdir. Nar ağacı kendisi kökleriyle çamur yer ve bulanık suya kanaat eder. Meyve-
lerine ise Allah’ın rahmet hazinesinden en güzel bir şerbeti içirir. Konserve kutusu-
na benzeyen nar meyvesi için Allah’ın kudret konservesi diyebiliriz.

Narı incelediğimde en çok Allah’ın Adl ismiyle karşılaştığımı söylemiştim. Şim-
di bunun sebebini izah etmeye çalışayım. Allah adaletli olduğu için Adl isminin 
sahibidir. Adl isminin ve adaletin ilk akla gelen manası, Allah’ın bütün varlıklara 
karşı âdil olması ve onların hayatlarını sürdürebilmeleri için hakları olan her şeyi 
kendilerine ihsan etmesidir. Bununla birlikte Allah’ın kâinatta her şeyi ölçülü ve 
dengeli yaratması da Adl isminden kaynaklanır. Adl isminin manevi pergel ve cet-
veli her şeyin mükemmel bir ölçü ve geometriyle yaradılışını netice vermektedir.

Adalet denilince herkesin aklına terazi gelir. Çünkü adaletin özünde denge ve 
ölçü vardır. Bu sebeple güneş sistemindeki gezegenlerin yörüngelerinde dengeli 
dizilişlerinden nar tohumlarının ölçülü gruplanışlarına kadar her şey Adl ismini 
gösterir. Arı peteği gibi ince sanatla işlenmiş olan nar, iç mimarisiyle –ölçü ve şekil 
bilgisi olan– herkesin dikkatini çekmeyi başarır. Kırmızı şeffaf tanelerinin dizilişi ve 
beyaz ince zarlarla tanelerin gruplar halinde birbirlerinden ayrılışı gerçekten hari-
kuladedir. Yüzlerce nar tanesinin meyvenin içine sığdırılmaları ve tadı kıvamında 
bir şerbetle beslenmeleri mükemmel bir ölçüyü ve adaleti gösterir. Bu nedenle 
bitkiler âleminde (iç-dış) geometrisiyle ve ölçülü yaradılışıyla Adl ismini en çarpıcı 
bir şekilde gösteren canlılardan biridir nar.
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Anahtar Kelimeler
Ayine, cehennem, ceza, ibadet, mevcudat, Sultan-ı Ezel, tarikussalat

Sevgili arkadaşlar bu dersimizde, “Cenâb-ı Hakkın hiçbir şeye özellikle 
de ibadetimize muhtaç olmadığını ve kul olarak bizim ibadete ihtiyacımız 

olduğunu” tefekkür edeceğiz.

On Beşinci Ders



Yirmi Üçüncü Lem’a
حيـِم ْحٰمِن الرَّ ِبْســـــِم هللِا الرَّ

ْرِض
َ
ال

ْ
ٰمَواِت َوا ِفى هللِا َشكٌّ َفاِطِر السَّ

َ
ُهْم ا

ُ
ْت ُرُسل

َ
 َقال

  Peygamberleri onlara dedi ki: Gökleri ve yeri yoktan var eden Allah hakkında şüphe olur mu? 

(İbrahim 14/10)

Hâtime

Tabiat fikr-i küfrîsini terk eden ve imana gelen zat diyor ki:

Elhamdülillâh, benim şüphelerim kalmadı. Yalnız merakımı mucip olan birkaç su-
alim var.

Birinci Sual: Çok tembellerden ve târiküssalâtlardan işitiyoruz. Diyorlar ki: 
“Cenâb-ı Hakkın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var ki, Kur’ân’da çok şiddet ve ısrarla, 
ibadeti terk edeni zecredip Cehennem gibi dehşetli bir cezayla tehdit ediyor? İtidalli 
ve istikametli ve adaletli olan ifade-i Kur’âniyeye nasıl yakışıyor ki, ehemmiyetsiz bir 
cüz’î hataya karşı nihayet şiddeti gösteriyor?”

Elcevap: Evet, Cenâb-ı Hak senin ibadetine, belki hiçbir şeye muhtaç değil. Fakat sen 
ibadete muhtaçsın; mânen hastasın. İbadet ise, mânevî yaralarına tiryaklar hükmünde 
olduğunu çok risalelerde ispat etmişiz. Acaba bir hasta, o hastalık hakkında, şefkatli bir 
hekimin ona nâfi ilâçları içirmek hususunda ettiği ısrara mukabil, hekime dese: “Senin 
ne ihtiyacın var, bana böyle ısrar ediyorsun?” Ne kadar mânâsız olduğunu anlarsın.

Amma Kur’ân’ın, terk-i ibadet hakkında şiddetli tehdidâtı ve dehşetli cezaları ise: 
Nasıl ki bir padişah, raiyetinin hukukunu muhafaza etmek için, âdi bir adamın, raiye-
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tinin hukukuna zarar veren bir hatasına göre, şiddetli cezaya çarpar. Öyle de, ibadeti 
ve namazı terk eden adam, Sultan-ı Ezel ve Ebedin raiyeti hükmünde olan mevcuda-
tın hukukuna ehemmiyetli bir tecavüz ve mânevî bir zulüm eder. Çünkü, mevcudatın 
kemalleri, Sânie müteveccih yüzlerinde tesbih ve ibadetle tezahür eder. İbadeti terk 
eden, mevcudatın ibadetini görmez ve göremez. Belki de inkâr eder. O vakit, ibadet 
ve tesbih noktasında yüksek makamda bulunan ve her biri birer mektub-u Samedânî 
ve birer âyine-i esmâ-i Rabbâniye olan mevcudatı âli makamlarından tenzil ettiğinden 
ve ehemmiyetsiz, vazifesiz, câmid, perişan bir vaziyette telâkki ettiğinden, mevcudatı 
tahkir eder, kemâlâtını inkâr ve tecavüz eder.

Evet, herkes kâinatı kendi âyinesiyle görür. Cenâb-ı Hak, insanı kâinat için bir 
mikyas, bir mizan suretinde yaratmıştır. Her insan için, bu âlemden hususî bir âlem 
vermiş; o âlemin rengini, o insanın itikad-ı kalbîsine göre gösteriyor. Meselâ, gayet 

meyus ve matemli olarak ağlayan bir in-
san, mevcudatı ağlar ve meyus suretinde 
görür. Gayet sürurlu ve neş’eli, müjdeli ve 
kemâl-i neş’esinden gülen bir adam, kâi-
natı neş’eli, güler gördüğü gibi; mütefek-
kirâne ve ciddî bir surette ibadet ve tesbih 
eden adam, mevcudatın hakikaten mevcut 
ve muhakkak olan ibadet ve tesbihatlarını 
bir derece keşfeder ve görür. Gafletle veya 
inkârla ibadeti terk eden adam, mevcuda-
tı, hakikat-i kemâlâtına tamamıyla zıt ve 
muhalif ve hata bir surette tevehhüm eder 
ve mânen onların hukukuna tecavüz eder.

Hem o târiküssalât, kendi kendine mâ-
lik olmadığı için, kendi mâlikinin bir abdi 
olan kendi nefsine zulmeder. Onun mâliki, 
o abdinin hakkını onun nefs-i emmâresin-

den almak için, dehşetli tehdit eder. Hem netice-i hilkati ve gaye-i fıtratı olan ibadeti 
terk ettiğinden, hikmet-i İlâhiye ve meşiet-i Rabbâniyeye karşı bir tecavüz hükmüne 
geçer. Onun için cezaya çarpılır.

Elhasıl, ibadeti terk eden hem kendi nefsine zulmeder—nefis ise Cenâb-ı Hakkın 
abdi ve memlûküdür—hem kâinatın hukuk-u kemâlâtına karşı bir tecavüz, bir zu-
lümdür. Evet, nasıl ki küfür, mevcudata karşı bir tahkirdir; terk-i ibadet dahi, kâinatın 
kemâlâtını bir inkârdır. Hem hikmet-i İlâhiyeye karşı bir tecavüz olduğundan, dehşetli 
tehdide, şiddetli cezaya müstehak olur.

İşte bu istihkakı ve mezkûr hakikati ifade etmek için, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, mu-
cizâne bir surette o şiddetli tarz-ı ifadeyi ihtiyar ederek, tam tamına hakikat-i belâgat 
olan mutabık-ı mukteza-yı hale mutabakat ediyor.
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Sorular
1. Niçin ibadet ederiz? Cenab-ı Hakk’ın bizim ibadetimize  

ihtiyacı mı var?

2. İnsanın manen hasta olması ne demektir?

3. Cenab-ı Hakk’ın ibadetimize ihtiyacı yoksa terk-i ibadet hakkın-
daki şiddetli tehdidatı ve şiddetli cezalarının hikmeti nedir?

Hadis-i Şerif
Kim bir namaz unutacak olursa hatırlayınca derhal kılsın.  

Unutulan namazın bundan başka kefareti yoktur.

Buhârî, “Mevakitu’s-Salat”, 37

Risale-i Nur’dan Vecize
Nasıl ki küfür, mevcudata karşı bir tahkirdir; terk-i ibadet dahi,  

kâinatın kemâlâtını bir inkârdır.
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İlmihal
TEMİZLİK (2)

5. Abdesti Bozan Durumlar

Abdestin maddî temizlik olma özelliği de taşımakla birlikte esasen hükmî temizlik 
olduğunu yukarıda görmüştük. Bu sebeple abdesti bozan durumların bir kısmı maddî 
kirlilik, bir kısmı da hükmî kirlilik grubunda yer alır. Şu durumlarda abdest bozulur: 

1) İdrar ve dışkı yollarından idrar, dışkı, meni, mezi, kan gibi bir necâsetin, herhan-
gi bir sıvının veya maddenin çıkması, yellenmek. 

2) Vücudun herhangi bir yerinden kan, irin veya herhangi bir maddenin çıkması. 
Ağızdan çıkan akıcı haldeki kan, tükürükten fazla veya ona eşit ise abdesti bozar. 
Vücuttan çıkan kan akmadığı veya çıktığı yerin çevresine dağılmadığı sürece abdesti 
bozmaz. Yaradan çıkan irin ve sarı su da böyledir. Çıktığı yerin dışına kendiliğinden 
dağılmayan bu sıvıların silinmesi halinde de abdest bozulmaz. Şâfiîlere göre idrar ve 
dışkı yolları hariç vücuttan çıkan kan ve benzeri sıvı maddeler abdesti bozmaz. 

3) Ağız dolusu kusmak. Kusulan şey ister yemek, ister safra veya kan olsun, abdest 
bozulur. 

4) Bayılma, delirme, sarhoş olma, uyuma gibi şuurun kontrolüne engel olan du-
rumlar. 

5) Namazda yakındaki şahısların duyabileceği şekilde sesli olarak gülmek. Hanefî-
ler’e göre rükûlu ve secdeli namazda sesli gülme abdesti de bozar. Diğer mezhepler ise 
sadece namazın bozulacağı görüşündedir. 

6) Cinsî münasebet veya fâhiş (aşırı) temas ve dokunma. 

7) Mazeret halinin sona ermesi. Su bulamadığı için teyemmüm eden kimse suyu 
bulunca, mest üzerine mesh yapan kimsenin yolcu olanlara üç, yolcu olmayanlara 
bir gün olarak tanınan mesh süresi dolunca, özürlü kimse için de namaz vakti çıkınca 
abdesti bozulmuş olur. 

Hanefîler’in dışındaki üç mezhebe göre bir kimsenin kendi cinsel organına temas 
da abdesti bozar. 

6. Mesh

Mesh, bir şey üzerinde eli gezdirmek, o şeyi elle silmek demektir. Fıkıhta mesh, 
bir nevi hükmî temizlik işlemi olup abdestte elin ıslaklığıyla bir uzuv, mest veya sargı 
üzerinde, teyemmümde ise yüz ve kollar üzerinde toprakla yapılan sembolik temizlik 
çeşididir.

Sargı Üzerine Mesh 

Üzerinde sargı bulunan bir organın abdest alırken su ile yıkanması sağlık açısından 
zararlı ise, bu sargı çözülmeyip üzerinin meshedilmesiyle yetinilir. Yapılan bu mesh o 
uzvu hükmen yıkama sayılır. Hatta mesh de zararlı ise ondan da vazgeçilebilir.
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Z X U T C R T E V E H H Ü M M Q

G K W E Y İ S W L Z N M E M U I

T L J M H K F J İ K A A T D C X

Q E M A L H X J B M F L İ M İ D

U A Y K A A J U A E İ İ R E P J

D M K İ L T U I K Z S K Y O G E

A W A T A S B Y U K A G A I C C

H V H S W R C U M U D F K Y F İ

U N E İ U U Y Q W R O Y A B S T

W L T H E K K X S Ü R U R H S E

U S S D İ A V Q L C V D N E U N

E C Ü C T N A Z İ M M E W Y R M

H K M I İ E M İ K Y A S P A K İ

W İ D A D B M D V H W F E G Q K

U T S Q A F F G P A K I Q A Z E

A P Q D L W J L T A İ B A T J H

ADİ
GAYE

HEKİM
İSTİKAMET

İTİDAL
MALİK

MEZKUR
MİKYAS
MİZAN
MUCİP

MUHAFAZA
MUKABİL

MÜSTEHAK
NAFİ

NETİCE
RAİYET
SÜRUR
TABİAT

TAHKİR
TEVEHHÜM

TİRYAK

Kelime Bulmaca
Okuduğumuz derste geçen bazı kelimeler soldan sağa, yukarıdan aşa-

ğıya, çapraz ve ters şekilde kelime bulmaca tablosuna yerleştirilmiştir. 
Haydi bulmacada karışık harfler içinde yer alan anlamlı kelimeleri bula-
lım ve manalarını düşünelim.



Talim-i Esma
Bitkiler Aleminin Üzüm Meleği Şafi İsmini Anlatıyor

Merhaba Nur Kardeşler,

Ben yeryüzündeki bütün üzümlerin baharda dirilişlerini ve hayat serüvenleri-
ni takip etmekle görevli meleğim. Üzüm Allah’ın en güzel ve tatlı nimetlerinden 
birisidir. Bundan olsa gerektir ki, Allah’ın eşsiz sözleri olan Kur’an’da birçok defa 
üzümden bahsedilmiştir.

Üzüm, diğer meyvelerle kıyaslandığında en fazla çeşide sahip olan türler ara-
sındadır. 100 binin üzerinde üzüm çeşidi vardır. 

Üzümün 30 metre uzayabilen asması vardır. Kökleri ise çok derinlere kadar iner. 
Kalbe benzeyen 5 loplu çok güzel bir yaprağı vardır. Yaprağın üst kısmı koyu yeşil 
renginde, alt kısmı ise açık tondadır. Yaprakların karşısında “helizon” denilen sarıl-
ma ipliği vardır. Üzüm asması bu sarılma iplikleriyle ağaç, duvar gibi yükseltilere 
sarılarak tırmanır. 

Üzüm taneleri türüne göre beyaz, sarı, yeşil, pembe, mor ve siyah gibi birçok 
farklı renktedirler. Yuvarlak ya da oval biçimli üzüm taneleri ince bir kabukla kap-
lıdır. Üzüm renk ve kokusunu ağırlıklı olarak kabuğundan alır. İç kısımda çekirdek-
leri kuşatan etli, sulu bir öz vardır. Bu özün % 70-85’i su, % 12-30’u şekerdir. Ayrıca 
üzümün muhtevasında azotlu maddeler, madensel maddeler, organik asitler, ta-
nen ve vitaminler de bulunur.

Üzümün yararları sayılamayacak kadar çoktur. Hem kan yapar, hem kanı te-
mizler. Kalbi kuvvetlendirir ve damarları sağlamlaştırır. Yüksek tansiyonu ve ko-
lesterolü düşürür. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, bedeni ve zihni gücü arttırır. 
Mide ülseri, gastrit, karaciğer hastalıkları, romatizma, kireçlenme gibi hastalıkla-
ra karşı çok faydalıdır. Vücutta biriken zararlı maddelerin atılmasını kolaylaştırır. 
Besleyicidir. E vitamininden 50, C vitamininden ise 30 kat daha güçlü antioksidan 
–yani hücre yıkımı esnasında oluşan oksitlenmeyi engelleme– özelliğine sahiptir. 
Üzüm A, B1, B2, C vitaminleriyle birlikte potasyon ve magnezyum da içerir. Bu 
sebeple üzüm tek başına bir eczane gibidir.

Bütün üzümler bana ilk önce Allah’ın Şafi ismini hatırlatır. Şafi ismi Allah’ın 
maddi ve manevi her türlü hastalıklara şifa vermesidir. Allah, Şafi ismiyle yeryüzü-
nü büyük bir eczaneye dönüştürmüştür. Yeryüzünde her türlü hastalıklar ve dert-
ler için sayısız dermanları ve ilaçları hazırlamıştır. Üzüm ise sayısız faydalarıyla 
yeryüzü eczanesinin küçük bir modelidir. Bu sebeple meyveler içinde Allah’ın Şafi 
ismini en fazla ve en parlak bir şekilde gösteren üzümdür diyebiliriz.
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Anahtar Kelimeler
Alim, feylesof, hikmet-i Kur’âniye, kutsiyet, mana-i harfi, mana-i ismi, mevcudat, 

nazar, surî 

Merhaba arkadaşlar bu dersimizde Kur’an’ın hikmeti ile fennin hikmetinin  
karşılaştırması bir temsili hikaye ile yapılacak ve böylelikle “mana-i harfi” ile 

“mana-i ismi” bakışlarının neler olduğunu anlamaya çalışacağız.

On Altıncı Ders



On İkinci Söz
وِتَى َخْيًرا كـثيًرا 

ُ
َمَة َفَقْد ا

ْ
ِحك

ْ
حيـِم @  َوَمْن ُيْؤَت ال ْحٰمِن الرَّ ِبْســـــِم هللِا الرَّ

  Kime hikmet verilmişse, işte ona pekçok hayır verilmiştir. (Bakara 2/269)

Kur’ân-ı Hakîmin hikmet-i kudsiyesi ile felsefe hik-
metinin icmâlen muvazenesi; hem hikmet-i Kur’âniye-
nin, insanın hayat-ı şahsiyesine ve hayat-ı içtimaiye-
sine verdiği ders-i terbiyenin gayet kısa bir fezlekesi; 
hem Kur’ân’ın sair kelimât-ı İlâhiyeye ve bütün kelâm-
lara cihet-i rüçhaniyetine bir işarettir. İşte bu Sözde 
Dört Esas vardır.

Birinci Esas

Hikmet-i Kur’âniye ile hikmet-i fenniyenin farklarına şu gelecek hikâye-i tem-
siliye dürbünüyle bak.

Bir zaman hem dindar, hem gayet san’atkâr bir hâkim-i namdar istedi ki, 
Kur’ân-ı Hakîmi, maânîsindeki kudsiyetine ve kelimâtındaki i’câza şayeste bir 
yazı ile yazsın, o muciznümâ kamete harika bir libas giydirilsin. İşte o nakkaş zat, 
Kur’ân’ı pek acip bir tarzda yazdı. Bütün kıymettar cevherleri yazısında istimal etti. 
Hakaikının tenevvüüne işaret için, bazı mücessem hurufatını elmas ve zümrütle ve 
bir kısmını lü’lü’ ve akikle ve bir taifesini pırlanta ve mercanla ve bir nev’ini altın 
ve gümüşle yazdı. Hem öyle bir tarzda süslendirip münakkaş etti ki, okumayı bilen 
ve bilmeyen herkes temâşâsından hayran olup istihsan ederdi. Bahusus ehl-i haki-
katin nazarına, o surî güzellik, mânâsındaki gayet parlak güzelliğin ve gayet şirin 
tezyinatın işârâtı olduğundan, pek kıymettar bir antika olmuştur.

Sonra o hâkim, şu musannâ ve murassâ Kur’ân’ı, bir ecnebî feylesofa ve bir 
Müslüman âlime gösterdi. Hem tecrübe, hem mükâfat için emretti ki, “Her biriniz, 
bunun hikmetine dair bir eser yazınız.”

Evvelâ o feylesof, sonra o âlim, ona dair birer kitap telif ettiler. Fakat feyleso-
fun kitabı, yalnız harflerin nakışlarından ve münasebetlerinden ve vaziyetlerinden 
ve cevherlerinin hâsiyetlerinden ve tarifatından bahseder, mânâsına hiç ilişmez. 
Çünkü o ecnebî adam, Arabî hattı okumayı hiç bilmez. Hattâ o müzeyyen Kur’ân’ı, 
bilmiyor ki bir kitaptır ve mânâyı ifade eden yazıdır. Belki ona münakkaş bir an-
tika nazarıyla bakıyor. Lâkin, çendan Arabî bilmiyor, fakat çok iyi bir mühendistir, 
güzel bir tasvircidir, mahir bir kimyagerdir, sarraf bir cevhercidir. İşte o adam bu 
san’atlara göre eserini yazdı.
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Amma Müslüman âlim ise, ona baktığı vakit anladı ki, o, Kitâb-ı 
Mübîndir, Kur’ân-ı Hakîmdir. İşte bu hakperest zat, ne tezyinat-ı 

zahirisine ehemmiyet verdi ve ne de hurufun nukuşuyla işti-
gal etti. Belki öyle birşeyle meşgul oldu ki, milyon mertebe 
öteki adamın iştigal ettiği meselelerinden daha âli, daha 
galî, daha lâtif, daha şerif, daha nâfi, daha cami’... Çünkü, 
nukuşun perdesi altında olan hakaik-ı kudsiyesinden ve 
envâr-ı esrarından bahsederek gayet güzel bir tefsir-i şerif 
yazdı.

Sonra, ikisi eserlerini götürüp o hâkim-i zîşâna takdim 
ettiler. O hâkim, evvelâ feylesofun eserini aldı. Baktı, gördü 

ki, o hodpesend ve tabiatperest adam, çok çalışmış, fakat hiç 
hakikî hikmetini yazmamış, hiçbir mânâsını anlamamış. Belki ka-

rıştırmış. Ona karşı hürmetsizlik, belki edepsizlik etmiş. Çünkü, o menba-ı hakaik 
olan Kur’ân’ı, mânâsız nukuş zannederek mânâ cihetinde kıymetsizlikle tahkir etmiş 
olduğundan, o hâkim-i hakîm dahi onun eserini başına vurdu, huzurundan çıkardı.

Sonra öteki hakperest, müdakkik âlimin eserine baktı. Gördü ki, gayet güzel ve 
nâfi bir tefsir ve gayet hakîmâne, mürşidâne bir teliftir. “Aferin, bârekâllah” dedi. 
“İşte hikmet budur ve âlim ve hakîm, bunun sahibine derler. Öteki adam ise haddin-
den tecavüz etmiş bir san’atkârdır.” Sonra, onun eserine bir mükâfat olarak, her bir 
harfine mukabil, tükenmez hazinesinden on altın verilsin irade etti.

Eğer temsili fehmettinse, bak, hakikatin yüzünü de gör:

Amma o müzeyyen Kur’ân ise, şu musannâ kâinattır. O hâkim ise, Hakîm-i Ezelî-
dir. Ve o iki adam ise, birisi, yani ecnebîsi, ilm-i felsefe ve hükemâsıdır. Diğeri Kur’ân 
ve şakirtleridir.

Evet, Kur’ân-ı Hakîm, şu Kur’ân-ı Azîm-i Kâinatın en âli bir müfessiridir ve en 
beliğ bir tercümanıdır. Evet, o Furkandır ki, şu kâinatın sahifelerinde ve zamanların 
yapraklarında kalem-i kudretle yazılan âyât-ı tekvîniyeyi cin ve inse ders verir. Hem 
her biri birer harf-i mânidar olan mevcudata “mânâ-yı harfî” nazarıyla, yani onlara 
Sâni hesabına bakar. “Ne kadar güzel yapılmış; ne kadar güzel bir surette Sâniinin 
cemâline delâlet ediyor” der. Ve bununla kâinatın hakikî güzelliğini gösteriyor.

Amma, ilm-i hikmet dedikleri felsefe ise, huruf-u mevcudatın tezyinatında ve 
münasebatında dalmış ve sersemleşmiş, hakikatin yolunu şaşırmış. Şu kitab-ı kebi-
rin hurufatına “mânâ-yı harfî” ile, yani Allah hesabına bakmak lâzım gelirken, öyle 
etmeyip “mânâ-yı ismî” ile, yani mevcudata mevcudat hesabına bakar, öyle bah-
seder. “Ne güzel yapılmış”a bedel “Ne güzeldir” der, çirkinleştirir. Bununla kâinatı 
tahkir edip kendisine müştekî eder. Evet, dinsiz felsefe hakikatsiz bir safsatadır ve 
kâinata bir tahkirdir.
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Sorular
1. Kainatın bir kitap olması ne demektir?

2. Kur’an’ın kainat kitabının en âli bir müfessiri ve beliğ bir  
tercümanı olması ne demektir?

3. Şu kainat kitabının hurufatına mana-i harfi ile bakmak ne de-
mektir?

Hadis-i Şerif
Gerçek mücahid, nefsiyle cihad edendir.

Tirmizî, “Fedâilu’l-Cihad”, 2

Risale-i Nur’dan Vecize
Dinsiz felsefe hakikatsiz bir safsatadır ve kâinata bir tahkirdir.
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Eller bileklere kadar üç kere yıka-
nır. Parmak aralarının yıkanmasına 
dikkat edilir. Yıkanırken bir elin par-
makları diğer elin parmakları arası-
na geçirilerek hilallenir.

ABDEST

TEYEMMÜM

Alında saçların bitim yerinden itiba-
ren kulakların yumuşağına ve çene 
altına kadar yüzün her tarafı üç kere 
yıkanır.

Eller ıslatılarak, sağ elin serçe par-
mağı ile sağ kulağın içi, baş par-
mağı ile de kulağın arkası; sol elin 
serçe parmağı ile sol kulağın içi, baş 
parmağı ile de kulağın arkası mesh 
edilir.

Ellerin iç tarafı toprağa 
veya toprak cinsi bir 
şeye, hafif açık bir 
şekilde sürülür.

Eller birbirine 
vurularak üzerindeki 
kaba toprak kalıntısı 
silkelenir.

Yüz mesh edilir.

İnfografik: Adnan Sarıkabak

İkinci defa eller 
toprağa sürülür ve 
birbirine vurularak 
kollar dirseklere kadar 
mesh edilir.

Sağ avuç ile ağza üç kere ayrı ayrı 
su alınır. Her defasında ağız iyice 
çalkalanır. Dişler, baş ve şehadet 
parmağı ile ovuşturulur.

Önce kol dirseklerle beraber üç kere 
yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, 
kuru bir yer kalmayacak şekilde iyi-
ce ovulur. Sonra sol kol dirseklerle 
beraber üç kere yıkanır.

Baş ve serçe parmakları hariç, diğer 
üç parmağın dışıyla boyun mesh 
edilir. Eller öne doğru çekilirken, 
çene altına doğru değil, kulak altın-
dan yüze doğru getirilir.

Abdest alırken üç kere burun yumu-
şağına kadar su çekilip sol elle bu-
run temizlenir.

Eller ıslatılarak baş ve şehadet par-
mağı hariç üç parmak iç tarafları 
başın önünde, saçların bitim yerine 
konularak başta gezdirilir. İki el, ar-
kaya doğru çekilerek, üçer parmak, 
başı mesh eder.

Önce sağ ayak, sonra sol ayak, to-
puk kemikleriyle beraber güzelce 
yıkanır. Parmak araları, sağdan sola 
doğru hilallenir.

987
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1 2 3 3 4 5 27 6 7 5 8 27 8 9 9 8

10 2 3 9 4 11 27 10 2 12 8 13 7 9 8 5

27 6 7 5 8 27 9 7 14 2 5 15 16 16 15 11

27 16 15 14 9 17 11 17 27 9 7 2 18 15 5 15

5 27 6 7 5 8 27 19 8 11 19 8 11 8 5 8

5 27 8 20 16 2 16 4 5 2 27 21 7 9 8 6

20 7 3 9 8 11 27 16 8 5 8 5 27 6 7 5

8 27 17 1 17 18 18 7 9 9 8 11 27 8 5 22

8 12 2 23 9 4 11 27 5 7 10 14 8 27 26 7

20 13 7 20 7 3 13 7 27 19 2 24 13 2 20 2

3 27 11 17 1 17 27

3 7 20 2 13 2 9

2 27 3 2 20 25 4

13 2 20 2 3 13 2

27 14 7 11 19 7 14

9 27 19 4 11 2 3

20 2 5 4 5 27 6

7 5 8 27 14 2 2

16 7 9 8 27 16 2

11 7 21 5 16 8 11

H A K K I N

İ Z A P T I R
İ N C

Şifreli Metin Bulmaca
Bulmacamızda her sayı bir harfin yerine kullanılmıştır. Bakalım ipucu 

olarak verilen kelimelerden faydalanarak bulmacanın kalan harflerini 
de siz bulup metnin tamamını okuyabilecek misiniz?



Talim-i Esma
Atom Meleği Vahid İsmini Anlatıyor

Merhaba Nur Kardeşler,

Şimdiye kadar hiç dikkatinizi çekti mi? Her şeyde birlik damgası var. Güneş 
bir. Ay bir. Bulut bir. Deniz bir. İnsan bir. Hayat bir. Akıl bir. 
Sevgi bir. Saymakla bitirilemeyen birler var. Bütün bu birler 
Bir’ini gösteriyor. İşte, her şeydeki bu birlik damgası Al-
lah’ın Vahid isminden kaynaklanır.

Maddi dünyadaki en küçük birlerden biri de atomdur. 
Gözle görünen her şeyi Allah atomlardan yarattı. Beni de 
atomlardaki birlik eserlerini görüp, Vahid ismini anlayıp, ken-
di dilimle O’na sunmam için var etti.

Atomun Küçüklüğü

Atomlar son derece küçük varlıklardır. Bir atomun  
–elektron bulutu dâhil– çapı yaklaşık 10−8 cm’dir. Atom 
çekirdeğinin çapı ise 10−13 cm’dir. Bu derece küçük ol-
maları sebebiyle gözle görülmeleri imkânsızdır. Atomu 
görmek için taramalı tünel mikroskobuna ihtiyaç vardır. 

Mesela 10 milyon hidrojen atomu yan yana di-
zilse ancak 1 mm uzunluğuna ulaşır. Bir damla 
su ise 100 kentilyon (100 milyar defa milyar) 
atomdan meydana gelir. Eğer bir insan, su 
damlasındaki atomları saymak isteseydi, 100 
senede bu işi bitirebilmesi için saniyede 30 
milyar atomu sayma yeteneğine sahip olması gerekirdi.

Atomun Yapısı

Atom, atom çekirdeğinden ve onu saran elektron bulutundan meydana gelir. 
Atom çekirdeği pozitif yüklü protonlar ve yüksüz nötronlardan oluşur. Çekirdeğin 
etrafını ise negatif elektrik yüklü elektron parçacıkları bir bulut gibi sarmıştır. 
Elektronlar belirli enerji seviyelerinde bulunurlar. Bu belirli bölgelere “orbital” de-
nir. Elektronlar, foton emilimi veya salınımı yaparak farklı orbitallere geçebilirler.
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Proton ve nötronun ağırlıkları birbirine yakın iken, elektronun ağırlığı proto-
nun 1836’da 1’dir. Elektronun kütlesi 9,1096 x 10-28 gr’dır. Protonun 1,6724 x 
10-24 gr, nötronun ise 1,6747 x 10-24 gr’dır. Atomun kütlesinin % 99,95’ini çekir-
dekte yer alan protonlar ve nötronlar meydana getirirler.

Atomda proton, nötron ve elektrondan başka temel parçacıklar da vardır. Bun-
lardan bazılarını şu şekilde sayabiliriz: Yukarı kuark, aşağı kuark, garip, tılsım, 
müon, nötrino, foton, w ve z bozonları, gluon…

Atom, sahip olduğu proton ve nötron sayısına göre isimlendirilir. Bir atom 
1’den 102’ye kadar protona sahip olabilir. Hidrojende 1, Nobelyumda 102 proton 
vardır. (Oksijende 8, demirde 26, gümüşte 47, altında 79 proton bulunur.)

Atomdaki Boşluk

Atom gözle görülemeyecek derecede küçük olmasına rağmen büyük boş-
luklardan meydana gelmiştir. Atomun çekirdeği 

ile elektronları arasında çok büyük bir boşluk 
vardır. Atom çekirdeği, atomun çapının 10 mil-
yarda 1’i (1\10.000.000) kadardır. Bir misalle 
akla yaklaştıracak olursak, atom çekirdeği, 10 

km çapında geniş bir arazinin ortasında 1 cm 
çapında bir misket gibidir.

Atomun Hareketi

Atom son sürat hareket eder. Hızı saniyede ortalama 400 met-
redir. Atomun hızı sıcaklıkla doğru orantılıdır. Sıcaklık azaldıkça hızı 

azalır. Sıcaklık -273 dereceye düştüğünde ise hız sıfır olur. 

Atomun içindeki elektronun saniyedeki hızı ise 2.000 km’dir. 
Yani savaş uçağının bir saatte gittiği yolu, elektron bir saniyede 
tamamlar.

Atomu meydana getiren parçacıklar da kendi eksenlerinde bü-
yük bir hızla dönerler. Bu harekete “spin” adı verilir. Mesela, proto-

nu meydana getiren 3 kuarkın birbirinden farklı hareketleri vardır.

Atomu Yaratan Vahid’dir

Allah’ın isimlerinden biri de Vahid’dir. Vahid, bir olan, yarattıklarına birlik 
damgası vuran manalarına gelir. Vahid, her şeyden bir şeyi ve bir şeyden de her 
şeyi yaratandır. Maddi olan her şeyi Allah atomlardan yaratmıştır. Bu açıdan ato-
mu incelediğimizde Allah’ın Vahid ismini çok net bir şekilde görebiliriz.
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Anahtar Kelimeler
Âmi, gafil, kudret, mühür, mütenevvi, rububiyet, tevhid, uluhiyet

Sevgili arkadaşlar bu dersimizde tevhid-i âmî ve tevhid-i zahirî ve 
tevhid-i hakikî kavramlarını tefekkür edip, sebeplerin sadece bir perde 

olduğunu anlamaya çalışacağız.

On Yedinci Ders



Yirmi İkinci Söz
Yirmi İkinci Sözün İkinci Makamı

حيـِم ْحٰمِن الرَّ ِبْســـــِم هللِا الرَّ

ْرِض @
َ ْ
ٰمَواِت َواال ُه َمَقاليُد السَّ

َ
 @  ل

ٌ
ى  ُكّلِ َشْيٍء َوكيل

ٰ
ُ َخاِلُق ُكّلِ َشْيٍء َوُهَو َعل لّٰ

َ
 ا

ْيِه ُتْرَجُعوَن @
َ
ُكوُت ُكّلِ َشْيٍء َوِال

َ
ذي ِبَيِدِه َمل

َّ
 َفُسْبَحاَن ال

وٍم @
ُ
 ِبَقَدٍر َمْعل

َّ
ُه ِاال

ُ
ل  ِعْنَدَنا َخَزاِئُنُه َوَما ُنَنّزِ

َّ
 َوِاْن ِمْن َشْيٍء ِاال

ى ِصَراٍط ُمْسَتقيٍم @
ٰ
 ِبَناِصَيِتَها ِانَّ َرّبي َعل

ٌ
ِخذ

ٰ
 ُهَو ا

َّ
ٍة ِاال بَّ

ٓ
  َما ِمْن َدا

Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şey üzerinde hakkıyla görüp gözeticidir. • Göklerin ve yerin 

tedbîr ve tasarrufu Ona âittir. (Zümer 39/62-63)

Şânı ne yücedir Onun ki, her şeyin hüküm ve tasarrufu elindedir. Siz de Ona döndürüleceksiniz. 

(Yâsin 36/83)

Hiçbir şey yoktur ki, hazîneleri Bizim yanımızda olmasın. Her şeyi Biz belirli bir miktar ile indiririz. 

(Hicr 15/21)

Hiçbir canlı yoktur ki, Allah onu alnından tutup kudretine boyun eğdirmiş olmasın. Şüphesiz ki 

benim Rabbim hak ve adâlet üzeredir. (Hûd 11/56)

Mukaddime

Erkân-ı imaniyenin kutb-u âzamı olan iman-ı billâha dair Katre Risalesinde, 
şu mevcudatın her birisi, elli beş lisanla Cenâb-ı Hakkın vücub-u vücuduna ve 
vahdâniyetine delâlet ve şehadetlerini icmâlen beyan etmişiz. Hem Nokta Risa-
lesinde, Cenâb-ı Hakkın delâil-i vücub ve vahdâniyetinden, her birisi bin burhan 
kuvvetinde dört burhan-ı küllîyi zikretmişiz. Hem on iki kadar Arabî risalelerimde, 
Cenâb-ı Hakkın vücub-u vücudunu ve vahdâniyetini gösteren yüzler kat’î burhan-
ları zikrettiğimizden, şimdi onlara iktifâen derin tetkikata 
girişmeyeceğiz. Yalnız şu Yirmi İkinci Sözde Arabî Risale-
tü’n-Nur’da icmâlen yazdığım On İki Lem’ayı, iman-ı billâh 
güneşinden göstermeye çalışacağız.

Birinci Lem’a

Tevhid iki kısımdır. Meselâ, nasıl ki bir çarşıya ve bir şeh-
re büyük bir zâtın mütenevvi malları gelse, iki çeşitle onun 
malı olduğu bilinir:
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Biri, icmâlî, âmiyânedir ki, “Bu kadar azîm mal, ondan başka kimsenin haddi 
değil ki sahip olabilsin.” Fakat böyle âmî bir adamın nezaretinde çok hırsızlık ola-
bilir. Parçalarına çok adamlar sahip çıkabilir.

İkinci çeşit odur ki, her denk üzerinde yazı-
yı okur, her bir top üstünde turrayı tanır, her bir 
ilân üstünde mührünü bilir bir surette “Her şey 
o zâtındır” der. İşte, şu halde her bir şey o zâtı 
mânen gösterir.

Aynen öyle de, tevhid dahi iki çeşittir.

Biri tevhid-i âmî ve zahirîdir ki, “Cenâb-ı 
Hak birdir; şeriki, naziri yoktur. Bu kâinat onundur.”

İkincisi tevhid-i hakikîdir ki, her şey üstünde sikke-i kudretini ve hâtem-i rubu-
biyetini ve nakş-ı kalemini görmekle, doğrudan doğruya her şeyden Onun nuruna 
karşı bir pencere açıp, Onun birliğine ve her şey Onun dest-i kudretinden çıktığına 
ve ulûhiyetinde ve rububiyetinde ve mülkünde hiçbir vechile hiçbir şeriki ve mu-
ini olmadığına, şuhuda yakın bir yakinle tasdik edip iman getirmektir ve bir nevi 
huzur-u daimî elde etmektir. Biz dahi, şu Söz’de, o halis ve âli tevhid-i hakikîyi 
gösterecek şuaları zikredeceğiz.

Birinci nükte içinde bir ihtar: Ey esbab-perest gafil! Esbab bir perdedir; çünkü 
izzet ve azamet öyle ister. Fakat iş gören, kudret-i Samedâniyedir; çünkü tevhid ve 
celâl öyle ister ve istiklâli iktiza eder. Sultan-ı Ezelînin memurları, saltanat-ı Rubu-
biyetin icraatçıları değillerdir. Belki o saltanatın dellâllarıdırlar ve o Rububiyetin 
temâşâger nazırlarıdırlar. Ve o memurlar, o vasıtalar kudretin izzetini, Rububiyetin 

haşmetini izhar içindir, tâ umur-u hasise ile kudretin mübaşere-
ti görünmesin. Acz-âlûd, fakr-pîşe olan insanî bir sultan gibi, 

acz ve ihtiyaç için memurları şerik-i saltanat ittihaz etmiş 
değildir.

Demek esbab vaz edilmiş, tâ aklın nazar-ı zahirîsine 
karşı kudretin izzeti muhafaza edilsin. Zira, âyinenin iki vechi 

gibi, her şeyin bir mülk ciheti var ki, âyinenin mülevven yüzüne 
benzer; muhtelif renklere ve hâlâta medar olabilir. Biri melekût’tur 

ki, âyinenin parlak yüzüne benzer. Mülk ve zahir vechinde, 
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kudret-i Samedâniyenin izzetine ve kemâline münâfi hâlât vardır. Esbab, o hâlâta 
hem merci, hem medar olmak için vaz edilmişler. Fakat melekûti-

yet ve hakikat cânibinde her şey şeffaftır, güzeldir, kudretin 
bizzat mübaşeretine münasiptir, izzetine münâfi değildir. 
Onun için, esbab sırf zahirîdir; melekûtiyette ve hakikatte 
tesir-i hakikîleri yoktur.

Hem esbab-ı zahiriyenin diğer bir hikmeti şudur ki: Haksız 
şekvâları ve bâtıl itirazları Âdil-i Mutlaka tevcih etmemek için, 

o şekvâlara, o itirazlara hedef olacak esbab vaz edilmiştir. 
Çünkü kusur onlardan çıkıyor ve onların kabiliyetsizliğin-

den ileri geliyor.

Bu sırra bir misal-i lâtif suretinde bir tem-
sil-i mânevî rivâyet ediliyor ki:

Hazret-i Azrail aleyhisselâm, Cenâb-ı 
Hakka demiş ki: “Kabz-ı ervah vazifesin-

de Senin ibâdın benden şekvâ edecek-
ler, küsecekler.”

Cenâb-ı Hak, lisan-ı hikmetle ona demiş ki: “Seninle ibâdımın ortasında musi-
betler, hastalıklar perdesini bırakacağım—tâ şekvâları onlara gidip senden küs-
mesinler.”

İşte, bak: Nasıl hastalıklar perdedir; ecelde tevehhüm 
olunan fenalıklara mercidirler. Ve kabz-ı ervahta haki-
kat olarak olan hikmet ve güzellik, Azrail aleyhis-
selâmın vazifesine mütealliktir. Öyle 
de, Hazret-i Azrail dahi bir per-
dedir. Kabz-ı ervahta zahiren 
merhametsiz görünen ve rahme-
tin kemâline münasip düşmeyen 
bazı hâlâta merci olmak için, o me-
muriyete bir nâzır ve kudret-i İlâhiyeye bir perdedir.

Evet, izzet ve azamet ister ki, esbab, perdedâr-ı dest-i kudret ola aklın nazarın-
da. Tevhid ve celâl ister ki, esbab ellerini çeksinler tesir-i hakikîden.
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Sorular
1. Tevhid-i âmî ve tevhid-i hakikî ne demektir ve  

aralarındaki farklar nedir?

2. Allah icraatine sebepleri niye perde yapmıştır?

3. Sebeplerin her şeyin yaratılmasında hiç tesiri olmamasını 
örneklerle açıklayınız?

 Hadis-i Şerif
Kimin en son sözü “Lâ ilâhe illallâh” olursa Cennet’e gider.

Ebû Dâvud, “Cenaiz”, 20

Risale-i Nur’dan Vecize
İzzet ve azamet ister ki, esbab, perdedâr-ı dest-i kudret ola 

aklın nazarında. Tevhid ve celâl ister ki, esbab ellerini çeksinler 
tesir-i hakikîden.



149

1 2 4

3

5
7

6

8

9 10 12

11

15
13

16

17 18

19
21

20

22

14 

A
B
C

1. Kimseye bağlı olmamak, bağımsızlık
2. Çeşit çeşit, çeşitli
3. Renk renk olan, boyalı, renkli
4. İnce manalı söz
5. Araştırmalar, incelemeler
6. Ziyadelik, üstünlük, şeref, yücelik
7. Tazelik, parlaklık, letafet
8. Şahidlik, tanıklık, doğruluğuna inanma
9. Çeşit çeşit, muhtelif, türlü türlü
10. Zarar ve ziyandan korumak, koruma
11. Var olan her şey, kainat

12. Nihayet derecede büyüklük, azamet
13. Işığa mani olmayan, saydam
14. Delil, hüccet, ispat vasıtası
15. Seyirci, etrafı temaşa eden
16. Nazar eden, bakan
17. Sebeb, vesile
18. Kabz-ı ervahla görevli melek
19. Hilesiz, katıksız, saf, duru
20. Kaynak, başvurulacak yer
21. Hatırlatmak, dikkati çekmek, tenbih
22. Zıt, uymaz, aksi, aykırı

Çapraz Bulmaca



Talim-i Esma
Hz. İbrahim’in (as) Hayatı Ehad İsmini Gösteriyor

Merhaba Nur Kardeşler,

Hz. İbrahim (as) “ulü’l-azm” denilen 5 büyük peygamberden biridir. [Diğerleri 
Hz. Muhammed (asm), Hz. Nuh (as), Hz. Musa (as) ve Hz. İsa (as)] Hz. İbrahim’in 
(as) nesli Hz. Nuh’a (as) dayanır. Hz. İbrahim (as) kavmini putlara tapmaktan 
kurtarmak için çok çalışmıştır. Allah’ın varlığını, tekliğini ve eşsizliğini –varlıkları 
inceleyerek– keşfeden bir peygamberdir. Bu gibi meziyetleri sebebiyle Hz. İbra-
him’in (as) hayatında Allah’ın Ehad isminin yansımaları hâkim olmuştur.

Sevilmeyen Batıp Gidenler

Hz. İbrahim (as) putların ilah olamayacağını çok iyi biliyordu. Fakat Rabbinin 
kim olduğunda da kararsızdı. Bir gece yıldızlara baktı. “Bu benim Rabbim” dedi. 
Yıldız kaybolunca “Ben batıp gidenleri sevmem” dedi. Ardından Ay’ın doğdu-
nu gördü. Fakat Ay da kaybolunca aradığı Rabbinin o olmadığını anladı. Sonra 
Güneşi doğarken seyretti. Gökteki en parlak ve en büyük varlık Güneş’ti. Aradığı 
Rabbi Güneş miydi? Fakat Güneş de batıp gidenler sırasına girmişti. Hz. İbrahim 
(as) aradığı Rabbinin varlıklardan hiçbiri olamayacağını anladı. Onun (as) Rabbi 
varlıklara benzemeyen, kaybolmayan ve sürekli var olan bir yaratıcıydı.

Parçalanan Putlar

Babil halkı her yıl putlar için ayin yaparlardı. Ayin için şehir dışına çıkıp bay-
ram yapar ve puthaneye gelip secde ederlerdi. Halkın şehir dışına çıktığı bir 
ayin günü Hz. İbrahim (as) hasta olduğunu söyleyerek şehirde kaldı. Puthaneye 
girip bir balta ile büyük bir putun haricindeki tüm putları kırdı. Baltayı ise büyük 
putun boynuna astı. Halk şehre dönünce büyük bir panik yaşandı. Tüm putları 
paramparça olmuştu. Hemen bu işi yapanı aramaya koyuldular. Halktan bazıları 
genç İbrahim’in (as) putları sevmediğini biliyordu. Bunun üzerine Hz. İbrahim 
(as) bulundu ve halkın önüne çıkarılarak sorgulandı: “Bunu ilahlarımıza sen mi 
yaptın ey İbrahim?” Hz. İbrahim (as) ise “Şu büyükleri yapmış olabilir. Konuşa-
biliyorsa ona sorun” diye karşılık verdi.  “Andolsun ki putların konuşmayacağını 
sen de bilirsin” karşılığı üzerine Hz. İbrahim (as) Allah’ın tekliğini şöyle haykırdı: 
“Öyle ise hâlâ Allah’ı bırakıp da size hiçbir fayda ve hiçbir zarar veremeyecek 
şeylere mi tapacaksınız?”
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Yakmayan Ateş

Hz. İbrahim (as) Nemrut’un karşısına çıkarıldı. Herkesin huzurunda secde ettiği 
Nemrut’a Hz. İbrahim (as) secde etmedi. Kendisine bu durum sorulunca “Beni ya-
ratan Allah’tan başka kimseye secde etmem” diye karşılık verdi. Nemrut, “Seni ya-
ratan kim?” diye sordu. Hz. İbrahim (as) ise “Benim Rabbim dirilten ve öldüren Al-
lah’tır” diye cevap verdi. Nemrut kendisinin de bu işleri yapabileceğini söyleyerek 
zindandan iki kişi getirilmesini emretti. Birini serbest bıraktı ve diğerini öldürttü. 
Bunun üzerine Hz. İbrahim (as) “Benim Rabbim güneşi doğudan doğdurur. Sen de 
batıdan doğdur” karşılığını verdi. Aldığı cevap karşısında şoka giren Nemrut’un 
söyleyecek bir sözü kalmamıştı. Nemrut, ilmen mağlup düştüğü Hz. İbrahim’e (as) 
zalimane gücüyle galip gelmek istiyordu. Bunun için çok büyük ateş yakılmasını 
emretti. Ve Hz. İbrahim’i (as) mancınıkla ateşe attırdı. Fakat ateş, Hz. İbrahim’i (as) 
yakmadı. Çünkü Allah ateşe “İbrahim için serin ve selametli ol” emrini vermişti. 
Ateşin Rabbi, Hz. İbrahim’e (as) ateşi hizmetkâr kılıp gül bahçesine çevirmişti.

Kâbe’nin İnşası

Hz. İbrahim (as) Allah’tan aldığı emirle Mekke’ye doğru yola çıktı. Allah ona 
Kâbe’yi yapmasını vahyetmişti. Mekke’ye ulaştığında oğlu İsmail’i (as) buldu ve 
Allah’ın emrini ona da söyledi. İlk iş olarak Hz. Âdem (as) zamanında yapılan 
Kâbe’nin ilk temelini ortaya çıkardılar. Ardından aynı temel üzerine Kâbe’yi ye-
niden inşa ettiler. Hz. İsmail’in (as) Ebu Kubeys Dağı’ndan ge-
tirdiği “Hacerü’l Esved” taşının yerine konulmasıyla Kâbe 
(Beytullah/Allah’ın Evi) tamamlanmış oldu. Hz. İbrahim 
(as), oğlu İsmail’le (as) -kıyamete kadar- Allah’a ibade-
tin en görkemli mekânını inşa etmişti.

Ehad, Tek ve Eşsiz Olandır

Ehad, tek olan ve eşi benzeri olmayan manasına 
gelen Allah’ın bir ismidir. Gökyüzündeki yıldızlardan 
yeryüzündeki çiçeklere kadar her şeyin eşsizliği ve ben-
zersizliği Allah’ın Ehad isminden kaynaklanır. Ehad 
olan Allah insanları da eşsiz yaratmıştır. Hz. Âdem’den (asm) 
kıyamete kadar hiçbir insan diğerine benzemeyecektir. Parmak iziyle, sesiyle, ren-
giyle her insanın eşsiz yaratılışı Allah’ın Ehad ismini gösterir. Hz. İbrahim (as) de 
imanıyla, ibadetiyle ve ahlakıyla eşsiz bir kuldur. Allah’ın tekliğini ve eşsizliğini 
en güçlü bir şekilde kâinata haykıran bir peygamberdir. Onun (as) hayatı dik-
katle incelendiğinde Ehad isminin sayısız yansımalarını tüm parlaklığıyla görmek 
mümkündür.
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Anahtar Kelimeler
Ehl-i saadet, hayat-ı içtiamiye, günah, müstehak, müttaki, şakirt, takva, tesanüd

Merhaba Nur kardeşler, bu dersimizde “takva ve amel-i salih” kavramlarını 
öğrenip, bu asırda takvanın birinci esas olmasını konuşacağız.

On Sekizinci Ders



153

Kastamonu Lahikası
Takva ve Amel-i Salih Esaslarına Dair Bir Mektup

Aziz, sıddık kardeşlerim,

Bugünlerde, Kur’ân-ı Hakîmin nazarında, imandan sonra en ziyade esas tutu-
lan takvâ ve amel-i salih esaslarını düşündüm. Takvâ, menhiyattan ve günahlar-
dan içtinab etmek; ve amel-i salih, emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. 
Her zaman def-i şer, celb-i nef’a râcih olmakla beraber, bu tahribat ve sefahet ve 
câzibedar hevesat zamanında bu takvâ olan def-i mefasid ve terk-i kebair üssü’l-e-
sas olup büyük bir rüçhaniyet kesb etmiş. Bu zamanda tahribat ve menfî cereyan 
dehşetlendiği için, takvâ bu tahribata karşı en büyük esastır. Farzlarını yapan, 
kebireleri işlemeyen, kurtulur. Böyle kebair-i azîme içinde amel-i salihin ihlâsla 
muvaffakiyeti pek azdır.

Hem, az bir amel-i salih, bu ağır şerait içinde çok hükmündedir.

Hem, takva içinde bir nevi amel-i salih var. Çünkü, bir hara-
mın terki vaciptir. Bir vacibi işlemek, çok sünnetlere mukabil 
sevabı var. Takvâ, böyle zamanlarda, binler günahın tehâcü-
münde bir tek içtinab, az bir amelle, yüzer günah terkinde, 
yüzer vacip işlenmiş oluyor. Bu ehemmiyetli nokta, niyetle, 
takvâ namıyla ve günahtan kaçınmak kastıyla menfî ibadetten 
gelen ehemmiyetli a’mâl-i salihadır.

Risale-i Nur şakirtlerinin, bu zamanda en mühim vazifeleri, tahribata ve gü-
nahlara karşı takvâyı esas tutup davranmak gerektir. Madem her dakikada, şimdi-
ki tarz-ı hayat-ı içtiamiyede yüz günah insana karşı geliyor; elbette takvayla ve ni-
yet-i içtinabla yüzer amel-i sâlih işlenmiş hükmündedir. Malûmdur ki, bir adamın 
bir günde harap ettiği bir sarayı, yirmi adam, yirmi günde yapamaz ve bir adamın 
tahribatına karşı yirmi adam çalışmak lâzım gelirken; şimdi, binler tahribatçıya 
mukabil, Risale-i Nur gibi bir tamircinin bu derece mukavemeti ve tesiratı pek ha-

rikadır. Eğer bu iki mütekabil 
kuvvetler bir seviyede olsay-
dı, onun tamirinde mu’cizevâ-

ri muvaffakiyet ve fü-
tuhat görülecekti.



Ezcümle: Hayat-ı içtimaiyeyi idâre eden en mühim esas olan hürmet ve merha-
met gayet sarsılmış. Bazı yerlerde, gayet elîm ve biçare ihtiyarlar, peder ve valide-
ler hakkında dehşetli neticeler veriyor.

Cenâb-ı Hakka şükür ki, Risale-i Nur, bu müthiş tahribata karşı girdiği yer-
lerde mukavemet ediyor, tamir ediyor. Sedd-i Zülkarneynin tahribiyle Ye’cüc ve 
Me’cüclerin dünyayı fesada vermesi gibi, şeriat-ı Muhammediye (asm) olan sedd-i 
Kur’ânî’nin tezelzülüyle ve Ye’cüc ve Me’cücden daha müthiş olarak ahlâkta ve 
hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor.

Risale-i Nur’un şakirtleri, böyle bir hâdisede mânevî mücahedeleri, inşaallah 
zaman-ı Sahâbedeki gibi, az amelle, pek büyük sevap ve a’mâl-i sâlihaya medar 
olur.

Aziz kardeşlerim, işte böyle bir zamanda, bu dehşetli hâdisâta karşı, ihlâs kuv-
vetinden sonra bizim en büyük kuvvetimiz, iştirâk-i a’mâl-i uhrevî düsturuyla bir-
birimize kalemlerle, her birinin a’mâl-i saliha defterine hasenat yazdırdıkları gibi; 
lisanlarıyla, her birinin takvâ kalesine ve siperine kuvvet ve imdat göndermektir. 
Ve bilhassa fırtınalı tehacüme hedef olan bu fakir ve âciz kardeşinize, bu mübarek 
şuhur-u selâsede ve eyyâm-ı meşhurede yardıma koşmak, sizin gibi kahraman ve 
vefadar ve şefkatkârların şe’nidir. Bütün ruhumla bu imdad-ı manevîyi sizden rica 
ediyorum. Ve ben dahi, iman ve sadakat şartıyla, Risale-i Nur talebelerini bütün 
dualarıma ve manevî kazançlarıma, yirmi dört saatte, iştirak-i a’mâl-i uhreviye 
düsturuyla, bazan yüz defadan ziyade “Risale-i Nur talebeleri” ünvanıyla hissedar 
ediyorum.
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Sorular
1. Takva ve amel-i salih kavramlarını açıklayınız.

2. İçerisinde yaşadığımız zamanın özellikleri nelerdir ve bu  
zamanda takva niçin çok daha önemli hale gelmiştir?

3. İçerisinde yaşadığımız bu dehşetli zamanda Risale-i Nur  
talebelerinin ihlastan sonra en önemli kuvveti nedir?  
Açıklayınız.

Hadis-i Şerif
İnsanoğlunun her biri hatakârdır. Ancak hatakârların en hayırlısı  

tevbekâr olanlarıdır.

Tirmizî, “Kıyamet”, 50

Risale-i Nur’dan Vecize
Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayat- 

landırınız ve ferâizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle  
muhafaza ediniz.
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 İlmihal
TEMİZLİK (4)

Necâset 

Necâset, hakiki ve maddî pislik, kirlilik demek olup böyle maddeye “necis” ta-
bir edilir. İslâm’da bir şeyin temiz olması asıl olup necâset ârızî bir vasıftır. Bu 
sebeple fıkıh kitaplarında dinen necis sayılan maddeler ve necis sayılma ölçüleri 
zikredilmekle yetinilir.

Kan, domuz eti, sarhoş edici içkiler, insan idrarı, dışkısı ve ağız dolusu kusmu-
ğu, etinin yenmesi helâl olmayan hayvanların eti, idrarı ve dışkısı dinen necis (pis) 
olduğunda ittifak edilen maddelerdir. Fakihlerin çoğunluğu şarabı da maddeten 
necis saymışlardır.

Ağır necâset ile hafif necâset arasında kirlenmeye yol açma yönüyle bir fark 
yoktur, ikisi de kirlilik sebebidir. Bu ayırım daha çok namazın sıhhatine engel olup 
olmama yönüyledir. Ağır sayılan necis madde eğer katı ise yaklaşık 3.5 gramı (1 
dirhem), sıvı ise el ayasını (avuç içi) kapsayacak miktarı ve fazlası vücut, elbise 
veya namaz kılınacak yerde bulununca namazın sıhhatine engel olur. 

Hafif necâsetin ise bir uzvun veya onu örten elbisenin dörtte birinden az mik-
tarına bulaşmış olması namazın sıhhatine engel olmaz. Temiz olmayan bir mad-
denin hoşgörü sınırını aşmayan miktarı ile namaz kılmak mekruh sayıldığından, 
namaza başlanmadan önce her türlü kir ve pis maddelerden temizlenmek gerekir.

Hades 

Hades fıkıh dilinde, abdestsizlik veya cünüplük sebebiyle insanda meydana 
geldiği var sayılan hükmî kirliliği veya bu kirliliğin sebebini ifade eder. Hades, 
büyük hades ve küçük hades şeklinde ikiye ayrılır. Gusülle giderilebilen cünüplük 
(cenâbet), hayız ve nifas gibi hükmî kirlilikler büyük hades, abdestle giderilebilen 
hükmî kirlilik de küçük hadestir. 

GUSÜL 

Fıkıhta abdeste küçük temizlik, abdest almayı gerektiren hallere küçük kirlilik 
(hades-i asgar), gusle büyük temizlik, guslü gerektiren hallere de büyük kirlilik 
(hades-i ekber) denilir. Guslün Türkçedeki bir başka adı da boy abdestidir.

1. Guslün Farzları

 Gusül, ilgili âyette de (Mâide 5/6) işaret edildiği gibi bütün vücudun kuru bir 
yer kalmayacak şekilde tamamen yıkanmasından ibarettir. Bunda bütün fakihle-
rin ittifakı vardır. Ağza su almak (mazmaza), burna su çekmek (istinşak) ve bütün 
vücudu yıkamak şeklinde üç farzından söz edilir.
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F F I M P V R A K T A K F E Ş C

I U H T R K E B A İ R N Y Z O P

L L P R D U Z T T E H A F E S L

F P S E H Q T M A Z Y P Y G O O

U Q W U Z L M S Ü Y U W G O U L

T A H R İ B A T Ü C İ L H I S Ü

I R A C İ H Y R E D A H M R O Z

A A H P H Y T U M D E H N E O L

Z V E R M E N F İ U E I E E T E

F K M U K A V E M E T H K T M Z

D A E Z Y M U E W Q L C A P K E

E T D Y İ H B J S Y N B U C V T

H P Q Q S Y R A D A F E V W Ü H

Ş F Ü T U H A T İ Ç T İ N A B M

E O O Y K O Z D S A L H İ P Z N

T G P Z R M Z Q E K J M C J Q G

DEHŞET
DÜSTUR
FÜTUHAT
HEVESAT
İÇTİNAB
İHLAS

KEBAİR
MENFİ

MENHİYAT
MUKAVEMET
MÜCAHEDE

RACİH

SEFAHET
ŞEFKATKAR

TAKVA
TEHACÜM
TAHRİBAT
TEZELZÜL

VEFADAR
ZİYADE
ZULMET

Kelime Bulmaca
Okuduğumuz derste geçen bazı kelimeler soldan sağa, yukarıdan aşa-

ğıya, çapraz ve ters şekilde kelime bulmaca tablosuna yerleştirilmiştir. 
Haydi bulmacada karışık harfler içinde yer alan anlamlı kelimeleri bula-
lım ve manalarını düşünelim.



Talim-i Esma
Hayvanlar Aleminin Arı Meleği Şafi İsmini Anlatıyor

Merhaba Nur Kardeşler,

Kur’an’da ismi geçen canlılardan biri de arıdır. Allah, Kur’an’da arıdan bahset-
tiği 16. sureye onun ismini vermiştir. Arapça arıya nahl denildiği için surenin ismi 
“Nahl” olmuştur. 

Nahl/Arı suresinin 68. ve 69. ayetlerinde ondan şöyle bahsedilir: “Rabbin bal 
arısına vahyetti: Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine 
evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye, böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı 
yollarda yürü, uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar, onda 
insanlar için bir şifa vardır.”

Arı hayvanlar âleminin, eklembacaklılar şubesinin, böcekler sınıfının, zar ka-
natlılar takımına aittir. Yeryüzündeki 100 bin civarında böcek türünün 23 binini 
arılar meydana getirir. Arılar yeryüzünde çiçeklerin olduğu her yerde yaşarlar. Çi-
çek çiçek dolaşıp, ayaklarına yapışan polenleri taşıdıkları için 130 bin farklı bitki 
türünün üremesine hizmet ederler. Bu açıdan yeryüzündeki hayatın sürmesinde 
arıların çok hassas rolleri vardır.

Arının Vücut Yapısı

Arının vücudu genel olarak baş, göğüs ve karından meydana gelir. Arının ba-
şında gözler, antenler ve ağız vardır. Başının iki yanında –her biri binlerce ünite-
den oluşan– gözleri vardır. Antenler ise dokunma, tatma ve koku alma özelliğine 
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sahiptir. Arının ağzı ise üst-alt çene ve üst-alt 
dudak olmak üzere 4 kısımdan oluşur. Arı-
nın hareketini sağlayan organlar göğsünde 
bulunur. Arının 6 bacağı ve 4 kanadı vardır. 
Arka bacaklarında polen sepetleri vardır. 
Kanatları şeffaftır. Ön kanatları arka kanat-
larından daha büyüktür. Ön ve arka kanat 
arasında bir çengel vardır. Arı uçarken bu 
çengel sayesinde kanatlarını beraber hare-
ket ettirebilir. Karın bölgesinde ise iç organ-
lar (mide, bağırsak, üreme organları vb.), 
balmumu bezleri ve iğne bulunur. 

Kovan’da Görev Paylaşımı

Arılar toplu halde kovanda yaşarlar. Hayatları boyunca sürekli çalışırlar. Petek 
yapmaktan polen toplamaya, kovanı temizlemekten yuvayı ısıtmaya, larvalara 
sütannelik yapmaktan bekçilik yapmaya varıncaya kadar farklı birçok işte sürekli 
çalışırlar. Kovanda en genel manada 3 farklı arı vardır. Binlerce işçi arı, yüzlerce 
erkek arı ve bir tane kraliçe arı…

İşçi arılar erkek arılardan biraz daha büyük kısır dişi arılardır. Hayat sürele-
ri yaklaşık 6-8 haftadır. Çok çalışkandırlar. Kovanın içindeki ve dışındaki bütün 
işleri onlar yaparlar. Erkek arılar ise iri kafalıdırlar. İşçi arılar tarafından besle-
nirler. 3-6 ay kadar ömürleri vardır. Tek işleri kraliçe arı ile çiftleşmektir. Kraliçe 
arı ise kovanda yumurtlayabilen tek 
dişi arıdır. Her gün ortalama 2 bin 
500 yumurta yapabilir. İşçi ve erkek 
arılara oranla daha uzun ömürlüdür; 
4-5 yıl yaşayabilir.

Mühendis Arı

Altıgen prizma şeklindeki petek 
gözleri birer mühendislik harikasıdır. 
İşçi arılar gece gündüz çalışarak mü-
kemmel bir inşaat faaliyeti gerçekleş-
tirirler. Kullandıkları malzeme balmu-
mudur. Bu eşsiz malzeme işçi arıların 
karın halkalarındaki bezlerden sal-
gılanır. Arılar orta ayaklarındaki bir çubuk ile balmumunu ağızlarına götürürler. 
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Uygun kıvama gelinceye kadar çiğnedikten sonra peteğin inşasında kullanırlar. 
Peteğin altıgen prizma yapısı en kolay ve en az işçilikle, en hafif, en dayanıklı ve 
en fazla gözün sığabildiği tek şekildir. 
Çok ince duvarıyla, balın 
akmamasını sağlayan ide-
al eğimiyle petekler birer 
mühendislik şaheseridir.

Sağlıkçı Arı

Arılar temizliğe de çok 
dikkat ederler. Öncelikle 
kraliçe arının bakımı ve te-
mizliği işçi arılar tarafından 
hiç aksatılmadan yapılır. 
İşçi arılar dışkılarını kovan 
dışında yaparlar. Kışın ise 
bağırsaklarda biriktirilen dışkı, baharda kovandan ilk çıkışta dışarıya atılır. Dış 
âlemden kovana dönen arıların içeriye girişlerinde ise bu titizlik had safhaya ula-
şır. Kovana hastalık bulaşmaması için “propolis” ismi verilen bir madde ile dezen-
fekte sağlanır.

İletişimci Arı

Arıların arasında mükemmel bir iletişim vardır. Bu iletişimde feromon denilen 
kokuların büyük bir tesiri var-
dır. Her kraliçe arının feromon 
kokusu farklıdır. Kraliçe arının 
vücudundan salgılanan bu fark-
lı koku sayesinde kovandaki 
binlerce arı arasındaki birlik ve 
bütünlük sağlanır. Kraliçe arı 
yaşlandığında feromon salgıla-
ması azalır ve koloni üzerindeki 
etkisi zayıflar. Arılar kendi yuva-
larını bu koku sayesinde şaşır-
madan bulurlar.

Yeni bir besin kaynağı bulan 
bir arı dans ederek diğer arıları bilgilendirir. Petek üstünde yaptığı dansıyla besi-
nin yeri, çeşidi ve miktarı hakkında bilgi verir. Arılar iki türlü dans yaparlar. Besin 
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kaynağı 100 metreden daha yakında ise dairesel dans yapılır. Bu dans detaylı 
bilgi içermez. 100 metreden uzak yerler için ise kuyruk sallama dansı yapılır. Dans 
esnasında çıkarılan sesin frekansı, dansın süresi ve kovan ile güneş arasındaki açı 
besin kaynağı hakkında detaylı bilgiler içerir.

Eczacı Arı

Arılar yeryüzünde bozulmayan tek gıda olan balın yaratılışına hizmet ederler. 
Bunun için milyonlarca çiçeğin dolaşılması gerekir. Her arı bir seferde en az 100 çi-
çeği dolaşır. Tek bir petek gözünün dolması için 60 nektar seferi gerekir. Bir çerçeve 
bal (3 kg) için en az (6000 göz x 60 sefer x 100 çiçek) 36.000.000 çiçek dolaşılır.

Arılar, –ince tüp şeklindeki 
dilleriyle– çiçeklerin taç yap-
raklarının diplerinden nektarı 
emerler. Emilen nektar arının 
bal midesine gider. Burada 
midenin özsularıyla birleşerek 
şeker kıvamına gelir. Midesin-
deki balözüyle kovana dönen 
arı bu sıvıyı işçi arıların ağzı-
na akıtır. İşçi arılar ise balö-
zünü ağızlarındaki salgılarla 
karıştırarak petek gözlerine 
doldururlar. Yuvadaki diğer 
işçi arılar da sürekli kanat çır-
parak balözünün su oranını 
azaltmaya çalışırlar. Böylece 
balın yoğunlaşması sağlanır. Petek gözü dolunca balmumu kapağı ile iyice kapa-
tılır.

Arıyı Bal Makinesi Yapan Şafi’dir

Allah’ın bir ismi de Şafi’dir. Şafi, maddi-manevi hastalıklara şifa veren mana-
sına gelir. Allah Şafi ismiyle arıyı “bal makinesi” yapmıştır. Arının bal makinesi 
olması başta insan olmak üzere tüm varlıklar için güzel bir sürprizdir. Çünkü tatlı, 
şifalı balın zehirli bir sinekle insanlara ikram edilişi hiç beklenmedik bir durumdur. 
Böyle bir ikram arının sadece bir hizmetkar olduğunu göstermek içindir. Arının 
karnında zehirle, balı birbirine karışmadan yerleştirmek Allah’a mahsus bir iştir. 
Arıya dikkatle bakanlar Allah’ın Şafi ismini çok güzel anlayabilirler.
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Anahtar Kelimeler
Bid’a, huzur-u İlahi, Sünnet-i Seniyye, şeriat, tasavvur, ümmet

Merhaba arkadaşlar bu dersimizde Sünnet-i Seniyye hakikatini konuşup, 
Allah sevgisinin Peygamber Efendimizin (asm) sünnetlerine uymaktan 

geçtiğini tefekkür edeceğiz.

On Dokuzuncu Ders



On Birinci Lem’a
Mirkatü’s-Sünne ve Tiryaku Marazı’l-Bid’a

حيـِم ْحٰمِن الرَّ ِبْســـــِم هللِا الرَّ

ُمْؤِمنيَن َرُؤٌف َرحيٌم
ْ
ْيُكْم ِبال

َ
ْم َحريٌص َعل ْيِه َما َعِنتُّ

َ
ْنُفِسُكْم َعزيٌز َعل

َ
 ِمْن ا

ٌ
اَءُكْم َرُسول َقْد َجۤ

َ
ل

Size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona pek ağır gelir. 

O size çok düşkün, mü’minlere çok şefkatli, çok merhametlidir. (Tevbe 9/128)

Şu âyetin birinci makamı Minhâcü’s-Sünnet, ikinci makamı Mirkatü’s-Sünnettir.

َعظيِم
ْ
َعْرِش ال

ْ
ُت َوُهَو َربُّ ال

ْ
ل ْيِه َتَوكَّ

َ
 ُهَو َعل

َّ
َه ِاال

ٰ
 ِال

َ
 َحْسِبَى هللُا ال

ْ
ْوا َفُقل

َّ
 َفِاْن َتَول

Eğer senden yüz çevirecek olurlarsa de ki: Allah bana yeter. Ondan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh 

yoktur. Ben Ona tevekkül ettim. Yüce Arşın Rabbi de O’dur. (Tevbe 9/129)

ِبُعوني ُيْحِبْبُكُم هللُا وَن هللَا َفاتَّ  ِاْن ُكْنُتْم ُتِحبُّ
ْ

ُقل
De ki: Eğer Allahı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. (Âl-i İmrân 3/31)

Bu iki âyet-i azîmenin yüzer nüktesinden on bir nüktesi icmâlen beyan edi-
lecek.

Birinci Nükte

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş:

ِة َشهيٍد
َ
ْجُر ِمائ

َ
ُه ا

َ
تي َفل مَّ

ُ
تي ِعْنَد َفَساِد ا َك ِبُسنَّ َمْن َتَمسَّ

Yani, “Fesâd-ı ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse, 
yüz şehidin ecrini, sevabını kazanabilir.”

Evet, Sünnet-i Seniyyeye ittibâ, mutlaka gayet kıymettardır. Hususan bid’a-
ların istilâsı zamanında Sünnet-i Seniyyeye ittibâ etmek daha ziyade kıy-
mettardır. Hususan fesâd-ı ümmet zamanında Sünnet-i Seniyyenin küçük bir 
âdâbına mürâât etmek, ehemmiyetli bir takvâyı ve kuvvetli bir imanı ihsas edi-
yor. Doğrudan doğruya Sünnete ittibâ etmek, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Ves-
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selâmı hatıra getiriyor. O ihtardan, o hâtıra, bir 
huzur-u İlâhi hâtırasına inkılâp eder. Hattâ 
en küçük bir muamelede, hattâ yemek, iç-
mek ve yatmak âdâbında Sünnet-i Seniyye-
yi mürâât ettiği dakikada, o âdi muamele ve 
o fıtrî amel, sevaplı bir ibadet ve şer’î bir ha-
reket oluyor. Çünkü o âdi hareketiyle Resul-i 
Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma ittibâını dü-
şünüyor ve şeriatın bir edebi olduğunu ta-
savvur eder. Ve şeriat sahibi o olduğu ha-
tırına gelir. Ve ondan, Şâri-i Hakikî olan 
Cenâb-ı Hakka kalbi müteveccih olur. 
Bir nevi huzur ve ibadet kazanır.

İşte, bu sırra binaen, Sünnet-i 
Seniyyeye ittibâı kendine âdet eden, âdâtını ibadete çevirir, bütün ömrünü se-
meredar ve sevabdar yapabilir.

Beşinci Nükte

ِبُعوني ُيْحِبْبُكُم هللُا وَن هللَا َفاتَّ  ِاْن ُكْنُتْم ُتِحبُّ
ْ

-âyet-i azîmesi, ittibâ-ı sünnet ne ka ُقل
dar mühim ve lâzım olduğunu pek kat’î bir surette ilân ediyor. Evet, şu âyet-i 
kerime, kıyâsât-ı mantıkıye içinde, kıyas-ı istisnâî kısmının en kuvvetli ve kat’î 
bir kıyasıdır. Şöyle ki:

Nasıl mantıkça kıyas-ı istisnâî misali olarak deniliyor: “Eğer 
güneş çıksa gündüz olacak.” Müsbet netice için denilir: “Gü-
neş çıktı. Öyleyse netice veriyor ki, şimdi gündüzdür.” Menfi 
netice için deniliyor: “Gündüz yok. Öyleyse netice veriyor ki, 
güneş çıkmamış.” Mantıkça, bu müsbet ve menfi iki netice 

kat’îdirler.

Aynen böyle de, şu âyet-i kerime der ki: Eğer Allah’a muhabbetiniz varsa, 
Habibullaha ittibâ edilecek. İttibâ edilmezse, netice veriyor ki, Allah’a muhab-
betiniz yoktur. Muhabbetullah varsa, netice verir ki, Habibullahın Sünnet-i Se-
niyyesine ittibâı intaç eder.
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Evet, Cenâb-ı Hakka iman eden, elbette Ona itaat edecek. Ve itaat yolları 
içinde en makbulü ve en müstakimi ve en kısası, bilâşüphe, Habibullahın gös-
terdiği ve takip ettiği yoldur.

Evet, bu kâinatı bu derece in’âmât ile 
dolduran Zât-ı Kerîm-i Zülcemâl, zî-
şuurlardan o nimetlere karşı şükür 
istemesi, zarurî ve bedihîdir. Hem 
bu kâinatı bu kadar mucizât-ı 
san’atla tezyin eden o Zât-ı Hakîm-i 
Zülcelâl, elbette, bilbedâhe, zîşuur-
lar içinde en mümtaz birisini Kendine 
muhatap ve tercüman ve ibâdına mü-
belliğ ve imam yapacaktır. Hem bu kâinatı had ve hesaba gelmez tecelliyât-ı 
cemal ve kemâlâtına mazhar eden o Zât-ı Cemîl-i Zülkemal, elbette, bilbedâhe, 
sevdiği ve izharını istediği cemal ve kemal ve esmâ ve san’atının en câmi ve 
en mükemmel mikyas ve medarı olan bir zâta, herhalde en ekmel bir vaziyet-i 
ubudiyeti verecek ve onun vaziyetini sairlerine nümune-i imtisal edip herkesi 
onun ittibâına sevk edecek. Tâ ki o güzel vaziyeti başkalarında da görünsün.

Elhasıl: Muhabbetullah, Sünnet-i Seniyyenin ittibâını istilzam edip intaç 
ediyor. Ne mutlu o kimseye ki, Sünnet-i Seniyyeye ittibâından hissesi ziyade 
ola. Veyl o kimseye ki, Sünnet-i Seniyyeyi takdir etmeyip bid’alara giriyor.
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Sorular
1. Fesad-ı ümmet zamanında sünnete ittiba etmek niçin önemlidir ve 

neyi elde etmemizi sağlar?

2. İnsanın bütün ömrünü semeredar ve sevabdar yapmasının  
formülü nedir?

3. İnsanın Cenab-ı Hakk’a muhabbetinin olduğunu gösteren en  
büyük delil nedir?

Hadis-i Şerif
Fesâd-ı ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse, 

yüz şehidin ecrini, sevabını kazanabilir.

Taberânî, “el-Mecmeu’l-Kebîr”, 1394

Risale-i Nur’dan Vecize
Ne mutlu o kimseye ki, Sünnet-i Seniyyeye ittibâından hissesi  

ziyade ola. Veyl o kimseye ki, Sünnet-i Seniyyeyi takdir etmeyip  
bid’alara giriyor.
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Şifreli Metin Bulmaca
Bulmacamızda her sayı bir harfin yerine kullanılmıştır. Bakalım ipucu 

olarak verilen kelimelerden faydalanarak bulmacanın kalan harflerini de 
siz bulup metnin tamamını okuyabilecek misiniz?



Talim-i Esma
Hz. Muhammed’in (asm) Hayatı İsm-i Azam’ı Anlatıyor

Merhaba Nur Kardeşler,

Hz. Muhammed (asm) 20 Nisan 571 yılında Mekke’de doğdu. Hayatı boyunca 
doğruluktan ayrılmadı. Allah’ın istediği en güzel ahlakla ömrünü geçirdi. Allah’ı 
tanıma, sevme ve emirlerine itaat etme noktasında insanların en mükemmeli 
oldu. Bunun sonucu Allah’ın İsm-i Azam’ı O’nun (asm) hayatında en mükemmel 
bir şekilde yansıdı. Şimdi O’nun (asm) hayatına bakarken, İsm-i Azam’ın yansı-
malarını –en dikkat çekici örnekleriyle– görmeye çalışacağız.

Muhammedü’l Emin Olması

Hz. Muhammed (asm) hem sözünde hem de davranışlarında doğru ve dü-
rüst birisiydi. İçiyle dışı birdi. Şaka bile olsa hiç yalana tenezzül etmezdi. Her-

kes en değerli mallarını ona emanet ederdi. Düşmanlarının 
bile güvendiği biriydi. Bu sebeple O’na (asm) Muhamme-
dü’l emin” (güvenilir Muhammed) denilirdi. Mesela, Safa 
tepesinde “Size şu dağın ardında düşman atlılarının bulun-
duğunu söylesem, bana inanır mısınız?” dediğinde herkes 
“Evet inanırız; çünkü sen yalan söylemezsin” diye cevap 
vermişti.

Eşsiz İmanı

Hz. Muhammed’in (asm) Allah’a imanı da mükemmel-
di. Allah’ı 1001 ismiyle en iyi tanıyan ve tanıtan O’ydu 
(asm). İmanı öyle bir mertebedeydi ki, ölüme en fazla 

yaklaştığı anda bile Allah’tan ümidini kesmemişti. Mesela, hicret esnasında Sevr 
mağarasında sıkıştırıldığında Hz. Ebubekir’e (ra) “Korkma, Allah bizimle bera-
berdir” demişti. Yine kendisine Mekke’nin tüm zenginlikleri teklif edildiğinde 
“Sağ elime güneşi ve sol elime ayı verseniz, yine ben bu davamdan vazgeçmem” 
cevabını vermişti.

Savaşta İbadet

İbadet etmede de eşi benzeri yoktu. Çünkü başla sonu birleştirmişti. Yani ilk 
defada en mükemmellini yapmıştı. Hayatının en sıkıntılı zamanlarında bile iba-
detin en ince sırlarını yaşamıştı. Mesela, çok kritik bir savaş olan Bedir’de namazı 
cemaatle kıldırmıştı. Bedir Savaşı’nda mü’minler 305, müşrikler ise 1000 kişi 
oldukları halde cemaatle namaz terk edilmedi. Çünkü Hz. Muhammed (asm) için 
ibadetin en küçük meselesi, dünyanın en büyük, en kritik işinden daha önemliydi.
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Allah’la Görüşme

Allah’la perdesiz görüşen tek kişiydi. Miraç’ta Hz. Cebrail’i (as) arkasında bı-
rakarak Allah’la birebir görüştü. Tüm insanlığa da çok büyük bir müjde getirdi. 
Allah vardı. Gözüyle görmüştü. Ahirette Cennete giren herkes de Allah’ı görebi-
lecekti. Allah’ı görmeyi hak etmenin yolu ise başta “küçük miraç” olan namazı 
kılmaktı. Namazın hakikati ise Allah’ı görüyormuşçasına bir ibadet huzurunu 
yaşamaktı.

Olmasaydı, Kâinat Yaratılmazdı

Allah’ın “Sen olmasaydın, kâinatı yaratmazdım” kutsal sözünü Hz. Mu-
hammed (asm) hak etmişti. Bu sebeple Allah ilk olarak Hz. Muhammed’in 
(asm) nurunu yarattı. Kâinatı da O’nun (asm) nurundan yarattı. Nasıl ki 
bir çekirdek, ağaç olup meyve vermesi için toprağa ekilirdi. Kâinat da 
Hz. Muhammed (asm) gibi meyve/netice vermesi için yaratılmıştı.

İsm-i Azam, Allah’ın En Yüce İsmidir

Allah’ın bilinen, bilinmeyen sayısız ismi vardı. Fakat en yüce is-
mini bütün isimlerinin içinde gizledi. Böylece bütün isimleri, İsm-i 
Azam olma ihtimaliyle kıymet kazandı. Fakat gerçekte İsm-i Azam 
tekti. İsm-i Azam’ın hangi isim olduğunu ise sadece Hz. Muhammed 
(asm) biliyordu. Çünkü İsm-i Azam’ın en büyük yansımaları O’nun 
(asm) hayatında ortaya çıkmıştı. Bu sebeple “Kim İsm-i Azam’la dua 
ederse Allah ona istediğini 
verir” müjdesini ilan etmek 
de Hz. Muhammed’e (asm) 
nasip olmuştu. Nasıl ki ışı-
ğın gerçek rengini fark 
etmek için gökkuşağın-
daki tüm renkleri görmek 
gerekliydi. İsm-i Azam’ı 
keşfetmek için de tüm 
isimleri bilmek gerekirdi. 
Allah’ı 1001 ismiyle en 
iyi bilen ise, elbette İsm-i 
Azam’ı kesin bir şekilde 
bilen olacaktı.
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Anahtar Kelimeler
Cemal, hilkat-i insan, itaat, kemal, namaz, ömr-ü alem, şükür, tazim, teşbih

Sevgili arkadaşlar bu dersimizde “namazın manasını ve beş vakte tahsisini” 
tefekkür edip, namazın hayatımızdaki yerini anlamaya çalışacağız.

Yirminci Ders



Dokuzuncu Söz
حيـِم ْحٰمِن الرَّ ِبْســـــِم هللِا الرَّ

ا َوحيَن ْرِض َوَعِشيًّ
َ
ال

ْ
ٰمَواِت َوا َحْمُد في السَّ

ْ
ُه ال

َ
 َفُسْبَحاَن هللِا حيَن ُتْمُسوَن َوحيَن ُتْصِبُحوَن @ َول

ِهُروَن
ْ
 ُتظ

Akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah’ı tesbih edin. Göklerde ve yerde olanların 

hamd ve senâsı Ona mahsustur. Gündüzün sonuna doğru ve öğle vaktine girince de Allah’ı tesbih 

edip namaz kılın. (Rum Sûresi/30: 17-18)

Ey Birader! Benden, namazın şu muayyen beş vakte hikmet-i tahsisini 
soruyorsun. Pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz.

Evet, her bir namazın vakti, mühim bir inkılâp başı olduğu gibi, azîm bir tasar-
ruf-u İlâhînin âyinesi ve o tasarruf içinde ihsânât-ı külliye-i İlâhiyenin birer mâke-
si olduğundan, Kadîr-i Zülcelâle o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hadsiz 
nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekûnuna karşı şükür ve hamd demek 
olan namaza emredilmiştir. Şu ince ve derin mânâyı bir parça fehmetmek için, Beş 
Nükteyi nefsimle beraber dinlemek lâzım.

Birinci Nükte

Namazın mânâsı, Cenâb-ı Hakkı tesbih ve tâzim ve şükürdür. Yani,

• celâline karşı kavlen ve fiilen “Sübhânallah” deyip takdis etmek;

• hem, kemâline karşı lâfzen ve amelen “Allahuekber” deyip tâzim etmek;

• hem, cemâline karşı kalben ve lisanen ve bedenen “Elhamdülillâh” deyip 
şükretmektir.

Demek, tesbih ve tekbir ve hamd, namazın çekirdekleri hükmündedirler. On-
dandır ki, namazın harekât ve ezkârında, bu üç şey her tarafında bulunuyorlar. 
Hem ondandır ki, namazdan sonra, namazın mânâsını tekid ve takviye için, şu 
kelimât-ı mübareke, otuz üç defa tekrar edilir; namazın mânâsı şu mücmel hülâsa-
larla tekid edilir.

...

Dördüncü Nükte

Nasıl ki haftalık bir saatin saniye ve dakika ve saat ve günlerini sayan milleri 
birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmünü alırlar. Öyle de, 
Cenâb-ı Hakkın bir saat-i kübrâsı olan şu âlem-i dünyanın saniyesi hükmünde olan 
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gece ve gündüz deveranı ve dakikaları sayan seneler ve saatleri sayan tabakat-ı 
ömr-ü insan ve günleri sayan edvâr-ı ömr-ü âlem birbirine bakarlar, birbirinin 
misalidirler ve birbirinin hükmündedirler ve birbirini hatırlatırlar.

Meselâ, fecir zamanı, tulûa kadar, evvel-i bahar zamanına, hem insanın rahm-ı 
mâdere düştüğü âvânına, hem semâvât ve arzın altı gün hilkatinden birinci gü-
nüne benzer ve hatırlatır ve onlardaki şuûnât-ı İlâhiyeyi ihtar eder.

Zuhr zamanı ise, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemâline, hem ömr-ü 
dünyadaki hilkat-i insan devrine benzer ve işaret eder ve onlardaki tecelliyât-ı 
rahmeti ve füyuzât-ı nimeti hatırlatır.

Asr zamanı ise, güz mevsimine, hem ihtiyarlık vaktine, hem Âhirzaman Pey-
gamberinin (aleyhissalâtü vesselâm) asr-ı saadetine benzer ve onlardaki şuûnât-ı 
İlâhiyeyi ve in’âmât-ı Rahmâniyeyi ihtar eder.

Mağrib zamanı ise, güz mevsiminin âhirinde pek çok mahlûkatın gurubunu, 
hem insanın vefatını, hem dünyanın kıyamet iptidasındaki harabiyetini ihtar ile 
tecelliyât-ı celâliyeyi ifham ve beşeri gaflet uykusundan uyandırır, ikaz eder.

İşâ vakti ise, âlem-i zulümat nehar âleminin bütün âsârını siyah kefeniyle 
setretmesini, hem kışın beyaz kefeni ile ölmüş yerin yüzünü örtmesini, hem vefat 
etmiş insanın bakıye-i âsârı dahi vefat edip nisyan perdesi altına girmesini, hem 
bu dar-ı imtihan olan dünyanın bütün bütün kapanmasını ihtar ile Kahhâr-ı Zül-
celâlin celâlli tasarrufâtını ilân eder.

Gece vakti ise, hem kışı, hem kabri, hem âlem-i berzahı ifham ile, ruh-u beşer 
rahmet-i Rahmâna ne derece muhtaç olduğunu insana hatırlatır. Ve gecede te-
heccüd ise, kabir gecesinde ve berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık ol-
duğunu bildirir, ikaz eder ve bütün bu inkılâbat içinde Cenâb-ı Mün’im-i Hakikî-
nin nihayetsiz nimetlerini ihtar ile, ne derece hamd ve senâya müstehak 
olduğunu ilân eder.

İkinci sabah ise, sabah-ı haşri ihtar eder. Evet, şu gecenin sabahı ve şu kışın 
baharı ne kadar makul ve lâzım ve kat’i ise, haşrin sabahı da, berzahın baharı da 
o kat’iyettedir.

Demek, bu beş vaktin her biri bir mühim inkılâp başında olduğu ve büyük 
inkılâpları ihtar ettiği gibi, kudret-i Samedâniyenin tasarrufât-ı azîme-i yevmiye-
sinin işaretiyle, hem senevî, hem asrî, hem dehrî, kudretin mucizâtını ve rahme-
tin hedâyâsını hatırlatır. Demek asıl vazife-i fıtrat ve esas-ı ubûdiyet ve kat’i borç 
olan farz namaz, şu vakitlerde lâyıktır ve enseptir.
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Sorular
1. Namazın manasını üç temel kavramla açıklayınız.

2. Namazın muayyen beş vakte tahsis edilmesinin hikmeti nedir?

3. Namaz vakitleri ile günler, mevsimler ve asırlar arasında nasıl bir 
benzerlik vardır?

Hadis-i Şerif
Bana ulaştığına göre (Kıyamet günü) kulun ilk bakılacak ameli  

namazdır. Eğer namazı kabul edilirse, geri kalan amellerine bakılır. Eğer 
namazı kabul edilmezse diğer amellerinin hiçbirine bakılmaz.

Ebû Dâvud, Muvatta, “Kavru’s-Salat”, 89

Risale-i Nur’dan Vecize
Şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı ne kadar makul ve lâzım ve kat’i 

ise, haşrin sabahı da, berzahın baharı da o kat’iyettedir.



178 İnfografik: sorularlaislamiyet.com
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İlmihal
TEMİZLİK (4)

2. Guslün Sünnetleri ve Adabı

Gusle besmele ve niyet ile başlamak, öncelikle elleri ve avret yerini yıkamak, 
bedenin herhangi bir yerinde kir ve pislik varsa onu gidermek, sonra namaz ab-
desti gibi abdest almak, fakat su birikintisi varsa ayakların yıkanmasını sona bı-
rakmak, abdestten sonra önce üç defa başa, sonra sağ, sonra sol omuza su dök-
mek, sonra diğer uzuvları yıkamak, her defasında bedeni iyi ovuşturmak, her âzayı 
üçer defa yıkamak, suyun kullanımında aşırı davranmamak, avret yerlerini örterek 
yıkanmak, gusül esnasında konuşmamak, gusülden sonra çabucak giyinmek gus-
lün belli başlı sünnet ve âdâbındandır. Abdestin âdâbı sayılan diğer güzel davra-
nışlar gusül için de geçerlidir.

TEYEMMÜM

Suyu temin etme veya kullanma imkânının bulunmadığı durumlarda hadesi 
yani büyük ve küçük hükmî kirliliği gidermek maksadıyla, temiz toprak veya yer 
kabuğundan sayılan bir maddeye sürülen ellerle yüzü ve iki kolu meshetmekten 
ibaret hükmî temizlik demektir.

Kur’an’da teyemmüm imkânıyla ilgili olarak şöyle buyurulur: “Eğer hasta olur 
veya yolculukta bulunursanız, yahut biriniz ayak yolundan gelirse, yahut kadın-
larla temasta bulunur da su bulamazsanız, temiz toprakla teyemmüm edin. Onun-
la yüzlerinize ve kollarınıza meshedin” 

1. Teyemmümün Yapılışı

Teyemmüm, hükmî temizlenme niyetiyle temiz toprağa sürülen el ayasıyla yüzü 
ve kolları dirseklerle birlikte meshetmekten ibarettir. Bu sebeple teyemmümün ni-
yet, yüzü meshetmek, kolları dirseklerle birlikte meshetmek şeklinde üç farzı var-
dır.

2. Teyemmümü Bozan Durumlar

1) Abdesti bozan ve guslü gerektiren durumlar teyemmümü de bozar.

2) Hastalık, tehlike, şiddetli soğuk, suyu elde edecek araç ve gerecin yokluğu 
gibi teyemmümü mubah hale getiren bir mazeret sebebiyle teyemmüm yapılmış 
da bu mazeret hali ortadan kalkmışsa, teyemmüm bozulmuş olur. 

3) Yaptığı teyemmümle namaz kılan kimse namaz esnasında suyu görürse veya 
su bulunursa, teyemmümü bozulmuş olur. Namazı teyemmümle kıldıktan sonra su 
bulunursa vakit çıkmamış bile olsa kılınan bu namazın iadesi gerekmez.
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Çapraz Bulmaca
1. İdare ile kullanmak, yönetmek, sarf etmek
2. Kuvvetlendirme, güçlendirme, destekleme
3. Toptan, hepsi, netice, toplam
4. Söz, kelime
5. Anlama, kavramak
6. Şükür, medih, övgü
7. Batma, batış, gözden kaybolma
8. Dünya ile ahiret aleminin arası, kabir
9. En layık, çok münasip, tam yerinde
10. Hamd, övgü, medih
11. Fayda, sebep, gaye, yüksek bilgi

12. Konuşma dili, lehçe
13. Ehemmiyetli, önemli, düşündürücü
14. Allah’ın büyüklüğünü dile getirme 
15. Öğle vakti
16. Tayin edilmiş, ölçülü, belli
17. Tan yerinin ağarması, sabah vakti
18. Allah’ı anma, Subhanallah demek
19. Akşam vakti
20. İş, çalışma, emri yerine getirme
21. Doğma, doğuş, birden zuhur etme
22. Bir halden diğer hale girme, değişme

A
B
C



Talim-i Esma
Hz. Yakub’un (as) Hayatı Rahim İsmini Gösteriyor

Merhaba Nur Kardeşler,

Hz. Yakub (as), Hz. İbrahim’in (as) torunudur. Yakub, Allah’ın 
saf ve temiz kulu manasına gelir. Hz. Yakub’un (as) diğer bir ismi 
İsrail’dir. İsrail ise Allah için gece yürüyen manasına gelir ki, Hz. 
Yakub’un (as) gece ibadetine düşkünlüğünün unvanıdır. Hz. 
Yakub’un (as) neslinden gelenlere İsrailoğulları denilir. 

Hz. Yakub (as) çok şefkatli bir peygamberdir. Rahim ismi, 
Hz. Yakub’un (as) güzel ahlakında şefkatin en güzel yansıma-
larını netice vermiştir.

Kenan Diyarına Hicret

Hz. Yakub (as) yıllarca Harran’da –dayısının yanında–  ya-
şamıştır. Olgunluk yaşına gelince, Kenan diyarına peygam-
ber olduğu vahiyle kendisine bildirilmiştir. Bunun üzerine ai-
lesiyle birlikte günümüzdeki Filistin bölgesine hicret etmiştir. 
Hak dine insanları davet eden Hz. Yakub’un (as) peygamber-
liğine birçok kişi iman etmiştir. Hz. Yakub’un (as) iki eşinden on 
iki çocuğu vardır. Çocuklarından biri de, kendisi gibi peygamber 
olan Hz. Yusuf’tur (as).
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Peygamber Şefkati

Hz. Yakub’un (as) küçük oğlu Yusuf’a şefkati bir başkadır. Yusuf anne şefka-
tinden küçük yaşta mahrum kalmıştır. Hz. Yakub (as) oğluna anne şefkatinin ek-
sikliğini de hissettirmemeye çalışmıştır. Yusuf’un bir kurt tarafından parçalandığı 
haberi, Hz. Yakub’un (as) şefkat hissini daha da şiddetlendirmiştir. Hz. Yakub (as) 
oğlunun yaşadığından emindir. Fakat Yusuf’un başına ne tür bir musibet geldiğini 
bilmemektedir. Hz. Yakub’u (as) en çok endişelendiren yön ise, Yusuf’unun tevhid 
dininden uzaklaşarak ahiret hayatını kaybetme tehlikesidir. Yıllarca Yusuf’tan tek 
bir haber gelmemesi, üzüntüsünü daha da arttırmış ve neticede gözlerini kaybet-
miştir. Şefkat ateşiyle kavrulup kapanan gözlerin ilacı ise, uzun yıllar sonra gele-
cek olan, Hz. Yusuf’un (as) peygamberlik nurunu taşıyan gömleği olacaktır.

En Güzel Ahlak

Hz. Yakub (as) hiçbir zaman Allah’ın şefkatinden 
fazla şefkat göstermemiştir. Üzüntüsünü ve en-
dişesini yalnız Allah’a sunmuştur. Allah’ın rah-
metinden de asla ümidini kesmemiştir. Gerçek 
manada tevekkül ederek yaşamıştır. Hz. Yakub 
(as), peygamberlere yakışan yüksek bir şefkat 
duygusuyla, Allah’ın Rahim ismine en güzel bir 
ayna olmuştur. Kur’an’ın en güzel kıssasının (ah-
senü’l-kısas) en güzel bir ahlakının modeli seçile-
rek Allah tarafından methedilmiştir.

Rahim, Çok Şefkatli Olandır

Allah’ın isimlerinden biri de Rahim’dir. Rahim, çok şefkatli ve merhametli olan 
manasına gelir. Bütün annelerin şefkatleri Allah’ın Rahim isminin zayıf bir gölge-
sidir. Mesela, anne arslanın yavrularına şefkati Rahim isminden kaynaklanır. Hatta 
Rahim ismi ağaçlara bile annelik yaptırır. Topraktan gelen bulanık bir suya kanaat 
eden ağaçlar, meyvelerini en güzel bir şerbetle beslerler. Ağaçların ve bitkilerin bu 
hali Rahim isminin çarpıcı misallerindendir. Yerkürenin suya muhtaç canlılarına, 
şuursuz bulutların şefkatli yağmur damlalarıyla ağlamaları da Rahim bir Zatın 
emriyledir. En şefkatli peygamberlerden biri ise Hz. Yakub’dur (as). Her insanda 
Allah’ın bir ismi hâkim olduğu gibi, Hz. Yakub’un (as) hayatında da Rahim ismi 
galiptir. Rahim isminden kaynaklanan ahlaki güzelliklere erişmek isteyenlerin, Hz. 
Yakub’un (as) hayatından ibret alabilecekleri çok dersler vardır.

183



184

Anahtar Kelimeler
Ayat-ı Kur’aniye, cennet, ebedi, ezeli, haşr-i cismani, lezaiz, ruh, 

tevfik-i İlahi

Merhaba Nur kardeşler, bu dersimizde Cennet’in nimet ve lezzetlerini 
tefekkür edeceğiz.

Yirmi Birinci Ders



Yirmi Sekizinci Söz
Cennete Dairdir

Şu sözün iki makamı var. Birinci Makam, Cennetin bazı letâifine işaret eder. 
Fakat Onuncu Sözde on iki hakikat-i kàtıa ile gayet kat’î bir surette ve bu Sözün 
İkinci Makamında, Onuncu Sözün hülâsası ve esası, müteselsil gayet metin Arabî 
bir burhan-ı kat’î ile gayet parlak bir tarzda vücudu ispat olunan Cennetin ispat-ı 
vücudundan bahis değil, belki şu makamda yalnız sual ve cevaba ve tenkide me-
dar olan birkaç ahvâl-i Cennetten bahseder. Eğer tevfik-i İlâhî refik olsa, sonra 
azîm bir Söz, o muazzam hakikate dair yazılacaktır inşaallah.

حيـِم ْحٰمِن الرَّ ِبْســـــِم هللِا الرَّ

َما ُرِزُقوا ِمْنَها ِمْن
َّ
ْنَهاُر  ُكل

َ
ال

ْ
اٍت َتْجري ِمْن َتْحِتَها ا ُهْم َجنَّ

َ
نَّ ل

َ
اِلَحاِت ا وا الصَّ

ُ
َمُنوا َوَعِمل

ٰ
ذيَن ا

َّ
ِر ال  َوَبِشّ

َرٌة َوُهْم فيَها هَّ
َ
ْزَواٌج ُمط

َ
ُهْم فيَها ا

َ
ُتوا ِبه ُمَتَشاِبًها  َول

ُ
َنا ِمْن َقْبُل َوا

ْ
ذي ُرِزق

َّ
ا ال

َ
وا ٰهذ

ُ
َمَرٍة ِرْزًقا  َقال

َ
 ث

َخاِلُدوَن
İmân edenler ve güzel işler yapanları müjdele: Altlarından ırmaklar akan Cennetler onlarındır. O 

Cennetlerden rızık olarak bir meyve yediklerinde, “Bu daha önce yediğimiz rızıktandır” derler. 

Rızıkları dünyadakine benzer şekilde kendilerine sunulur. Orada onlar için tertemiz eşler vardır. 

Onlar orada ebedî olarak kalacaklardır. (Bakara 2/25)

Cennet-i bâkiyeye dair bazı suallere kısa cevaplardır.

Cennete dair, Cennetten daha güzel, hurilerinden daha lâtif, selsebilinden daha 
tatlı olan beyanat-ı âyât-ı Kur’âniye kimseye söz bırakmamıştır ki, fazla bir şey 
söylensin. Fakat o parlak, ezelî ve ebedî, yüksek ve güzel âyetleri fehme takrib için 
bazı basamakları, hem o cennet-i Kur’âniyeden nümune için, bazı çiçeklerin nü-
munesi nev’inden bazı nükteleri söyleyeceğiz. Beş rümuzlu sual ve cevaba işaret 
edeceğiz.

Evet, Cennet, bütün lezâiz-i mâneviyeye medar olduğu gibi, bütün lezâiz-i cis-
maniyeye de medardır.

Sual: Kusurlu, noksaniyetli, mütegayyir, kararsız, elemli cismaniyetin ebediyet-
le ve Cennetle ne alâkası var? Madem ruhun âli lezâizi vardır; ona kâfidir. Lezâiz-i 
cismaniye için bir haşr-i cismanî neden icab ediyor?
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Elcevap: Çünkü, nasıl toprak suya, havaya, ziyaya nisbeten kesafetli, karanlık-
lıdır, fakat masnuât-ı İlâhiyenin bütün envâına menşe ve medar olduğundan bü-
tün anâsır-ı sairenin mânen fevkine çıktığı gibi; hem kesafetli olan nefs-i insaniye, 
sırr-ı câmiiyet itibarıyla, tezekkî etmek şartıyla bütün letâif-i insaniyenin fevkine 
çıktığı gibi; öyle de, cismaniyet en câmi’, en muhit, en zengin bir âyine-i tecel-
liyât-ı esmâ-i İlâhiyedir. Bütün hazâin-i rahmetin müddeharâtını tartacak ve miza-
na çekecek âletler cismaniyettedir. Meselâ, dildeki kuvve-i zâika, rızık zevkinde, 
envâ-ı mat’umat adedince mizanlara menşe olmasaydı, her birini ayrı ayrı hisse-
dip tanımazdı, tadıp tartamazdı.

Hem ekser esmâ-i İlâhiyenin tecelliyâtını hissedip bilmek, zevk edip tanımak 
cihâzâtı yine cismaniyettedir. Hem gayet mütenevvi ve nihayet derecede ayrı ayrı 
lezzetleri hissedecek istidatlar yine cismaniyettedir.

Madem şu kâinatın Sânii, şu kâinatla bütün hazâin-i rahmetini tanıttırmak ve 
bütün tecelliyât-ı esmâsını bildirmek ve bütün envâ-ı ihsânâtını tattırmak istediği-
ni, kâinatın gidişatından ve insanın câmiiyetinden, On Birinci Sözde ispat edildiği 
gibi, kat’î anlaşılıyor. Elbette, şu seyl-i kâinatın bir havz-ı ekberi ve bu kâinat dest-
gâhının işlediği mahsulâtın bir meşher-i âzamı ve şu mezraa-i dünyanın bir mah-
zen-i ebedîsi olan dâr-ı saadet, şu kâinata bir derece benzeyecektir. Hem cismanî, 
hem ruhanî bütün esâsâtını muhafaza edecektir. Ve o Sâni-i Hakîm ve o Âdil-i 
Rahîm, elbette cismanî âletlerin vezâifine ücret olarak ve hidemâtına mükâfat ola-
rak ve ibâdât-ı mahsusalarına sevap olarak, onlara lâyık lezâizi verecektir. Yoksa 
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hikmet ve adalet ve rahmetine zıt bir hâlet olur ki, hiçbir cihetle Onun cemâl-i 
rahmetine ve kemâl-i adaletine uygun değildir, kabil-i tevfik olamaz.

Sual: Cisim, eğer hayatî olsa, ecza-yı bedenî, daim terkip ve tahlildedir, inkıra-
za mahkûmdur, ebediyete mazhar olamaz. Ekl ve şürb, bekà-yı şahsî; ve muame-
le-i zevciye ise, bekà-yı nev’î içindir ki, şu âlemde birer esas olmuşlar. Âlem-i ebe-
diyette ve âlem-i uhrevîde şunlara ihtiyaç yoktur. Neden Cennetin en büyük lezâizi 
sırasına geçmişler?

Elcevap: Evvelâ, şu âlemde cism-i zîhayatın inkıraza ve mevte mahkûmiyeti 
ise, varidat ve masarifin muvazenesizliğindendir. Çocukluktan sinn-i kemâle kadar 
varidat çoktur. Ondan sonra masarif ziyadeleşir, muvazene kaybolur, o da ölür.

Âlem-i ebediyette ise, zerrât-ı cisim sabit kalıp, terkip ve tahlile maruz değil; 
veyahut muvazene sabit kalır, (Haşiye: ”Şu dünyada cism-i insanî ve hayvanî, zerrat 
için güya bir misafirhane, bir kışla, bir mektep hükmündedir ki, câmid zerreler ona girerler, 
hayattar olan âlem-i bekàya zerrat olmak için liyakat kesb ederler, çıkarlar. Âhirette ise 

َحَيَواُن
ْ
ِهَي ال

َ
ِخَرَة ل

ٰ ْ
اَر اال -sır [Asıl hayata mazhar olan âhiret yurdudur. Ankebut 29/64]  ِانَّ الدَّ

rınca, nur-u hayat orada âmmdır. Nurlanmak için o seyrüsefere ve o talimat ve talime lü-
zum yoktur; zerreler demirbaş olarak sabit kalabilirler.”) varidatla masarif muvazenet-
tedir. Devr-i daimî gibi, cism-i zîhayat, telezzüzat için hayat-ı cismaniye destgâhının 
işlettirilmesiyle beraber ebedîleşir. 

Ekl ve şürb ve muamele-i zevciye, gerçi bu dünyada bir ihtiyaçtan gelir, bir 
vazifeye gider. Fakat o vazifeye bir ücret-i muaccele olarak, öyle mütenevvi leziz 
lezzet içlerine bırakılmıştır ki, sair lezâize tereccuh ediyor. Madem bu dâr-ı elemde 
bu kadar acib ve ayrı ayrı lezzetlere medar, ekl ve nikâhtır. Elbette, dâr-ı lezzet ve 
saadet olan Cennette o lezzetler o kadar ulvî bir suret alıp ve vazife-i dünyeviyenin 
uhrevî ücretini de lezzet olarak ona katarak ve dünyevî ihtiyacı dahi uhrevî bir hoş 
iştiha suretinde ilâve ederek, Cennete lâyık ve ebediyete münasip, en câmi’, hayat-
tar bir maden-i lezzet olur.

Evet, َحَيَواُن
ْ
ِهَي ال

َ
ِخَرَة ل

ٰ ْ
اَر اال ِعٌب َوِانَّ الدَّ

َ
ْهٌو َول

َ
 ل

َّ
ْنَيا ِاال َحٰياُة الدُّ

ْ
 Bu dünya hayatı bir) َوَما ٰهِذِه ال

oyun ve oyalanmadan başka birşey değildir. Asıl hayata mazhar olan ise âhiret yurdudur. Ankebut 

29/64) sırrınca, şu dâr-ı dünyada câmid ve şuursuz ve hayatsız maddeler, orada 
şuurlu, hayattardırlar. Buradaki insanlar gibi orada da ağaçlar, buradaki hayvan-
lar gibi oradaki taşlar, emri anlar ve yapar. Sen bir ağaca desen, “Filân meyveyi 
bana getir”; getirir. Filân taşa desen, “Gel”; gelir. Madem taş, ağaç bu derece ulvî 
bir suret alırlar. Elbette, ekl ve şürb ve nikâh dahi, hakikat-i cismaniyelerini muha-
faza etmekle beraber, Cennetin dünya fevkindeki derecesi nisbetinde, dünyevî de-
recelerinden o derece yüksek bir suret almaları iktiza eder.
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Sorular
1. Cennette cismanî lezzetler de olacak mıdır?

2. Neden cennetin en büyük lezzetleri arasında cismanî lezzetler  
sayılmıştır?

3. “Buradaki insanlar gibi orada da ağaçlar, buradaki hayvanlar  
gibi oradaki taşlar, emri anlar ve yapar” ifadesi nasıl  
anlaşılmalıdır?

Hadis-i Şerif
Cennette bir çarşı vardır. Ancak orada ne alış, ne de satış  

vardır. Sadece erkek ve kadın suretleri vardır. Erkek bunlardan bir suret 
arzu ederse o surete girer.

Tirmizî, “Cennet”, 15

Risale-i Nur’dan Vecize
Cennet, bütün lezâiz-i mâneviyeye medar olduğu gibi, bütün lezâiz-i 

cismaniyeye de medardır.
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B B H B T E R K İ P B İ R K A T

X F R A G E M P H İ F D E B E V

T T U Ü G T V Ü I T R E C M Q A

L E I Y Ş T Z M T F R U H J S R

M N T Q L P S Q A E T L H İ Y İ

T N R E A Z P E O Z N A O P M D

P E G M P M W V D A H E H V H A

Q C Z W E B H M S B O A V L G T

E Z K E C N E A U N S K R V İ O

P K A İ K İ Ş Z Y V N H D D İ L

A M L R K K S E E A A J G C J M

L E W J I A İ M E L T Z E L X İ

A Z A L R K B I A K L İ E G D Z

T R A E X E N B P N B O O N R A

İ A N G L G I İ L I İ J Z V E N

F A G Q B E V T E D A A S G Q L

BAKİ
CENNET
CİSMANİ
DESTGAH

EBED
EKL

EZEL
FEHİM
HAYATİ
HURİ

İNKIRAZ
LATİF

MAZHAR
MENŞE

MEZRAA
MİZAN

MUVAZENE
MÜTENEVVİ

SAADET
ŞÜRB

TAHLİL
TAKRİB
TERKİP

TEZEKKİ

Kelime Bulmaca
Okuduğumuz derste geçen bazı kelimeler soldan sağa, yukarıdan 

aşağıya, çapraz ve ters şekilde kelime bulmaca tablosuna yerleştiril-
miştir. Haydi bulmacada karışık harfler içinde yer alan anlamlı keli-
meleri bulalım ve manalarını düşünelim.



Talim-i Esma
Hayvanlar Aleminin Kırlangıç Meleği Kayyum İsmini Anlatıyor

Merhaba arkadaşlar,

Ben kırlangıçlara yoldaşlık eden meleğim. Ben de birçok melek türü gibi çok 
özel bir görev için yaratıldım. Benim bu özel görevim Allah’ın kırlangıcı niçin ya-
rattığını ve ona ne tür görevler verdiğini keşfetmektir. Bu kuş türünün üzerinde 
gözüken Allah’ın başta Kayyum ismi olmak üzere tüm isimlerini fark etmektir. 

Kırlangıç, dünyanın her tarafında yaşayabilen bir kuştur. Boyu 10-23 cm ara-
sında değişir. Çoğu kırlangıcın karnı beyaz; baş, kuyruk ve kanatları siyah; alın ve 
gerdanı ise kahverengidir. Çatallı bir kuyruğa, uzun ve sivri kanatlara sahiptir. Çok 
hızlı uçar. Kuyruğunu dümen gibi kullanarak ani dalış yapabilir. 

Binaların çatı altlarına, saçaklarına ve pencere oyuklarına çamur ve kilden ça-
nak şeklinde sağlam yuvalar yapar. Erkek kırlangıç yuva yapımı için çamur toplar. 
Dişi kırlangıç ise erkeğin tükürüğüyle harç yaptığı çamuru, saman ve otlarla karış-
tırarak sağlam bir yuvaya dönüştürür. Kırlangıç geniş ve yassı gagasını, çamuru 
sıvamak için bir mala gibi kullanır. Yuvaların çoğu ancak bir kırlangıcın girebi-
leceği kadardır. Eni yaklaşık 20 cm, derinliği 10 cm kadar olup içi tüy ve kıllarla 
döşelidir. Kırlangıç türleri içinde yuvalarını gruplar halinde mağara, kayalık ve 
ağaçlara yapanlar da bulunur.

Dişi kırlangıç yazın tarçın renginde, benekli 4-5 yumurta yumurtlar. Eşler sıray-
la kuluçkaya yatarlar. Yavrular anne babaların ağızlarında getirdikleri böceklerle 
beslenirler. İki hafta içinde gelişip yuvayı terk ederler. Kırlangıçlar, yılda 2-3 defa 
kuluçkaya yatarlar.
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Yaz sonunda, günler kısalıp, yiyecekler azalınca kırlangıçlar için göç vakti gel-
miştir. İlkbaharda tekrar geri dönmek üzere uzun seyahatlere çıkılır. Diğer göçmen 
kuşların aksine kırlangıçlar gündüz göç ederler. Göçmen kuşların göç esnasında 
büyük bir enerjiye ihtiyaçları vardır. Bunun için göçten önce ne bulurlarsa yerler. 
Yedikleri vücutlarında yağ olarak depolanır. Yağ göçmen kuşların bir nevi yakıt 
tankıdır. Kırlangıçlar ise önceden yağ depolamazlar. Enerji ikmallerini göç esna-
sında avladıkları böceklerle beslenerek yaparlar.

Kuşların pusulaları yoktur. Bu nedenle kırlangıçlara göç yollarında ben rehber-
lik ederim. Harita kullanır gibi, onların evlerine kısa ve doğru bir yönde gitmelerini 
sağlarım. Aslında kuşların uzun göçlere girişmelerinin nedeni de benim Allah’tan 
aldığım emri onlara ilham etmemden kaynaklanır. Göç etme isteğini uyandırıp, 
onları uzun yolculuklara tahammül ettiren sır budur. 

Kırlangıçlar içinde en uzun göç yolu Kutup Kırlangıcına (Sterna Poradisea) ait-
tir. Bu kuş her yıl 17 bin kilometrelik yolu iki defa uçar. Yani neredeyse yılda bir 
dünyanın etrafını dolaşacak kadar uzun bir yolculuğa çıkar. Kutup kırlangıcı gece 
yarısına kadar güneşin batmadığı mevsimde kuluçkaya yatar. Bu nedenle onun 
kuluçka yeri, kutup bölgesindeki 82° Kuzey enlem mıntıkasıdır. Yavruları büyüyün-
ce kışlak yeri olan Antarktika kıtasına göç eder. 

İsli Deniz Kırlangıcı (Sooty Terns) ise hiç durmadan beş yıl uçabilir. Bu kuş uçar-
ken yemek yediği gibi, uykusunu bile uçarken giderir. Yalnızca çiftleşmek için yere 
inmeye ihtiyacı vardır. 

Kırlangıçların gökyüzünde bu eşsiz uzun soluklu uçuş yetenekleri Allah’ın 
Kayyum isminin bir vergisidir. Kayyum, “her şeyi ayakta tutan” manasına gelen 
Allah’ın bir ismidir. Dünyamızdan milyonlarca defa büyük yıldızları, milyarlarca 
seneden beri boşlukta birbirine çarptırmadan ve yakıtlarını bitirmeden seyahat 
ettiren de Kayyum ismidir. Kırlangıçlar ise hayvanlar âleminde Allah’ın Kayyum 
ismini en parlak bir şekilde gösteren bir kuş türüdür.

191



192

Anahtar Kelimeler
Evlat, iaşe, istiskal, maişet, peder, şefkat, valide, vicdan

Merhaba arkadaşlar bu dersimizde “anne ve baba” hakkını okuyup  
onların hakkını gözetmenin dünyevî ve uhrevî faydaları üzerinde 

duracağız.

Yirmi İkinci Ders



Yirmi Birinci Mektup
ِباْسِمِه ُسْبَحاَنُه

ُح ِبَحْمِدِه  ُيَسِبّ
َّ
 َوِاْن ِمْن َشْىٍء ِاال

حيـِم ْحٰمِن الرَّ ِبْســـــِم هللِا الرَّ

 َكريًما @
ً
ُهَما َقْوال

َ
 ل

ْ
 َتْنَهْرُهَما َوُقل

َ
ّفٍ َوال

ُ
 ا

ٓ
ُهَما

َ
 ل

ْ
 َتُقل

َ
ُهَما َفال

َ
ْو ِكال

َ
َحُدُهَما ا

َ
ِكَبَر ا

ْ
َغنَّ ِعْنَدَك ال

ُ
ا َيْبل  ِامَّ

ُم ِبَما في
َ
ْعل

َ
ُكْم ا َياني َصغيًرا @ َربُّ  َرّبِ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّ

ْ
ْحَمِة َوُقل ّلِ ِمَن الرَّ

ُّ
ُهَما َجَناَح الذ

َ
 َواْخِفْض ل

ابيَن َغُفوًرا وَّ
َ ْ
ُه َكاَن ِلال  ُنُفوِسُكْم  ِاْن َتُكوُنوا َصاِلحيَن َفِانَّ

Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına erişecek olursa, onlara sakın “Öf” bile 

deme, onları azarlama; onlara güzel söz söyle. Onlara merhamet ve tevazu kanadını ger ve de ki: 

“Ey Rabbim, nasıl onlar beni küçükken besleyip büyüttülerse, Sen de onlara öylece merhamet 

buyur.” Sizin içinizde olanı Rabbiniz hakkıyla bilir. Eğer siz salih kimseler olursanız, muhakkak ki O, 

kendisine yönelenler için çok bağışlayıcıdır. (İsrâ 17/23-25)

Ey hanesinde ihtiyar bir valide veya pederi veya akrabasından veya iman kar-
deşlerinden bir amel-mande veya âciz, alîl bir şahıs bulunan gafil! Şu âyet-i keri-
meye dikkat et, bak: Nasıl ki bir âyette, beş tabaka ayrı ayrı surette ihtiyar validey-
ne şefkati celb ediyor!

Evet, dünyada en yüksek hakikat, peder ve validelerin evlâtlarına karşı şefkat-
leridir. Ve en âli hukuk dahi, onların o şefkatlerine mukàbil hürmet haklarıdır. Çün-
kü onlar, hayatlarını, kemâl-i lezzetle evlâtlarının hayatı için feda edip sarf ediyor-
lar. Öyle ise, insaniyeti sukut etmemiş ve canavara inkılâp etmemiş her bir veled, 
o muhterem, sadık, fedakâr dostlara hâlisâne hürmet ve samimâne hizmet ve rıza-
larını tahsil ve kalblerini hoşnut etmektir. (Amca ve hala, peder hükmündedir; tey-
ze ve dayı, ana hükmündedir.)

İşte, o mübarek ihtiyarların vücutlarını istiskal edip ölümlerini arzu etmek ne 
kadar vicdansızlık ve ne kadar alçaklıktır, bil, ayıl! Evet, hayatını senin hayatına 
feda edenin zevâl-i hayatını arzu etmek ne kadar çirkin bir zulüm, bir vicdansızlık 
olduğunu anla!

Ey derd-i maişetle müptelâ olan insan! Bil ki, senin hanendeki bereket direği ve 
rahmet vesilesi ve musibet dâfiası, hanendeki o istiskal ettiğin ihtiyar veya kör 
akrabandır. Sakın deme, “Maişetim dardır, idare edemiyorum.” Çünkü onların  
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yüzünden gelen bereket olmasaydı, elbette senin dıyk-ı maişetin daha ziyade ola-
caktı. Bu hakikati benden inan. Bunun çok kat’î delillerini biliyorum; seni de inan-
dırabilirim. Fakat uzun gitmemek için kısa kesiyorum; şu sözüme kanaat et. Kasem 
ederim, şu hakikat gayet kat’îdir. Hattâ nefis ve şeytanım dahi buna karşı teslim 
olmuşlar. Nefsimin inadını kıran ve şeytanımı susturan bir hakikat, sana kanaat 
vermeli.

Evet, kâinatın şehadetiyle, nihayet derecede Rahmân, Rahîm ve Lâtif ve Kerîm 
olan Hâlık-ı Zülcelâl-i ve’l-İkram, çocukları dünyaya gönderdiği vakit, arkaların-
dan rızıklarını gayet lâtif bir surette gönderip ve memeler musluğundan ağızlarına 
akıttığı gibi, çocuk hükmüne gelen ve çocuklardan daha ziyade merhamete lâyık 
ve şefkate muhtaç olan ihtiyarların rızıklarını dahi, bereket suretinde gönderir. On-
ların iaşelerini, tamahkâr ve bahîl insanlara yükletmez.

َمتيُن
ْ
ِة ال ُقوَّ

ْ
وال

ُ
اُق ذ زَّ  ِانَّ هللَا ُهَو الرَّ

اُكْم هلُل َيْرُزُقَها َوِايَّ
َ
 َتْحِمُل ِرْزَقَها  ا

َ
ٍة ال ابَّ ْن ِمْن َدۤ ِيّ

َ
َوَكا

Şüphesiz ki rızık veren, mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan ancak Allah’tır. 

(Zâriyat 51/58)

Yeryüzünde yürüyen ve kendi rızkını yüklenemeyen nice canlının ve sizin rızkınızı Allah verir. 

(Ankebut 29/60)

âyetlerinin ifade ettikleri hakikati, bütün zîhayatın envâ-ı mahlûkları lisan-ı hal 
ile bağırıp o hakikat-i kerîmâneyi söylüyorlar.

Hattâ değil yalnız ihtiyar akraba, belki insanlara arkadaş verilen ve rızıkları 
insanların rızıkları içinde gönderilen kedi gibi bazı mahlûkların rızıkları dahi bere-
ket suretinde geliyor. Bunu teyid eden ve kendim gördüğüm bir misal: Benim yakın 
dostlarım bilirler ki, iki üç sene evvel hergün yarım ekmek—o köyün ekmeği kü-
çüktü—muayyen bir tayınım vardı ki, çok defa bana kâfi gelmiyordu. Sonra dört 
kedi bana misafir geldiler. O aynı tayınım hem bana, hem onlara kâfi geldi. Çok 
kere de fazla kalırdı.

İşte şu hal o derece te-
kerrür edip bana kanaat 
verdi ki, ben kedilerin be-
reketinden istifade ediyor-
dum. Kat’î bir surette ilân 
ediyorum, onlar bana bâr 
değil. Hem onlar benden 
değil, ben onlardan min-
net alırdım.
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Ey insan! Madem canavar suretinde bir hayvan, insanların hanesine misafir 
geldiği vakit berekete medar oluyor. Öyle ise, mahlûkatın en mükerremi olan in-
san; ve insanların en mükemmeli olan ehl-i iman; ve ehl-i imanın en ziyade hür-
met ve merhamete şâyân aceze, alîl ihtiyareler; ve alîl ihtiyarların içinde şefkat ve 
hizmet ve muhabbete en ziyade lâyık ve müstehak bulunan akrabalar; ve akraba-
ların içinde dahi en hakikî dost ve en sadık muhib olan peder ve valide, ihtiyarlık 
halinde bir hanede bulunsa, ne derece vesile-i bereket ve vasıta-i rahmet ve 

ا ُء َصبًّ
َ
َبال

ْ
ْيُكُم ال

َ
ُصبَّ َعل

َ
ُع ل كَّ ُيوُخ الرُّ  الشُّ

َ
ْوال

َ
 sırrıyla—yani, “Beli bükülmüş ihtiyarlarınız ل

olmasaydı, belâlar sel gibi üstünüze dökülecekti”—ne derece sebeb-i def-i musi-
bet olduklarını sen kıyas eyle.

İşte, ey insan, aklını başına al. Eğer sen ölmezsen, ihtiyar olacaksın. َجَزاُء ِمْن
ْ
ل
َ
 ا

َعَمِل
ْ
 sırrıyla, sen valideynine (.Her amel kendi cinsinden bir amel ile karşılık görür) ِجْنِس ال

hürmet etmezsen, senin evlâdın dahi sana hizmet etmeyecektir. Eğer âhiretini se-
versen, işte sana mühim bir define: Onlara hizmet et, rızalarını tahsil eyle. Eğer 
dünyayı seversen, yine onları memnun et ki, onların yüzünden hayatın rahatlı ve 
rızkın bereketli geçsin. Yoksa onları istiskal etmek, ölümlerini temenni etmek ve 

onların nazik ve seriütteessür kalblerini rencide etmekle, ِخَرَة
ٰ ْ
ْنَيا َواال  Dünyada) َخِسَر الدُّ

da, âhirette de ziyana uğradı. Hac 22/11) sırrına mazhar olursun.

Eğer rahmet-i Rahmân istersen, o Rahmân’ın vedîalarına ve senin hanendeki 
emanetlerine rahmet et.

Âhiret kardeşlerimden Mustafa Çavuş isminde bir zât vardı. Dininde, dünyasın-
da muvaffakiyetli görüyordum, sırrını bilmezdim. Sonra anladım ki, o muvaffaki-
yetin sebebi: O zât ise, ihtiyar peder ve validelerinin haklarını anlamış ve o hukuka 
tam riayet etmiş ve onların yüzünden rahat ve rahmet bulmuş, inşaallah âhiretini 
de tamir etmiş. Bahtiyar olmak isteyen, ona benzemeli.

ْجَمعيَن
َ
ِلِه َوَصْحِبِه ا

ٰ
ى ا

ٰ
َهاِت ﴾ َوَعل مَّ

ُ
ال

ْ
َداِم ا

ْ
ق

َ
ُة َتْحَت ا َجنَّ

ْ
ل
َ
ى َمْن َقاَل : ﴿ ا

ٰ
ْم َعل

ّ
ُهّم َصِلّ َوَسِل

ّٰ
لل

َ
ا

َحكيُم
ْ
َعليُم ال

ْ
ْنَت ال

َ
َك ا ْمَتَنا  ِانَّ

َّ
 َماَعل

َّ
َنا ِاال

َ
َم ل

ْ
ِعل

َ
@ ُسْبَحاَنَك ال

Allahım! “Cennet annelerin ayakları altındadır” buyuran zâta ve bütün âl ve ashabına salât ve 

selâm et.

Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. 

Muhakkak ki Sen, ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan Alîm-i Hakîmsin. (Bakara 2/32)
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Sorular
1. Hanelerimizdeki bereket direği ve rahmet vesilesi ve musibet  

dâfiası kimlerdir?

2. İnsan valideynine hürmet etmezse nasıl bir neticeyle  
karşılaşır?

3. İnsanının dininde ve dünyasında muvaffakiyetli olmasının sırrı ne-
dir?

Hadis-i Şerif
Cebrail (as) üç dua etti, ben de onlara amin dedim. Birisi, Cebrail (as): 

“Annesine, babasına veya sadece onlardan birine ulaşmış bir evlat (on-
lara güzel hizmet edip, onların hayır duasını alıp) Cennet’i kazanama-
dıysa ona yazıklar olsun/burnu yerde sürtünsün!” dedi. Ben de “amin” 
dedim.

Buharî, “el-edebu’l-müfred”, 1419/1998, Riyad- 1/338

Risale-i Nur’dan Vecize
Hayatını senin hayatına feda edenin zevâl-i hayatını arzu etmek ne 

kadar çirkin bir zulüm, bir vicdansızlık olduğunu anla!



197

 İlmihal
NAMAZ (1)

Hanefîler’e göre namazlar:

1) farz,

2) vâcip,

3) nâfile olmak üzere üç çeşittir.

1. Farz Namazlar

Farz olan namazlar, aynî farz (farz-ı ayn) ve kifâî farz (farz-ı kifâye) olmak üzere 
ikiye ayrılır. Farz-ı ayn olan namazlar yükümlülük çağındaki her Müslümana farz 
olup, her biri ayrı ayrı bunu yerine getirmekle mükelleftir. Farz-ı ayn olan namaz-
lar, her gün beş vakit namaz ve her hafta cuma günleri kılınan cuma namazından 
ibarettir.

2. Vacip Namazlar 

Vâcip namazlar, vâcip oluşu kulun fiiline bağlı olmayan (li-aynihî vâcip) ve vâ-
cip oluşu kulun fiiline bağlı olan vâcip (li-gayrihî vâcip) olmak üzere iki kısımdır. 
Yatsı namazından sonra kılınan üç rekâtlık vitir namazı ile ramazan ve kurban 
bayramı namazları birinci grupta yer alır.

3. Nafile Namazlar

 Farz veya vâcip olan namazların dışındaki namazlara nâfile namazlar denir ve 
farz namazların öncesinde veya sonrasında kılınan sünnet namazlar nâfile namaz 
kapsamında yer alır. Nâfile namazları, sünnet namazların dışında ayrı bir kategori 
olarak ele alan bilginler de bulunmaktadır.  

NAMAZIN FARZLARI

Namazın on iki farzı vardır. Namazın farzları, namazın dışındaki farzlar ve na-
mazın içindeki farzlar olarak iki gruba ayrılır. 

a) Namazın Şartları 

Hadesten tahâret, necâsetten tahâret, setr-i avret, istikbâl-i kıble, vakit  ve niyet.

b) Namazın Rükünleri 

İftitah tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, secde ve ka‘de-i ahîre şeklinde sıralanır.

Namazın rükünlerinin düzgün bir şekilde yapılması demek olan ta‘dîl-i erkân 
Ebû Yûsuf’a ve Hanefîler’in dışındaki üç mezhebe göre rükün kabul edilmiştir. 
Farzlar arasında sıraya riayet etmek (tertip), Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre 
namazın rükünlerindendir.
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A H İ R E T

İ N Ş A A L L A H

Şifreli Metin Bulmaca
Bulmacamızda her sayı bir harfin yerine kullanılmıştır. Bakalım ipucu 

olarak verilen kelimelerden faydalanarak bulmacanın kalan harflerini de 
siz bulup metnin tamamını okuyabilecek misiniz?

A
B
C



Talim-i Esma
Bitkiler Aleminin Ceviz Meleği Hafiz İsmini Anlatıyor

Merhaba Nur Kardeşler,

Bu ay size, beyne çok benzeyen bir meyveyi anlatacağım. Hadi bakalım, tah-
min edin.

…

Evet, bildiniz. Ceviz.

Ceviz meyvesi insanın başına çok benzer. Çünkü taze bir cevizin en dış kısmın-
da yeşil bir kabuk vardır. Onun içinde ise çok daha sert bir kabuk bulunur. En içte 
ise ince bir zar ile sarılı ceviz meyvesi yer alır. Cevizin yeşil kabuğu kafa derisi-
ni, sert kabuğu kafatasını ve ince zar da beyin zarını hatırlatır. Ceviz meyvesi ise 
beynin küçültülmüş bir şeklidir. Aynı beyin gibi cevizin iki yarım küre şeklinde bir 
yapısı vardır. Bu benzerlikten dolayı cevize meyveler âleminde beynin küçük bir 
modeli diyebiliriz.

Ceviz yalnız beyne benzemekle kalmaz. Aynı za-
manda içerdiği vitaminlerle beyni korur ve besler. 

Hatta bu noktada eşi benzeri olmayan bir mey-
vedir. Çünkü meyveler içinde gümüş iyonu 
taşıyan tek meyve cevizdir. Gümüş iyonuna 
ihtiyaç duyan tek organın beyin olması ise 
çok dikkat çekicidir. Bu sebeple cevizin hem 
fiziki hem de kimyasal yapısı, aslında beden 
diliyle “Allah beni beyin için yarattı” diye 

haykırır. 

Cevizde bol miktarda Omega 3, Omega 6, A, 
B1, B2, C, E ve K vitaminleri de bulunur. Bu vita-

minler ise zekânın ve hafızanın dostudurlar. Zihin açan, 
dikkati toparlayan ve hafızayı güçlendiren en önemli Omega 3 kaynaklarından 
biri de cevizdir.

Tüm bu vitaminlere ek olarak demir, çinko, bakır, magnezyum, fosfor ve po-
tasyum bakımından zengin bir meyvedir. Ceviz kolestrol içermez. Doymamış yağ 
içeriği yüksektir. Ceviz yağının % 58’ini linoleic asit ve % 12’sini de linolenic asit 
meydana getirir. Bu iki yağ asidi ise sağlıklı bir hayat için çok önemlidirler.
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Bir melek olarak cevize her bakışımında ben Allah’ın 
Hafiz ismini okurum. Çünkü Hafiz ismi Allah’ın her 
şeyi koruyup, saklayıp muhafaza etmesi mana-
sına gelir. Mesela bir çiçeğin renginin, koku-
sunun ve şeklinin tohumlarında saklanması 
Hafiz isminden kaynaklanır. Bir ağacın dal-
larının, yapraklarının, çiçeklerinin ve mey-
velerinin çekirdeğinde yazılması da Hafiz 
isminin bir başka yansımasıdır. Benzer şe-
kilde görülen, işitilen ve öğrenilen her şeyin 
beyinde saklanmasını sağlayan Hafiz ismidir. 
Allah Hafiz ismiyle kâinatta yaratılan her şeyi 
bildiğimiz-bilmediğimiz, gördüğümüz-görmediğimiz 
sayısız hafıza depolarında saklamaktadır.

Ceviz hem fiziki hem de kimyasal yapısıyla Hafiz ismini tüm akıl sahiplerine 
okutur. Çünkü fiziki yapısıyla ceviz beyne benzer. Beyin ise varlıklar içinde en mü-
kemmel hafıza gücüne sahip bir organdır. Kimyasal özellikleriyle de hafızayı güç-
lendiren ve beyni besleyen bir meyvedir, ceviz. Her iki açıdan bakıldığında ceviz 
bizlere hafıza nimetini hatırlatır. Bu nimetin içinde ise Allah’ın Hafiz isminin –bir 
güneş gibi– parıltısını görebilen gözlere gösterir.
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Anahtar Kelimeler
Akıl, izah, kalb, Kur’an, külliyat, müsbet, Risale-i Nur, tefsir

Sevgili arkadaşlar bu dersimizde Risale-i Nur’un nasıl bir tefsir olduğunu  
anlamaya çalışacağız.

Yirmi Üçüncü Ders



Tarihçe-i Hayat
ISPARTA HAYATI’NDAN

Risale-i Nur nedir ve nasıl bir tefsirdir?

Kur’ân’ın hakikatlerini müspet ilim anlayışına uygun bir tarzda izah ve ispat 
eden Risale-i Nur Külliyatı, her insan için en mühim mesele olan “Ben neyim? Ne-
reden geliyorum? Nereye gideceğim? Vazifem nedir? Bu mevcudat nereden gelip 
nereye gidiyorlar? Mahiyet ve hakikatleri nedir?” gibi suallerin 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 taraftan teknik, fen ve san’at 
olarak maddiyatı, diğer taraftan iman ve ahlâk olarak mâneviyatı câmi ve hâvi 
olacak, Türk medeniyetinin, sadece maddiyata dayanan sair medeniyetleri geride 
bırakacağını da ispat ve ilân etmektedir.

Ecdadımızın bir zamanlar kalblerinde yerleşen iman ve itikad cihetiyle zemin 
yüzünde yüz mislinden ziyade devletlere, milletlere karşı imanından gelen bir 
kahramanlıkla mukabele etmesi, İslâmiyet ve kemâlât-ı mâneviyenin bayrağını 
Asya, Afrika ve yarı Avrupa’da gezdirmesi ve “Ölsem şehidim, öldürsem gaziyim” 
deyip ölümü gülerek karşılayarak, müteselsil düşman hâdisata karşı dayanması 
gibi, milletçe medar-ı iftihar âli seciyemizin bugün biz gençlerde inkişafı, vatan 
ve millet menfaati bakımından ve istikbalimizin selâmeti noktasından ne derece 
elzem olduğu malûmdur. Mutlaka her hareket ve hizmette maddî bir ücret ve şahsî 
menfaatler mülâhaza etmek, Türkün millî tarihinin şeref ve haysiyeti ile kabil-i telif 
olamaz. Bizler, ancak rıza-yı İlâhî için çalışıyoruz. Bizzat hizmetinde bulunmakla 
aldığımız telezzüz, kardeş ve vatandaşlarımıza, İslâmiyete ve insaniyete yardımda 
bulunabilmek mazhariyetinden gelen ebedî hayatımıza ait sürur ve ümit, bizim bu 
babda aldığımız ve alacağımız yegâne hakikî mukabele ve ücrettir.
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Risale-i Nur nasıl bir tefsirdir?

Tefsir iki kısımdır.

Birisi: Malûm tefsirlerdir ki, Kur’ân’ın ibaresini ve kelime ve cümlelerin mânâ-
larını beyan ve izah ve ispat ederler.

İkinci kısım tefsir ise: Kur’ân’ın imanî olan hakikatlerini kuvvetli hüccetlerle 
beyan ve ispat ve izah etmektir. Bu kısmın çok ehemmiyeti var. Zahir malûm tefsir-
ler, bu kısmı bazan mücmel bir tarzda derc ediyorlar. Fakat Risale-i Nur, doğrudan 
doğruya bu ikinci kısmı esas tutmuş, emsalsiz bir tarzda muannid feylesofları da 
susturan bir mânevî tefsirdir.

Risale-i Nur subjektif nazariye ve mütalâalardan uzak bir şekilde, her asırda 
milyonlarca insana rehberlik yapan mukaddes kitabımız olan Kur’ân’ın hakikatle-
rini rasyonel ve objektif bir şekilde izah edip insaniyetin istifadesine arzedilen bir 
külliyattır.

Risale-i Nur: Kur’ân âyetlerinin nurlu bir tefsiri. Baştan başa iman ve tevhid ha-
kikatleriyle müberhen. Her sınıf halkın anlayışına göre hazırlanmış. Müsbet ilim-
lerle mücehhez. Vesveseli şüphecileri ikna ediyor. En avamdan en havassa kadar 
herkese hitap edip, en muannid feylesofları dahi teslime mecbur ediyor.

Risale-i Nur: Nurlu bir külliyat. Yüz otuz eser. Büyüklü küçüklü risaleler halinde. 
Asrın ihtiyaçlarına tam cevap verir. Aklı ve kalbi tatmin eder. Kur’ân-ı Kerim’in 
yirminci asırdaki—lâfzî değil—mânevî tefsiri...

İspat ediyor! Akla gelen bütün istifhamları... Zerreden güneşe kadar iman mer-
tebelerini... Vahdaniyet-i İlâhiyeyi... 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 as-
liyesinden ebedî saadet ve şekavetin menbaına kadar, akla gelen ve gelmeyen bü-
tün imanî meseleleri en kat’î delillerle, aklen, mantıken, ilmen ispat ediyor. Pozitif 
ilimlerin müşevviki... Riyazî meselelerden daha kat’î delillerle aklı ve kalbi ikna 
edip, merakları izale eden bir şaheser...
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Sorular
1. Risale-i Nur’un cevaplarını verdiği sualler nelerdir?

2. Risale-i Nur’un diğer tefsirlerden farkı nedir? Açıklayınız.

3. Risale-i Nur’un ispat ettiği iman hakikatlerine örnek  
veriniz.

Hadis-i Şerif
İlim talebi için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah  

yolundadır.

Tirmizî, “İlim”, 2

Risale-i Nur’dan Vecize
Yazılan Sözler tasavvur değil, tasdiktir. Teslim değil, imandır.  

Marifet değil, şehadettir, şuhuddur. Taklit değil, tahkiktir.  
İltizam değil, iz’andır. Tasavvuf değil, hakikattir. Dâvâ değil, dâvâ 
içinde burhandır.
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 İlmihal
NAMAZ (2)

A. NAMAZIN ŞARTLARI

1. Hadesten Tahâret 

Hadesten tahâret, namaz abdesti olmayan bir kimsenin abdest alması, gusül 
yapması gereken bir kimsenin gusül etmesi yani boy abdesti alması demektir.

2. Necâsetten Tahâret 

Necâsetten tahâret, vücut, elbise ve namaz kılınacak yerin, –insan kanı ve id-
rarı, at, koyun gibi hayvanların idrar ve dışkıları gibi– dinen pis sayılan şeylerden 
temizlenmesi demektir.

3. Setr-i Avret 

Avret, insan vücudunda başkası tarafından görülmesi ayıp ya da günah sayılan 
yerlerdir. Setr-i avret, avret sayılan yerleri örtmek demektir.

Erkek için avret, yani örtülmesi gereken yerler, göbek ile diz kapağının arasıdır. 

Kadın için avret, yüz, el ve ayak dışındaki bütün vücuttur. Onlar, yüzlerini na-
mazda örtmedikleri gibi, ellerini ve ayaklarını da açık bulundurabilirler.

4. İstikbâl-i Kıble 

İstikbâl-i kıble, namaz kılarken kıbleye yönelmek demektir. Müslümanların kıb-
lesi, Mekke’de bulunan Kâbe’dir.

5. Vakit 

Namaz günün belli zaman dilimlerinde yerine getirilmesi gereken bir farzdır. 
Bu itibarla farz namazlar için vakit şarttır. Yine her bir farz namaza bağlı sünnet 
namazlar, vitir, teravih ve bayram namazları için de vakit şarttır. Bir farz namaz, 
vaktinin girmesinden önce eda edilemeyeceği gibi, vaktinin çıkmasından sonra da 
eda edilemez

Hiçbir namazın kılınamayacağı üç mekruh vakit şunlardır: 

Mekruh Vakitler

Farz namazlar için müstehap vakitler olduğu gibi, genel olarak namaz kılmak 
için uygun olmayan, yani namaz kılmanın mekruh olduğu vakitler de vardır.

1) Güneşin doğmasından yükselmesine kadar olan zaman (şürûk zamanı ki bu 
yaklaşık 40-45 dakika civarındadır). 

2) Güneşin tam tepe noktasında olduğu zaman (vakt-i istivâ). 

3) Güneşin batma zamanı (gurûb). Gurûb vakti, güneşin sararıp veya kızarıp 
artık gözleri kırpıştırmadan rahatlıkla bakılacak hale geldiği vakittir. 

Bu vakitte sadece, o günün ikindi namazının farzı kılınabilir.



6. Niyet 

Niyet “azmetmek, kesin olarak irade etmek, kastetmek” demektir.

Niyetin kalp ile yapılması esas olup dil ile söylenmesi şart değildir. Bununla bir-
likte ayrıca dil ile de söylenmesi daha iyi olur ve bu tarzda niyet, çoğunluğa göre 
müstehaptır. Kalpten geçirilen ile dil ile söylenen birbirine uymuyor ise, kalpten 
geçirilene itibar edilir.

B. NAMAZIN RÜKÜNLERİ 

1. İftitah Tekbiri

İftitah tekbiri (tahrîme), namaza başlarken alınan tekbir olup “Allahüekber” 
cümlesini söylemektir.

2. Kıyam

Kıyam “doğrulmak, dikelmek, ayakta durmak” demektir… Her rekâtta 
Kur’an’dan okunması gerekli asgari miktarı okuyacak kadar bir süre ayakta dur-
mak anlamına gelir.

3. Kıraat

“Kur’an okumak” demektir. Namazda Kur’an, kıyam halinde iken yani ayakta 
dururken okunur. Namazda okunması gereken asgari miktar, kısa üç âyet veya 
buna denk bir uzun âyettir

4. Rükû 

Namazın ana unsurlarından olan rükû, eller dizlere erecek şekilde öne doğru 
eğilmek demektir. Hz. Peygamber’in (asm) uygulamasına en uygun rükû şekli, sırt 
ve baş düz bir satıh oluşturacak biçimde eğilmektir.

5. Secde

Namazın her rekâtında belirli uzuvları yere veya yere bitişik bir mahalle koya-
rak iki defa yere kapanmak namazın rükünlerindendir.

6. Ka‘de-i Ahîre 

Ka‘de-i ahîre “son oturuş” demektir. Namazın sonunda bir süre (teşehhüt mik-
tarı) oturup beklemek namazın rükünlerindendir.

Ta‘dîl-i Erkân

Ta‘dîl-i erkân, rükünleri düzgün, yerli yerinde ve düzenli yapmak demektir. 
Ta‘dîl-i erkâna riayetin sonucunda rükünler şekil olarak düzgün ve kıvamında ye-
rine getirilmiş olur.
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NAMAZIN KILINIŞI

Önce resimleri inceleyelim ve ardından resimlerdeki numaralarla belirtilen yer-
lerde okunacak dua ve sureler için sayfanın altına göz atalım.

1) “Niyet ettim Allah rızası için ... namazını kılmaya” şeklinde niyet edilir.

2) Kıyamda iken önce Subhaneke duası, Euzu Besmele ile Fatiha Suresi ve 
Kur’an’dan birkaç ayet okunur.

3) Rükuda iken üç defa “Subhane Rabbiyel Azim” denir.

4) Rükudan kalkarken “Semiallahulimen hamideh” ve dik dururken “Rabbena 
leke’l-hamd” denir.

5) Secdede iken üç defa “Subhane Rabbiye’l-a’la” denir.

6) İki secde arası 1-2 saniye beklenir.

7) İkinci secdede yine üç defa “Subhane Rabbiye’l-a’la” denir.

8) Oturuşta ise Tahiyyat duası, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur. Ardından 
önce sağ tarafa baş çevrilerek “Esselamu aleykum ve rahmetullah” ve sonra sol 
tarafa baş çevrilerek “Esselamu aleykum ve rahmetullah” denilerek namaz bitirilir.

Niyet eder
“Allahuekber” der 

ve namaza
başlarrım Kıyamda durur 

dua ve sureler
okurum

“Allahuekber”
der ve rükua

eğilirim

Rükudan
doğrulurum

“Allahuekber”
der ve secdeye

giderim
“Allahuekber”
der ve kısa bir
süre beklerim

“Allahuekber”
der ve tekrar

secdeye giderim

“Allahuekber”
der ve oturuşa
geçerek dualar

okurum

İnfografik: grafikleislamiyet.com
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B
C

1

2 4 6

3 5

7

8
9
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12
13

15 16
14

17
19

18

20

21 22

23

24

Çapraz Bulmaca
1. İtibar, şeref, değer, kıymet, onur
2. Dedeler, babalar
3. Denk, benzer, eş
4. Hakikate tam erememiş olan insanlar
5. Daha lazım, çok lazım
6. Birbirini takip eden, zincirleme, arasız
7. Mazhar ve nail olma, elde etme
8. İnanmak, inanç, 
9. Kur’anî ve manevî sırlara vakıf insanlar
10. İnatçı
11. Karşılık, karşılamak, karşılık verme
12. Şüphesiz, kesin bir şekilde

13. Gelecek, ati
14. Açıklamak, anlaşılır hale getirmek
15. Var olan her şey, kainat
16. Bilinen, belli olan
17. Kurtuluş, tehlikeden salim olmak
18. Doğruyu delil göstererek meydana koymak
19. Kur’an’ın manasını anlatan kitap
20. Fayda, gelir, ihtiyaç karşılığı olan şey
21. Açık, aşikar, ayan, besbelli
22. Açılma, meydana çıkma, sırların bilinmesi
23. Gözetme, düşünme, mütalaa
24. Menfinin zıddı



Talim-i Esma
Hayvanlar Aleminin Akbaba Meleği Kuddüs İsmini Anlatıyor

Merhaba Nur Kardeşler,

Tertemiz, pırıl pırıl bir dünyada yaşıyoruz. Küçük bir oda bile –temizliğine dik-
kat edilmezse– kısa zamanda kirlenir. Kocaman dünyamızın bu parlak güzelliği 
onun temizliğine çok dikkat edildiğini göstermektedir. Farkında değiliz belki ama, 
dünyamızda birçok temizlik işçisi –görevlerini aksatmaksızın– çalışmaktadır. Bak-
terilerden karıncalara, köpek balıklarından aslanlara varıncaya kadar dünyamızın 
birçok temizlik işçisi vardır. İşte bu temizlik işçilerinden kuşlar âlemindeki en bili-
neni akbabalardır.

Akbabalar kartal ve atmacalarla akraba kuşlardır. Fakat onlardan daha iri yapı-
lıdırlar. Çoğu akbaba türünün başı çıplaktır. Bu sayede hastalık kapmadan ve kana 
bulanmadan rahatça ölü hayvanların etlerini yiyebilirler. Yeryüzünde 16 akbaba 
türü vardır. Bazılarının isimlerini şöyle sayabiliriz: Kral akbaba, kızıl akbaba, mısır 
akbabası, rahip akbaba, kara akbaba, beyaz akbaba, sakallı akbaba.

Akbabaların gagaları başlarından daha büyüktür. Gagaları eti ve deriye kopa-
racak kadar kalın ve güçlüdür. Üst gaganın çengeli vardır. Kursakları büyüktür. 
Çok gelişmiş, keskin bir görüşe sahiptirler. Kalın ayakları ve yassı tırnakları vardır. 
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Akbabaların kanatları geniştir. Açılmış kanatlarının eni 240-270 santimdir. 
Uzun ve geniş kanatları sayesinde –neredeyse hiç kanat çırpmadan– saatlerce ha-
vada kalabilirler. Kuşlar içinde en yükseğe çıkan canlılardır. Güçlü vücut yapıları 
sayesinde değişen hava basıncından da fazla etkilenmezler. Kilometrelerce uzak-
tan gördükleri ölü bir hayvanın yanına çok kısa bir sürede uçarak gelebilirler.

Akbabalar toplu halde yaşarlar. Yuvalarını genellikle yüksek ağaçların tepesine 
veya sarp kayalıklara yaparlar. Dişi akbaba bir veya iki yumurta yumurtlar. Kuluç-
ka süresi 7-8 hafta sürer.

Akbabalara yeryüzünün te-
mizlik işçileri veya sağlık me-
murları diyebiliriz. Çünkü ak-
babalar ölü hayvanları yiyerek 
yeryüzünü kirlilikten, pis ko-
kulardan ve salgın hastalıklar-
dan korumaya hizmet ederler. 
Akbabalar ölü hayvanları çok 
hızlı bir şekilde imha edebilir-
ler. Çok aç kalmadıkları sürece 
canlı hayvanlara saldırmazlar. 
Bu nedenle yırtıcı kuş ifadesi akbabalar için anlamını kaybetmektedir.

Akbaba türleri arasında rekabet yoktur. Besin paylaşırken gagası güçlü olana 
öncelik verirler. Böylece akbaba türleri arasında mükemmel bir yardımlaşma ger-
çekleşir. Başka bir tabirle her türün farklı bir görevi vardır. Mesela, kara akbabaları 
güçlü gagaları sayesinde ölü hayvanların deri ve kaslarını parçalarlar. Zayıf gaga-
lı, fakat uzun boyunlu kızıl akbabalar ise iç organlarla beslenirler. Güçlü çeneleri 
olan sakallı akbabalar ise kemik parçalarını yiyebilirler. İnce ve zayıf gagalara 
sahip beyaz akbabalar ise kemiğin üzerindeki kas ve lifleri yerler.

Yeryüzünün temizliğine çok önemli hizmet eden akbabalar Kuddüs isminin ha-
kikatine mazhardırlar. Kuddüs ismi Allah’ın her türlü eksikliklerden ve kusurlardan 
uzak ve yüce olması manasına gelir. Akyuvarlardan rüzgârlara varıncaya kadar 
her türlü temizlik hakikati Allah’ın Kuddüs isminden kaynaklanır. Yeryüzünün te-
mizlik işçileri ve sağlık memurları mahiyetinde olan akbabaların kuşlar âleminde 
Kuddüs isminin en bilinen temsilcileri olduğunu söyleyebiliriz.
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Anahtar Kelimeler
Enaniyet, fabrika, faziletfuruş, kardeş, nefs-i emmare, rekabet, rıza-i İlahi,  

say, tenkit

Merhaba Nur kardeşler, bu dersimizde “ihlas” hakikatini okuyup, ihlası 
muhafaza etmek için dikkat edilmesi gereken düsturlardan (kaidelerden) 

iki tanesini tefekkür edeceğiz.

Yirmi Dördüncü Ders



Yirmi Birinci Lem’a
İhlâs Hakkında

On Yedinci Lem’anın On Yedinci Notasının Yedi Meselesinden Dördüncü Mese-
lesi iken, ihlâs münasebetiyle Yirminci Lem’anın İkinci Noktası oldu. Nuraniyetine 
binaen Yirmi Birinci Lem’a olarak Lemeâta girdi.

Bu Lem’a lâakal her on beş günde bir defa okunmalı.

حيـِم ْحٰمِن الرَّ ِبْســـــِم هللِا الرَّ

َهَب ريُحُكْم
ْ

وا َوَتذ
ُ
 َتَناَزُعوا َفَتْفَشل

َ
َوال

İhtilâfa düşmeyin; sonra cesaretiniz kırılır, kuvvetiniz elden gider. (Enfâl 8/46)

ِ َقاِنتيَن  َوُقوُموا ِلّٰ
Allah için kıyamda bulunup Ona kulluk edin. (Bakara 2/238)

يَها يَها  @ َوَقْد َخاَب َمْن َدسّٰ كّٰ َح َمْن زَ
َ
ل
ْ
ف

َ
َقْد ا

Nefsini günahlardan arındıran, kurtuluşa ermiştir. Nefsini günaha daldıran ise hüsrana düşmüştür. 

(Şems 91/9-10)

ً
َمًنا َقليال

َ
َياتي ث

ٰ
 َتْشَتُروا ِبا

َ
 َوال

Benim âyetlerimi, az bir dünya menfaatiyle değiştirmeyin. (Bakara 2/41)

Ey ahiret kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur’âniyede arkadaşlarım! Bilirsiniz ve 
biliniz:

Bu dünyada, hususan uhrevî hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuv-
vet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir nokta-i istinad, en kısa bir tarîk-i hakikat, 
en makbul bir dua-yı mânevî, en kerametli bir vesile-i makasıd, en yüksek bir 
haslet, en sâfi bir ubudiyet, ihlâstır.

Madem ihlâsta mezkûr hassalar gibi çok nurlar var ve çok kuvvetler var. Ve 
madem bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazyi-
kat karşısında ve savletli bid’alar, dalâletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve 
fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde, gayet ağır ve büyük ve umumî ve kudsî bir 
vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur’âniye omuzumuza ihsan-ı İlâhî tarafından konul-

213

ٰ

ٰ

ٰ

ٰٰ

الص



muş. Elbette, herkesten ziyade, bütün kuvvetimizle ihlâsı kazanmaya mecbur ve 
mükellefiz. Ve ihlâsın sırrını kendimizde yerleştirmek için gayet derecede muhta-
cız. Yoksa, hem şimdiye kadar kazandığımız hizmet-i kudsiye kısmen zayi olur, 

devam etmez; hem şiddetli mes’ul oluruz. 
ً
َمًنا َقليال

َ
َياتي ث

ٰ
 َتْشَتُروا ِبا

َ
 ,Benim âyetlerimi) َوال

az bir dünya menfaatiyle değiştirmeyin. Bakara 2/41) âyetindeki şiddetli tehditkârâne 
nehy-i İlâhîye mazhar olup, saadet-i ebediye zararına, mânâsız, lüzumsuz, zararlı, 
kederli, hodfuruşâne, sakîl, riyâkârâne bazı hissiyat-ı süfliye ve menâfi-i cüz’iye-
nin hatırı için ihlâsı kırmakla, hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna 
tecavüz, hem hizmet-i Kur’âniyenin hürmetine taarruz, hem hakaik-i imaniyenin 
kudsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz.

Ey kardeşlerim! Mühim ve büyük bir umur-u hayriyenin çok muzır mânileri 
olur. Şeytanlar o hizmetin hâdimleriyle çok uğraşır. Bu mânilere ve bu şeytanlara 
karşı ihlâs kuvvetine dayanmak gerektir. İhlâsı kıracak esbabdan yılandan, akrep-

ten çekindiğiniz gibi çekininiz. Hazret-i Yusuf aleyhisselâm 
َّ
وِء ِاال اَرٌة ِبالسُّ مَّ

َ َ
ْفَس ال  ِانَّ النَّ

 .Şüphesiz nefis daima kötülüğe sevk eder-ancak Rabbim rahmet ederse o müstesna)  َما َرِحَم َرّبي

Yusuf 12/53) demesiyle, nefs-i emmâreye itimad edilmez. Enâniyet ve nefs-i emmâre 
sizi aldatmasın. İhlâsı kazanmak ve muhafaza etmek ve mânileri def etmek için, 
gelecek düsturlar rehberiniz olsun.

Birinci Düsturunuz

Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı.

Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer O kabul etse, bütün 
halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmeti 
iktiza ederse, sizler istemek talebinde olmadığınız halde, halklara da kabul ettirir, 
onları da razı eder. Onun için, bu hizmette, doğrudan doğruya, yalnız Cenâb-ı 
Hakkın rızasını esas maksat yapmak gerektir.

İkinci Düsturunuz

Bu hizmet-i Kur’âniyede bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üs-
tünde faziletfuruşluk nev’inden gıpta damarını tahrik etmemektir.

Çünkü nasıl insanın bir eli diğer eline rekabet etmez, bir gözü bir gözünü tenkit 
etmez, dili kulağına itiraz etmez, kalb ruhun ayıbını görmez. Belki birbirinin nok-
sanını ikmal eder, kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder, vazifesine muavenet 
eder. Yoksa o vücud-u insanın hayatı söner, ruhu kaçar, cismi de dağılır.

Hem nasıl ki bir fabrikanın çarkları birbiriyle rekabetkârâne uğraşmaz, birbiri-
nin önüne tekaddüm edip tahakküm etmez, birbirinin kusurunu görerek tenkit 
edip, sa’ye şevkini kırıp atâlete uğratmaz. Belki bütün istidatlarıyla birbirinin ha-
reketini umumî maksada tevcih etmek için yardım ederler; hakikî bir tesanüd, bir 
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ittifakla gaye-i hilkatlerine yürürler. Eğer zerre 
miktar bir taarruz, bir tahakküm karışsa, o 
fabrikayı karıştıracak, neticesiz, akîm bı-
rakacak. Fabrika sahibi de o fabrikayı bü-
tün bütün kırıp dağıtacak.

İşte, ey Risale-i Nur şakirtleri ve 
Kur’ân’ın hizmetkârları! Sizler ve bizler 
öyle bir insan-ı kâmil ismine lâyık bir şahs-ı 
mânevînin âzâlarıyız. Ve hayat-ı ebediye 
içindeki saadet-i ebediyeyi netice veren bir 
fabrikanın çarkları hükmündeyiz. Ve sahil-i 
selâmet olan Dârüsselâma ümmet-i Muhammediye-
yi (asm) çıkaran bir sefine-i Rabbâniyede çalışan ha-
demeleriz. Elbette, dört fertten bin yüz on bir kuvvet-i 
mâneviyeyi temin eden sırr-ı ihlâsı kazanmakla tesanüd ve ittihad-ı 
hakikîye muhtacız ve mecburuz.

Evet, üç elif ittihad etmezse, üç kıymeti var. Sırr-ı adediyet ile ittihad etse, yüz 
on bir kıymet alır. Dört kere dört ayrı ayrı olsa, on altı kıymeti var. Eğer sırr-ı uhuv-
vet ve ittihad-ı maksat ve ittifak-ı vazife ile tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz 

omuza verseler, o vakit dört bin dört yüz kırk 
dört kuvvetinde ve kıymetinde olduğu gibi, 
hakikî sırr-ı ihlâs ile, on altı fedakâr kardeş-
lerin kıymet ve kuvvet-i mâneviyesi dört bin-
den geçtiğine, pek çok vukuat-ı tarihiye şe-
hadet ediyor.

Bu sırrın sırrı şudur ki: Hakikî, samimî bir 
ittifakta her bir fert, sair kardeşlerin gözüyle 
de bakabilir ve kulaklarıyla da işitebilir. 
Güya on hakikî müttehid adamın her biri yir-

mi gözle bakıyor, on akılla düşünüyor, yirmi kulakla işitiyor, yirmi elle çalışıyor bir 
tarzda mânevî kıymeti ve kuvvetleri vardır. 

(Haşiye: Evet, sırr-ı ihlâs ile samimî tesanüd ve ittihad, hadsiz menfaate medar 
olduğu gibi, korkulara, hattâ ölüme karşı en mühim bir siper, bir nokta-i istinaddır. 
Çünkü ölüm gelse, bir ruhu alır. Sırr-ı uhuvvet-i hakikiye ile, rıza-yı İlâhî yolunda, 
âhirete müteallik işlerde kardeşleri adedince ruhları olduğundan, biri ölse, diğer ruh-
larım sağlam kalsınlar. Zira o ruhlar her vakit sevapları bana kazandırmakla mânevî 
bir hayatı idame ettiklerinden, ben ölmüyorum diyerek, ölümü gülerek karşılar. Ve O 
ruhlar vasıtasıyla sevap cihetinde yaşıyorum, yalnız günah cihetinde ölüyorum der, 
rahatla yatar.)
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Sorular
1. İhlas ile kazanılan nurlar ve kuvvetler nelerdir?

2. İhlası kaybetmenin neticeleri nelerdir?

3. “Amelimizde rıza-i İlahi olması” ne demektir? Bir vecize ile  
açıklayınız.

Hadis-i Şerif
Allah bir kavme azap indirdi mi, o azab, kavmin içinde  

bulunan herkese isabet eder. Sonra (Kıyamet gününde) herkes  
niyetlerine (ve amellerine) göre diriltilirler.

Buhârî, “Fiten”, 19

Risale-i Nur’dan Vecize
Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer  

O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok.
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 İlmihal
NAMAZIN VACİPLERİ
Namazın vacipleri konusu Hanefîlere mahsustur. Çünkü Şafiîlere göre namazın 

vacipleri yoktur. Şafi mezhebine göre namazın sadece farzları ve sünnetleri söz ko-
nusudur.

Namazın vacipleri, farzların tamamlayıcısıdırlar. Sehven terk edilmesi veya ge-
ciktirilmesi hâlinde sehiv secdesi gerektirir. Namazın vacipleri şunlardır:

1. İftitah tekbirinde “Allah” ismiyle birlikte “ekber” sıfatını da eklemek, yani “Al-
lahuekber” demek.

2. Kıyamda Fatiha suresini okumak. Fatiha suresinden sonra zamm-ı sure, yani 
Kur’ân’dan biraz daha ayet okumak. Zamm-ı sure, “Kur’ân’dan bir sure veya en kısa 
sureye denk olacak şekilde bir veya birkaç ayet okumak” demektir. Fatiha’dan sonra 
zamm-ı sure okumak diğer üç mezhebe göre sünnettir.

3. İster tek başına olsun, ister cemaatle olsun, öğle ve ikindi namazları ile gündüz 
kılınan nafile namazlarda gizli kıraat yapmak. Cemaatle kılınan namazlarda sabah, 
akşam, yatsı, cuma, bayram, teravih ve vitir namazlarında sesli kıraat yapmak.

4. Vitir namazında Kunut duası için tekbir almak ve Kunut duaları okumak. 
5. Secdede alınla beraber burnu da yere koymak ve iki secdeyi birbiri ardınca 

yapmak.
6. Üç ve dört rekâtlı namazlarda ikinci rekâttan sonra bir oturuş yapmak.
7. Her oturuşta Tahiyyat duası (ettahiyyatü)’nı okumak.
8. Namazların farzlarında sıraya riayet etmek. Meselâ kıyamdan sonra rükûa 

gitmek, rükûdan sonra secdeye gitmek gibi.
9. Vacipleri geciktirmemek ve zamanında yapmak.
10. Tadil-i erkâna riayet etmek, yani namazın rükünlerine tam uymak. Kıyamı, 

rükûu, secdeyi ve oturuşu tam yapmak; yani kıyamda dimdik durmak, rükûda sırt 
ile başın dümdüz bir hizada durması, rükûdan sonra tam doğrulmak ve burada 
“Sübhanallah” diyecek kadar durmak, secdeyi tam yapmak, iki secde arasında yine 
“Sübhanallah” diyecek kadar oturmak, secdede ve oturuşlarda en azından sağ aya-
ğın baş parmağını kıbleden ayırmamak.

Ayrıca tadil-i erkana uygun namaz kılmak Nur talebesi olmanın şartlarından bi-
risidir.

11. Namazın sonunda selam vermek. Selamın sünnet şekli: “Esselâmü aleyküm 
ve rahmetullâh.” denilerek önce sağa sonra sola selam vermektir.

12. Bayram namazlarında her iki rekatta da kıyamda iken, üçer defa ziyade tek-
bir almak. 

13. Namazda bir vacip terk edilirse veya geciktirilirse sehiv secdesi yapmak.
14. Namazda secde ayeti okunduğunda tilavet secdesi yapmak.
15. İmama uyan kimsenin kıraatte bulunmayıp susması. 
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L N R X M D G Q W T A H R İ K X

V E M D Ü A O H U Z B İ N A M D

O Y W A N M Z U R R A A T Z R D

Z L T N A İ T Y R M İ H Ü M K H

U U H İ S T E M H A Z İ T K İ A

N B U T E İ M K O C G E M T M S

Z K A S B S R B D F F F Ü T O S

B A T İ E V Ü S F W R M K E L A

Ş M P A T W H C U M B Ü E R H Y

E T I M K A U X R R H D L İ R L

F İ G U U İ H Q U B M D L H U Z

A K E Z H A K A Ş Z Q A E A T S

A N G I A A G A K I U K F M S A

T E O R Y Q Y J H K K E G P Ü L

Ç T U Q İ E E I I P Ü T Y A D H

İ H F O R W X D R A G M Y X K İ

AHİRET
DÜSTUR
GIPTA

HAKİKAT
HASSA

HODFURUŞ

HÜRMET
İHLAS
İKTİZA

İSTİNAD
İTİMAD

MAKBUL

MANİ
MUZIR
MÜHİM

MÜKELLEF
MÜNASEBET

RİYA

ŞEFAATÇİ
TAARRUZ

TAHAKKÜM
TAHRİK

TEKADDÜM
TENKİT

Kelime Bulmaca
Okuduğumuz derste geçen bazı kelimeler soldan sağa, yukarıdan 

aşağıya, çapraz ve ters şekilde kelime bulmaca tablosuna yerleştirilmiş-
tir. Haydi bulmacada karışık harfler içinde yer alan anlamlı kelimeleri 
bulalım ve manalarını düşünelim.



Talim-i Esma
Hz. Yunus’un (as) Hayatı Sübhan İsmini Gösteriyor

Merhaba Nur Kardeşler,

Hz. Yunus (as) Hz. Yakup’un (as) neslinden gelen peygamberlerden biridir. Ha-
yatı boyunca Allah çok tesbih eden bir peygamberdir Hz. Yunus (as). Onun hayatı-
na dikkat edildiğinde Allah’ın Sübhan isminin yansımalarını görmek mümkündür.

Kavmini Terk Edişi

Allah, Hz. Yunus’u (as) Ninova şehrine peygamber yapmıştı. Ninova, Musul’un 
şimdiki yerinde kurulmuş –yüz bin nüfuslu– bir şehirdi. Hz. Yunus (as) Ninovalıları 
küfürden ve putperestlikten kurtarmak için yıllarca çalıştı. Bir rivayete göre otuz 
üç yıl boyunca bu çabası artarak sürdü. Bu süreçte sadece iki kişi kendisine iman 
etmişti. Ninovalıların iman etmemekte ısrarları, Hz. Yunus’u (as) öfkelendirdi. Kav-
minin iman etmesi konusunda ümidi kalmayan Hz. Yunus (as) yaşadığı şehri terk 
etmeye karar verdi.

Karanlıklar İçindeki Yalnızlık

Hz. Yunus (as) –Allah’ın izni olmadan– kavmini terk etti. Bir gemiyle Ninova-
dan ayrıldı. Bu ani kararı onu ciddi bir kulluk sınavının içine çekti. Gemi bir süre 
sonra durdu. Bir türlü hareket edemedi. Neredeyse batacak hale geldi. Gemideki-
ler paniğe kapıldılar. Bu durumu uğursuzluk olarak yorumladılar. Uğursuzluğun 
kaynağını bulmak için kur’a çekmeye karar verildi. Kur’a Hz. Yunus’a (as) çıktı 
ve denize atıldı. Hz. Yunus’u (as) denizde bir balık yuttu. İç içe karanlıklar Hz. 
Yunus’u (as) kuşatmıştı: gecenin karanlığı, denizin karanlığı, balığın karanlığı…
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Kurtuluşun Sırrı

Hz. Yunus’un (as) karanlıklar içinde kalışı, bütün maddi sebeplerin aleyhinde 
toplandığı bir andı. Onu kurtaracak öyle biri olmalıydı ki, hâkimiyeti ve gücü hem 
geceye, hem denize, hem de balığa tesir etmeliydi. Hz. Yunus (as) yaşadıklarında, 
bütün sebeplerin birer perde olduğunu kesin bir şekilde anladı. Hatasını fark etti 
ve nefsini şöyle kınadı: “Senden başka ilah yoktur. Sen Sübhan’sın. Ben ise zalim-
lerden oldum.” (Enbiya 21/87)

Hz. Yunus’u (as) sebepler dünyasının zifiri karanlıklarından kurtaran sır “Allah’ı 
tesbih etmesi”ydi. Kendi kusurunu ve sebeplerin de kusurlarını anlayıp, bütün ku-
sur ve noksanlardan yüce olan Allah’a yönelmesiydi.

Sübhan, Her Şeyi Tesbih Ettirendir

Allah’ın bir ismi de Sübhan’dır. Sübhan, zatıyla her türlü kusur ve noksanlar-
dan uzak olan ve kendisini bütün varlıkların tesbih ettiği yaratıcı manasına ge-
lir. Sübhan olan Allah, yarattığı hiçbir şeye hiçbir yönden benzemez. Bu sebeple 
yaratılmış olmaktan kaynaklanan her türlü kusurlardan ve noksanlardan uzaktır. 
Bununla birlikte varlıkların her türlü nitelikleri ve üstünlükleri Allah’ın güzel isim-
lerinden kaynaklanır.

Harika çalışan bir robotun mühendisini manen alkışlaması misali, zerre-
lerden yıldızlara kadar her türlü varlığın kusursuz işleyişi ve düzeni de bir tür 
manevi alkıştır. Kâinattaki ve sebepler dünyasındaki kusursuz düzen, her şeyi 
kontrol eden bir yaratıcının perdeleridir. İşte Hz. Yunus’un (as) yaşadıkları se-
beplerin birer perde olduğunu, tüm kusurların onlardan kaynaklandığını ve her 
türlü kusurdan yüce olanın ise Sübhan olan Allah olduğunu hatırlatmaktadır.
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Anahtar Kelimeler
Ab-ı hayat, bedbaht, ebedi, fani, kalb, nefis, ömür, saadet, telezzüz, 

tevehhüm

Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde namaz kılmakta tembellik  
gösteren ve tembellik döşeğinde şeytandan ders alan nefsimize  

birkaç ikazda bulunacağız.

Yirmi Beşinci Ders



Yirmi Birinci Söz
İki Makamdır

Birinci Makam

حيـِم ْحٰمِن الرَّ ِبْســـــِم هللِا الرَّ

ُمْؤِمنيَن كـَِتاًبا َمْوُقوًتا
ْ
ى ال

َ
وَة َكاَنْت َعل

ٰ
ل ِانَّ الصَّ

Şüphesiz ki namaz, müminler üzerine belli vakitler için farz olarak yazılmıştır. 

(Nisâ 4/103)

Bir zaman sinnen, cismen, rütbeten büyük bir adam bana dedi: “Namaz iyidir. 
Fakat her gün, her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor.”

O zâtın o sözünden hayli zaman geçtikten sonra, nefsimi dinledim. İşittim ki, 
aynı sözleri söylüyor. Ve ona baktım, gördüm ki, tembellik kulağıyla şeytandan 
aynı dersi alıyor. O vakit anladım: O zat o sözü bütün nüfus-u emmârenin namına 
söylemiş gibidir veya söylettirilmiştir. O zaman ben dahi dedim: Madem nefsim 
emmâredir. Nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Öyle ise nefsimden baş-
larım.

Dedim: Ey nefis! Cehl-i mürekkep içinde, tembellik döşeğinde, gaflet uykusun-
da söylediğin şu söze mukabil, Beş İkazı benden işit.

Birinci İkaz

Ey bedbaht nefsim! Acaba ömrün ebedî midir? Hiç kat’î senedin var mı ki, ge-
lecek seneye, belki yarına kadar kalacaksın?

Sana usanç veren, tevehhüm-ü ebediyettir. Ke-
yif için, ebedî dünyada kalacak gibi nazlanı-

yorsun. Eğer anlasaydın ki ömrün azdır, hem 
faidesiz gidiyor; elbette onun yirmi dörtten 

birisini, hakikî bir hayat-ı ebediyenin sa-
adetine medar olacak bir güzel ve hoş 
ve rahat ve rahmet bir hizmete sarf et-
mek, usanmak şöyle dursun, belki ciddî 
bir iştiyak ve hoş bir zevki tahrike se-
bep olur.
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İkinci İkaz

Ey şikemperver nefsim! Acaba, her gün her gün ekmek yersin, su içersin, hava-
yı teneffüs edersin; sana onlar usanç veriyor mu?

Madem vermiyor; çünkü ihtiyaç tekerrür ettiğinden usanç değil, belki telezzüz 
ediyorsun. Öyle ise, hane-i cismimde senin arkadaşların olan kalbimin gıdası, ru-
humun âb-ı hayatı ve lâtife-i Rabbâniyemin havâ-yı nesîmini cezb ve celb eden 
namaz dahi seni usandırmamak gerektir.

Evet, nihayetsiz teessürat ve elemlere maruz ve müptelâ ve nihayetsiz telez-
züzâta ve emellere meftun ve pürsevda bir kalbin kut ve kuvveti, her şeye kadîr bir 
Rahîm-i Kerîmin kapısını niyaz ile çalmakla elde edilebilir.

Evet, şu fâni dünyada kemâl-i sür’atle vâveylâ-yı firakı koparan giden, ekser 
mevcudatla alâkadar bir ruhun âb-ı hayatı ise, her şeye bedel bir Mâbûd-u Bâkî-
nin, bir Mahbûb-u Sermedînin çeşme-i rahmetine namaz ile teveccüh etmekle içi-
lebilir.

Evet, fıtraten ebediyeti isteyen ve ebed için halk olunan ve ezelî ve ebedî bir 
Zâtın âyinesi olan ve nihayetsiz derecede nazik ve letâfetli bulunan zîşuur bir sırr-ı 
insanî, zînur bir lâtife-i Rabbâniye, şu kasavetli, ezici ve sıkıntılı, geçici ve zulü-
matlı ve boğucu olan ahvâl-i dünyeviye içinde, elbette teneffüse pek çok muhtaçtır 
ve ancak namazın penceresiyle nefes alabilir.

...

Dördüncü İkaz

Ey sersem nefsim! Acaba şu vazife-i ubûdiyet neticesiz midir? Ücreti az mıdır ki 
sana usanç veriyor? Halbuki bir adam sana birkaç para verse veyahut seni korkut-
sa, akşama kadar seni çalıştırır; ve fütursuz çalışırsın. Acaba bu misafirhane-i dün-
yada âciz ve fakir kalbine kut ve gınâ; ve elbette bir menzilin olan kabrinde gıda 
ve ziya; ve herhalde mahkemen olan mahşerde sened ve berat; ve ister istemez 
üstünden geçilecek Sırat köprüsünde nur ve burâk olacak bir namaz neticesiz mi-
dir veyahut ücreti az mıdır?

Bir adam sana yüz liralık bir hediye va’d etse, yüz gün seni çalıştırır. Hulfü’l-va’d 
edebilir o adama itimad edersin, fütursuz işlersin. Acaba hulfü’l-va’d hakkında 
muhal olan bir Zât, Cennet gibi bir ücreti ve saadet-i ebediye gibi bir hediyeyi sana 
va’d etse, pek az bir zamanda, pek güzel bir vazifede seni istihdam etse; sen hiz-
met etmezsen veya isteksiz, suhre gibi veya usançla, yarım yamalak hizmetinle 
Onu va’dinde itham ve hediyesini istihfaf etsen, pek şiddetli bir tedibe ve dehşetli 
bir tâzibe müstehak olacağını düşünmüyor musun? Dünyada hapsin korkusundan 
en ağır işlerde fütursuz hizmet ettiğin halde, Cehennem gibi bir haps-i ebedînin 
havfı, en hafif ve lâtif bir hizmet için sana gayret vermiyor mu?
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Sorular
1. Namazı her gün beşer defa kılmanın çok olduğunu bize  

telkin edenler kimdir?

2. “Tevehhüm-ü ebediyet” nedir ve nasıl bir aldanmaya yol  
açmaktadır?

3. İhtiyacın tekerrür etmesinin usanç değil lezzet vermesini  
örneklerle açıklayınız.

Hadis-i Şerif
Beş vakit namaz, iki Cuma namazı ve iki Ramazan ayı bü-

yük günahlardan sakınıldığı sürece aralarındaki küçük günahları  
affettirirler.

Müslim, “Tahâret”, 14

Risale-i Nur’dan Vecize
Ey bedbaht nefsim! Acaba ömrün ebedî midir? Hiç kat’î senedin 

var mı ki, gelecek seneye, belki yarına kadar kalacaksın?
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 İlmihal
NAMAZI BOZAN ŞEYLER  
Namazın farzlarından birisinin bulunmaması nedeniyle namaz bozulacağı gibi, 

namaz hâline uygun olmayan birtakım davranışlarla da namaz bozulur. 

Hanefîlere göre namazı bozan şeyler:

1. Namazda, namaza aykırı en az iki harf konuşmak (Meselâ namazda “Ah! Of! 
Uf! Uh! Tuh! Puf! Oh! Öf! Eh!” sözcüklerinden birisini söylemek gibi)

2. Namazda, Kur’ân’da ve hadislerde bulunmayan dua ve zikirler

3. Namazda sesli ağlamak (Ancak Allah korkusundan veya Cenneti, Cehennemi 
hatırlamaktan dolayı ağlamak namazı bozmaz)

4. Namazda bir şey yiyip içmek

5. Namazda göğsü kıbleden çevirmek

6. Namazda amel-i kesir yapmak. Amel-i kesir, iki elle yapılan ve dışarıdan 
bakıldığında namazda olmadığı intibaı veren hareket ve davranışlardır. Meselâ 
namaz kılanın, yerden bir taş alıp kuşa atması veya bir rekâtta üç defa vücudunu 
kaşıması ya da özürsüz olarak üç adım atması “amel-i kesir” hükmünde olduğun-
dan, namazını bozar.

7. Teyemmümle namaz kılan birisi namazdayken suya kavuşursa veya mesh 
üzerine meshetmiş olan birisinin mesih süresi namazdayken dolarsa namazı bo-
zulur. Özür sahibi bir kimsenin namazdayken özrünün sona ermesi hâlinde de na-
mazı bozulur. 

8. Avret olan uzuvlardan birisinin dörtte biri veya daha fazlası, namazın bir 
rüknü miktarınca, meselâ secde süresince açık kalırsa namaz bozulur.

9. Erkekle kadın bir cemaatte yan yana durursa, erkeğin namazı bozulur.

10. Manasını bozacak şekilde ayeti yanlış okumak

11. Üzerine, namazın sıhhatine mâni olacak kadar bir pislik gelen kimsenin 
namazı bozulur.

12. İmama uyan kimse, imamdan önce rükûa veya secdeye giderse namazı 
bozulur.

13. Namazda kendinin duyacağı kadar gülmek

14. Sabah namazını kılarken güneşin doğması, Cuma namazını kılarken ikindi-
nin girmesi ve bayram namazını kılarken güneşin tam tepeye gelmesi durumunda, 
ilgili namazlar bozulur. Fakat diğer namazlarda vaktin çıkmasıyla namaz bozul-
maz. Meselâ öğle namazını kılarken ikindi vakti girse, kılınmakta olan öğle namazı 
bozulmaz.

15. Namazda iken herhangi bir şekilde abdest bozulursa, namaz da bozulmuş 
olur.
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M U Z T A R İ P

M U S İ B E T

Şifreli Metin Bulmaca
Bulmacamızda her sayı bir harfin yerine kullanılmıştır. Bakalım ipucu 

olarak verilen kelimelerden faydalanarak bulmacanın kalan harflerini de 
siz bulup metnin tamamını okuyabilecek misiniz?



Talim-i Esma
Hayvanlar Aleminin Papağan Meleği Mütekellim İsmini Anlatıyor

Merhaba Nur Kardeşler,

Cenneti düşündünüz mü hiç? Biz melekler Allah’ın izniyle Cenneti görebilir ve 
gezebiliriz. Cennet her şeyin canlı olduğu eşsiz bir dünyadır. Cennetin ağaç-
ları, hayvanları sizler gibi konuşurlar. Sizler bizim gibi Cenneti görme-
diniz. Fakat dünyadaki bir kısım hayvanlar size Cennetin atmosferini 
hissettirebilirler. Ben size şimdi, dünyada iken Cenneti hissettiren, 
cıvıl cıvıl bir kuş türünden bahsedeceğim. Sizin konuşmanızı en 
iyi taklit edip kendini size sevdiren bu kuş türü papağandan 
başkası değil. Dünya üzerinde 400’e yakın papağan türü vardır. 
Bu türlerin büyük bir kısmı ise Güney Yarımküre’nin tropikal 
bölgelerinde yaşarlar. Papağanların ortalama ömürleri 70 yıl-
dır. 

Papağanlar toplu halde yaşayan kuşlardır. Birçoğu tomurcuk, 
çiçek, meyve ve tohumlarla beslendikleri için ağaç tepelerinde ya-
şarlar. Yuvalarını ağaç kovuklarına veya kaya yarıklarına yaparlar. 
Papağan türlerinin ekserisi göçebe değildir. Yalnızca kurak bölgelerde 
ya da adalarda yaşayan bazı türler göç ederler. Diğer göç eden kuşlarla kı-
yaslandığında ise papağanların göç yolculukları oldukça kısa mesafelerdir.

Çoğu papağan türü tek eşlidir. Hayat 
boyu bir eşe sadık olarak yaşarlar. Bazı 
papağanların 70 sene yaşadıklarını dü-
şünürsek eşlerine çok sadık hayvanlar 

olduklarını söyleyebiliriz.

Papağanın ayakları kısadır. Diğer kuşlar-
dan farklı olarak ikisi önde, ikisi de arkada 
kıskaç şeklinde dört parmağı vardır. Dış-
taki iki parmak arkaya doğru, içteki iki 
parmak ise öne doğrudur. 

Papağanın aşağı doğru kıvrık kendi-
ne özgü bir gagası vardır. Üst gaga ha-

reketli, alt gaga ise sabittir. Ayrıca papa-
ğanda, üst gaganın kafasına bağlandığı 
noktada renkli bir yapı vardır. Papağan 
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gagasını üçüncü bir ayak gibi kullanabilir. Bu sebeple 
tırmanma kabiliyeti çok gelişmiştir.

Papağanın kanatları ise diğer kuşlara oranla kısadır. 
Yeşil, sarı, kırmızı, mavi, beyaz ve siyah tonlarında çok 
renkli tüylere sahiptirler.

Papağanlar sesleri taklit etmede en yetenek-
li kuşlardır. Güçlü hafızaları sayesinde 

öğrendikleri sözcükleri anlamları-
nı bilmeseler bile yerli yerince 

tekrar edebilirler. Erkek pa-
pağanlar dişilerden daha 
iyi konuşurlar. En bilinen 
papağan türü jako’dur. 
Jako, Afrika gri papağanı 
olarak da isimlendirilir. 30-

35 cm boyutlarında gri ve siyah 
renkli tüylere sahiptir. Kuyruğu kırmı-

zı veya bordodur. Jako 1.000 kelimeyi hafızası-
na alabilir.

Papağanların konuşma yetenekleri 
Allah’ın Mütekellim ismini gösterir. Hay-
vanları ve insanları sayısız farklı dillerle 
konuşturan Allah’ın Mütekellim ismidir. 
Canlıları konuşturan Allah kendisi de 
konuşur. O’nun yedi sıfatından biri de 
eşsiz konuşmasıdır. Allah harf, ses ve 
dile muhtaç olmadan, kendi ilahlığına 
yakışır bir şekilde konuşur. O’nun konuş-
ması canlıların konuşmasına benzemez. 
Konuşmak bir mükemmelliktir. Konu-
şamamak ise gerçekte önemli bir 
eksiklik ve kusurdur. Allah ise her 
türlü kusur ve eksikliklerden uzak-
tır. Hayvanları, insanları ve me-
lekleri sayısız dillerle konuşturan 
Allah, Mütekellim ismiyle papağan-
ları da konuşturandır.
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Anahtar Kelimeler
Arz, ceset, gençlik, memleket, mütedahil, mütedeyyin, ömür, sermaye

Sevgili arkadaşlar bu dersimizde, bütün insanların ve bilhassa  
Müslümanların başına açılmış olan bir davadan bahsedip bu davayı  

kazanmak için nasıl bir dava vekili (avukat) tutmamız gerektiğini  
birlikte tefekkür edeceğiz.

Yirmi Altıncı Ders



On Birinci Şua
Dördüncü Mesele

Yine Gençlik Rehberinde izahı var Bir zaman bana hizmet eden kardeşlerim 
tarafından sual edildi ki:

“Küre-i arzı hercümerce getiren ve İslâm mukadderatıyla alâkadar olan bu deh-
şetli Harb-i Umumî’den elli gündür (şimdi yedi seneden geçti aynı hâl) hiç sormu-
yorsun ve merak etmiyorsun. Halbuki bir kısım mütedeyyin ve âlim insanlar, ce-
maati ve camii bırakıp radyo dinlemeye koşuyorlar. Acaba bundan daha büyük bir 
hadise mi var? Veya onunla meşgul olmanın zararı mı var?” dediler.

Cevaben dedim ki:

Ömür sermayesi pek azdır; lüzumlu iş-
ler pek çoktur. Birbiri içinde mütedâhil 
dâireler gibi, her insanın kalb ve mide da-
iresinden ve ceset ve hane dairesinden, 
mahalle ve şehir dairesinden ve vatan ve 
memleket dairesinden ve küre-i arz ve 
nev-i beşer dairesinden tut, tâ zîhayat ve 
dünya dairesine kadar, birbiri içinde daireler var. Her bir dairede, her bir insanın 
bir nevi vazifesi bulunabilir. Fakat en küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli ve 
daimi vazife var. Ve en büyük dâirede en küçük ve muvakkat arasıra vazife buluna- 
bilir. Bu kıyasla, küçüklük ve büyüklük makûsen mütenasip vazifeler bulunabilir.

Fakat büyük dairenin câzibedarlığı cihetiyle küçük dairedeki lüzumlu ve ehem-
miyetli hizmeti bıraktırıp lüzumsuz, mâlâyani ve âfâkî işlerle meşgul eder. Serma-
ye-i hayatını boş yerde imha eder. O kıymettar ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür. 

Ve bazen bu harp boğuşmalarını me-
rakla takip eden, bir tarafa kalben 
taraftar olur. Onun zulümlerini hoş 
görür, zulmüne şerik olur.

Birinci noktaya cevap ise: Evet, 
bu Cihan Harbinden daha büyük bir 
hadise ve bu zemin yüzündeki hâki-
miyet-i âmme dâvâsından daha 
ehemmiyetli bir dâvâ, herkesin ve 
bilhassa Müslümanların başına öyle 
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bir hadise ve öyle bir dâvâ açılmış ki, her adam, eğer Alman ve İngiliz kadar kuv-
veti ve serveti olsa ve aklı da varsa, o tek dâvâyı kazanmak için bilâtereddüt sarf 
edecek.

İşte, o dâvâ ise, yüz bin meşâhir-i insaniyenin ve hadsiz nev-i beşerin yıldızları 
ve mürşidlerinin müttefikan, Kâinat Sahibinin ve Mutasarrıfının binler vaad ve 
ahdlerine istinaden haber verdikleri ve bir kısmı gözleriyle gördükleri şu ki:

Herkesin, iman mukàbilinde, bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlarla müzey-
yen ve bâki ve daimî bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek dâvâsı başına 
açılmış. Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. Ve bu asırda, 
maddiyyunluk tâunuyla çoklar o dâvâsını kaybediyor. Hattâ bir ehl-i keşif ve tah-
kik, bir yerde kırk vefiyattan yalnız birkaç tanesi kazandığını sekeratta müşahede 
etmiş; ötekiler kaybetmişler. Acaba bu kaybettiği dâvânın yerini, bütün dünya sal-
tanatı o adama verilse doldurabilir mi?

İşte o dâvâyı kazandıracak olan hizmetleri ve yüzde doksanına o dâvâyı kay-
bettirmeyen harika bir dâvâ vekilini o işte çalıştıran vazifeleri bırakıp, ebedî dün-
yada kalacak gibi âfâkî mâlâyaniyatla iştigal etmek tam bir akılsızlık bildiğimiz-
den, biz Risale-i Nur şakirtleri, her birimizin yüz derece aklımız ziyade olsa da 
ancak bu vazifeye sarf etmek lâzımdır diye kanaatımız var.

Ey hapis musibetinde benim yeni kardeşlerim, sizler, benimle beraber gelen 
eski kardeşlerim gibi Risale-i Nur’u görmemişsiniz. Ben onları ve onlar gibi binler 
şakirtleri şahit göstererek derim ve ispat ederim ve ispat etmişim ki:

O büyük dâvâyı yüzde doksanına kazandıran ve yirmi senede yirmi bin adama 
o dâvânın kazancının vesikası ve senedi ve beratı olan iman-ı tahkikîyi eline veren 
ve Kur’ân-ı Hakîmin mu’cize-i mâneviyesinden neş’et edip çıkan ve bu zamanın 
birinci bir dâvâ vekili bulunan Risale-i Nur’dur. Bu on sekiz senedir benim düş-
manlarım ve zındıklar ve maddiyyunlar, aleyhimde gayet gaddarâne desiselerle 
hükümetin bazı erkânlarını iğfal ederek bizi imha için bu defa gibi eskide dahi 
hapislere, zindanlara soktukları halde, Risale-i Nur’un çelik kal’asında yüz otuz 
parça cihazatından ancak iki-üç parçasına ilişebilmişler. Demek avukat tutmak 
isteyen onu elde etse yeter.

Hem korkmayınız, Risale-i Nur yasak 
olmaz. Hükümet-i Cumhuriyenin me-
busları ve erkânlarının ellerinde mühim 
risaleleri, iki, üçü müstesna olarak ser-
best geziyorlardı. İnşaallah, bir zaman 
hapishaneleri tam bir ıslahhane yapmak 
için bahtiyar müdürler ve memurlar, o 
Nurları mahpuslara, ekmek ve ilâç gibi 
tevzi edecekler.
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Sorular
1. Kainatta harb-i umumiden (dünya savaşından) daha önemli bir 

şey var mıdır?

2. Bu zamanda herkesin ve bilhassa Müslümanların başına  
açılan hadise ve dava nedir?

3. Bu büyük davayı yüzde doksanına kazandıran dava vekili  
kimdir?

Hadis-i Şerif
Allah bir kuluna hayır murad etti mi onun cezasını tacil edip  

dünyada verir. Bir kulu hakkında da kötülük murad etti mi onun  
günahlarını tutar Kıyamet günü cezasını verir.

Tirmizî, “Zühd”, 57

Risale-i Nur’dan Vecize
Ömür sermayesi pek azdır; lüzumlu işler pek çoktur.
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 İlmihal
ŞAFIÎLERE GÖRE NAMAZI BOZAN ŞEYLER

1. Hades hâlinin vaki olması, yani abdestin bozulması

2. Namazda konuşmak

3. Namazda ağlayıp inlemek

4. Namazda, namaz dışı fazla harekette bulunmak (Meselâ eli üç defa kaldırıp 
indirmek)

5. Niyette veya namazın sıhhat şartlarının birinde şüphe etmek

6. Namaz bitmeden namazdan çıkmaya niyet etmek yani namaza devam hu-
susunda tereddüte düşmek

7. Namazı kesmek

8. Namazın içinde, başta yaptığı niyetten vazgeçmek ve niyetini başka bir na-
maza çevirmek. Ancak tek başına farz namaz kılan birisi, cemaat teşekkül ettiğini 
anlarsa, cemaatin farz namazına katılmak için, kendi kıldığı namazın niyetini na-
file namaza çevirebilir.

9. Namaz sırasında dinden çıkma veya delirme

10. Namazdayken avret mahallinin açılması. İmkânsızlık nedeniyle namazı çıp-
lak kılan birisi, namaz esnasında örtünebileceği bir elbiseye kavuşursa namazı 
bozulur.

11. Namaz kılarken üzerine bulaşan, affedilmeyen necasetin derhal temizlen-
memesi

12. Rükûdan kalkmayı veya iki secde arasında oturuşu uzatmak

13. İmama uyan kimsenin, iki fiilî rüknü imamdan önce veya sonra yapması

14. Namaz bitmeden kasten selâm vermek. Sehven selâm veren kişi, amel-i 
kesir yapmadan ve konuşmadan derhal namaza dönerse namazı bozulmaz.

15. İftitah tekbirini iki kez almak

16. Namazın rükünlerinden birini özürsüz olarak terk etmek

17. Mest üzerine mesh süresinin namazda dolması

18. Namazda mestin veya sargının çözülerek ayağın görünmesi

19. Namazı, uyulması caiz olmayan bir imama uyarak kılanın namazı bâtıl olur.

20. Fiilî bir rüknü gereksiz yere tekrarlamak

21. Namazda iken oruç bozucu bir şeyin karnına girmesi

22. Göğsün kıbleden başka tarafa dönmesi

23. Fiilî rükünlerin sırasını değiştirmek, birini diğerinden önce yapmak
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Çapraz Bulmaca
12. Hâkim oluş, egemenlik, hükümranlık
13. Belge, sened
14. Küre-i arz, yerküre
15. Tasarruf sahibi, tasarruf eden
16. İç içe geçmiş, karışan
17. Afet, bela, felaket, hastalık, dert
18. Vakıa, olay, yeni bir şey
19. Hayat sahibi, canlı
20. Bir işle meşgul olmak, çalışmak
21. Nişan,rütbe, imtiyaz için verilen belge
22. Beşer 
23. Dindar, din ile vazifeli

1. Ana mal, esas para, hayat, ömür
2. Ölüm sarhoşluğu, can çekişme hali
3. Harb-i umumi
4. Görmek, gözlemlemek, şahid olmak
5. Kainat ve içindeki hadiselere ait, enfüsinin  
     zıddı
6. Vakitli, geçici, fani
7. Çekici, cazibeli
8. Nefse, kendi hayatına ait, afakinin zıddı
9. Darmadağınık, karmakarışık, allak bulllak
10. Bahtlı, talihli, mesut, mutlu
11. Dinsiz 

A
B
C



Talim-i Esma
Deniz Meleği Vasi İsmini Anlatıyor

Merhaba Nur Kardeşler,

Melekler arasında benim ismim “melek-i bihar”dır. Sizin anlayacağınız ben de-
niz meleğiyim.

Denizlere dair her şeyi bana sorabilirsiniz. Çünkü denizleri benim kadar yakın-
dan tanıyan bir başka canlı yoktur. İsterseniz, şimdi biraz denizleri tanıyalım…

Sizin de bildiğiniz gibi bir okyanus ile bağı olan büyük su birikintilerine deniz 
denir. Yerkürenin % 71’ini denizler oluşturur. Yerküredeki suyun % 96,5’i denizlerde 
bulunur.

Yerkürede 100 civarında deniz vardır. Bu denizler beş okyanusa bağlıdır. Ok-
yanusların isimleri büyük, atlas, hint, arktik ve güney okyanuslarıdır. Denizlerin, 
yani yerküredeki suların büyük bir kısmı kıtaların daha az bulunduğu Güney Yarı-
küre’dedir. 

Denizler hayat alanlarıdır. On binlerce canlı türü denizlerde yaşar. Deniz canlı-
ları daha çok soğuk sularda bulunurlar. Çünkü soğuk sular hayati değeri olan bol 
oksijen ve karbondioksit gazlarını ihtiva ederler. 

Denizler aynı zamanda insanlar için kolay ve güvenli bir ulaşım yoludurlar. 
Dünya ticaretinde taşınan malların % 92’si deniz yoluyla gerçekleşir.

Dünyanın en derin denizi Büyük Okyanus’taki Mariana Çukuru’dur. Bu çukur, 
Guam Adası’nın güney batısında, Japonya ile Endonezya arasında bir bölgedir. 
Yapılan son ölçümlere göre derinliği 11 bin 34 metredir. Yerkürenin –ortalama ola-
rak– en derin suları Büyük Okyanus’tur. Büyük okyanusun ortalama derinliği 4 bin 
495 metredir.

Hiç düşündünüz mü? Denizler neden mavidirler? Gökyüzünün mavi rengini 
yansıttıkları için mi?

236



Denizin rengi su moleküllerinin ışığı emme ve yansıtma özelliklerine göre deği-
şir. Su molekülleri güneş ışığının kırmızı tarafını emer ve mor tarafını da yansıtırlar. 
Böylece denizler mavi renkte görünürler.

Denizlerin renkleri aynı tonda değildir. Bir kısmı koyu mavi, bir kısmı açık… 
Bazılarının rengi ise türkuazdır. Allah mavinin farklı tonlarıyla denizleri boyamıştır. 
Deniz mavisinin çeşitliliğini de atmosferdeki ışık miktarına, denizin derinliğine, 
sıcaklığına, tuz oranına bağlamıştır. 

Denizler arasında bir engel vardır. İki deniz kesinlikle birbirine karışmaz. Bu-
nun sebebi yoğunluk farkından kaynaklanan yüzey gerilimidir. İlahi bir kanun 
olan yüzey gerilimi, bir duvar gibi iki denizin birbirine karışmasına engeller.

Denizler sürekli hareket halindedirler. Bu hareketlere rüzgârlar, gelgitler ve 
akıntılar yol açar. Akıntılar, Kuzey Yarıküre’de sağa, Güney Yarıküre’de ise sola 
doğrudur. Yerkürenin en meşhur iki akıntısı, soğuk su akıntısı olan Humboldt ile sı-
cak su akıntısı olan Gulf Stream’dir. Bu gibi akıntılar kıtalardaki iklimi de etkilerler.

Deniz suyu hareketlerinin diğer bir sebebi de gelgitlerdir. Güneş ile Ay’ın çe-
kim gücüyle gelgitler meydana gelir. Gelgitler sonucu dünyanın bir tarafında sular 
yükselirken, diğer tarafında alçalır. 

Denizler dünyanın dört bir tarafını kuşattığı ve dünya büyük bir hızla Güneş’in 
etrafında döndüğü halde dökülmezler ve dağılmazlar. Denizler ne diğer denizleri 
ne de karaları istila etmezler. Çünkü gücü her şeye yeten bir yaratıcı, bütün deniz-
leri emirlerine ve kanunlarına itaat ettirmektedir.

Uçsuz, bucaksız bütün varlıklar Allah’ın Vasi ismini gösterirler. Vasi, “gücü, bil-
gisi ve sevgisi sınırsız olan, mülkü çok geniş olan” manasında Allah’ın bir ismidir. 
Denizler de Allah’ın geniş mülkünün geniş mekânlarıdır. Allah’ın yaratıcılığının 
genişliğini, nimetlerinin tükenmezliğini ve Vasi isminin enginliğini görmek isteyen 
birinin denizlere bakması yeterlidir.
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Anahtar Kelimeler
Asker, bilet, darağacı, meyus, ruh-u beşer, tevekkül, tılsım, tiryak, yolculuk

Merhaba Nur kardeşler, bu dersimizde, Allah’a ve ahirete iman 
hakikatinin insan ruhu için ne kadar önemli olduğunu, insanın mahiyetini 

de anlatan bir temsil üzerinden anlamaya çalışacağız.

Yirmi Yedinci Ders



Yedinci Söz
Şu Kâinatın tılsım-ı muğlâkını açan “ِخِر

ٰ ْ
َىْوِم اال

ْ
ِ َوِبال َمْنُت ِبالّٰ

ٰ
 ruh-u beşer için ”ا

saadet kapısını fetheden ne kadar kıymettar iki tılsım-ı müşkülküşâ olduğunu; 
ve sabır ile Hâlıkına tevekkül ve iltica ve şükür ile Rezzâkından sual ve dua ne 
kadar nâfi ve tiryak gibi iki ilâç olduğunu; ve Kur’ân’ı dinlemek, hükmüne in-
kıyad etmek, namazı kılmak, kebâiri terk etmek ebedü’l-âbâd yolculuğunda ne 
kadar mühim, değerli, revnaktar bir bilet, bir zâd-ı âhiret, bir nur-u kabir oldu-
ğunu anlamak istersen, şu temsîlî hikâyeciğe bak, dinle:

Bir zaman, bir asker, meydan-ı harp ve imtihanda, kâr ve 
zarar deveranında pek müthiş bir vaziyete düşer. Şöyle ki:

Sağ ve sol iki tarafından dehşetli, derin iki yara ile yaralı; 
ve arkasında cesîm bir arslan, ona saldırmak için bekliyor 
gibi duruyor. Ve gözü önünde bir darağacı di-
kilmiş, bütün sevdiklerini asıp mahvedi-
yor, onu da bekliyor. Hem bu hali ile 
beraber uzun bir yolculuğu var; nef-
yediliyor.

O biçare, şu dehşet içinde meyusane düşünürken, sağ 
cihetinde Hızır gibi bir hayırhah, nuranî bir zât peyda 
olur, ona der:

“Meyus olma. Sana iki tılsım verip öğreteceğim. Gü-
zelce istimal etsen, o arslan, sana musahhar bir at olur. 
Hem o darağacı, sana keyif ve tenezzüh için hoş bir salın-

cağa döner. Hem sana iki ilâç vereceğim. Güzelce istimal etsen, o iki müteaffin 
yaraların, iki güzel kokulu gül-ü Muhammedî (asm) denilen latîf çiçeğe inkılâb 
ederler. Hem sana bir bilet vereceğim. Onunla, uçar gibi, bir senelik bir yolu 
bir günde kesersin. İşte, eğer inanmıyorsan, bir parça tecrübe et; ta doğru ol-
duğunu anlayasın.”

Hakikaten bir parça tecrübe etti, doğru olduğunu tasdik etti.

Evet, ben, yani şu biçare Said dahi bunu tasdik ederim. Çünkü biraz tecrübe 
ettim, pek doğru gördüm.

239



Bundan sonra birden gördü ki, sol cihetinden şeytan gibi dessas, ayyaş, 
aldatıcı bir adam, çok ziynetler, süslü suretler, fantaziyeler, müskirler beraber 
olduğu halde geldi, karşısında durdu. Ona dedi: “Hey, arkadaş! Gel, gel, be-
raber işret edip keyfedelim. Şu güzel kız suretlerine bakalım. Şu hoş şarkıları 
dinleyelim. Şu tatlı yemekleri yiyelim.”

Sual: “Ha, ha, nedir ağzında gizli okuyorsun?”

Cevap: “Bir tılsım.”

“Bırak şu anlaşılmaz işi. Hazır keyfimizi bozmayalım.”

S: “Ha, şu ellerindeki nedir?”

C: “Bir ilâç.”

“At şunu. Sağlamsın. Neyin var? Alkış zamanıdır.”

S: “Ha, şu beş nişanlı kâğıt nedir?”

C: “Bir bilet. Bir tayınat senedi.”

“Yırt bunları. Şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim nemize lâzım?” 
der. Her bir desise ile onu iknaa çalışır. Hattâ o biçare, ona biraz meyl eder.

Evet, insan aldanır. Ben de öyle bir dessasa aldandım.

Birden, sağ cihetinden ra’d gibi bir ses gelir. Der: “Sakın aldanma. Ve o 
dessasa de ki: Eğer arkamdaki arslanı öldürüp, önümdeki darağacını kaldırıp, 
sağ ve solumdaki yaraları def edip, peşimdeki yolculuğu men edecek bir çare 
sende varsa, bulursan, haydi yap, göster, görelim. Sonra de, ‘Gel, keyfedelim.’ 
Yoksa sus, hey sersem! Ta Hızır gibi bu zât-ı semâvî dediğini desin.”

İşte, ey gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğüne ağlayan nefsim! Bil: O bîçâre 
asker ise, sensin ve insandır. Ve o arslan ise eceldir. Ve o darağacı ise ölüm ve 
zevâl ve firaktır ki, gece-gündüzün dönmesinde her dost veda eder, kaybolur. 
Ve o iki yara ise, birisi müz’iç ve hadsiz bir acz-i beşerî, diğeri elîm, nihayetsiz 
bir fakr-ı insanîdir. Ve o nefy ve yolculuk ise, âlem-i ervahtan, rahm-ı mâder-
den, sabâvetten, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, berzahtan, haşirden, sırat-
tan geçer bir uzun sefer-i imtihandır. Ve o iki tılsım ise, Cenâb-ı Hakka iman ve 
âhirete imandır.

Evet, şu kudsî tılsım ile ölüm, insan-ı mü’mini zindan-ı dünyadan bostan-ı 
cinâna, huzur-u Rahmân’a götüren bir musahhar at ve burâk suretini alır. Onun 
içindir ki, ölümün hakikatini gören kâmil insanlar, ölümü sevmişler, daha ölüm 
gelmeden ölmek istemişler. Hem zevâl ve firak, memat ve vefat ve darağacı 
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olan mürur-u zaman, o iman tılsımı ile, Sâni-i Zülcelâlin taze taze, renk renk, 
çeşit çeşit mucizât-ı nakşını, havârık-ı kudretini, tecelliyât-ı rahmetini kemâl-i 
lezzetle seyir ve temâşâya vasıta suretini alır.

Evet, güneşin nurundaki renkleri gösteren âyinelerin tebeddül edip taze-
lenmesi ve sinema perdelerinin değişmesi, daha hoş, daha güzel manzaralar 
teşkil eder.

Ve o iki ilâç ise, biri sabır ile tevekküldür; Hâlıkının kudretine istinad, hikme-

tine itimaddır. Öyle mi? Evet, emr-i َفَيُكوُن  a mâlik bir Sultan-ı Cihana acz‘ُكْن 
tezkeresiyle istinad eden bir adamın ne pervası olabilir? Zira en müthiş bir 

musibet karşısında ْيِه َراِجُعوَن
َ
ا ِال ِ َوِانَّ ا ِلّٰ -Sabırlılar o kimselerdir ki başlarına musibet gel]) ِانَّ

diğinde,] Biz Allahın kullarıyız; yine Ona döneceğiz [derler]. Bakara 2/156) deyip itminân-ı 
kalble Rabb-i Rahîmine itimad eder. Evet, ârif-i billâh aczden, mehâfetullahtan 
telezzüz eder. Evet, havfta lezzet vardır. Eğer bir yaşındaki bir çocuğun aklı 
bulunsa ve ondan sual edilse, “En leziz ve en tatlı haletin nedir?” Belki diye-
cek: “Aczimi, zaafımı anlayıp validemin tatlı tokatından korkarak yine valide-
min şefkatli sinesine sığındığım halettir.” Halbuki, bütün validelerin şefkatleri, 
ancak bir lem’a-i tecellî-i rahmet1tir. Onun içindir ki, kâmil insanlar, aczde ve 
havfullahta öyle bir lezzet bulmuşlar ki, kendi havl ve kuvvetlerinden şiddetle 
teberrî edip Allah’a acz ile sığınmışlar; aczi ve havfı kendilerine şefaatçi yap-
mışlar.

Diğer ilâç ise, şükür ve kanaat ile talep ve dua ve Rezzâk-ı Rahîmin rahme-
tine itimaddır. Öyle mi? Evet, bütün yeryüzünü bir sofra-i nimet eden ve bahar 
mevsimini bir çiçek destesi yapan ve o sofranın yanına koyan ve üstüne serpen 
bir Cevâd-ı Kerîmin misafirine fakr ve ihtiyaç nasıl elîm ve ağır olabilir? Belki, 
fakr ve ihtiyacı, hoş bir iştiha suretini alır; iştiha gibi, fakrın tezyidine çalışır. 
Onun içindir ki, kâmil insanlar, fakr ile fahretmişler. Sakın yanlış anlama, Al-
lah’a karşı fakrını hissedip yalvarmak demektir. Yoksa fakrını halka gösterip 
dilencilik vaziyetini almak demek değildir.
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Ve o bilet, senet ise, başta namaz olarak, edâ-i ferâiz ve 
terk-i kebâirdir. Öyle mi? Evet, bütün ehl-i ihtisas ve 
müşahedenin ve bütün ehl-i zevk ve keşfin ittifakıy-
la, o uzun ve karanlıklı ebedü’l-âbâd yolunda zad 
ve zahîre, ışık ve burâk, ancak Kur’ân’ın evâmiri-
ni imtisal ve nevâhîsinden içtinab ile elde edile-
bilir. Yoksa, fen ve felsefe, san’at ve hikmet, o 
yolda beş para etmez. Onların ışıkları kabrin 
kapısına kadardır.

İşte, ey tembel nefsim! Beş vakit namazı kılmak, yedi kebâiri terk etmek, ne ka-
dar az ve rahat ve hafiftir. Neticesi, meyvesi, faidesi ne kadar çok mühim ve büyük 
olduğunu, aklın varsa, bozulmamışsa anlarsın. Ve fısk ve sefahete seni teşvik eden 
şeytana ve o adama dersin: Eğer ölümü öldürüp zevâli dünyadan izale etmek ve 
aczi ve fakrı beşerden kaldırıp kabir kapısını kapamak çaresi varsa, söyle, dinleye-
lim. Yoksa, sus! Kâinat mescid-i kebirinde Kur’ân kâinatı okuyor, onu dinleyelim. 
O nur ile nurlanalım. Hidayetiyle amel edelim. Ve onu vird-i zeban edelim. Evet, 
söz odur ve ona derler. Hak olup Haktan gelip hak diyen ve hakikati gösteren ve 
nuranî hikmeti neşreden odur.

ْيَك ِمْن
َ
َنا ِال

ْ
ا اِلْسِتْغَناِء َعْنَك َتَبرَّ

ْ
َتْفُقْرَنا ِبا

َ
ْيَك َوال

َ
ِتَقاِر ِال

ْ
اِلف

ْ
ْغِنَنا ِبا

َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
ِن ا

ٰ
ُقْرا

ْ
اليَماِن َوال

ْ
وَبَنا ِبُنوِر ا

ُ
ْر ُقل ُهمَّ َنِوّ

ّٰ
لل

َ
 ا

َنا
ْ
ْنُفِسَنا َواْحَفظ

َ
ى ا

ٰ
َنا ِال

ْ
 َتِكل

َ
ْيَك َوال

َ
ليَن َعل ُمَتَوِكّ

ْ
َنا ِمَن ال

ْ
ِتَك َفاْجَعل ى َحْوِلَك َوُقوَّ

ٰ
َنا ِال

ْ
َتَجئ

ْ
ِتَنا َوال  َحْوِلَنا َوُقوَّ

َك َك َوَصِفِيّ ٍد َعْبِدَك َوَنِبِيّ ِدَنا ُمَحمَّ ى َسِيّ
ٰ
ْم َعل

ّ
ُمْؤِمَناِت َوَصِلّ َوَسِل

ْ
ُمْؤِمنيَن َوال

ْ
 ِبِحْفِظَك َواْرَحْمَنا َواْرَحِم ال

ِتَك َوِمَثاِل َرْحَمِتَك َوُنوِر ِكَك َوَمليِك ُصْنِعَك َوَعْيِن ِعَناَيِتَك َوَشْمِس ِهَداَيِتَك َوِلَساِن ُحجَّ
ْ
 َوَخليِلَك َوَجَماِل ُمل

َنِة
َ
ط

ْ
ِل َسل

َّ
ِسِم َكاِئَناِتَك َوَدال

ْ
وَقاِتَك َوَكاِشِف ِطل

ُ
ِقَك َوَشَرِف َمْوُجوَداِتَك َوِسَراِج َوْحَدِتَك في كـَْثَرِة َمْخل

ْ
 َخل

ِتَك ِة َجَماِل ُرُبوِبيَّ
ٰ
َياِتَك َوِمْرا

ٰ
ِم ِعَباِدَك َوَتْرُجَماِن ا

ّ
ْسَماِئَك َوُمَعِل

َ
ِف ُكُنوِز ا اِتَك َوُمَعِرّ ِغ َمْرِضيَّ

ّ
ِتَك َوُمَبِل  ُرُبوِبيَّ

ى
ٰ
ْجَمعيَن َوَعل

َ
ِله َوَصْحِبه ا

ٰ
ى ا

ٰ
ميَن َوَعل

َ
َعال

ْ
َتُه َرْحَمًة ِلل

ْ
ْرَسل

َ
ذي ا

َّ
 َوَمَداِر ُشُهوِدَك َوِاْشَهاِدَك َوَحِبيِبَك َوَرُسوِلَك ال

ميَن
ٰ
اِلحيَن ا ى ِعَباِدَك الصَّ

ٰ
بيَن َوَعل ُمَقرَّ

ْ
ِئكـِتَك ال

ٰ
ى َمل

ٰ
ُمْرَسليَن َوَعل

ْ
ِبّييَن َوال ِاْخَواِنه ِمَن النَّ

Allahım, kalbimizi iman ve Kurân nuruyla nurlandır. Allahım, kendimizi daima Sana muhtaç 
olduğumuzu hissetmekle bizi zengin eyle; Senin rahmetine ihtiyaç duymamakla bizi fakir düşürme. 

Biz kendi güç ve kuvvetimizden vazgeçip Senin güç ve ve kuvvetine sığındık. Sen de bizi, Sana 
tevekkül edenlerden eyle. Bizi nefsimize terk etme. Bizi hıfzınla koru. Bize, erkek ve kadın bütün 
müminlere rahmet et. Kulun, peygamberin, yüce katından seçtiğin, dostun, mülkünün güzelliği, 

sanatının sultanı, inâyetinin pınarı, hidâyetinin güneşi, hüccetinin lisanı, rahmetinin timsali, 
yaratıklarının nuru, mevcudatının şerefi, pek çok olan mahlukatının içinde birliğinin kandili, 

kâinatının tılsımının keşfedicisi, rubûbiyet saltanatının ilâncısı, râzı olduğun şeylerin tebliğcisi, 
isimlerinin definelerinin tanıtıcısı, kullarının öğreticisi, kâinatının delillerinin tercümanı, 

rububiyetine ait güzelliklerin aynası, Senin görünüp gösterilmene vesile olan habibin ve âlemlere 
rahmet olarak gönderdiğin resulün olan Efendimiz Muhammede, bütün âl ve ashâbına, kardeşleri 

olan nebî ve resullere, mukarreb meleklerine ve salih kullarına salât ve selâm eyle. Âmin.
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Sorular
1. Şu kainatın tılsım-ı muğlakını açan iki tılsım-ı müşkülküşa nedir?

2. “Ey gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğüne ağlayan nefsim!”  
İfadesiyle ne anlatılmak istenmektedir?

3. İnsanın iki manevî yarası ve bunlara karşı kullanılacak  
ilaçlar nedir?

Hadis-i Şerif
İman, yetmiş küsur derecedir. En üstünü “Lâ ilâhe illallâh  

(Allah’tan başka ilah yoktur)” sözüdür, en düşük derecesi de  
rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Haya da imandandır.

Buhârî, “Îmân”, 3; Müslim, “Îmân”, 57-58

Risale-i Nur’dan Vecize
Kâinat mescid-i kebirinde Kur’ân kâinatı okuyor, onu dinleyelim. 

O nur ile nurlanalım. Hidayetiyle amel edelim. Ve onu vird-i zeban  
edelim.
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 İlmihal
SEHİV (YANILMA) SECDESİ

Hanefî mezhebine göre sehiv secdesi, namazda yanılan kişinin, son oturuşta Ettahiyyatüyü oku-
yup ardından sağa ve sola selam vererek peş peşe iki kere secedeye gidip ardından Ettahiyyatü, Salli, 
Barik ve Rabbena dualarını okuyup sağa ve sola selam verip namazın bitirilmesi şeklindedir. Her iki 
secdede üçer defa “Sübhane Rabbiyel-A’lâ” okunur.

Son oturuşta yalnız Ettahiyyatü’yü okuyup secdeye gidebileceğimiz gibi, ettahiyyatü ile beraber 
Salli ve Bârik dualarını okuduktan sonra da secdeye gidebiliriz. Yalnız sağ tarafa selâm verip secde-
ye gidebileceğimiz gibi, sağa ve sola selâm verdikten sonra da gidebiliriz. Sağ ve sol tarafa selâm 
verdikten sonra sehiv secdesi yapmak daha faziletlidir. 

Sehiv secdesi, namazın vaciplerinden birini unutarak yapmayan veya geciktiren kişi için vacip 
olur. Namazın rükünlerinden birini yapmamak ise namazı bâtıl eder. Sehiv secdesi bu eksikliği ta-
mamlamaz. 

Şafiî mezhebine göre sehiv secdesi, son oturuşta selâmdan önce Ettahiyyatü, Salli ve Bârik dua-
larını okuduktan sonra, sehiv secdesi niyetiyle, iki defa secde etmekten ibarettir. Niyet kalben yapılır. 
Dil ile niyet edilirse namaz bozulur. 

Sehiv secdesinden sonra Ettahiyyatü ve Allahümme Salli ve Bârik duaları okunmadan sağa ve 
sola selâm verilir.

Sehiv Secdesi Gerektiren Haller

1) Namazın farzlarından birinin unutarak geciktirilmesi

2) Namazın vaciplerinden birinin unutarak geciktirilmesi veya terk edilmesi

SEHİV SECDESİ

Sehiv “yanılma, unutma ve dalgınlık” gibi anlamlara gelir. Buna göre sehiv secdesi, yanılma, 
unutma veya dalgınlık gibi durumlar yüzünden namazın vâciplerinden birini terk veya tehir etme 
durumunda, namazın sonunda yapılan secdelere denilir. Sehiv secdeleri sayesinde namazda meyda-
na gelen kusur ıslah edilmiş, eksiklik telâfi edilmiş olur.

Hz. Peygamber’in (asm) sehiv secdesinin anlamına ve amacına ilişkin olarak söylediği sözlerden 
ikisi şöyledir: “Biriniz namazında şüpheye düşerse doğrusunu araştırsın ve namazını kanaatine göre 
tamamlasın, sonra selâm versin ve sehiv secdesi yapsın” (Buhârî, “Salât”, 31). 

“Biriniz namazı dört rekât mı yoksa üç rekât mı kıldığında şüpheye düşerse, şüpheyi atsın ve 
yakînen bildiğine göre davranıp namazını tamamlasın. Selâm vermeden önce iki secde yapsın. Eğer 
beş kılmış ise bu secdeler namazına şefaatçi olur, eğer namazını tam kılmış ise bu secdeler şeytanın 
uzaklaştırılmasına vesile olur” (Buhârî, “Sehv”, 6-7).

Sehiv Secdesinin Yapılış Biçimi 

Son oturuşta “Tahiyyât” duası okunup iki yana selâm verildikten sonra iki secde daha yapılır ve 
oturulur. Bu oturuşta Tahiyyât duası, “salavat (Salli ve Bârik)” ve “Rabbenâ âtinâ” duası okunarak, 
her zamanki gibi önce sağa sonra sola selâm verilir. Son oturuşta, sehiv secdesi öncesinde her iki 
tarafa selâm verileceği görüşü, Ebû Hanîfe ve Ebû Yûsuf’a aittir. İmam Muhammed’e göre ise, sadece 
sağ yanına selâm verdikten sonra sehiv secdesini yapar.
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Kelime Bulmaca
Okuduğumuz derste geçen bazı kelimeler soldan sağa, yukarıdan aşa-

ğıya, çapraz ve ters şekilde kelime bulmaca tablosuna yerleştirilmiştir. 
Haydi bulmacada karışık harfler içinde yer alan anlamlı kelimeleri bula-
lım ve manalarını düşünelim.

Z D E N İ F F A E T Ü M J Y M A

A T A N E Q H A Ş İ R A A F D E

Z E Q Y L Z E V A L E S İ S E D

R N S H I D Y N F İ M T İ H A N

E E O K J K G B E R Z A H W C M

Z Z N M F L N C Q M U Ğ L A K K

Z Z F Y A W L İ M E Y U S A N E

A Ü V V R A T T E M Y I K F D H

K H T E V E K K Ü L R Z E N S A

J Y M Y M U S A H H A R L A A L

E B Ü R C E T O E I F W S R S I

Q P U T N E F İ S I N N J E S K

J A Ş A M E T K A R İ F H V E W

T A N I Y A T D U L W T A E D J

V S R U H U B E Ş E R Q R D T W

I W H S T E Y A H İ N K P Z Y B

BERZAH
DESİSE
DESSAS

DEVERAN
FİRAK
HARP

HAŞİR
İMTİHAN
İNKIYAD

KIYMETTAR
MEYUSANE
MUĞLAK

MUSAHHAR
MÜTEAFFİN

NEFİS
NİHAYET
REZZAK

RUHUBEŞER

TAYINAT
TECRÜBE
TEMAŞA

TENEZZÜH
TEVEKKÜL

ZEVAL



Talim-i Esma
Bitkiler Aleminin Gül Meleği Cemil İsmini Anlatıyor

Merhaba arkadaşlar,

Ben gülleri seyretmekle görevli olan bir meleğim. Bana gül meleği diyebilir-
siniz. Allah her canlı türü için farklı bir melek yaratmıştır. Biz görevli olduğumuz 
canlının bilmeden yaptığı ibadetleri ve teşekkürleri Allah’a bilerek sunmak ama-
cıyla yaratıldık. Bu nedenle benim özel görevim gülün üzerindeki her türlü gü-
zelliği görmeye odaklanmaktır. Gördüğüm güzelliklerin asıl kaynağı olan Allah’ın 
Cemil ismini fark etmektir. Size birazdan gülden ve gülü eşsiz bir şekilde güzelleş-
tiren Cemil isminden bahsedeceğim.

Gül çiçekler içinde en çok bilineni ve en fazla sevilenidir. Estetik şekli, güzel 
rengi ve eşsiz kokusuyla güzele âşık herkesin dikkatini üzerine çeker. Her bir gü-
lün birer sanat harikası olduğunu söyleyebilirim. Benim gözümde gül çiçeklerin 
kraliçesidir.

Gülün hemen hemen dünyanın her yerinde yetiştiğini görebilirsiniz. Yeryüzü-
nün farklı topraklarında ve iklim şartlarında yetişen binlerce farklı gül türü vardır. 
Güllerin renkleri ve kokuları türlerine göre çok çeşitlidir. Güllerin bir kısmı yılda 
bir kere açarlar. Bu güller çoğunlukla ilkbaharın başında açıp, güzel elbiselerini 
giyerler. Diğer kısmı ise bir yılda birden fazla açan güllerdir. Bu güllere yediveren 
gülü de denir. 
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Gülün kokusu tüm Müslümanlar gibi bize de Hz. Muhammed’in (asm) koku-
sunu hatırlatır. Güle baktıkça biz de daima Hz. Muhammed’i (asm) hatırlarız. Ve 
O’nun gülü “Cennet çiçeklerinin efendisi” olarak nitelendirişini…

Gülün güzel yüzü bize bir de Hz. İbrahim’i (as) hatırlatır. Çünkü Hz. İbrahim 
(as) Allah’a iman etmemekte direnen Nemrut tarafından çok büyük bir ateşe atıl-
mıştı. Allah ise ateşi çok güzel kokan bir gül bahçesine dönüştürmüştü. 

Şekliyle, rengiyle ve kokusuyla bizi kendisine hayran bırakan gülün güzelli-
ği Allah’ın Cemil isminden kaynaklanır. Gülün güzelliği kendisine 
ait değildir. Çünkü güzelliği kalıcı değildir. Gül günün birin-
de güzelliğini kaybetmeye ve solmaya 
mahkûmdur. Gülün şekil, koku 
ve rengindeki eşsiz güzellikte 
biz meleklerin de en küçük 
bir payımız yoktur. Bizim 
görevimiz gülün güzelliği-
ni seyretmekten ibarettir. 
Bu güzelliğin Allah’ın Cemil 
isminin zayıf bir gölgesi oldu-
ğunu bilmektir. Gül gibi bütün canlı-
ları ayrı ayrı güzelleştiren Allah’a şükür ve 
ibadet etmektir.
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Anahtar Kelimeler
Adavet, cani, hased, merdut, mü’min, nifak, taraftarlık, zehir, zulüm

Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde uhuvvet hakikatinin İslamiyet’teki  
yeri üzerinde durup tarafgirlik, inat ve hasedin İslamiyet hakikatine zıt 

olduğunu tefekkür edeceğiz.

Yirmi Sekizinci Ders



Yirmi İkinci Mektup
ِباْسِمه

ُح ِبَحْمِده  ُيَسِبّ
َّ
 َوِاْن ِمْن َشْىٍء ِاال

Şu Mektup iki mebhastır. Birinci Mebhas, ehl-i imanı uhuvvete ve muhabbete 
davet eder.

Birinci Mebhas

حيـِم ْحٰمِن الرَّ ِبْســـــِم هللِا الرَّ

َخَوْيُكْم
َ
ْصِلُحوا َبْيَن ا

َ
ُمْؤِمُنوَن ِاْخَوٌة َفا

ْ
َما ال ِانَّ

Müminler ancak kardeştirler; siz de kardeşlerinizin arasını düzeltin. (Hucurat 49/10)

ُه َوِليٌّ َحميٌم نَّ
َ
ذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكا

َّ
ا ال

َ
ْحَسُن َفِاذ

َ
تي ِهَى ا

َّ
 ِاْدَفْع ِبال

Kötülüğe iyiliğin en güzeliyle karşılık ver. Bir de bakarsın, aranızda düşmanlık bulunan kimse 

candan bir dost oluvermiştir. (Fussilet 41/34)

ُمْحِسنيَن
ْ
اِس َوهللُا ُيِحبُّ ال َعافيَن َعِن النَّ

ْ
َغْيَظ َوال

ْ
َكاِظميَن ال

ْ
 َوال

Öfkelerini yutanlar ve insanların kusurlarını affedenlere gelince, Allah iyilik yapanları ve iyi 

kullukta bulunanları sever. (Âl-i İmrân 3/134)

Mü’minlerde nifak ve şikak, kin ve adâvete sebebiyet veren tarafgirlik ve inat ve 
haset, hakikatçe ve hikmetçe ve insaniyet-i kübrâ olan İslâmiyetçe ve hayat-ı şah-
siyece ve hayat-ı içtimaiyece ve hayat-ı mâneviyece çirkin ve merduttur, muzır ve 
zulümdür ve hayat-ı beşeriye için zehirdir. Şu hakikatin gayet çok vücuhundan altı 
vechini beyan ederiz.

Birinci Vecih

Hakikat nazarında zulümdür.

Ey mü’mine kin ve adâvet besleyen insafsız adam! Nasıl ki, sen bir gemide 
veya bir hanede bulunsan, seninle beraber dokuz mâsum ile bir câni var. O gemiyi 
gark ve o haneyi ihrak etmeye çalışan bir adamın ne derece zulmettiğini bilirsin. 
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Ve zalimliğini, semâvâta işittirecek derecede bağıracaksın. Hattâ bir tek mâsum, 
dokuz câni olsa, yine o gemi hiçbir kanun-u adaletle batırılmaz.

Aynen öyle de, sen, bir hane-i Rabbâniye ve bir sefine-i İlâhiye olan bir mü’mi-
nin vücudunda, iman ve İslâmiyet ve komşuluk gibi, dokuz değil, belki yirmi sıfat-ı 
mâsume varken, sana muzır olan ve hoşuna gitmeyen bir câni sıfatı yüzünden ona 
kin ve adâvet bağlamakla o hane-i mâneviye-i vücudun mânen gark ve ihrakına, 
tahrip ve batmasına teşebbüs veya arzu etmen, onun gibi şenî ve gaddar bir zu-
lümdür.

İkinci Vecih

Hem hikmet nazarında dahi zulümdür. Zira malûmdur ki, adâvet ve muhabbet, 
nur ve zulmet gibi zıttırlar. İkisi, mânâ-yı hakikîsinde olarak beraber cem’ olamaz-
lar.

Eğer muhabbet, kendi esbabının rüçhaniyetine göre bir kalbde hakikî bulunsa, 
o vakit adâvet mecazî olur, acımak suretine inkılâp eder. Evet, mü’min, kardeşini 
sever ve sevmeli. Fakat fenalığı için yalnız acır. Tahakkümle değil, belki lütufla ıs-
lahına çalışır. Onun için, nass-ı hadîsle, “Üç günden fazla mü’min mü’mine küsüp 
kat-ı mükâleme etmeyecek.”

Eğer esbab-ı adâvet galebe çalıp, adâvet, hakikatiyle bir kalbde bulunsa, o 
vakit muhabbet mecazî olur, tasannu ve temelluk suretine girer.

Ey insafsız adam! Şimdi bak ki, mü’min kardeşine kin ve adâvet ne kadar zu-
lümdür. Çünkü, nasıl ki sen âdi, küçük taşları Kâbe’den daha ehemmiyetli ve Ce-
bel-i Uhud’dan daha büyük desen, çirkin bir akılsızlık edersin. Aynen öyle de, 
Kâbe hürmetinde olan iman ve Cebel-i Uhud azametinde olan İslâmiyet gibi çok 
evsâf-ı İslâmiye, muhabbeti ve ittifakı istediği halde, mü’mine karşı adâvete  
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sebebiyet veren ve âdi taşlar hükmünde olan bazı kusurâtı iman ve İslâmiyete 
tercih etmek, o derece insafsızlık ve akılsızlık ve pek büyük bir zulüm olduğunu, 
aklın varsa anlarsın.

Evet, tevhid-i imanî, elbette tevhid-i kulûbu ister. Ve vahdet-i itikad dahi, vah-
det-i içtimaiyeyi iktiza eder. Evet, inkâr edemezsin ki, sen bir adamla beraber bir 
taburda bulunmakla, o adama karşı dostâne bir rabıta anlarsın; ve bir kumanda-
nın emri altında beraber bulunduğunuzdan, arkadaşâne bir alâka telâkki edersin. 
Ve bir memlekette beraber bulunmakla, uhuvvetkârâne bir münasebet hisseder-
sin. Halbuki, imanın verdiği nur ve şuurla ve sana gösterdiği ve bildirdiği esmâ-i 
İlâhiye adedince vahdet alâkaları ve ittifak rabıtaları ve uhuvvet münasebetleri 
var.

Meselâ, her ikinizin Hâlıkınız bir, Malikiniz bir, Mâbudunuz bir, Râzıkınız bir—
bir, bir, bine kadar bir, bir.

Hem Peygamberiniz bir, dininiz bir, kıbleniz bir—bir, bir, yüze kadar bir, bir.

Sonra köyünüz bir, devletiniz bir, memleketiniz bir—ona kadar bir, bir.

Bu kadar bir birler vahdet ve tevhidi, vifak ve ittifakı, muhabbet ve uhuvveti 
iktiza ettiği ve kâinatı ve küreleri birbirine bağlayacak mânevî zincirler bulunduk-
ları halde, şikak ve nifâka, kin ve adâvete sebebiyet veren örümcek ağı gibi ehem-
miyetsiz ve sebatsız şeyleri tercih edip mü’mine karşı hakikî adâvet etmek ve kin 
bağlamak, ne kadar o rabıta-i vahdete bir hürmetsizlik ve o esbab-ı muhabbete 
karşı bir istihfaf ve o münasebât-ı uhuvvete karşı ne derece bir zulüm ve i’tisaf ol-
duğunu, kalbin ölmemişse, aklın sönmemişse anlarsın.
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Sorular
1. Mü’minlerde nifak ve şikak, kin ve adâvete sebebiyet veren  

tarafgirlik ve inat ve haset hangi yönlerden zulümdür?

2. Mü’mine kin ve adavet beslemenin hakikat ve hikmet nazarında  
zulüm olmasını izah ediniz.

3. “Tevhid-i imanî, elbette tevhid-i kulûbu ister” ifadesinden  
hareketle mü’minlerle olan uhuvvet rabıtaları nedir?

Hadis-i Şerif
Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına)  

teslim etmez. Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse  
Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim Müslümanı bir sıkıntıdan  
kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının  
birinden kurtarır. Kim bir Müslümanı (Müslümanın kusurunu) örterse,  
Allah da Kıyamet günü onu (onun kusurunu) örter.

Buhârî, “Mezâlim”, 3; Müslim, “Birr”, 58

Risale-i Nur’dan Vecize
Sen mesleğini ve efkârını hak bildiğin vakit, “Mesleğim haktır veya 

daha güzeldir” demeye hakkın var. Fakat “Yalnız hak benim mesleğim-
dir” demeye hakkın yoktur.
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 İlmihal
MESBÛK

İmama namazın başında değil, birinci rekâtın rükûundan sonra, ikinci, 
üçüncü veya dördüncü rekâtlarda uyan kimseye mesbûk denir. Son rekâtın 
rükûundan sonra imama uyan kimse bütün rekâtları kaçırmış olur.

Mesbûkun hükmü, kaçırdığı yani imamla birlikte kılamadığı rekâtları 
kazâya başladıktan sonra, tek başına namaz kılan kimse gibidir. Sübhâ-
neke’yi okur, kıraat için eûzü besmele çeker ve okumaya başlar. Çünkü bu 
kimse kıraat bakımından namazın baş tarafını kazâ etmektedir. Bu durum-
da eğer kıraati terk ederse namazı fâsid olur.

 Sübhâneke duasını okuma yeri, eğer kılınan namaz öğle ve ikindi na-
mazı gibi gizli okunan namaz ise iftitah tekbirinden sonradır. Eğer açıktan 
okunan namaz ise ve imam kıraat etmekte iken yetişmiş ise, sağlam görüşe 
göre Sübhâneke’yi okumayıp imamın kıraatini dinler, Sübhâneke’yi kendi 
kazâ edeceği rekatlarda okur ve tek başına namaz kılanlarda olduğu gibi 
Sübhâneke’den sonra eûzü besmele çeker.

Mesbûkla ilgili uygulama örnekleri: 

1. Sabah namazının ikinci rekâtında imama uyan mesbûk, tekbir alıp su-
sar, imam ile birlikte son oturuşta yalnız Tahiyyât okur, imam selâm verince 
kendisi ayağa kalkar, kaçırdığı ilk rekâtı kılmaya başlar. Sübhâneke ve eûzü 
besmeleden sonra Fâtiha ile bir miktar Kur’an okur, rükû ve secdelerden 
sonra oturup, Tahiyyât ile Salli-Bârik ve Rabbenâ âtinâ dualarını okuyarak 
selâm verir. 

2. Akşam namazının ikinci rek‘atında imama uyan kimse de birinci rek‘at 
için bu şekilde hareket eder. 

Akşam namazının son rekâtında imama uyan kimse, Sübhâneke’yi okur, 
imamla beraber o rekâtı kılıp teşehhütte bulunur, bundan sonra kalkar. Süb- 
hâneke’yi okuyup eûzü besmele çeker ve Fâtiha ile bir sûre veya bir miktar 
âyet okur; rükû ve secdelerden sonra oturur, sadece Tahiyyât okur, sonra 
Allahuekber diyerek ayağa kalkar, besmele çekip Fâtiha ile bir sûre veya 
birkaç âyet okuyarak, rükû ve secdeleri ve son oturuşu yapar ve selâm ile 
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namazdan çıkar. Bu durumda üç defa teşehhütte bulunmuş olur. Bununla 
birlikte mesbûk, ikinci rekâtın sonunda yanılarak oturmayacak olsa, kendi-
sine sehiv secdesi gerekmez; çünkü bu rekât bir yönüyle birinci rekât me-
sabesindedir.

 3. Dört rekâtlı namazın son rekâtında imama uyan kimse imam ile te-
şehhütte bulunduktan sonra kalkar, Sübhâneke, Fâtiha ve bir sûre okuyup 
oturur ve Tahiyyât okuduktan sonra kalkar. Geri kalan iki rekâtı tamamlar. 

4. Dört rekâtlı namazın üçüncü rekâtında imama yetişen kimse, kendisi-
nin birinci oturuşunu imamın son oturuşuyla birlikte yapar, kalkınca ilk iki 
rekâtı kaza edeceği için, kendisi bu ilk iki rek‘atı nasıl kılacak idiyse öylece 
kılar. 

5. Dört rekâtlı bir namazın ikinci rekâtında imama uyan kimse, üç rekâtı 
imamla kılmış olur, teşehhüt okuduktan sonra kalkar, kılamadığı ilk rekâtı 
kılıp oturur ve selâm verir.

İmama ilk rekâtın rükûunda yetişen kimse, mesbûk değil müdrik sayılır. 
Fakat imama rükûdan sonra yetişen kimse o rekâtı kaçırmış olur ve mesbûk 
durumuna düşer.

Teşehhüt miktarı oturduktan sonra imam daha selâm vermeden önce 
mesbûkun ayağa kalkması mekruh sayılmıştır. Ancak abdestinin veya vak-
tin sıkışık olması durumunda mesbûk imamın selâm vermesinden önce kal-
kıp namazını tamamlayabilir. 

Ebû Hanîfe’ye göre, tek başına namaz kılan kimse teşrik tekbirleri ile yü-
kümlü olmadığı halde, mesbûk kurban bayramında teşrik tekbirlerini imam 
ile birlikte alır, daha sonra ayağa kalkıp kaçırdığı rekâtları tamamlar.

İmam selâm vermeden önce Tahiyyât’ı okuyup bitirmiş olan mesbûk, is-
terse kelime-i şehâdeti tekrar eder, başka bir görüşe göre ise susar. En doğ-
rusu Tahiyyât’ı yavaş yavaş okumaktır. 

İmam dördüncü rekâtta oturup yanlışlıkla beşinci rekâta kalksa,  
mesbûkun namazı bu kıyam ile fâsit olur. Fakat dördüncü rek‘atta otur-
madan beşinci rekâta kalkmış ise, secdeye varmadıkça mesbûkun namazı  
bozulmaz.
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S E N İ N  Ü Z E R İ N E

Şifreli Metin Bulmaca
Bulmacamızda her sayı bir harfin yerine kullanılmıştır. Bakalım ipucu 

olarak verilen kelimelerden faydalanarak bulmacanın kalan harflerini de 
siz bulup metnin tamamını okuyabilecek misiniz?



Talim-i Esma
Bitkiler Aleminin Sekoya Meleği Kadir İsmini Anlatıyor

Merhaba Nur Kardeşler,

Ben sekoya ağaçlarını temsil eden meleğim. Size yeryüzünde yaşayan bu en 
büyük hacimli canlı hakkında bilgiler vermek istiyorum. 

Hiç düşündünüz mü, zerre gibi bir çekirdekten devasa bir ağacın nasıl yaratıldı-
ğını? Veya bu devasa büyüklükteki ağaçların nasıl kurumadan canlı kalabildiğini?

Cenab-ı Hak devasa sekoya ağacını da küçük bir çekirdekten yaratmıştır. Se-
koya o kadar büyüktürler ki, 10 mavi balinanın toplam hacmine sahip olabilirler. 
Ben sekoyalara dikkat ettiğimde daima Allah’ın sonsuz gücünün, kudretinin bü-
yüklüğünü görürüm. Bu ağaçlar Allah’ın Kadir isminin hakikatini açık bir şekilde 
gösterirler.

Sekoyaların bir diğer adı da Kaliforniya çam ağaçlarıdır. Çünkü Kuzey Ameri-
ka’da Kaliforniya’nın Sierra Nevada dağlarında yetişen görkemli ağaçlardır. Seko-
yalar sürekli büyürler. Boyları 80-90 metreye kadar ulaşır. Gövde çapları ise orta-
lama 10-16 metre arasındadır. Bu dev ağaçların yaklaşık ömürleri ise 1.000-3.000 
yıl kadardır.

Sekoya ağaçları güneşi tam olarak gören, sert ve nemli topraklarda yetişir-
ler. Çiçek açabilmeleri için en az 175-200 yıl geçmesi gerekir. Sekoyanın yaprağı 
mavimsi yeşil renktedir. Ağacın gövdesinin kızıl kahverengi kabukları ise –diğer 
ağaçlara nazaran– epey kalındır (25-30 cm). 2 yılda olgunlaşan ovalimsi koza-
lakları vardır. Kozalaklar, sarımsı kahverenginde, 2-5 cm uzunluğunda ve 2-4 cm 
genişliğindedir. 
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Dünyanın ve Kaliforniya’nın en iri sekoya ağacına “General Sherman” adı veril-
miştir. Bu ağaç yaklaşık 84 metre boyunda ve 31 metre genişliğindedir. Hacmi ise 
yaklaşık 1.487 m3’tür. 

Cenab-ı Hak sekoya ağaçlarını sürekli büyütür. Çünkü bitkiler âleminde foto-
sentez mekanizmasının en verimli bir şekilde işletildiği varlıklar sekoyalardır. Se-
koyalar çok az bir güneş ışığıyla bile çok yüksek hızda fotosentez yapabilirler. Bu 
sebeple gölgede bile büyüyebilirler. 

Bu devasa ağaçların ağırlıklarını ve yük-
sekliklerini taşıyabilecek güçlü yapıları vardır. 
Gövdeleri çok kalın ve dalları olmadığı için 
ağırlıkları gövde merkezinde toplanır. Bunun 
sonucu olarak ise dayanıklılıkları artar. Ayrıca 
sekoyaların kökleri komşu sekoyalarla siste-
matik bir tarzda bağlıdır. Bu sebeple en şiddet-
li fırtınalar bile sekoyaları yerinden sökemez. 

Orta boy bir sekoyanın günlük su ihtiyacı 
1.360 litredir. Ağacın her tarafına bu suyun 
pompalanabilmesi için sekoyalarda mükem-
mel bir hidrolik sistem yaratılmıştır. Ağacın 
yaprakları iğne şeklindedir. İğne yapraklarda 
ise çok az miktarda su buharlaşır. Yapraktan 
buharlaşan miktar kadar su yaprağın merkezi 
kanalından emilir. Bu emilme hareketi yaprak-
lardan köklere kadar zincirleme devam eder. 
Böylece ağacın gövdesi boyunca binlerce kılcal 
damarlar vasıtasıyla tonlarca su metrelerce yük-
sekliklere taşınır. 

Sekoya ağaçları küçük bir çekirdekten çıkan devasa yapılarıyla ve köklerden 
yapraklara tonlarca suyu taşıyan sistemleriyle Allah’ın Kadir ismini gösterirler. 
Kadir, her şeye gücü yeten ve hiçbir şey kendisini aciz bırakamayan manasına 
gelmektedir. Allah’ın sonsuz bir gücü ve kudreti vardır. Güneşler ve gezegenler 
Allah’ın kudretiyle hareket ederler. Havada asılı dağ gibi bulutlar da güçlerini 
Allah’ın Kadir isminden alırlar. Üzerindeki toprağın baskısından kurtulup, metre-
lerce boy atıp yükselen ağaçlar da Kadir ismine dayanırlar. Kendi güçlerinin üze-
rinde çok büyük işleri yapan tüm varlıklar gibi sekoyalar da Kadir olan bir Allah’ın 
adıyla ve izniyle hareket ettiklerini gizli bir dille haykırırlar.
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Anahtar Kelimeler
Dünyevî, fayda, ibadet, ilim, kalb, maişet, muvaffakiyet, tahsil, uhrevî

Sevgili arkadaşlar bu dersimizde “Risale-i Nur ile Kur’an-ı Kerim’e 
hizmet”in dünyevî ve uhrevî faydalarını ve iki mühim neticesini 

okuyacağız.

Yirmi Dokuzuncu Ders



Emirdağ Lahikası
َهَداِء َماِء ِبِدَماِء الشُّ

َ
ُعل

ْ
ُيوَزُن ِمَداُد ال

Mahşerde ulema-i hakikatin sarf ettikleri mürekkep şehidlerin kanıyla muvazene edilir, o kıymette 

olur. (Gazâlî, İhyâu Ulûmid-Dîn, 1:6; el-Münâvî, Feyzül-Kadîr, 6:466; el-Aclûnî, Keşfül-Hafâ, 2:561; 

Süyûtî, Câmius-Sağîr, no: 10026)

ِة َشهيٍد
أ
ْجُر ِما

َ
ُه ا

َ
تى َفل مَّ

ُ
تى ِعْنَد َفَساِد ا َك ِبُسنَّ َمْن َتَمسَّ

Bidaların ve dalâletlerin istilâsı zamanında Sünnet-i Seniyeye ve hakikat-i Kurâniyeye temessük 

edip hizmet eden, yüz şehid sevabını kazanabilir. (İbni Adiy, el-Kâmil fid-Duafâ, 2:739; el-Münzirî, 

et-Terğîb veTerhîb, 1:41; Taberânî, el-Mecmeul-Kebîr, 1394; Ali bin Hüsâmüddin, Müntehebâtü 

Kenzil-Ummâl, 1:100; el-Heysemî, Mecmeuz-Zevâid, 7:282)

Bu iki hadis-i şeriften alınan bir ilhamla, Risale-i Nur’u yazmanın dünyevî ve 
uhrevî pek çok fâidelerinden, Risale-i Nur’da beyan edilen ve şakirtlerinin 
tecrübeleriyle tasdik edilen yalnız birkaç tanesini beyan ediyoruz.

Beş Türlü İbadet:

1.  En mühim bir mücahede olan ehl-i dalâlete karşı mânen mücahede etmektir.

2.  Üstadına neşr-i hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir.

3. Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir.

4. Kalemle ilmi tahsil etmektir.

5. Bazan bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen, tefekkürî olan bir ibadeti 
yapmaktır.
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Beş Türlü de Dünyevî Fâidesi Var:

1. Rızıkta bereket.

2. Kalbde rahat ve sürur.

3. Maişette suhûlet.

4. İşlerinde muvaffakiyet.

5. Talebelik faziletini almakla bütün Risale-i Nur talebelerinin has dualarına 
hissedar olmaktır.

Kalemle Nur’lara Hizmet ve Sadakatle Talebesi Olmanın İki Mühim Ne-
ticesi Vardır:

1. Âyât-ı Kur’âniyenin işaretiyle, imanla kabre girmektir.

2. Bütün şakirtlerin mânevî kazançlarına, Nur dairesindeki şirket-i mâneviye 
sırrıyla, umum onların hasenatlarına hissedar olmaktır.

Hem bu talebesizlik zamanında, melâikelerin hürmetine mazhar olan (Haşiye: 
Bazı ehl-i keşfin kat i müşahedesiyle sabittir.) talebe-i ulûm-u diniye sınıfına dahil olup 
âlem-i berzahta—tâlii varsa, tam muvaffak olmuşsa—Hafız Ali ve Meyve’de bahsi 
geçen meşhur talebe gibi; şühedâ hayatına mazhar olmaktır.

260 Çizim: Allah’ın Sadık Kulu (Film)



261

Sorular
1. Risale-i Nur’u yazmanın dünyevî fâideleri nelerdir?

2. Risale-i Nur’u yazmanın uhrevî fâideleri nelerdir?

3. Kalemle Nur’lara hizmet ve sadakatle talebesi olmanın iki 
mühim neticesi nedir?

Hadis-i Şerif
Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetce asla  

sapıtmayacaksınız: Allah’ın kitabı ve Resûlünün sünneti.

Ebû Dâvud, Muvatta, “Kader”, 3

Risale-i Nur’dan Vecize
Yüzer milyon başların feda oldukları bir kudsî hakikate  

başımız dahi feda olsun.
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 İlmihal
Cemaatle Namaza İlişkin Bazı Meseleler

Cemaatle kılınan namazda, imama uymuş kişilerin nama-

zı imamın namazına bağlı olduğu için, imamın namazının 

bozulması durumunda ona uyanların da namazları bozulur

Muktedi rükû ve secdede imamdan önce başını kaldıra-

maz, yine rükû ve secdeye imamdan evvel gidemez.

Muktedî rükûda üç kere “Sübhâne rabbiye’l-azîm” ve sec-

dede üç kere “Sübhâne rabbiye’l-a‘lâ” demeden imam ba-

şını kaldırırsa, muktedî bunları tamamlamaya çalışmadan 

başını kaldırır.

Birinci oturuşta muktedî Tahiyyât’ı bitirmeden imam 

üçüncü rekâta kalksa, muktedî isterse Tahiyyât’ı tamamlar, 

isterse imama uyarak kalkar.

Son oturuşta muktedî Tahiyyât’ı bitirmeden imam selâm 

verecek olursa, Tahiyyât’ı tamamlayıp sonra selâm verir. 

Eğer Tahiyyât’ı bitirmiş ve geriye salavat ile dualar kalmışsa 

bu takdirde imamla beraber selâm vermelidir.

Namazın aslında bulunmayan bir hususta muktedî ima-

ma uymaz. Meselâ imam namazda fazladan bir secde daha 

yapsa veya son oturuşu yaptıktan sonra selâm verecek yer-

de sehven kalksa bu durumlarda muktedî ona tâbi olmaz ve 

imamı uyarmak üzere “Sübhânallah” der. Eğer imam son 

oturuştan sonra sehven yaptığı kıyamı secdeye varmadan 

önce fark edip hemen geri oturursa, birlikte selâm verir ve 

sehiv secdesi yaparlar. İmam son oturuşta selâm verecek yer-

de yanlışlıkla kalktığını fark etmeyip, kalktığı bu rekâtı secde 

ile tamamlayacak olursa, muktedî artık imamı beklemeyerek 

kendisi selâm verir.
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Eğer imam son oturuşu unutarak fazla bir rekâta kalkarsa, muktedî bir müd-
det bekler ve “Sübhânallah” diyerek imamı uyarmaya çalışır. İmam durumu 
fark edip hemen oturursa ne âlâ; beraberce selâm verip sehiv secdesi yapar-
lar. Bu durumda muktedî imamı beklemeyerek kendi kendine selâm veremez. 
Çünkü iktidâ durumunda iken kendi başına hareket etmiş olacağından kıldığı 
namazın farzlığını iptal etmiş olur. İmam son oturuşu yapmadan kalktığını fark 
etmeyip kalktığı rekâtı secde ile tamamlayacak olursa, imamın namazının far-
zı son oturuşu terk ettiği için fâsid olduğu gibi ona uymuş olanlarınki de aynı 
şekilde fâsid olur.

Cuma Namazı

Cuma, İslâm dininde çok önemli kabul edilen haftalık toplu ibadet günüdür.

Cuma gününün önemine ve haftalık toplu ibadet günü seçilmesinin anlamı-
na ilişkin olarak Hz. Peygamber’den (asm) birçok hadis rivayet edilmektedir. 
Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir: “Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma-
dır; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkmıştır. 
Kıyamet de cuma günü kopacaktır” (Müslim, “Cum‘a”, 18). Başka bir hadiste 
bu günde yapılan duaların kabul edileceği bir anın (icâbet saati) bulunduğu 
haber verilmektedir. Bir rivayete göre Hz. Peygamber (asm) “Ben icâbet saati-
nin, hangi an olduğunu biliyordum, fakat Kadir gecesi gibi, bu da bana unut-
turuldu” (Hâkim, I, 279) buyurmuştur

Cuma Namazının Kılınışı

Cuma günü öğle vaktinde ezan okunur (dış ezan). Camiye girince vakit uy-
gunsa iki rekât tahiyyetü’l-mescid, ardından dört rekât sünnet kılınır. Bu, cu-
manın ilk sünnetidir. Hatip minbere çıkmadığı sürece bu namazlar kılınabilir. 
Ama hatip minbere çıkmış ise, onu dinlemek daha uygundur. Sonra cami için-
de bir ezan daha okunur (iç ezan), arkasından minberde imam, cemaate hut-
be okur. Bu hutbeden sonra kamet getirilerek cuma namazının iki rekât farzı 
cemaat halinde kılınır ve imam açıktan okur. Bundan sonra dört rekât sünnet 
kılınır. Bu dört rekât, cumanın son sünnetidir.

Bayram Namazı

Bayram namazı, biri ramazan bayramında diğeri kurban bayramında ol-
mak üzere yılda iki defa kılınan iki rekâtlık bir namazdır. Bayram namazı Ha-
nefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. 
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Çapraz Bulmaca
1. Mutluluk, sevinç, neşeli olma
2. Bir şeyin aslı ve esası, mahiyeti, gerçek
3. Açıklamak, izah etmek, anlatma
4. Kalbe gelen, gönüle dolan manalar
5. Pay sahibi, hisse sahibi
6. Ahiretle ilgili, ahirete yönelik
7. Maddi ve manevi ihtiyaca lazım nimetler
8. Peygamberimizin (asm) sözleri, hareketi
9. İlim edinmek, öğrenmek
10. Kolaylık 
11. Sevaplar, iyilikler, güzellikler
12. Dağıtma, yayma, herkese duyurma

13. Din uğruna mücadele etme
14. Manevi değer, üstünlük, meziyet
15. Talebe, çırak
16. Dünyayla ilgili, dünyaya yönelik
17. Fikir etme, düşünme
18. Allah’ın emirlerini yerine getirme
19. Geçim, yaşayış, yaşama
20. Doğru ve hak yoldan sapanlar
21. İnanmak, itikad
22. Doğrulama, onaylama
23. Deneme, sınama, imtihan
 

A
B
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Talim-i Esma
Bediüzzaman Said Nursi’nin Hayatı Hakîm  

İsmini Anlatıyor

Merhaba Nur Kardeşler,

Bediüzzaman 1878 yılında Bitlis’in Hizan ilçesinin 
Nurs köyünde doğdu. Küçük yaştan itibaren hayatı ilim ve 

hikmet peşinde geçti. “Kime hikmet verilmişse, işte ona 
pek çok hayır verilmiştir” ayetinin sırrı, onun hayatı-
nın özetidir. Hayatında Allah’ın Hakîm isminin parlak 

yansımalarının pek çok örneği vardır. Şimdi size 
onu tanıtırken, Hakîm isminin onun hayatı 
üzerindeki tesirlerini görmüş olacaksınız.

Rüyadaki Müjde

Çok küçük yaşlarda ruhunu saran ilim ve hik-
met sevgisi onu medrese medrese dolaştırdı. Fakat 
baskıya ve amirane söylenen küçük bir söze bile 
tahammül edemediği için eğitimi hep yarıda kal-
dı. 13 yaşındayken bir gün rüyasında Peygamber 
Efendimiz’i (asm) gördü. Efendimiz’den (asm) ilim 
ve hikmet talep etti. O da (asm) hiç kimseye soru 
sormamak şartıyla, Kur’an hikmetinin ona verile-
ceğini müjdeledi.

90 Günde 90 Kitabı Ezberleme

Bu rüyadan sonra içinde ilim ve hikmete karşı 
büyük bir şevk uyandı. 1891 yılının kış aylarında 
evinden çok uzaklarda olan Doğu Beyazıt’a git-
ti. Orada Şeyh Muhammed Celalî hazretlerinden 
3 ay ciddi bir eğitim aldı. Medreselerde 15 sene-
de okutulan 90 kitabı, her gün 3 saat çalışarak, 3 
ayda ezberledi. Siirt’e döndüğünde hocası Molla 
Fethullah Efendi’nin yanına uğradı. Kısa zamanda 
ondaki bu sıra dışı değişime inanmakta zorlanan  
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Molla Fethullah Efendi onu ciddi bir sınavdan geçirdi. Ezber ve bilgi yönünden 
eşsiz bir yeteneğe sahip olduğunu anlayınca ona Bediüzzaman lakabını taktı.

Okuma ve Öğrenme Şevki

Gençliği kitap okumakla geçti. Bitlis’te Ömer Paşa’nın ve Van’da Tahir Pa-
şa’nın zengin kütüphanelerine kapandığı zamanlar oldu. Hayatı boyunca bir-
çok ilmi tartışmaya katıldı. Ona soru soran herkese –Allah’ın yardımı ve Pey-
gamber Efendimiz’in (asm) duasıyla– tereddütsüz ve sıra dışı cevaplar verdi. 
Van’da bulunduğu yıllarda Tahir Paşa’nın gece sohbetlerine katıldı. Paşa her 
akşam çeşitli ilim çevrelerinden kişileri konağında toplardı ve güncel konuların 
tartışılmasını sağlardı. Bu tartışmalarda dini meselelerin yanında; tarih, coğ-
rafya, matematik, biyoloji, felsefe gibi konulara da girilirdi. Bu sebeple fenni ve 
edebi birçok kitabı da inceledi. Tahir Paşa okuduğu kitaplardan en zor soruları 
seçer ve öncelikle Bediüzzaman’a sorardı. O kitapları okumadığı halde cevap 
vermekte asla tereddüt etmezdi. Hatta bir gece yarım kalan bir tartışmanın 
hakkını vermek için o gece biyolojiye ait bir kitabı ezberlediği bile oldu.

Her Soruya Cevap Verilir

30 yaşında İstanbul’a geldi. Medresetü’z Zehra ismini verdiği İslam Üni-
versitesi idealini padişaha anlatmak istedi. Çok istemesine rağmen bir türlü 
bu niyetini gerçekleştiremedi. İstanbul’un dikkatini çekmek için misafir kaldığı 
Şekercihan’daki odasının kapısına, “Burada her soruya cevap verilir, fakat soru 
sorulmaz” yazan bir levha astı. Yanına her kesimden birçok kişi geldi. Haftalar 
süren ziyaretlerde cevapsız bıraktığı tek bir soru bile olmadı. Allah’ın yardı- 
mıyla hayatının sonuna kadar da bu böyle devam etti.

Hakîm, Her İşi Hikmetli Olandır

Allah’ın en güzel isimlerinden biri de Hakîm’dir. Hakîm, her işi hikmetli, 
faydalı ve manalı olandır. Hakîm olan Allah’ın gereksiz yere yarattığı hiçbir 
şey yoktur. Fakat varlıkların birçoğu yaratılışının amacını, hikmetini bilemez. 
İnsan ise hem kendinin, hem de etrafındaki tüm varlıkların yaratılış hikmetle-
rini merak edip öğrenen yetenekli bir varlıktır. İnsanlığın yazılı ve sözlü tüm 
ilmi birikimi böyle bir hikmet arayışının ürünüdür. Bediüzzaman da ömrü bo-
yunca böyle bir arayış içinde oldu. Hakîm isminin hâkimiyetiyle her soruyu 
cevaplamak derecesinde bir hikmet ona Allah tarafından ihsan edildi. O da bu 
eşsiz hikmeti 40’lı yaşlarında Risale-i Nur Külliyatını yazmaya başlayarak tüm 
insanlıkla paylaştı.
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Anahtar Kelimeler
Ehl-i iman, gaflet, insan, İslâmiyet, nimet, Ramazan-ı Şerif, savm, sofra,  

ubudiyet

Merhaba arkadaşlar bu derste, Ramazan orucunun çok hikmet ve 
nüktelerinden yalnız üç tanesini okuyacağız.

Otuzuncu Ders



Yirmi Dokuzuncu Mektup
İkinci Risale Olan İkinci Kısım

Ramazan-ı Şerife Dairdir

Birinci Kısmın âhirinde şeâir-i İslâmiyeden bir nebze bahsedildiğinden, şeâirin 
içinde en parlak ve muhteşem olan Ramazan-ı Şerife dair olan bu İkinci Kısımda, 
bir kısım hikmetleri zikredilecektir. Bu İkinci Kısım, Ramazan-ı Şerifin pek çok hik-
metlerinden dokuz hikmeti beyan eden Dokuz Nüktedir.

حيـِم ْحٰمِن الرَّ ِبْســـــِم هللِا الرَّ

ُفْرَقاِن
ْ
ُهٰدى َوال

ْ
َناٍت ِمَن ال اِس َوَبِيّ ُن ُهًدى لِلنَّ

ٰ
ُقْرا

ْ
ْنِزَل فيِه ال

ُ
ِذى ا

َّ
  َشْهُر َرَمَضاَن ال

O Ramazan ayı ki, insanlara doğru yolu gösteren, ap açık hidayet delillerini taşıyan ve hak ile 

bâtılın arasını ayıran Kurân, o ayda indirilmiştir. (Bakara 2/185)

Birinci Nükte

Ramazan-ı Şerifteki savm, İslâmiyetin erkân-ı hamsesinin birincilerindendir. 
Hem şeâir-i İslâmiyenin âzamlarındandır.

İşte, Ramazan-ı Şerifteki orucun çok hikmetleri, hem Cenâb-ı Hakkın rububiye-
tine, hem insanın hayat-ı içtimaiyesine, hem hayat-ı şahsiyesine, hem nefsin terbi-
yesine, hem niam-ı İlâhiyenin şükrüne bakar hikmetleri var.

Cenâb-ı Hakkın rububiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti 
şudur ki:

Cenâb-ı Hak, zemin yüzünü bir sofra-i nimet suretinde halk ettiği ve bütün en-

vâ-ı nimeti o sofrada َيْحَتِسُب 
َ
 bir tarzda o (Umulmadık yerlerden. Talâk 65/3) ِمْن َحْيُث ال

sofraya dizdiği cihetle, kemâl-i Rububiyetini ve Rahmâniyet ve Rahîmiyetini o va-
ziyetle ifade ediyor.

İnsanlar, gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde, o vaziyetin ifade ettiği ha-
kikati tam göremiyor, bazan unutuyor. Ramazan-ı Şerifte ise, ehl-i iman, birden 
muntazam bir ordu hükmüne geçer. Sultan-ı Ezelînin ziyafetine davet edilmiş bir 
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surette, akşama yakın “Buyurunuz” emrini bekliyorlar gibi bir tavr-ı ubûdiyetkârâ-
ne göstermeleri, o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli Rahmâniyete karşı, vüs’atli ve 
azametli ve intizamlı bir ubûdiyetle mukabele ediyorlar. Acaba böyle ulvî ubûdi-
yete ve şeref-i keramete iştirak etmeyen insanlar, insan ismine lâyık mıdırlar?

...

Üçüncü Nükte

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

İnsanlar maişet cihetinde muhtelif bir surette halk edilmişler. Cenâb-ı Hak, o 
ihtilâfa binaen, zenginleri fukaraların muavenetine davet ediyor. Halbuki, zengin-
ler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını, oruçtaki açlıkla tam hissedebilir-
ler. Eğer oruç olmazsa, nefisperest çok zenginler bulunabilir ki, açlık ve fakirlik ne 
kadar elîm ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Bu cihette 
insaniyetteki hemcinsine şefkat ise, şükr-ü hakikînin bir esasıdır. Hangi fert olursa 
olsun, kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir; ona karşı şefkate mükelleftir. 
Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa, şefkat vasıtasıyla muavenete 
mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz, yapsa da tam olamaz. Çünkü, hakikî 
o hâleti kendi nefsinde hissetmiyor.

...
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Dokuzuncu Nükte

Ramazan-ı Şerifin orucu, doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kır-
mak ve aczini göstermekle ubûdiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir 
hikmeti şudur ki:

Nefis Rabbisini tanımak istemiyor; Firavunâne kendi rububiyet istiyor. Ne kadar 
azaplar çektirilse, o damar onda kalır. Fakat açlıkla o damarı kırılır. İşte, Ramazan-ı 
Şerifteki oruç, doğrudan doğruya nefsin Firavunluk cephesine darbe vurur, kırar. 
Aczini, zaafını, fakrını gösterir, abd olduğunu bildirir.

Hadisin rivayetlerinde vardır ki:

Cenâb-ı Hak nefse demiş ki: “Ben neyim, sen nesin?”

Nefis demiş: “Ben benim, Sen sensin.”

Azap vermiş, Cehenneme atmış, yine sormuş. Yine demiş: “Ene ene, ente ente.” 
Hangi nevi azâbı vermiş, enâniyetten vazgeçmemiş.

Sonra açlıkla azap vermiş. Yani aç bırakmış. Yine sormuş: “Men ene? Ve mâ 
ente?”

Nefis demiş: َعاِجُز
ْ
َنا َعْبُدَك ال

َ
حيُم @ َوا ْنَت َرّبي الرَّ

َ
-Yani, “Sen benim Rabb-i Rahî  ا

mimsin. Ben senin âciz bir abdinim.

َواِب ُحُروِف
َ
اًء ِبَعَدِد ث َدۤ

َ
ِه ا اًء َوِلَحِقّ َك ِرَضۤ

َ
وًة َتُكوُن ل

ٰ
ٍد َصل ِدَنا ُمَحمَّ ى َسِيّ

ٰ
ْم َعل

ّ
ُهمَّ َصِلّ َوَسِل

ّٰ
لل

َ
 ا

ْم
ّ
ِلِه َوَصْحِبه َوَسِل

ٰ
ى ا

ٰ
ِن في َشْهِر َرَمَضاَن َوَعل

ٰ
ُقْرا

ْ
ال

Allahım! Efendimiz Muhammede ve âl ve ashabına Senin razı olacağın ve onun lâyık ve 

müstehak olduğu bir rahmetle, Ramazan ayında okunan Kurânın harfleri adedince salât 

ve selâm et. Âmin.

ميَن
َ
َعال

ْ
ِ َرِبّ ال َحْمُد ِلّٰ

ْ
ُمْرَسِليَن @ َوال

ْ
ى ال

َ
ٌم َعل

َ
ا َيِصُفوَن  @ َوَسال ِة َعمَّ ِعزَّ

ْ
َك َرِبّ ال  ُسْبَحاَن َرِبّ

ميَن
ٰ
ا

“İzzet sahibi Rabbin, onların yakıştırdıklarından münezzehtir. Bütün peygamberlere selâm 

olsun. Hamd ise Âlemlerin Rabbi olan Allaha mahsustur. (Sâffât 37/180-182)

İtizar: Şu İkinci Kısım, kırk dakikada sür’atle yazılmasından, ben ve müsvedde 
yazan kâtip ikimiz de hasta olduğumuzdan, elbette içinde müşevveşiyet ve kusur 
bulunacaktır. Nazar-ı müsamaha ile bakmalarını ihvanlarımızdan bekleriz. Müna-
sip gördüklerini tashih edebilirler.

271

ۤ

ج

ٰٰ

ٰ

ٰٰ
ٰ

ٰ



272

Sorular
1. Ramazan-ı Şerifteki savmın şeâir-i İslâmiyenin âzamlarından  

olması ne demektir?

2. Orucun hayat-ı içtimaiye-i insaniyeye bakan hikmetleri  
nelerdir?

3. Orucun doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini  
kırması ve aczini göstermekle ubûdiyetini bildirmesi ne  
demektir?

Hadis-i Şerif
“Ey Allah’ın Resülü” dedim, “Bana öyle bir amel emret ki  

(yaptığım takdirde) Allah beni mükafatlandırsın.” “Sana orucu tavsiye 
ederim zira onun bir eşi yoktur” dedi.

Nesai, “Sıyam”, 43

Risale-i Nur’dan Vecize
İşte, Ramazan-ı Şerifteki oruç, hakiki ve hâlis, azametli ve umumî bir 

şükrün anahtarıdır.



273Grafik: grafikleislamiyet.com



274 Grafik: grafikleislamiyet.com



275

Kelime Bulmaca
Okuduğumuz derste geçen bazı kelimeler soldan sağa, yukarıdan aşa-

ğıya, çapraz ve ters şekilde kelime bulmaca tablosuna yerleştirilmiştir. 
Haydi bulmacada karışık harfler içinde yer alan anlamlı kelimeleri bula-
lım ve manalarını düşünelim.

J E S B A B I Y P I P A B Z L D

N E B Z E Z W E Y T A S Ü V N K

E M H R O C E U B U D İ Y E T N

Z N A S A Z A P G Z T E M K İ H

E M T Z Z F E L L E K Ü M C M T

L R K A İ R C T E Y İ B U B U R

F N T A K T U M U H V E M F H G

F A D E K F N B A B P N O A T Y

İ Z M A M S E İ U T H A W L E Y

R A X U M A O Ş F B Z N Y İ L X

A M Q V A V Z R I F İ İ H T İ H

V A S E J V A A U A Q Y K H F E

U R U S R M E S O Ç T E E İ Y Q

N O R Q H A H N Y V D T T T G Y

U G E Z O W K K E U W M E U G R

X S T E N İ M E T T T E L F A G

AZAMET
AZAP

ENANİYET
ESBAB
EZEL

FİRAVUN

GAFLET
HİKMET
İHTİLAF
İNTİZAM
MEVHUM

MUAVENET

MUHTELİF
MÜKELLEF

NEBZE
NİMET
ORUÇ

RAMAZAN

RUBUBİYET
SAVM
SURET
ŞEFKAT

UBUDİYET
VÜSAT



Talim-i Esma
Hayvanlar Aleminin Bukalemun Meleği Settar İsmini Anlatıyor

Merhaba Nur Kardeşler,

Hayvanlar aleminde kamuflaj denilince ilk akla bukalemun gelir. Ben de 
size bu kamuflaj ustalarını anlatacağım. Onları diğer varlıklardan farklı kılan 
yönlerinden bahsedeceğim. Son olarak ise bukalemundaki bu özel kabiliyetin 
Allah’ın Settar ismini nasıl gösterdiğine değineceğim. 

Öncelikle bukalemunu daha yakından tanı-
maya çalışalım. Bukalemun hayvanlar âleminde 
sürüngenler sınıfına dâhil bir canlıdır. 4 farklı 
cinsi ve 90’dan fazla türü vardır. Bukalemun 
türlerinin yarısından fazlası –Afrika’nın güney-
doğusundaki– Madagaskar Adası’nda yaşarlar. 
Geri kalanı ise Büyük Sahra Çölü’nün güneyin-
de hayat sürerler. Boyları türüne göre 8-60 cm 
arasında değişir.

Kertenkeleye benzemesine rağmen birçok 
yönden ondan farklıdır. Mesela çok hızlı ve ko-
lay bir şekilde renk değiştirebilir. Bukalemun 

derisini yeşil, kırmızı, sarı, kahverengi ve siyahın 
birçok tonuna dönüştürebilecek bir kabiliyettedir.  Işığa duyarlı özel hücreleri 
sayesinde her çeşit çizgi, benek ve deseni taklit edebilir. Buka-
lemunun rengi cinsiyetine, yaşına, sıcaklığa, ışığa, mevsime, 
sağlık durumuna, tehditlere ve dönemlere (çiftleşme, deri 
değiştirme vb.) göre değişiklik arz eder.

Bukalemunun gözleri birbirinden bağımsız olarak ha-
reket edebilir. Bu nedenle aynı ânda bir aşağı bir yukarı 
veya bir sağa bir sola bakabilir. Bu sebeple bukalemu-
nun 360 derecelik bir görüş alanı vardır. 

Bukalemunun çok uzun bir dili vardır. Dilinin uzunlu-
ğu yaklaşık olarak boyunun 1-1,5 katıdır. Bukalemun dili 
piston şeklinde bir yumru şeklindedir. Dilinin ucu ise yapış-
kan bir sıvıyla kaplıdır. 

Bukalemunun, dalları güçlü bir şekilde kavrayabilecek 
ayakları vardır. Ayrıca tırmanmaya yarayan uzun bir kuy-
ruğa sahiptir. 
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Bukalemun türlerinin büyük bir kısmı ağaçlık ve 
makilik alanlarda yaşar. Bazıları ise kayalık alanlar 
veya yer altında yaşar. Bukalemunlar genellikler si-
nekler, cırcır böcekleri, çekirgeler, mantidler ve diğer 
böceklerle beslenirler.

Bukalemun türlerinin bazısı doğurarak bazısı ise 
yumurtlayarak çoğalırlar. Fakat türlerin büyük kıs-
mında yumurtlayarak üreme görülür. Yumurtalar elip-
soid şeklindedir. Ve boyutları 18-20 mm kadardır. Dişi 
bukalemun bir seferde yaklaşık 20 yumurtaya sahip 
olabilir. 

Bukalemun yalnız yaşayan bir hayvandır. Yavaş hareket eder ve çok ürkek-
tir. Korktuğu zaman tıslar ve renk değiştirir. Bukalemun o derece yavaştır ki, 
dakikada en fazla 12 adım atabilir. 

Erkek bukalemun ile dişi bukalemun birbirinden epey farklıdır. Erkeğin 
boyu 45-60 cm arasında değişirken, dişinin boyu ortalama 30 cm’dir. Erkeğin 
ömrü 7-10 yıl iken, dişi ise yaklaşık 4-6 yıl yaşar. Erkek bukalemun dişiye göre 
daha parlak renklere sahiptir.

Allah’ın Settar ismi tüm varlıkların örtünmesini, giyinmesini ve çirkinlik-
lere karşı korunmasını gerektirir. Hücre zarından meyve kabuğuna, 

hayvan postundan ve insan cildinden dünya atmosferine kadar 
her türlü örtü Settar isminin ayrı bi-

rer yansımasıdır. Bukalemun, 
hayvanlar âleminde Settar 

ismini en iyi ve en dikkat 
çekici bir şekilde göste-

ren bir canlıdır. Çünkü 
bukalemun korku ve 
sinirlenme halinde 
çok hızlı bir şekilde 

derisinin rengini de-
ğiştirebilir. Bulunduğu 

ortamın rengini alarak ha-
rikulade kamufle olabilir. Bu sebeple 
her bir bukalemunun her bir renk 
değiştirişini ben, “Ya Settar” diye 
manen haykırışı olarak duyarım ve 
anlarım.
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Dualar, Sureler ve Tesbihat



Sübhaneke Duası
َه َغْيُرَك

َ
 ِإل

َ
َك﴾ َوال

ُ
ئ
ٓ
َنا

َ
َك ﴿َوَجلَّ ث ى َجدُّ

َ
ُهمَّ َوِبَحْمِدَك @ َوَتَباَرَك اْسُمَك @ َوَتَعال

َّ
ُسْبَحاَنَك الل

Allah’ım! Seni eksik sıfatlardan tenzih ederim. Sana daima hamd ederim. Senin adın yücedir. 
(Senin şanın yücedir.) Ve Sen’den başka ilâh yoktur.

Ettahiyyatü Duası
ُم

َ
ال لسَّ

َ
ِبيُّ َوَرْحَمُة هللِا َوَبَرَكاُتُه @ ا َها النَّ يُّ

َ
ْيَك ا

َ
ُم َعل

َ
ال لسَّ

َ
َباُت @ ا ِيّ

َّ
َواُت َوالط

َ
ل اُت ِهلِل َوالصَّ ِحيَّ لتَّ

َ
 ا

ُه
ُ
ًدا َعْبُدُه َوَرُسول نَّ ُمَحمَّ

َ
ْشَهُد ا

َ
 هللُا @ َوا

َ
َه ِاال

َ
 ِال

َ
ْن ال

َ
ْشَهُد ا

َ
اِلحيَن @ ا ى ِعَباِد هللِا الصَّ

ٰ
ْيَنا َوَعل

َ
َعل

Bütün varlıkların hayatlarıyla, dilleriyle ve temiz vücutlarıyla yaptıkları ibadetlerin hepsi Allah 
içindir. Ey Peygamber! Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm bize ve 

Allah’ın salih kullarına olsun. Ben şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilâh yoktur. Ve yine şehadet 
ederim ki, Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir.

Allahümme Salli Duası
َك ِل ِاْبَراهيم @ ِانَّ

ٰ
ى ا

ٰ
ى ِاْبَراهيَم َوَعل

ٰ
ْيَت َعل

َّ
ٍد @ َكَما َصل ِل ُمَحمَّ

ٰ
ى ا

ٰ
ٍد َوَعل ى ُمَحمَّ

ٰ
ُهمَّ َصِلّ َعل

ّٰ
لل

َ
 ا

َحميٌد َمجيٌد
Ey Allah’ım! Nasıl ki, İbrahim’e ve O’nun âl ve ashabına salât ve selâm eyledinse Muhammed’e ve 

O’nun âl ve ashabına da salât ve selâm eyle! Muhakkak Sen Hamîd ve Mecîd’sin.

Allahümme Barik Duası
َك ِل ِاْبَراهيم @ ِانَّ

ٰ
ى ا

ٰ
ى ِاْبَراهيَم َوَعل

ٰ
ْكَت َعل ٍد @ َكَما َبارَ ِل ُمَحمَّ

ٰ
ى ا

ٰ
ٍد َوَعل ى ُمَحمَّ

ٰ
ُهمَّ َباِرَك َعل

َّ
لل

َ
 ا

َحميٌد َمجيٌد
Ey Allah’ım! Nasıl ki, İbrahim’i ve O’nun âl ve ashabını mübarek eyledinse Muhammed’i ve O’nun 

âl ve ashabını da mübarek eyle. Muhakkak Sen Hamîd ve Mecîd’sin.

Rabbena Duası
اِر اَب النَّ

َ
ِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعذ

َ ْ
ْنَيا َحَسَنًة َوِفي اال ِتَنا ِفي الدُّ

ٰ
َنا ا َربَّ

Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver. Âhirette de iyilik ver. Ve bizi Cehennem azabından koru.

Rabbenağfirli Duası
ِحَساُب

ْ
ُمْؤِمنيَن َيْوَم َيُقوُم ال

ْ
َنا اْغِفْر لي َوِلَواِلَديَّ َوِلل َربَّ

Rabbimiz! Bana, anneme ve babama ve tüm mü’minlere kıyamet günü mağfiret buyur.
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Kunut Duası-I
ْيَك

َ
ُل َعل ْيَك @ َو َنَتَوكَّ

َ
ا َنْسَتعيُنَك َو َنْسَتْغِفُرَك َو َنْسَتْهديَك @ َو ُنْؤِمُن ِبَك َو َنُتوُب ِال ُهمَّ ِانَّ

ّٰ
لل

َ
 ا

ُع َو َنْتُرُك َمْن َيْفُجُرَك
َ
 َنكـُفُرَك @ َو َنْخل

َ
ُه َنْشُكُرَك َو ال

َّ
لَخْيَر ُكل

ْ
ْيَك ا

َ
َوُنْثني َعل

Allah’ım Biz Sen’den yardım isteriz. Günahlarımızı bağışlamanı ve bize hidayet vermeni dileriz. 
Sana iman ederiz, Sana tevbe ederiz. Sana tevekkül ederiz. Seni senâ ederiz. Bütün hayrın Sen’den 

olduğunu bilir ve Sana teşekkür ederiz. Sana nankörlük etmeyiz.

Kunut Duası-II
ْيَك َنْسٰعى َو َنْحِفُد @ َنْرُجو َرْحَمَتَك َو َنْخٰشى

َ
ي َو َنْسُجُد @ َو ِال

ّ
َك ُنَصل

َ
اَك َنْعُبُد َو ل ُهمَّ ِايَّ

ّٰ
لل

َ
 ا

ِحٌق
ْ
اِر ُمل لكـفَّ

ْ
اَبَك ِبا

َ
اَبَك @ ِانَّ َعذ

َ
َعذ

Allah’ım! Biz ancak Sana ibadet ederiz ve Senin için namaz kılarız ve secde ederiz. Ve Sana koşarız. 
Severek ibadet yaparız. Rahmetini umarız. Ve azabından korkarız. Muhakkak Senin azabın kafirlere 

ulaşır.

Fatiha Suresi
حيِمۙ ﴿٣﴾ ْحٰمِن الرَّ ميَنۙ ﴿٢﴾ الرَّ

َ
َعال

ْ
ِ َرّبِ ال َحْمُد ِلَّ

ْ
حيـِم﴿١﴾ ال ْحٰمِن الرَّ  ِبْســـــِم هللِا الرَّ

ُمْسَتقيَمۙ ﴿٦﴾
ْ
َراَط ال اَك َنْسَتعيُنط﴿٥﴾ ِاْهِدَنا الِصّ اَك َنْعُبُد َوِايَّ  َماِلِك َيْوِم الّديِنط﴿٤﴾ ِايَّ

يَن ﴿٧﴾٧
ّ
ال

 الضَّٓ
َ

ْيِهْم َوال
َ
َمْغُضوِب َعل

ْ
ْيِهْمۙ  َغْيِر ال

َ
ْنَعْمَت َعل ذيَن اأ

َّ
ِصَراَط ال

Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. O 
Rahman’dır; rahmeti bütün varlıkları kuşatır ve bütün yarattıklarının her türlü rızkını merhametiyle 
yetiştirir. O Rahim’dir; yarattıklarına karşı pek şefkatli ve merhametlidir. O hesap gününün sahibidir. 

Ancak Sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz. Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet ve 
ihsanda bulunduğun peygamberlerinin ve onlara tabi olan salih kullarının yoluna ilet; gazabına 

uğrayanların ve sapıtmış olanların yoluna değil.

Ayetel-Kürsi
ُه َما ِفي

َ
 َنْوٌمط ل

َ
 َوال

ٌ
ُه ِسَنة

ُ
ُخذ

أ
 َتا

َ
وُمۚ  ال َقيُّ

ْ
َحيُّ ال

ْ
ل
َ
 ُهَوۚ  ا

َّ
َه ِاال

ٰ
 ِال

َٓ
ُ ال لّٰ

َ
حيـِم @ ا ْحٰمِن الرَّ  ِبْســـــِم هللِا الرَّ

َفُهْمۚ
ْ
ْيديِهْم َوَما َخل

َ
ُم َما َبْيَن ا

َ
ِنهط َيْعل

ْ
 ِبِاذ

َّ
 ِاال

ٓ
ذي َيْشَفُع ِعْنَدُه

َّ
ا ال

َ
ْرِضط َمْن ذ

َ ْ
ٰمَواِت َوَما ِفي اال   السَّ

ۚ
ُهَما

ُ
 َيُؤُدُه ِحْفظ

َ
ْرَضۚۚ  َوال

َ ْ
ٰمَواِت َواال ُه السَّ اَءۚ  َوِسَع ُكْرِسيُّ

ٓ
 ِبَما َش

َّ
ِمٓه ِاال

ْ
وَن ِبَشْيٍء ِمْن ِعل

ُ
 ُيحيط

َ
  َوال

َعظيُم ﴿٢٥٥﴾ا
ْ
َعِليُّ ال

ْ
َوُهَو ال
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Allah kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Hayydır, Kayyumdur. O’nu ne bir uyku tutabilir, ne 
de bir uyuklama. Göklerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak 
kimdir? O, kullarının önlerindekileri ve arkalarındaki (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar, 

O’nun ilminden kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün 
gökleri ve yeri kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup 

gözetmek O’na güç gelmez.

Fil Suresi
ْ

ْم َيْجَعل
َ
ل
َ
فيِلط﴿١﴾ ا

ْ
ْصَحاِب ال

َ
َك ِبا ْم َتَر َكْيَف َفَعَل َربُّ

َ
ل
َ
حيـِم @ ا ْحٰمِن الرَّ  ِبْســـــِم هللِا الرَّ

َبابيَلۙ ﴿٣﴾ َتْرميِهم ِبِحَجاَرٍة ِمْن ِسّجيٍلۙ
َ
ْيًرا ا

َ
ْيِهْم ط

َ
ْرَسَل َعل

َ
 َكْيَدُهْم  في َتْضليٍلۙ ﴿٢﴾ َوا

ُكوٍل ﴿٢٥٥﴾ا
أ
ُهْم َكَعْصٍف َما

َ
﴿٤﴾ َفَجَعل

Rabbinin fil sahiblerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?  
Üzerlerine bölük bölük kuşlar gönderdi. Onlara ateşte pişirilmiş taşlar attılar. Rabbin onları yenilmiş 

ekin çöplerine çevirdi.

Kureyş Suresi
ْيِفۚ  ﴿٢﴾ اِء َوالصَّ

ٓ
َت َة الِشّ

َ
ِفِهْم ِرْحل

َ
ِف ُقَرْيٍشۙ ﴿١﴾ ايال

َ
حيـِم @ اِليال ْحٰمِن الرَّ  ِبْســـــِم هللِا الرَّ

َمَنُهْم ِمْن َخْوٍف ﴿٤﴾ا
ٰ
َعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوا

ْ
ط

َ
ي ا

ٓ
ذ

َّ
ل
َ
َبْيِتۙ ﴿٣﴾ ا

ْ
ا ال

َ
َيْعُبُدوا َربَّ ٰهذ

ْ
َفل

Kureyş’e verdiği emniyet ve kolaylıklar için, onları kış ve yaz seyahatlerine emniyet ve kolaylık 
içinde muvaffak ettiği için, onlar bu beytin Rabbine kulluk etsinler. O Rab ki, kendilerini açlıktan 

kurtarıp doyurmuş ve korkulardan emin kılmıştır.

Maun Suresi
َيتيَمۙ

ْ
ذي َيُدعُّ ال

َّ
ِلَك ال

ٰ
ُب ِبالّديِنط﴿١﴾ َفذ

ّ
ذي ُيَكِذ

َّ
ْيَت ال

َ
َرا

َ
حيـِم @ ا ْحٰمِن الرَّ  ِبْســـــِم هللِا الرَّ

ذيَن ُهْم َعْن
َّ
ل
َ
يَنۙ ﴿٤﴾ ا

ّ
ُمَصل

ْ
 ِلل

ٌ
ِمْسكيِنط﴿٣﴾ َفَوْيل

ْ
َعاِم ال

َ
ى ط

ٰ
 َيُحضُّ َعل

َ
﴿٢﴾ َوال

َماُعوَن ﴿٧﴾ا
ْ
اُؤَنۙ ﴿٦﴾ َوَيْمَنُعوَن ال ذيَن ُهْم ُيَرٓ

َّ
ل
َ
ِتِهْم َساُهوَنۙ ﴿٥﴾ ا

َ
َصال

Hesap gününü yalanlayanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan odur. Yoksul doyurmayı teşvik et- 
meyen de odur. Yazıklar olsun o namaz kılan münafıklara! Onlar ki namazlarından gafildirler. Onlar 

ki Allah rızasını aramak yerine insanlara gösteriş yaparlar. En küçük bir yardımı da insanlardan 
esirgerler.
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Kevser Suresi
َك َواْنَحْرط﴿٢﴾ ِانَّ َرط﴿١﴾ َفَصِلّ ِلَرِبّ

َ
ـَكْوث

ْ
ْيَناَك ال

َ
ْعط

َ
ا ا

حيـِم @ ِانَّٓ ْحٰمِن الرَّ  ِبْســـــِم هللِا الرَّ

ْبَتُر ﴿٣﴾ا
َ ْ
َشاِنَئَك ُهَو اال

Şüphesiz ki Biz sana Kevser’i verdik. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Asıl nesli kesik 
olan, sana düşmanlık edenin tâ kendisidir.

Kafirun Suresi
ْنُتْم

َ
 ا

َٓ
ْعُبُد َما َتْعُبُدوَنۙ ﴿٢﴾ َوال

َ
 ا

َٓ
ـَكاِفُروَنۙ ﴿١﴾ ال

ْ
َها ال يُّ

َ
ا ا  َيٓ

ْ
حيـِم @ ُقل ْحٰمِن الرَّ  ِبْســـــِم هللِا الرَّ

ـُكْم
َ
ْعُبُدط﴿٥﴾ ل

َ
ا ا ْنُتْم َعاِبُدوَن َمٓ

َ
 ا

َٓ
َنا َعاِبٌد َما َعَبْدُتْمۙ ﴿٤﴾ َوال

َ
 ا

َٓ
ْعُبُدۚ ﴿٣﴾ َوال

َ
ا ا  َعاِبُدوَن َمٓ

ديُنُكْم َوِلَي ديِن ﴿٦﴾ا
De ki: Ey kafirler! Sizin taptıklarınıza ben ibadet edecek değilim. Benim ibadet ettiğime de siz iba-
det edecek değilsiniz. Ben zaten sizin taptıklarınıza tapmam. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet 

etmezsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana.

Nasr Suresi
وَن في ديِن

ُ
اَس َيْدُخل ْيَت النَّ

َ
َفْتُحۙ ﴿١﴾ َوَرا

ْ
ِ َوال اَء َنْصُر الّٰ ا َجٓ

َ
حيـِم @ ِاذ ْحٰمِن الرَّ  ِبْســـــِم هللِا الرَّ

اًبا ﴿٣﴾ا ُه َكاَن َتوَّ َك َواْسَتْغِفْرُهط ِانَّ ْح ِبَحْمِد َرِبّ َواًجا ۙ ﴿٢﴾ َفَسِبّ
ْ
ف

َ
ِ ا الّٰ

Allah’ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların bölük bölük Allah’ın dinine girdiğini gördüğün 
zaman Rabbine hamd ederek O’nu tesbih et ve O’nun mağfiretini dile. Çünkü O tevbeleri çok kabul 

edicidir.

Tebbet Suresi
ُه َوَما َكَسَبط﴿٢﴾

ُ
ْغٰنى َعْنُه َمال

َ
ا ا ط﴿١﴾ َمٓ َهٍب َوَتبَّ

َ
بي ل

َ
ا ا

ٓ
ْت َيَد حيـِم @ َتبَّ ْحٰمِن الرَّ  ِبْســـــِم هللِا الرَّ

 ِمْن َمَسٍد ﴿٥﴾ا
ٌ

ِبۚ ﴿٤﴾ في جيِدَها َحْبل َ
َحط

ْ
َة ال

َ
ال ُتُهط َحمَّ

َ
َهٍبۚ ﴿٣﴾ َواْمَرا

َ
اَت ل

َ
ى َناًرا ذ

ٰ
َسَيْصل

Kahrolsun Ebu Leheb! Zaten kahrolup gitti. Ne malı, ne de kazandıkları ona fayda vermedi. Yakın-
da alevli bir ateşe girecek. Karısı da odun hamalı olarak beraber girecek. Boynunda da bükülmüş 

bir ip olacak.
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İhlas Suresi
ْدۙ

َ
ْم ُيول

َ
ْم َيِلْد َول

َ
َمُد ۚ ﴿٢﴾ ل ُ الصَّ لّٰ

َ
َحٌد ۚ ﴿١﴾ ا

َ
ُ ا  ُهَو الّٰ

ْ
حيـِم @ ُقل ْحٰمِن الرَّ  ِبْســـــِم هللِا الرَّ

َحٌد ﴿٤﴾ا
َ
ُفًوا ا ُه كـُ

َ
ْم َيُكْن ل

َ
﴿٣﴾ َول

De ki: O Allah birdir, O Allah’tır, Samed’dir; her şey O’na muhtaçtır. O ise hiçbir şeye muhtaç 
değildir. Doğurmamış ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey de O’nun dengi değildir.

Felak Suresi
َقۙ ﴿٢﴾ َوِمْن َشِرّ

َ
ِقۙ ﴿١﴾ ِمْن َشِرّ َما َخل

َ
َفل

ْ
 ِبَرِبّ ال

ُ
ُعوذ

َ
 ا

ْ
حيـِم @ ُقل ْحٰمِن الرَّ  ِبْســـــِم هللِا الرَّ

ا َحَسَد ﴿٥﴾ا
َ

ُعَقِدۙ ﴿٤﴾ َوِمْن َشِرّ َحاِسٍد ِاذ
ْ
اِت ِفي ال

َ
اث فَّ ا َوَقَبۙ ﴿٣﴾ َوِمْن َشِرّ النَّ

َ
َغاِسٍق ِاذ

De ki: Sığınırım sabahın Rabbine. Yarattığı şeylerin şerrinden. Karanlığın çöktüğünde gecenin 
şerrinden. Düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

Nas Suresi
اِسۙ ِه النَّ

ٰ
اِسۙ ﴿٢﴾ ِال اِسۙ ﴿١﴾ َمِلِك النَّ  ِبَرّبِ النَّ

ُ
ُعوذ

َ
 ا

ْ
حيـِم @ ُقل ْحٰمِن الرَّ  ِبْســـــِم هللِا الرَّ

ِة ِجنَّ
ْ
اِسۙ ﴿٥﴾ ِمَن ال ذي ُيَوْسِوُس في ُصُدوِر النَّ

َّ
ل
َ
اِسۙ ﴿٤﴾ ا َخنَّ

ْ
َوْسَواِس ال

ْ
 ﴿٣﴾ ِمْن َشّرِ ال

اِس ﴿٦﴾ا َوالنَّ
De ki: Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğüm-
lere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının 

Rabbine sığınırım.

Bakara Suresi/2 (285-286) - Amenerresulü
َمَن ِباهلِل

ٰ
ُمْؤِمُنوَنط ُكلٌّ ا

ْ
ه َوال ْيِه ِمْن َرّبِ

َ
نِزَل ِال

ُ
ا ا ُسوُل ِبَمٓ َمَن الرَّ

ٰ
حيـِم @ ا ْحٰمِن الرَّ  ِبْســـــِم هللِا الرَّ

ْيَك
َ
َنا َوِال ْعَنا ُغْفَراَنَك َربَّ

َ
ط

َ
وا َسِمْعَنا َوا

ُ
َحٍد ِمْن ُرُسِله َوَقال

َ
ُق َبْيَن ا  ُنَفّرِ

َ
ِئكـِته َوكـُتِبه َوُرُسِلهط ال

ٓ ٰ
 َوَمل

َ
َنا ال ْيَها َما اكـَتَسَبْتط َربَّ

َ
َها َما َكَسَبْت َوَعل

َ
 ُوْسَعَهاط ل

َّ
ُف هللُا َنْفًسا ِاال ِ

ّ
 ُيَكل

َ
َمصيُر ﴿۲٨٥﴾ ال

ْ
 ال

َ
َنا َوال ذيَن ِمْن َقْبِلَنا ۚ َربَّ

َّ
ى ال

َ
َتُه َعل

ْ
ا ِاْصًرا َكَما َحَمل ْيَنٓ

َ
 َعل

ْ
 َتْحِمل

َ
َنا َوال َنا ۚ َربَّ

ْ
ا
َ
ْخط

َ
ْو ا

َ
ا ا ا ِاْن َنسيَنٓ

ٓ
َن

ْ
 ُتَؤاِخذ

َكاِفريَن
ْ
َقْوِم ال

ْ
ى ال

َ
يَنا َفاْنُصْرَنا َعل

ٰ
ْنَت َمْول

َ
َنا َواْرَحْمَنا ا

َ
ا َواْغِفْر ل َنا ِبه ۚ َواْعُف َعنَّ

َ
اَقَة ل

َ
 ط

َ
َنا َما ال

ْ
ل  ُتَحّمِ

﴿۲٨٦﴾ا
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Haşr Suresi/59 (20-24) - La Yestevi
ِة َجنَّ

ْ
ْصَحاُب ال

َ
ِةط ا َجنَّ

ْ
ْصَحاُب ال

َ
اِر َوا ْصَحاُب النَّ

َ
 َيْسَتوٓي ا

َ
حيـِم @ ال ْحٰمِن الرَّ  ِبْســـــِم هللِا الرَّ

ط
ِ ًعا ِمْن َخْشَيِة الّٰ ْيَتُه َخاِشًعا ُمَتَصّدِ

َ
َرا

َ
ى َجَبٍل ل

َ
َن َعل

ٰ
ُقْرا

ْ
ا ال

َ
َنا ٰهذ

ْ
ْنَزل

َ
ْو ا

َ
َفاِئُزوَن ﴿۲۰﴾ ل

ْ
 ُهُم ال

َغْيِب
ْ
 ُهَوۚ َعاِلُم ال

َّ
َه ِاال

ٰ
 ِال

َٓ
ذي ال

َّ
ُ ال ُروَن ﴿۲۱﴾ ُهَو الّٰ ُهْم َيَتَفكَّ

َّ
َعل

َ
اِس ل ْمَثاُل َنْضِرُبَها ِللنَّ

َ ْ
َك اال

ْ
 َوِتل

ُم
َ

ال وُس السَّ ُقدُّ
ْ
َمِلُك ال

ْ
 ُهَوۚ  ال

َّ
َه ِاال

ٰ
 ِال

َٓ
ذي ال

َّ
ُ ال حيُم ﴿۲۲﴾ ُهَو الّٰ ْحٰمُن الرَّ َهاَدِةۚ ُهَو الرَّ  َوالشَّ

َخاِلُق
ْ
ُ ال ا ُيْشرُِكوَن ﴿۲۳﴾ ُهَو الّٰ ِ َعمَّ ُرط ُسْبَحاَن الّٰ ُمَتَكّبِ

ْ
اُر ال َجبَّ

ْ
َعزيُز ال

ْ
ُمَهْيِمُن ال

ْ
ُمْؤِمُن ال

ْ
 ال

َحكيُم
ْ
َعزيُز ال

ْ
ْرِضۚ َوُهَو ال

َ ْ
ٰمَواِت َواال ُه َما ِفي السَّ

َ
ُح ل ُحْسٰنىط ُيَسّبِ

ْ
اُء ال ْسَمٓ

َ ْ
ُه اال

َ
ُر ل ُمَصّوِ

ْ
َباِرُئ ال

ْ
 ال

﴿۲٤﴾ا

Fetih Suresi/48 (27-29) - Lekad Sadakallahu
َحَراَم ِاْن

ْ
َمْسِجَد ال

ْ
نَّ ال

ُ
َتْدُخل

َ
ۚ ل َحّقِ

ْ
ْؤَيا ِبال ُه الرُّ

َ
ُ َرُسول َقْد َصَدَق الّٰ

َ
حيـِم @ ل ْحٰمِن الرَّ  ِبْســـــِم هلِل الرَّ

ُموا َفَجَعَل ِمْن ُدوِن
َ
ْم َتْعل

َ
 َتَخاُفوَنط َفَعِلَم َما ل

َ
ريَنۙ ال قيَن ُرُؤوَسُكْم َوُمَقّصِ ِ

ّ
ِمنيَنۙ ُمَحل

ٰ
ُ ا اَء الّٰ

ٓ
 َش

هط ِ
ّ
ى الّديِن ُكل

َ
ِهَرُه َعل

ْ
َحّقِ ِلُيظ

ْ
ُهٰدى َوديِن ال

ْ
ُه ِبال

َ
ْرَسَل َرُسول

َ
ي ا

ٓ
ذ

َّ
ِلَك َفْتًحا َقريًبا ﴿۲٧﴾ ُهَو ال

ٰ
 ذ

اُء َبْيَنُهْم اِر ُرَحَمٓ كـفَّ
ْ
ى ال

َ
اُء َعل

ِشدَّٓ
َ
 ا

ٓ
ذيَن َمَعُه

َّ
ط َوال

ِ ٌد َرُسوُل الّٰ  َوكـٰفى ِباهلِل َشهيًداط﴿۲٨﴾ ُمَحمَّ

ِلَك
ٰ

ُجوِدط ذ ِر السُّ
َ
ث
َ
 سيَماُهْم في ُوُجوِهِهم ِمْن ا

ز
ِ َوِرْضَواًنا  ِمَن الّٰ

ً
ًدا َيْبَتُغوَن َفْضال ًعا ُسجَّ كَّ  َتٰراُهْم رُ

ى ُسوِقه
ٰ
َظ َفاْسَتٰوى َعل

َ
َزَرُه َفاْسَتْغل

ٰ
َئُه َفا

ْ
ْخَرَج َشط

َ
نجيِل َكَزْرٍع ا ِ

ْ
ُهْم ِفي اال

ُ
ْوٰريِةۚ َوَمَثل ُهْم ِفي التَّ

ُ
 َمَثل

ْجًرا
َ
اِلَحاِت ِمْنُهم َمْغِفَرًة َوا وا الصَّ

ُ
َمُنوا َوَعِمل

ٰ
ذيَن ا

َّ
ُ ال اَرط َوَعَد الّٰ كـفَّ

ْ
اَع ِلَيغيَظ ِبِهُم ال رَّ  ُيْعِجُب الزُّ

َعظيًما ﴿۲٩﴾ا

Nebe Suresi/78 (31-40) - İnne Lillmuttakıne
ْعَناًباۙ ﴿۳۲﴾ َوَكَواِعَب

َ
اِئَق َوا

ٓ
قيَن َمَفاًزاۙ ﴿۳۱﴾ َحَد ُمتَّ

ْ
حيـِم @ ِانَّ ِلل ْحٰمِن الرَّ  ِبْســـــِم هللِا الرَّ

اًء ِمْن
ٓ

اًباۚ ﴿۳٥﴾ َجَز
َّ

 ِكذ
َ

ْغًوا َوال
َ
 َيْسَمُعوَن فيَها ل

َ
ًسا ِدَهاًقاط﴿۳٤﴾ ال

ْ
َراًباۙ ﴿۳۳﴾ َوَكا

ْ
ت
َ
 ا

اًباۙ
َ
 َيْمِلُكوَن ِمْنُه ِخط

َ
ْحٰمِن ال ْرِض َوَما َبْيَنُهَماۙ الرَّ

َ ْ
ٰمَواِت َواال اًء ِحَساًباۙ ﴿۳٦﴾ َرّبِ السَّ

َٓ
َك َعط  َرّبِ

ْحٰمُن َوَقاَل َصَواًبا ُه الرَّ
َ
ِذَن ل

َ
 َمْن ا

َّ
ُموَن ِاال

َّ
 َيَتَكل

َ
اط ال ِئَكُة َصفًّ

ٓ ٰ
َمل

ْ
وُح َوال  ﴿۳٧﴾ َيْوَم َيُقوُم الرُّ

اًبا َقريًباۚ َيْوَم
َ

ْرَناُكْم َعذ
َ

ْنذ
َ
ا ا

ًبا ﴿۳٩﴾ ِانَّٓ
ٰ
ه َما ى َرّبِ

ٰ
 ِال

َ
َخذ اَء اتَّ

ٓ
ۚ َفَمْن َش َحقُّ

ْ
َيْوُم ال

ْ
ِلَك ال

ٰ
 ﴿۳٨﴾ ذ

ْيَتني ُكْنُت ُتَراًبا ﴿٤۰﴾ا
َ
َكاِفُر َيا ل

ْ
َمْت َيَداُه َوَيُقوُل ال َمْرُء َما َقدَّ

ْ
ُر ال

ُ
َينظ

ٰٰ

ٰ

ٰٰ
ٰ
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Sabah Namazı Tesbihatı
Sabah namazının farzı kılınıp selâm verildikten sonra,

ْكَراِم   اِل
ْ
ِل َو ا

َ
َجال

ْ
ا ال

َ
ْكَت َيا ذ ُم َتَبارَ

َ
ال ُم َو ِمْنَك السَّ

َ
ال ْنَت السَّ

َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
ا

denir ve eller açılarak Salâten Tüncînâ duâsı okunur: 

ْهَواِل
َ
ال

ْ
ًة ُتْنجيَنا ِبَهاِمْن َجميِع ا

َ
ٍد @ َصال ِدَناُمَحمَّ ِل َسِيّ

ٰ
ى ا

ٰ
ٍد َو َعل ِدَنا ُمَحمَّ ى َسِيّ

ٰ
ُهمَّ َصِلّ َعل

ّٰ
لل

َ
 ا

ِت @ َوَتْرَفُعَنا ِبَها
َ

ئ ِيّ ُرَنا ِبَهاِمْن  َجميِع السَّ ِهّ
َ
َحَجاِت @ َوُتط

ْ
َنا ِبَهاَجميَع ال

َ
َفاِت @ َوَتْقضى ل

ٰ
ال

ْ
 َوا

َحَياِة َوَبْعَد
ْ
َخْيَراِت ِفى ال

ْ
َغاَياِت @ ِمْن َجميِع ال

ْ
صَى ال

ْ
ق

َ
ُغَنا ِبَهاا

ّ
َرَجاِت @ َوُتَبِل ى الدَّ

َ
ْعل

َ
 ِعْنَدَك ا

ميَن
َ
َعال

ْ
ِ َرّبِ ال َحْمُد ِلّٰ

ْ
َعَواِت @ َوال ميَن َيا ُمجيَب الدَّ

ٰ
َمَماِت @ ا

ْ
 ال

Eller yüze sürülür ve devam edilir.

ٰمَواِت َو ْهُل السَّ
َ
ا  ا ِرُف ِبَهٓ

ْ
ْرَفٍة َيط

َ
ٍة َو ط

َ
ْحظ

َ
ْمَحٍة َو ل

َ
ْيَك َبْيَن َيَدْى ُكّلِ َنَفٍس َو ل

َ
ُم ِال ا ُنَقّدِ ُهمَّ ِانَّ

ّٰ
لل

َ
 ا

ْن
َ
ْشَهُد ا

َ
َرضيَن َشَهاَدًة ا

َ
ال

ْ
ْهُل ا

َ
:on defa şu bölüm okunur ا

 َيُموُت ِبَيِدِه
َ
َحْمُد ُيْحيــي َو ُيميُت َو ُهَو َحىٌّ ال

ْ
ُه ال

َ
ُك َو ل

ْ
ُمل

ْ
ُه ال

َ
ُه ل

َ
 َشِريَك ل

َٓ
ُ َوْحَدُه ال  الّٰ

َّ
َه ِاال

ٰ
 ِال

َٓ
 ال

ى ُكِلّ َشْىٍء َقديٌر
ٰ
َخْيُر َو ُهَو َعل

ْ
 ال

Onuncudan sonra َمصيُر
ْ
ْيِه ال

َ
 ilâve edilir. İstiâze için avuçlar aşağı çevrilerek eller kaldırılarak َو ِال

3, 5 veya 7 defa اِر ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
:tekrar edilir, sonra devam edilir ا

ِجْرَنا ِمْن ُكّلِ َناٍر @ 
َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
 ا

ِة @  ْنَيِويَّ ِة َو الدُّ ِجْرَنا ِمْن ِفْتَنِة الّديِنيَّ
َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
  ا

َماِن @  ِخِر الزَّ
ٰ
ِجْرَنا ِمْن ِفْتَنِة ا

َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
  ا

ْفَياِن @  اِل َو السُّ جَّ َمسيح الدَّ
ْ
ِجْرَنا ِمْن ِفْتَنِة ال

َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
  ا

اِت @  َبِليَّ
ْ
اِت َو ال ِبْدِعيَّ

ْ
ِت َو ال

َ
ال

َ
ال ِجْرَنا ِمَن الضَّ

َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
  ا

اَرِة @  مَّ
َ
ال

ْ
ْفِس ا ِجْرَنا ِمْن َشّرِ النَّ

َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
  ا

ِة @  ِفْرَعْوِنيَّ
ْ
اَراِت ال مَّ

َ
ال

ْ
ُفوِس ا ِجْرَنا ِمْن ُشُروِر النُّ

َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
  ا

اِء @  َسٓ ِجْرَنا ِمْن َشّرِ الّنِ
َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
  ا

اِء @  َسٓ ِء الّنِ
َٓ
ِجْرَنا ِمْن َبال

َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
  ا

اِء @  َسٓ ِجْرَنا ِمْن ِفْتَنِة الّنِ
َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
  ا

َقْبِر @ 
ْ
اِب ال

َ
ِجْرَنا ِمْن َعذ

َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
  ا

ٓ
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ِقٰيَمِة @ 
ْ
اِب َيْوِم ال

َ
ِجْرَنا ِمْن َعذ

َ
ُهمَّ ا

ّٰ
  َالل

َم @  اِب َجَهنَّ
َ

ِجْرَنا ِمْن َعذ
َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
  ا

اِب َقْهِرَك @ 
َ

ِجْرَنا ِمْن َعذ
َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
  ا

ِجْرَنا ِمْن َناِر َقْهِرَك @ 
َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
  ا

َقْبِر َو الّنيَراِن @ 
ْ
اِب ال

َ
ِجْرَنا ِمْن َعذ

َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
  ا

َفْخِر @ 
ْ
ُعُجِب َو ال

ْ
ْمَعِة َو ال َياِء َو السُّ ِجْرَنا ِمَن الّرِ

َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
  ا

ِحديَن @ 
ْ
ُمل

ْ
ِجْرَنا ِمْن َتَجاُوِز ال

َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
  ا

ُمَناِفقيَن @ 
ْ
ِجْرَنا ِمْن َشّرِ ال

َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
  ا

َفاِسقيَن @ 
ْ
ِجْرَنا ِمْن ِفْتَنِة ال

َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
  ا

ْحَباَبَنا
َ
اليَماِن َو ا

ْ
ِن َو ا

ٰ
ُقْرا

ْ
اِدقيَن في ِخْدَمِة ال وِر الصَّ اِئِل النُّ َبَة َرَسٓ

َ
ل
َ
ِجْر َواِلَدْيَنا َو ط

َ
ِجْرَنا َو ا

َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
 ا

اِر ْجَداَدَنا ِمَن النَّ
َ
َنا َو ا

َ
ائ ِرَبٓ

ْ
ق

َ
ُمْخِلصيَن َو ا

ْ
ِمنيَن ال ُموأ

ْ
       ال

Avuç içi yukarı çevrilerek devam edilir:

َة  َجنَّ
ْ
َنا ال

ْ
ْدِخل

َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
ْبَراِر @ ا

َ
ال

ْ
َة َمَع ا َجنَّ

ْ
َنا ال

ْ
ْدِخل

َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
اُر @ ا  ِبَعْفِوَك َيا ُمجيُر @ ِبَفْضِلَك َيا َغفَّ

َبَة
َ
ل
َ
ُ َعْنُه َو َواِلَدْيَنا َو ط وْرسي َرِضَى الّٰ ْسَتاَدَنا َسعيَد النُّ

ُ
 ا

ْ
ْدِخل

َ
َنا َو ا

ْ
ْدِخل

َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
ْبَراِر @ ا

َ
ال

ْ
 َمَع ا

ُمْخِلصيَن
ْ
ِمنيَن ال ُموأ

ْ
ْحَباَبَنا ال

َ
ْجَداَدَنا َو ا

َ
َنا َو ا

َ
ائ ِرَبٓ

ْ
ق

َ
َخَواِتَنا َو ا

َ
اِدقيَن َو ِاْخَواَنَنا َو ا وِر الصَّ اِئِل النُّ  َرَسٓ

ْصَحاِبِه
َ
َهاِر َو ا

ْ
ط

َ
ال

ْ
ِله ا

ٰ
ُمْخَتاِر َو ا

ْ
َك ال ْبَراِر ِبَشَفاَعِة َنِبّيِ

َ
ال

ْ
َة َمَع ا َجنَّ

ْ
ل
َ
ِن ا

ٰ
ُقْرا

ْ
اليَماِن َو ال

ْ
 في ِخْدَمِة ا

ميَن
َ
َعال

ْ
ِ َرّبِ ال َحْمُد ِلّٰ

ْ
ميَن َوال

ٰ
َهاُر ا ْيُل َو النَّ

َّ
ْم َماَداَم ال ِ

ّ
ْخَياِر َوَسل

َ
ال

ْ
ا

Eller yüze sürülerek şu dua okunur:

َعظيِم
ْ
َعِلِيّ ال

ْ
ِباهلِل ال

َّ
َة ِاال ُقوَّ

َ
َحْوَل َوال

َ
ْكَبُر @ َوال

َ
 هللُا َوهللُا ا

َّ
َه ِاال

ٰ
ِال

َ
َحْمُد ِهلِل َوال

ْ
ُسْبَحاَن هللِا َوال

Sonra Âyetü’l-Kürsî okunur ve ardından,

(33 kere) ِ   ُسْبَحاَن الّٰ
(33 kere) ِ َحْمُد ِلّٰ

ْ
ل
َ
  ا

(33 kere) ْكَبُر
َ
ُ ا لّٰ

َ
 :den sonra şu bölüm okunur ا

َيُموُت ِبَيِدِه
َ
َحيُّ ال

ْ
َحْمُد ُيْحيــي َوُيميُت @ َوُهَوال

ْ
ُه ال

َ
ُك َول

ْ
ُمل

ْ
ُه ال

َ
ُه @ ل

َ
َشر يَك ل

َ
ُ َوْحَدُه ال الّٰ

َّ
َه ِاال

ٰ
ِال

َ
 ال

َمصيُر
ْ
ْيِه ال

َ
ى ُكِلّ َشْىٍءَقديٌر @ َوِال

ٰ
َخْيُر @ َوُهَو َعل

ْ
  ال

ٰ

ٰ

ٰ

ٰ

ٰٰ

ٰ
ٰٰ

ٰٰٰ

ٰٰٰ

ٰٰ

ٰ

ٰٰٰ
ٰٰ

ٰ

ٰٰ

ٓ

ٓ
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Eller yukarı kadırılarak dua edilir. Duadan sonra bir defa ُه نَّ
َ
ْم ا

َ
هللُا ve 33 defa َفاْعل َّ

َه ِاال
ٰ
ِال

َ
-bun ال

dan sonra da bir defa َم
َّ
ْيِه َو َسل

َ
ى َعل

ٰ
ُ َتَعال ى الّٰ

َّ
ِ َصل ٌد َرُسوُل الّٰ  .denir ُمَحمَّ

Sabah namazına mahsus 10 defa,

ميُن 
َ
ال

ْ
َوْعِد ا

ْ
ٌد َرُسوُل هللِا َصاِدُق ال ُمبيُن @ ُمَحمَّ

ْ
َحقُّ ال

ْ
َمِلُك ال

ْ
ل
َ
هللُا ا

َّ
َه ِاال

ٰ
ِال

َ
ال

denilerek şu ayet-i kerime ile salavatlar okunur: 

حيـِم ْحٰمِن الرَّ ِبْســـــِم هللِا الرَّ

ْيَك بَّ
َ
ُموا َتْسليًما @ ل ِ

ّ
ْيِه َو َسل

َ
وا َعل

ُّ
َمُنوا َصل

ٰ
ذيَن ا

َّ
َها ال يُّ

َ
ا ا ِبّىِ َيٓ ى النَّ

َ
وَن َعل

ُّ
ِئكـَتُه ُيَصل

َٓ
َ َو َمل ِانَّ الّٰ

@   @   @   @   @
ْيِه

َ
ْم َعل

ّ
اٍء َوَباِرْك َوَسِل اٍء َوَدَوٓ

ٓ
ٍد ِبَعَدِد ُكِلّ َد ِدَنا ُمَحمَّ ِل َسِيّ

ٰ
ى ا

َٓ
ٍد َوَعل ِدَنا ُمَحمَّ ى َسِيّ

ٰ
ُهمَّ َصِلّ َعل

ّٰ
لل

َ
 ا

ْيِهْم كـثيًرا
َ
َوَعل

ْيِه 
َ
ْم َعل

ّ
اٍء َوَباِرْك َوَسِل اٍء َوَدَوٓ

ٓ
ٍد ِبَعَدِد ُكِلّ َد ِدَنا ُمَحمَّ ِل َسِيّ

ٰ
ى ا

َٓ
ٍد َوَعل ِدَنا ُمَحمَّ ى َسِيّ

ٰ
ُهمَّ َصِلّ َعل

ّٰ
لل

َ
 ا

ْيِهْم كـثيًرا
َ
َوَعل

ْيِه 
َ
ْم َعل

ّ
اٍء َوَباِرْك َوَسِل اٍء َوَدَوٓ

ٓ
ٍد ِبَعَدِد ُكِلّ َد ِدَنا ُمَحمَّ ِل َسِيّ

ٰ
ى ا

َٓ
ٍد َوَعل ِدَنا ُمَحمَّ ى َسِيّ

ٰ
ُهمَّ َصِلّ َعل

ّٰ
لل

َ
 ا

ْيِهْم كـثيًرا كـثيًرا
َ
َوَعل

@   @   @   @   @
ُمْرَسليَن

ْ
اِء َو ال ْنِبَيٓ

َ
ال

ْ
ى َجميِع ا

ٰ
ٍد َو َعل ى َحبيِبَك ُمَحمَّ

ٰ
ْم َيا َرّبِ َعل ِ

ّ
 َصّلِ َو َسل

ميَن
َ
َعال

ْ
ِ َرّبِ ال َحْمُد ِلّٰ

ْ
ميَن َوال

ٰ
ْجَمعيَن ا

َ
ِل ُكّلٍ َو َصْحِب ُكّلٍ ا

ٰ
ى ا

َٓ
َو َعل

@   @   @   @   @
ِ ْيَك َيا َرُسوَل اللّٰ

َ
ٍم َعل

َ
ِف َسال

ْ
ل
َ
ُف ا

ْ
ل
َ
ٍة َو ا

َ
ِف َصال

ْ
ل
َ
ُف ا

ْ
ل
َ
ا

ِ ْيَك َيا َحبيَب اللّٰ
َ
ٍم َعل

َ
ِف َسال

ْ
ل
َ
ُف ا

ْ
ل
َ
ٍة َو ا

َ
ِف َصال

ْ
ل
َ
ُف ا

ْ
ل
َ
ا

ِ ميَن َوْحِى اللّٰ
َ
ا ا ْيَك َيٓ

َ
ٍم َعل

َ
ِف َسال

ْ
ل
َ
ُف ا

ْ
ل
َ
ٍة َو ا

َ
ِف َصال

ْ
ل
َ
ُف ا

ْ
ل
َ
ا

ْمَواِج
َ
ا َو  ْشَجاِر 

َ
ال

ْ
ا ْوَراِق 

َ
ا ِبَعَدِد  ْصَحاِبه 

َ
ا َو  ِلِه 

ٰ
ا ى 

َٓ
َوَعل ٍد  ُمَحمَّ ِدَنا  َسِيّ ى 

ٰ
َعل َباِرْك  َو  ْم  ِ

ّ
َسل َو  ُهمَّ َصِلّ 

ّٰ
لل

َ
 ا

ُ َعْنُه وْرسي َرِضَى الّٰ ْسَتاِدَنا َسعيِد النُّ
ُ
ْف ِبَنا َو ِبا

ُ
ط

ْ
َنا َو اْرَحْمَنا َو ال

َ
اِر َو اْغِفْرل

َ
ْمط

َ
ال

ْ
َراِت ا

َ
ِبَحاِر َو َقط

ْ
 ال

ْشَهُد
َ
ُ َو ا  الّٰ

َّ
َه ِاال

ٰ
 ِال

َٓ
ْن ال

َ
ْشَهُد ا

َ
ا ا ٍة ِمْنَهٓ

َ
َهَنا ِبُكّلِ َصال

ٰ
ا ِال اِدقيَن َيٓ وِر الصَّ اِئِل النُّ َبِة َرَسٓ

َ
ل
َ
 َو َواِلَدْيَنا َو ِبط

ْم
َّ
ْيِه َو َسل

َ
ى َعل

ٰ
ُ َتَعال ى الّٰ

َّ
ِ َصل ًدا َرُسوُل الّٰ نَّ ُمَحمَّ

َ
ا

@   @   @   @   @

ٓ

ٓ
ٰ

ٰ

ٰ

ٰ

ٰ

ٰ

ٰٰ

ٰٰٰ

ٰٰٰ

ٰ
ٰ

ٰ

ٰٰ

ٰ

ٰ
َ

َ

َ
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َيا َرْحٰمُن 

َيا َكريُم   

َيا َحكيُم   

َيا َمِلُك  

ُم  
َ
َيا َسال

َيا ُمَهْيِمُن  

اُر   َيا َجبَّ

َيا َخاِلُق  

ِخُر
ٰ
ا ا َيٓ

َيا َباِطُن  

ُر   َيا ُمَصّوِ

اُب   َيا َوهَّ

َيا َواِرُث  

َيا ُمقيُم  

ُر  
ْ
َيا ِوت

اُر   َيا َستَّ

َيا َجميُل

َيا َقاِدُر  

َيا ُمْقَتِدُر  

ُم  
َّ
َيا َعال

َيا َغُفوُر  

َيا َوُدوُد  

َيا َشاِهُد  

 ُ للّٰ
َ
ا ا َيٓ

َيا َرحيُم   

َيا َحميُد   

َيا َمجيُد  

وُس   َيا ُقدُّ

ِمُن   َيا ُمؤْ

َيا َعزيز  

ُر   َيا ُمَتَكّبِ

ُل وَّ
َ
ا ا َيٓ

اِهُر  
َ
َيا ظ

َيا َباِرىُء  

اُب   َيا َتوَّ

َيا َباِعُث  

َيا َقديُم  

َيا َفْرُد  

َيا ُنور  

َيا َجليُل

َيا َقاِهُر  

َيا َمليُك  

َيا َعليُم  

َيا َعظيُم  

َيا َحليُم  

َيا َشهيُد  

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

ُسْبَحاَنَك 

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

حيـِم ْحٰمِن الرَّ ِٰبْســـــِم هللِا الرَّ
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َيا ُمَتَعاِل  

طيُف  
َ
َيا ل

َيا كـفيُل  

َيا َبصيُر  

َيا ُمبيُن  

َيا َرحيُم  

ُر   ّهِ
َ
َيا ُمط

ُل   َيا ُمَفّضِ

َيا ُمْنِعُم  

اُن  
َ
ط

ْ
َيا ُسل

اُن   َيا َمنَّ

َيا َصَمُد  

وُم   َيا َقيُّ

َيا َحَكُم  

وُس   َيا ُقدُّ

َيا َكبيُر  

َيا ُنوُر  

َيا َسميُع  

َيا َقريُب  

َيا َحقُّ  

ُف   َيا َرؤُ

اِهُر  
َ
َيا ط

ُل   َيا ُمَجّمِ

ِهُر  
ْ
َيا ُمظ

اُن   َيا َديَّ

اُن   َيا َحنَّ

َحُد  
َ
ا ا َيٓ

َيا َحىُّ  

َيا َعْدُل  

َيا َفْرُد  

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

  Eller, avuç içleri yukarı gelecek şekilde kaldırılır:

ُ َعْنُه  وْرسي َرِضَى الّٰ ْسَتاَدَنا َسعيَد النُّ
ُ
ِجْر ا

َ
ِجْرَنا َو ا

َ
ْنَت ا

َ
 ا

َّٓ
َه ِاال

ٰ
 ِال

َٓ
ْيَت ال

َ
ا َتَعال ا َشَراِهيًّ ِهيًّ

ٰ
 ُسْبَحاَنَك ا

اِر ُمْخِلصيَن ِمَن النَّ
ْ
ْحَباَبَنا ال

َ
َنا َو ا

َ
ائ

ٓ
وِر َو ُرَفَق اِئِل النُّ َبَة َرَسٓ

َ
ل
َ
َخَواِتَنا َو ط

َ
َو َواِلَدْيَنا َو ِاْخَواَنَنا َو ا

Eller, avuç içleri aşağı gelecek şekilde çevrilir:

ِجّنِ  
ْ
اِن َو ِمْن َشّرِ ال

َ
ْيط ْفِس َو الشَّ َنا ِمْن َشّرِ النَّ

ْ
َو ِمْن ُكّلِ َناٍر َو اْحَفظ

ْغَياِن 
ُّ
َحاِد َو الط

ْ
اِلل

ْ
ِت َو ا

َ
ال

َ
ال ِبْدَعِة َو الضَّ

ْ
اِلْنَساِن َو ِمْن َشّرِ ال

ْ
َو ا

Eller, avuç içleri yukarı gelecek şekilde çevrilir:

ْبَراِر  
َ
ال

ْ
َة َمَع ا َجنَّ

ْ
َنا ال

ْ
ْدِخل

َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
اِحميَن @ ا ْرَحَم الرَّ

َ
ا ا اُر ِبَرْحَمِتَك َيٓ  ِبَعْفِوَك َيا ُمجيُر ِبَفْضِلَك َيا َغفَّ

ميَن
َ
َعال

ْ
ِ َرّبِ ال َحْمُد ِلّٰ

ْ
ميَن َوال

ٰ
ُمْخَتاِر ا

ْ
َك ال ِبَشَفاَعِة َنِبّيِ

Son olarak Lâ yestevi okunarak sabah namazı tesbihatı tamamlanır.

@   @   @   @   @   @   @

ٰ

ٰ

ٰٰ

ٰٰ

ٰ

ٰ

ٰٰ

ٰ

ٰٰ

ٰٰ
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Öğle Namazı Tesbihatı
Öğle namazının farzı kılınıp selâm verildikten sonra,

ْكَراِم   اِل
ْ
ِل َو ا

َ
َجال

ْ
ا ال

َ
ْكَت َيا ذ ُم َتَبارَ

َ
ال ُم َو ِمْنَك السَّ

َ
ال ْنَت السَّ

َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
ا

denir ve eller açılarak Salâten Tüncînâ duâsı okunur: 

ْهَواِل
َ
ال

ْ
ًة ُتْنجيَنا ِبَهاِمْن َجميِع ا

َ
ٍد @ َصال ِدَناُمَحمَّ ِل َسِيّ

ٰ
ى ا

ٰ
ٍد َو َعل ِدَنا ُمَحمَّ ى َسِيّ

ٰ
ُهمَّ َصِلّ َعل

ّٰ
لل

َ
 ا

ِت @ َوَتْرَفُعَنا ِبَها
َ

ئ ِيّ ُرَنا ِبَهاِمْن  َجميِع السَّ ِهّ
َ
َحَجاِت @ َوُتط

ْ
َنا ِبَهاَجميَع ال

َ
َفاِت @ َوَتْقضي ل

ٰ
ال

ْ
 َوا

َحَياِة َوَبْعَد
ْ
َخْيَراِت ِفي ال

ْ
َغاَياِت @ ِمْن َجميِع ال

ْ
صَى ال

ْ
ق

َ
ُغَنا ِبَهاا

ّ
َرَجاِت @ َوُتَبِل ْعلَى الدَّ

َ
 ِعْنَدَك ا

ميَن
َ
َعال

ْ
ِ َرّبِ ال َحْمُد ِلّٰ

ْ
َعَواِت @ َوال ميَن َيا ُمجيَب الدَّ

ٰ
َمَماِت @ ا

ْ
 ال

Son sünnet kılındıktan sonra

َعظيِم
ْ
َعِلِيّ ال

ْ
ِباهلِل ال

َّ
َة ِاال ُقوَّ

َ
َحْوَل َوال

َ
ْكَبُر @ َوال

َ
 هللُا َوهللُا ا

َّ
َه ِاال

ٰ
ِال

َٓ
َحْمُد ِهلِل َوال

ْ
ُسْبَحاَن هللِا َوال

denilir ve Âyetü’l-Kürsî okunur. Âyetü’l-Kürsî okunduktan sonra,

(33 kere) ِ   ُسْبَحاَن الّٰ
(33 kere) ِ َحْمُد ِلّٰ

ْ
ل
َ
  ا

(33 kere) ْكَبُر
َ
ُ ا لّٰ

َ
 :den sonra şu bölüm okunur ا

َيُموُت ِبَيِدِه
َ
َحيُّ ال

ْ
َحْمُد ُيْحيــي َوُيميُت @ َوُهَوال

ْ
ُه ال

َ
ُك َول

ْ
ُمل

ْ
ُه ال

َ
ُه @ ل

َ
َشر يَك ل

َ
ُ َوْحَدُه ال الّٰ

َّ
َه ِاال

ٰ
ِال

َٓ
 ال

َمصيُر
ْ
ْيِه ال

َ
ى ُكِلّ َشْىٍءَقديٌر @ َوِال

ٰ
َخْيُر @ َوُهَو َعل

ْ
  ال

Eller açılarak dua edilir. Duadan sonra bir defa ُه نَّ
َ
ْم ا

َ
هللُا ve 33 defa َفاْعل َّ

َه ِاال
ٰ
ِال

َٓ
 bundan sonra ال

da bir defa َم
َّ
ْيِه َو َسل

َ
ى َعل

ٰ
ُ َتَعال ى الّٰ

َّ
ِ َصل ٌد َرُسوُل الّٰ  ُمَحمَّ

denilerek şu ayet-i kerime ile salavatlar okunur: 

حيـِم ْحٰمِن الرَّ ِبْســـــِم هللِا الرَّ

ْيَك بَّ
َ
ُموا َتْسليًما @ ل ِ

ّ
ْيِه َو َسل

َ
وا َعل

ُّ
َمُنوا َصل

ٰ
ذيَن ا

َّ
َها ال يُّ

َ
ا ا ِبّىِ َيٓ ى النَّ

َ
وَن َعل

ُّ
ِئكـَتُه ُيَصل

َٓ
َ َو َمل ِانَّ الّٰ

@   @   @   @   @
ْيِه

َ
ْم َعل

ّ
اٍء َوَباِرْك َوَسِل اٍء َوَدَوٓ

ٓ
ٍد ِبَعَدِد ُكِلّ َد ِدَنا ُمَحمَّ ِل َسِيّ

ٰ
ى ا

َٓ
ٍد َوَعل ِدَنا ُمَحمَّ ى َسِيّ

ٰ
ُهمَّ َصِلّ َعل

ّٰ
لل

َ
 ا

ْيِهْم كـثيًرا
َ
َوَعل

ْيِه 
َ
ْم َعل

ّ
اٍء َوَباِرْك َوَسِل اٍء َوَدَوٓ

ٓ
ٍد ِبَعَدِد ُكِلّ َد ِدَنا ُمَحمَّ ِل َسِيّ

ٰ
ى ا

َٓ
ٍد َوَعل ِدَنا ُمَحمَّ ى َسِيّ

ٰ
ُهمَّ َصِلّ َعل

ّٰ
لل

َ
 ا

ْيِهْم كـثيًرا
َ
َوَعل

ٓ

ٓ

ٰٰ
ٰٰٰ

ٰ

ٰٰ

ٰ

ٰٰٰ
ٰٰ

ٰ

ٰ

ٰ

ٰ َ

َ

ٰ
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ْيِه 
َ
ْم َعل

ّ
اٍء َوَباِرْك َوَسِل اٍء َوَدَوٓ

ٓ
ٍد ِبَعَدِد ُكِلّ َد ِدَنا ُمَحمَّ ِل َسِيّ

ٰ
ى ا

َٓ
ٍد َوَعل ِدَنا ُمَحمَّ ى َسِيّ

ٰ
ُهمَّ َصِلّ َعل

ّٰ
لل

َ
 ا

ْيِهْم كـثيًرا كـثيًرا
َ
َوَعل

@   @   @   @   @
ُمْرَسليَن

ْ
اِء َو ال ْنِبَيٓ

َ
ال

ْ
ى َجميِع ا

ٰ
ٍد َو َعل ى َحبيِبَك ُمَحمَّ

ٰ
ْم َيا َرّبِ َعل ِ

ّ
 َصّلِ َو َسل

ميَن
َ
َعال

ْ
ِ َرّبِ ال َحْمُد ِلّٰ

ْ
ميَن َوال

ٰ
ْجَمعيَن ا

َ
ِل ُكّلٍ َو َصْحِب ُكّلٍ ا

ٰ
ى ا

َٓ
َو َعل

@   @   @   @   @
ِ ْيَك َيا َرُسوَل اللّٰ

َ
ٍم َعل

َ
ِف َسال

ْ
ل
َ
ُف ا

ْ
ل
َ
ٍة َو ا

َ
ِف َصال

ْ
ل
َ
ُف ا

ْ
ل
َ
ا

ِ ْيَك َيا َحبيَب اللّٰ
َ
ٍم َعل

َ
ِف َسال

ْ
ل
َ
ُف ا

ْ
ل
َ
ٍة َو ا

َ
ِف َصال

ْ
ل
َ
ُف ا

ْ
ل
َ
ا

ِ ميَن َوْحِى اللّٰ
َ
ا ا ْيَك َيٓ

َ
ٍم َعل

َ
ِف َسال

ْ
ل
َ
ُف ا

ْ
ل
َ
ٍة َو ا

َ
ِف َصال

ْ
ل
َ
ُف ا

ْ
ل
َ
ا

ْمَواِج
َ
ا َو  ْشَجاِر 

َ
ال

ْ
ا ْوَراِق 

َ
ا ِبَعَدِد  ْصَحاِبه 

َ
ا َو  ِلِه 

ٰ
ا ى 

َٓ
َوَعل ٍد  ُمَحمَّ ِدَنا  َسِيّ ى 

ٰ
َعل َباِرْك  َو  ْم  ِ

ّ
َسل َو  ُهمَّ َصِلّ 

ّٰ
لل

َ
 ا

ُ َعْنُه وْرسي َرِضَى الّٰ ْسَتاِدَنا َسعيِد النُّ
ُ
ْف ِبَنا َو ِبا

ُ
ط

ْ
َنا َو اْرَحْمَنا َو ال

َ
اِر َو اْغِفْرل

َ
ْمط

َ
ال

ْ
َراِت ا

َ
ِبَحاِر َو َقط

ْ
 ال

ْشَهُد
َ
ُ َو ا  الّٰ

َّ
َه ِاال

ٰ
 ِال

َٓ
ْن ال

َ
ْشَهُد ا

َ
ا ا ٍة ِمْنَهٓ

َ
َهَنا ِبُكّلِ َصال

ٰ
ا ِال اِدقيَن َيٓ وِر الصَّ اِئِل النُّ َبِة َرَسٓ

َ
ل
َ
 َو َواِلَدْيَنا َو ِبط

ْم
َّ
ْيِه َو َسل

َ
ى َعل

ٰ
ُ َتَعال ى الّٰ

َّ
ِ َصل ًدا َرُسوُل الّٰ نَّ ُمَحمَّ

َ
ا

@   @   @   @   @
حيـِم ْحٰمِن الرَّ ِبْســـــِم هللِا الرَّ

هلُل
َ
هلُل @ َياَحبيُب َياا

َ
هلُل @ َياُمجيُب َياا

َ
هلُل @ َياَقريُب َياا

َ
 َياَجميُل َياا

هلُل
َ
طيُف َياا

َ
هلُل @ َيال

َ
هلُل @ َياَمْعُروُف َياا

َ
وُف َياا

ُ
هلُل @ َياَعط

َ
َياَرُؤُف َياا

هلُل
َ
اُن َياا هلُل @ َياَديَّ

َ
اُن َياا هلُل @ َياَمنَّ

َ
اُن َياا هلُل @ َياَحنَّ

َ
َياَعظيُم َياا

هلُل
َ
اُن َياا

َ
ط

ْ
هلُل @ َياُسل

َ
هلُل @ َياُبْرَهاُن َياا

َ
َماُن َياا

َ
ا
َ
هلُل @ َيا

َ
َياُسْبَحاُن َياا

هلُل
َ
هلُل @ َياَرْحٰمُن َياا

َ
هلُل @ َياُمَتَعاِل َياا

َ
هلُل @ َياُمْحِسُن َياا

َ
َياُمْسَتَعاُن َياا

هلُل
َ
هلُل @ َياَفْرُد َياا

َ
هلُل @ َياَمجيُد َياا

َ
هلُل @ َياَكريُم َياا

َ
َياَرحيُم َياا

هلُل
َ
هلُل @ َياَمْحُموُد َياا

َ
هلُل @ َياَصَمُد َياا

َ
َحُد َياا

َ
ا
َ
هلُل @ َيا

َ
ُر َياا

ْ
َياِوت

هلُل
َ
هلُل @ َياَشافي َياا

َ
هلُل @ َياَغِنىُّ َياا

َ
هلُل @ َياَعِلىُّ َياا

َ
َوْعِد َياا

ْ
َياَصاِدَق ال

ٰٰٰ

ٰٰٰ

ٰ

ٰٰٰٰ

ٰ

ٰ

ٰ ٰ ٰ

ٰ

ٰٰ

ٰ

ٰٰ

ٰ

ٰ

ٰ

ََ
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هلُل
َ
هلُل @ َياَهادي َياا

َ
هلُل @ َياَباقي َياا

َ
هلُل @ َياُمَعافي َياا

َ
َياَكافيَياا

هلُل
َ
اُر َياا هلُل @ َياَجبَّ

َ
اُر َياا هلُل @ َياَقهَّ

َ
هلُل @ َياَساِتُر َياا

َ
َياَقاِدُر َياا

هلُل   
َ
اُح َياا هلُل @ َياَفتَّ

َ
اُر َياا َياَغفَّ

Eller, avuç içleri yukarı gelecek şekilde açılarak devam edilir:

ى
ٰ
َى َعل

ّ
ْن ُتَصِل

َ
 ا

ٓ
َها

ّ
ِء ُكِل

ٓ
ْسَما

َ
ال

ْ
َك ِبَحِقّ ٰهِذِه ا

ُ
ْكَراِم @ َنْسَئل اِل

ْ
ِل َوا

َ
َجال

ْ
ال

َ
ْرِض َياذ

َ
ال

ْ
ٰمَواِت َوا   َياَربَّ السَّ

ْمَت ْكَت َوَرِحْمَت َوَتَرحَّ ْمَت َوَبارَ
َّ
ْيَت َوَسل

َّ
ًدا َكَما َصل ٍد @ َواْرَحْم ُمَحمَّ ِل ُمَحمَّ

ٰ
ى ا

ٰٓ
ٍد َو َعل ِدَنا ُمَحمَّ  َسِيّ

ْرَحَم
َ
ا
ٓ
َك َحميٌد َمجيٌد @ ِبَرْحَمِتَك َيا  ِانَّ

َ
نا ميَن @ ربَّ

َ
َعال

ْ
ِل ِاْبَراهيَم ِفي ال

ٰ
ى ا

ٰٓ
ى ِابَراِهيَم َو َعل

ٰ
 َعل

ميَن
َ
َعال

ْ
َحْمُد ِهلِل َرِبّ ال

ْ
ُمْرَسليَن @ َوال

ْ
ى ال

َ
ٌم َعل

َ
ميَن @ َوَسال

ٰ
اِحميَن @  ا الرَّ

Son olarak Lakad Sadakallahu okunarak öğle namazı tesbihatı tamamlanır.

@   @   @   @   @   @   @

İkindi Namazı Tesbihatı
İkindi namazının farzı kılınıp selâm verildikten sonra,

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّاَلمُ وَ مِنْكَ السَّاَلمُ تَبَارَْكتَ يَا َذا اْلجَاَلِل وَ ْاالِْكرَاِم  
denir ve eller açılarak Salâten Tuncînâ duâsı okunur: 

ْهَواِل
َ
ال

ْ
ًة ُتْنجيَنا ِبَهاِمْن َجميِع ا

َ
ٍد @ َصال ِدَناُمَحمَّ ِل َسِيّ

ٰ
ى ا

ٰ
ٍد َو َعل ِدَنا ُمَحمَّ ى َسِيّ

ٰ
ُهمَّ َصِلّ َعل

ّٰ
لل

َ
 ا

ِت @ َوَتْرَفُعَنا ِبَها
َ

ئ ِيّ ُرَنا ِبَهاِمْن  َجميِع السَّ ِهّ
َ
َحَجاِت @ َوُتط

ْ
َنا ِبَهاَجميَع ال

َ
َفاِت @ َوَتْقضي ل

ٰ
ال

ْ
 َوا

َحَياِة َوَبْعَد
ْ
َخْيَراِت ِفي ال

ْ
َغاَياِت @ ِمْن َجميِع ال

ْ
َصى ال

ْ
ق

َ
ُغَنا ِبَهاا

ّ
َرَجاِت @ َوُتَبِل ى الدَّ

َ
ْعل

َ
 ِعْنَدَك ا

ميَن
َ
َعال

ْ
ِ َرّبِ ال َحْمُد ِلّٰ

ْ
َعَواِت @ َوال ميَن َيا ُمجيَب الدَّ

ٰ
َمَماِت @ ا

ْ
 ال

Son sünnet kılındıktan sonra

َعظيِم
ْ
َعِلِيّ ال

ْ
ِباهلِل ال

َّ
َة ِاال ُقوَّ

َ
َحْوَل َوال

َ
ْكَبُر @ َوال

َ
 هللُا َوهللُا ا

َّ
َه ِاال

ٰ
ِال

َٓ
َحْمُد ِهلِل َوال

ْ
ُسْبَحاَن هللِا َوال

denilir ve Âyetü’l-Kürsî okunur. Âyetü’l-Kürsî okunduktan sonra,

(33 kere) ِ   ُسْبَحاَن الّٰ
(33 kere) ِ َحْمُد ِلّٰ

ْ
ل
َ
  ا

(33 kere) ْكَبُر
َ
ُ ا لّٰ

َ
 :den sonra şu bölüm okunur ا

َيُموُت ِبَيِدِه
َ
َحيُّ ال

ْ
َحْمُد ُيْحيــي َوُيميُت @ َوُهَوال

ْ
ُه ال

َ
ُك َول

ْ
ُمل

ْ
ُه ال

َ
ُه @ ل

َ
َشر يَك ل

َ
ُ َوْحَدُه ال الّٰ

َّ
َه ِاال

ٰ
ِال

َٓ
 ال

َمصيُر
ْ
ْيِه ال

َ
ى ُكِلّ َشْيٍءَقديٌر @ َوِال

ٰ
َخْيُر @ َوُهَو َعل

ْ
  ال

ٓ

ٓ

ٰٰ
ٰٰٰ

ٰ

ٰٰ

ٰ

ٰٰٰ
ٰ ٰ

ٰ

ٰٰٰ ٰ

ٰٰٰٰ

ٰٰٰٰ
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Eller açılarak dua edilir. Duadan sonra bir defa ُه نَّ
َ
ْم ا

َ
هللُا ve 33 defa َفاْعل َّ

َه ِاال
ٰ
ِال

َٓ
 bundan sonra ال

da bir defa َم
َّ
ْيِه َو َسل

َ
ى َعل

ٰ
ُ َتَعال ى الّٰ

َّ
ِ َصل ٌد َرُسوُل الّٰ  ُمَحمَّ

denilerek şu ayet-i kerime ile salavatlar okunur: 

حيـِم ْحٰمِن الرَّ ِبْســـــِم هللِا الرَّ

ْيَك بَّ
َ
ُموا َتْسليًما @ ل ِ

ّ
ْيِه َو َسل

َ
وا َعل

ُّ
َمُنوا َصل

ٰ
ذيَن ا

َّ
َها ال يُّ

َ
ا ا ِبّىِ َيٓ ى النَّ

َ
وَن َعل

ُّ
ِئكـَتُه ُيَصل

َٓ
َ َو َمل ِانَّ الّٰ

@   @   @   @   @
ْيِه

َ
ْم َعل

ّ
اٍء َوَباِرْك َوَسِل اٍء َوَدَوٓ

ٓ
ٍد ِبَعَدِد ُكِلّ َد ِدَنا ُمَحمَّ ِل َسِيّ

ٰ
ى ا

َٓ
ٍد َوَعل ِدَنا ُمَحمَّ ى َسِيّ

ٰ
ُهمَّ َصِلّ َعل

ّٰ
لل

َ
 ا

ْيِهْم كـثيًرا
َ
َوَعل

ْيِه 
َ
ْم َعل

ّ
اٍء َوَباِرْك َوَسِل اٍء َوَدَوٓ

ٓ
ٍد ِبَعَدِد ُكِلّ َد ِدَنا ُمَحمَّ ِل َسِيّ

ٰ
ى ا

َٓ
ٍد َوَعل ِدَنا ُمَحمَّ ى َسِيّ

ٰ
ُهمَّ َصِلّ َعل

ّٰ
لل

َ
 ا

ْيِهْم كـثيًرا
َ
َوَعل

ْيِه 
َ
ْم َعل

ّ
اٍء َوَباِرْك َوَسِل اٍء َوَدَوٓ

ٓ
ٍد ِبَعَدِد ُكِلّ َد ِدَنا ُمَحمَّ ِل َسِيّ

ٰ
ى ا

َٓ
ٍد َوَعل ِدَنا ُمَحمَّ ى َسِيّ

ٰ
ُهمَّ َصِلّ َعل

ّٰ
لل

َ
 ا

ْيِهْم كـثيًرا كـثيًرا
َ
َوَعل

@   @   @   @   @
ُمْرَسليَن

ْ
اِء َو ال ْنِبَيٓ

َ
ال

ْ
ى َجميِع ا

ٰ
ٍد َو َعل ى َحبيِبَك ُمَحمَّ

ٰ
ْم َيا َرّبِ َعل ِ

ّ
 َصّلِ َو َسل

ميَن
َ
َعال

ْ
ِ َرّبِ ال َحْمُد ِلّٰ

ْ
ميَن َوال

ٰ
ْجَمعيَن ا

َ
ِل ُكّلٍ َو َصْحِب ُكّلٍ ا

ٰ
ى ا

َٓ
َو َعل

@   @   @   @   @

ِ ْيَك َيا َرُسوَل اللّٰ
َ
ٍم َعل

َ
ِف َسال

ْ
ل
َ
ُف ا

ْ
ل
َ
ٍة َو ا

َ
ِف َصال

ْ
ل
َ
ُف ا

ْ
ل
َ
ا

ِ ْيَك َيا َحبيَب اللّٰ
َ
ٍم َعل

َ
ِف َسال

ْ
ل
َ
ُف ا

ْ
ل
َ
ٍة َو ا

َ
ِف َصال

ْ
ل
َ
ُف ا

ْ
ل
َ
ا

ِ ميَن َوْحِي اللّٰ
َ
ا ا ْيَك َيٓ

َ
ٍم َعل

َ
ِف َسال

ْ
ل
َ
ُف ا

ْ
ل
َ
ٍة َو ا

َ
ِف َصال

ْ
ل
َ
ُف ا

ْ
ل
َ
ا

ْمَواِج
َ
ا َو  ْشَجاِر 

َ
ال

ْ
ا ْوَراِق 

َ
ا ِبَعَدِد  ْصَحاِبه 

َ
ا َو  ِلِه 

ٰ
ا ى 

َٓ
َوَعل ٍد  ُمَحمَّ ِدَنا  َسِيّ ى 

ٰ
َعل َباِرْك  َو  ْم  ِ

ّ
َسل َو  ُهمَّ َصِلّ 

ّٰ
لل

َ
 ا

ُ َعْنُه وْرسي َرِضَى الّٰ ْسَتاِدَنا َسعيِد النُّ
ُ
ْف ِبَنا َو ِبا

ُ
ط

ْ
َنا َو اْرَحْمَنا َو ال

َ
اِر َو اْغِفْرل

َ
ْمط

َ
ال

ْ
َراِت ا

َ
ِبَحاِر َو َقط

ْ
 ال

ْشَهُد
َ
ُ َو ا  الّٰ

َّ
َه ِاال

ٰ
 ِال

َٓ
ْن ال

َ
ْشَهُد ا

َ
ا ا ٍة ِمْنَهٓ

َ
َهَنا ِبُكّلِ َصال

ٰ
ا ِال اِدقيَن َيٓ وِر الصَّ اِئِل النُّ َبِة َرَسٓ

َ
ل
َ
 َو َواِلَدْيَنا َو ِبط

ْم
َّ
ْيِه َو َسل

َ
ى َعل

ٰ
ُ َتَعال ى الّٰ

َّ
ِ َصل ًدا َرُسوُل الّٰ نَّ ُمَحمَّ

َ
ا

@   @   @   @   @

ٰ

ٰ

ٰ

ٰ

ٰٰٰ

ٰٰٰ

ٰ

ٰ

ٰ

َ

ٰ

ٰ

ٰٰ
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َ

ََ
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حيـِم ْحٰمِن الرَّ ِبْســـــِم هللِا الرَّ

َيا َرْحٰمُن 

َيا َكريُم   

َيا َحكيُم   

َيا َمِلُك  

ُم  
َ
َيا َسال

َيا ُمَهْيِمُن  

اُر   َيا َجبَّ

َيا َخاِلُق  

ِخُر
ٰ
ا ا َيٓ

َيا َباِطُن  

ُر   َيا ُمَصّوِ

اُب   َيا َوهَّ

َيا َواِرُث  

َيا ُمقيُم  

ُر  
ْ
َيا ِوت

اُر   َيا َستَّ

َيا َجميُل

َيا َقاِدُر  

َيا ُمْقَتِدُر  

ُم  
َّ
َيا َعال

َيا َغُفوُر  

َيا َوُدوُد  

َيا َشاِهُد  

َيا ُمَتَعاِل  

 ُ للّٰ
َ
ا ا َيٓ

َيا َرحيُم   

َيا َحميُد   

َيا َمجيُد  

وُس   َيا ُقدُّ

ِمُن   َيا ُمؤْ

َيا َعزيز  

ُر   َيا ُمَتَكّبِ

ُل وَّ
َ
ا ا َيٓ

اِهُر  
َ
َيا ظ

َيا َباِرىُء  

اُب   َيا َتوَّ

َيا َباِعُث  

َيا َقديُم  

َيا َفْرُد  

َيا ُنور  

َيا َجليُل

َيا َقاِهُر  

َيا َمليُك  

َيا َعليُم  

َيا َعظيُم  

َيا َحليُم  

َيا َشهيُد  

َيا َكبيُر  

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

ُسْبَحاَنَك 

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ٰ

ٰ

ٰ

ٰ

ٰ

ٰ

ٰ

ٰ

ٰ

ٰ

ٰ

ٰ

ٰ

ٰ

ٰ

ٰ

ٰ
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طيُف  
َ
َيا ل

َيا كـفيُل  

َيا َبصيُر  

َيا ُمبيُن  

َيا َرحيُم  

ُر   ّهِ
َ
َيا ُمط

ُل   َيا ُمَفّضِ

َيا ُمْنِعُم  

اُن  
َ
ط

ْ
َيا ُسل

اُن   َيا َمنَّ

َيا َصَمُد  

وُم   َيا َقيُّ

َيا َحَكُم  

وُس   َيا ُقدُّ

َيا ُنوُر  

َيا َسميُع  

َيا َقريُب  

َيا َحقُّ  

ُف   َيا َرؤُ

اِهُر  
َ
َيا ط

ُل   َيا ُمَجّمِ

ِهُر  
ْ
َيا ُمظ

اُن   َيا َديَّ

اُن   َيا َحنَّ

َحُد  
َ
ا ا َيٓ

َيا َحىُّ  

َيا َعْدُل  

َيا َفْرُد  

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

ْيَت
َ
َتَعال

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

اِر ِبَعْفِوَك َيا َرْحٰمُن ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ا

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

ُسْبَحاَنَك

Eller, avuç içleri yukarı gelecek şekilde kaldırılır:

ُ َعْنُه  وْرسي َرِضَى الّٰ ْسَتاَدَنا َسعيَد النُّ
ُ
ِجْر ا

َ
ِجْرَنا َو ا

َ
ْنَت ا

َ
 ا

َّٓ
َه ِاال

ٰ
 ِال

َٓ
ْيَت ال

َ
ا َتَعال ا َشَراِهيًّ ِهيًّ

ٰ
 ُسْبَحاَنَك ا

اِر ُمْخِلصيَن ِمَن النَّ
ْ
ْحَباَبَنا ال

َ
َنا َو ا

َ
ائ

ٓ
وِر َو ُرَفَق اِئِل النُّ َبَة َرَسٓ

َ
ل
َ
َخَواِتَنا َو ط

َ
َو َواِلَدْيَنا َو ِاْخَواَنَنا َو ا

Eller, avuç içleri aşağı gelecek şekilde çevrilir:

ِجّنِ  
ْ
اِن َو ِمْن َشّرِ ال

َ
ْيط ْفِس َو الشَّ َنا ِمْن َشّرِ النَّ

ْ
َو ِمْن ُكّلِ َناٍر َو اْحَفظ

ْغَياِن 
ُّ
َحاِد َو الط

ْ
اِلل

ْ
ِت َو ا

َ
ال

َ
ال ِبْدَعِة َو الضَّ

ْ
اِلْنَساِن َو ِمْن َشّرِ ال

ْ
َو ا

Eller, avuç içleri yukarı gelecek şekilde çevrilir:

ْبَراِر  
َ
ال

ْ
َة َمَع ا َجنَّ

ْ
َنا ال

ْ
ْدِخل

َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
اِحميَن @ ا ْرَحَم الرَّ

َ
ا ا اُر ِبَرْحَمِتَك َيٓ  ِبَعْفِوَك َيا ُمجيُر ِبَفْضِلَك َيا َغفَّ

ميَن
َ
َعال

ْ
ِ َرّبِ ال َحْمُد ِلّٰ

ْ
ميَن َوال

ٰ
ُمْخَتاِر ا

ْ
َك ال ِبَشَفاَعِة َنِبّيِ

Son olarak Amme suresi okunarak ikindi namazı tesbihatı tamamlanır.

@   @   @   @   @   @   @

ٰ
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ٰ

ٰ

ٰٰ

ٰ

ٰٰ

ٰ ٰ



296

Akşam Namazı Tesbihatı
Akşam namazının farzı kılınıp selâm verildikten sonra,

ْكَراِم   اِل
ْ
ِل َو ا

َ
َجال

ْ
ا ال

َ
ْكَت َيا ذ ُم َتَبارَ

َ
ال ُم َو ِمْنَك السَّ

َ
ال ْنَت السَّ

َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
ا

denir ve eller açılarak Salâten Tüncînâ duâsı okunur: 

ْهَواِل
َ
ال

ْ
ًة ُتْنجيَنا ِبَهاِمْن َجميِع ا

َ
ٍد @ َصال ِدَناُمَحمَّ ِل َسِيّ

ٰ
ى ا

ٰ
ٍد َو َعل ِدَنا ُمَحمَّ ى َسِيّ

ٰ
ُهمَّ َصِلّ َعل

ّٰ
لل

َ
 ا

ِت @ َوَتْرَفُعَنا ِبَها
َ

ئ ِيّ ُرَنا ِبَهاِمْن  َجميِع السَّ ِهّ
َ
َحَجاِت @ َوُتط

ْ
َنا ِبَهاَجميَع ال

َ
َفاِت @ َوَتْقضي ل

ٰ
ال

ْ
 َوا

َحَياِة َوَبْعَد
ْ
َخْيَراِت ِفى ال

ْ
َغاَياِت @ ِمْن َجميِع ال

ْ
َصى ال

ْ
ق

َ
ُغَنا ِبَهاا

ّ
َرَجاِت @ َوُتَبِل ْعلَى الدَّ

َ
 ِعْنَدَك ا

ميَن
َ
َعال

ْ
ِ َرّبِ ال َحْمُد ِلّٰ

ْ
َعَواِت @ َوال ميَن َيا ُمجيَب الدَّ

ٰ
َمَماِت @ ا

ْ
 ال

Akşam namazının sünneti kılındıktan sonra bir defa ُه نَّ
َ
ا ِبا َمنَّ

ٰ
ve on defa  ا

ى ُكِلّ
ٰ
َخْيُر َو ُهَو َعل

ْ
َحْمُد ُيْحيــي َو ُيميُت ِبَيِدِه ال

ْ
ُه ال

َ
ُك َو ل

ْ
ُمل

ْ
ُه ال

َ
ُه ل

َ
 َشريَك ل

َٓ
ُ َوْحَدُه ال  الّٰ

َّ
َه ِاال

ٰ
 ِال

َٓ
 ال

َمصيُر denilir ve sonra َشْىٍء َقديٌر
ْ
ْيِه ال

َ
.ilâve edilir  َو ِال

İstiâze için avuçlar aşağı çevrilerek eller kaldırılarak 3, 5 veya 7 defa اِر ِجْرَنا ِمَن النَّ
َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
 tekrar ا

edilir, sonra devam edilir: 

ِجْرَنا ِمْن ُكّلِ َناٍر @ 
َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
 ا

ِة @  ْنَيِويَّ ِة َو الدُّ ِجْرَنا ِمْن ِفْتَنِة الّديِنيَّ
َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
  ا

َماِن @  ِخِر الزَّ
ٰ
ِجْرَنا ِمْن ِفْتَنِة ا

َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
  ا

ْفَياِن @  اِل َو السُّ جَّ َمسيح الدَّ
ْ
ِجْرَنا ِمْن ِفْتَنِة ال

َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
  ا

اِت @  َبِليَّ
ْ
اِت َو ال ِبْدِعيَّ

ْ
ِت َو ال

َ
ال

َ
ال ِجْرَنا ِمَن الضَّ

َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
  ا

اَرِة @  مَّ
َ
ال

ْ
ْفِس ا ِجْرَنا ِمْن َشّرِ النَّ

َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
  ا

ِة @  ِفْرَعْوِنيَّ
ْ
اَراِت ال مَّ

َ
ال

ْ
ُفوِس ا ِجْرَنا ِمْن ُشُروِر النُّ

َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
  ا

اِء @  َسٓ ِجْرَنا ِمْن َشّرِ الّنِ
َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
  ا

اِء @  َسٓ ِء الّنِ
َٓ
ِجْرَنا ِمْن َبال

َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
  ا

اِء @  َسٓ ِجْرَنا ِمْن ِفْتَنِة الّنِ
َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
  ا

َقْبِر @ 
ْ
اِب ال

َ
ِجْرَنا ِمْن َعذ

َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
  ا

ِقٰيَمِة @ 
ْ
اِب َيْوِم ال

َ
ِجْرَنا ِمْن َعذ

َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
  ا

ٓ

ٓ

ٰٰ
ٰٰٰ

ٰ

ٰ

ٰٰٰ
ٰ ٰ

ٰ

ِٰ

ٰ ٰ
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َم @  اِب َجَهنَّ
َ

ِجْرَنا ِمْن َعذ
َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
  ا

اِب َقْهِرَك @ 
َ

ِجْرَنا ِمْن َعذ
َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
  ا

ِجْرَنا ِمْن َناِر َقْهِرَك @ 
َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
  ا

َراِن @  َقْبِر َو الّنِ
ْ
اِب ال

َ
ِجْرَنا ِمْن َعذ

َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
  ا

َفْخِر @ 
ْ
ُعُجِب َو ال

ْ
ْمَعِة َو ال َياِء َو السُّ ِجْرَنا ِمَن الّرِ

َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
  ا

ِحديَن @ 
ْ
ُمل

ْ
ِجْرَنا ِمْن َتَجاُوِز ال

َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
  ا

ُمَناِفقيَن @ 
ْ
ِجْرَنا ِمْن َشّرِ ال

َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
  ا

َفاِسقيَن @ 
ْ
ِجْرَنا ِمْن ِفْتَنِة ال

َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
  ا

ْحَباَبَنا
َ
اليَماِن َو ا

ْ
ِن َو ا

ٰ
ُقْرا

ْ
اِدقيَن في ِخْدَمِة ال وِر الصَّ اِئِل النُّ َبَة َرَسٓ

َ
ل
َ
ِجْر َواِلَدْيَنا َو ط

َ
ِجْرَنا َو ا

َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
 ا

اِر ْجَداَدَنا ِمَن النَّ
َ
َنا َو ا

َ
ائ ِرَبٓ

ْ
ق

َ
ُمْخِلصيَن َو ا

ْ
ِمنيَن ال ُموأ

ْ
       ال

Avuç içi yukarı çevrilerek devam edilir:

َة َمَع َجنَّ
ْ
َنا ال

ْ
ْدِخل

َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
ْبَراِر @ ا

َ
ال

ْ
َة َمَع ا َجنَّ

ْ
َنا ال

ْ
ْدِخل

َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
اُر @ ا  ِبَعْفِوَك َيا ُمجيُر @ ِبَفْضِلَك َيا َغفَّ

اِئِل َبَة َرَسٓ
َ
ل
َ
ُ َعْنُه َو َواِلَدْيَنا َو ط وْرسي َرِضَى الّٰ ْسَتاَدَنا َسعيَد النُّ

ُ
 ا

ْ
ْدِخل

َ
َنا َو ا

ْ
ْدِخل

َ
ُهمَّ ا

ّٰ
لل

َ
ْبَراِر @ ا

َ
ال

ْ
 ا

ُمْخِلصيَن في
ْ
ِمنيَن ال ُموأ

ْ
ْحَباَبَنا ال

َ
ْجَداَدَنا َو ا

َ
َنا َو ا

َ
ائ ِرَبٓ

ْ
ق

َ
َخَواِتَنا َو ا

َ
اِدقيَن َو ِاْخَواَنَنا َو ا وِر الصَّ  النُّ

ْخَياِر
َ
ال

ْ
ْصَحاِبِه ا

َ
َهاِر َو ا

ْ
ط

َ
ال

ْ
ِلِه ا

ٰ
ُمْخَتاِر َو ا

ْ
َك ال ْبَراِر ِبَشَفاَعِة َنِبّيِ

َ
ال

ْ
َة َمَع ا َجنَّ

ْ
ل
َ
ِن ا

ٰ
ُقْرا

ْ
اليَماِن َو ال

ْ
 ِخْدَمِة ا

ميَن
َ
َعال

ْ
ِ َرّبِ ال َحْمُد ِلّٰ

ْ
ميَن َوال

ٰ
َهاُر ا ْيُل َو النَّ

َّ
ْم َماَداَم ال ِ

ّ
َوَسل

Eller yüze sürülerek şu dua okunur:

َعظيِم
ْ
َعِلِيّ ال

ْ
 ِباهلِل ال

َّ
َة ِاال ُقوَّ

َ
َحْوَل َوال

َ
ْكَبُر @ َوال

َ
 هللُا َوهللُا ا

َّ
َه ِاال

ٰ
ِال

َٓ
َحْمُد ِهلِل َوال

ْ
ُسْبَحاَن هللِا َوال

Sonra Âyetü’l-Kürsî okunur ve ardından,

(33 kere) ِ   ُسْبَحاَن الّٰ
(33 kere) ِ َحْمُد ِلّٰ

ْ
ل
َ
  ا

(33 kere) ْكَبُر
َ
ُ ا لّٰ

َ
 :den sonra şu bölüm okunur ا

َيُموُت ِبَيِدِه
َ
َحيُّ ال

ْ
َحْمُد ُيْحيــي َوُيميُت @ َوُهَوال

ْ
ُه ال

َ
ُك َول

ْ
ُمل

ْ
ُه ال

َ
ُه @ ل

َ
َشر يَك ل

َ
ُ َوْحَدُه ال الّٰ

َّ
َه ِاال

ٰ
ِال

َٓ
 ال

َمصيُر
ْ
ْيِه ال

َ
ى ُكِلّ َشْىٍءَقديٌر @ َوِال

ٰ
َخْيُر @ َوُهَو َعل

ْ
  ال

Eller açılarak dua edilir. Duadan sonra bir defa ُه نَّ
َ
ْم ا

َ
هللُا ve 33 defa َفاْعل َّ

َه ِاال
ٰ
ِال

َٓ
 bundan sonra ال

da bir defa َم
َّ
ْيِه َو َسل

َ
ى َعل

ٰ
ُ َتَعال ى الّٰ

َّ
ِ َصل ٌد َرُسوُل الّٰ  .denir ُمَحمَّ

ٰ

ٰ

ٰ

ٰٰٰ

ٰٰ

ٰٰ

ٰٰٰٰ

ٰ

ٰٰ

ٰ

ٰٰٰ
ٰٰ



298

Tesbihatın devamında şu ayet-i kerime ile salavatlar okunur: 

حيـِم ْحٰمِن الرَّ ِبْســـــِم هللِا الرَّ

ْيَك بَّ
َ
ُموا َتْسليًما @ ل ِ

ّ
ْيِه َو َسل

َ
وا َعل

ُّ
َمُنوا َصل

ٰ
ِذيَن ا

َّ
َها ال يُّ

َ
ا ا ِبّيِ َيٓ ى النَّ

َ
وَن َعل

ُّ
ِئكـَتُه ُيَصل

َٓ
َ َو َمل ِانَّ الّٰ

@   @   @   @   @
ْيِه

َ
ْم َعل

ّ
اٍء َوَباِرْك َوَسِل اٍء َوَدَوٓ

ٓ
ٍد ِبَعَدِد ُكِلّ َد ِدَنا ُمَحمَّ ِل َسِيّ

ٰ
ى ا

َٓ
ٍد َوَعل ِدَنا ُمَحمَّ ى َسِيّ

ٰ
ُهمَّ َصِلّ َعل

ّٰ
 َالل

ْيِهْم كـثيًرا
َ
َوَعل

ْيِه 
َ
ْم َعل

ّ
اٍء َوَباِرْك َوَسِل اٍء َوَدَوٓ

ٓ
ٍد ِبَعَدِد ُكِلّ َد ِدَنا ُمَحمَّ ِل َسِيّ

ٰ
ى ا

َٓ
ٍد َوَعل ِدَنا ُمَحمَّ ى َسِيّ

ٰ
ُهمَّ َصِلّ َعل

ّٰ
لل

َ
 ا

ْيِهْم كـثيًرا
َ
َوَعل

ْيِه 
َ
ْم َعل

ّ
اٍء َوَباِرْك َوَسِل اٍء َوَدَوٓ

ٓ
ٍد ِبَعَدِد ُكِلّ َد ِدَنا ُمَحمَّ ِل َسِيّ

ٰ
ى ا

َٓ
ٍد َوَعل ِدَنا ُمَحمَّ ى َسِيّ

ٰ
ُهمَّ َصِلّ َعل

ّٰ
لل

َ
 ا

ْيِهْم كـثيًرا كـثيًرا
َ
َوَعل

@   @   @   @   @
ُمْرَسليَن

ْ
اِء َو ال ْنِبَيٓ

َ
ال

ْ
ى َجميِع ا

ٰ
ٍد َو َعل ى َحبيِبَك ُمَحمَّ

ٰ
ْم َيا َرّبِ َعل ِ

ّ
 َصّلِ َو َسل

ميَن
َ
َعال

ْ
ِ َرّبِ ال َحْمُد ِلّٰ

ْ
ميَن َوال

ٰ
ْجَمعيَن ا

َ
ِل ُكّلٍ َو َصْحِب ُكّلٍ ا

ٰ
ى ا

َٓ
َو َعل

@   @   @   @   @
ِ ْيَك َيا َرُسوَل اللّٰ

َ
ٍم َعل

َ
ِف َسال

ْ
ل
َ
ُف ا

ْ
ل
َ
ٍة َو ا

َ
ِف َصال

ْ
ل
َ
ُف ا

ْ
ل
َ
ا

ِ ْيَك َيا َحبيَب اللّٰ
َ
ٍم َعل

َ
ِف َسال

ْ
ل
َ
ُف ا

ْ
ل
َ
ٍة َو ا

َ
ِف َصال

ْ
ل
َ
ُف ا

ْ
ل
َ
ا

ِ ميَن َوْحِي اللّٰ
َ
ا ا ْيَك َيٓ

َ
ٍم َعل

َ
ِف َسال

ْ
ل
َ
ُف ا

ْ
ل
َ
ٍة َو ا

َ
ِف َصال

ْ
ل
َ
ُف ا

ْ
ل
َ
ا

ْمَواِج
َ
ا َو  ْشَجاِر 

َ
ال

ْ
ا ْوَراِق 

َ
ا ِبَعَدِد  ْصَحاِبه 

َ
ا َو  ِلِه 

ٰ
ا ى 

َٓ
َوَعل ٍد  ُمَحمَّ ِدَنا  َسِيّ ى 

ٰ
َعل َباِرْك  َو  ْم  ِ

ّ
َسل َو  ُهمَّ َصِلّ 

ّٰ
لل

َ
 ا

ُ َعْنُه وْرسي َرِضَي الّٰ ْسَتاِدَنا َسعيِد النُّ
ُ
ْف ِبَنا َو ِبا

ُ
ط

ْ
َنا َو اْرَحْمَنا َو ال

َ
اِر َو اْغِفْرل

َ
ْمط

َ
ال

ْ
َراِت ا

َ
ِبَحاِر َو َقط

ْ
 ال

ْشَهُد
َ
ُ َو ا  الّٰ

َّ
َه ِاال

ٰ
 ِال

َٓ
ْن ال

َ
ْشَهُد ا

َ
ا ا ٍة ِمْنَهٓ

َ
َهَنا ِبُكّلِ َصال

ٰ
ا ِال اِدقيَن َيٓ وِر الصَّ اِئِل النُّ َبِة َرَسٓ

َ
ل
َ
 َو َواِلَدْيَنا َو ِبط

ْم
َّ
ْيِه َو َسل

َ
ى َعل

ٰ
ُ َتَعال ى الّٰ

َّ
ِ َصل ًدا َرُسوُل الّٰ نَّ ُمَحمَّ

َ
ا

@   @   @   @   @
حيـِم ْحٰمِن الرَّ ِبْســـــِم هللِا الرَّ

هلُل
َ
هلُل @ َياَحبيُب َياا

َ
هلُل @ َياُمجيُب َياا

َ
هلُل @ َياَقريُب َياا

َ
 َياَجميُل َياا

هلُل
َ
طيُف َياا

َ
هلُل @ َيال

َ
هلُل @ َياَمْعُروُف َياا

َ
وُف َياا

ُ
هلُل @ َياَعط

َ
َياَرُؤُف َياا

هلُل
َ
اُن َياا هلُل @ َياَديَّ

َ
اُن َياا هلُل @ َياَمنَّ

َ
اُن َياا هلُل @ َياَحنَّ

َ
َياَعظيُم َياا

هلُل
َ
اُن َياا

َ
ط

ْ
هلُل @ َياُسل

َ
هلُل @ َياُبْرَهاُن َياا

َ
َماُن َياا

َ
ا
َ
هلُل @ َيا

َ
َياُسْبَحاُن َياا

ٰ

ٰ

ٰٰٰٰ

ٰ

ٰ
ٰ

ٰ

ٰٰٰ
ٰٰٰ

ٰ

ٰ

َ

ٰ

ٰٰ

ٰ
ٰ

َ

َ

ََ

ٰ
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هلُل
َ
هلُل @ َياَرْحٰمُن َياا

َ
هلُل @ َياُمَتَعاِل َياا

َ
هلُل @ َياُمْحِسُن َياا

َ
َياُمْسَتَعاُن َياا

هلُل
َ
هلُل @ َياَفْرُد َياا

َ
هلُل @ َياَمجيُد َياا

َ
هلُل @ َياَكريُم َياا

َ
َياَرحيُم َياا

هلُل
َ
هلُل @ َياَمْحُموُد َياا

َ
هلُل @ َياَصَمُد َياا

َ
َحُد َياا

َ
ا
َ
هلُل @ َيا

َ
ُر َياا

ْ
َياِوت

هلُل
َ
هلُل @ َياَشافي َياا

َ
هلُل @ َياَغِنىُّ َياا

َ
هلُل @ َياَعِلىُّ َياا

َ
َوْعِد َياا

ْ
َياَصاِدَق ال

هلُل
َ
هلُل @ َياَهادي َياا

َ
هلُل @ َياَباقي َياا

َ
هلُل @ َياُمَعافي َياا

َ
َياَكافيَياا

هلُل
َ
اُر َياا هلُل @ َياَجبَّ

َ
اُر َياا هلُل @ َياَقهَّ

َ
هلُل @ َياَساِتُر َياا

َ
َياَقاِدُر َياا

هلُل   
َ
اُح َياا هلُل @ َياَفتَّ

َ
اُر َياا َياَغفَّ

Eller, avuç içleri yukarı gelecek şekilde açılarak devam edilir:

ى
ٰ
َى َعل

ّ
ْن ُتَصِل

َ
 ا

ٓ
َها

ّ
ِء ُكِل

ٓ
ْسَما

َ
ال

ْ
َك ِبَحِقّ ٰهِذِه ا

ُ
ْكَراِم @ َنْسَئل اِل

ْ
ِل َوا

َ
َجال

ْ
ال

َ
ْرِض َياذ

َ
ال

ْ
ٰمَواِت َوا   َياَربَّ السَّ

ْمَت ْكَت َوَرِحْمَت َوَتَرحَّ ْمَت َوَبارَ
َّ
ْيَت َوَسل

َّ
ًدا َكَما َصل ٍد @ َواْرَحْم ُمَحمَّ ِل ُمَحمَّ

ٰ
ى ا

ٰٓ
ٍد َو َعل ِدَنا ُمَحمَّ  َسِيّ

ْرَحَم
َ
ا
ٓ
َك َحميٌد َمجيٌد @ ِبَرْحَمِتَك َيا  ِانَّ

َ
نا ميَن @ ربَّ

َ
َعال

ْ
ِل ِاْبَراهيَم ِفي ال

ٰ
ى ا

ٰٓ
ى ِابَراهيَم َو َعل

ٰ
 َعل

ميَن
َ
َعال

ْ
َحْمُد ِهلِل َرِبّ ال

ْ
ُمْرَسليَن @ َوال

ْ
ى ال

َ
ٌم َعل

َ
ميَن @ َوَسال

ٰ
اِحميَن @  ا الرَّ

Son olarak Lâ Yestevi okunarak akşam namazı tesbihatı tamamlanır.

@   @   @   @   @   @   @

Yatsı Namazı Tesbihatı
Yatsı namazının tesbihatı öğle namazı ile aynıdır. Sadece farklı olarak, Yatsı namazının tes-

bihatının sonunda Bakara suresinin 285-286. âyetleri (Âmenerresûlü) okunarak namaz tesbi-
hatı tamamlanır.

@   @   @   @   @   @   @

ٰٰٰٰٰ

ٰٰٰٰ

ٰ

ٰ ٰ ٰ

ٰ

ٰٰٰٰ
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